
 

  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 
 DOMES 

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

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

Sēdes protokols  

Alsungā 
 

2017.gada  21.decembrī                                                                                                     Nr.20 

Darba kārtībā: 

1. Par pašvaldības līdzfinansējumu grāmatas izdošanai. 

2.  Par Alsungas novada domes 08.11.2012. saistošo noteikumu Nr.4” Kustamā un 

nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 

statusam Alsungas novadā” atcelšanu. 

3. Par Alsungas novada domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr.16 projektu “Par 

Sociālās palīdzības pabalstiem Alsungas novadā” apstiprināšanu. 

4. Par biedrības “Etniskās kultūras centrs “SUITI” iesniegumu par finansiālo atbalstu un 

līdzfinansējumu. 

5. Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas iesniegumu telpu nodrošinājumam un 

daļējai ēdināšanas segšanai 05.09.2018. 

6. Saistošo noteikumu Nr.14 “Par Alsungas novada zemes nomas maksas palielināšanas 

kārtību” precizēšana. 

7. Par “Noteikumi par Alsungas novada zemes iznomāšanas un zemes nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” apstiprināšanu 

8. Par autoceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu trijiem gadiem 2018.-2020. 

9. Par dzīvokļa īpašuma ‘’Dienvidstacija 3 ‘’-1 Alsunga, Alsungas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu. 

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam [..] zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu [..]  sadalīšanai 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.  

12. Par dzīvojamo platību  pašvaldībā. 

13. Parādu piedziņas LĒMUMI-IZPILDRĪKOJUMI. 

14. Par pašvaldības līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam. 

15. Par Nolikuma par stipendijām 10. – 12. klašu skolēniem Alsungas novadā apstiprināšanu. 

16. Par Alsungas novada Bāriņtiesas sastāvu.  

17. Par Alsungas novada muzeja reorganizāciju, pārdēvējot par Alsungas novada Tūrisma 

informācijas un vēsturiskā mantojums centru  

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

nolikums . 

19. Par Alsungas novada domes amatu saraksta apstiprināšanu. 
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20. Par Alsungas novada domes darba algas fonda apstiprināšanu. 

21. Par sadarbības līguma ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 

Kuldīgas starpnovadu organizāciju. 

22. Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabalu sadalīšanu. 

23. Saistošo noteikumu Nr.13/2017 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 

kārtību Alsungas novadā” precizējumi.   

24. Par fotoalbūma “Suitu zemes ļaudis” izveidi. 

25. Par grozījumiem Kuldīgas, Skrundas un Alsungas sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komitejas sastāvā. 

26. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par Alsungas novada domes budžetu 2017. 

gadam”. 

 

Domes priekšsēdētāja D. Kalniņa lūdz iekļaut darba kārtībā papildus jautājumus: 

 

27. Par zemes gabala atdalīšanu nekustamam īpašumam [..]. 

28. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas apstiprināšanu amatā. 

 

1. Deputāti atbalsta 27.punkta “Par zemes gabala atdalīšanu nekustamam īpašumam [..] un 

28. “Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas apstiprināšanu amatā” iekļaušanu darba kārtībā. 

 

Novada domes  sēdi sāk plkst.16.00 un beidz plkst. 19.30 
 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls (ierodas pie darba kārtības 

ceturtā.punkta izskatīšanas), Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Māra Rozentāle ( ierodas pie darba kārtības  astotā punkta izskatīsānas), Zaiga 

Vanaga. 

Sēdē nav ieradusies deputāte Ilze Bloka. 

Sēdē piedalās: izpilddirektors Voldemārs Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja Ausma 

Mundiciema, nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane, Sociālā dienesta vadītāja 

Maira Baumane, Attīstības nodaļas vadītājs Ronalds Veiss.  

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē novada domes kancelejas vadītāja Valda Zingberga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.# 

Par pašvaldības līdzfinansējumu grāmatas izdošanai 

D.Kalniņa, V.Zingberga 

Saskaņā ar: 

 [..] iesniegumu par grāmatas projektu par   Šverinu dzimtai un privātās muižas 

laikmetam veltīta vēsturiska romāna veidošanu, kurā lūgts pašvaldībai atbalstīt 

projektu ar līdzfinansējumu līdz 600 eiro apmērā, ko izlietos ilustrāciju iegādei un 

literārās redaktores honorāram, piedāvājot noslēgt sadarbības līgumu, paredzot 

pašvaldībai 200 – 250 grāmatas eksemplāru, 

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  

lietu, kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto  14.12.2017. sēdes 

atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Ainars 

Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Neslēgt sadarbības līgumu ar biedrību “Slepenie aģenti” Reģ.Nr.40008189606, kur 

pašvaldības finansējums 600 euro un saņemamo grāmatu skaits 250 eks.  

 

 

2.# 

Par Alsungas novada domes 08.11.2012. saistošo noteikumu Nr.4” Kustamā un 

nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes 

(personas) statusam Alsungas novadā” atcelšanu 

D. Kalniņa, M.Baumane 

 

Saskaņā ar: 

 20.06.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 259 “Grozījumi Ministru kabineta 

2010.gada 30. marta noteikumos Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, kuros noteikti kritēriji pieļaujamā 

nekustamā īpašuma un kustamās mantas apmērs, nav vairs nepieciešami pašvaldības 

saistošie noteikumi šī jautājuma risināšanai. 

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  

lietu, kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Ainars Macpans, 

Aivars Sokolovskis, Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:  

1. Ar 31.12.2017. noteikt par spēku zaudējušiem 2012. gada 8.novembra Alsungas 

novada domes apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 4/2012 „Kustamā un 

nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes 

(personas) statusam Alsungas novadā”. 
 



3.# 

Par Alsungas novada domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr.16 projektu “Par 

Sociālās palīdzības pabalstiem Alsungas novadā” apstiprināšanu 

D.Kalniņa, M.Baumane 

 

Saskaņā ar: 

 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto 

daļu, 

  Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā 

aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu, 

  Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes 

noteikumi” 43.punktu, likuma  

 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”25.
2
panta pirmo un piekto daļu, 

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  

lietu, kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes 

atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Ainars 

Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Alsungas novada domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr.16 projektu 

“Par sociālās palīdzības pabalstiem Alsungas novadā”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

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

tālrunis 63351342, fakss63351342,elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA KULDĪGAS NODAĻA, kods UNLALV2X011, KONTS LV78UNLA0011012130623 

                                                                       

APSTIPRINĀTS 

Ar Alsungas novada domes  

2017. gada 21.decembra sēdes 

(protokollēmums Nr.20#3) 

2017.gada 21.decembrī                                                                                                    Nr.  16                                                                                                                                    

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Alsungas novadā 

PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM ALSUNGAS NOVADĀ 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo, 

ceturto un piekto daļu; 

 Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija 

noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, 

piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā 

minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 

slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 6. un 

15.punktu,  

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 

noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 

43.punktu, 

 likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 25.
2 

panta pirmo un piekto daļu. 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Saistošie noteikumi nosaka sociālas palīdzības pabalstu veidus, to apmēru, saņemšanas 

kārtību Alsungas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu 

deklarējušām personām vai personām, kuras ir bez mājokļa un atrodas Alsungas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un 

pārsūdzēšanas kārtību. 

II. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU 

VEIDI 

2. Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktie pašvaldību obligāti 

izmaksājamie sociālās palīdzības pabalsti: 

2.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI); 

2.2. dzīvokļa pabalsts; 

2.3. pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; 

2.4. pabalsts audžuģimenēm; 

2.5. pabalsts krīzes situācijā. 

3. Pašvaldība piešķir citus pabalstus: 

3.3. pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai; 
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3.4. pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai; 

3.5. apbedīšanas pabalsts. 

III. PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ  

IENĀKUMU LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI 

4. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai tiek piešķirts, aprēķināts un 

izmaksāts atbilstoši kārtībai, kāda noteikta Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija 

noteikumos Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā 

minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”. 

5. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas 

ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem 

Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un 

kuras ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto garantēto 

minimālā ienākumu līmeni un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas 

uzlabošanā. 

6. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā viena mēneša laikā no brīža, kad ģimene (persona) ir 

izteikusi gatavību iesaistīties savas situācijas uzlabošanā, parakstījusi vienošanos par 

līdzdarbības pienākumiem un veikusi līdzdarbības pienākumus. 

7. Pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā) 

rakstiski vienojoties ar klientu. 

IV. DZĪVOKĻA PABALSTS 

8. Dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgai un maznodrošinātai personai, kura ir attiecīgā Alsungas  

novada administratīvajā teritorijā esoša dzīvokļa vai mājīpašuma īpašnieks, tiesiskais 

valdītājs, faktiskais valdītājs vai dzīvokļa (vai tā daļas) īrnieks, kurā tā ir deklarējusi savu 

dzīvesvietu. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts viena kalendārā gada laikā: 

8.1. 30 % apmērā no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī 

trūcīgām ģimenēm (personām); 

8.1. 25% apmērā no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī 

maznodrošinātām ģimenēm (personām).  

9. Pabalstu piešķir kurināmā iegādes, komunālo pakalpojumu un maksājumu (īre, 

apsaimniekošana, atkritumu izvešana, elektrība, gāze, ūdens, kanalizācija, dūmvadu tīrīšana 

u.c.) apmaksai. Pēc palīdzības pieprasītāja vēlēšanās pabalsts var tikt pārskaitīts attiecīgā 

komunālā pakalpojuma sniedzējam. 

10. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums. 

11.Pēc nepieciešamības sociālā darba speciālists ir tiesīgs pieprasīt arī citus dokumentus. 

12. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir palīdzības pieprasītājiem, kuri ir dzīvokļu īpašnieki vai 

īrnieki, kas nodevuši dzīvokli apakšīrē vai citas personas lietošanā. 

13. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no 

dienas, kad saņemti visi 10. un 11.punktā minētie dokumenti.  

V. PABALSTI BĀREŅIEM UN BEZ  

VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠIEM BĒRNIEM 

14. Pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši 

pilngadību, ir pašvaldības sociālās garantijas pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves 

kvalitātes uzlabošanai, un par kuriem Alsungas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par 

bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē.  

14.1. Pieprasot 14.2., 14.3., 14.4. un 14.5. punktā noteiktos pabalstus, pabalsta pieprasītājs 

Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu, 

pievienojot citus dokumentus pēc sociālā dienesta pieprasījuma, ja tie nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai.  



14.2. Vienreizējs pabalsts bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš 

sasniedzis pilngadību un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe:  

14.2.1. pabalsts paredzēts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;  

14.2.2. pabalsta apmērs ir 250.00 eiro;  

14.2.3. pabalstu atļauts izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.  

14.3. Pabalsts bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kuram beidzas 

ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē vai pie aizbildņa:  

14.3.1. pabalsts paredzēts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;  

14.3.2. pabalsta apmērs ir divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā;  

14.4. Pabalsts bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam izglītības 

iegūšanai:  

14.4.1. pabalsts paredzēts ikmēneša izdevumiem;  

14.4.2. pabalsts piešķirams ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās 

vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās 

izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju 

apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības programmu un saskaņā ar izglītības 

jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības 

programmu un par kuru Alsungas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna 

ārpusģimenes aprūpi; 

14.4.3. ja pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir 

tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos 

normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu un par kuru 

Alsungas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi;  

14.4.3. pabalsts piešķirams, ja pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā 

vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju 

procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju 

programmu un par kuru Alsungas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna 

ārpusģimenes aprūpi;  

14.4.4. pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums 

nekavējoties informēt Sociālo dienestu, kurš izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem;  

14.4.5. pabalsta apmērs ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā un tiek 

izmaksāts katru mēnesi līdz attiecīgās izglītības pakāpes ieguvei. 

14.5. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam 

bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe: 
14.5.1. dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, 

kurš palicis bez vecāku gādības, piešķir šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu 
izdevumu segšanai:  

14.5.1.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie 
izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām); 

14.5.1.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu 
(siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, 
patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, 
sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai 
nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām. 

14.6. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam, kurš palicis 

bez vecāku gādības, tiek piešķirts 100% apmērā no kopējās  maksājumu summas, bet 

nepārsniedzot 50.00 euro mēnesī.    

14.7. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam, kurš palicis 

bez vecāku gādības, tiek izmaksāts reizi mēnesī pēc pamatojumu dokumentu iesniegšanas 



SD, dzīvokļa pabalstu pārskaitot pabalsta pieprasītāja norādītajā kontā vai namu 

apsaimniekotājam. Pamatojumu dokumentus var iesniegt gan uz vietas Sociālajā dienestā, 

gan elektroniski. 
14..8. Ja pilngadību sasniegušais bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības 

saņem šajos saistošajos noteikumos 14.5. punktā noteikto dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, 
viņš zaudē tiesības saņemt likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 
1., 2. un 5.punktā paredzēto palīdzību:  

14.8.1. īrēt pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu (3.panta 1.punkts); 

14.8.2. īrēt sociālo dzīvokli (3.panta 2.punkts);  
14.8.3. saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, kurš tiek piešķirts, pamatojoties uz 
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.pantu; 
14.8.4. Ja persona saņem šo dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, vienlaicīgi nevar saņemt 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 35.panta pirmā daļā un šo 
saistošo noteikumu IV. nodaļā noteikto dzīvokļa pabalstu. 

VI. PABALSTS AUDŽUĢIMENĒM 
15. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr.1036 

“Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā kārtībā. 

16. Pamatojoties uz Sociālā dienesta un audžuģimenes noslēgto līgumu, izmaksā pabalstu 

bērna uzturam un pabalstu apģērba, mīkstā inventāra iegādei. 

17. Pabalsta apmērs bērna uzturam vienam audžuģimenē ievietotam bērnam mēnesī ir 45% 

apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.  

18. Vienreizējā pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs, ievietojot bērnu 

audžuģimenē, ir 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas  

19. Personai, kas noslēgusi līgumu ar pašvaldību, ir tiesības saņemt  audžuģimenes pabalstu 

no dienas, kad bērns nodots aprūpē audžuģimenē.  

20. Ja bērns ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi, Sociālais dienests 

piešķir:  

20.1. atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu proporcionāli dienu skaitam, 

par pamatu ņemot apmēru, kādu no valsts pamatbudžeta līdzekļiem saskaņā ar 

Valsts sociālo pabalstu likumu noteicis Ministru kabinets, ja nav piešķirta valsts 

atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu; 

21.2. pabalstu bērna uzturam proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo 

saistošo noteikumu 17. punktā noteiktā pabalsta apmēru bērna uzturam vienam 

audžuģimenē ievietotam bērnam mēnesī;  

21.3. vienreizējo pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 10% apmērā no valstī 

noteiktās minimālās mēneša darba algas.    

22. Pabalsta izmaksu pārtrauc, kad izbeidzas līgumā noteiktais termiņš, kā arī tad, ja bērna 

uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa. 

VII. PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ 

23.Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par sociālās palīdzības pabalsta nepieciešamību 

ģimenei (personai), ja tās situācija neatbilst šajos noteikumos minētajiem pabalstu 

saņemšanas kritērijiem vai sociālās palīdzības pabalstu veidiem, bet ģimenei ir radušās 

grūtības, kad no ģimenes (personas) neatkarīgu iemeslu dēļ strauji samazinājušies kopējie 

ģimenes (personas) ienākumi un ģimene (persona) nevar apmierināt savas pamatvajadzības 

krīzes situācijā. 

24. Vienreizējais pabalsts krīzes situācijā var tikt piešķirts:  

24.1. stihiskas nelaimes, terora akta, dzīvojamo telpu avāriju vai citu katastrofu gadījumā;  

24.2. iepriekš neparedzamu un no ģimenes (personas) neatkarīgu iemeslu dēļ – zādzība, 

smaga saslimšana, ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās u.tml.  



25. Vienreizējais pabalsts krīzes situācijās nonākušajām ģimenēm (personām) pēc Sociālā 

dienesta atzinuma (izvērtējot mājsaimniecības personu ienākumus un materiālo stāvokli, 

izņemot ģimenēm/personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes/personas 

statuss) tiek piešķirts, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un 

tikai tajos gadījumos, ja klientam nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts, apdrošināšanas 

atlīdzība vai tas ir nepietiekams pamatvajadzību apmierināšanai. 

 26. Vienreizēja pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, kā arī 

atzinums/slēdziens no iestādes par esošo problēmu (ārstniecības iestādes, valsts policijas, 

valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un tml.). 

 27. Iesniegums un krīzes situāciju apliecinošs dokuments Sociālajā dienestā jāiesniedz ne 

vēlāk, kā vienu mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās.  

28. Vienreizējā pabalsta apmērs tiek noteikts līdz 300,00 euro gadā vienai ģimenei 

(mājsaimniecībai).  

29. Ar Alsungas novada domes lēmumu, izvērtējot katru situāciju atsevišķi, vienreizējais 

krīzes pabalsts var tikt palielināts, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas.  

30. Ja tiek atklāti apstākļi, ka krīzes situācija radusies personas (ģimenes) ļaunprātīga 

nodarījuma rezultātā, tad izmaksātais krīzes pabalsts ir jāatmaksā. 

VIII. PABALSTS BĒRNU IZGLĪTĪBAS PROCESA NODROŠINĀŠANAI 

31. Bērnu izglītības procesa nodrošināšanai, uzsākot mācību gadu, vispārizglītojošās 

izglītības iestādes audzēknim, kurš apgūst obligāto izglītību atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajam, tiek piešķirts vienreizējs pabalsts izglītības procesam nepieciešamo preču 

iegādei.  

31.1. pabalstu piešķir izglītības procesam nepieciešamo preču iegādei; 

31.2. pabalsta apmērs ir:  

31.2.1. trūcīgām ģimenēm 30.00 eiro vienam bērnam; 

31.2.2. maznodrošinātām ģimenēm 25.00 eiro vienam bērnam. 

32. Sociālais dienests klienta iesniegumu par pabalstu izglītības procesam 

nepieciešamo preču iegādei pieņem laikā no 01.jūnija līdz 30.septembrim.  

33. Pabalsts tiek izmaksāts mantiskā vai naudas veidā (pēc izglītības procesam nepieciešamo 

preču iegādes iesniedzot Sociālajā dienestā pirkumu apliecinošus dokumentus). 

34. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums. 

35. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai tiek piešķirts Alsungas novadā deklarētām 

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuru bērni uzsāk vai turpina apgūt obligāto 

izglītību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;  

35.1. Pabalsts tiek piešķirts mācību gada laikā uz laiku, kamēr spēkā ir sociālā dienesta 

lēmums par ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam;  

35.2. pabalsts tiek pārskatīts katru mēnesi, saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja, 

kurš atrodas izglītības iestādē, izsniegtu rēķinu, kuram pievienots pakalpojuma 

saņēmēju (bērnu) saraksts;  

35.3. pabalsta apmērs tiek aprēķināts atbilstoši iesniegtā maksājumu apliecinošā dokumentā 

norādītajai summai; 

35.4. pabalsta bērnu ēdināšanas apmaksai izmaksa tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu 

kārtībā, apmaksājot pakalpojumu sniedzēja iesniegtos rēķinus; 

35.5. pabalstu izglītojamo ēdināšanas apmaksai nepiešķir tiem izglītības iestāžu 

izglītojamajiem, kuri saņem valsts un pašvaldības finansēto ēdināšanu; 

35.6. pabalstu izglītojamo ēdināšanas apmaksai piešķir ģimenēm, kuru bērniem nav ilgstoši 

neattaisnoti izglītības iestāžu apmeklējumu kavējumi. 

35.7. pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.  



36. Pabalsts bērnu ēdināšanai tiek piešķirts Alsungas novadā deklarētām trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm, kuru bērni apmeklē Alsungas novada pirmsskolas izglītības 

iestādi un apgūt obligāto izglītību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam 

36.1. pabalsts tiek piešķirts uz trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes statusa laiku un katru 

mēnesi pārskatīts saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja izsniegtu pakalpojuma 

saņēmēju (bērnu) sarakstu. 

37. Pabalsts ģimenes atbalsta vai uzticības personas nodrošināšanai tiek piešķirts, lai sniegtu 

atbalstu riska vai augsta riska ģimenēm sociālo prasmju uzlabošanai, gadījumos, kad vecāki 

nepietiekami nodrošina bērna vajadzības.  

37.1. tiesības saņemt pabalstu ģimenes atbalsta vai uzticības personas nodrošināšanai ir:   

37.1.1.ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un 

aprūpē; 

37.1.2. ģimenei, kurā vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura 

traucējumiem, un kurai ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju 

apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē; 

37.2. pieprasot pabalstu ģimenes atbalsta vai uzticības personas nodrošināšanai, persona 

vai tās likumiskais pārstāvis, kurai nepieciešams atbalsts, Sociālajā dienestā iesniedz 

iesniegumu; 

37.3. pēc lēmuma pieņemšanas par pabalstu ģimenes atbalsta vai uzticības personas 

nodrošināšanai, Sociālais dienests slēdz vienošanos ar atbalsta ģimenes vai uzticības 

personas pieprasītāju un pakalpojuma sniedzēju uz laiku no 3-6 mēnešiem; 

37.4. pabalstu ģimenes atbalsta vai uzticības personas nodrošināšanai pārtrauc, ja: 

37.4.1. ģimenei pakalpojuma sniegšanu nav nepieciešams turpināt, ko apliecina 

Sociālā dienesta sociālā darbinieka atzinums; 

37.4.2. ģimene  lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu; 

37.4..3. ģimene mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību; 

37.4.4. ģimene nepilda vai pārkāpj vienošanās nosacījumus; 

37.4.5. vecākiem pārtrauktas bērna aizgādības tiesības; 

37.5.pabalsts ģimenes atbalsta personai vai uzticības personai – 40.00 euro mēnesī;  

IX. PABALSTS VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU APMAKSAI 

38. Pabalstu piešķir trūcīgas ģimenes bērnam, kura vecāki iesnieguši medicīnisko izdevumu 

apliecinošu dokumentu, kas nav vecāks par 3 (trīs) mēnešiem: 

38.1. pabalsts medicīnas izdevumu segšanai – trūcīgo ģimeņu bērniem 100% atmaksa pēc 

iesniegtajiem čekiem, kopā gadā nepārsniedzot 25% no valstī noteiktās minimālās 

mēnešalgas Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz ārstēšanās izdevumu 

apmaksu apliecinoši dokumenti ar pabalsta prasītāja bērna personas kodu, vārdu, 

uzvārdu;  

38.2. pabalsts redzes korekcijai (briļļu iegādei) bērnam ne vairāk kā 25 % gadā no 

attiecīgajā gadā valstī noteiktās minimālās mēnešalgas - jāiesniedz izdevumu apmaksas 

kvītis un čeks ar pabalsta prasītāja bērna personas kodu, vārdu, uzvārdu 

39. Pabalsts medicīnas izdevumu segšanai darba nespējīgiem invalīdiem un pensionāriem 

invalīdiem, kuri iesnieguši medicīnisko izdevumu apliecinošu dokumentu, kas nav vecāks 

par 3 (trīs) mēnešiem: 

39.1. 20% atmaksa pēc iesniegtajiem čekiem, kvītīm, kuros norādīts personas vārds 

uzvārds un personas kods, nepārsniedzot kopējo pabalsta apmēru gadā 25%  no valstī 

noteiktās minimālās mēnešalgas; 

39.2. pabalsts medicīnas izdevumu segšanai darba nespējīgiem invalīdiem un pensionāriem 

invalīdiem tiek atmaksāts, ja invaliditātes vai vecuma pensija mēnesī nepārsniedz 

250,00 euro. 



X. APBEDĪŠANAS PABALSTS 

40. Apbedīšanas pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai piešķir Alsungas novadā deklarētā 

iedzīvotāja nāves gadījumā.  

41. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās 

personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Alsungas novads, apbedīšanu.  

42. Apbedīšanas pabalsta apmērs ir līdz 450,00 euro.  

43. Sociālā dienesta piešķiramā un izmaksājamā pabalsta apmērs ir starpība starp Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalsta pieprasītājam piešķirto un izmaksāto Valsts 

sociālās apdrošināšanas apbedīšanas pabalstu un pašvaldības noteikto pabalstu apbedīšanas 

izdevumu segšanai.  

44. Ja miris Alsungas novada vientuļais iedzīvotājs, kurš nesaņem pensiju vai Valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalstu, Komunālais iecirknis organizē apbedīšanu par pašvaldības 

līdzekļiem.  

45. Persona, kas uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, Sociālajā dienestā uzrāda 

personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:  

45.1. iesniegumu un Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot 

oriģinālu), ja Sociālais dienests nevar to iegūt objektīvu iemeslu dēļ;  

45.2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par aprēķinātā apbedīšanas pabalsta 

apmēru, ja Sociālais dienests nevar to iegūt objektīvu iemeslu dēļ.  

46. Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā  mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas, 

un tas tiek izmaksāts ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasījuma 

saņemšanas. 

XI. IEROBEŽOJUMI PABALSTU SAŅEMŠANAI 
47.Ja pabalsta pieprasītājs nepilda likuma „Par sociālo drošību” 5.nodaļā noteiktos 

līdzdarbības pienākumus, viņam var atteikt pabalstu pilnībā vai daļēji līdz pienākumu 

izpildīšanas brīdim. 

48.Pabalstu var atteikt, ja: 

48.1.persona vai kāds no ģimenes locekļiem atsakās no līdzdarbības savas situācijas 

uzlabošanā, atsakās no medicīniskās izmeklēšanas, ārstēšanās un rehabilitācijas 

pasākumiem, nepiedalās aktīvajos nodarbinātības pasākumos; 

48.2,persona vai kāds no ģimenes locekļiem atsakās sniegt pilnīgas pakalpojuma 

sniegšanai nepieciešamās ziņas vai apzināti ir sniegusi nepatiesas ziņas par sevi un 

saviem ģimenes locekļiem; 

48.3.persona vai kāds no ģimenes locekļiem bez attaisnojošiem iemesliem atsakās 

ierasties personiski, lai apspriestu pieprasījumu vai pārrunātu sociālās situācijas 

uzlabošanas pasākumus; 

48.4.ģimene (persona) atsakās slēgt sadarbības līgumu vai nepilda sadarbības līgumā 

noteiktos uzdevumus un pienākumus; 

48.5.persona vai kāds no ģimenes locekļiem bez objektīva iemesla nereģistrējas 

Nodarbinātības valsts aģentūrā vai nepiedalās profesionālo iemaņu apgūšanas vai 

pilnveidošanas pasākumos; 

48.6.ģimene (persona) neatļauj sociālajiem darbiniekiem veikt dzīves vietas pārbaudi; 

48.7.persona vai ģimene pati atsakās no sociālās palīdzības. 

XII. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 

49.Sociālais dienests vai sociālā darba speciālists pēc lēmuma pieņemšanas informē personu 

par pieņemto lēmumu. Ja lēmums negatīvs – pabalsta piešķiršana atteikta – informācijā 

pabalsta saņēmējam norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un 

pārsūdzības kārtība. 

50.Sociālā dienesta vai sociālā darba speciālista pieņemto lēmumu var apstrīdēt Alsungas 

novada Domē. 



51.Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā 

kārtībā. 

XIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

52. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Alsungas novada domes 

informatīvajā izdevumā „Alsungas ziņas” un pašvaldības mājas lapā www.alsunga.lv. 

53. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2013. gada 28.novembra Alsungas 

novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.6/2013 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Alsungas novadā”. 

 

 

Priekšsēdētāja     D. Kalniņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skrundasnovads.lv/


APSTIPRINĀTS 

ar Alsungas novada domes 

2017.gada 21.decembra sēdes 

Alsungas novada domes saistošo noteikumu  „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Alsungas novadā” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Ministru kabineta 2008.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 

„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 

140.punkts nosaka, grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, 

ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu 

normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu 

projektu. Ņemot vērā to, ka Alsungas  novada pašvaldības  

2013.gada 28.novembra  saistošie noteikumi Nr.6/2013 “Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Alsungas novadā” neatbilst 

reālajai situācijai pēc sociālās palīdzības pabalstiem un to 

apmēriem,  ir radusies nepieciešamība tos precizēt un labot 

kopumā. 

 

2. Īss projekta satura izklāsts Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta  ceturtās 

un piektās daļas. Noteikumi nosaka pabalstu veidus un 

apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību.  

 

Saistošo noteikumu „Par sociālās palīdzības pabalstiem  

Alsungas  novadā” projekts paredz noteikt:  

1. Sociālās palīdzības pabalstu veidus, kādi pieejami 

Alsungas novadā, un to apmēru; 

2. Sociālās palīdzības pabalstu saņemšanas kārtību; 

3. Sociālā dienesta lēmumu apstrīdēšanas kārtību. 

Saistošajos noteikumos katram sociālās palīdzības pabalstu 

veidam ir paredzēta viena nodaļa, kurā aprakstīti katra 

konkrētā pabalsta saņemšanas kritēriji, nosacījumi un apmērs. 

 

 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu  

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 7. punkts nosaka 

pašvaldības autonomo funkciju nodrošināt iedzīvotājiem 

sociālo palīdzību (sociālā palīdzība maznodrošinātām 

ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu 

nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku 

gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un  

audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar  

naktsmītni u.c.).  

Pašvaldības budžetā ik gadu tiek paredzēti līdzekļi sociālās 

palīdzības pabalstiem. Šajos saistošajos noteikumos sociālās 

palīdzības pabalstu apmērs, salīdzinot ar iepriekšējiem 



 (protokollēmumu Nr.20#3) 

 

 

 

 

Priekšsēdētāja                                                  D.Klaniņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saistošajiem noteikumiem ir paaugstināts, lai varētu sniegt 

lielāku  atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām 

(ģimenēm) un citām sociāli mazaizsargātu personu grupām. 

Uzskatāms, ka saistošie noteikumi kopumā būtiski neietekmēs 

pašvaldības budžetu, jo līdzekļi pabalstiem ir bijuši paredzēti 

arī iepriekš, taču paredzams, ka līdzekļu izlietojums sociālās 

palīdzības pabalstu izmaksām pieaugs apbedīšanas pabalstam 

1020 euro un plānotais, maksimālais piešķiramais dzīvokļa 

pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 

kopējā izmaksājamā summa 2018. gadā varētu sastādīt 450 

euro. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā  

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma 

sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai, tiks publicēti Alsungas novada informatīvajā 

izdevumā “Alsungas ziņas” un Alsungas novada pašvaldības 

mājaslapā www.alsunga.lv. 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Alsungas novada 

Sociālais dienests. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām  

Nav attiecināms. 



4.# 

Par biedrības “Etniskās kultūras centrs “SUITI” iesniegumu par finansiālo atbalstu un 

līdzfinansējumu 

D.Kalniņa, D.Martinova 

Izskatot: 

 Biedrības “Etniskās kultūras centrs ”SUITI” 15.11.2017. vēstuli “Par finansiālo 

atbalstu un līdzfinansējumu”: 

1)  1500,00 euro uzveduma “Suitu kāzas” norises nodrošināšanai. Pirmuzvedums 

23.06.2017. Ziedulejā. 

2)  Nometne “Suitu tradīciju skoliņa 2018”, kur iesaistīti 30 sākumskolas vecuma bērni 

no Alsungas , Gudeniekiem un Jūrkalnes. Finansējums 600,00 euro (pasniedzēju 

atalgojums, materiālu iegāde, transports, ēdināšana un nodarbības), 

3) Līdzfinansējums 800,00 euro, Suitu-setu tradīciju nometnei  pasniedzēju 

atalgojumam, materiālu iegādei, transportam, ēdināšanai un nodarbībā). Kopumā 35 

dalībnieki. 

4) Biedru maksa 711,14 euro, 

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  

lietu, kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris.Šteinbergs, Zaiga 

Vanaga,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Skatīt kopā ar 2018. gada budžetu,iekļaujot rezerves fondā: 

1.1.Iekļaut Alsungas novada domes budžeta rezerves fondā biedrībai “Etniskās kultūras 

centrs “Suiti” līdzfinansējumu 1200,00 euro  uzveduma “Suitu kāzas” norises 

nodrošināšanai. Piešķirto finansējumu izmaksāt pēc tam, kad iesniegta pasākuma 

izdevumu un ieņēmumu tāme, norādot konkrētas Alsungas novada domes finansētās 

pozīcijas. Alsungas novada domei ir tiesības pieprasīt uzrādīt maksājumu apliecinošus 

dokumentus par finansējuma izlietojuma atbilstību iesniegtajai tāmei un pārliecināties, ka 

netiek pieļauts dubultais finansējums. 

1.2.Iekļaut Alsungas novada domes budžeta rezerves fondā biedrībai “Etniskās kultūras 

centrs “Suiti” nometnei “Suitu tradīciju skoliņa 2018” līdzfinansējumu 600,00 euro. 

Piešķirto finansējumu izmaksāt pēc tam, kad iesniegta pasākuma izdevumu un ieņēmumu 

tāme, norādot konkrētas Alsungas novada domes finansētās pozīcijas (pasniedzēju 

atalgojums, materiālu iegāde, transports, ēdināšana un nodarbības). Alsungas novada 

domei ir tiesības pieprasīt uzrādīt maksājumu apliecinošus dokumentus par finansējuma 

izlietojuma atbilstību iesniegtajai tāmei un pārliecināties, ka netiek pieļauts dubultais 

finansējums.  

1.3.Iekļaut Alsungas novada domes budžeta rezerves fondā biedrībai “Etniskās kultūras 

centrs “Suiti” līdzfinansējumu 600,00 euro, Suitu-setu tradīciju nometnei. Piešķirto 

finansējumu izmaksāt pēc tam, kad iesniegta pasākuma izdevumu un ieņēmumu tāme, 

norādot konkrētas Alsungas novada domes finansētās pozīcijas. Alsungas novada domei ir 

tiesības pieprasīt uzrādīt maksājumu apliecinošus dokumentus par finansējuma 

izlietojuma atbilstību iesniegtajai tāmei un pārliecināties, ka netiek pieļauts dubultais 

finansējums. 

2. Iekļaut Alsungas novada domes budžetā biedru maksai nepieciešamos līdzekļus 711,14 

euro apmērā. 



5.# 

Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas iesniegumu telpu nodrošinājumam, 

ēdināšanas segšanai  

D.Kalniņa, D.Martinova, G.Matēviča, Z.Vanaga 

Saskaņā ar: 

 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 29.11.2017. vēstuli Nr. 01-8/313 par 

vienas no nozīmīgākajām pasaules etnomuzikologu organizācijām European 

Seminar in Ethnomusicology organizētās konferences 50 dalībnieku tikšanos ar suitu 

dziedātājiem un muzikantiem 5.09.2018. Alsungas kultūras namā, lūdzot atbalstu 

telpu nodrošinājumam un ēdināšanas (pusdienu) apmaksai, t.i. 6,50 euro vienai 

personai. Personu kopskaits  100 cilvēki (puse viesi un otra puse suiti). Ēdināšanas 

kopizmaksas 650,00 euro, 

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  

lietu, kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris.Šteinbergs, Zaiga 

Vanaga,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt bez maksas Kultūras nama telpas konferences dalībnieku un suitu tikšanās 

nodrošināšanai 05.09.2018. 

2. Pasaules etnomuzikologu konferencei Alsungā piešķirt finansējumu 200.00 euro 

apmērā ēdināšanas izmaksu segšanai dalībniekiem un suitiem. 

3. Piešķirt bezmaksas Alsungas novada muzeja apmeklējumu 5.09.2018. 

etnomuzikologu onferences dalībniekiem 
 

6.# 

Saistošo noteikumu Nr. 14 “Par Alsungas novada zemes nomas maksas palielināšanas 

kārtību” precizēšana 

D.Kalniņa, V. Ķine 

 

Saskaņā ar: 

 Likuma “ Par pašvaldībām”21. panta 1.daļas 16.punktu, 43.panta 1.daļas 11.punkta, 

43.panta 3. daļu, 

 Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 18.punktu, 

 29.11.2017. Nr. 1-18/9169 VARAM atzinumu “Par saistošajiem noteikumiem”, 

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  lietu, 

kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris.Šteinbergs, Zaiga 

Vanaga,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Precizēt saistošos noteikumus Nr.14/2017 “Par Alsungas novada zemes nomas 

maksas palielināšanas kārtību” . 



                                    

 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 

Alsungas novadā 

 

        APSTIPRINĀTI: 

ar Alsungas novada domes 

 2017.gada 16.novembra sēdes  

protokollēmumu Nr.19#5 

 

PRECIZĒTI 

ar Alsungas novada domes 

 2017. gada 21.decembra  sēdes protokollēmumu 20#6 

 

2017.gada 16.novembrī                                                                                          Nr.14 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novadā 

Par Alsungas novada zemes nomas maksas palielināšanas kārtību 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par 

pašvaldībām" 

21. panta pirmās daļas 14.punktu un 

Ministru kabineta 30.10.2007. 

noteikumu Nr.735 

“Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 18.punktu. 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Alsungas novada 

pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) tiek pieņemti lēmumi par pašvaldībai piederošu vai 

piekrītošu zemesgabalu nomas maksas palielināšanu.  

2. Šajos noteikumos lietotais termins “zemesgabals” atbilst Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likumā lietotajam terminam “zemes vienība” un nomas vajadzībām noteikta zemes 

vienības daļa, kas nav pastāvīgs nekustamā īpašuma objekts.  

3. Noteikumi par iznomāto zemesgabalu nomas maksas palielināšanas attiecas uz 

neapbūvētiem zemesgabaliem.  

4. Lēmumu par pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksas 

palielināšanu pieņem Alsungas novada dome. 

II. Nomas maksas apmērs, tā palielināšanas noteikumi. 

5. Neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu nomas maksu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 

nosaka Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 735 “Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”, bet pašvaldība papildus nosaka zemes nomas maksas 

palielināšanas kārtību.  

6. Neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu nomas maksu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 

nosaka:  

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


6.1. zemesgabaliem, kuri iznomāti mazdārziņu, sakņu dārzu vai palīgsaimniecību 

vajadzībām 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 

euro gadā;  

6.2. zemesgabaliem, uz kuriem tiks izvietotas komerciāla rakstura lietošanas būves: t.sk. 

tirdzniecības kioski vai angāri 0,50 eiro/m
2
, bet ne mazāk kā 28,00 euro gadā;  

6.3. zemesgabaliem, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 1,5% apmērā 

no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 20 euro par hektāru.  

7. Nomas maksa tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā un apmērā.  

III. Noslēguma jautājumi 

8. Ja neapbūvēta zemesgabala nomas līgums noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un 

nomas līgumā nav pielīgtas zemesgabala iznomātāja tiesības vienpusēji mainīt nomas 

maksas apmēru, zemes iznomātājam līgums ir jāgroza 3 (trīs) mēnešu laikā no šo 

noteikumu spēkā stāšanās dienas un jānosaka nomas maksu šajos noteikumos paredzētajā 

kārtībā un apjomā. 

9. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic novada domes izpilddirektors. 

10. Noteikumi savu darbību sāk ar 2018. gada 1. janvāri. 

11. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Alsungas novada 

informatīvajā izdevumā “Alsungas ziņas”. 

 

 

Priekšsēdētāja                                                                                                       D.Kalniņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paskaidrojuma raksts  

Par ALSUNGAS novada domes 

2017. gada  21.decembra  sēdes saistošo noteikumu Nr.14/2017. 

„ Par Alsungas novada zemes nomas maksas palielināšanas kārtību”. 

  

Pašreizējās 

situācijas 

raksturojums. 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi 

par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot 

saistošos noteikumus. Nomas maksa, kuras apmēru pašvaldība ir 

tiesīga noteikt saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, it īpaši 

attiecībā uz zemi, kuras kadastrālā vērtība un iznomājamās platības, ir 

nelielas, reizēm pēc aprēķinu veikšanas tā ir tik maza, ka rezultātā 

nomas maksa nesedz pat administrēšanas izdevumus. Līdz ar to, lai 

racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības nekustamo mantu, ir 

lietderīgi iznomāt pašvaldības zemi par adekvātu nomas maksu.  

Saistošo noteikumu 

projekta 

nepieciešamības 

raksturojums, 

dokumenta būtība. 

Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai izriet no 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi 

par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18. punkta. Saistošo noteikumu 

projekta būtība ir noteikt tādu neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu 

nomas maksas apmēru, lai tas nebūtu mazāks par nomas maksas 

iekasēšanas administrēšanas izdevumiem. 

Saistošo noteikumu 

projekta iespējamā 

ietekme uz 

pašvaldības budžetu. 

Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes nomas maksu, kuras 

apmērs tiks tuvināts nomas maksas administrēšanai nepieciešamo 

līdzekļu apjomam, tādēļ saistošo noteikumu izpildei tiek prognozēta 

pozitīva ietekme uz pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu. Saistošo 

noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas 

pašvaldības institūcijas, darbavietas vai paplašināt esošo institūciju 

kompetenci. 

Saistošo noteikumu 

projekta iespējamā 

ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskās personas, kuras novada 

administratīvajā teritorijā savu vajadzību nodrošināšanai vēlas nomāt 

pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu.  

Saistošo noteikumu 

projekta iespējamā 

ietekme uz 

administratīvajām 

procedūrām. 

Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildus slogu administratīvajām 

procedūrām. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic Alsungas 

novada domes izpilddirektors.  

Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

saistībā ar Saistošo 

noteikumu projektu. 

Konsultācijas nav notikušas. Pēc saistošo noteikumu un tam pievienotā 

paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un 

publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.alsunga.lv, un 

saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot 

lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.  

 

Priekšsēdētāja                                                                                                           D. Kalniņa 

 

 



7.# 

Par “Noteikumi par Alsungas novada zemes iznomāšanas un zemes nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” apstiprināšanu 

D.Kalniņa, S.Kreičmane 

 

 Lai nodrošinātu vienotu pieeju pašvaldības zemes iznomāšanā un zemes nomas 

maksas aprēķināšanai, nepieciešams izdot iekšējo normatīvo aktu, 

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  lietu, 

kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris.Šteinbergs, Zaiga 

Vanaga,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:  

1.Apstiprināt Noteikumus par Alsungas novada zemes iznomāšanas un zemes nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

 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.decembra  

protokollēmumu Nr.20#7 

2017.gada 21.decembrī                                                                                                                                      

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Alsungas novadā 

Noteikumi par Alsungas novada zemes iznomāšanas un zemes nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”41.panta 

2.punkta, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 71.panta un 

Administratīvā procesa likuma 16.panta noteikumiem 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi par Alsungas novada zemes iznomāšanas un zemes nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību (turpmāk tekstā- noteikumi) nosaka to, kādā Alsungas novada 

pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) tiek pieņemti lēmumi par pašvaldībai piederošu vai 

piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu, noteikta zemesgabala nomas maksa un veikta noslēgto 

nomas līgumu nosacījumu izpildes kontrole.  

2. Noteikumi tiek izdoti ar mērķi precīzi piemērot Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” prasības un noteiktu 

pašvaldības speciālistiem vienveidīgu rīcību vienādos gadījumos jautājumos par Alsungas 

novada zemes iznomāšanas un zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. 

3. Šajos noteikumos lietotais termins “zemesgabals” atbilst Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likumā lietotajam terminam “zemes vienība” un nomas vajadzībām noteikta zemes 

vienības daļa, kas nav pastāvīgs nekustamā īpašuma objekts.  

4. Pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomā ar vai bez apbūves 

tiesībām.  

5. Noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad:  

5.1. pašvaldība zemi iznomā valsts vai pašvaldības iestādēm;  

5.2. pašvaldība zemi iznomā atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju”;  

5.3. tiek izlietotas zemes nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 25.panta otrās daļas un 26.panta otrās daļas noteikumiem; 

5.4. ja pašvaldība iznomā zemi biedrībām vai nodibinājumiem un iznomājamās 

zemes izmantošanas mērķis ir sabiedrības vai tās grupu interesēs.  

6. Lēmumu par pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala vai tā daļas iznomāšanu, 

pieņem Alsungas novada dome, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  
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7. Par zemesgabala nomnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi 

pieteikumu (1.pielikums un 2.pielikums) Alsungas novada domei. Pašvaldībā, iniciējot 

neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu, var tikt  organizēta nomas tiesību izsole.  

II. Iznomāšanas procesa uzsākšana 

8. Iznomāšanas procesu uzsāk, pamatojoties uz Alsungas novada domes iniciatīvas vai pēc 

fiziskas vai juridiskas personas ierosinājuma.  

9. Iesniegumu par zemesgabala iznomāšanu izskata Alsungas novada domes Nekustamo 

īpašumu speciāliste un izpilddirektors.  

10. Ja Nekustamo īpašumu speciāliste un izpilddirektors konstatē, ka zemesgabala 

iznomāšana, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nav iespējama, tā sagatavo atbildi 

iesniedzējam  pamatojot atteikumu iznomāt attiecīgo zemesgabalu. Ja, izskatot 

iesniegumu par zemesgabala iznomāšanu, tiek konstatēts, ka zemesgabala iznomāšana, 

saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem, ir iespējama, nekustāmo īpašumu speciāliste 

sagatavo un iesniedz attiecīgu lēmuma projektu izskatīšanai Alsungas novada domes 

(turpmāk – Dome) sēdē jautājumā  par zemesgabala iznomāšanu.  

III. Lēmums par zemesgabala iznomāšanu 

11. Dome lēmumu par zemes gabala iznomāšanu pieņem ne ātrāk kā divu nedēļu laikā no 

informācijas par iznomājamiem zemesgabaliem izlikšanas redzamā vietā Alsungas 

novada domē  un publicēšanas pašvaldības interneta mājas lapā www.alsunga.lv, izņemot 

gadījumus, kas uzskaitīti normatīvajos aktos.  

Paziņojums nav jāizliek, ja tiek iznomāti zemesgabali, kuru platība nepārsniedz 1ha, un 

kuri ir: 

11.1. starpgabali ; 

11.2. zemesgabali, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši 

likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam; 

11.3. sakņu dārzi, mazdārziņi. 

12. Lēmumā par zemesgabala vai tā daļas iznomāšanu norāda:  

12.1. iznomājamā zemesgabala adresi, kadastra numuru vai apzīmējumu un zemesgabala 

platību;  

12.2. zemesgabala izmantošanas mērķi vai norādi, ka zemesgabala nomnieks var 

izmantot zemesgabalu mērķim, kas atbilst Alsungas novada teritorijas plānojumā 

noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;  

12.3. nomas līguma termiņu;  

12.4. zemes nomas maksu vai zemes nomas maksas sākotnējo apmēru (ja tiks rīkota 

nomas tiesību izsole);  

12.5. īpašus noteikumus, ja tādi ir noteikti.  

13. Neapbūvētu zemesgabalu nomas līguma termiņa noteikšanas pamatprincipi:  

13.1. zemesgabalam, uz kura tiks būvēts patstāvīgs īpašuma objekts – 10 gadi;  

13.2. zemesgabalam, uz kura tiks būvēta īslaicīgas lietošanas būve – ne ilgāk kā uz 5 

gadiem;  

13.3. pie ielas pieguļošam zemesgabalam– ne ilgāk kā uz 5 gadiem, paredzot atceļošu 

nosacījumu, ja tiek uzsākta ielas būvniecība, rekonstrukcija vai 

inženierkomunikāciju ierīkošana vai arī zemesgabals ir nepieciešams gājēju vai 

transporta satiksmes organizēšanai;  

13.4. zemesgabalam, kurš tiks izmantots mazdārziņa, augļudārza, palīgsaimniecības vai 

zaļās zonas labiekārtošanai-  ne ilgāk kā uz 5 gadiem bez apbūves tiesībām, 

paredzot atceļošu nosacījumu, ja zemesgabals ir nepieciešams Alsungas novada 

domei pašvaldību funkciju nodrošināšanai;  

13.5. zemesgabalam pagaidu būvju izvietošanai uz būvniecības darbu laiku, bet ne ilgāk 

kā uz 2 gadiem;  
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13.6. pārējos gadījumos iznomāšanas termiņu nosaka, izvērtējot zemesgabala tiesisko 

statusu, iznomāšanas mērķi, spēkā esošos normatīvos aktus un Domes lēmumus, 

atbilstoši iespējām un ievērojot iesniedzēja vēlmes, ja zemesgabalu iznomā, 

pamatojoties uz personas iesniegumu.  

13.7. Izņēmuma kārtā, izvērtējot katra konkrētā gadījuma faktiskos un tiesiskos 

apstākļus, pieļaujams noteikt atšķirīgu nomas termiņu, ja tas nav pretrunā ar spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām un Alsungas novada domes lēmumiem.  

14. Iznomājot nekustamo īpašumu ar apbūves tiesībām, Nomniekam:  

14.1. 1 (viena) gada laikā no nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanas dienas 

Alsungas novada Būvvaldē jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāvā;  

14.2.  3 (trīs) gadu laikā no nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanas dienas 

jāuzsāk  būvobjekta būvniecība;  

14.3. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā jāuzbūvē un 

jānodod ekspluatācijā būvniecības objekts, noformējot nepieciešamos 

dokumentus.  

14.4. Atsevišķos gadījumos, pēc zemesgabala nomnieka motivēta iesnieguma, 

būvniecības termiņš var tikt pagarināts, izvērtējot esošo situāciju un Domei 

pieņemot attiecīgu lēmumu. Maksimālais būvniecības termiņš nedrīkst pārsniegt 

nekustamā īpašuma nomas līguma termiņu.  

14.5. Ja Nomnieks uzsākto būvniecību nepabeidz nekustamā īpašuma nomas līguma 

darbības laikā, tad Nomnieka pienākums ir par saviem līdzekļiem sakārtot 

zemesgabalu sākotnējā stāvoklī 3 (trīs) mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma 

nomas līguma termiņa beigu datuma.  

15. Personai, kurai, pamatojoties uz Domes lēmumu, ir piešķirts nomā zemesgabals, ir 

pienākums viena mēneša laikā no lēmuma spēka stāšanas dienas noslēgt līgumu ar 

Alsungas novada domi par attiecīgā zemesgabala nomu.  

16. Gadījumā, ja persona neizpilda Noteikumu 15. punkta noteikumus, Domei ir tiesības 

atcelt attiecīgo lēmumu un pieņemt jaunu lēmumu par šī zemesgabala piešķiršanu nomā 

citai personai.  

17. Gadījumos, kad nekustamais īpašums ir iznomāts ar apbūves tiesībām, bet nekustamā 

īpašuma apbūves blīvums pēc objekta (ēkas, būves) nodošanas ekspluatācijā ir mazāks 

par 50%, iznomātā nomas platība tiek pārskatīta un noteikta cita iznomājamā zemes 

platība, kas ir nepieciešama objekta (ēku, būvju) apsaimniekošanai, uzturēšanai un 

saimnieciskās darbības veikšanai, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

18. Zemesgabala nodošana nomas lietošanā nerada nekādas priekšrocības zemes nomniekam 

iegūt zemesgabalu īpašumā vai lietošanā, ja vien to neparedz citi normatīvie akti.  

19. Pārtraucot mazdārziņa un augļudārza nomas lietošana tiesības, kompensācija par 

stādījumiem un būvēm, kā arī par ieguldījumiem vai zaudējumiem, kas radušies 

apsaimniekojot zemes gabalu, nomniekam netiek paredzēta.  

20. Nomniekam, atsakoties no nomas lietošanas tiesībām, nomātais zemesgabals jāsakārto un  

pagaidu būves jādemontē. 

IV. Nomas maksas apmērs 

21. Neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu nomas maksu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 

nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi 

par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Alsungas novada domes 2017. gada 16.novembra 

saistošiem noteikumiem Nr.14 “Par Alsungas novada zemes nomas maksas palielināšanas 

kārtību”.  



22. Kad pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu bez 

apbūves tiesībām, tiek noteikta nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

23.Pašvaldībai var sniegt atbalstu samazinātas nomas maksas veidā sekojošos gadījumos:  

         23.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām– 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 

   23.2. zemei, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai – 1,5 % 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības;  

23.3. pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

24. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot saistošos 

noteikumus. Saistībā ar Alsungas novada domes 2017.gada  16. novembra saistošiem 

noteikumiem Nr.14 “Par Alsungas novada zemes nomas maksas palielināšanas kārtību” ir 

noteikta sekojoša neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu palielināta nomas maksa (bez 

pievienotās vērtības nodokļa): 

24.1. zemesgabaliem, kuri iznomāti mazdārziņu, sakņu dārzu vai palīgsaimniecību  

vajadzībām 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 

eiro gadā;  

24.2. zemesgabaliem, uz kuriem izvietotas komerciāla rakstura lietošanas būves: t.sk. 

tirdzniecības kioski vai angāri 0,50 eiro/m
2
, bet ne mazāk kā 28,00 eiro gadā;  

24.3. zemesgabaliem, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 1,5% 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 20 eiro par hektāru. 

25. Lai pašvaldība sniegtu atbalstu samazinātas nomas maksas veidā zemei, kura iznomāta ar 

apbūves tiesībām – 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā - ir jāņem vērā 

vismaz viens no nosacījumiem: 

          25.1. ir plānots nozīmīgs potenciālā nomnieka ieguldījums (piemēram, jaunu darbavietu 

radīšana, finansiālais ieguldījums,  infrastruktūras attīstība, inovācijas); 

         25.2. ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā minētie riski videi ir novērtēti kā zemi; 

         25.3. potenciālā nomnieka līdzšinējā pieredze un darbības laiks konkrētajā ražošanas 

jomā ir līdz pieciem gadiem. 

26. Sakņu dārza nomas maksa un piemājas dārza nomas maksu nepalielina: 

26.1. Personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss. 

26.2. Personām, kuru ģimenēs aug bērns-invalīds, un 1. un 2.grupas invalīdiem. 

26.3. Personai (pašai vai kopā ar laulāto), kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 

gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai 

augstāko izglītību. 

27. Nomas maksai tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteikta 

kārtībā un apmērā.  

V. Nomas tiesību izsole 

28. Neapbūvētu zemesgabalu nomas tiesību izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Domes 

lēmumu.  

29. Neapbūvētu zemes gabalu nomas tiesību izsoli rīko Pašvaldības mantas novērtēšanas, 

atsavināšanas un izsoles komisija.  

30. Nomas tiesību izsoles rezultātus apstiprina un lēmumu par nomas līguma noslēgšanu 

pieņem Dome.  

31. Ja nomas tiesību izsole ir atzīta par nenotikušu, turpmāk zemesgabalu iznomā, izsludinot 

jaunu nomas tiesību izsoli.  

32. Lēmums par zemesgabala iznomāšanu, organizējot nomas tiesību izsoli, zaudē spēku, ja 

zemesgabals netiek iznomāts 1 (viena) gada laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas.  

VI. Noslēguma jautājumi 



VII. 33. Nomas līgumi izbeidzas ar termiņa notecējumu, ja puses nevienojas par līguma 

pirmstermiņa izbeigšanu vai par līguma termiņa pagarināšanu. Lēmumus par līgumu 

pirmstermiņa izbeigšanu vai par līgumu termiņa pagarināšanu pieņem Alsungas novada 

dome. Līguma termiņu pagarinot, netiek rīkota nomas tiesību izsole. 

34. Ja neapbūvēta zemesgabala nomas līgums noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un 

nomas līgumā nav pielīgtas zemesgabala iznomātāja tiesības vienpusēji mainīt nomas 

maksas apmēru, zemes iznomātājam līgums ir jāgroza 3 (trīs) mēnešu laikā no šo 

noteikumu spēkā stāšanās dienas un jānosaka nomas maksu šajos noteikumos paredzētajā 

kārtībā un apjomā. 

35. Kontroli par Noteikumu šo noteikumu ievērošanu veic novada domes izpilddirektors. 

36. Noteikumi savu darbību sāk pēc to apstiprināšanas Alsungas novada domē. 

 

 

Priekšsēdētāja                                                                                                   D.Kalniņa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



8.# 

Par Alsungas novada domes autoceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu 2018.-2020. 

gadam  

D. Kalniņa, V. Dunajevs 

Saskaņā ar: 

 Novada domes izpilddirektora V. Dunajeva  16.11.2017. iesniegumu “Par autoceļu 

līdzekļu izlietojuma plānu trijiem gadiem no 2018. līdz 2020.gadam”, 

 11.03.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts 

autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu 

Pašvaldību speciālo budžetu (pašvaldību ceļu fondu) plāno vidējā (triju gadu) termiņā 

atbilstoši šo noteikumu 23. punktā noteiktajiem mērķiem, t.i. 

1. pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas darbu 

veikšanu saistīto darbinieku atlīdzībai; 

2. pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei, 

nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas 

Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai 

nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam un pašvaldību autoceļu un ielu 

tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai; 

3. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību autoceļus un ielas, kā arī 

bankas konta apkalpošanas izmaksu segšanai. 

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumu Nr. 224 "Noteikumi par 

valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" 

4. punktu, pašvaldībai jāapstiprina pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases ziemas 

sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam) un vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. 

oktobrim). Saskaņā ar šo noteikumu 15. punktu, pašvaldība informē autoceļu 

lietotājus par pašvaldībai piederošo ceļu noteiktajām autoceļu uzturēšanas klasēm, 

publicējot šo informāciju pašvaldības mājas lapā, 

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  lietu, 

kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga,  

“Pretī” A.Sokolovskis, 

“Atturas” nav 

 

Dome nolemj: 

1. Alsungas novada domes autoceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu trijiem gadiem no 

2018. līdz 2020. gadam skatīt un apstiprināt kopā ar 2018. gada budžeta projektu. 

2. Uzdot izpilddirektoram V. Dunajevam līdz 10.01.2018. plkst. 15:00 sagatavot 

atskaiti par 2016. un 2017. gadā apstiprinātajām summām, plānotajiem darbiem un 

to izpildi un 11.01.2018. Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas sēdē 

atskaitīties par 2016. un 2017. gadā apstiprinātā ceļu fonda līdzekļu izlietojumu. 

3. Uzdot izpilddirektoram līdz 11.01.2018. sagatavot paskaidrojumu par plānotajiem 

darbiem un to apjomiem autoceļu uzturēšanā katram pašvaldības autoceļam 2018. – 

2020. gadā. 

4. Uzdot izpilddirektoram V. Dunajevam sadarbībā ar Finanšu nodaļas darbiniekiem, 

sagatavot mērķdotācijas izlietojuma indikatīvo plānu, atbilstoši 11.03.2008. Ministru 



kabineta noteikumu Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai 

piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 2. pielikuma 2. tabulai. 

5. Apstiprināt pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai un vasaras 

sezonai. 

 

N.

p.

k. 

Autoceļu un 

ielu 

uzturēšanas 

klase 

vasaras 

sezonā 

(01.04.-

31.10.) 

Autoceļu un 

ielu 

uzturēšanas 

klase ziemas 

sezonā 

(01.11.-

31.03.) 

Ceļa nosaukums 
Garums 

(km) 
Seguma veids 

1. D D Liepiņu ceļš 0,05 grants 

  0,35 

2,66 

2. D D Grāveri – Putni 0,50 grants 

0,14 

0,24 

0,44 

2,60 

0,42 

3. D D Ābeļnieki – Šķiļi 1,24 grants 

0,93 

4. D D Avenāji – Zilupes 0,82 grants 

0,36 

5. D D Rudumi – 

Tīrlauki 

0,36 grants 

2,02 

4,17 

6. D D Rijas – Zaļumi 0,38 meln.seg. 

0,45 grants 

0,65 

0,22 

0,12 bez segas 

0,29 grants 

0,21 

0,09 

0,10 

7. D D Užavas tilts-

Kolkasrags 

4.77 grants 

2.17 

0.21 

0.48 bez segas 

0.21 

0.05 

0.05 



0.01 

8. D D Kriškalni-

Mazreģi 

0.42 grants 

0.30 bez segas 

0.68 

0.07 grants 

0.85 

9. D D Andiņi – 

Kalnarāji 

 

 

 

 

 

 

0,50 grants 

  0,03 

0,77 

0,06 

0,78 

0,17 

  

10. D D Šķiļi – Steras – 

Puķītes 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,30 grants 

0,49 

0,11 

0,07 

0,18 

0,16 bez segas 

0,14 bez segas 

0,14 

0,06 grants 

0,37 

0,21 

11. D D Bruģāti-Bulduri 0.43 bez segas 

12. D D Kaktiņi - Zvaguļi 1,38 grants 

13. D D Kļaviņas – 

Gaņģīši 

1,87 grants 

14. D D Norieši – Stacija 

 

 

 

0,79 grants 

0,62 

0,43 

0,37 

15. D D Stūrīši – Vīnkalni 

 

 

0,08 grants 

0,13 

0,32 

16. D D Pidiltu ceļš 

 

 

0,09 grants 

0,19 

0,77 

17. D D Žibji – Laidi 

 

 

 

 

 

 

0,22 bez segas 

0,77 

0,18 

0,12 

0,09 

0,06 

0,06 



 0,42 grants 

18. D D Almāle – Rāvas 0,31 grants 

19. D D Lāču kapu ceļš 

 

1,05 grants 

0,31 bez segas 

20. D D Stobri – Pucenes 

 

 

0,22 grants 

0,38 

0,15 

0,35 

21. D D Ūsiņi – Druvas 

 

 

 

 

 

 

0,66 grants 

  0,09 

0,12 

0,12 

0,10 

0,16 

0,26 

22. D D Viesuļi – Karpiņi 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,23 bez segas 

0,39 

0,09 

0,20 grants 

1,12 bez segas 

0,15 

0,05 

0,11 

0,09 grants 

23. D D Šķēpeles – Kliņģi 

– Dāliņi 

 

0,70 grants 

0,10 bez segas 

0,27 grants 

24. D D Rudumu kapi – 

Kānes 

 

 

4,78 bez segas 

3,76 

0,88 grants 

25. D D Anuži – Andiņu 

tilts 

 

 

 

0,88 bez segas 

0,36 grants 

  0,15 

1,49 

26. D D Beķeru karjera 

ceļš 

 

 

1,10 bez segas 

0,48 

0,23 grants 

27. D D Lapškalni – 

Zundas 

 

0,65 grants 

0,63 

28. D D Jaungaiļu ceļš 

 

0,39 grants 

0,32 

29. D D Priežkalni – 0,28 bez segas 



Kulbuļi 

30. D D Asni – Pļavas 0,71 bez segas 

31. D D Bērzkalni – 

Stirnas 

0,81 grants 

32. D D Kukšu ceļš 0,42 grants 

33. D D Kukšas – 

Pamātras 

 

 

 

 

 

0,34 grants 

0,05 

0,95 

1,03 

0,66 

0,69 bez segas 

34. D D Plavsargi – Tilts 1,71 grants 

35. D D Poļu ceļš 1,63 grants 

36. D D Grāveri – Kulpji 0,33 bez segas 

37. D D Pamātras – Tiltiņi 0,92 bez segas 

38. D D Pīkšas – Kulpji 0,06 bez segas 

0,49 

39. D D Margavas ceļš 

 

 

0,12 grants 

0,15 

0,86 

40. D D Ratnieku ceļš 

 

 

0,52 bez segas 

0,04 

0,20 

41. D D Bāliņu kapu ceļš 

 

0.94  

0.08 

42. D D Kalni – Dārziņi 

 

0,74  

0,20 bez segas 

43. D D Lapu kapu ceļš 0,08 Grants 

      

44. D D Ķeļķu ceļš 0,75 bez segas 

45. D D Ērču ceļš 0,29 grants 

0,04 

0,18 

46. D D Kalniņi – Sedļi 1,24 grants 

47. D D Mīzenes ceļš 

  

  

  

0,12 grants 

0,57 bez segas 

0,07 

0,99 

48. D D Izgāztuves ceļš 0,78 grants 

49. D D Strēļu kapu ceļš 0,34 bez segas 



50. D D Panti - Dilles 0,31 bez segas 

51. D D Skudras – 

Vilplūči 

0,64 grants 

52. D D Oliņi – Kulbergi 0,76 grants 

53. D D Oliņi – 

Dambenieki 

0,53 grants 

0,27 

0,06 

54. D D Andiņi – Zvaguļi 

  

  

  

0,77 bez segas 

  0,04 

0,79 

55. D D Pļavmalu ceļš 1,29 bez segas 

56. D D Birzes ceļš 

  

0,50 bez segas 

0,69 

57. D D Padubju ceļš 

  

0,45 grants 

0,09 

58. D D Birznieki – Pīšļi 0,38 grants 

59. D D Kundziņi – 

Mālkalni 

0,42 grants 

60. D D Birzmaļi – 

Zemgaļi 

0,17 grants 

61. D D Kaltnieki – 

Eglenieki 

  

  

1,23 grants 

0,06 

0,14 

62. D D Blintene – 

Mazgravas 

  

  

0,23 grants 

0,09 bez segas 

0,40 

63. D D Lipšņu ceļš 

  

  

  

  

  

0,69 grants 

0,14 

0,41 bez segas 

0,03 

0,08 

0,13 

64. D D Strenceles – 

Varkaļi 

  

  

0,08 grants 

0,33 bez segas 

0,06 

65. D D Kāpenieku ceļš 0,39 bez segas 



66. D D Apeņi – Murkšķi 0,20 grants 

67. D D Kānes dambis 0,47 grants 

68. D D Kapenieku ceļš 0,47 bez segas 

69. D D Kļaviņas – 

Vecsniķeri 

  

0,27 grants 

1,26 bez segas 

70. D D Kļaviņas – 

Jaunsniķeri 

  

  

0,08 grants 

0,13 

0,12 

71. D D Kļavkalni – 

Gulbji 

  

  

0,41 grants 

0,77 

0,50 

72 D D No Kalēju uz 

Līvānu ielu 

0,10 grants 

73. D D No Kuršu uz Pils 

ielu 

0,13 grants 

74. D D Noriešu ceļš 

  

0,14 bez segas 

0,15 

75. D D Stirnas – 

Novadnieki 

2,13 bez segas 

76. D D Šķēpeles – 

Zaļumi 

0,34 grants 

77. D D Zitiņu ceļš 0,13 grants 

78. D D Skujas – Kurši 

  

  

  

  

0,15 grants 

0,03 bez segas 

0,11 

0,08 

0,20 grants 

79. D D Tiemenes ceļš 0,42 bez segas 

80. D D Daugi – Osis 

  

0,02 bez segas 

0,69 

81. D D Graudiņi – Strēļi 0,32 grants 

82. D D Kulpa ceļš 0,29 bez segas 

83. D D Sniķeru ceļš 

  

  

0,21 grants 

0,03 bez segas 

0,04 bez segas 

 

 
 
 
 
 



9.# 

Par dzīvokļa īpašuma [..] -1 Alsungā, Alsungas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu 

D.Kalniņa, S.Kreičmane 

  

Saskaņā ar: 

 Alsungas novada domē ir iesniegto iesniegums/ ierosinājums no [..], personas kods 

[..], dzīvo [..], Alsunga, Alsungas novads, kas vēlās iegādāties dzīvokli [..], Alsungā, 

Alsungas novadā. 

Pamatojoties uz: 

 Alsungas novada domes 2017. gada 20. jūlija lēmumu Nr.13., 

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8. punktu, 5. 

panta pirmo un piekto daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu 4. panta 5. punktu, 45. 

panta 3., 4. un 5. punktu, 14. panta 2. punktu 

 likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 

17. punktu un  

Alsungas  novada dome konstatē: 

1. Saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “VINDEKS” 01.11.2017. atzinumu, dzīvokļa īpašuma 

[..]  domājamās daļas 640/1268 tirgus vērtība ir 2200.00EUR 

2. Izmaksas, kas saistītas ar  nostiprināšanu zemesgrāmatā, tirgus vērtības noteikšanu, 

izziņām sastāda EUR 198.33  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 8.panta trešo daļu un saskaņā ar 20.07.2017 Alsungas novada domes  sēdes atzinumu, 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 

17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 

2.punktu,5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, , 37.panta pirmās daļas 4.punktu un ceturto 

daļu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts 

nosaka: 

„Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā 

likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar 

nosacīto cenu.”. 

 Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu, 

šajā konkrētajā gadījumā nav jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā un pirkuma līgumu var 

slēgt ar pirmpirkuma tiesīgo personu pēc domes lēmuma pieņemšanas. 

Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 44 
1
.panta  

(1)Atsavināšanas paziņojumā  

1)nekustamā īpašuma adresi un kadastra apzīmējumu;  

2) dzīvokļa īpašuma  domājamo daļu;  

3) dzīvokļa īpašuma cenu;  

4) maksāšanas līdzekļus;  

5) dzīvokļa īpašuma pirkuma samaksas nosacījumus;  

6) dokumentus un ziņas, kas iesniedzamas atsavināšanu veicošajai institūcijai, lai 

noslēgtu dzīvokļa  pirkuma līgumu.  

(2) Atsavināšanas paziņojumā atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lūdz 

personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības, mēneša  laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas:  

1) sniegt atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par īpašumu;  

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  lietu, 

kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  



atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, 

Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:  

 

1. Nodot atsavināšanai Alsungas novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu [..]  ar kadastra 

Nr. [..], kas sastāv no būvēm [..],[..],[..]  domājamā daļa 640/1268 un zemes daļas  ar kadastra 

apzīmējumu [..]  – 0.39 ha domājamā daļa 640/1268. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.  

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma [..], Alsunga , Alsungas novads, kadastra  Nr. [..], nosacīto 

cenu EUR  2398.33 (Divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi euro 33 centi). 

4. Nosūtīt [..] personas kods [..], dzīvojošai [..], Alsungas novadā   atsavināšanas paziņojumu 

viena mēneša laikā pēc  nosacītās cenas apstiprināšanas. 

5. Noteikt, ka dzīvokļa īpašuma ‘[..]  Alsungā, Alsungas novadā pirmpirkuma tiesīgā persona 

ir īrnieks vai viņu ģimenes locekļi - pirmpirkuma tiesīgā persona  [..].  

6.Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% EUR.  
 

 

10.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam [..] zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai 

D.Kalniņa, S.Kreičmane 

 

 Izskatot [..] p.k. [..] (adrese: [..], Alsungas novadā) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 

2017.gada 28.novembrī Nr. 2.1.17/1292) ar lūgumu atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta 

izstrādi zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] -13.60 ha kopplatībā, sadalot zemes 

vienību divās daļās.   

 Saskaņā ar Alsungas novada zemesgrāmatas nodalījumu Nr.77, nekustamais īpašums [..], 

kadastra numurs [..], sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] - 13.60 ha . 

 Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas [..]. 

 Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem minēto 

nekustamo īpašumu lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).   

 Atbilstoši Alsungas novada teritorijas plānojuma grafiskai daļai nekustamajam īpašumam 

[..], kadastra numurs [..]  noteikta plānotā (atļautā) izmantošana – perspektīvā saimniecisko 

mežu teritorija. 

Lauku apbūves teritorija, minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība lauksaimniecības 

zemei– 0.5 ha un meža zemei -2.00 ha 

 Nekustamajā īpašumā  [..],  zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..], sakaņā ar robežu 

plānu  ir  noteiktas  aizsargjoslas :  

- servitūta ceļš-0.13 km; 

- Užavas upe-0.49 km; 

 Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 3.punkts nosaka zemes ierīcības projekta 

nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai un sadalīšanai, bet 7.panta 1.punkts 

paredz zemes ierīcības projekta izstrādi, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, 

pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67.pantu;  Paziņošanas likuma 8.panta 



pirmās daļas 1.punktu un otro daļu; - Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punktu, 8.panta 

pirmās daļas 1. un 3.punktu; - Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2 un 11.5. apakšpunktiem, 13. punktu, 

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  lietu, 

kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, 

Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projektu nekustama īpašumam [..]  ar kadastra apzīmējumu 

[..], pamatojoties uz  zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu (Pielikums Nr.1).   

3.   Izstrādātais zemes ierīcības projekts iesniedzams apstiprināšanai Alsungas novada domē.  

4.    Nosūtīt vai izsniegt šo lēmumu nekustamā īpašuma īpašniecei [..] (adrese [..], Alsungas 

novadā, LV-3306). Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 

4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības 

informāciju. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu 

administratīvais akts uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē 

reģistrēts kā nosūtāmais dokuments. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta 

otrajai daļai administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu 

namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIELIKUMS Nr.1 

 

Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi nekustamam īpašumam [..] zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu [..]  sadalīšanai 

 

Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, Ministru 

kabineta 2016.gada 2. augusta noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi”, Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru 

kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas kārtība” un Alsungas novada teritorijas plānojumu.  

 

1. Projekta robežas. 

1.1.Izstrādājamā zemes ierīcības projekta robežas atbilst nekustamā īpašuma [..], 

kadastra apzīmējums [..] - 13.60 ha kopplatībā, zemes gabalu robežām.  

2. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana.  

Atbilstoši Alsungas novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai noteikta plānotā (atļautā) 

izmantošana nekustamajam īpašumam [..],  zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu  [..]  – 

perspektīvā saimniecisko mežu teritorija, minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība 

2.00 ha.  

3. Projekta mērķis. 

3.1. Zemes  gabala sadalīšana divās daļās. Pirmā daļa ar aptuveno platību-5.3 ha, otrā 

daļa ar aptuveno platību 8.30 ha, Zemes gabala platības uzmērot var tikt precizētas.  

( Saskaņā ar pielikumu Nr.2)  

3.2. Precizēt apgrūtinājumus saskaņā ar Teritorijas plānojumu, robežplānu un 

esošajiem apgrūtinājumiem projektējamā teritorijā.  

4. Projekta veidošanas nosacījumi.  

4.1. Robežas saskaņā ar darba uzdevuma grafisko shēmu; 

4.2. Citi nosacījumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

5. Projekta izstrādei nepieciešamie dati un dokumenti.  

5.1. Alsungas novada domes lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu.  

5.2. Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei. 

5.3. Grafiskā daļa – projekta risinājums uz robežplāna, ietverot īpašumu 

pārkārtošanas robežu uz Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LAS-2000,5 

izstrādāta, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāna pamatnes ar mēroga 

noteiktību 1:500 ar iekļautu nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju. 

 5.4. Alsungas  novada teritorijas plānojums.  

5.5. Valsts institūciju un inženierkomunikāciju turētāju- ja tādi atrodas zemes 

ierīcības projekta teritorijā, (skat. 6.3. un 6.4.2.apakšpunktus) izsniegtie nosacījumi 

zemes ierīcības projekta izstrādei. 

 5.6. Valsts institūciju un inženierkomunikāciju turētāju (skat. 6.4.punktu) 

atzinumi/skaņojumi zemes ierīcības projekta izstrādes atbilstībai normatīvajiem 

aktiem.  

5.7. Citas prasības atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr. 

505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

 6. Projekta izstrāde.  

6.1. Projekta izstrādātājs saņem nosacījumus  no inženierkomunikāciju turētājiem, 

kuru komunikācijas atrodas projekta teritorijā.  



6.2. Projekta izstrādātājs apkopo saņemtos priekšlikumus, izvērtējumus, nosacījumus 

un:  

6.2.1. ja nepieciešams, ierosina Alsungas novada domei precizēt Zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumus; 

 6.2.2. izstrādā zemes ierīcības projektu:  

6.2.2.1. noformē dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  

6.2.2.2. saskaņo ar personām, kuru intereses skar projekta risinājumi (t.sk. ar 

kopīpašniekiem, ja tādi ir);  

6.4. Izstrādātais zemes ierīcības projekts tiek iesniegts:  

6.4.1. saskaņošanai - zemes ierīcības projekta teritorijā esošo inženierkomunikāciju 

turētājiem;  

6.4.2. saskaņošanai - citās valsts institūcijās, kuru intereses (atbilstoši Aizsargjoslu 

likumam un teritorijas plānojumam) skar projekta risinājumi;  

6.4.3. reģistrēšanai - Alsungas novada pašvaldības topogrāfisko datu bāzes 

uzturētājam- SIA “Topo dati”.  

6.4. Projekta lietu izstrādātājs iesniedz apstiprināšanai Alsungas novada domē. 

 7. Projekta sastāvs un prasības projekta noformēšanai.  

7.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2. augusta noteikumiem Nr. 505 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31. - 46. punktiem. 7.2. Digitālais grafiskais 

materiāls *.dgn vai *.dwg formātā. 8. Zemes gabala orientējošā robežu pārkārtošanas 

 
 

  



11.# 

Par nekustamo īpašumu nodokļu atvieglojumiem  

D.Kalniņa, S.Kreičmane 

[..] 2017.gada 30.novembrī (reģistrācijas Nr.2.1.17/1295) Alsungas novada domē 

saņemts [..], dzīvojošs [..] Alsungas novads, 30.11.2017. iesniegums ar lūgumu piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada 

īpašumu ‘[..]’ ar kadastra Nr. [..], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai( iznomāti).   

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts:  

[..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: 

1.Zeme un ēkas [..], Alsungas novadā, kadastra Nr. [..] -  20.00 ha platībā  

Augstāk minētais zemes gabals īpašumā ir vismaz piecus gadus.  

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200023 

kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

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 vismaz piecus gadus, 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. 

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka 

likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski 

represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā 

un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās 

personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas 

nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras 

administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski 

represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa 

atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā 

māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots 

saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo 

mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.” 

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 

20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  

sociālo  lietu, kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. 

sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, 

Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913#p3
http://likumi.lv/doc.php?id=138366#p33


1.   2018. gadā piemērot nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā 

politiski represētajai personai [..] personas kods [..] par nekustamo īpašumu  [..] ar 

kadastra Nr. [..] -20.00 ha platībā kā politiski represētajai  personai.  

 

 

[..] 2017.gada 11.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.17/1345) Alsungas novada domē 

saņemts [..] dzīvojošas [..], Alsungā, Alsungas novadā, 11.12.2017. iesniegums ar lūgumu 

piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas 

novada īpašumu [..] ar kadastra Nr. [..], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

[..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: 

1.Zeme un ēkas [..], Alsungas novadā, kadastra Nr. [..] -  9.70 ha platībā 

Augstāk minētais zemes gabals īpašumā ir vismaz piecus gadus.  

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200622 

kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

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 vismaz piecus gadus, 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. 

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka 

likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski 

represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā 

un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās 

personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas 

nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras 

administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski 

represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa 

atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā 

māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots 

saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo 

mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.” 

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 

20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  lietu, 

kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, 

Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga,  

“Atturas” nav, 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913#p3
http://likumi.lv/doc.php?id=138366#p33


“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 1.  Piemērot 2018. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā 

politiski represētajai personai [..] personas kods [..] par nekustamo īpašumu [..] ar kadastra 

Nr.[..] -9.70 ha platībā kā politiski represētajai  personai.  

[..] 2017.gada 11.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.17/1344) Alsungas novada domē 

saņemts [..], dzīvojošs [..], Alsungā, Alsungas novadā, 11.12.2017. iesniegums ar lūgumu 

piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas 

novada īpašumu [..] ar kadastra Nr. [..], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

[..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: 

1.Zeme un ēkas [..], Alsungas novadā, kadastra Nr. [..] -  29.20 ha platībā 

Augstāk minētais zemes gabals īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200305 

kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

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 vismaz piecus gadus, 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. 

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka 

likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski 

represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā 

un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās 

personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas 

nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras 

administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski 

represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa 

atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā 

māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots 

saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo 

mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.” 

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 

20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  lietu, 

kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, 

Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga,  

“Atturas” nav, 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913#p3
http://likumi.lv/doc.php?id=138366#p33


“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piemērot 2018. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā 

politiski represētajai personai [..], personas kods  [..], par nekustamo īpašumu [..] ar 

kadastra Nr. [..] -29.20 ha platībā kā politiski represētajai  personai.  

[..] 2017.gada 15.decembrī  (reģistrācijas Nr.2.1.17/1367) Alsungas novada domē 

saņemts [..], dzīvojoša [..] Alsungas novads, 15.12.2017. iesniegums ar lūgumu piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada 

īpašumu [..] ar kadastra Nr. [..], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

[..] īpašumā ir sekojoši īpašumi:  

1.Zeme ‘[..]’, Alsungas novadā, kadastra Nr. [..] -  26.69 ha platībā 

Augstāk minētais zemes gabals īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6210064 kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

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 vismaz piecus gadus, 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. 

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 

5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā 

persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un 

nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās 

personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās 

daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras 

administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski 

represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa 

atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā 

dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek 

izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar 

nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.” 

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 

20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, 

Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1.  Piemērot 2018. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā 

politiski represētajai personai [..], pers. kods [..], par zemi  [..] ar kadastra Nr. [..] -

26.69 ha platībā kā represētajai  personai.  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913#p3
http://likumi.lv/doc.php?id=138366#p33


[..] 2017.gada 18.decembrī  (reģistrācijas Nr.2.1.17/1368) Alsungas novada domē 

saņemts [..], dzīvojoša ‘[..]’ Alsungas novads, 18.12.2017. iesniegums ar lūgumu piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada 

īpašumu ‘’ [..] ar kadastra Nr. [..], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

[..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: 

1.Zeme un ēkas( ½ domajamā daļa) [..], Alsungas novadā, kadastra Nr. [..] -  6.2 ha 

platībā  

Augstāk minētais zemes gabals īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 620536 kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

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 vismaz piecus gadus, 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. 

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 

5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā 

persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un 

nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās 

personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās 

daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras 

administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski 

represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa 

atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā 

dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek 

izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar 

nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.” 

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 

20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  

 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, 

Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 1.  Piemērot 2018. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā 

politiski represētajai personai [..]  pers. kods [..], par zemi  [..] ( ½ domajamā daļa)ar 

kadastra Nr. [..] -6.20 ha platībā kā represētajai  personai.  
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[..] 2017.gada 15.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.17/1369) Alsungas novada domē saņemts  

[..], dzīvojoša [..] Alsunga,  Alsungas novads, 15.12.2017. iesniegums ar lūgumu piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada 

īpašumu [..] ar kadastra Nr. [..]  un ‘[..] ar kadastra Nr. [..], kas netiek izmantoti 

saimnieciskai darbībai.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

[..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: 

1.Zeme un ēkas [..], Alsungas novadā, kadastra Nr. [..] -  0.1246 ha platībā  

2. Zeme ‘[..]’’ , Alsungas novadā, kadastra Nr. [..] -10.10 ha platībā 

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200284 kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

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 vismaz piecus gadus, 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. 

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 

5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā 

persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un 

nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās 

personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās 

daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras 

administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski 

represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa 

atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā 

dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek 

izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar 

nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.” 

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 

20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, 

Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

  1. Piemērot 2018. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā 

politiski represētajai personai [..], pers. kods [..], par zemi  [..] ar kadastra Nr. [..] -10.10 

ha platībā un [..] ar kadastra Nr. [..] -0.1264 ha platībā kā politiski represētajai  personai.  
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[..] 2017.gada 19.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.17/1387) Alsungas novada domē 

saņemts [..], dzīvojoša [..] Alsungas novads, 19.12.2017. iesniegums ar lūgumu piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada 

īpašumu [..] ar kadastra Nr. [..]  un ‘’ [..]’  ar kadastra Nr. [..], kas netiek izmantoti 

saimnieciskai darbībai.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

[..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: 

1.Zeme un ēkas [..], Alsungas novadā, kadastra Nr. [..] -  20.31 ha platībā 

2. Zeme [..], Alsungas novadā, kadastra Nr. [..] -7.80 ha platībā 

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200480 

kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

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 vismaz piecus gadus, 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. 

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka 

likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski 

represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā 

un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās 

personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas 

nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras 

administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski 

represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa 

atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā 

māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots 

saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo 

mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.” 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 

20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, 

Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

  1. Piemērot 2018. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā 

politiski represētajai personai [..], pers. kods [..], par zemi  [..] ar kadastra Nr. [..] -20.31 ha 

platībā un ‘[..]  ar kadastra Nr. [..] -7.8 ha platībā kā represētajai  personai.  
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[..] 2017.gada 19.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.17/1386) Alsungas novada domē 

saņemts [..], dzīvojoša [..] Kazdanga,  Aizputes novads, 19.12.2017. iesniegums ar lūgumu 

piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas 

novada īpašumu [..] ar kadastra Nr. [..], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai. 

Izvērtējot domes rīcībā  esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

[..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: 

1.Zeme [..], Alsungas novadā, kadastra Nr. [..] -  17.53 ha platībā  

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200428 

kopija. 

 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

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 vismaz piecus gadus, 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. 

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka 

likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski 

represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā 

un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās 

personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas 

nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras 

administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski 

represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa 

atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā 

māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots 

saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo 

mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.” 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 

20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, 

Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 

1.  Piemērot 2018. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā 

politiski represētajai personai [..], pers. kods [..], par zemi  [..] ar kadastra Nr. [..] -

17.53 ha platībā  kā represētajai  personai.  
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[..] 2017.gada 21.decembrī Alsungas novada domē saņemts [..], dzīvojoša [..] 

Alsunga,  Alsungas novads, 21.12.2017. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma 

nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada īpašumu [..] ar kadastra 

Nr. [..], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

[..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: 

1.Zeme un ēkas [..], Alsungas novadā, kadastra Nr. [..] -  40.0 ha platībā 

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200989 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

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 vismaz piecus gadus, 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. 

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka 

likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski 

represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā 

un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās 

personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas 

nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras 

administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski 

represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa 

atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā 

māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots 

saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo 

mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.” 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 

20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, 

Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1.   Piemērot 2018. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā 

politiski represētajai personai [..], pers. kods [..], par zemi [..]  ar kadastra Nr. [..] -

40.00 ha platībā  kā politiski represētajai  personai.  
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ALSUNGAS NOVADA DOMES MĀJAS LAPĀ (www.alsunga.lv) IEVIETOT 

ATGĀDINĀJUMU POLITISKI REPRESĒTĀM PERSONĀM PAR NEKAVĒJOŠU 

IESNIEGUMA IESNIEGŠANU PAŠVALDĪBĀ NODOKĻA SAMAZINĀŠANAI 

NEKUSTAMAM ĪPAŠUMAM, JA TAS NETIEK IZNOMĀTS. 

 

12.# 

Par dzīvojamo platību pašvaldībā 

D.Kalniņa, V.Dunajevs 

 

Saskaņā ar: 

 [..] 12.12.2017. iesniegumu par īres līguma izbeigšanu  dzīvojamai platībai [..];  

 [..] 14.12.2017. iesniegumu par īres līguma izbeigšanu  dzīvojamai platībai [..];  

 [..] 12.12.2017.iesniegumu par dzīvojamās platības [..] iedali, pamatojoties uz 

apakšīres līguma  izbeigšanos 14.12.2017. un sastāvēšanu pašvaldības  dzīvokļu 

iedales rindā no 2015.gada 

 [..] 14.12.2017. .iesniegumu par dzīvojamās platības [..] iedali, pamatojoties uz 

apakšīres līguma  izbeigšanos 14.12.2017.,  

 Likuma “Par dzīvojamo telpu īri”  

18. panta 2. daļu- Dzīvojamās telpas apakšīres līguma slēgšanas kārtība un termiņi- 

Dzīvojamās telpas apakšīres līguma termiņš nedrīkst pārsniegt dzīvojamās telpas īres 

līguma termiņu. Ja dzīvojamās telpas īres līgums izbeidzas, vienlaikus izbeidzas arī 

dzīvojamās telpas apakšīres līgums. 

4. panta 2. daļu Dzīvojamās telpas īres līguma subjekti 

Izīrētājs var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas ir dzīvokļa vai dzīvojamās 

mājas īpašnieks vai valdītājs, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam "Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā" uz likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu 

lietojumā. 

Par īrnieku vai apakšīrnieku var būt jebkura fiziskā persona, kas Latvijas Republikā dzīvo 

pastāvīgi vai ir saņēmusi uzturēšanās atļauju likumā noteiktajā kārtībā. 

9. pants. Īrnieka tiesības iemitināt dzīvojamā telpā ģimenes locekļus un citas personas 

Īrniekam ir tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, vecākus 

(adoptētājus), darbnespējīgos brāļus un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas 

ģimenes, ja tam piekrituši visi attiecīgajā dzīvojamā telpā dzīvojošie īrnieka pilngadīgie 

ģimenes locekļi un ja iepriekš par to rakstveidā informēts izīrētājs. 

Nepilngadīga bērna (arī adoptēta) iemitināšanai viņa vecāku īrētajā dzīvojamā telpā 

pārējo tajā dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana nav nepieciešama, bet par to 

rakstveidā informējams izīrētājs. 

Persona, kura saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu iemitināta īrnieka īrētajā dzīvojamā 

telpā, atzīstama par īrnieka ģimenes locekli. 

Īrnieka ģimenes locekļu aizbildņu vai aizgādņu iemitināšanai īrnieka īrētajā dzīvojamā 

telpā pārējo tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana nav nepieciešama, 

bet par to rakstveidā informējams izīrētājs. 

Šā panta pirmajā vai otrajā daļā neminētās personas (turpmāk — cita persona) 

iemitināšanai īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā nepieciešama izīrētāja, īrnieka un visu tajā 

dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana. 



Šajā pantā minētās personas dzīvojamā telpā var iemitināt, ja tās atbilst šā 

likuma 4.panta otrās daļas noteikumiem. 

 

10. panta pirmo daļu -Īrnieka ģimenes locekļu un citu dzīvoklī iemitināto personu tiesības 

un pienākumi- 

Personai ir tiesības dzīvot īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā tikai tad, ja tā iemitināta 

attiecīgajā dzīvojamā telpā šā likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā, 

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  lietu, 

kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, 

Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:  

1. Ar 2017.gada 14.decembri izbeigt īres līgumu [..][..]. un [..][..]  

2. Ar 2017.gada 15.decembrī piešķirt dzīvojamo platību [..][..] un  [..][..].  

3. Finanšu nodaļai (vadītāja A.Mundiciema) noslēgt īres līgumus. 

4. Uzņemt  [..] dzīvokļu uzskaites rindā pašvaldībā uz apdzīvojamās  platības 

(labiekārtota vai daļēji labiekārtota) iedali.  

 

 

13.# 

Parādu piedziņas LĒMUMI – IZPILDRĪKOJUMI 

D.Kalniņa, S.Kreičmane  

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 42.1.punktu no nodokļa maksātājiem, 

kuriem ir pienākums maksāt nodokli par vairākiem nekustamā īpašuma objektiem Alsungas 

novada domes pašvaldības teritorijā, saņemtā nodokļa summa tiek sadalīta proporcionāli pa 

atsevišķiem objektiem Ministru kabineta 18.04.2000. noteikumu Nr.149 „Kārtība, kādā 

kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” 

noteiktajā kārtībā. 

Papildus iepriekš minētajam, nodokļu administrācija informē, ka saskaņā ar likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un nodevu maksājuma 

samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā 

nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa 

likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās 

daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un saskaņā 

ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 

1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu 

un 367. pantu, 

https://likumi.lv/doc.php?id=56863#p4
https://likumi.lv/doc.php?id=56863#p9


 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  lietu, 

kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, 

Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt nokavēto nodokļu maksājumus piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

1.1.[..] -pretenzija 320,82 EUR 

1.2.[..] - pretenzija 16.43 EUR 

1.3.[..] - pretenzija 44.63 EUR 

1.4.[..] - pretenzija 67.63 EUR 

1.5.[..] - pretenzija 39.84 EUR 

1.6.[..] - pretenzija -22.19EUR 

1.7.[..] - pretenzija 17.62 EUR 

1.8.[..] - pretenzija 105.78 EUR 

1.9.[..] - pretenzija 26.23 EUR 

1.10. [..] - pretenzija 24.73 EUR 

1.11. [..] - pretenzija 26.22 EUR 

 

LĒMUMI-IZPILDRĪKOJUMI PIEVIENOTI PIELIKUMĀ 

 

14.# 

Par pašvaldības līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam  

D.Kalniņa, A.Mundiciema, V.Zingberga 

 

Saskaņā  ar : 

 Kurzemes plānošanas reģiona 27.11.2017. vēstuli Nr. 2-5.5/182/17 “Par pašvaldību 

dotāciju plānošanas reģionam”, 

 16.11.2017. Kurzemes plānošanas  reģiona Attīstības padomes  sēdē pārrunāto, 

 Reģionālās attīstības likuma 17
1 

.panta 1. daļas 3. punktu, 

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  lietu, 

kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, 

Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:  

1. Jautājumu skatīt reizē ar pašvaldības  budžeta projektu  2018.gada, iekļaujot rezerves 

fondā.  



15.# 

Par Nolikuma par stipendijām 10. – 12. klašu skolēniem Alsungas novadā 

apstiprināšanu 

D.Kalniņa, A. Vanaga 

 

Pamatojoties uz: 

 līdzšinējo praksi un lai stimulētu skolēnu vēlmi mācīties Alsungas vidusskolā, 

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  

lietu, kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, 

Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nolikumu par stipendijām 10.-12.klašu skolēniem Alsungas novadā. 

2. Noteikt, ka nolikums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. 

 

 

 

  



                                    

 
 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. decembra  

protokollēmumu Nr.20#15 

2017.gada 21.decembrī 

NOLIKUMS 

 par stipendijām 10.-12.klašu skolēniem 

Alsungas novadā 

1. MĒRĶIS 

1.1. Alsungas novada domes stipendiju mērķis ir: 

1.1.1. motivēt 10.-12. klašu izglītojamos paaugstināt savus mācību 

sasniegumus, 

1.1.2. rosināt Alsungas novada 9. klašu absolventu vēlmi turpināt mācības 

Alsungas vidusskolā. 

1.2. Nolikumā norādītā mērķa īstenošanai Alsungas vidusskolas budžetā tiek plānoti 

līdzekļi, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai. 

 

2. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

2.1. Skolu 10.-12.klašu izglītojamie saņem stipendiju atbilstoši saviem mācību 

sasniegumiem: 

2.1.1. 21 euro, ja vidējais mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 7 

ballēm katrā mācību priekšmetā;  

2.1.2. 28 euro, ja vidējais mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 8 

ballēm katrā mācību priekšmetā; 

2.1.3. 36 euro, ja vidējais mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 9 

ballēm katrā  mācību priekšmetā. 

2.2. Skolēna uzvedību ir atbilstoši skolas iekšējās kārtības noteikumiem. 

2.3. Skolēnam nav neattaisnoti stundu kavējumi. 

 

3. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSĀŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Stipendija tiek piešķirta katru mēnesi mācību gada laikā, atbilstoši 2. punktā 

noteiktajiem kritērijiem. 

3.2.Mācību priekšmetos, kuros ir viena stunda nedēļā un attaisnojošu iemeslu dēļ nav 

iegūts mēnesī vērtējums, ņem vērā skolēna starpvērtējumu, kurš jāsaskaņo ar 

mācību priekšmeta skolotāju. 

3.3.Uz stipendiju nevar pretendēt, ja nav iegūts mēnesī vērtējums divos un vairāk 

mācību priekšmetos. 

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


3.4. 10.-12.klašu audzinātāji rakstiski iesniedz skolas direktorei apstiprināšanai e- 

klases sekmju izrakstu par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 5.datumam.  

3.5.Direktore izvērtē iesniegtos sekmju izrakstus, atbilstoši 2. punktā noteiktajiem 

kritērijiem un pieņem lēmumu par stipendiju piešķiršanu. 

3.6.Līdz mēneša 10. datumam direktores apstiprināti stipendiju pretendentu saraksti 

tiek iesniegti Alsungas novada domes Finanšu nodaļā. 

3.7. Alsungas novada domes finanšu nodaļa pārskaita stipendiju uz izglītojamā kontu 

bankā 5 darba dienu laikā pēc stipendiju pretendenta saraksta saņemšanas.  
 

Priekšsēdētāja                                                                                          D.Kalniņa 

  



16.# 

Par Alsungas novada Bāriņtiesas sastāvu  

D.Kalniņa, D. Kaminska 

 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma: 

 8.pantu Bāriņtiesas darbinieki 

(1) Bāriņtiesas lietvedību kārto sekretārs vai pašvaldības domes norīkots darbinieks. 

(2) Bāriņtiesa atbilstoši darba apjomam ir tiesīga pieņemt darbā citus darbiniekus 

bāriņtiesas darba nodrošināšanai. 

 7.pants. Bāriņtiesas sastāvs 

 (1) Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas 

locekļi. 

 (2) Bāriņtiesā ievēlējamo bāriņtiesas locekļu skaitu nosaka attiecīgās pašvaldības 

dome atbilstoši pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam, 

lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu 

aizsardzību. 

 (3) Bāriņtiesas sastāvā var būt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks. 

 8.pants. Bāriņtiesas darbinieki 

(1) Bāriņtiesas lietvedību kārto sekretārs vai pašvaldības domes norīkots darbinieks. 

(2) Bāriņtiesa atbilstoši darba apjomam ir tiesīga pieņemt darbā citus darbiniekus 

bāriņtiesas darba nodrošināšanai. 

 10.panta 3.-o daļu Prasības pretendentiem 

 

(3) Ja persona par bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai 

bāriņtiesas locekli tiek ievēlēta pirmo reizi, tā sešu mēnešu laikā pēc ievēlēšanas 

apgūst šā likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu. Ja mācību 

programmas apgūšanas izdevumus attiecīgajai amatpersonai pilnībā vai daļēji ir 

segusi dome, tad amatpersona, kura tiek atbrīvota no amata atbilstoši šā 

likuma 12.panta pirmās daļas 1. punktam vai atcelta no amata atbilstoši šā 

likuma 14.pantam agrāk nekā četru gadu laikā pēc mācību programmas apgūšanas, 

atmaksā domei tās segtos mācību programmas apgūšanas izdevumus proporcionāli 

nostrādātajam laikam, 

 Alsungas novada domes  25.02.2016. protokollēmumu  Nr.2# 14 “Par izmaiņām 

novada Bāriņtiesas sastāvā”,  

 I.Staņislavčikas  13.12.2017. iesniegumu par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu, 

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  

lietu, kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, 

Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Ievēlēt uz laiku no  21.12. 2017. līdz 21.06.2020. Alsungas novada Bāriņtiesas sastāvā 

bāriņtiesas locekli  Ināru Staņislavčiku personas kods 080667-11750. 

2. I. Staņislavčika par bāriņtiesas locekli tiek ievēlēta pirmo reizi un sešu mēnešu laikā pēc 

ievēlēšanas apgūst Ministru kabineta apstiprinātu mācību programmu. 

https://likumi.lv/doc.php?id=139369#p10
https://likumi.lv/doc.php?id=139369#p12
https://likumi.lv/doc.php?id=139369#p14


17.# 

Par Alsungas novada muzeja reorganizāciju, pārdēvējot par Alsungas novada Tūrisma 

informācijas un vēsturiskā mantojums centru  

D.Kalniņa, I.Bredovska, R.Veiss 

 

Saskaņā ar: 

 INTERREG programmas Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības projekta "Mazo 

etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis "UNESCO - 

tūrisms" (projekta Nr. EST-LAT 15) ietvaros 2018.gadā plānoto Alsungas muzeja 

telpu rekonstrukciju (muzeja ieejas mezgla pārbūve informācijas centra izveidei), lai 

izveidotu Suitu tūrisma informācijas centru, kurā būtu arī apskatāma izstāde, kas 

centra apmeklētājus iepazīstina ar Suitu kultūras mantojumu. Projekta ietvaros 

paredzēts arī iegādāties informācijas centra aprīkojumu. 

 SIA "Jaunpils projekts" ir izstrādājusi būvprojektu "Muzeja ieejas mezgla pārbūve 

informācijas centra izveidei". Alsungas novada būvvalde 02.09.2018. izsniegusi 

būvatļauju Nr. BIS/BV-4.1-2016-3378, kurā 25.09.2017. izdarīta atzīme par 

projektēšanas nosacījumu izpildi. 

 Muzeju likuma 9.pantu pašvaldības muzejam ir pienākums ne vēlāk kā piecu gadu 

laikā pēc muzeja dibināšanas nokārtot akreditāciju. Muzeju var akreditēt, ja tas atbilst 

šādiem nosacījumiem: 

1) ir dibinātāja apstiprināts muzeja nolikums, statūti, reglaments vai līgums; 

2) ir veikta muzeja krājuma uzskaite; 

3) ir telpas, iekārtas un drošības sistēmas, kas garantē muzeja krājuma 

saglabāšanu; 

4) ir nodrošināta muzeja krājuma pieejamība sabiedrībai; 

5) ir izstrādāta muzeja darbības un attīstības stratēģija. 

 Ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ nav bijis iespējams nodrošināt muzejam iekārtas un 

drošības sistēmas, kādas noteiktas akreditācijas noteikumos, kā arī nav bijis 

iespējams nodrošināt pietiekamu darbinieku skaitu krājuma uzskaitei, uzturēšanai un 

pētniecībai. 

 Lai saglabātu muzeja vērtības un turpinātu līdzšinējo darbu, kā arī attīstītu tūrismu un 

izpildītu projekta saistības, 

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  lietu, 

kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, 

Inga Bredovska,  Māra Rozentāle,  Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” Ainars Macpans, 

“Pretī” Aivars Sokolovskis, 

Dome nolemj: 

1. Ar 2018. gada 1. janvāri veikt Alsungas novada muzeja reorganizāciju, pārdēvējot 

par Alsungas novada Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojums centru. 

2. Apstiprināt Alsungas novada Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojums centra 

nolikumu (pielikumā). 

3. Apstiprināt līdzšinējo Alsungas novada muzeja vadītāju Ingu Bredovsku par 

Alsungas novada Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojums centra vadītāju. 

 



                                    

 
 ALSUNGAS NOVADA 

DOME 
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        APSTIPRINĀTI: 

ar Alsungas novada domes 

2017. gada 21. decembra  

protokollēmumu Nr.20#17 

NOLIKUMS 

Alsungā 

2017.gada 21.decembrī                    

                    Alsungas novada Tūrisma informācijas un vēsturiskā 

mantojuma centra nolikums 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 16. panta otro daļu, 28. pantu un 

73. panta pirmās daļas 1. punktu 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Nolikums nosaka Alsungas novada Tūrisma informācijas  un vēsturiskā 

mantojums centra (turpmāk – Alsungas TIC) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.  

1.2. Alsungas TIC ir Alsungas novada domes Administrācijas struktūrvienība, kuras 

mērķis ir nodrošināt Pašvaldības kompetenci tūrisma un tradicionālo vērtību saglabāšanas 

jomā, informējot par tūrisma pakalpojumiem un sniedzot interesentiem palīdzību tūrisma 

pakalpojumu izmantošanā, kā arī attīstot un popularizējot Alsungas novada un Suitu 

kultūrtelpas tūrisma piedāvājumu, sniedzot informāciju par tūrisma pakalpojumiem Alsungas 

novadā, plānojot tūrisma attīstību, organizējot tūrisma uzņēmēju sadarbību, un veicot 

vēsturiskā mantojuma krāšanu, dokumentēšanu un popularizēšanu. 

1.3. Alsungas TIC ir tieši pakļauts Alsungas novada domes izpilddirektoram un 

deputātu kontroli pār struktūrvienības darbību realizē Alsungas novada domes Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo lietu komiteja. 

1.4. Alsungas novad dome izlemj jautājumus par Alsungas TIC reorganizāciju un 

likvidāciju. 

1.5. Alsungas TIC tiek finansēta no Alsungas novada pašvaldības pamatbudžeta 

līdzekļiem. 

1.6. Alsungas TIC savas funkcijas veic sadarbībā ar citām Alsungas novada 

pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām 

organizācijām un privātpersonām. 

1.7. Alsungas TIC ir vienotās valsts tūrisma informācijas sistēmas elements. 

2. Funkcijas, uzdevumi un kompetence 
2.2. Alsungas TIC funkcijas: 
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2.2.1. nodrošināt kvalitatīvas, daudzveidīgas tūrisma informācijas pieejamību 

ikvienam interesentam par Alsungas novadu, apkārtējiem novadiem, Kurzemi 

un Latviju; 

2.2.2. veicināt Alsungas novada un suitu kultūras atpazīstamību nacionālā un 

starptautiskā līmenī, popularizējot tūrisma galamērķa piedāvājumu; 

2.2.3. veicināt tūrisma, tūrisma infrastruktūras un tūrisma uzņēmējdarbības attīstību 

Alsungas novadā; 

2.2.4. nodrošināt Alsungas novada un suitu kultūras vēsturiskā mantojuma krāšanu, 

dokumentēšanu un popularizēšanu. 

2.3. Alsungas TIC uzdevumi: 

2.3.1. informēt par tūrisma pakalpojumiem un sniegt palīdzību pakalpojumu 

izmantošanā ārzemju un vietējiem ceļotājiem, kā arī Alsungas novada 

iedzīvotājiem; 

2.3.2. vākt, uzturēt, sistematizēt un atjaunot informāciju par tūrisma objektiem un 

pakalpojumiem Alsungas novadā, kaimiņu novados, Kurzemē un citur Latvijā; 

2.3.3. veikt Alsungas novada tūrisma mārketingu; 

2.3.4. nodrošināt bezmaksas informācijas pieejamību par Latvijas valsti, tās 

pārvaldes, tūrisma nozares organizatorisko struktūru; par nokļūšanas iespējām 

uz Latviju un izbraukšanu no Latvijas; pilsētas plānu un apvidu kartēm; 

sabiedriskā transporta kursēšanas grafikiem; dabas, kultūrvēstures un citiem 

apskates objektiem; izmitināšanas, ceļojumu un citiem pakalpojumiem, 

izklaides iespējām un uzņēmumiem, kas šos pakalpojumus sniedz; par 

galvenajiem kultūras un sporta pasākumiem, 

2.3.5. sniegt ceļojumu organizācijas un gidu pakalpojumus normatīvos aktos 

noteiktā kārtībā; 

2.3.6. reklamēt savus pakalpojumus, izmantojot iespējamos masu saziņas līdzekļus, 

kā arī ievietot Alsungas novada tūrisma informāciju interneta portālos; 

2.3.7. sadarboties ar TAVA, Kurzemes Tūrisma asociāciju un citiem tūrisma 

informācijas birojiem, piedaloties reklāmas kampaņās, vietējās un starptautiskās 

tūrisma izstādēs, kā arī izmantot visus pieejamos reklāmas materiālus; 

2.3.8. komplektēt, uzturēt, apstrādāt un popularizēt vēsturiskā mantojuma krājumu, 

nodrošinot tā saglabāšanu, uzskaiti un pārvaldību; 

2.3.9. veikt pētniecības darbu, izmantojot vēsturiskā mantojuma krājumu un citus 

avotus; 

2.3.10. nodrošināt vēsturiskā mantojuma krājumu pieejamību sabiedrībai; 

2.3.11. veikt izglītojošu darbu, organizējot ekskursijas, lekcijas un citus pasākumus, 

kā arī sniedzot konsultācijas; 

2.3.12. uzturēt un attīstīt struktūrvienības darbībai nepieciešamo infrastruktūru. 

2.3.13. veikt novadpētniecības darbu suitu novada vēsturiskajās robežās; 

2.3.14. iekārtot un pilnveidot pamatekspozīcijas; 

2.3.15. veidot izstādes un organizēt pasākumus; 

2.3.16. patstāvīgi vai sadarbībā ar citām iestādēm izstrādāt un īstenot projektus; 

2.3.17. uzskaitīt Alsungas TIC apmeklētājus, to informācijas pieprasījumus un 

atbilstoši noslēgtajai vienošanās, iesniegt šo datu apkopojumu Tūrisma attīstības 

Valsts Aģentūrai (TAVA), Kurzemes tūrisma asociācijai un citām ar tūrismu 

saistītām organizācijām; 

2.3.18. analizēt sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējumu; 

2.3.19. veikt citus uzdevumus, kuru veikšanu nosaka normatīvie akti un domes 

lēmumi. 

2.4. Alsungas TIC kompetencē ir: 



2.4.1. sagatavot un iesniegt domei informācijas pieprasījumu dokumentu projektus, 

lai saņemtu no valsts, pašvaldību institūcijām un privātpersonām Alsungas TIC 

funkciju un uzdevumu realizācijai nepieciešamo informāciju; 

2.4.2. iesniegt priekšlikumus par tūrisma attīstības un vēsturiskā mantojuma 

saglabāšanas jautājumiem Alsungas novada un valsts institūcijām; 

2.4.3. piedalīties Alsungas novada domes un citu valsts un pašvaldību institūciju 

izveidoto komisiju, darba grupu, konsultatīvo padomju, kas izskata tūrisma 

attīstības un vēsturiskā mantojuma saglabāšanas jautājumus, darbā; 

3. Darba organizācija 

3.1. Alsungas TIC darbinieku skaitu un amatus apstiprina Alsungas novada Dome.  

3.2. Alsungas TIC vadītāju un darbiniekus pieņem darbā vai atbrīvo no darba Alsungas 

novada Domes izpilddirektors  

3.3. Alsungas TIC vadītājs: 

3.3.1. plāno un organizē Alsungas TIC darbību un atbild par Alsungas TIC funkciju 

un uzdevumu izpildi; 

3.3.2. nosaka Alsungas TIC darbinieku uzdevumus; 

3.3.3. sagatavo iekšējo normatīvo aktu projektus; 

3.3.4. pārstāv Alsungas TIC intereses valsts un pašvaldības institūcijās, un 

sabiedriskajās organizācijās; 

3.3.5. atbild par Alsungas TIC mantas saglabāšanu un līdzekļu racionālu 

izmantošanu; 

3.3.6. sagatavo Alsungas TIC darbībai nepieciešamos visa veida līgumu un 

dokumentu projektus un iesniedz parakstīšanai Alsungas novada Domes 

priekšsēdētājam vai izpilddirektoram; 

3.3.7. sagatavo un iesniedz Alsungas novada domes priekšsēdētājam budžeta 

pieprasījumu Alsungas TIC funkciju izpildei; 

3.3.8. sagatavo un iesniedz Alsungas novada Domes Finanšu nodaļā priekšlikumus, 

lai norakstītu Alsungas TIC faktiskajos izdevumos iegādātos un TIC kārtējo 

vajadzību nodrošināšanai saņemtos un izlietotos materiālus, mazvērtīgo 

inventāru un lietošanai nederīgos un morāli novecojušos pamatlīdzekļus; 

3.3.9. nodrošina Alsungas TIC materiālo vērtību saglabāšanu; 

3.3.10. atbild par ugunsdrošību, darba drošības, veselības un apkārtējās vides 

aizsardzību normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā; 

3.3.11. veic citus pienākumus atbilstoši amata aprakstam un Alsungas novada domes 

tiesību aktiem. 

3.4. Alsungas TIC budžeta plānošana un grāmatvedības uzskaite tiek organizēta 

centralizēti, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Alsungas novada domes 

noteiktajai vienotajai grāmatvedības uzskaites politikai. 

4. Darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati 

4.1. Alsungas TIC darbības tiesiskumu nodrošina Alsungas TIC vadītājs un 

amatpersonas atbilstoši amatu aprakstos un darba līgumos noteiktajai kompetencei. 

4.2. Alsungas TIC vadītāja faktisko rīcību privātpersona apstrīd pie Alsungas novada 

domes priekšsēdētāja. 

4.3. Alsungas novada domes priekšsēdētāja lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu 

privātpersona pārsūdz Administratīvajā rajona tiesā. 

4.4. Alsungas TIC reizi gadā iesniedz Alsungas novada domes Izglītības, kultūras, sporta 

un sociālo lietu komitejai pārskatu par Alsungas TIC funkciju izpildi.  

4.5. Izpilddirektoram un domes priekšsēdētājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt 

pārskatu par atsevišķu Alsungas TIC funkciju īstenošanu.  

Priekšsēdētāja   D.Kalniņa                      



18.# 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 „ALSUNGAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 

 

D.Kalniņa, A.Mundiciema 

 

 Lai īstenotu pašvaldības funkcijas,  

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības, sociālo  lietu, 

kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Juris.Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” Aivars Sokolovskis, 

 

Dome nolemj: 

 

1. Veikt grozījumus Alsungas novada domes 20.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. 

2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums”: 

1.1. Izsakot 9.7.6. punktu šādā redakcijā “Alsungas novada Tūrisma informācijas 

un vēsturiskā mantojums centrs”, 

1.2. Izsakot 9.3. punktu šādā redakcijā “Alsungas novada domes Administratīvā 

un attīstības nodaļa”, 

1.3. Izslēgt 9.2., 9.2.1.,9.2.2. un 9.2.3. punktus. 

1.4. Izslēgt 4.5 punktu “Civilās aizsardzības komisija”. 

 

 

2. Apstiprināt Alsungas novada domes Administratīvās un attīstības nodaļas nolikumu. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                    
  

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 

Alsungas novadā 

APSTIPRINĀTI 
ar Alsungas novada domes  

2014.gada 20.marta sēdes  

protokollēmumu  

 

GROZĪTI 

ar Alsungas novada domes  

2017.gada 21.decembra 

sēdes  

protokollēmumu 

Nr.20#18  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novadā 

2017.gada 21.decembrī                                                                                                  Nr.17I                                        

GROZĪJUMI 

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 24.pantu 

 

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

“Alsungas novada pašvaldības  Noikums” šādus grozījumus:  

1. Izslēgt saistošo noteikumu 4.5. apakšpunktu. 

2. Izslēgt saistošo noteikumu 9.2. apakšpunktu. 

3. Izslēgt saistošo noteikumu 9.2.1.apakšpunktu. 

4. Izslēgt saistošo noteikumu 9.2.2. apakšpunktu. 

5. Izslēgt saistošo noteikumu  9.2.3. apakšpunktu. 

6. Izteikt saistošo noteikumu 9.7.6. punktu šādā redakcijā “Alsungas novada Tūrisma 

informācijas un vēsturiskā mantojuma centrs”, 

7. Izteikt saistošo noteikumu 9.3. punktu šādā redakcijā “Alsungas novada domes 

Administratīvā un attīstības nodaļa”. 

 

 

Priekšsēdētāja                                                                                                  D.Kalniņa 
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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 

APSTIPRINĀTS 
ar Alsungas novada domes  

2017.21.decembra sēdes  

protokollēmumu 

Nr.20#18  

2017.gada 21.decembrī         

Alsungas novada domes Administrācijas Administratīvās un attīstības nodaļas 

 nolikums 
 Alsungas novadā 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu un 

73.panta pirmās daļas 1.punktu, 

1. Vispārīgie jautājumi 
1.1. Nolikums nosaka Alsungas novada domes Administrācijas Administratīvās un attīstības 

nodaļas (turpmāk – Nodaļa) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju. 

1.2. Nodaļa ir Alsungas novada domes Administrācijas struktūrvienība, kas atbilstoši šim 

nolikumam nodrošina domes un tās izpildinstitūciju darbu lietvedības un informācijas 

ziņā, nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī veic Domes darba 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, atbild par Alsungas novada attīstības 

plānošanu, ārējā finansējuma piesaisti un uzņēmējdarbības vides sekmēšanu Alsungas 

novadā. 

1.3. Nodaļa ir tieši pakļauta Alsungas novada domes izpilddirektoram, kas ir arī Alsungas 

novada domes Administrācijas vadītājs. Deputātu kontroli pār Nodaļas darbību realizē 

novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komiteja. 

1.4. Alsungas novada dome izlemj jautājumus par Nodaļas reorganizāciju un likvidāciju. 

1.5. Nodaļa tiek finansēta no Alsungas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

1.6. Nodaļa savā darbībā izmanto Alsungas novada Domes (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 

zīmogu un veidlapas. 

1.7. Nodaļa savas funkcijas veic sadarbībā ar citām Alsungas novada pašvaldības 

struktūrvienībām un iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām 

organizācijām un privātpersonām. 

2. Funkcijas, uzdevumi un kompetence 
2.1. Nodaļas funkcijas: 

2.1.1. koordinēt novada iestāžu sadarbību uzdevumu izpildei, 

2.1.2. organizēt domes lietvedību; 

2.1.3. nodrošināt informācijas apriti pašvaldībā; 

2.1.4. organizēt un apkalpot novada domes darbību, kas saistīta ar iedzīvotāju 

pieņemšanu un iedzīvotāju, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju iesniegumu, 

ierosinājumu un sūdzību izskatīšanu; 
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2.1.5. plānot, vadīt un koordinēt pašvaldības darbību sabiedrisko attiecību un 

informācijas jautājumos; 

2.1.6. nodrošināt pašvaldības publiskās informācijas pieejamību un kvalitāti; 

2.1.7. nodrošināt novada domes sēžu, tās pastāvīgo komiteju, komisiju, darba 

organizatorisko un tehnisko atbalstu; 

2.1.8. nodrošināt pašvaldības pakalpojumu uzturēšanu klientu apkalpošanā; 

2.1.9. nodrošināt un organizēt pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, 

aktualizēšanu, īstenošanu; 

2.1.10. nodrošināt vides politikas īstenošanu pašvaldībā; 

2.1.11. veicināt investīciju piesaisti un uzņēmējdarbības attīstību; 

2.1.12. administrēt un nodrošināt domei piederošā un piekrītošā nekustamā 

īpašuma racionālu un lietderīgu izmantošanu, sekmēt pašvaldības teritorijas 

attīstību, 

2.2. Nodaļas uzdevumi: 

2.2.1. saņemt un reģistrēt visu novada domē saņemto un nosūtāmo korespondenci; 

2.2.2. pieņemt un sagatavot novada domes nosūtāmos dokumentus nosūtīšanai 

adresātam; 

2.2.3. nodot dokumentus novada domes priekšsēdētājam dokumenta izpildītāja 

noteikšanai; 

2.2.4. sagatavot pilnvaras, vēstules un citus nepieciešamos dokumentus; 

2.2.5. nosūtīt pa pastu, e-pastu vai faksu novada domes nosūtāmos dokumentus; 

2.2.6. veikt novada domes dokumentu izpildes kontroli; 

2.2.7. izstrādāt novada domes lietvedības instrukciju un citus pašvaldības lietvedību 

reglamentējošus dokumentus, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un 

normatīvajiem aktiem; 

2.2.8. kontrolēt pašvaldībā izstrādāto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem, 

kuri reglamentē dokumentu noformēšanu un konsultēt novada domes 

darbiniekus lietvedības jautājumos; 

2.2.9. izstrādāt novada domes lietu nomenklatūru un arhīva nolikumus; 

2.2.10. gatavot lietvedības dokumentu lietu aprakstus; 

2.2.11. nodrošināt novada domes pieņemto Saistošo noteikumu stāšanos 

spēkā; 

2.2.12. nodrošināt novada domes dokumentu saglabāšanu novada domes 

arhīvā un to nodošanu glabāšanai valsts arhīvā likumā noteiktā kārtībā; 

2.2.13. pieņemt apmeklētājus, sniegt mutiski un pa tālruni informatīvus 

pakalpojumus un konsultācijas par pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību 

kompetenci, iestāžu un struktūrvienību vadītāju un darbinieku pieņemšanas 

laikiem, tālruņiem, dokumentu lietu kārtošanas procedūrām fiziskām un 

juridiskām personām; 

2.2.14. sagatavot un izsniegt tirdzniecības atļaujas; 

2.2.15. nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu pie novada domes priekšsēdētāja 

un izpilddirektora; 

2.2.16. nodrošināt novada domes sēžu, tās patstāvīgo komiteju un komisiju 

sēžu organizatorisko un tehnisko sagatavošanu un apkalpošanu; 

2.2.17. nodrošināt novada domes, komiteju un komisiju sēžu lēmumu, novada 

domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumu noformēšanu, apliecināšanu 

un nosūtīšanu izpildītājiem, kā arī veikt to izpildes kontroli savas kompetences 

ietvaros; 

2.2.18. nodrošināt novada domes apaļā zīmoga lietošanu tikai LR 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 



2.2.19. veikt novada domes sēžu, komiteju un komisiju locekļu ikmēneša 

darba grafika uzskaiti un iesniegt to Finanšu nodaļā; 

2.2.20. sniegt informāciju (klātienē, telefoniski, elektroniski) ar pašvaldību 

saistītos jautājumos novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem; 

2.2.21. sadarboties ar visām pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm 

nepieciešamās informācijas iegūšanai un apmaiņai; 

2.2.22. sniegt vispārīgu informāciju un konsultēt par pašvaldības 

sniedzamajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un 

nepieciešamajiem dokumentiem; 

2.2.23. noformēt mutvārdu iesniegumu rakstveidā pēc apmeklētāja 

pieprasījuma; 

2.2.24. nodrošināt pašvaldības darbību reglamentējošo normatīvo aktu un 

pieņemto lēmumu pieejamību, ciktāl to neierobežo citi normatīvie akti; 

2.2.25. sniegt informāciju par klienta iesnieguma virzību pašvaldībā; 

2.2.26. nodrošināt informācijas pieejamību par pašvaldības funkcijām, novada 

domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, lēmumiem, un ar to izpildi 

saistīto pašvaldības darbību; 

2.2.27. plānot un organizēt pašvaldības reprezentatīvos pasākumus, oficiālās 

vizītes, tikšanās un pieņemšanas; 

2.2.28. administrēt, papildināt un attīstīt novada domes mājas lapu 

www.alsunga.lv, atbilstoši LR un Alsungas novada domes normatīvajiem 

aktiem; 

2.2.29. veidot informatīvo izdevumu “Alsungas ziņas” un organizēt tā 

izplatīšanu; 

2.2.30. sekmēt pašvaldības institūciju iekšējo komunikāciju; 

2.2.31. nodrošināt bukletu, brošūru un citu speciālo informatīvo materiālu par 

pašvaldību sagatavošanu; 

2.2.32. organizēt suvenīru ar pašvaldības simboliku izgatavošanu; 

2.2.33. nodrošināt pašvaldības simbolikas lietošanu un izmantošanu atbilstoši 

normatīvajiem aktiem; 

2.2.34. izstrādāt, aktualizēt un kontrolēt Alsungas novada attīstības 

programmas īstenošanu; 

2.2.35. izstrādāt un regulāri aktualizēt pašvaldības investīciju plānu; 

2.2.36. saskaņā ar pašvaldības attīstības programmu un investīciju plānu, un 

domes budžetu izvērtēt un sniegt priekšlikumus domes struktūrvienību 

sagatavotajiem projektiem;  

2.2.37. organizēt un koordinēt projektu pieteikumu sagatavošanu un 

iesniegšanu nacionālajām un starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas 

Savienības programmām un fondiem, kā arī savas kompetences ietvaros 

uzraudzīt šo projektu ieviešanu; 

2.2.38. regulāri sekot līdzi aktualitātēm un sniegt informāciju par finansējuma 

piesaistes iespējām pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām; 

2.2.39. koordinēt finanšu līdzekļu piesaisti no starptautiskajām un 

nacionālajām finanšu institūcijām, ES programmām un fondiem un divpusējās 

sadarbības partneriem domes attīstības politikas īstenošanai; 

2.2.40. sadarboties ar visām pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm ārējā 

finansējuma piesaistes un projektu realizācijas jautājumos; 

2.2.41. izstrādāt, aktualizēt un kontrolēt teritoriju plānojuma īstenošanu; 

2.2.42. izstrādāt un aktualizēt ģeogrāfisko informācijas sistēmu par 

pašvaldības pārvaldījumā esošiem objektiem; 

http://www.alsunga.lv/


2.2.43. organizēt vides aizsardzības pārvaldību; 

2.2.44. nodrošināt sadarbību starp valsts institūcijām, pašvaldību un 

uzņēmējiem; 

2.2.45. izstrādāt un aktualizēt pašvaldības brīvo (neiznomāto) īpašumu (ēku 

un zemju) datu bāzi investoru piesaistei; 

2.2.46. administrēt domei piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu – 

dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas un būves, zemes, ūdeņus, mežu teritorijas, 

parkus, rūpēties par tā racionālu un lietderīgu izmantošanu, administrēt domes 

īpašumu datu bāzes, izmantojot publiskos reģistrus; 

2.2.47. izvērtēt domes nekustamo īpašumu nepieciešamību pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai, ierosināt to iznomāšanu, izīrēšanu, atsavināšanu vai 

privatizāciju; 

2.2.48. veikt domes noslēgto līgumu par nekustamo īpašumu izmantošanu, 

iznomāšanu utt. uzskaiti; 

2.2.49. administrēt nekustamā īpašuma nodokli un sastādīt prognozi 

nākamajam taksācijas gadam; 

2.2.50. izskatīt domes pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo 

īpašumu, tā atsavināšanas gadījumos, sniegt priekšlikumus pirmpirkuma 

tiesību izmantošanai. 

2.2.51. veikt domei piederošo nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.  

2.2.52. izstrādāt un aktualizēt domes nekustamo īpašumu izmantošanas, īres, 

nomas, kā arī nomas un īres maksas nolikumus, citu ar Nodaļas darba 

uzdevumiem saistīto normatīvo aktu projektus.  

2.2.53. sagatavot lēmumu projektus par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu 

maiņu; 

2.2.54. sagatavot lēmuma projektus par zemes ierīcības projektu izstrādes 

nepieciešamību, izvirzīt nosacījumus projekta izstrādei, pēc projekta izstrādes 

realizācijas sagatavot lēmuma projektus par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

2.2.55. izskatīt iesniegumus, sagatavot lēmuma projektus par domei piederošo 

vai piekrītošo zemju nomu, uzturēt un papildināt datu bāzi par zemes 

nomniekiem, sniegt informāciju Valsts zemes dienestam un domes nodaļām 

par noslēgtajiem līgumiem. Sekot zemes nomas līgumu termiņiem; 

2.2.56. izskatīt iesniegumus, sagatavot lēmuma projektus un pirkuma līgumus 

par domei piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. Organizēt nekustamo 

īpašumu izsoles. Uzturēt un aktualizēt nekustamo īpašumu atsavināšanas 

reģistru; 

2.2.57. sagatavot un izsniegt izziņas par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, 

pašvaldības piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā nepilsoņiem un citu valstu 

pilsoņiem, zemes lietošanas un izmantošanas mērķiem, apgrūtinājumiem;  

2.2.58. izskatīt un izvērtēt iesniegumus par nekustamo īpašumu adrešu 

piešķiršanu un maiņu, sagatavot attiecīgus atzinumus un domes lēmuma 

projektus; 

2.2.59. sniegt informāciju par dzīvokļu privatizāciju. Veikt zemes 

privatizāciju, zem tām dzīvojamām mājām, kuras pakļautas privatizācijas 

procesam. Sagatavot līgumu projektus un lēmumu projektus par pirkuma 

līgumu slēgšanu. Pēc dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas, atbilstoši 

likumu normatīvo aktu prasībām, sagatavot privatizācijas lietu dokumentus un 

nodot arhīvam; 

2.2.60. organizēt un īstenot iepirkumu procedūras; 



2.2.61. organizēt un nodrošināt sadarbību starp valsts institūcijām, pašvaldību 

un uzņēmējiem; 

2.2.62. administrēt pašvaldības noteiktos atbalsta instrumentus nevalstiskajām 

organizācijām; 

2.2.63. sniegt konsultācijas nevalstisko organizācijām projektu sagatavošanā 

pašvaldības noteikto atbalsta instrumentiem finansējuma saņemšanai un 

realizācijā; 

2.2.64. realizēt projektus un pasākumus kopīgi ar nevalstiskām organizācijām; 

2.2.65. apzināt un uzturēt datu bāzi par nevalstiskajām organizācijām; 

2.2.66. sadarboties ar reģionālajām un valsts iestādēm. 

2.2.67. koordinēt informāciju sistēmu, informācijas komunikācijas 

tehnoloģiju ieviešanu, uzturēšanu un izmantošanu Alsungas novada domes 

iestādēs un struktūrvienībās; 

2.2.68. nodrošināt e-pārvaldes tehnisko risinājumu ieviešanu un uzturēšanu;  

2.2.69. nodrošināt novada domes darbiniekiem atbalstu informācijas sistēmu 

un informācijas komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas jautājumos; 

2.2.70. sadarboties ar valsts un komercsabiedrībām informācijas 

komunikāciju tehnoloģiju jomā; 

2.2.71. organizēt sadarbību ar ārpakalpojuma pakalpojuma sniedzējiem 

juridiskos un informāciju komunikāciju tehnoloģiju jautājumos; 

2.2.72. sagatavot ar personālu saistītos dokumentus (darba līgums, amata 

apraksts, rīkojums u.c.) un kārtot personāla lietvedību, kā arī informēt VID par 

izmaiņām amatpersonu sarakstos; 

2.2.73. organizēt personas datu aizsardzības un datu drošības nodrošināšanu; 

2.2.74. nodrošināt tai piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu mērķtiecīgu un 

efektīvu izlietošanu; 

2.2.75. veikt citus atsevišķus uzdevumus, kas uzlikti ar novada domes vai tās 

komiteju lēmumiem, domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumiem. 

2.3. Nodaļas kompetenci realizē tās darbinieki saskaņā ar amatu aprakstiem. 

2.4. Savas kompetences ietvaros, Nodaļai ir tiesības: 

2.4.1. pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju no domes struktūrvienībām un 

domes institūcijām; 

2.4.2. piedalīties domes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos un 

sekmēt darbinieku profesionālo izaugsmi; 

2.4.3. sniegt priekšlikumus domes vadībai par domes darbības uzlabošanu un citiem 

ar domes darbu saistītiem jautājumiem un realizētajiem projektiem; 

2.4.4. sniegt priekšlikumus domes izdoto normatīvo aktu izmaiņām; 

2.4.5. gatavot lēmuma projektus domes pastāvīgo komiteju un domes sēdēm par 

nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem; 

2.4.6. piedalīties domes pastāvīgo komiteju un domes sēdēs; 

2.4.7. sagatavot un sniegt atbildes uz fizisko vai juridisko personu iesniegumiem par 

nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem; 

2.4.8. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām īpašumu lietu sakārtošanā, 

iepazīties ar citu pašvaldību pieredzi nekustamā īpašuma apsaimniekošanas 

jautājumos; 

2.4.9. līdzdarboties domes un Nodaļas budžeta plānošanā. 

3. Nodaļas darba organizācija 

3.1. Nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no tā domes 

izpilddirektors, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju. Nodaļas vadītājs ir tieši 

pakļauts domes izpilddirektoram. 



3.2. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas darbu. Nodaļas vadītāja amata pienākumus 

nosaka šis nolikums un amata apraksts. 

3.3. Nodaļas vadītāja pienākumi: 

3.3.1. plānot, organizēt, vadīt un atbildēt par nodaļas darbu un nodaļai noteikto 

uzdevumu izpildi, atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām; 

3.3.2. nodrošināt kontroli par nodaļas uzdevumu un domes priekšsēdētāja vai 

izpilddirektora rīkojumu izpildi; 

3.3.3. izstrādāt nodaļas darbinieku amatu aprakstus, atbildēt par to aktualizāciju un 

pārskatīšanu atbilstoši pašvaldības darbu reglamentējošiem dokumentiem; 

3.3.4. kontrolēt nodaļas darbinieku amatu aprakstos paredzēto pienākumu, uzdoto 

konkrēto uzdevumu izpildi un pašvaldības darba kārtības noteikumu 

ievērošanu; 

3.3.5. organizēt un vadīt nodaļas darbinieku novērtēšanu un sniegt vadībai 

priekšlikumus par efektīvāku nodaļas darbinieku nodarbināšanu; 

3.3.6. nodrošināt savu un citu nodaļas darbinieku pieņemto lēmumu, ieteikumu un 

sagatavoto dokumentu atbilstību spēkā esošajām tiesību normām un 

pašvaldības iekšējiem normatīvajiem aktiem; 

3.3.7. sagatavot apstiprināšanai nodaļas darbinieku atvaļinājumu grafiku, nodrošinot 

nodaļas netraucētu darbu darbinieku atvaļinājumu laikā; 

3.3.8. saskaņot un vīzēt darbinieku iesniegumus saistītus ar darbinieku prombūtnēm 

(t.i. atvaļinājumiem, komandējumiem, apmācībām u.tml.); 

3.3.9. piedalīties regulārajās vadības sanāksmēs; 

3.3.10. koordinēt un kontrolēt nodaļas darbinieku sadarbību ar pašvaldības 

institūcijām un  struktūrvienībām nodaļas kompetencē esošajos jautājumos; 

3.3.11. iesniegt pašvaldības izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par 

nodaļas struktūru un personālu, tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, 

karjeras virzību, apmācības iespējām, disciplināro atbildību, iecelšanu amatā, 

pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu no amata; 

3.4. Nodaļas vadītājam ir tiesības: 

3.4.1. pastāvīgi izlemt nodaļas kompetencē esošos jautājumus; 

3.4.2. dot nodaļas darbiniekiem norādījumus nodaļas uzdevumu izpildē; 

3.4.3. iesniegt domes izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par nodaļas 

struktūru un personālu, tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, karjeras 

virzību, apmācības iespējām, disciplināro atbildību, iecelšanu amatā, 

pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu no amata. 

3.5. Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti domes izpilddirektoram, administratīvi 

un strukturāli pakļauti nodaļas vadītājam. 

3.6. Darba tiesiskās attiecības ar nodaļas darbiniekiem nodibina un pārtrauc 

izpilddirektors. Darbinieku darba pienākumus, tiesības un atbildību nosaka amatu 

apraksti un darba līgumi. Amatu aprakstus darbiniekiem apstiprina domes 

izpilddirektors. 

3.7. Nodaļas budžeta plānošana un grāmatvedības uzskaite tiek organizēta centralizēti, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Alsungas novada domes noteiktajai 

vienotajai grāmatvedības uzskaites politikai. 

4. Darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati 

4.1. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina Nodaļas vadītājs un amatpersonas atbilstoši 

amatu aprakstos un darba līgumos noteiktajai kompetencei.  

4.2. Nodaļas vadītāja faktisko rīcību privātpersona apstrīd pie Alsungas novada domes 

priekšsēdētāja. 



4.3. Alsungas novada domes priekšsēdētāja lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu 

privātpersona pārsūdz Administratīvajā rajona tiesā.  

4.4. Nodaļa reizi gadā iesniedz Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības 

komitejai pārskatu par Nodaļas funkciju izpildi.  

4.5. Izpilddirektoram un domes priekšsēdētājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu 

par atsevišķu Nodaļas funkciju īstenošanu.  

 

Priekšsēdētāja    D.Kalniņa                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19.# 

Par Alsungas novada domes amatu saraksta apstiprināšanu 

D.Kalniņa, A.Mundiciema 

Saskaņā ar: 

 grozījumiem Alsungas novada domes Administrācijas struktūrā, 

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  

lietu, kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes 

atzinumu,  

Deputātes Zaigas Vanagas priekšlikums:“strādājošiem, kam alga mazāka par minimālo 

pašvaldība maksā minimālo. “ 

 

 Domes priekšsēdētāja D.Kalniņa aicina balsot par Zaigas Vanagas  priekšlikumu 

Strādājošiem, kam alga mazāka par minimālo pašvaldība maksā minimālo 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, Juris.Šteinbergs, 

Zaiga Vanaga, 

“Atturas”nav, 

“Pretī”nav, 

Dome nolemj:  

 

1. Pavaldībā strādājošiem, kuriem alga mazāka par minimālo pašvaldība ar 

2018.gada 1.janvāri apstiprināt minimālo mēnešalgu 430.euro. 

Deputāta Grigorija Rozentāla priekšlikums:” decembrī kancelejas vadītāja algoto darbu 

izbeidz, mums darbiniekiem, kas  pildīs šā amata pienākumus ar janvāri ir jāmaksa alga”  

 Domes priekšsēdētāja D.Kalniņa aicina  vēlreiz caurskatīt Alsungas novada 

domes Administrācijas Administratīvās un attīstības nodaļas nolikumu. 

Seko 10 minūtes iepazišanās ar Nolikumu. 

 Domes priekšsēdētāja D.Kalniņa aicina balsot par Alsungas novada domes 

Administrācijas Administratīvās un attīstības nodaļas darbinieku mēnešalgām: 

Ināra Staņislavčika 617,00 euro,  

Santa Kreičmane 818.00 euro, 

Ronalds Veiss 824.00 euro,  

Lauma Migoviča 852,25 euro. 

 

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis,  

“Atturas” Zaiga Vanaga, Juris Šteinbergs 

“Pretī”nav. 

Dome nolemj: 

2. Ar 2018 gada 1.janvāri apstiprināt Alsungas novada domes Administrācijas 

Administratīvās un attīstības nodaļas darbiniekiem mēnešalgas: 

2.1. Ināra Staņislavčika 617,00 euro,  

2.2.Santa Kreičmane 818.00 euro, 



2.3. Ronalds Veiss 824.00 euro,  

2.4.Lauma Migoviča 852,25 euro. 

 Domes priekšsēdētāja D.Kalniņa aicina balsot par Alsungas novada Tūrisma 

informācijas un vēsturiskā mantojuma centra  vadītājas Ingas Bredovskas 

mēnešalgu 825.00 euro. 

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls,  Māra 

Rozentāle,  

“Atturas” Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Pretī” Aivars Sokolovskis, 

Balsošanā nepiedalās Inga Bredovska, 

Dome nolemj: 

3.Alsungas novada Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centra 

vadītājai Ingai Bredovskai mēnešalga 2018.gada janvārī paliek 2017.gadam 

apstiprinātā kā Muzeja vadītājai. 

Domes priekšsēdētāja D.Kalniņa ierosina 2018.gada janvārī domei skatīt  amatu 

sarakstus ar mēnešalgām. 

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Zaga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

 

Dome nolemj: 

 

1. Nākošā gada janvāra domes sēdē skatīt amatu sarakstus apstiprināšanai 2018.gadam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20.# 

Par Alsungas novada domes darba algas fonda apstiprināšanu 

D.Kalniņa, A.Mundieciema 

Saskaņā ar: 

 minimālās darba algas palielinājumu sākot ar 2018. gada 1. janvāri, kā arī atbilstoši 

Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu un darbinieku likuma 7. pantam un 

30.11.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1075 “Valsts un pašvaldību institūciju 

amatu katalogs”, 

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  

lietu, kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Zaga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Alsungas novada domes darba algas fonda apstiprināšanu skatīt 2018.gada janvāra 

sēdē. 

 

21.# 

Par sadarbības līguma ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 

Kuldīgas starpnovadu organizāciju apstiprināšanu 

D.Kalniņa, A.Mundieciema 

 

Pamatojoties uz: 

 Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Kuldīgas starpnovadu 

organizācijas ierosinājumu un ņemot vērā to, ka pedagogu darba specifiku un 

izglītības iestāžu nozīmi novada attīstībā, 

 novada domes  Finanšu saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,  sociālo  

lietu, kultūras  un sporta jautājumu komitejas  apvienoto 14.12.2017. sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Zaga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Slēgt vienošanos ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Kuldīgas 

starpnovadu organizāciju. 

 

 
 
 



Pielikums 

 Par sadarbības līguma 

ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības  

Kuldīgas starpnovadu organizāciju 

Vienošanās par sadarbību 

starp  Alsungas novada pašvaldību un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrības Kuldīgas starpnovadu organizāciju 

Noslēgta Alsungā  2017.gada ___. decembrī. 

Alsungas novada dome (turpmāk tekstā Dome) priekšsēdētājas Daigas Kalniņas 
personā no vienas puses un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 

Kuldīgas starpnovadu arodorganizācija reģistrācijas Nr.40008239589 (turpmāk tekstā 

Arodorganizācija) priekšsēdētājas Aigas Šēnbergas personā no otras puses, kopā sauktas 

Puses, pamatojoties uz Alsungas novada Domes 2017.gada 21. decembra lēmumu, noslēdz 

šādu vienošanos: 

1. Vienošanās mērķis 

1.1. Aizsargāt novada izglītības iestādēs - pirmsskolas, vispārējās izglītības un 

profesionālās ievirzes izglītības iestādes (turpmāk tekstā- izglītības iestādes) strādājošo 

darbinieku darba un sociāli ekonomiskās intereses. 

1.2. Veicināt sadarbību starp Pašvaldību un Arodorganizāciju par izglītības nozarē 

strādājošo darbinieku tiesisko aizsardzību un sociālā dialoga attīstību. 

1.3. Organizēt informācijas apmaiņu jautājumos, kuros skartas izglītības nozarē 

strādājošo darbinieku profesionālās, sociālās un ekonomiskās tiesības, intereses. 

2. Vispārīgie jautājumi 

1. Dome un Arodorganizācija sadarbojas tādu dokumentu izstrādāšanā un izvērtēšanā, kuros 

skartas izglītības nozarē strādājošo intereses. Minēto jautājumu risināšanā puses uzaicina un 

iekļauj darba grupās un komisijās otras puses pārstāvjus, saskaņo viedokļus. 

2. Dome un Arodorganizācija informē viena otru par sanāksmju, semināru, konferenču un citu 

būtisku pasākumu organizēšanu izglītības iestāžu vadītājiem, pedagoģiskajiem, tehniskajiem 

darbiniekiem, arodorganizāciju priekšsēdētājiem, kuros tiek apspriesti izglītības iestādēs 

strādājošajiem nozīmīgi jautājumi, kā arī uzaicina piedalīties minētajos pasākumos. 

3. Dome un Arodorganizācija regulāri nodrošina novada izglītības iestādes ar aktuālo 

informāciju par IZM, LIZDA, Alsungas novada domes pieņemtajiem dokumentiem un 

normatīvajiem aktiem darba tiesību, darba samaksas, darba aizsardzības, sociālo garantiju un 

citos aktuālos jautājumos. 

4. Dome un Arodorganizācija organizē Domes vadības un pirmorganizāciju priekšsēdētāju 

tikšanos vismaz vienu reizi gadā kopīgai aktuālo jautājumu risināšanai. 

5. Dome un Arodorganizācija sadarbojas iestāžu vadītāju, darbinieku un AK priekšsēdētāju 

apmācības organizēšanā par darba likumdošanas un darba aizsardzības jautājumiem. 

6. Dome un Arodorganizācija piedalās negadījumu un traumu izmeklēšanā, kas notikuši 

izglītības iestādēs mācību un audzināšanas procesā. 

3. Domes kompetencē esošie jautājumi 

1. Rūpējas par izglītības iestāžu kvalitatīvu attīstību. 

2. Ievēro likumdošanas normas iestāžu reorganizācijas vai likvidācijas gadījumos. Saskaņā ar 

Izglītības likumu 6 mēnešus iepriekš kopējā sanāksmē informē par izmaiņām 

reorganizējamo, likvidējamo izglītības iestāžu vadītājus, nepieciešamības gadījumā 

piedaloties vecāku un darbinieku kopsapulcēs. Iespēju robežās iepazīstina Arodorganizāciju 



ar lēmuma projektiem par izglītības iestāžu reorganizāciju vai likvidāciju pirms minēto 

jautājumu izskatīšanas Domes sēdē. 

3. Ievēro vienotus principus novada izglītības iestāžu finansēšanā no pašvaldības budžeta, tai 

skaitā štata vienību un darba samaksas noteikšanā darbiniekiem. 

4. Garantē novada izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem darba samaksu no valsts 

piešķirtās mērķdotācijas saskaņā ar MK noteikumiem.  

5. Nodrošina pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem savlaicīgu darba algas izmaksāšanu 

Domes  noteiktajā datumā divas reizes mēnesī vai vienu reizi mēnesī ar darbinieka 

piekrišanu. Darba samaksu pārskaita uz darbinieka norādīto kontu un sedz izdevumus, kas 

saistīti ar naudas pārskaitīšanu. 

6. Pārskaita katru mēnesi Valsts ieņēmumu dienestam algas un sociālo nodokli pilnā apmērā 

atbilstoši LR likumdošanas aktiem. 

7. Seko izglītības iestāžu pedagogu no valsts mērķdotācijas veidotā darba algas fonda 

mērķtiecīgai izlietošanai. 

8. Nodrošina skolām aizvietoto stundu apmaksas finansēšanu no valsts mērķdotācijas atbilstoši 

MK noteikumiem, ja, sastādot tarifikāciju, izglītības iestāde tam paredzējusi valsts 

mērķdotācijas līdzekļus. 

9. Paredz finansējumu no valsts mērķdotācijas mācību atvaļinājumiem, saglabājot darba algu, 

tiem izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri mācās pašvaldībai nepieciešamā profesijā 

augstākajās mācību iestādēs tādā apmērā un kārtībā, kādā noteikts Darba likumā, Valsts un 

pašvaldību institūciju  amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un Alsungas novada 

domes  darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju  noteikumos, ja, sastādot tarifikāciju, 

izglītības iestāde tam paredzējusi valsts mērķdotācijas līdzekļus. 

11. Nodrošina nekaitīgus un drošus darba apstākļus darbiniekiem atbilstoši LR likumdošanas 

aktos paredzētajām normām. 

12. Nodrošina darbiniekiem, kuri katru darba dienu vismaz divas stundas strādā ar displeju 

darba laikā, redzes pārbaudes obligāto veselības pārbaužu ietvaros. Ja veselības pārbaudē 

konstatēts, ka Darbiniekam nepieciešami darba pienākumu veikšanai piemēroti speciāli 

medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi (brilles), sedz redzes pārbaudes izdevumus un 

briļļu ietvaru iegādi, briļļu darbam ar datoru  izgatavošanu līdz 71,00 EUR (septiņdesmit 

viens eiro un 00centi) vienu reizi divos gados. 

13. Akceptē centralizētu arodbiedrības biedru naudas ieturēšanu un pārskaitīšanu uz 

arodorganizācijas kontu bankā līdz katra nākošā mēneša 20.datumam saskaņā ar darbinieka 

iesniegumu. 

14. Atļauj izmantot izglītības iestāžu telpas un tehniskos līdzekļus Arodorganizācijas darbības 

īstenošanai, saskaņojot ar iestādes vadību. 

15.Dome garantē šādus pabalstus izglītības darbiniekiem:  

15.1. sakarā ar smagu nelaimes gadījumu darbā, kā arī sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, 

bērna, vecāku, adoptētāja vai adoptējamā) vai apgādājamā nāvi- pašvaldības saistošajos 

noteikumos noteiktajā apmērā. Ja vairāki ģimenes locekļi atrodas darba attiecībās ar 

Pašvaldību, tiesības uz pabalstu ir tikai vienam no viņiem. 

15.2. Darbinieka nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, 

saņem pabalstu Domes saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā. 

16. Darbiniekam piešķir papildus brīvdienas, atbilstoši Valsts un pašvaldības institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam: 

16.1. viena apmaksāta brīvdiena pirmajā skolas dienā, sakarā ar bērna skolas gaitu 

uzsākšanu no 1. – 4. klasei; 

16.2. ne vairāk kā trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar Darbinieka stāšanos laulībā; 

16.3. vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, Darbiniekam vai tā bērnam absolvējot 

izglītības iestādi; 



17. Stimulē darbiniekus augstāku darba rezultātu sasniegšanai, Domes saistošajos noteikumos 

un Nolikumos noteiktajā  kārtībā un apmērā, piešķirot naudas balvas pedagogiem, kuru 

izglītojamie uzrādījuši sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos valsts, 

starpvalstu un novada mērogā.  

4. Arodorganizācijas kompetencē esošie jautājumi 

1. Pārstāv izglītības iestāžu arodbiedrības biedru intereses darba likumdošanas, darba samaksas, 

darba apstākļu un sociāli ekonomiskajā jomā. 

2. Nodrošina arodbiedrības pirmorganizāciju priekšsēdētājus ar jaunāko informāciju darba 

likumdošanas, darba samaksas, darba apstākļu un sociāli ekonomiskajos jautājumos, 

organizē arodorganizācijas padomes locekļu regulāras mācības, sekmējot pedagogu zināšanu 

līmeņa paaugstināšanu tiesiskajā, ekonomiskajā un sociālajā jomā. 

3. Konsultē izglītības iestāžu vadītājus, arodbiedrības biedrus darba likumdošanas, sociālās un 

darba aizsardzības jautājumos. 

4. Nodrošina pārstāvju piedalīšanos sanāksmēs, darba grupās, komisijās, kuras izskata ar 

arodbiedrības biedru interesēm saistītus jautājumus, darba konfliktus un nelaimes gadījumus 

darbā. 

5. Iesniedz priekšlikumus novada vadībai izglītības kvalitātes veicināšanas, finanšu resursu 

efektīvas izmantošanas jautājumos. 

6. Nodrošina arodbiedrības biedriem iespēju saņemt materiālu palīdzību no arodorganizācijas 

veselības un sociālās palīdzības fonda. 

7. Nodrošina arodbiedrības biedriem iespēju saņemt materiālu palīdzību no LIZDA fonda 

nelaimes gadījumos, atbilstoši fonda nolikumam. 

8. Sagatavo un piedāvā arodbiedrības biedriem daudzveidīgu „atlaižu grozu” sadarbojoties ar 

uzņēmējiem. 

5. Noslēguma jautājumi 

1. Vienošanās ir juridisks dokuments un puses apņemas ievērot tajā ietvertos noteikumus. 

2. Vienošanās attiecas tikai uz Alsungas novada pašvaldības izglītības iestādēm un to 

darbiniekiem. Tā ir saistoša visām novada izglītības iestādēm. 

3. Vienošanās stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās parakstīšanas un ir spēkā līdz jaunas 

vienošanās noslēgšanai. 

4. Ja objektīvu apstākļu dēļ viena no pusēm nespēj pildīt kādu no vienošanās punktiem, Puses 

rakstiski informē viena otru 10 dienu laikā un vienojas par attiecīgā punkta atcelšanu vai 

nosacījumu mainīšanu. 

5. Pusēm saskaņojot, šo vienošanos var papildināt un izdarīt tajā grozījumus, kurus noformē 

protokolu veidā, un tie kļūst par vienošanās sastāvdaļu ar parakstīšanas dienu. Priekšlikumus 

par vienošanās papildināšanu vai grozīšanu Puses izskata viena mēneša laikā no to 

saņemšanas dienas. 

6. Vienošanās ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas Pašvaldībā, otrs – 

Arodorganizācijā. 

 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja 

 

___________________________________ 

D. Kalniņa 

LIZDA Kuldīgas starpnovadu 

arodorganizācijas priekšsēdētāja 

__________________________________  

A. Šēnberga 

 
 

 



22.# 

Par nekustamā īpašuma  [..] zemes gabalu atdalīšanu  

D.Kalniņa , S. Kreičmane 

 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 15.12.2017 tika 

saņemts  iesniegums no   [..] z/s  [..], reģ. Nr. [..],  juridiskā adrese ‘[..], Alsungas novadā, un 

pirkuma līgums, kas noslēgts 01.11.2017. ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma  [..] 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  [..] -1.1 ha, [..] -2.0 ha un pievienot zemes gabalu 

esošam īpašumam  [..], Alsungas novads, kadastra numurs  [..].    

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,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Zaga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:  

1.  Atcelt 2017. gada 20. oktobra protokollēmumu Nr.18#2 ”Par nekustamā īpašuma  

[..] zemes gabalu atdalīšanu”.   

2. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu  [..] kadastra Nr. [..]  zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 6 [..] -1.10 ha; [..] -2.0 ha. 

3. Noteikt atdalītajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

4.  Pievienot atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem  [..] -1.10 ha; [..] -2.0 

ha nekustamam īpašumam: [..]  Alsungas novadā kadastra numurs  [..]. 
 

23.# 

Saistošo noteikumu Nr.13/2017 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 

kārtību Alsungas novadā” precizējumi  

M. Baumane, V.Ķine 

 

Saskaņā ar: 

 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu, 

 likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu, 

 Ministru kabineta 2003.gada 27. maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtību, kādā pakalpojuma 

izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu, 



 Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 

9.11.2017.sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Balsošanā nepielās” Zaiga Vanaga-izgājusi. 

Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.13/2017 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un 

samaksas kārtību Alsungas novadā” precizējumus. 
  



                                    

 
 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 16.novembra sēdes 

 protokollēmumu Nr.19#4                                                                                                                                                      

PRECIZĒTI 
ar Alsungas novada domes  

2017.gada 21.decembra 

 sēdes protokollēmumu Nr.20#23 

 

2017.gada 16.novembrī                                                                                                 Nr.13                

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novadā 

Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Alsungas novadā 

Izdoti saskaņā ar 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 

Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, 

kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības 

budžeta” 6.punktu 

1.Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie   noteikumi   (turpmāk   –   noteikumi)   nosaka   pašvaldības   nodrošināto   

sociālo pakalpojumu (turpmāk — pakalpojumi) veidus, to saņemšanas un samaksas 

kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas 

un pārsūdzēšanas kārtību. 

2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un 

sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un 

iekļauties sabiedrībā. 

3. Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā vai sociālo 

pakalpojumu sniedzēja institūcijā. 

4. Tiesības saņemt pakalpojumus ir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. Ja nepieciešams, personu, kura ir bez mājokļa, pašvaldība 

nodrošina ar naktspatversmi, patversmi vai krīzes centru, sniedz informāciju un 

konsultācijas jebkurai personai, kura pēc tās vēršas pašvaldībā, kā arī sniedz vienreizēju 

materiālu palīdzību saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

9.panta trešo daļu. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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5. Gadījumos, kad no personas neatkarīgu apstākļu dēļ, ģimenei (personai) nav iespēju 

deklarēt savu dzīves vietu un sociālais pakalpojums ir nepieciešams, lai novērstu krīzes 

situāciju vai sociālās intervences mērķu sasniegšanai gadījuma vadības ietvaros, 

pakalpojums tiek sniegts ģimenei (personai), kura faktiski dzīvo Alsungas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

6. Par apgādniekiem šo noteikumu izpratnē uzskatāmas personas, kurām saskaņā ar likumu 

vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem vai vecākiem. 

2. Sociālo pakalpojumu veidi 

7. Alsungas novada pašvaldība nodrošina sociālos pakalpojumus atbilstoši novada 

iedzīvotāju vajadzībām, saskaņā ar sociālo pakalpojumu attīstības plānošanas 

dokumentiem un pašvaldības finansiālajām iespējām. 

8. Alsungas novada pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus: 

8.1. Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā: 
8.1.1. aprūpe mājās pakalpojums; 

8.1.2. drošības poga; 

8.1.3. asistenta pakalpojums; 

8.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā: 
8.2.1. krīzes centra pakalpojums; ( krīžu centri); 

8.2.2. sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar funkcionāliem traucējumiem; 

(SIVA); 

8.2.3. sociālā rehabilitācija institūcijā atkarīgām, krīzes situācijā nonākušām un no 

ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām; 

8.3. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā. 
8.3.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 

personām; 

8.3.2. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 

personām; 

8.3.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem; 

8.3.4. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem; 

8.4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā: 
8.4.1. speciālistu ( psihologa, atkarību speciālista) pakalpojums; 

8.4.2. sociālā atbalsta grupas pakalpojums; 

8.4.3. sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušām personām; 

8.4.4. sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām personām; 

8.4.5. bērnu emocionālās audzināšanas pakalpojums; 

8.4.6. ceļvedis audzinot pusaudzi pakalpojums.; 

8.5. Citi sociālā atbalsta pakalpojumi: 
8.5.1. higiēnas pakalpojums. 

3.Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus 

9. „Aprūpe mājās” pakalpojums 

9.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai atbilstoši personas individuālajām vajadzībām 

nodrošinātu praktisku pakalpojumu kompleksu personas dzīvesvietā pamatvajadzību 

apmierināšanai un personas (ģimenes) aprūpei.”  

9.2. Pakalpojums „Aprūpe mājās” ietver pagaidu vai patstāvīgus sociālā aprūpētāja 

pakalpojumus atbilstoši personas individuālajām vajadzībām. 

9.3. Pakalpojumu „Aprūpe mājās” patstāvīgi piešķir personām, kurām vecuma, 

funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības nodrošināt savas 

pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu. 

9.4. Pagaidu pakalpojums tiek piešķirts: 



9.4.1. personām atveseļošanās periodā; 

9.4.2. personām, kuru ģimenes locekļi dažādu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt 

personas aprūpi. 

10. Drošības poga 

10.1. Pakalpojums Drošības poga ietver personas diennakts uzraudzību, neatliekamo 

palīdzību un psiholoģisko atbalstu, izmantojot īpašu saziņas sistēmu – saziņas 

iekārtu un signālpogu, kas atrodas aprocē vai kulonā. 

10.2. Pakalpojumu var saņemt personas: 

10.2.1. kuras vecuma, garīgu vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas 

darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie 

objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību; 

10.2.2. personas, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt 

ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu 

apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību; 

11. Asistenta pakalpojums 

11.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personas ar vidējiem un smagiem 

funkcionāliem traucējumiem sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai persona ar 

invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi 

iesaistīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs. 

11.2. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai 

palīdzētu personām: 

11.2.1. nokļūšanai uz darba vietu, biedrību vai nodibinājumu, izglītības iestādi vai 

dienas aprūpes centru; 

11.2.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes; 

11.2.3. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos. 

11.3. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. 

12. Krīzes centra pakalpojums 

12.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un bērniem 

sniegtu diennakts sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību, kā arī, lai no 

prettiesiskām darbībām cietušais bērns atgūtu fizisko un psihisko veselību un 

integrētos sabiedrībā. 

12.2. Pakalpojums ietver rehabilitācijas kursu līdz 30 dienām, nodrošinot krīzes 

situācijā nonākušai ģimenei psiholoģisko palīdzību, sociālo rehabilitāciju, drošu 

naktsmītni, ēdināšanu un citu palīdzību vai kompleksu rehabilitāciju līdz 60 dienām. 

12.3. Pakalpojumu piešķir: 

12.3.1. ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā vardarbības, nelaimes gadījuma vai 

ieilgušu sociālu problēmu dēļ; 

12.3.2. bērnam, kurš ir prettiesisku darbību-noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, 

seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas 

vai cieņu aizskarošas darbības upuris. 

13. Sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar funkcionālie traucējumiem 

13.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai pēc individuāla sociālās rehabilitācijas plāna 

nodrošinātu kompleksu pasākumu kopumu, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar 

funkcionāliem traucējumiem, veicinot zaudēto prasmju apgūšanu vai atjaunošanu, 

palīdzot personai integrēties sabiedrībā un darba tirgū. 

13.2. Pakalpojums ietver 14 vai 21 dienu sociālās rehabilitācijas kursu ar diennakts 

uzturēšanos, fizioterapiju un fizikālo terapiju, sociālā darbinieka, psihologa, 

ergoterapeita, ārsta un citu speciālistu konsultācijām, aktīvas atpūtas iespējas un 

citiem rehabilitācijas pakalpojumiem, atbilstoši personas individuālajām sociālās 

rehabilitācijas  plānam. 



13.3. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. 

14. Sociālā rehabilitācija institūcijā atkarīgām, krīzes situācijā nonākušām un no 

ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām 

14.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu atkarīgo, krīzes situācijās nonākušo un 

no ieslodzījuma vietām atbrīvoto personu resocializāciju un reintegrāciju sabiedrībā, 

motivējot atbrīvoties no atkarības, sniedzot psihosociālo atbalstu, attīstot sociālās un 

darba prasmes. 

14.2. Pakalpojums ietver personu izmitināšanu, speciālistu ( sociālo darbinieku, 

psihologu, narkologu u. c. ) konsultācijas, sociālās rehabilitācijas programmu 

īstenošanu līdz 6 mēnešiem, motivējošas un izglītojošas nodarbības, atbalsta grupas, 

pasākums sociālo un darba prasmju attīstīšanai. 

14.3. Pakalpojumu piešķir: 

14.3.1. Atkarīgām personām, kuras sociālās vides ietekmes dēļ nespēj pārtraukt 

psihoaktīvo vielu lietošanu vai atbrīvoties no citām atkarībām; 

14.3.2. Personām, kuras ir nonākušas krīzes situācijā sava dzīvesveida dēļ. 

14.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem. 

14.5. Personai, kura aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pamatojoties uz 

sociāla darbinieka veiktu personas vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu 

var piešķirt atkārtoti. 

15. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām. 
15.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu patstāvīgu sociālo aprūpi un 

rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi 

dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām. 

15.2. Pakalpojums ietver personas pastāvīgu pamatvajadzību nodrošināšanu, 

sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju atbilstoši personas funkcionālo traucējumu 

raksturam. 

15.3. Pakalpojumu piešķir pensijas vecuma personām vai personām ar 

funkcionāliem traucējumiem, nosakot personas vajadzībām atbilstošāko 

pakalpojuma sniedzēju. 

16. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām. 

16.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo 

rehabilitāciju personām ar funkcionāliem traucējumiem, pēc individuāla sociālā 

rehabilitācijas vai sociālās aprūpes plāna. 

16.2. Pakalpojums ietver personas diennakts uzturēšanos, pamatvajadzību 

nodrošināšanu, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās 

aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai ārstniecības institūcijā. 

16.3. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 3 mēnešiem pilngadīgām personām: 

16.3.1. kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības 

nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu 

pēc ģimenes ārsta vai citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna; 

16.3.2. kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai 

dienas centra noteikto pakalpojumu apjomu; 

16.3.3. atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; 

16.3.4. personām, kuras sociālu apstākļu dēļ nonākušas krīzes situācijā, un kurām 

nepieciešama īslaicīga sociālā aprūpe. 

16.4. Pakalpojumu piešķir personām: 

16.4.1. kurām nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieks ir invalīds, pensionārs, 

trūcīga persona; 

16.4.2. ja likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav 



spējīgi nodrošināt samaksu par pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas 

aprūpi; 

16.4.3. kuras nav noslēgušas testamentārus vienošanās līgumus, mantas atsavinājuma 

līgumus, t.sk. pirkuma, dāvinājuma un uztura līgumus, kas paredz uztura 

devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, 

pamatvajadzību apmierināšanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt 

izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai; 

16.4.4. kurām nav materiālo resursu, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev 

aprūpi. 

16.4.5. pakalpojums paredz personas līdzmaksājumu, pakalpojuma sniedzējam 

maksājot starpību starp personas ienākumiem un valstī noteikto trūcīgas 

personas ienākumu līmeni. 

17. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērnam 
17.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem. 

17.2. Pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos, pamatvajadzību nodrošināšanu, 

audzināšanu un izglītību, sociālo aprūpi un rehabilitāciju.  

17.3. Pakalpojumu piešķir bērniem, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes iestādē, 

pamatojoties uz Alsungas novada bāriņtiesas lēmumu. 

18. Speciālista pakalpojums 
18.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu speciālista (psihologa, atkarību 

speciālista) konsultācijas atbilstoši personas (ģimenes) vajadzībām un saņemtu 

sociālo rehabilitāciju, kas virzīta uz personas (ģimenes) sociālo funkcionēšanu, 

sociālā un psiholoģiskā statusa atjaunošanu sabiedrībā. 

18.2. Pakalpojums ietver viena speciālista pakalpojumus līdz 10 konsultācijām 

gadā. 

18.3. Pakalpojumu piešķir, personām, kurām ir sociālā darbinieka atzinums vai 

sastādīts individuālās sociālās rehabilitācijas plāns. 

18.4. Pamatojoties uz personas iesniegumu un sociālā darbinieka atzinumu 

pakalpojumu var piešķirt atkārtoti. 

19. Sociālā atbalsta grupas pakalpojums 
19.1. Pakalpojums tiek sniegts ar mērķi mazināt personas sociālo izolētību, saskatīt 

problēmu cēloni un attīstīt personas resursus, saņemot grupas atbalstu un 

problēmrisināšanas pieredzi. 

19.2. Pakalpojums ietver 10 grupas nodarbības, profesionāla grupas vadītāja 

klātbūtnē, pēc, atbilstoši grupas dalībnieku vajadzībām izstrādāta nodarbību plāna. 

19.3. Pakalpojums tiek nodrošināts 1 reizi gadā, komplektējot grupu. 

19.4. Atbilstoši klienta vajadzībām, pēc pakalpojuma saņemšanas, pakalpojumu var 

piešķirt atkārtoti, iesaistot klientu citā atbalsta grupā. 

20. Sociālā  rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušām personām 

20.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai no vardarbības cietušas pieaugušas personas vai 

bērns atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.  

20.2. Pakalpojums ietver desmit individuālās psihologa vai sociālā darbinieka 

konsultācijas bērnam vai desmit individuālās psihologa, sociālā darbinieka, vai 

jurista konsultācijas pieaugušai personai. 

20.3. Pakalpojumu piešķir: 

20.3.1. bērnam, kura ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, 

seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas 

vai cieņu aizskarošas darbības upuris;  

20.3.2. pilngadīgai personai, kura cietusi no vardarbības, fiziskas vai seksuālas 



vardarbības draudiem vai vardarbīgas kontroles. 

20.4. Pakalpojumu piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

21. Higiēnas pakalpojums 
21.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personu vajadzību pēc personīgās 

higiēnas, veicinot personas (ģimenes) socializēšanos un integrāciju sabiedrībā.  

21.2. Pakalpojums ietver:  

21.2.1. dušas apmeklējumu; 

21.2.2. veļas automāta izmantošanu . 

21.3. Tiesības saņemt pašvaldības  pakalpojumu ir pašvaldības iedzīvotājiem pēc 

Domes apstiprinātā cenrāža nosakot samazinātu maksu personām (ģimenēm), kurām 

noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss un maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statuss. 

4.Pakalpojuma saņemšanas kārtība 

22. Pieprasot pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā 

iesniedz: 

22.1. Iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu. 

22.2. Iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, vai maznodrošinātu, ja persona 

nav atzīta par trūcīgu un sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta. 

22.3. Ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norādīta 

funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju 

(plaušu tuberkuloze aktīvajā  stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli 

transmisīvās slimības) neesamību, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās, dienas 

aprūpes centrā un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

22.4. Psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un 

piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem 

(atzinums saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības saņemšanas kārtību), ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt 

persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem. 

22.5. Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas 

saņemt persona ar invaliditāti. 

22.6. Citus dokumentus, kas nepieciešami, lai izvērtētu attiecīgā sociālā 

pakalpojuma nepieciešamību. 

23. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas: 

23.1. Novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma, kurā izvērtē 

pašaprūpes un līdzdarbības iespējas, nepieciešamības gadījumos apseko personu 

mājās, izvērtē personas sociālo situāciju. 

23.2. Vienojas ar personu par turpmāk sniedzamajiem sociālajiem apkalpojumiem. 

23.3. Novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību 

funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam (attiecas uz 

sociālajiem pakalpojumiem, kuriem šāda novērtējuma veikšana paredzēta saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību), kā arī personas 

vajadzības pēc sociālā pakalpojuma, aizpildot personas vajadzību pēc sociālajiem 

pakalpojumiem novērtēšanas karti. 

23.4. Nepieciešamības gadījumā pieprasa no citiem speciālistiem lēmuma 

pieņemšanai nepieciešamo informāciju. 

23.5. Nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar personu sastāda individuālu sociālās 

rehabilitācijas plānu, vienojoties par pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu un 

samaksas kārtību. 



23.6. Lemj par personai piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu 

un izvērtē personas un viņu apgādnieku maksātspēju. 

23.7. Rakstiski paziņo klientam par lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par 

atteikumu to piešķirt. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pakalpojumu, 

norāda tā pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 

24. Pakalpojumu pārtrauc vai atsaka, ja: 

24.1. Persona neievēro pakalpojuma sniedzēja iekšējās kārtības noteikumus vai 

līguma par pakalpojumu saņemšanu, nosacījumus. 

24.2. Persona nepilda sociālās rehabilitācijas plānu vai neveic sociālā darbinieka 

noteiktos līdzdarbības pienākumus. 

24.3. Ir saņemts pakalpojuma sniedzēja vai gadījuma risināšanā iesaistītā speciālista 

atzinums par to, ka personai pakalpojums vairs nav nepieciešams vai personas 

vajadzībām piemērots (atgūtas pašaprūpes spējas, novērsti sociālie riski, zuduši 

iemesli, kuru dēļ pakalpojums bija nepieciešams). 

24.4. Piešķirts pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā. 

24.5. Persona maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju. 

24.6. Pakalpojuma saņemšanas laikā ir noslēgusi vienošanās līgumus, mantas 

atsavinājuma līgumus, t.sk. pirkuma, dāvinājuma un uztura līgumus, kas paredz 

uztura devējam nodrošināt nepieciešamo aprūpi un pamatvajadzību apmierināšanu. 

24.7. Personas vajadzības vai statuss neatbilst noteikumos minētajiem 

nosacījumiem vai izvēlētajam pakalpojuma veidam. 

24.8. Persona vai tās likumiskais pārstāvis rakstiski, norādot iemeslu, atsakās vai 

lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu. 

25. Piemērojot saistošo noteikumu 29. punktā noteikto, tiek ņemti vērā tie saistošo 

noteikumu nosacījumi, kas ir noteikti attiecībā uz katru sociālo pakalpojuma veidu. 

26. Krīzes situācijā Sociālais dienests lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņem 

nekavējoties. 

27. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav institūciju attiecīgo pakalpojuma sniegšanai, 

sociālais dienests slēdz līgumus ar pakalpojuma sniedzējiem citu pašvaldību 

administratīvajā teritorijā. Ja pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības 

budžeta, tad pakalpojuma cena, kopējā līguma summa, norādot pašvaldības daļu un 

klienta daļu, tiek noteikta līgumā. 

28. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus naktspatversmē, patversmē, krīzes centrā, kā arī 

redzes un dzirdes invalīdiem paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, persona 

vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma sniedzējs pieņem lēmumu par 

pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši attiecīgās institūcijas dibinātāja noteiktajai kārtībai. 

                                                  5.Pakalpojuma samaksas kārtība 

29. Pakalpojumi tiek sniegti, neizvērtējot pakalpojuma saņēmēja materiālos resursus, 

izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 

noteikumos noteiktos gadījumus, kas paredz novērtēt pakalpojuma saņēmēja materiālos 

resursus. 

30.  Noteikumu 15., 17. punktā minētie pakalpojumi tiek sniegti, izvērtējot personas 

likumīgo apgādnieku materiālos resursus un iesaistīšanos pakalpojumu nodrošināšanā. 

31. Sociālie pakalpojumi pilnā apmērā tiek finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

izņemot:  

32.1. noteikumu 11., 13., 20. punktā minētos pakalpojumus, kurus nodrošina par 

valsts piešķirto finansējumu; 



32.3. noteikumu 15., 17., 20. punktā minētos pakalpojumus, ja to nodrošināšanai ir 

pieejams valsts finansējums;  

32.4. noteikumu 15., 16. punktā minētos pakalpojumus, kad pakalpojums tiek 

finansēts daļēji, sedzot starpību starp pakalpojuma cenu un pakalpojuma saņēmēja 

un viņa likumīgo apgādnieku nodrošināto samaksu par pakalpojumu saskaņā ar MK 

noteikumiem. 

                                                   6.Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

32. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Alsungas ziņas” un 

ievietoti pašvaldības mājas lapā: www.alsunga.lv 

33. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām” 45. 

panta noteiktajā kārtībā.  

 

Priekšsēdētāja   _________________________________  D.Kalniņa 

 

 

 

 

  

http://www.skrundasnovads.lv/


Paskaidrojumu raksts 

Alsungas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.13 

 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Alsungas novadā” 

 

 

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas  

Norādāmā informācija  

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

Alsungas novadā līdz šim nav izstrādāti pašvaldības saistošie 

noteikumi „Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 

kārtība”, Attīstoties sociālajam darbam ar dažādām 

iedzīvotāju grupām, ir radusies nepieciešamība  ieviest 

nosacījumus vairāku sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. 

Jauni pakalpojumu veidi paredz gan pakalpojumu saņēmēju 

loka paplašināšanu, gan jauna pakalpojuma nosaukuma 

lietošanu, gan ierobežojumus pakalpojumu nodrošināšanai 

par pašvaldības līdzekļiem  

2. Īss projekta satura izklāsts  Noteikumi paredz gan pakalpojumu saņēmēju loka 

paplašināšanu, gan ierobežojumus pakalpojumu 

nodrošināšanai par pašvaldības līdzekļiem:  

personām, kurām nav iespēju deklarēt dzīves vietu Alsungas 

novada teritorijā, bet kurām nepieciešami sociālie 

pakalpojumi krīzes situācijas novēršanai vai sociālās 

intervences mērķu sasniegšanai;  

pakalpojumi dzīvesvietā dažādām mērķauditorijām; 

, lai nodrošinātu 

Labklājības ministrijas ieviestu un sociālā darba jomā 

izmantotu pakalpojumu sniedzēju definīciju vienotas 

izpratnes veicināšanai;  

 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu  

Neskatoties uz to, ka saistošie noteikumi ir saistīti ar 

pašvaldības finansējuma nepieciešamību, sociālo 

pakalpojumu nodrošināšana tiek veikta atbilstoši pašvaldības 

finansiālajām iespējām un sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanai piešķirto mērķdotāciju.  

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

Nav attiecināms.  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

Jaunas struktūras nav jāveido.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

Nav notikušas. 

 

 



24.# 

Par fotoalbūma “Suitu zemes ļaudis” izveidi  

D.Kalniņa, Dz.Leja 

Saskaņā ar   [..] iesniegumu (reģistrēts 15.12.2017.) par  fotoalbūma izveidi “Suitu zemes 

ļaudis”, un, attiecīgi, lai varētu lūgt Valsts Kultūrkapitāla fondam līdzfinansējumu,  

nepieciešams sagatavot izdevuma maketu. Izdevuma drukāšanas izmaksas  ( 500 eks.) , kas 

tiks lūgtas  Kultūrkapitāla fondam- plānotas  virs 10 000 euro. Maketa sagatavošanai 

nepieciešami 2226 euro (ietver  fotogrāfiju atlasi un apstrādi, teksta materiālu sagatavošanu 

un korektūru, piemērotu tautasdziesmu atlasi  un maketa izgatavošanu). Dz. Leja (ja 

nepieciešama juridiska persona- biedrība Etniskās kultūras centrs “Suiti” ) aicinājums 

piešķirt  finansējumu 742,00 euro, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Ainars 

Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  

“Atturas” Grigorijs Rozentāls, 

“Pretī” nav, 

Balsošanā nepiedalās Zaiga Vanaga-izgājusi. 

Dome nolemj:  

 

1. Finansējumu par 742.00 euro skatīt pie 2018.gada budžeta projekta- rezerves fonds.  

 

25.# 

Par grozījumiem Kuldīgas, Skrundas un Alsungas sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komitejas sastāvā 

D. Kalniņa, V.Zingberga   

 

Pamatojoties uz: 

 Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta 1. punkta 2. daļu, 

pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas sastāvu, 

 Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumiem Nr. 582 "Noteikumi par 

pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām"  

 Kuldīgas novada domes 30.11.2017. sēdes protokollēmumu Nr.15#32 ”Par  Kuldīgas 

sadarbības  teritorijas civilās  aizsardzības komisijas izveidošanu”, 

 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Balsošanā nepiedalās Zaiga Vanaga (izgājusi). 

Dome nolemj:  

 



1. Veikt  grozījumus 2017. gada 16. novembra  protokollēmumā Nr. 18#17 ”Kuldīgas, 

Skrundas un Alsungas civilās aizsardzības  komisijas sastāva apstiprināšana”, apstiprinot 

Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu: 

Izveidot Kuldīgas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja－Inga Bērziņa, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja. 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki: 

 Daiga Kalniņa, AIsungas novada domes priekšsēdētāja; 

 Loreta Robežniece, Skrundas novada domes priekšsēdētāja; 

 Aleksandrs Štefaņuks, VUGD Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas 

komandieris. 

Komisijas locekļi: 

 Hilarijs Lazda, VUGD KRB Kuldīgas daļas vada komandieris; 

 Arturs Barons, Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona komandieris; 

 Artis Roberts, SIA ”Kuldīgas siltumtīkIi” valdes priekšsēdētājs; 

 Voldemārs Dunajevs, AIsungas novada domes izpilddirektors; 

 Guntis Putniņš, Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors; 

 Modris Karlsons, Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkurzemes pārvaldes 

veterinārais inspektors; 

 Guntars Vilguts, Zemessardzes 45．NBN operatīvās daļas priekšnieks; 

 Āris Pētersons, SIA “Kuldīgas slimnīca” kontrolārsts; 

 Nomunds Aleckis, Valsts policijas Kurzemes reģiona Kuldīgas iecirkņa priekšnieks; 

 Rinalds Gūtpelcs, Kuldīgas novada pašvaldības policiias priekšnieks; 

 Andis Balandīns, AS “Sadales tīkls” Rietumu reģiona Kuldīgas nodaļas vadītājs; 

 Indulis Sarma, Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības virsmežzinis; 

 Diāna Zaure, NMP KRC galvenā ārsta palīgs; 

 Arvis Taube, VAS “Latvijas valsts ceļi” Kuldīgas nodaļas vadītājs. 

 

2. Atļaut Alsungas novada domes priekšsēdētājai Daigai Kalniņai apvienot amatu ar 

Kuldīgas sadarbības  teritorijas civilās aizsardzības komi priekšsēdētājas vietnieces 

amatu un izpilddirektoram Voldemāram Dunajevam apvienot amatu ar Kuldīgas 

sadarbības  teritorijas civilās  aizsardzības aizsardzība komisijas locekļa amatu. 

3. Uzdot Komisijai izstrādāt nolikumu, saskaņot to ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu un iesniegt katras sadarbības teritorijas pašvaldības domei apstiprināšanai. 

4. Ar  Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveides  lēmuma 

pieņemšanu, darbību izbeidz Alsungas novada domes civilās aizsardzības komisija. 
 
 

26.# 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par Alsungas novada domes budžetu 2017. 

gadam” 

D. Kalniņa, A. Mundiciema  

 

Saskaņā ar: 

 likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, 

 likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu un 17.pantu,  



atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Balsošanā nepedalās Zaiga Vanaga –izgājusi. 

 

Dome nolemj  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18/2017 “Grozījumi Alsungas novada domes 

2017.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12/2017 „Par Alsungas novada domes  

budžetu 2017.gadam “. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.12/2017 triju dienu laikā pēc parakstīšanas 

elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu 

ministrijai zināšanai.  

3. Uzdot Alsungas novada domes Kancelejas vadītājai nosūtīt saistošos noteikumus 

Nr.18/2017 “Grozījumi Alsungas novada domes  2017.gada 20 oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.12/2017 „Par Alsungas novada domes  budžetu 2017.gadam” 

ievietošanai Alsungas novada domes mājas lapā un “Alsungas ziņās”. 
 

 

  



 
 

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 16.februāra sēdes  

protokollēmumu Nr.4#11 

 

GROZĪTI 

ar Alsungas novada domes  

2017.gada 25.maija sēdes  

protokollēmumu Nr.9#12 

 

GROZĪTI 

ar Alsungas ovada domes  

2017.gada “20.oktobra sēdes  

protokollēmumu Nr.18#9 

 

GROZĪTI 

ar Alsungas ovada domes  

2017.gada “ 21.decembra sēdes  

protokollēmumu Nr.20#26 

Saistošie noteikumi 

Alsungā 

 

2017.gada 21.decembrī                                                                                                   Nr.18 

GROZĪJUMI 

Alsungas novada domes 2017.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.12/2017 “Par Alsungas novada domes  budžetu 2017.gadam” 

Alsungas novada dome 

LV90000036596 

2017.GADA  IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME Nr.IV 

PRECIZĒTĀ 

Budžeta veids   Pamatbudžets 

 
 

EURO 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 1 596 036 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 779 977 

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


1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 641 586 

1.1 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

un solidaritātes nodokļa  
641 586 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 641 586 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 641 586 

1.1.1.1. 

Saņemts no Valsts kases sadales konta 

iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa atlikums 

0 

1.1.1.2. 

Saņemts no Valsts kases sadales konta 

pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

641 586 

1.4 Īpašuma nodokļi 138 391 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 138 391 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 138 391 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 122 810 

4.1.1.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 
106 156 

4.1.1.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi 
16 654 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 15 581 

4.1.2.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 

kārtējā gada maksājumi 
9 678 

4.1.2.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 

iepriekšējo gadu parādi 
2 840 

4.1.3.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par 

mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 
3 063 

4.1.3.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par 

mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem 
0 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 22 951 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 

9.0.0.0. 
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas 
1 300 

9.4.0.0. 
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā 
1 065 

9.4.2.0. 
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu 

funkciju pildīšanu bāriņtiesās 
670 

9.4.3.0. 

Valsts nodeva par uzvārda, vārda un 

tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos 

dokumentos 

0 

9.4.5.0. 

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, 

civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai 

atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas apliecības izsniegšanu 

98 

9.4.6.0. Nodevas par speciālu licenču izsniegšanu  142 

9.4.9.0. 
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita 

pašvaldību budžetā 
155 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  235 



9.5.1.1. 

Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto 

oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 

saņemšanu 

52 

9.5.1.2. 
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša 

rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 
0 

9.5.1.4. 
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību 

publiskās vietās 
43 

9.5.2.1. 
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas 

izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu 
140 

9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 0 

9.9.0.0. Pārējās nodevas 0 

9.9.1.0. 
Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts 

budžetā 
0 

9.9.2.0. 
Pārējās nodevas, kas iemaksātas pašvaldību 

budžetā 
0 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 3 532 

10.1.0.0. Naudas sodi 3 532 

10.1.3.0. Naudas sodi par kaitējumu videi 0 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 3 532 

10.1.9.0. Pārējie naudas sodi 0 

10.3.0.0. 
Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu 

maksāšanas pārkāpumiem 
0 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 298 

12.240 Maksa par zvejas tiesību izmantošanu 249 

12.3.9.9 Drošības naudas no vēlēšanu apvienībām 49 

13.0.0.0. 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 

17 821 

13.1.0.0. 
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 

pārdošanas 
1 398 

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 1 000 

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 1 000 

13.4.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā 

īpašuma un mantas realizācijas 
15 423 

13.5.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma 

iznomāšanas 
0 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 140 819 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 
106 872 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 5 613 

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 5 613 

21.3.6.0. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības 0 

21.3.7.0. 
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 
234 

21.3.7.9. 
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu 

un pārējiem kancelejas pakalpojumiem 
234 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 16 040 



21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 10 794 

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 2 040 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 2 876 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 330 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 
84 985 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 6 000 

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 72 600 

21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu 4 708 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 1 677 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu 

ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

33 947 

21.4.2.0. 
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie 

ieņēmumi 
31 762 

21.4.2.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem 

mērķiem noteiktie ieņēmumi 
31 762 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2 185 

21.4.9.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu 

ieņēmumi 
2 185 

4.0 Ārvalstu finanšu palīdzība 0 

4.1 Ārvalstu finanšu palīdzība budžetam 0 

20.0.0.0. 

Ieņēmumi no Eiropas Savienības dalībvalstīm 

un Eiropas Savienības institūcijām un pārējām valstīm 

un institūcijām, kuras nav Eiropas Savienības 

dalībvalstis un Eiropas Savienības institūcijas 

0 

4.2 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 

5.0 Transferti 652 289 

17.0.0.0. 

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 

publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu 

transferti 

0 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 599 756 

18.6.0.0. 
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta 
599 756 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim 
327 722 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

4 126 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
267 908 

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

iestāžu transferti 
0 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 52 533 

19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp 

vienas pašvaldības budžeta veidiem 
0 



19.2.0.0. 
Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām 
52 533 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 0 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0 

7.0 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 

21.7.0.0. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 

II. KOPĀ IZDEVUMI 1 756 317 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1 760 878 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 360 360 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 61 503 

04.000 Ekonomiskā darbība 69 160 

05.000 Vides aizsardzība 0 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 347 710 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 162 675 

09.000 Izglītība 682 338 

10.000 Sociālā aizsardzība 77 132 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 756 317 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 614 788 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 497 996 

1000 Atlīdzība 973 032 

1100 Atalgojums 781 881 

1110 Mēnešalga 743 535 

1111 Deputātu mēnešalga 4 000 

1119 
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba 

alga) 
739 535 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 32 776 

1141 Piemaksa par nakts darbu 180 

1142 
Samaksa par virsstundu darbu un 

darbu svētku dienās 
1 390 

1146 
Piemaksa par personisko darba 

ieguldījumu un darba kvalitāti 
4 175 

1147 Piemaksa par papildu darbu 27 031 

1148 Prēmijas un naudas balvas 0 

1149 
Citas normatīvajos aktos noteiktās 

piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas 
0 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz 

tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 
5 570 

1200 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas 

191 151 

1210 
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
184 151 



1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas 

un citi maksājumi 
7 000 

1221 

Darba devēja pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

7 000 

2000 Preces un pakalpojumi 524 764 

2100 
Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
3 698 

2110 
Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
2 153 

2111 Dienas nauda 734 

2112 
Pārējie komandējumu un darba 

braucienu izdevumi 
1 419 

2120 
Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
1 545 

2121 Dienas nauda 1 085 

2122 
Pārējie komandējumu un darba 

braucienu izdevumi 
460 

2200 Pakalpojumi 345 423 

2210 
Pasta, telefona un citi sakaru 

pakalpojumi 
8 609 

2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 8 609 

2220 
Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem 
104 615 

2221 
Izdevumi par siltumenerģiju, tai 

skaitā apkuri 
46 180 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 5 300 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 41 835 

2224 

Izdevumi par atkritumu savākšanu, 

izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus 

apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju 

11 300 

2229 
Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem 
0 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un 

ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
41 719 

2231 
Administratīvie izdevumi un 

sabiedriskās attiecības 
6 212 

2232 
Auditoru, tulku pakalpojumi, 

izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 
4 572 

2233 
Izdevumi par transporta 

pakalpojumiem 
6 328 

2234 
Normatīvajos aktos noteiktie darba 

devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 
3 568 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
4 191 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 873 

2239 Pārējie iestādes administratīvie 15 975 



izdevumi 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
114 042 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 75 359 

2242 
Transportlīdzekļu uzturēšana un 

remonts 
13 188 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras 

remonts, tehniskā apkalpošana 
10 899 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 7 556 

2246 
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un 

uzturēšana 
0 

2247 Apdrošināšanas izdevumi 2 605 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu 

uzturēšanas pakalpojumi 
4 435 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 8 192 

2251 Informācijas sistēmas uzturēšana 3 402 

2252 
Informācijas sistēmas licenču nomas 

izdevumi 
4 790 

2259 
Pārējie informācijas tehnoloģiju 

pakalpojumi 
0 

2260 Īre un noma 5 889 

2261 Ēku, telpu īre un noma 1 796 

2262 Transportlīdzekļu noma 762 

2263 Zemes noma 0 

2264 
Iekārtu, aparatūras un inventāra īre 

un noma 
3 331 

2269 Pārējā noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 62 057 

2272 Izdevumi par tiesvedības darbiem 200 

2273 
Maksa par zinātniskās pētniecības 

darbu izpildi 
0 

2274 
Ar brīvprātīgā darba veikšanu 

saistītie izdevumi 
0 

2275 
Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem 
0 

2276 
Izdevumi juridiskās palīdzības 

sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 
4 440 

2277 

Izdevumi normatīvajos aktos noteikto 

fiziskās sagatavotības pārbaužu, sacensību un citu 

sporta pasākumu īstenošanai 

1 655 

2279 
Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi 
55 762 

 

  



 

Alsungas novada dome 

LV90000036596 

2017.GADA IEŅĒMUMU UN  IZDEVUMU  TĀME  Nr. IV 

PRECIZĒTĀ 

Budžeta veids Speciālais budžets 

  EURO 

Klasifikācijas 

kods  

Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 88 553 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 6 000 

1.9 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 6 000 

5.5.0.0. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 6 000 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 6 000 

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides 

piesārņošanu 

6 000 

7.0.0.0. Nodokļu ieņēmumi, kas kompleksi apvieno dažādu nodokļu 

ieņēmumu grupas 

0 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 0 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 0 

4.0 Ārvalstu finanšu palīdzība 0 

4.1 Ārvalstu finanšu palīdzība budžetam 0 

4.2 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 

5.0 Transferti 82 553 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 73 955 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 73 955 

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 66 506 

18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

7 449 

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda 

0 

18.6.9.0. Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 0 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 8 598 

19.1.0.0. Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības 

budžeta veidiem 

8 598 



6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 0 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0 

7.0 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 

II. KOPĀ IZDEVUMI 117 466 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 117 466 

04.000 Ekonomiskā darbība 106 928 

05.000 Vides aizsardzība 10 538 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 117 446 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 70 946 

1.1. Kārtējie izdevumi 66 946 

1000 Atlīdzība 17 344 

1100 Atalgojums 13 884 

1110 Mēnešalga 13 600 

1111 Deputātu mēnešalga 0 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 13 600 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 84 

1147 Piemaksas par papildus pienākumu veikšanu 84 

1150 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata 

200 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

3 460 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 

3 260 

1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 200 

1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

200 

2000 Preces un pakalpojumi 49 602 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 0 

2200 Pakalpojumi 36 182 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 0 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 13 000 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 13 000 

2230 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 

170 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 70 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 100 

2240 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu) 

16 162 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 300 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 5 580 



2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 1 300 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 0 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 3 500 

2247 Apdrošināšanas maksājumi 14 

2249 Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 5 468 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 

2260 Īre un noma 500 

2261 Ēku, telpu īre un noma 500 

2270 Citi pakalpojumi 6 000 

2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 6 000 

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 

11 900 

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 1 000 

2311 Biroja preces 0 

2312 Inventārs 1 000 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 7 200 

2321 Kurināmais   

2322 Degviela 7 000 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 200 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 

2340 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, 

medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to 

uzturēšana 

0 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 3 700 

2360 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 

uzturēšana 

0 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 0 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 

2390 Pārējās preces 0 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 0 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 1 520 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 1 520 

2512 Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 420 



2515 Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 1 000 

2519 Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 100 

2520 Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 0 

2800 Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi 

0 

1.2. Procentu izdevumi 4 000 

4000 Procentu izdevumi 4 000 

4100 Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu 

institūcijām 

0 

4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 0 

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 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 

3000 Subsīdijas un dotācijas 0 

6000 Sociālie pabalsti 0 

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, 

starptautiskā sadarbība 

0 

2.0. Kapitālie izdevumi 46 500 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 46 500 

5000 Pamatkapitāla veidošana 46 500 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 0 

5200 Pamatlīdzekļi 46 500 

5210 Zeme, ēkas un būves 36 000 

5213 Transporta būves 36 000 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 5 500 

5231 Transportlīdzekļi   

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 5 500 

5240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 0 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5 000 

5260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 0 

5270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 0 

2.2. Kapitālo izdevumu transferti 0 

9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 

3.0. Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un 

nav klasificēti iepriekš 

0 

  Naudas līdzekļi 0 



  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā   

  Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās   

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 35 711 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 5 274 

  Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā) 0 

  Aizņēmumi (atmaksa) -1 524 

  Aizdevumi 0 
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2017.GADA  IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME  Nr. IV 

PRECIZĒTĀ 

Budžeta 

veids   
Ziedojumi un dāvinājumi 

 
 EUR 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 1 500 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 1 300 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 1 300 

23.4.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 
1 000 

23.4.1.0. 
Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi 

naudā 
1 000 

23.4.2.0. 
Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi 

naturālā veidā 
0 

23.5.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskajām personām 
300 

23.5.1.0. 
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi 

naudā 
300 

23.5.2.0. 
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi 

naturālā veidā 
0 

7000 Transferti no pamatbudžeta 200 

II. KOPĀ IZDEVUMI 1 929 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1 929 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 0 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 0 

04.000 Ekonomiskā darbība 0 

05.000 Vides aizsardzība 0 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 0 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 1 929 

09.000 Izglītība 0 

10.000 Sociālā aizsardzība 0 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 929 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 30 

1.1. Kārtējie izdevumi 30 



1000 Atlīdzība 0 

2000 Preces un pakalpojumi 30 

2100 
Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
0 

2200 Pakalpojumi 30 

2210 
Pasta, telefona un citi sakaru 

pakalpojumi 
0 

2220 
Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem 
0 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un 

ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
30 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 30 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
0 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 

2260 Īre un noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 0 

2280 
Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem 
0 

2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000 

0 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
0 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 

2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas 

preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 

0 

2350 
Kārtējā remonta un iestāžu 

uzturēšanas materiāli 
0 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un 

apgādē esošo personu uzturēšana 
0 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 0 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 

2390 Pārējās preces 0 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 0 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

naudas sodu maksājumi 
0 

2800 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes 

apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes 

administratīvie izdevumi 

0 

1.2. Procentu izdevumi 0 

4000 Procentu izdevumi 0 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 

7000 
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu 

resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 
0 



2.0. Kapitālie izdevumi 0 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 1 899 

5000 Pamatkapitāla veidošana 1 899 

5200 Pamatlīdzekļi 1 899 

5240 Pamatlīdzekļu izveidošana  1 899 

      

2.2. Kapitālo izdevumu transferti 0 

9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 

3.0. 
Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas 

principa un nav klasificēti iepriekš 
0 

8000 
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas 

principa un nav klasificēti iepriekš 
0 

  Naudas līdzekļi   

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 195 

  Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 766 

 

 

 
  

Priekšsēdētāja                D.Kalniņa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paskaidrojuma raksts  

Alsungas novada pašvaldības 2017.gada budžeta tāmes grozījumiem, 

 pamatojoties uz likumu “Par pašvaldību budžetiem” 

 

Pamatbudžets 

Ieņēmumi 

Pamatbudžeta ieņēmumi ar grozījumiem plānoti EUR 1596036, kas ir par Euro 

175906 vairāk kā plānots gada sākumā. Palielinājumu galvenokārt veido  

1) IZM mērķdotācijas  Alsungas vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes 

pedagogu darba samaksai un DDSN maksājumiem no septembra līdz decembrim 

2) LNKC mērķdotācijas Alsungas mūzikas skolas pedagogu darba samaksai un DDSN 

maksājumiem no septembra līdz decembrim 

3) Autobusa ISUZU un pašvaldības policijas automašīnas pārdošanas ieņēmumi 

Izdevumi 

Budžeta izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 1756317, kas ir  par Euro 154439 

vairāk kā plānota gada sākumā.  
Palielinājumu izdevumos veido Alsungas vidusskolas, Alsungas Pirmsskolas izglītības 

iestādes un Alsungas Mūzikas skolas pedagogu darba samaksai un DDSN maksājumiem, 

ārvalstu komandējumu izdevumi , izdevumi normatīvajos aktos noteiktajiem darba devēja 

veselības pārbaudēm (arodārsts),, remontdarbu un iestāžu uzturēšanas izdevumi, ēku un 

būvju ekspertīžu izdevumi, inventāra iegāde, PVN maksājumi (no realizācijas ieņēmumiem). 

Speciālais budžets 

  Speciālā budžeta ieņēmumi tāmē ar grozījumiem  Euro 88553, kas ir par Euro 10108 

varāk kā plānots gada sākumā. Palielinājumu veido Dabas resursu nodokļa plānotais 

palielinājums Euro 5500, kā arī transferti no pamatbudžeta projektu realizācijai. 

Speciālā budžeta izdevumi tāmē ar grozījumiem Euro 117466,kas ir par euro 31944 

vairāk kā plānots gada sākumā. Palielinājumu veido izdevumi transporta līdzekļu 

remontam, kā arī projektu realizācijai un uzsākšanai. 

                                                                     Ziedojumi un dāvinājumi 

    Kopējie ieņēmumi ziedojumu un dāvinājumu budžetā ir Euro 1500. kas ir par 6001 

euro varāk kā plānots gada sākumā: ziedojumi daudzgadīgo stādījumu “Suitu 

josta”izveidei, kā arī 200 euro transferts no pamatbudžeta (arī “Suitu jostai”). 

    Izdevumu daļā kopsummā palielinājuma vai samazinājuma nav, bet, ņemot vērā, ka 

daudzgadīgie stādījumi ir kapitālieguldījumi, no EKK 2350 izdevumu summa tika  pārcelta 

uz EKK 5240 (pamatlīdzekļu izveidošana). 

                                                           Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 
Aizdevumu saņemšanā un atmaksā izmaiņu nav. 

 

 

Priekšsēdētāja                                                      D.Kalniņa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.# 

Par zemes gabalu atdalīšanu nekustamam īpašumam  [..] 

D.Kalniņa,  S.Kreičmane 

 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 20.12.2017 

tika saņemts  iesniegums no SIA Niedrāji MR   , reģ. Nr.49201000958,  juridiskā adrese 

‘’Jaundarbnīcas’’,  Ugāles pagasts, Ventspils novads, un pilnvara Nr.432 , kas noslēgts 

17.02.2016 ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma  [..]” zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu  [..] -1.0 ha un  un apstiprināt 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, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Balsošanā nepedalās Zaiga Vanaga –izgājusi. 

Dome nolemj:  

 

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

apzīmējumu  [..] -1.0 ha. 

2. Noteikt atdalītajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

3. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai vienībai  ar kadastra apzīmējumu  [..]  jaunu 

nosaukumu  [..]”, Alsungas novadā. 

 

 
28.# 

Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas apstiprināšanu amatā 

D.Kalniņa, V.Zingberga, I.Staņislavčika 

 

Saskaņā ar: 

 Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta pirmo daļu- Dzimtsarakstu nodaļas 

amatpersonas un darbinieki- 

(1) Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu un darbinieku pieņem darbā attiecīgā pašvaldība. 

Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju. 

 Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu  departamenta 20.12.2017 vēstuli  Nr.16.2-3/2565 

“Par  Alsungas novada   Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas saskaņošanu”, 

 V.Zingbergas iesniegumu par darba attiecību izbeigšanu, 

 



atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Balsošanā nepiedalās Zaiga Vanaga –izgājusi. 

Dome nolemj: 

 

1.   Ar 29.12.2017. izbeigt darba attiecības  Alsungas novada domes 

Dzimtsarakstu nodaļā ar vadītāju Valdu Zingbergu. 

2.   Ar 1.01.2018. apstiprināt  Ināru Staņislavčiku Alsungas novada domes 

Dzimtsarakstu nodaļas  vadītājas amatā. 

3.   22.12.2017. Kancelejas vadītājai nosūtīt Ināras Staņislavčikas  paraksta 

paraugu (uz Alsungas novada domes veidlapas) Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 

Departamentam. 

4.  22.12.2017. Kancelejas vadītājai informēt Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldi par Ināras Staņislavčikas iecelšanu  amatā, lai  veiktu izmaiņas Vienotajā 

migrācijas informācijas sistēmā. 

Sēdi vadīja 

Priekšsēdētāja    ____________________________________________________D.Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Kancelejas vadītāja 

__________________________________________________V.Zingberga 29.12.2017. 

 

 

 
 

 


