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     Nr.8 

Darba kārtība: 

1. Par Alsungas novada domes 2015.gada Publiskā pārskata apstiprināšanu. 

2. Nomas līgums grants atradnei ”Melderi”. 

3. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

4. Par pansionāta maiņu pašvaldības iedzīvotājam. 

5. Dzīvojamās platības iedale. 

6. Deputātu grupas iesniegums par atbalsta apmēru 15.06.2016. iesniegumam EKC “Suiti” EFLA 

LEADER projektiem.  

7. Alsungas  novada domes budžetā ieskaitītā dabas resursu nodokļa pārvaldīšanas un 
izlietošanas NOLIKUMA apstiprināšana 

8. Par izpilddirektora V. Dunajeva iesnieguma izskatīšanu. 
9. Par priekšsēdētāja A. Sokolovska atvaļinājumu. 
10. Par Alsungas novada domes dalību Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. 

specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei". 

11. Par iepirkumu procedūras uzsākšanu autobusa iegādei. 
12. Par nosaukuma apstiprināšanu. 
 

 

Novada domes  sēdi sāk pēc novada domes  apvienoto komiteju sēdes plkst. 16.00 un beidz 
plkst.17.00 
Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, G. 
Rozentāls. I.Staņislavčika,  Z.Vanaga.  
Sēdē nav ieradies deputāti: A.Kaminskis 
Sēdē piedalās:  novada domes izpilddirektors V.Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema,  
nekustamā īpašuma speciāliste S.Kreičmane,  Attīstības nodaļas vadītāja Aiga Vanaga-Poriķe, 
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga. 

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


 
 
 
 
 

1.# 
Par Alsungas novada domes 2015.gada Publiskā pārskata apstiprināšanu 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema 

      Iepazīstoties ar novada domes Finanšu nodaļas A. Mundiciemas informāciju par 2015.gada 
Publisko pārskatu, un pamatojoties uz 21.07.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Alsungas novada domes 2015.gada Publisko pārskatu. Skatīt pielikumu. 

 

 

2.# 
Nomas līgums grants atradnei “Melderi” 

A.Sokolovskis, Kreičmane 

 Izskatot VAS ‘’Latvijas autoceļu uzturētājs’’ reģ. Nr.40003356530, juridiskā adrese  Krustpils 
iela 4, Rīga iesniegumu ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldībai piederošu zemes vienību  „Pidiltu 
karjeras”, kadastra apzīmējums  Nr. 62420080399-0.70 ha ar 01.01.2017, un saskaņā ar 30.10.2007. 
MK noteikumiem  Nr. 735 „ Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”  

 
III1. Publiskas personas zemesgabala nomas maksas  

aprēķināšanas kārtība, ja publiskas personas zemesgabals tiek iznomāts zemes dzīļu 
izmantošanai 

(Nodaļa MK 06.05.2014. noteikumu Nr.238 redakcijā) 
22.1 Šī nodaļa attiecas uz zemes nomu, ja publiska persona zemesgabalu iznomā zemes dzīļu 

izmantošanai, izņemot gadījumu, ja zemesgabals tiek iznomāts ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un 
ieguvei. 

22.2 Konkursu vai izsoli par zemes nomas tiesībām derīgo izrakteņu ieguvei rīko atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju izsniegšanas kārtību. 

22.3 Ja publiskas personas zemesgabals tiek iznomāts zemes dzīļu izmantošanai, nomas maksu 
nosaka atbilstoši šādiem nosacījumiem: 

22.3 1. ja zemesgabals tiek iznomāts, nerīkojot konkursu vai izsoli zemes dzīļu 
izmantošanai, publiskas personas zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņēmis lēmumu 
par zemesgabala iznomāšanu zemes dzīļu izmantošanai, nosaka nomas maksu atbilstoši 
zemesgabala nomas maksas tirgus novērtējumā, ko veicis sertificēts vērtētājs, minētajai zemes 
nomas maksai. Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvajos aktos noteiktos 
nodokļus; 

22.3 2. ja zemesgabals tiek iznomāts konkursa vai izsoles kārtībā, nomas maksa ir augstākā 
piedāvātā vai nosolītā cena. Konkursa vai izsoles sākumcena tiek noteikta atbilstoši sertificēta 

http://likumi.lv/ta/id/266253-grozijumi-ministru-kabineta-2007-gada-30-oktobra-noteikumos-nr-735-noteikumi-par-publiskas-personas-zemes-nomu-


vērtētāja zemesgabala nomas maksas tirgus novērtējumā minētajai zemes nomas maksai. 
Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. 

22.4 Nomas maksu var indeksēt reizi piecos gados, un indeksācija tiek piemērota ar nosacījumu, ka 
nomas maksas pieaugums vai samazinājums katrā indeksācijas reizē nepārsniedz 20 %, par pamatu 
ņemot vidējo zemes nomas maksas apmēra pieaugumu vai samazinājumu iepriekšējo piecu gadu 
periodā šo noteikumu 22.3 1. un 22.3 2. apakšpunktā minētajos gadījumos. Nomas maksas indeksācija 
jāatrunā nomas līgumā. 

22.5 Nomas maksu palielina (to paredzot nomas līgumā), piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz 
šajā punktā minēto apstākļu novēršanai: 

22.5 1. ja nomnieks trīs gadu laikā no nomas līguma noslēgšanas brīža nav uzsācis zemes 
dzīļu izmantošanu atbilstoši zemes dzīļu izmantošanas licencē vai bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļaujā norādītajam; 

22.5 2. ja nomnieks zemes dzīles izmantojis, pārkāpjot viņam izsniegtās zemes dzīļu 
izmantošanas licences, atļaujas vai nomas līguma nosacījumus, vai veicis citas nelikumīgas 
darbības. 

 
Pamatojoties uz 21.07.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Jautājumu par nomas līguma slēgšanu grants atradnei “Melderi  skatīt ”pēc Valsts 

kontroles atzinuma” saņemšanas. 

2. Veikt sertificētu vērtēšanu atradnei “Melderi”, Alsungas novadā. 
             

3.# 
Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

A.Sokolovskis  Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 30.06.2016. tika 

saņemts [..], p.k. [..], dzīvo [..]  Alsungas novads   iesniegums  ar lūgumu atdalīt no nekustamā 

īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..],[..],[..],[..],  piešķirt atdalītajām zemes 

vienībām jaunus nosaukumus.  

Papildus iesniegti dokumenti: 

- Mantojuma apliecība, reģ. Nr. [..], izdota 30.06.2016  

-Mantojuma sadales līgums( ar pilvarojumu), reģ. Nr. [..], izdota 30.06.2016 

-Pilnvara, reģ. Nr. [..], izdota 29.12.2015   

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,   

un pamatojoties uz 21.07.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 



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

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]): 

1.1. Atdalot no īpašuma zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu [..] -13.0 ha,  

 1.1.1. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101);   

1.1.2. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu: [..] , Alsungas novads. 

1.2. Atdalot no īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  [..] - 4.30 ha,  

1. 2.1. Noteikt atdalītajām zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101);  

1.2.2. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu: [..], Alsungas novads. 

1.3. Atdalot no īpašuma zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu  [..] - 4.10 ha,  

 1.3.1. Noteikt atdalītajām zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101);  

1.3.2. Piešķirt atdalītajām zemes vienībai nosaukumu: [..],  Alsungas novads 

1.4. Atdalot no īpašuma zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu  [..] - 5.90 ha,  

1. 4.1. Noteikt atdalītajām zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101).  

1.4.2. Piešķirt atdalītajām zemes vienībai nosaukumu: [..], Alsungas novads. 

4.# 
Par pansionāta maiņu pašvaldības iedzīvotājam 

A.Sokolovskis, M.Baumane 

               Pamatojoties uz Alsungas novada Sociālā dienesta 30.06.2016.atzinumu Nr.2.4./62, kas 
balstīts uz  [..] p/k [..]  iesniegumu un Kuldīgas  novada pašvaldības sociālā aprūpes centra “Venta” 
slēgšanu, un pamatojoties uz 21.07.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Piešķirt  [..] p/k  [..] ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu SIA 

“Pansionāts  [..]”. 

2. Samaksu par pakalpojumu veikt Alsungas novada domei-savstarpēji vienojoties par izmaksu 

segšanas kārtību un balstoties uz noslēgto līgumu ar sociālā pakalpojuma sniedzēju Aizputes 

novada pašvaldības pansionāta SIA “Pansionāts  [..]”.  

 

 

 

 



5.# 
Dzīvojamās platības iedale 

A.Sokolovskis V.Dunajevs, V.Zingberga 

Saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu-Likuma uzdevums-Šis likums reglamentē 
dzīvojamo telpu (turpmāk arī — dzīvoklis) izīrēšanas nosacījumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā ir 
dzīvojamās telpas, kā arī tiesiskās attiecības, kas veidojas starp izīrētāju un īrnieku, nosaka viņu 
tiesības un pienākumus, reglamentē dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas, grozīšanas un 
izbeigšanas kārtību. 

Īres tiesiskajām attiecībām, ciktāl tās neregulē šis likums, piemērojams Civillikums un citi 
normatīvie akti. 
Pamatojoties uz  [..] iesniegumu (2016.gada jūlijs) par uzņemšanu rindā uz dzīvojamās  platības iedali,  
Pamatojoties uz 21.07.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm  
 “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 

 
1. Uzņemt rindā uz apdzīvojamās platības iedali Alsungā  [..] personas kods  [..]. Ģimenē 1 

cilvēks. 

 

6.#  
Deputātu grupas iesniegums par atbalsta apmēru 15.06.2016. iesniegumam EKC “Suiti” EFLA 
LEADER projektiem 

A.Sokolovskis, G. Rozentāls 
 
Saskaņā ar: 

 biedrības EKC “Suiti” 15.06.2016. iesniegumu “Par līdzfinansējumu ELFLA, LEADER 
projektiem”,  

 Alsungas novada domes 20.06.2016.ārkārtas sēdes protokollēmumu 7#3 “Par 
līdzfinansējumu  biedrībai EKC “Suiti””, 

 Deputāta G. Rozentāla 20.06.2016. iesniegumu (parakstījuši arī deputāti D. Martinova, 
A.Kaminskis), 

 Finanšu nodaļas vadītājas, kultūras nama direktores, Izpilddirektora  atzinumiem, 
 

un pamatojoties uz 21.07.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
“Balsošanā nepiedalās 
Dome nolemj: 
 
 
1. Biedrības EKC “Suiti” 15.06.2016. iesniegumu “Par līdzfinansējumu ELFLA, LEADER projektiem” 

skatīt 2016.gadā  pie iesniegtajām prioritātēm (2017.g.). 
___________ 

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums


Pamatojums:  
FN vadītājas redzējums- Būs ieskicējies  pašvaldības līdzekļu atlikums un aptuvenie 2017.gada 
ieņēmumi, kā arī  apmēram prognozējami pašvaldības izdevumi  2017.gadam 
 

   2.variants: DOME NELEMJ 

  Atbalstīt  līdzfinansējumu biedrības EKC “Suiti” projektam “Etnogrāfiskā suitu tautas tērpa 

atjaunošana uzvedumam “Suitu kāzas” ar kopējo finansējumu  30098,00 euro  no tā  publiskais 

finansējums 25000 euro un līdzfinansējums 5098,00 euro. 

   Pamatojums: 
Izpilddirektora  redzējums- Tērpi ir izbalējuši un vajag. Telpu remonts vecajā skolā jārisina kompleksi 
apkures sistēmai, tāpat logu nomaiņa, bet  līdz tam jāsaremontē jumts, kam nauda līdz šim caur 
projektiem netiek atrasta. 
 

3.variants DOME NELEMJ 

Atbalstīt biedrībai EKC “Suiti” līdzfinansējumu ELFLA, LEADER projektiem: 

 Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un teritorijas sakārtojuma projekts “Radošās 

darbnīcas “Austuve” telpu  atjaunošana” ar kopējo finansējumu 23070,11 euro, no tā 

publiskais  finansējums 90% 20763,10 euro un 10% 2307,01 līdzfinansējums; 

 Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma 

saglabāšana.Projekts “Etnogrāfiskā suitu tautas tērpa atjaunošana uzvedumam “Suitu kāzas” 

ar kopējo finansējumu 30098,00, no tā publiskais finansējums 25000,00 euro un 5098,00 

līdzfinansējums. 

Pamatojums: 
 Biedrības EKC “Suiti” 15.06.2016. Nr.15/06/2016 vēstule ”Par līdzfinansējumu ELFLA, LEADER 
projektiem. 
 

7.# 

Alsungas  novada domes budžetā ieskaitītā dabas resursu nodokļa pārvaldīšanas un 

izlietošanas NOLIKUMA apstiprināšana 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs 

    Pamatojoties uz 21.07.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Alsungas novada domes budžetā ieskaitītā dabas resursu nodokļa pārvaldīšanas 

un izlietošanas Nolikumu: 

 

 



Apstiprināts : 
ar Alsungas novada domes  

21.07.2016.  sēdes protokollēmumu Nr8#7 
 

Alsungas  novada domes budžetā ieskaitītā dabas resursu nodokļa 
pārvaldīšanas un izlietošanas NOLIKUMA apstiprināšana 

  

                                       I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likumu un ar to saistītajiem Ministru 
kabineta noteikumiem. 

2.  Nolikums nosaka kārtību, kādā Alsungas novada dome  plāno ieņēmumus un izdevumus  no dabas 
resursu nodokļa. 

3. Lēmumu par dabas resursu nodokļa ieņēmumiem un dabas resursu nodokļa izlietojumu kārtējam 
gadam pieņem Alsungas novada dome, apstiprinot ikgadējo budžetu. 

4. Līdzekļu pārvaldītājs un izlietotājs ir Alsungas  novada  dome, saskaņā ar šo nolikumu. 

                                                II. Līdzekļu sadale 

5. 10 procenti no kopējiem dabas resursu nodokļa ieņēmumiem kārtējam gadam tiek paredzēti dabas 
resursu rezerves fondā. 

6. 90 procentus no kopējiem dabas resursu nodokļa ieņēmumiem kārtējam gadam plāno Alsungas  
novada domes administratīvajai teritorijai kopumā. 

                                              IV. Līdzekļu izlietošana 

7. Dabas resursu nodokļa līdzekļi izlietojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas saistīti 

ar vides aizsardzību, piemēram, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un 

aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu 

un atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, vides aizsardzības 

un sabiedrisko vides inspektoru veiktspējas stiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo 

atkritumu pārvaldību. 

8. Dabas resursu rezerves fonda līdzekļus var izmantot tikai avārijas seku likvidēšanai un novada 
kopējo pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, atkritumu 
apsaimniekošanu, izglītību un audzināšanu vides aizsardzības jomā. 

9. Dabas resursu nodokļa rezerves fonda līdzekļus var izmantot tikai šādā kārtībā:  
 9.1.avārijas gadījumos  pašvaldības izpilddirektors, saskaņojot ar  domes priekšsēdētāju,   izdod 

rīkojumu par finansējuma piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves fonda līdzekļiem; 
 9.2. pašvaldības finanšu nodaļa tikai pēc domes  izpilddirektora rīkojuma par finansējuma 

piešķiršanu no dabas resursu rezerves fonda līdzekļiem un domes priekšsēdētāja  akcepta  
apmaksā rēķinu un nekavējoties  sagatavo budžeta  projektu tāmes grozījumiem par 
rezerves fonda līdzekļu izlietojumu; 

9.3.Pārējos gadījumos  (novada kopējo pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides 
aizsardzību, atkritumu apsaimniekošanu vai izglītību un audzināšanu vides aizsardzības 
jomā) dabas resursu rezerves fonda līdzekļu izlietošanai domes izpilddirektors iesniedz 
novada domei pamatotu iesniegumu. Pēc domes  lēmuma par dabas resursu rezerves fonda 



līdzekļu izlietošanu pieņemšanas finanšu nodaļa sagatavo budžeta tāmes grozījumu projektu 
un to iesniedz domei . 

 9.4. sagatavoto budžeta grozījumu projektus apstiprina Alsungas  novada dome         

                                 V. Dabas resursu nodokļa pārvalde 

10. Dabas resursu nodokli Valsts ieņēmumu dienests ieskaita Alsungas  novada  speciālā budžeta 
kontā. Līdzekļu uzskaite tiek nodrošināta ar atsevišķu funkcionālās kategorijas kodu 05.000 „Vides 
aizsardzība”. 

11. Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves fonda pieņem novada  dome, 
veicot budžeta grozījumus. 

 

                                   VI. Līdzekļu uzskaite un kontrole 

12. Līdzekļu izlietotājs nodrošina piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši noteikumos noteiktiem 
mērķiem un ir atbildīgs par to. 

13. Saņemtie līdzekļi un to izlietojums jāatspoguļo grāmatvedības uzskaitē, kā arī jānodrošina 
ieņēmumu un izdevumu analītiskā uzskaite saskaņā ar budžeta klasifikācijas kodiem atbilstoši 
ekonomiskām kategorijām un apstiprinātam plānam. 

14. Informāciju par saņemto dabas resursu nodokļa izlietojumu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 
iekļauj Alsungas  novada domes pārskatos. 

 
 

Priekšsēdētājs                ___________                          A. Sokolovskis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.# 
Par Izpilddirektora V. Dunajeva iesnieguma izskatīšanu 
_______________________________________________________ 
A.Sokolovskis, V.Dunajevs 

                   Pamatojoties uz 21.07.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis,  
“Pretī” E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, I.Staņislavčika,  
“Atturas” G.Rozentāls, Z.Vanaga, 
Dome lēmumu nepieņem: 
 

1. Veikt grozījumu Komunālā iecirkņa amatu un darbinieku personāla sastāva sarakstā kārtas  Nr.17 
(2016.g.) Pēterim Dunajevam, nosakot  piemaksu mēnesī  25,65 euro (pēc atbilstošas kategorijas 
samaksas). 

2. Kancelejai izstrādāt amata aprakstu ūdens atdzelžošanas iekārtas apkalpotājam. 
3. Finanšu nodaļai izstrādāt tarifu ūdens apgādei no ceļu daļas ūdens dziļurbuma iekārtas. 

 
Pamatojums: 
Divu  atdzelžošanas iekārtu apkalpošana. 
 

9.#    

Par priekšsēdētāja   A.Sokolovska atvaļinājumu 

A.Sokolovskis 

                 Saskaņā  ar novada domes priekšsēdētāja A. Sokolovska iesniegumu 14.07.2016. par 
ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu, 
un pamatojoties uz 21.07.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Pretī”, 
“Atturas” 
Balsošanā nepiedalās: A.Sokolovskis 
Dome nolemj: 

1. Piešķirt ikgadējo atvaļinājumu novada domes priekšsēdētājam A. Sokolovskim  no 

25.07.2016. līdz 07.08.2016. par nostrādāto laiku no  20.06.2014.-19.06.2015. 

2. Pienākumu izpildi novada domes priekšsēdētāja  A. Sokolovska atvaļinājuma laikā no 

25.07.2016.līdz 7.08.2016. veikt  vietniekam Edgaram Zvejniekam, nosakot  mēnešalgu  

saskaņā ar 2016.gadam apstiprināto amata  sarakstu un tajā iekļauto mēnešalgu. 

 
 

10.# 
Par Alsungas novada domes dalību Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. 
specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 
9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei" 

A.Sokolovskis, A.Vanaga-Poriķe 
 
          Pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras uzaicinājumu iesniegt projekta 
iesniegumu pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā, un pamatojoties uz 21.07.2016. novada domes 
apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 



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

1. Iesniegt Eiropas Sociālā fonda projekta iesniegumu “Pasākumi Alsungas novada iedzīvotāju 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.  
Projekta īstenošanai pieejamais kopējais finansējuma apmērs ir EUR 18273.00 , tai skaitā 
ESF finansējums EUR 15532.05 un valsts budžeta finansējums – EUR 2740.95.  

 

11.# 
Par iepirkumu procedūras uzsākšanu autobusa iegādei 

A.Sokolovskis,V.Dunajevs 

              Pamatojoties uz 21.07.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Iepirkumu speciālistei S. Kreičmanei  uzsākt iepirkuma procedūru - autobusa iegāde 

pašvaldības vajadzībām. 

 

12.#  
Par nosaukuma apstiprināšanu 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 

              Pamatojoties uz 21.07.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu  [..]  nosaukumu [..]. Īpašums 

sastāv no divām zemes vienībām  ar kadastra Nr. [..];[..].  

 

 
Priekšsēdētājs ___________________________________A.Sokolovskis 22.07.2016. 
Kancelejas vadītāja _______________________________V.Zingberga    22.07.2016. 
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Pamatinformācija 

Alsungas novada domes juridiskais statuss 

.Alsungas novada dome, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas 

pārstāvniecības — domes — un tās  izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos 

noteikto funkciju, kā arī nodrošina likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un 

pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju intereses. 

Darba valoda novada  domē  un tās izveidotajās institūcijās un iestādēs ir latviešu valoda. 

  Realizējot vietējo pārvaldi, pašvaldība likumā noteiktajos ietvaros ir publisko tiesību subjekts, bet 

privāttiesību jomā pašvaldībai ir juridiskās personas tiesības. 

   Pašvaldība savas kompetences un likuma ietvaros darbojas patstāvīgi un  atbild par tās izveidoto 

institūciju darbību, ja likumos nav noteikts citādi. 

        Deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildē pašvaldība pārstāv Latvijas 

Republiku un ir Ministru kabineta padotībā. 

    Pašvaldības  padotības veidu un saturu nosaka normatīvie akti. 

Pašvaldības  darbību šā likuma ietvaros pārrauga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija.  

Pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, deputātu, pašvaldības administrācijas 

darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību 

nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam. 
 

         Alsungas novada dome darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem “Par pašvaldībām”, 

„Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu” un novada domes Nolikumu . 

 Atbilstoši Alsungas novada domes nolikumam domē izveidotas: 

  komitejas: finanšu un tautsaimniecības komiteja, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komiteja; izsoles, 

konkursu, pamatlīdzekļu novērtēšanas, norakstīšanas, atsavināšanas, kā arī privatizācijas un iepirkumu komisija, 

vēlēšanu komisija, civilās aizsardzības komisija, inventarizācijas komisija. 

      Pašvaldības funkciju realizēšanai Alsungas novada dome ir izveidojusi  pašvaldības iestādes: Administrācija, 

Bāriņtiesa, Sociālais dienests, Alsungas vidusskola un Alsungas Pirmskolas izglītības iestāde „Miķelītis”. 

un struktūrvienības:  

  Dzimtsarakstu nodaļa, Izglītības pārvalde, Attīstības nodaļa, Būvvalde,  Kultūras nams, Bibliotēka, Muzejs, Sporta 

pārvalde, Komunālais un Mājokļu apsaimniekošanas iecirknis, Autoceļu uzturēšanas iecirknis, Mūzikas skola, 

Pašvaldības policija,.  

   Administrācijas sastāvā ir arī Finanšu nodaļa. 

Alsungas novada dome ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):  

1. biedrībā Latvijas Pašvaldību savienība, 

2. biedrībā Etniskās kultūras centrs „Suiti”. 



     Visām novada domes iestādēm, struktūrvienībām, komitejām un komisijām ir apstiprināti Nolikumi. 

      Domes institūciju darba laiks pakārtots atbilstoši Alsungas novada domes, tās struktūrvienību un iestāžu Darba 

kārtības noteikumiem. 

 

            Alsungas novada domes finanšu resursi un darbības rezultāti 
(euro) 

           Pārskata periods ir no  kārtējā gada 1.janvāra- 31.decembrim. 

 

Alsungas novada domes budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un 

dāvinājumu budžetiem. 

Pamatbudžets ietver pašvaldības ieņēmumus, kuri paredzēti visu pašvaldības izdevumu segšanai, kurus 

paredzēts segt no pamatbudžeta līdzekļiem, un nav iezīmēti īpašiem mērķiem ( saskaņā ar Likumu „Par 

budžeta un finanšu vadību „ 7.pants 1.punkts). 

Speciālais budžets ietver ieņēmumus un izdevumus noteiktiem mērķiem. Alsungas novada domē 

speciālais budžets sastāv no: Autoceļa fonda un  Dabas resursu nodokļa fonda. 

Ziedojumu un dāvinājumu budžets ietver ieņēmumus, kas veidojas no privātpersonu un iestāžu, 

uzņēmumu u.c. ziedojumiem un dāvinājumiem. Tā izlietojumu var būt noteikts  ziedotāja ( dāvinātāja) 

paredzētajam  mērķim, bet, ja noteikts mērķis nav norādīts, izlietojumu nosaka ar pašvaldības lēmumu. 

Budžets tiek veidots ievērojot MK noteikumus par valdības funkcijām un ieņēmumu un izdevumu 

ekonomisko klasifikāciju. 

Alsungas novada domes budžets ir sabiedrībai pieejams novada domē pie  kancelejas vadītājas, tas tiek 

publicēts arī vietējā laikrakstā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Gada pārskats 

 

          Bilance 

          2015.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir Euro 3087628.  Salīdzinot ar 

iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma samazinājusies  par Euro 374759. 

Nemateriālie ieguldījumi  

Nemateriālie ieguldījumi sastāv no attīstības pasākumiem un programmām, datorprogrammām 

un pārējiem nemateriāliem ieguldījumiem. 

AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  

Uz pārskata 

perioda 

sākumu 

Uz pārskata 

gada beigām 

Izmaiņas (+,-

) 

1 2 3 4 5 

Nemateriālie ieguldījumi - kopā 

(020+030+040+050) 
1.1. 12630 17359 +4729 

Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 7107 9404 +2297 

Licences, koncesijas un patenti, preču 
zīmes un tamlīdzīgas tiesības 

1.1.2. 5360 7832 

 

  +2472 

 

Pārējie nemateriālie ieguldījumi 1.1.3. 163 123       -40 

 

 

Pamatlīdzekļi  

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma samazinājusies par 

Euro  383423 

AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  

Uz pārskata 

perioda 

sākumu 

Uz pārskata 

gada beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

1 2 3 4 5 

 Pamatlīdzekļi – kopā  

        bilances vērtībā 
 3208780 2825357 -383423 

1210 Zeme, ēkas, būves 1.2.1. 2031118 1711566 -319552 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 0 0 0 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi  1.2.3. 252525 228018 -24507 

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un 1.2.4. 48094 51892 +3798 



nepabeigtā celtniecība 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 726382 723396 -2986 

1270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 
1.2.7. 150661 110485    -40176 

 

 

Krājumi 

AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  

Uz pārskata 

perioda 

sākumu 

Uz pārskata 

gada beigām 
Izmaiņas (+,-) 

1 2 3 4 5 

 Krājumi - kopā   2.1. 45855 14527 -31328 

1.Izejvielas un materiāli,t.sk. 2.1.0    15201    14527 -674 

Mācību materiāli 2.1.1      2188       526        -1662 

Pārtikas produkti 2.1.2      1134     1002         -132 

Saimniecības un kancelejas preces 2.1.4      1607      995        -612 

Kurināmais , degviela, smērvielas 2.1.5    10272    12004      +1732 

 2.Gatavie ražojumi un krājumi 

atsavināšanai  
2130 0 0 0 

3.Ātri nolietojamais inventārs 2160    28246           0     -28246 

 

Debitori 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru atlikums palielinājies par Euro 8336. 

AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  

Uz pārskata 

perioda 

sākumu 

Uz pārskata 

gada beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

1 2 3 4 5 

 Debitori- kopā 2.3. 52439 60775 +8336 

2310 Pircēju un pasūtītāju parādi 2.3.1 12741 11397 -1344 

2340 Prasības par nodokļiem 2.3.2 34056 45315 +11259 
 

 
    

2390 Pārējās prasības 2.3.3 5642 4063 -1579 

 



Konts 2310 

Bilancē pircēju un pasūtītāju atlikums (Euro 11397 ) uzrādīts neto vērtībā ,no parādiem brutto 

(Euro 22669)  atskaitot izveidotos uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem par Euro 11272 

             Gada pārskatā debitori tiek uzrādīti bez veidotajiem uzkrājumiem. 

 

 Konts 2340 „Prasības par nodokļiem un nodevām”  

Posteņa Prasības par nodokļiem atlikumu  Euro  45315   veido: 

 Prasības par nekustamā īpašuma nodokli Euro 40685; 

 Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli Euro 4630; 

 

Parādu summa par nodokļiem un nodevām, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir 

palielinājusies  par Euro 11259. To pamatā veido 3 lielāko nodokļu maksātāju parādi 

par nekustamā īpašuma nodokli par zemi. 

 

 Konts 2390 „Pārējās prasības” 

2016..gadā saņemamā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija par 2015.gadu  Euro 4063. 

Konts 2400- „ Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem” 

 

AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  

Uz pārskata 

perioda 

sākumu 

Uz pārskata 

gada beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

1 2 3 4 5 

 Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem un projektiem – kopā 
2.4. 2674 3265 +591 

2420 Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem 
2.4.1. 2674 3265 +591 

 

Naudas līdzekļi  

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata perioda beigām, naudas līdzekļi ir palielinājušies par 

Euro 26336 .  

 

AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  

Uz pārskata 

perioda 

sākumu  

Uz pārskata 

gada beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

1 2 3 4 5 



Naudas līdzekļi - kopā  2.6. 140009 166345 +26336 

Kase 2.6.1 5 302 +297 

2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai 

kredītiestādēs 
2.6.2 

140004 166043 +26039 

Nauda ceļā 2.6.3. 0 0 0 

 

            Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu. Salīdzinot ar 

iepriekšējo periodu, pašu kapitāls samazinājies   Euro 257061. 

Budžeta izpildes rezultāts 

Budžeta gada izpildes rezultātu  aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un faktisko 

izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi   

PASĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  Uz pārskata 

perioda sākumu 

Uz pārskata 

gada beigām 

Izmaiņas (+,-

) 

1 2 3 4 5 

Budžeta izpildes rezultāts 3.5. 3023262 2766201 -257061 

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 

izpildes rezultāts 
3.5.1. 3203814 3023262 -180552 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes 

rezultāts 
3.5.2. -180552 -257061 -76509 

 

Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātā uzkrāj budžeta izpildes rezultātu par visiem 

iepriekšējiem gadiem.  

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts ir faktisko ieņēmumu pārsniegums par izdevumiem 

Kreditori 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru apjoms ir samazinājies par Euro 

117698 , kas lielākoties ir saistīts ar atmaksātajām saistībām Valsts kasei,. 

Ilgtermiņa saistības 

PASĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  Uz pārskata 

perioda sākumu 

Uz pārskata 

gada beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

1 2 3 4 5 

Kreditori - kopā 5. 439125 321427 -117698 

 Ilgtermiņa saistības 5.1. 193542 160013 -33529 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1 193542 160013 -33529 

 



Konts 5112 „Ilgtermiņa aizņēmumi” 

2015.gadā nav saņemti 

 

Īstermiņa saistības      

PASĪVS 

P
ie

zī
m

es
 N

r.
  

Uz pārskata 

perioda 

sākumu 

Uz 

pārskata 

gada 

beigām 

Izmaiņas (+,-

) 

1 2 3 4 5 

 Īstermiņa saistības 
5.2.-

5.9. 
245583 161414 -84169 

5212 īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa no Valsts kases 
5.2. 113232 39368 -73864 

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem 

un darbuzņēmējiem 
5.3. 9995 11655 +1660 

5420 Uzkrātās saistības 5.4.2. 35034 36811 +1777 

5600 Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot nodokļus) 
5.6. 26470 28729 +2259 

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 
5.7. 20286 21149 +863 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 128 522 +394 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 5.9. 40438 23180 -17258 

5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansi 
5.9.1. 1489 584 -905 

5930   Avansā saņemtie transferti 5.9.2. 38949 22596 -16353 

 

 

 

Naudas plūsmas pārskatā tiek atspoguļoti ieņēmumi un izdevumi pēc naudas plūsmas 

bankās un kasē pa ieņēmumu, izdevumu un budžetu veidiem, kā arī naudas līdzekļu atlikumi 

pārskata gada sākumā un pārskata gada beigās. Naudas līdzekļu atlikumi saskan ar formu Nr. 

1-1 „Naudas līdzekļu izvietojums”. 

Naudas līdzekļu atlikums uz 2015.gada sākumu ir Euro 140009, uz gada beigām Euro 

166345,  t.i. par Euro 26336 ( 18.8 %)vairāk kā gada sākumā,  

Tai skaitā  pamatbudžetā                               Euro  135944    +  37794     +38.5 % 

                  Speciālajā budžetā                       Euro 28534        -  11677      -29.0 % 



                Ziedojumu un dāvinājumu budžetā  Euro 1867     +    219       +13.3 % 

 

Pamatbudžets: 

 

Ieņēmumi   Euro 

 Ieņēmumu veids                  Pārskata periods    Iepr. periods    Starpība   

Nodokļu ieņēmumi                           743699              715905      +27794     + 3.7 % 

Nenodokļu ieņēmumi                          9590                 14812        - 5222      -44.1 % 

Maksas pakalpojumi un citi  

pašu ieņēmumi                               138668               127382       +11286     + 8.9 % 

Transferti                                        506187              491225       +14962     + 3.0 % 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu 

pārdošanas   (ieguldījumu darbības)   12364                   0      +12364       +100 % 

 

Bez tam saņemti valsts 

kases aizņēmumi                                    0                 13785          -13785       -100% 

Ieņēmumi pavisam                      1410508           1363109          +47399     + 3.5 % 

 

Izdevumi 

Izdevumu veids                          Pārskata periods        Iepr.periods   Starpība 

Atalgojums                                      677650              631462          +46188   +7.3 % 

Darba devēja VSAOI, 

Pabalsti un kompensācijas                160616              160870             -254    -0.2% 

Komandējumi un dienesta braucieni     733                   6436           -5703    -88.6% 

Pakalpojumi                                       249797             253019           -3222    -1.3 % 

Krājumu un materiālu iegāde           126972             134342           -7370     -5.5 % 

Nodokļi un nodevas                              931                 755               +176    +23.3% 

Sociālie pabalsti                               43275              30013          +13262   +44.2 % 

Procentu izdevumi                                 211                 1050               -839   -79.9% 

Transferti                                            31718               35825             -4107  -11.5% 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo 

 ieguldījumu iegāde                           27658              47895           -20237   -42.3% 

Bez tam- aizņēmumu atmaksa             53153              54153             -1000   -1.8 % 

Izdevumi pavisam                             1372714       1355820          + 16894    +1.2% 



 

 

 

Speciālais budžets 

Ieņēmumi   Euro 

 Ieņēmumu veids                  Pārskata periods    Iepr. periods    Starpība   

Nodokļu ieņēmumi                         8493                 4437           +4056    +91.4% 

Maksas pakalpojumi                            0                  2329           -2329     -100% 

Transferti                                      107731            80630         +27101   +33.6% 

Aizņēmumu saņemšana                         0                90963        -90963     -100% 

Kopā ieņēmumi                           116224               178359        -62135    -34.8% 

 

Izdevumi 

Izdevumu veids                          Pārskata periods        Iepr.periods   Starpība 

Atalgojums                                   9644                      7128           +2516      +35.3% 

VSAOI iemaksas                           2143                       1767           +376     +21.3% 

Pakalpojumi                               22424                      16702         +5722    +34.3% 

Krājumu un materiālu iegāde         9463                     10372             -909     -8.8%  

Nodokļi un nodevas                     1704                       1241           +463     +37.3% 

Pamatlīdzekļu iegāde                 24478                     92529           -68051    -73.5% 

Aizņēmumu procentu atmaksa       3805                       4194             -389     -9.3% 

Aizņēmumu atmaksa                    54240              21938         +32302      +147.2% 

Kopā izdevumi                             127901                  155871         -27970   -17.9% 

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžets 

Ieņēmumi   Euro 

 Ieņēmumu veids                  Pārskata periods    Iepr. periods    Starpība   

Transferti                                       0                2950                      -2950       -100% 

Ziedojumi un dāvinājumi            1151              1450                      -299       -20.6% 

Kopā ieņēmumi                         1151            4400                      -3249       -73.8% 

 

Izdevumi 

Izdevumu veids                          Pārskata periods        Iepr.periods   Starpība  

Pakalpojumu apmaksa                    56                        284                -228     -80.3% 



Krājumu un materiālu iegāde           0                        769                - 769     -100% 

Pamatlīdzekļu iegāde                    876                      2904               -2028     -69.8% 

Kopā izdevumi                              932                       3957             -3025      -76.5%     

 

 

Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem. 

  Ieņēmumi no pamatdarbības 2015.gadā - Euro  1540194, 2014.gadā Euro 1558053-2015.gadā 

par Euro 17859  (- 1.2 %)  mazāk kā iepriekšējā pārskata periodā,  

Tai skaitā : pamatbudžetā                                     Euro  77520  mazāk    -    5.2 % 

                  Speciālajā budžetā                               Euro  56932 vairāk    + 87.5 % 

                  Ziedojumu un dāvinājumu budžetā      Euro    2729 vairāk      +151 % 

Izdevumi no pamatdarbības 2015.gadā- Euro 1804828, iepriekšējā pārskata periodā-

1733893, 2015.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, palielinājušies par Eiro 70935  ( 4.1 

%)  ,tai skaitā 

                     Pamatbudžetā                        Euro              38124 vairāk     + 2.6 % 

                     Speciālajā budžetā                 Euro            34077 vairāk     + 10.5 % 

                    Ziedojumu un dāvinājumu budžetā      Euro    734 vairāk     + 90.5 % 

 

Ieņēmumu samazinājumu   Euro 66035 ( 4.4 %)  pamatbudžetā veido: 

     Nodokļu ieņēmumi                                              +    53621                    +  7.6 % 

    Nenodokļu ieņēmumi                                          +      7588                    + 73.2 % 

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi      -    147906                     - 54.8  % 

    Transferti                                                             +      7701                   + 15.3 % 

    Citi ieņēmumi no pamatdarbības                        +      1476                   +174.7% 

   Ieņēmumi no nefinanšu aktīvu realizācijas          +     11485                   +100 % 

    

    Kopā  pamatdarbības izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem ir Euro   29499  ( 

2.1 %), citu ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem Euro 11334 ( 0.8 %), kopā izdevumu 

pārsniegums pār ieņēmumiem Euro 18165 ( 1.3 %), gada rezultāts -18165. 

Kopā  speciālā budžeta pamatdarbības izdevumu pārsniegums par ieņēmumiem 2015.gadā 

ir Euro 238126 ( 87.5 %), finanšu izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem Euro 3761 ( 10.5 %), 

bet gada budžeta izpildes rezultāts ir Euro -241887, kas ir par Euro 22895 mazāks kā iepriekšējā 

pārskata periodā. 

 



Ieņēmumu palielinājumu  Ziedojumu un dāvinājumu budžetā Euro 2729 ( 151%) veido 

           Transferti                                              + 3192                     +134.8% 

          Ziedojumi un dāvinājumi                         -  463                        -27.8 % 

Pamatdarbības ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem ziedojumu un dāvinājumu budžetā 

2015.gadā ir Euro 2991, kas ir par Euro 1995 (151 %)  lielāks kā iepriekšējā pārskata periodā. 

 

   Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats. 

Iepriekšējo  gadu budžeta izpildes rezultāts                

                                                 Uz gada sākumu         Uz gada beigām      

Pamatbudžets                                   +  4973771                  +  5057005          

Speciālais budžets                              -1168151                      - 1432933         

Ziedojumi un dāvinājumi                    -601806                         -600810                

KOPĀ                                               + 3203814                       +3023262            

 

Pārskata gada budžeta       izpildes rezultāts          

                                                 Uz gada sākumu        Uz gada beigām                           

Pamatbudžets                                 +   83234                             -18165                  

Speciālais budžets                         -   264782                            -241887              

Ziedojumi un dāvinājumi              +     996                               +  2991                    

KOPĀ                                             -180552                               -257061                

 

 

          Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts veidojas, katra nākamā atskaites perioda 

sākumā iepriekšējā pārskata gada rezultātu  summējot ar iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātu 

atsevišķi katram budžeta veidam: pamatbudžetam, speciālajam budžetam un ziedojumu un 

dāvinājumu budžetam. 

    Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts veidojas, aprēķinot ieņēmumu pārsniegumu pār 

izdevumiem pēc uzkrāšanas metodes. 

 

Pārskats par pamatbudžeta izpildi 

2015.gada pamatbudžeta faktiskie ieņēmumi pēc uzkrāšanas metodes  ir Euro 1425125, 

izdevumi –Euro 1443290,  gada budžeta izpildes rezultāts Euro  -18165 



Ieņēmumu un izdevumu posteņi 2015. 2014 Izmaiņas  

1 3 4 5 

 Ieņēmumi 1425125 1491160 -66035 

Nodokļu ieņēmumi 755871 702250 +53621 

Nenodokļu ieņēmumi 23441 13532 +9909 

Maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi 133497 270763 -137266 

Transferti 512316 504615 +7701 

 

1 3 4 5 

Izdevumi, galvenie posteņi 1443290 1407926 +35364 

Atlīdzība 842093 826916 +15177 

Komandējumu izdevumi 733 7862 -7129 

Saņemti pakalpojumi 261519 249749 +11770 

Krājumu izmaksas 153855 119006 +34849 

Nodokļi un nodevas 686 755 -69 

Procentu maksājumi 151 909 -758 

Sociālie pabalsti 34113 29757 +4356 

Uzturēšanas izdevumu transferti 31424 35990 -4476 

Kapitālie izdevumi 118716 136332 -17616 

Dažādi izdevumi pēc uzkrāšanas principa 0 650 -650 

 

Pēc naudas plūsmas Ieņēmumi ir Euro1410508, izdevumi Euro 1319561. 

Ieņēmumi: 

                 Nodokļu ieņēmumi                                             Euro          743699 

                 Nenodokļu ieņēmumi                                         Euro            21954 

                 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi      Euro          138668 

                 Transferti                                                           Euro           506187 

Izdevumi: 

                   Atlīdzība                                                          Euro        838266 

                    Komandējumu izdevumi                                 Euro              733 

                   Pakalpojumi                                                     Euro        249797 

                    Krājumi, inventārs, enerģētiskie materiāli     Euro         126972 



                    Nodokļi un nodevas                                         Euro             931 

                    Procentu izdevumi                                          Euro             211 

                    Subsīdijas un dotācijas                                    Euro         10000 

                    Sociālie pakalpojumi                                       Euro          33275 

                    Transferti                                                         Euro          31711 

                    Kapitālieguldījumi                                          Euro           27665 

 Bez tam- atmaksāti aizdevumi Euro   53153 

 

 

 

Pārskats par speciālā budžeta izpildi 

2015.gada speciālā budžeta ieņēmumi ir : 

Naudas plūsma: Euro 116224  

                            Euro   8493- Dabas resursu nodoklis 

                            Euro 61651- Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem  

                            Euro 46080- Transferts no LAD Liepu ielas rekonstrukcijai 

                           

Pēc uzkrāšanas metodes: Euro 122018  

                            Euro    8493-dabas resursu nodoklis 

                            Euro  46080-Transferts no LAD Liepu ielas rekonstrukcijai 

                             Euro   67445-Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem 

                            

    Uz 2015.gada beigām neizlietotās mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem uzskaitītas 

(atlikumā) kontā 5932 Euro 12421 

 Izdevumi – pēc naudas plūsmas Euro 73661, 

                                  Euro     11787                        atlīdzība 

                                  Euro      22424                      pakalpojumi     

                                  Euro        9463                     krājumi, materiāli, energoresursi 

                                   Euro       1704                      nodokļi un nodevas 

                                   Euro       3805                      procentu izdevumi 

                                  Euro      24478                   kapitālie izdevumi      

               Bez tam-atmaksāti aizdevumi Euro      54240 

Izdevumi- pēc uzkrāšanas metodes Euro  363905 

                                  Euro 12602                              atlīdzība 



                                  Euro  23532                             pakalpojumi 

                                  Euro   14490                        krājumi, materiāli, energoresursi 

                                  Euro     1975                           nodokļi un nodevas 

                                  Euro      3761                           procentu izdevumi 

                                 Euro  307545                           kapitālieguldījumi. 

 

  Budžeta izpildes rezultāts Euro  -  -241887. 

 Speciālā budžeta pārskata perioda rezultātu negatīvi ietekmē novada ielu un ceļu nolietojuma 

summa 

 

 

Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi 

    2015.gada ziedojumu  budžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas  ir Euro 1151 

Ieņēmumi ziedojumu kontā ( ziedojumi naudā): 

Juridiskās personas:  Euro 1048: 

„DJ LOGGING” SIA. Reģ.Nr.  41203051087, ziedojums Euro 648  nojumes iegādei. 

    “MMK MEŽS” SIA reģ.Nr.41203042173 ,ziedojums Euro 300 Jaungada pasākuma muzikantu 

apmaksai. 

      “SUITU MAIZE” SIA , reģ. Nr. 41203038962, ziedojums Alsungas delegācijai dalībā “Balttur” 

Privātpersonas: Euro 103 

Ziedojums Euro 31- skolēnu un audzinātāju dalībai ūdens atrakciju parkā. 

Pārējās privātpersonas Euro 72 –ziedojums autobusā. 

Izlietojums pēc naudas plūsmas: Euro 932 

  Pakalpojumi                                                         Euro    56 

Kapitālie izdevumi                                                 Euro   876 

Ziedojumi natūrā: 

Juridiskās personas: Euro 6 

Latvijas Zinātņu akadēmija,reģ. Nr, 90000022543 -  grāmatas bibliotēkai Euro   4 

VISC , Reģ.Nr. 9009115938                                       plakāti                       Euro   1 

 Biedrība 1991,reģ.Nr. 40008021212                       grāmata                       Euro   1 

Privātpersonas:                                                         bibliotēkas grāmatas  Euro 45 

                           

Kā transferts ziedojumu kontā saņemti: 



 grāmata no Kuldīgas bibliotēkas, reģ.Nr 9000003642,                           Euro    5 

filmu izlase no Nacionālā kino centra,reģ.Nr.90000022100                   Euro 379 

Izdevumi pēc uzkrāšanas metodes       Euro    1545,  

Pakalpojumi                                                                                        Euro          56 

Krājumi, materiāli, inventārs                                                             Euro       1268 

Kapitālie izdevumi                                                                               Euro         221 

Budžeta izpildes rezultāts Euro  + 2991 

 

Pārskats par aizņēmumiem 

         Alsungas novada domei spēkā esoši 8 aizņēmumu līgumi no Valsts kases, aizņēmumu 

līgumu kopsumma ir Euro 551970, no tiem neatmaksāti uz 01.01.2015 bija  Euro 306774. 

Uz 2015.gada 31.decembri atmaksāti pavisam Euro 351614, tai skaitā 2015.gadā Euro 107393. 

 No 2015.gadā atmaksātājiem aizņēmumiem Euro 54240 ir speciālā budžeta (autoceļu) aizdevumu 

atmaksa, bet Euro 53153- pamatbudžeta aizņēmumu atmaksa.  

Uz 2015.gada 31. decembri neatmaksātā aizņēmumu pamatsumma ir Euro 199381. 

 

Pēc bilances datuma nav darījumu, kas varētu ietekmēt budžeta izpildes rezultātu. 

 

 

   Pašvaldības iestādes un struktūrvienības, darbinieku skaits  

 

Lēmējvara  ………………………………………………………………………. 9 deputāti 

Izpildvara, Dzimtsarakstu nodaļa:……………………………………………. 6 darbinieki 

Finanšu nodaļa........................................................................................... 5 darbinieki 

Attīstības nodaļa ……………………………………………………………..…. 2 darbinieki 

Sociālais dienests  …………………………………………………………….….7 darbinieki 

Pašvaldības policija …………………………………………………………….2 darbinieki 

Administratīvā komisija………………………………………………………... 4 darbinieki 

Bibliotēka ………………………………………………………………………..  2 darbinieki 

Kultūras nams ………………………………………………………………….. 12 darbinieki 

Muzejs ……………………………………………………………………………..1 darbinieks 

Bāriņtiesa …………………………………………………………………………5 darbinieki 



Komunālais iecirknis………………………………………………………….. 30 darbinieki 

Apkure  ………………………………………………………………………….…8 darbinieki 

Mājokļu apsaimniekošana  ……………………………………………………..1 darbinieks 

Autoceļu uzturēšana  …………………………………………………………….3 darbinieki 

Būvvalde………………………………………………………………………. ….2 darbinieki 

Sporta pārvalde ……………………………………………………………….….1 darbinieks 

Izglītības pārvalde………………………………………………………………. 1 darbinieks 

Vidusskola ……………………………………………27 pedagogi, 15 tehniskie darbinieki 

Pirmskolas izglītības iestāde ……………………….10 pedagogi,14 tehniskie darbinieki 

Mūzikas skola…………………………………………………………….……….. 6 pedagogi 

    

 Darbinieki iestādēs un struktūrvienībās norādīti atbilstoši personālsastāva sarakstiem, ieskaitot arī 

pulciņu vadītājus Kultūras namā un Alsungas vidusskolā, kā arī skaitu pastāvīgi darbojošās komisijās 

(administratīvā komisija, bāriņtiesa).           

Papildus informācija, projekti 

     Papildus informācija 

 

           Prioritātes ir  novada, tās iestāžu un struktūrvienību noteikto funkciju izpilde, novada attīstības plāna 

izstrāde, izglītība, sociālā palīdzība, kultūra, ES līdzfinansēto projektu īstenošana. 

        Alsungas novada domē notiek vidēja termiņa plānošanas dokumenta 7 gadu periodam -   Alsungas novada 

attīstības programmas izstrādi. 2013.  gadā tika   veikta iedzīvotāju anketēšana, datu apkopošana, kā arī 

uzsākts darbs pie programmas, kas  turpinājās arī 2014. un 2015.gadā          

 

          Alsungas novada domes 2015. gada ieņēmumi pēc naudas plūsmas  kopā sākotnēji bija plānoti   

1309031 euro, kas ir 868.06  euro uz vienu novada iedzīvotāju. Veicot tāmes grozījumus ieņēmumu daļa tika 

palielināta uz 1407066 euro. 

        Faktiskie ieņēmumi ir 1410508 vai Euro vai 935.35 uz vienu novada iedzīvotāju. Palielinājums ir  par 

faktiski vairāk saņemtiem nekustamā īpašuma kārtējā saimnieciskā gada maksājumiem par zemi un ēkām , 

pārdoto zemi zem ēkām personai, kas šajās ēkās dzīvo un kam ir pirmpirkuma tiesības, kā arī par vairāk  

sniegtajiem maksas pakalpojumiem  (biļešu realizācija un iekasētie iepriekšējo gadu parādi par īri un 

komunālajiem maksājumiem).  

 

              Ieņēmumi pēc naudas plūsmas                      2015.gadā          2014.gadā 

 

          Nodokļu ieņēmumi                                              52.7 %                    53.1 % 

            t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis                          44.8 %                       45.1 % 



                    nekustamā īpašuma nodoklis                               8.0 %                        7.4 % 

            Nenodokļu ieņēmumi                                           1.6 %                     1.1 % 

            Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi       9.8 %                      9.4 % 

            Transferti                                                            35.9 %                   36.4 % 

 

Maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos lielākais īpatsvars ir  ieņēmumiem no dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem un vidusskolas skolēnu un pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu maksām par 

ēdināšanu.  

 

        Alsungas novada domes 2015 .gada pamatbudžeta kopējie izdevumi pēc naudas plūsmas ( bez 

aizdevumu atmaksas) sākotnēji  plānoti euro 1346674, pēc veiktajiem tāmes grozījumiem euro 1426526, faktiski 

ir euro 1319561. 

 

            Izdevumi pēc naudas plūsmas                  2015.gadā:                    2014.gadā                           

Izglītībai                                                      44.6  %                          46.3  % 

            Vadības funkciju nodrošināšanai                19.9 %                           16.9  % 

            Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai    14.0 %                            14.3  % 

            Kultūrai, sportam un atpūtai                         8.6 %                              8.2  % 

            Ekonomiskajai darbībai                                5.5 %                               7.1  % 

            Sociālajai aizsardzībai                                   4.7 %                             4.7 % 

            Sabiedriskajai kārtībai un drošībai                2.7 %                             2.5  % 

 

 Jau tradicionāli  novada izdevumos lielākais īpatsvars ir izglītībai. Vidusskolas pedagogiem lielāko 

atalgojuma daļu nodrošina IZM mērķdotācijas, bet Pirmskolas izglītības iestādei, samazinoties 5-gadīgo un 6-

gadīgo audzēkņu skaitam,  ( kopā šajās grupās tikai 15 audzēkņi )  valsts finansējums nodrošināts tikai 1,67  

pedagogu slodzēm no četrām esošām darba vietām ) .  

      Izglītībai samazinājums procentuāli mazāks veidojies no ēku un telpu remontdarbu samazinājuma. To 

apjoms atkal palielināts tiks 2016.gadā. 

         Izdevumiem izpildvarai palielinājums ir 2 projektiem: Vienotā klientu apkalpošanas centra izveide ( Euro  

14285) un  VARAM mērķdotācijas ( Euro 10000)  Suitu kultūrtelpas uzturēšanai., ko pēc deleģēšanas līguma 

(dotācijas biedrībām un nodibinājumiem) veica biedrība “EKC Suiti”). 

 

             Izdevumu sadalījumu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām: 

  

                                                                   2015.gadā                                  2014.gadā 

                                                    



Atlīdzībai                                                        63.5 %                                         60.9 % ,   

Preču un pakalpojumu iegādei                      28.7 %                                         30.3 %,  

Kapitālie izdevumiem                                    2.25 %                                             3.7 %,    

Sociālie pabalstiem                                        2.45 %                                            2.3 %,  

Uzturēšanas izdevumu transfertiem               2.35 %                                            2,8 %.    

Subsīdijām un dotācijām                                0.75 %                                              - 

 

                       Palielinājumu algām dod minimālās algas palielinājums minimālo algu saņēmējiem, darba 

samaksa par dalību atsevišķos projektos ( Vienotais klientu apkalpošanas centrs, LPS projekts lietpratīgai 

pārvaldībai),  1 jaunas darba vietas (Pašvaldības policijā)  izveide. 

Budžeta finansēšanas daļu veido arī aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa. 

2015.gadā, saskaņā ar Valsts kases noteiktajiem grafikiem  pamatbudžeta atmaksāti euro 53153 . 

Alsungas novada speciālā budžeta ieņēmumus pēc naudas plūsmas (kopā  Euro 116224) veido : 

-saņemtie autoceļu fonda līdzekļi 61651 euro  apmērā, 

 saņemtie transferta ieņēmumi ( par 2014.gada  projekta realizēšanu) 46080 euro, kas -atmaksāti 2015.gadā , 

-dabas resursu nodoklis euro  8493. 

           

 

 Speciālā budžeta izdevumi Alsungas  novadā 2015. gadā pēc naudas plūsmas pavisam   73661euro . 

             Izdevumu sadalījums pēc naudas plūsmas atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

 

 

                                                                                2015.gadā                       2014.gadā 

                       

Atlīdzībai                                                                      16.0 %                           6.6 %           

Preču un pakalpojumu apmaksai                                 45.6 %                          21.2 %           

Kredītprocentu maksājumiem                                         5.2%                            3.1  %               

Kapitālieguldījumiem                                                    33.2%                           69.1  %          

      

           2015.gadā realizēts pašu finansēts projekts “Liepu ielas seguma rekonstrukcijas II kārta” par kopējo 

summu 24478.27. 

 

         Atmaksāti aizņēmumi Valsts kasei par projektu līdzfinansējumu  Euro 54240, no tiem- Euro 6591 pirms 

grafika termiņa, lai samazinātu maksājamos aizņēmuma procentus. 



            Novada pašvaldība nodrošina darbu 147 darbiniekiem, kuri strādā domes iestādēs un struktūrvienībās. 

2015.gadā dažādu iemeslu dēļ nomainījās 4 darbinieki, no tiem 2 pedagogi.   

          Vidējais atalgojuma līmenis pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās strādājošajiem (izņemot pedagogus, 

kam algu likme uz slodzi noteikta pēc “Pedagogu darba samaksas noteikumiem” ,) ir 54-57 % no maksimālā, 

kas paredzēts Valsts un pašvaldību institūciju  amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā..  

         Ņemot vērā, ka esam maza pašvaldība, kā arī  pieejamos finanšu resursus, šogad  palielināt algas 

varējām tikai minimālo algu saņēmējiem par MK noteiktajiem Euro 10 mēnesī, un pārējiem darbiniekiem par 3 

%. Iepriekšējā gadā atalgojumu palielinājām tikai minimālās algas saņēmējiem par Euro 40 mēnesī.    

          Patreiz nav skaidrības par pedagogu atalgojuma jauno modeli.. Nepieciešams palielināt minimālo 

atalgojumu arī pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, bet, ja tas netiks finansēts no valsts budžeta, 

pašvaldībai šo pedagogu atlīdzībai nāksies izlietot neadvekāti lielus līdzekļus. 

           Arī turpmāk centīsimies saglabāt visas izglītības iestādes, arī vidusskolu. 

 

   Alsungas novadā deklarēti 1508 iedzīvotāji, no tiem 978 darbaspējīgā vecumā.  

 

CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA 2015.gadā 

1. Dzimšanas reģistru skaits_____________________________  __________8 

2. Dzimšanas reģistru skaits ar paternitātes atzīšanu____________________ 5 

3. Laulību reģistru skaits__________________________________________12 

                                                                           t.sk., baznīcā_______________7 

4. Miršanas reģistru skaits_________________________________________12 

 

DEMOGRĀFISKĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS, SALĪDZINĀJUMĀ AR 

IEPRIEKŠĒJIEM GADIEM 

 

Gadi/ 

Reģistrēts 

2012. 2013. 2014. 2015. 

Dzimšana 14 15 10 8 

Laulība 7 9 14 12 

Miršana 22 10 18 12 

     

     Pašvaldības pabalsti: 

 jaundzimušo ģimenei ,kas deklarēti administratīvajā teritorijā, 143,00 euro  

 pašvaldībā deklarētās personas apbedīšanai 43,00 euro  
  



         Audzēkņu piesaistīšanai vidusskolai daļēji sedzam auto apmācības izdevumus sekmīgajiem Alsungas 

vidusskolas audzēkņiem, maksājam ikmēneša stipendijas vidusskolēniem, kuru vidējā atzīme mēnesī nevienā 

mācību priekšmetā nav zemāka par 7 ballēm. Pašvaldība 2015.gadā apmaksāja  pusdienas visiem vidusskolas 

4. un 5.  un 6. klašu audzēkņiem,  pusdienas Pirmskolas izglītības iestādes 5-6 gadīgo grupiņu audzēkņiem. 

Gan vidusskolas skolēni, gan pirmskolas izglītības iestādes audzēkņu vecāki par ēdināšanu sedz tikai 

izdevumus par produktiem. Pārējās izmaksas sedz pašvaldība. 

  Alsungas vidusskola piedalās Valsts un ES atbalsta programmā augļu un dārzeņu piegādei vispārējās 

izglītības iestādēm „Skolas auglis”  un programmā „Skolas piens”. 

Tāpat pašvaldība nodrošina transportu skolēnu nogādāšanai mācību iestādēs. 

        2015.gada beigās Alsungas novadā izglītības iestādes apmeklēja: 

- Alsungas pirmsskolas izglītības iestādi - 56 audzēkņi 
- Alsungas vidusskolu- 125 skolēni 
- Alsungas bērnu mūzikas un mākslas skolu- 84 skolēni. 

Alsungas vidusskolā mācās un pirmskolas izglītības iestādi apmeklē arī audzēkņi no kaimiņu- Kuldīgas un 

Ventspils novadiem. 

 

              Lielu uzmanību veltām sociālo jautājumu risināšanai. 

           Trūcīgas ģimenes statuss  2015.gadā Alsungas novadā ir piešķirts 49 ģimenēm (114 personām) un 

Maznodrošinātās ģimenes statuss piešķirts 8 ģimenēm (12 personām)  

Pašvaldības sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem izlietoti 23029 EUR, bet kopā sociālajai 

aizsardzībai (ieskaitot darbinieku atlīdzību, dienesta uzturēšanas izdevumus, mājas aprūpi,  atbalstu bezdarba 

gadījumā un transfertu izdevumus citiem novadiem par aprūpes pakalpojumiem) ) 61618 EUR. 

Maksātie sociālās palīdzības pabalsti  2015.gadā 

Ēdināšanas izdevumu segšanai skolā , Ēdināšanas izdevumu segšanai pirmskolas izglītības iestādē, GMI 

pabalstam, Dzīvokļa pabalstam, Ārstēšanās izdevumu segšanai, Atgriežoties no ieslodzījuma vietas, Aprūpes 

mājās pabalstam, Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm, Pabalstam ikdienas izdevumiem bārenim , 

Pārējie pašvaldības sociālie pabalsti un kompensācijas 

 

Sociālie  pakalpojumi : 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju  pakalpojumi  

Psihologa pakalpojumi 

 

   Lai nodrošinātu bērniem ģimenisku vidi, dienests izmanto vienas audžuģimenes pakalpojumus. Ar šo ģimeni  

tiek regulāri strādāts, lai bērni tajā no audžuģimenes varētu atgriezties. 

      Lielu uzmanību veltām iedzīvotāju iespējām darboties ar sportu- regulāri notiek sporta sacensības gan 

bērniem, gan pieaugušajiem, gan senioriem. Alsungas sporta komandas  piedalās starpnovadu sporta 

sacensībās, sasniedzot labus rezultātus. 

      Aktīvi darbojas Kultūras nama pulciņi visām vecuma grupām, skolas pašdarbības un interešu izglītības 

pulciņi. 



      Visu interešu pulciņu vadītāju atlīdzība tiek maksāta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un dalība tajos ir 

bez maksas. 

    Tāpat aktīvi darbojas muzejs, organizējot pasākumus iedzīvotāju un novada viesu iepazīstināšanu ar Suitu 

tradīcijām, kā arī rīkojot citus pasākumus. 

 

        Alsungas novada dome sadarbojas ar novadā esošajām biedrībām un nodibinājumiem, no kuriem 

aktīvākās ir: 

- Etniskās kultūras centru “Suiti” 

- Biedrību “Suitu novads” 

- Biedrību “Suitu amatnieki” 

- Biedrību “Suitu kultūras mantojums” 

- Biedrību “Alsungas keramika” 

 

Etniskās kultūras centrā “Suiti” Alsungas novada dome ir iestājusies kā dalībniece, domi tajā pārstāv domes 

priekšsēdētājs. 

 

Projekti 

2015.gadā realizētie projekti. 

 

         2015.gadā no pamatbudžeta līdzekļiem uzsākta, turpināta vai pabeigta  realizēšana vairākiem  projektiem: 

 VKKF projekta „Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa neatliekamo darbu tehniskā projekta 
izstrāde” realizācija (Kopējais finansējums 4303,97 EUR, tai skaitā VKKF – 4000 EUR, pašvaldības 
303,97 EUR) 

 Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas projekta „Lietpratīga pārvaldība 
un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” realizācija (4314,54 EUR Latvijas pašvaldību 
savienības finansējums) 

 Mazie projekti „Mēs Alsungai” – Strītbola laukuma izveide ( iesākts) un Laipas izveide uz Dzirnavu 
ezera (pabeigts) 2015.gadā (Pašvaldības finansējums Euro 3315) 

 ERAF projekta „Publisko interneta pieejas punktu izveidošana un pilnveidošana Alsungā” realizācija 
(Kopējais finansējums 7168.25 EUR, tai skaitā ERAF un valsts budžeta dotācija 6254,30 EUR, 
pašvaldības līdzfinansējums 913,95 EUR) 

 VKKF „Kokles spēles nodrošināšana Alsungas novadā” (kopējas finansējums 1680,00 EUR, tai skaitā 
VKKF – 1500,00 EUR, pašvaldības – 180,00 EUR). 

 VKPAI „Alsungas Pils ZA korpusa neatliekamo darbu veikšana” (Kopējais finansējums 1500,00 EUR 
VKPAI) 

 VKKF „Alsungas pils D korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte” 3500,00 EUR. 

 VKKF „Alsungas pils D korpusa durvju restaurācija” 1000,00 EUR. 

 Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide – 14285 EUR, t.sk. valsts budžeta 
mērķdotācija – 9999.50, pašvaldības līdzfinansējums 4285.50 

 LPS projekts ar Meža attīstības fonda atbalstu iegādāti Latvijā izaudzēti koku stādi  un izgatavoti koka  
soli (600 EUR)  

2016.gada sākumā  iesniegtie projekti: 



 VKKF „Kokles spēles nodrošināšana Alsungas novadā”  - 1000 EUR. 

 Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana 6900 EUR 

 VKKF “Suitu rausim svētki” – 800 EUR. 

 VKKF “Klasisko ģitāru iegāde Alsungas mūzikas skolai” – 1000  EUR. 

2016.gadā iedalīts finansējums no pašvaldības pamatbudžeta 4  mazo projektu  “Mēs – Alsungai 2016” 

realizēšanai,  kopējais finansējums 1600 EUR. 

        Plānoti projekti Rijas Zaļumu seguma rekonstrukcijai, Leader projekts rotaļu un atpūtas laukuma izveidei 

Alsungā, dalība jaunā EST-Lat kopprojektā. 

 

Priekšsēdētājs ______________________________________A.Sokolovskis 

 

 

  

 


