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

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

 

  

ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 
tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

 

Ārkārtas sēdes protokols 

Alsungā 

13.01.2017.                                                                                                                          Nr.1                                                                                                                                                        

Darba kārtībā: 

1. LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora vadītājas Līgas Raitumas prezentācija par Biznesa 

inkubatora stratēģiju un līgumu ar Alsungas novada domi. 

2. Vienošanās par sadarbību starp  Alsungas novada domi un Latvijas izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrības Kuldīgas starpnovadu organizāciju. 

3. Par nekustamo īpašumu [..] ar kadastra apzīmējumu Nr. [..]. 

4. Par grozījumiem Alsungas novada domes 15.12.2016. sēdes protokollēmumā 

“Par  pašvaldības aizņēmumu Valsts kasē”. 

5. Par grozījumiem Alsungas novada domes  saistošajos noteikumos “Alsungas novada 

pašvaldības Nolikums” 

6. Alsungas novada pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšana 2017.gadam. 

7. Pedagogu tarifikāciju apstiprināšana.. 

8. Par dzīvojamo platību pašvaldībā. 

9. Par [..] un [..] parādsummu izslēgšanu no pašvaldības budžeta.   

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu. 

11. Par finansējumu  2017.gada “Žetona vakara” pasākumam. 

 

Novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis: kas ir par šādu darba kārtību ar  vienpadsmit 

izskatāmiem jautājumiem. 

Deputāti vienbalsīgi ar 7 balsīm “Par” apstiprina ārkārtas sēdi ar vienpadsmit  jautājumiem darba 

kārtībā. 

Novada domes  sēdi sāk plkst. 14.00 un beidz plkst.15.00
 

Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis  

I.Staņislavčika,  Z.Vanaga.  

Sēdē nav ieradušies deputāti: D.Martinova, G.Rozentāls. 

Sēdē piedalās: novada domes izpilddirektors V.Dunajevs,  nekustamā īpašuma speciāliste 

S.Kreičmane,  Finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema, vidusskolas direktore L.Baumane, 

Izglītības pārvaldes vadītāja A.Vanaga, Attīstības nodaļas vadītāja A.Vanaga–Poriķe. 

Sēdē pieaicinātā persona LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora vadītāja L.Raituma. 

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.# 

LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora vadītājas Līgas Raitumas prezentācija par Biznesa 

inkubatora stratēģiju un līgumu ar Alsungas novada domi 

A.Sokolovskis, L.Raituma 

 

 Klausās: LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora vadītājas Līgas Raitumas prezentāciju par 

Biznesa inkubatora stratēģiju un līgumu ar Alsungas novada domi. 

 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm:  

“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, 

Z.Vanaga,   

“Pretī”nav, 

“Atturas”nav, 

Dome nolemj: 

1. Saskaņot LIAA (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra) Kuldīgas biznesa inkubatora 

stratēģiju un noslēgt līgumu. 

 

2.# 

Vienošanās par sadarbību starp  Alsungas novada domi un Latvijas izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrības Kuldīgas starpnovadu organizāciju 

A.Sokolovskis, A.Vanaga 

 

 Noklausoties  Izglītības  pārvaldes vadītājas A.Vanagas informāciju par  iesniegto 

vienošanos sadarbībai starp  Alsungas novada domi un Latvijas izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrības Kuldīgas starpnovadu organizāciju, 

 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” A.Sokolovskis, Z.Vanaga, 

 “Pretī” nav, 

“Atturas”  E.Zvejnieks, E.Goldbergs, A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, 

Dome lemj: 

 Lēmums netiek pieņemts 

 

1. Apstiprināt vienošanos par sadarbību starp  Alsungas novada domi un Latvijas izglītības 

un zinātnes darbinieku arodbiedrības Kuldīgas starpnovadu organizāciju. Pielikums Nr.1  
 

3.# 

Par nekustamo īpašumu [..] ar kadastra apzīmējumu Nr. [..] 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 

Alsungas  novada dome ir saņēmusi iesniegumu no [..], personas kods [..], dzīvesvietas 

adrese: [..], Alsungas novadā. 

            Ar Alsungas pagasta padomes sēdes 2010 gada 23.septembra  lēmumu (protokols Nr.15)  

tika izbeigtas lietošanas tiesības [..] uz zemes gabalu 14.84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..]  
[..], Alsungas novads.    



Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām 

piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma apbūvēta lauku apvidu 

zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi. 

            Ar Alsungas pagasta padomes sēdes 2011.gada 27.novembra lēmumu (protokols Nr.13) 

zemes gabals ar kadastra apzīmējumu [..]  piekritīgs pašvaldībai.. 

            [..] ir iesniedzis iesniegumu no 30.12.2016 par atteikšanos no nomas tiesībām no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu [..] [..] Alsungas  novadā. Uz zemes gabala dabā neatrodas ēkas. 

 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, 

Z.Vanaga,  

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas līgumu Nr.12/2011  zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] 

   
4.# 

Par grozījumiem Alsungas novada domes 15.12.2016. sēdes protokollēmumā 

“Par  pašvaldības aizņēmumu Valsts kasē” 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema 

 

            Sakarā ar to, ka nepieciešams iegādāties jaunu pasažieru autobusu pašvaldības 

pamatfunkcijas- skolēnu pārvadāšanas- nodrošināšanai, kā arī, pamatojoties uz Alsungas novada 

domes 2016.gada 29.decembra Iepirkuma līgumu par autotransporta piegādi Nr. 29.12.2016/11, 

Iepirkuma ID Nr. AND 2016/5, autobusa iegādes summa ir (Euro 50330.58 bez PVN plus PVN  

21%  Euro 10569.42)   Euro 60900.00 (Sešdesmit tūkstoši deviņi simti euro 00 eurocenti. 

 Pamatojoties uz LR Finanšu Ministrijas noteikumiem par Pašvaldību aizdevumu 

mērķiem 2017.gadam, 9. punktu, pašvaldībām 2017.gadā ir tiesības ņemt aizņēmumu 

Pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei ar maksimālo 

aizņēmuma atmaksas termiņu  7 gadi. 

 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, 

Z.Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

       1.Ņemt aizņēmumu Valsts kasē pašvaldības autonomās funkcijas- skolēnu pāŗvadāšanas- 

nodrošināšanai nepieciešamā autobusa iegādei  Euro 60900.00 (Sešdesmit tūkstoši deviņi simti 

euro 00 eurocentus) uz 7 (septiņiem) gadiem ar mainīgo procentu likmi ar likmes maiņu 1(vienu) 

reizi gadā. 

       2. Aizņēmuma pamatsummas  atmaksas pirmais mēnesis- 2017.gada aprīlis. 

 
 
 
 
 



5.# 

Par grozījumiem Alsungas novada domes  saistošajos noteikumos “Alsungas novada 

pašvaldības Nolikums” 

A.Sokolovskis, V.Zingberga 

MK 27.08.2013. noteikumu Nr.649 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa 

noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""-normatīvais  akts vairs nav 

aktīvs, 

 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, 

Z.Vanaga,  

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt 13.01.2017.saistošo noteikumu projektu Nr.1/2017 “Par grozījumiem  Alsungas 

novada domes 20.03. 2014. saistošajos noteikumos  Nr.2/2014 ”Alsungas novada 

pašvaldības Nolikums”.   
 

  

http://m.likumi.lv/ta/id/259389-grozijumi-ministru-kabineta-2004-gada-13-aprila-noteikumos-nr-299-noteikumi-par-buvju-pienemsanu-ekspluatacija-
http://www.likumi.lv/doc.php?id=259389
http://www.likumi.lv/doc.php?id=259389


  

 

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  

 2014. gada 20.marta sēdes protokollēmumu 

 Nr.4#13 

 

 

Saistošie noteikumi  

Alsungā 

 

2017.gada 13.janvārī                                                                                              Nr.1/2017            

 

Grozījums   

Alsungas novada domes 2014. gada 20.marta saistošajos noteikumos 

  Nr.2/2014 ”Alsungas novada pašvaldības Nolikums” 

 

    Izdoti saskaņā ar Likumu “Par pašvaldībām “  

                                                                                            21.panta pirmās daļas pirmo punktu un  

24.pantu 

 

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

„Alsungas novada pašvaldības Nolikums” šādus grozījumus: 

1.1.Izslēgt saistošo noteikumu 4.6 apakšpunktu “Komisija Būvju pieņemšanai ekspluatācijā”. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs______________________________________________A.Sokolovskis 

 

 

 

 

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.# 

Alsungas novada pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšana 2017.gadam 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema, A.Rudzīte, V.Dunajevs, V.Zingberga 

Saskaņā ar: 

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

novada pašvaldības Nolikums” sadaļu “Pašvaldības institūcija”; 

 Alsungas novada domes (pašvaldības) darba samaksas un sociālo garantiju Nolikumu 

(grozīti 16.06.2016. ptotokollēmumu Nr.6#6); 

Finanšu nodaļas iesniegto amatu saraksta projektu 2017.gadam, 13.01.2017. sēdes 

apvienoto komiteju sēdes atzinums, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, 

Z.Vanaga,  

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt amatu sarakstu 2017.gadam Alsungas novada pašvaldībā (Pielikums Nr.2). 

     

              

7.# 

 Pedagogu tarifikāciju apstiprināšana  

A.Sokolovskis, L.Baumane 

Saskaņā ar: 

 pašvaldības finansējumu Alsungas vidusskolas pamatizglītības un  vispārējās vidējās 

izglītības pedagogu tarifikācijas sarakstu Nr. 10; 

 Interešu izglītības mērķdotācija Alsungas  vidusskolas interešu izglītības pedagogu 

tarifikācija Nr.11; 

 Finansējumu Valsts budžeta mērķdotāciju pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

pedagogu tarifikācijā Nr.8,9, 

 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, 

Z.Vanaga,  

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt  pašvaldības finansējumu Alsungas vidusskolas pamatizglītības un  vispārējās 

vidējās izglītības pedagogu tarifikācijai  Nr. 10 (Pielikums); 

2. Pieņemt zināšanai Valsts budžeta mērķdotāciju pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības pedagogu tarifikācijā Nr.8,Nr.9 (Pielikums) ; 

3. Pieņemt zināšanai Interešu izglītības mērķdotāciju Alsungas  vidusskolas interešu 

izglītībai pedagogu tarifikācijai Nr.11.(Pielikums ). 

 
 



8.# 

Par dzīvojamo platību pašvaldībā 

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; 

 Pašvaldības  reģistru par dzīvojamo telpu iedales rindu; 

 [..] iesniegumu (2016.gada decembris) par uzņemšanu rindā uz apdzīvojamās platības 

iedali,  

 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, 

Z.Vanaga,  

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

1. Ar 16.01.2017. iedalīt dzīvojamo platību [..] p/k [..],  [..], Alsungā. Ģimenē [..]  cilvēki.  

2. Uzņemt rindā uz apdzīvojamās platības iedali Alsungas pašvaldībā [..]  p/k [..]. Ģimenē [..] 
cilvēki. 

 

9.# 

Par [..] un [..] parādsummu izslēgšanu no pašvaldības budžeta 

A.Sokolovskis, J.Gulbis, A.Mundiciema 

Saskaņā ar: 

 Administratīvās komisijas sekretāra J.Gulbja iesniegumu par lietvedībā esošu lietu [..] 
personas kods [..], dzīvojošs līdz 15.12.2016. [..], 

 [..] sodīts ar naudas sodu [..] euro un 15.12.2016. miris, nenomaksājot naudas sodu. 

 Finanšu nodaļas vadītājas A.Mundiciemas dokumentu par [..] īres un komunālo 

maksājumu [..] euro un nesamaksāto zemes nodokļa [..] euro parādsummām; 

 [..] par ēkas un nekustamā īpašuma nodokliem parādsummas [..] euro un [..] euro. [..][..]  
09.05.2016.; 

 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, 

Z.Vanaga,  

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

1. Finanšu nodaļai izslēgt  Alsungas novada domes Administratīvās komisijas [..] uzlikto 

administratīvo sodu  [..] euro no debitoru parādiem un Domes bilances.  Sodītā persona [..] 
personas kods [..] miris 15.12.2016..  

2. Finanšu nodaļai izslēgt  [..] parādu par īri un komunālajiem maksājumiem  [..] euro  un 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu [..] euro no debitoru parādiem un Domes bilances.  [..] 
personas kods [..] 15.12.2016.. Pielikumā: Debitoru parāda dokumenti. 



3. Finanšu nodaļai izslēgt  [..] personas kods [..] parādu par ēkas un nekustamā īpašuma 

nodokļiem [..] euro un [..] euro no debitoru parādiem un Domes bilances.  [..] 09.05.2016. . 
 

10.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane, V.Zingberga 

 

      Saskaņā ar: 

 likumu “Par  nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu Atvieglojumi nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem (2) Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā 

likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.
2
 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa 

objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa 

ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots 

saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā 

darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots. 

 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis,I.Staņislavčika, 

Z.Vanaga,  

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

1. Samazināt 2017.g. nekustamā īpašuma nodokli 50% politiski represētām  personām: 

1.1. [..] par īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo nekustamo īpašumu; 

1.2. [..] par īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo nekustamo īpašumu; 

1.3. [..] par īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo nekustamo īpašumu; 
 

11.# 

Par finansējumu  2017.gada “Žetona vakara” pasākumam 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema, L.Baumane 

Saskaņā ar: 

 Alsungas vidusskolas 12.klases  audzinātajas A.Verbeles iesniegumu par muzikantu 

apmaksu  Žetona vakara pasākumam; 

 Priekšsēdētāja A.Sokolovska rezolūciju: “Iesaku priekšlikumu par atbalstu  finansiālā 

veidā muzikantu apmaksai skolas Žetonu vakaram. Lēmumu pieņemt domes sēdē. 

 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, 

Z.Vanaga,  

“Pretī”nav, 

“Atturas”nav, 

Dome nolemj: 

1. Alsungas vidusskolas direktorei iekļaut budžeta tāmē 2017.gadam Žetona  vakara 

apmaksu 233,00 euro+VSAA 54,96 euro=kopā 287,96 euro. 

 

 

Priekšsēdētājs_________________________________________ A.Sokolovskis 17.01.2017. 

Kancelejas vadītāja _____________________________________V.Zingberga     17.01.2017. 

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


Pielikums Nr.1 

Pie Alsungas novada domes  

 13.01.2017.ārkārtas sēdes protokollēmuma Nr.1#2 

LĒMUMS NAV PIEŅEMTS 

 

 

Vienošanās par sadarbību 

starp  Alsungas novada domi un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 

 Kuldīgas starpnovadu organizāciju 

Kuldīgā, 

 2017.gada  13.janvārī 

Alsungas novada dome, Reģ.Nr. 90000036596, adrese Pils iela 1, Alsungā, Alsungas novadā, 

LV-3306 /turpmāk tekstā Dome/ priekšsēdētāja Aivara Sokolovska  personā, kurš darbojas, 

pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Alsungas novada domes Nolikumu, no vienas 

puses un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Kuldīgas starpnovadu 

arodorganizācija  reģistrācijas Nr.40008239589, adrese 

………………………………………………….. /turpmāk tekstā Arodorganizācija/ 

priekšsēdētājas  Aigas Šēnbergas personā, kas darbojas, pamatojoties uz 

………………………….no otras puses, kopā sauktas Puses, noslēdz šādu vienošanos, 

pamatojoties uz Alsungas novada Domes 2017.gada  13.janvvāra protokollēmumu1#2: 

 

1. Vienošanās mērķis 

 

1. Aizsargāt novada izglītības iestādēs – pirmsskolas un vispārējās vidējās izglītības  

(turpmāk tekstā- izglītības iestādes) strādājošo darbinieku darba un sociāli ekonomiskās 

intereses. 

2. Veicināt sadarbību starp Pašvaldību un Arodorganizāciju par izglītības nozarē strādājošo 

darbinieku tiesisko aizsardzību un sociālo dialoga attīstību. 

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 iepriekš savlaicīgi  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 pašvaldības 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. Pašvaldība 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 darba likumdošanas normas iestāžu reorganizācijas vai likvidācijas gadījumos, 

saskaņojot tās ar Izglītības un zinātnes ministriju  (Saskaņā ar Izglītības likuma 23.panta (2) 

punktu). Saskaņā ar Izglītības likuma 23.panta (5) punktu,  6 mēnešus iepriekš  par 

likvidāciju vai reorganizāciju informē attiecīgās institūcijas un personas. 

       Iespēju robežās iepazīstina Arodorganizāciju ar lēmuma projektiem par izglītības 

iestāžu reorganizāciju vai likvidāciju pirms minēto jautājumu izskatīšanas Domes sēdē. 

 

3.Izstrādā un ievēro vienotus principus novada izglītības iestāžu finansēšanā no pašvaldības 

budžeta, tai skaitā darba normu,  amata 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 iedzīvotāju ienākuma  un sociālo 

nodokli pilnā apmērā atbilstoši LR likumdošanas aktiem. 

7.Seko izglītības iestāžu pedagogu no valsts mērķdotācijas piešķirtā  darba samaksas  fonda 

mērķtiecīgai izlietošanai (atbilstoši “Pedagogu darba samaksas noteikumiem” un Ministru 

kabineta noteikumiem “ Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 

iestādēs”) 

8.Nodrošina  skolas pedagogiem aizvietoto stundu apmaksas finansēšanu no valsts 

mērķdotācijas atbilstoši MK Noteikumiem. Sastādot pedagogu tarifikāciju, skolām šim 

mērķim no valsts mērķdotācijām  jāparedz finanšu līdzekļi. 

9.Paredz finansējumu no valsts mērķdotācijas    mācību atvaļinājumiem līdz 20 darba 

dienām gadā studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu kārtošanai pedagogiem, 

kas, nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu,  mācās  valsts akreditētajās  augstākajās 

mācību iestādēs, lai iegūtu darba pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas,  tādā 

apmērā un kārtībā, kādā noteikts “ Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumā” un Alsungas novada pašvaldības darbinieku darba samaksas 

noteikumos, saglabājot darba algu. Šim nolūkam skolām jārezervē finanšu līdzekļi no valsts 

mērķdotācijām.  Par vienu un to pašu studiju gala pārbaudījumu vai valsts pārbaudījumu 

kārtošanu nav pieļaujama atkārtota mācību atvaļinājuma piešķiršana. 



     Saskaņā ar Domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu vai domes lēmumu, 

paaugstinot kvalifikāciju domei nepieciešamā arodā, iegūstot pirmo vai papildus augstāko 

izglītību, darbinieks var saņemt pabalstu 70.00 euro apmērā pēc apliecības dokumenta 

saņemšanas. 

 

10.Nodrošina nekaitīgus un drošus darba apstākļus darbiniekiem atbilstoši LR 

likumdošanas aktos paredzētajām normām. 

11.Risina jautājumus par finansējumu Darba likuma prasību izpildei- speciālistu apmācībai. 

12. Veic centralizētu arodbiedrības biedru naudas ieturēšanu un pārskaitīšanu uz 

arodorganizācijas kontu bankā līdz katra nākošā mēneša 20.datumam. 

13. Atļauj izmantot (kam?- ja personām “no malas”- jāslēdz līgums) izglītības iestāžu 

telpas un tehniskos līdzekļus Arodorganizācijas darbības īstenošanai, saskaņojot ar iestādes 

vadību vai noslēdzot attiecīgu līgumu. 

14.Pašvaldība garantē šādus pabalstus izglītības iestāžu  darbiniekiem:  

14.1. atbilstoši Alsungas novada domes Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumam- 

ģimenes locekļa (vecāku, laulātā vai  bērna) nāves gadījumā  85.00 euro apmērā 

14.2.Atbilstoši Alsungas novada domes Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumam- 

darbinieka nāves gadījumā ģimenes loceklim vai personai, kura uzņemas darbinieka 

apbedīšanu, izmaksāt vienreizēju pabalstu  85.00 eiro apmērā. 

15.Veselības pārbaudes, kas saistītas ar medicīniskās grāmatiņas aizpildīšanu, apmaksā uz 

darbinieka iesnieguma pamata, kam pievienoti izdevumu apliecinoši dokumenti ( 28.45  

euro)  

16.Redzes pārbaudi un briļļu iegādi darbam ar datoru- (71.00 euro),pamatojoties uz 

iesniegumu un pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem, apmaksā darbiniekam, kurš 

veicot darba pienākumus katru dienu vismaz  2 (divas) stundas nepārtraukti strādā pie 

datora. 

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. Sagatavot un piedāvāt arodbiedrības biedriem daudzveidīgu „atlaižu grozu” sadarbojoties ar 

Kuldīgas novada uzņēmējiem. 

5. Noslēguma jautājumi 

 

1. Vienošanās ir juridisks dokuments un puses apņemas ievērot tajā ietvertos noteikumus. 

1. Vienošanās attiecas tikai uz Alsungas novada pašvaldības izglītības iestādēm un to 

darbiniekiem. Tā ir saistoša visām novada izglītības iestādēm. 

2. Vienošanās stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās parakstīšanas un ir spēkā līdz jaunas 

vienošanās noslēgšanai. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Vienošanās ir sastādīta 2/divos/ eksemplāros, no kuriem viens atrodas Domē, otrs – 

Arodorganizācijā. 

 

 

  



                              AMATU SARAKSTI  

2017.g.  

   

Pielikums Nr.2 

Pie Alsungas 

novada domes  

13.01.2017.ārkārtas 

sēdes 

protokollēmuma 

Nr.1#6 

 

     

Amats 

Darba periods 

mēnešos 

kalendārā gadā Slodzes 

Algas 

likme 

mēnesī/ 

stundas 

likme 

euro 

Ar stundas likmi 

mēnesī ne vairāk 

kā euro 

IZPILDVARA         

Domes priekšsēdētājs 12 1 1396   

Izpilddirektors 12 1 1129   

Kancelejas vadītāja 12 1 1129   

Referente 12 1 604   

Nekustamā īp. Speciāliste (+iepirkumi) 12 1 735   

KOPĀ   5     

    0     

FINANŠU   NODAĻA         

Finanšu nodaļas vadītāja 12 1 1129   

Vadītājas vietniece  12 1 751   

Vecākā grāmatvede 12 1 623   

Grāmatvede 12 1 603   

Grāmatvede-kasiere 12 1 548   

KOPĀ   5     

          

ATTĪSTĪBAS  NODAĻA         

Attīstības nodaļas vadītāja  12 1 759   

Projektu koordinators  12 1 633   

KOPĀ   2     



    0     

LĒMĒJVARA stundu likme         

Deputāts-stundu atalgojums 12 0 8,29 58 

Deputāts-stundu atalgojums 12 0 8,29 58 

Deputāts-stundu atalgojums 12 0 8,29 58 

Deputāts-stundu atalgojums 12 0 8,29 58 

Deputāts-stundu atalgojums 12 0 8,29 58 

Deputāts-stundu atalgojums 12 0 8,29 58 

Deputāts-stundu atalgojums 12 0 8,29 58 

Deputāts-stundu atalgojums 12 0 8,29 58 

Deputāts bez atalgojuma (priekšsēdētājs) 12 0 8,29 58 

KOPĀ         

          

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE         

Izglītības pārvaldes vadītāja  12 0,3 364   

KOPĀ   0,3     

          

BĀRIŅTIESA         

Bāriņtiesas priekšsēdētāja 12 1 697   

Bāriņtiesas locekļi-stundu apmaksa 12 0 3,32 19,92 

Bāriņtiesas locekļi-stundu apmaksa 12 0 3,32 19,92 

Bāriņtiesas locekļi-stundu apmaksa 12 0 3,32 19,92 

Bāriņtiesas sekretāre-stundu apmaksa 12 0 6,63 39,78 

KOPĀ   1     

          

BŪVVALDE         

Būvvaldes vadītājs  12 0,5 364   

Būvinspektors  12 0,5 355   

KOPĀ   1     

          

SOCIĀLAIS DIENESTS         



Sociālā dienesta vadītāja 12 1 697   

Sociālā darbiniece  12 1 627   

KOPĀ   2     

    0     

BIBLIOTĒKA         

Bibliotēkas vadītāja 12 1 565   

Apkopēja  12 0,5 190   

Bibliotekāre 12 1 400   

KOPĀ   2,5     

          

SPORTS         

Sporta metodiķis 12 1 380   

KOPĀ   1     

          

PAŠVALDĪBAS POLICIJA         

Pašvaldības policijas priekšniece 12 1 688   

Pašvaldības policijas inspektors  12 1 637   

KOPĀ   2     

          

MUZEJS         

Muzeja vadītāja 12 1 565   

Apkopēja  12 0,25 95   

Gids                      0.75 slodze 4 0,75 285   

KOPĀ   2,00     

    0     

ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS  

STUNDU   LIKME         

Komisijas priekšsēdētājs-stundu likme 12 0 4,58 18,32 

sekretārs- stundu likme 12 0 4,58 27,48 

Komisija loceklis-stundu likme 12 0 4,58 18,32 

Komisijas loceklis-stundu likme 12 0 4,58 18,32 



Komisijas loceklis-stundu likme 12 0 4,58 18,32 

KOPĀ   0     

          

KULTŪRAS NAMS         

Direktore- stundu likme 12 1 3,656 613 

Apkopēja/sētniece  12 0,9 342 342 

Metodiķe-stundu likme 12 1 2,851 478 

KOPĀ   2,9     

          

KULTŪRAS NAMA PULCIŅI   0     

Deju kopas "Suiti" vadītāja 9 0 5,88 176,40 

Skolēnu folkloras kopas Suitiņi vadītāja  9 0 5,64 169,20 

"Suitu sievas "vadītāja 12 0 5,638 169,14 

KOPĀ         

    0     

KULTŪRAS NAMA PULCIŅI  

PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMS   stundu 

apmaksa         

Deju kopas "Suiti" koncertmeistare-stundu 

likme 8 0 2,38 71,40 

Kapelas "Suitu muzikanti "vadītājs-stundu 

likme 8 0 2,38 95,20 

5-9. kašu deju kolektīva koncertmeistare -

stundu likme 8 0 2,38 71,40 

Deju kopas "Kalmes" vadītāja-stundu likme  9 0 2,38 95,20 

Kolektīva “Suitu dūdenieki” vadītājs 9 0 2,38 71,40 

5.-9.kl.deju koektīva vadītāja-stundu likme 9 0 2,38 95,20 

Keramikas pulciņa vadītāja-stundu likme 9 0 2,38 71,40 

KOPĀ   0     

KOPĀ KULTŪRAS NAMS   2,9     

    0     

APKURE   2.175   8 MĒNEŠI         

Kurinātājs           8 1 380   



Kurinātājs 8 1 380   

Kurinātājs 8 1 380   

Kurinātājs 8 1 380   

Kurinātājs 8 1 380   

Kurinātājs 8 1 380   

Kurinātājs                                            0.5 

slodzes 8 0,5 190   

KOPĀ   6,50     

          

KOMUNĀLAIS IECIRKNIS         

Traktora vadītājs                                           

stundu likme 12 0,5 2,475 207,50 

Traktora vadītājs                                          

stundu likme 12 1 2,922 490 

Vecākais traktora vadītājs                                 

stundu likme 12 1 3,125 524 

Autobusa vadītājs ISUZU-                             

stundu likme 12 0,4 3,572 214,32 

Autobusa vadītājs FORD                               

stundu likme  12 1 3,572 599 

Elektriķis  12 0,75 311,25   

Sētnieks kapos  12 0,5 190   

Sētnieks Rožu laukums  12 0,9 342   

Sētnieks- Pasta laukums Pils iela 12 0,9 342   

Sētnieks/Apkopēja Sark.skolā   12 0,5 190   

Saimniecības pārzinis  12 0,5 190   

Sētnieks Skolas iela  12 0,5 190   

Siltumtehniķis    12 0,25 110,75   

Sētnieks Aptieka  12 0,25 95   

Sētnieks- Baznīca+Pils ielas 2.puse   12 0,1 38   

Dārznieks  12 1 380   

Sētnieks  Krasta iela 12 0,5 190   

Apkopēja domē   12 1 380   



Apkopēja domē  12 1 380   

Sētnieks domē 12 0,5 190   

Automobiļa vadītājs HS                         

stundu likme 12 0,6 3,572 382,20 

KOPĀ   13,65     

          

Sabiedrisko pakalpojumu centrs 12 0,6 249   

MĀJU APSAIMNIEKOŠANA         

Saimniecības pārzinis  12 0,5 190   

KOPĀ   0,5     

    0     

VIDUSSKOLA-TEHNISKIE 

DARBINIEKI         

Lietvede 12 1 595   

Saimniecības pārzinis 12 1 548   

Remontstrādnieks  12 0,7 266   

Šefpavārs 12 1 416   

Ēdnīcas vadītāja 12 1 397   

Virtuves strādnieks 12 1 380   

Apkopēja  12 0,5 190   

Apkopējs   12 0,75 285   

Apkopējs  12 1 380   

Apkopējs 12 1 380   

Apkopējs 12 1 380   

Apkopējs 12 1 380   

Sētnieks 12 1 380   

Apsargs 12 0,8 304   

Skolas māsa  12 0,5 225   

KOPĀ VIDUSSKOLA       13,25     

    0     

PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE         



Medmāsa 12 1 514   

Saimniecības daļas vadītāja  12 1 423   

Skolotāja palīgs 12 1 380   

Skolotāja palīgs 12 1 380   

Skolotāja palīgs 12 1 380   

Skolotāja palīgs 12 1 380   

Lietvede  12 0,6 228   

Mīkstā inventāra pārzine, veļas mazgātāja 12 1 380   

Apkopēja  12 1 380  76 

Pavāra palīgs  12 0,9 342   

Pavārs  12 0,9 350   

Skolotāja palīgs  12 0,25 95   

Sētnieks 12 1 380   

Remontatslēdznieks/Meistars  12 0,75 332   

Pašvaldības finansētie tehniskie darbinieki         

Logopēds- pašvaldības finansējums  12 0,2 136   

PII vadītāja 12 1 719   

Pašvaldības finansētais pedagogs  12 0,85 527   

Pašvaldības finansētais pedagogs  12 0,85 527   

Pašvaldības finansētais pedagogs  12 0,85 527   

Pašvaldības finansētais pedagogs  12 0,85 527   

Pašvaldības finansētais pedagogs  12 0,85 527   

Pašvaldības finansētais pedagogs  12 0,85 527   

Pašvaldības finansētais mūzikas skolotājs  12 0,125 527   

Pašvaldības finansētie pedagogi kopā   6,425     

KOPĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDE   6,425     

Mūzikas skola kopā pašvaldības 

finansējums 12 1 719   

          

PAVISAM KOPĀ PAŠVALDĪBAS 

FINANSĒJUMS   68,625     



  

 

 

 

 

 

 

       

 

Amats 

Darba periods 

mēnešos 

kalendārā gadā Slodzes 

Algas 

likme 

mēnesī/ 

stundas 

likme 

euro 

Ar stundas likmi 

mēnesī ne vairāk 

kā euro 

          

AUTOCEĻI         

Traktora vadītājs         stundu  likme 12 0,6 2,475 415 

Traktora vadītājs         stundu  likme 12 1 2,475 415 

Traktora vadītājs         stundu  likme 12 1 2,475 249 

KOPĀ AUTOCEĻOS   2,6     

     

TRAKTORISTIEM, ŠOFERIEM UN 

KULTŪRAS DARBINIEKIEM  AR 

STUNDU DARBA APMAKSU 

KOPĒJAIS NORMATĪVAIS  STUNDU 

SKAITS ATBILSTOŠI SLODZEI     

 

      

 Priekšsēdētājs _______________________________________A.Sokolovskis 


