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

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. 

                                                                                                           

ALSUNGAS NOVADA 
 DOMES  

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

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

Sēdes protokols  

Alsungā 

2020. gada 16. jūlijs                                                      Nr. 15 

Darba kārtībā: 

1. Par nekustamā īpašuma “Magones” zemes gabalu atdalīšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma “Rūpnieki” zemes gabalu atdalīšanu. 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

5. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 6 “Grozījumi Alsungas novada domes 2020. gada 16. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada domes budžetu 2020. 

gadam””. 

6. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Suitu kultūras mantojums”. 

7. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai Etniskās kultūras centrs “Suiti”. 

8. Par elektrības cenrādi ielu tirdzniecībai. 

9. Par vēršanos Latvijas Republikas Satversmes tiesā 

10. Par Alsungas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. 

11. Par Alsungas novada domes priekšsēdētājas D. Kalniņas atvaļinājumu. 

12. Par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu. 

 

 

Novada domes sēdi sāk plkst. 16.00 un beidz plkst. 16.35. 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Jānis Brūklis, 

Ilze Bloka, Inga Bredovska, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans. 

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Andris Kaminskis. 

Sēdē piedalās: nekustamo īpašumu speciāliste Santa Kreičmane, Finanšu nodaļas vadītāja 

Ausma Mundiciema. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē klientu apkalpošanas speciāliste Santa Kreičmane. 
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1.# 

Par nekustamā īpašuma “Magones” zemes gabalu atdalīšanu  

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 03.07.2020 tika 

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

atdalīt no nekustamā īpašuma “Magones” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62420070045 

un piešķirt atdalītajai zemes vienībai jaunu nosaukumu.  

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

ka iesniedzēja ir lūgusi 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, 

Ministru 2015.gada 8. decembra 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 Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 09.07.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Magones” (kadastra Nr. 62420070045) zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 62420070045 - 1.55 ha. 

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

3. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu: “Spilves”, Alsungas novads. 

 

2.# 

Par nekustamā īpašuma “Rūpnieki” zemes gabalu atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 06.07.2020 tika 

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

atdalīt no nekustamā īpašuma “Rūpnieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62420070140 

un piešķirt atdalītajai zemes vienībai jaunu nosaukumu.  

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

ka iesniedzējs ir lūdzis atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķu 

zemes vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka par 

atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt zemes vienību.  

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, 

Ministru 2015.gada 8. decembra 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 Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 09.07.2020. sēdes deputātu atzinumu, 



atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu “Rūpnieki” (kadastra Nr. 62420080213) zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 62420070140 - 1.78 ha. 

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

3. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu: “Vācieši”, Alsungas novads. 

 

3.# 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Alsungas novada domes 

2017. gada 21.decembra iekšējiem noteikumiem “Noteikumi Par Alsungas novada zemes 

iznomāšanas un zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, Alsungas novada domes 

2017.gada 16.novembra saistošiem noteikumiem Nr.14 “Noteikumi par Alsungas novada 

zemes iznomāšanas un zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, [..], personas kods [..], 

dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads, iesniegumu (12.05.2020, Nr,2.1.17/126) un 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20. punktu un Finanšu 

un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās 

komitejas 09.07.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-35/2015, 17.12.2015.) ar [..], personas kods 

[..], dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads, par zemes gabalu “Vecais dzelsceļš” ar 

kadastra apzīmējumu 62420080556 - 0.18ha (mazdārziņa vajadzībām) līdz 31.12.2025., 

nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā EUR 4.00 gadā (bez PVN). 

2. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijas lēmums.  

 

4.# 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Alsungas novada domes 

2017. gada 21.decembra iekšējiem noteikumiem “Noteikumi Par Alsungas novada zemes 

iznomāšanas un zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, Alsungas novada domes 



2017.gada 16.novembra saistošiem noteikumiem Nr.14 “Noteikumi par Alsungas novada 

zemes iznomāšanas un zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, [..], personas kods [..], 

dzīvojošs [..], Alsungas novads, iesniegumu (18.06.2020, Nr.2.1.17/175) un Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20. punktu un Finanšu un saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 09.07.2020. 

sēdes deputātu atzinumu, 

 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Ar 01.09.2020. noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2025. ar [..], personas kods [..], 

dzīvojošs [..], Alsungas novads, par zemes gabalu “Palīgsaimniecības” ar kadastra 

apzīmējumu 62420080395 - 0.30 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 

0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 4.00 gadā (bez 

PVN). 

2. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijas lēmums.  

 

 

5.# 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 6 “Grozījumi Alsungas novada domes 2020. gada 16. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada domes budžetu 2020. 

gadam”” 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

 

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

2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu un 

17.pantu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

apvienotās komitejas 09.07.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6 “Grozījumi Alsungas novada domes 2020. gada 16. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam”. 

  



                                                                                                                    
  

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 

2020. gada 16.jūlija sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 15#5) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2020. gada 16.jūlijā          Nr. 6 

 

Grozījumi Alsungas novada domes 2020. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 

“Par Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”, 

46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

16., 17.pantu 
 

Izdarīt Alsungas novada domes 2020. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par 

Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam” grozījumus, izsakot 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Apstiprināt Alsungas novada  pašvaldības pamatbudžetu ar grozījumiem 2019. 

gadam šādā apmērā (1. pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 2071137 euro, 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 2172679 euro, 

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 390282 euro, 

2.4. plānotie aizņēmumi – nav.” 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        D. Kalniņa 
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1.pielikums 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 6 “Grozījumi Alsungas novada domes  

2020. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos  

Nr. 1 “Par Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam” 

 

Alsungas novada dome 

LV90000036596 

2020.GADA  IEŅĒMUMU  UN  IZDEVUMU  TĀME   Nr. II 

 
Budžeta veids   Pamatbudžets 

 
 

EURO 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 2 071 137 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 759 993 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 647 527 

1.1 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 

solidaritātes nodokļa  
647 527 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 647 527 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 647 527 

1.1.1.1. 

Saņemts no Valsts kases sadales konta 

iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

atlikums 

11 711 

1.1.1.2. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata 

gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
635 816 

1.4 Īpašuma nodokļi 108 466 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 108 466 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 108 466 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 96 303 

4.1.1.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
82 844 

4.1.1.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi 
13 459 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 12 163 

4.1.2.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā 

gada maksājumi 
7 200 

4.1.2.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 

iepriekšējo gadu parādi 
1 771 

4.1.3.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 
3 192 

4.1.3.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

parādi par iepriekšējiem gadiem 
0 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 4 000 

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis 4 000 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 20 075 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 1 392 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 648 



9.4.2.0. 
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās 
350 

9.4.3.0. 
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības 

ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos 
  

9.4.5.0. 

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa 

akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un 

atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības 

izsniegšanu 

140 

9.4.6.0. Nodevas par speciālu licenču izsniegšanu  0 

9.4.9.0. 
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā 
158 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  744 

9.5.1.1. 
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 
100 

9.5.1.2. 
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura 

pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 
0 

9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 519 

9.5.2.1. 
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu 
115 

9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 10 

9.9.0.0. Pārējās nodevas 0 

9.9.1.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā 0 

9.9.2.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas pašvaldību budžetā 0 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 2 760 

10.1.0.0. Naudas sodi 2 760 

10.1.3.0. Naudas sodi par kaitējumu videi 0 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 2 760 

10.1.9.0. Pārējie naudas sodi 0 

10.3.0.0. 
Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas 

pārkāpumiem 
0 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 774 

12.240 Maksa par zvejas tiesību izmantošanu 400 

12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 2 374 

12.3.9.4 

Ieņēmumi no apdrošinātāja vai biedrības "Latvijas 

transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs "par atlīdzinātajiem 

izdevumiem 

  

12.3.9.9. 
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš 

klasificēti šajā klasifikācijā 
2 374 

13.0.0.0. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
13 149 

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 1 800 

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas   

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 10 000 

13.4.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas 
1 349 

13.5.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma 

iznomāšanas 
0 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 142 663 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi 
117 971 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 5 557 



21.3.5.9. Ieņēmumi no vecāku maksām 5 557 

21.3.6.0. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības 0 

21.3.7.0. 
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 
105 

21.3.7.9. 
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem 
105 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 13 472 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 3 346 

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 2 653 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 3 003 

21.3.8.9. 
Ieņēmumi par dzīvojamo telpu īri, pārējie ieņēmumi 

par īri un nomu 
4 470 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 
98 837 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 4 800 

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 83 802 

21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu 8 723 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 1 512 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi 

par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

24 692 

21.4.2.0. 
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie 

ieņēmumi 
22 345 

21.4.2.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem 

noteiktie ieņēmumi 
22 345 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2 347 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2 347 

4.0 Ārvalstu finanšu palīdzība 0 

4.1 Ārvalstu finanšu palīdzība budžetam 0 

20.0.0.0. 

Ieņēmumi no Eiropas Savienības dalībvalstīm un 

Eiropas Savienības institūcijām un pārējām valstīm un 

institūcijām, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis un 

Eiropas Savienības institūcijas 

0 

4.2 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 

5.0 Transferti 1 148 406 

17.0.0.0. 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 
0 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1 006 898 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 1 006 898 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 
307 894 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

284 963 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 
414 041 

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 
0 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 141 508 



19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 
0 

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 141 508 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 0 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0 

7.0 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 

21.7.0.0. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 

II. KOPĀ IZDEVUMI 2 172 679 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2 172 679 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 362 254 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 54 308 

04.000 Ekonomiskā darbība 140 450 

05.000 Vides aizsardzība 25 425 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 380 628 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 308 451 

09.000 Izglītība 792 299 

10.000 Sociālā aizsardzība 108 864 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2 172 679 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 931 976 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 750 364 

1000 Atlīdzība 1 014 730 

1100 Atalgojums 810 328 

1110 Mēnešalga 762 458 

1111 Deputātu mēnešalga 24 643 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 737 815 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 42 974 

1141 Piemaksa par nakts darbu 870 

1142 
Samaksa par virsstundu darbu un darbu 

svētku dienās 
530 

1146 
Piemaksa par personisko darba ieguldījumu 

un darba kvalitāti 
0 

1147 Piemaksa par papildu darbu 41 114 

1148 Prēmijas un naudas balvas 460 

1149 
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, 

kas nav iepriekš klasificētas 
0 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 
4 896 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
204 402 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
196 652 

1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi 
7 750 

1221 

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

7 750 



1227 
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 
0 

2000 Preces un pakalpojumi 733 134 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
4 101 

2110 
Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
2 314 

2111 Dienas nauda 564 

2112 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
1 750 

2120 
Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
1 787 

2121 Dienas nauda 1 087 

2122 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
700 

2200 Pakalpojumi 535 838 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 9 769 

2210 Pārējie sakaru pakalpojumi 9 769 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 146 066 

2221 Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri 67 155 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 6 300 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 58 911 

2224 

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu 

no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām 

un atkritumu utilizāciju 

13 700 

2229 
Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem 
0 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
75 961 

2231 
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 

attiecības 
17 436 

2232 
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par 

iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 
11 640 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 9 695 

2234 
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdevumi darba ņēmējiem 
3 455 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
9 285 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 920 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 23 530 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
277 225 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 78 887 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 20 910 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana 
11 712 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 42 361 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 25 000 

2247 Apdrošināšanas izdevumi 0 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 
98 355 



2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 12 491 

2250 Informācijas tehnoliģiju pakalpojumi 12 491 

2260 Īre un noma 8 766 

2261 Ēku, telpu īre un noma 2 979 

2262 Transportlīdzekļu noma 0 

2263 Zemes noma 0 

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 5 787 

2269 Pārējā noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 4 840 

2272 Izdevumi par tiesvedības darbiem 400 

2273 
Maksa par zinātniskās pētniecības darbu 

izpildi 
0 

2274 
Ar brīvprātīgā darba veikšanu saistītie 

izdevumi 
0 

2275 
Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem 
0 

2276 
Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un 

zvērinātiem tiesu izpildītājiem 
4 440 

2280 
Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem 
720 

2280 
Maksājumi par pašvaldību parāda 

apkalpošanu 
720 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
172 568 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
25 500 

2311 Biroja preces 10 126 

2312 Inventārs 14 039 

2313 Spectērpi 0 

2314 
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai 
1 335 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 82 279 

2321 Kurināmais 33 588 

2322 Degviela 47 047 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 1 644 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 

2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana 

620 

2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 620 

2350 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 
30 355 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 
22 964 

2363 Ēdināšanas izdevumi 22 964 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 10 850 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 

2390 Pārējās preces 0 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 1 590 



2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
19 037 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 18 937 

2512 
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi 
14 718 

2515 Dabas resursu nodoklis 3 000 

2519 
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi 

un nodevas 
1 219 

2520 Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 100 

2800 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā 

noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie 

izdevumi 

0 

1.2. Procentu izdevumi 2 500 

4000 Procentu izdevumi 2 500 

4300 Pārējie procentu maksājumi 2 500 

4310 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei 
2 500 

4311 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 
2 500 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 98 495 

3000 Subsīdijas un dotācijas 12 525 

3260 
Valsts un pašvaldību dotācijas komersantiem, 

biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 
12 525 

3263 Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem 12 525 

6000 Sociālie pabalsti 85 970 

6240 
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā 
4 764 

6241 Bezdarbnieka pabalsts 0 

6242 Bezdarbnieka stipendija 4 764 

6250 
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā 
16 779 

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 0 

6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 100 

6254 Pašvaldību pabalsti krīzes situācijā 715 

6255 
Sociālās garantijas bāreņiem un 

audžuģimenēm naudā 
12 541 

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 3 423 

6260 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā 
768 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 4 150 

6400 
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 
59 509 

6410 
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem 
26 162 

6411 Samaksa par aprūpi mājās 8 650 

6412 
Samaksa par institūciju sniegtajiem ilgstošiem 

sociālās aprūpes pakalpojumiem  
13 692 

6419 

Samaksa par pārējiem sociālajiem 

pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem 

noteikumiem 

3 820 



6420 
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas 

balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 
33 347 

6421 Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 1 532 

6422 Naudas balvas 1 020 

6423 Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 30 795 

6500 

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, 

pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem 

0 

7000 
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 
83 117 

1.4. 
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 
0 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 83 117 

7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 80 894 

7210 Pašvaldības budžeta transferti citām pašvaldībām 80 894 

7220 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu iekšējie 

transferti starp pašvaldības budžeta veidiem 
0 

7220 
Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas 

izdevumu transferts uz pašvaldības speciālo budžetu 
  

7240 Transferti publiski atvasinātām personām, transfertu atmaksa 723 

7270 

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām, 

budžeta nefinansētām iestādēm 

1 500 

2.0. Kapitālie izdevumi 240 703 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 240 703 

5000 Pamatkapitāla veidošana 240 703 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 1 100 

5110 Attīstības pasākumi un programmas 0 

5120 Nemateriālie ieguldījumi 1 100 

5120 
Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
1 100 

5200 Pamatlīdzekļi 239 603 

5210 Zeme, ēkas un būves 81 044 

5211 Dzīvojamās ēkas 8 500 

5212 Nedzīvojamās ēkas 26 459 

5213 Transporta būves 42 085 

5214 Zeme zem ēkām un būvēm 0 

5215 Kultivētā zeme 0 

5216 Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 0 

5217 Pārējā zeme 0 

5218 Celtnes un būves 0 

5219 Pārējais nekustamais īpašums 4 000 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 67 209 

5231 Transportlīdzekļi   



5233 Bibliotēku krājumi 5 557 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 4 589 

5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 57 063 

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
0 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 91 350 

5260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 0 

5270 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 
0 

2.2. Kapitālo izdevumu transferti 0 

9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 

  Naudas līdzekļi   

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 142 

  Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 100 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 390 140 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada beigās 33 389 

  Aizņēmumi 0 

  Aizņēmumu atmaksa -255 251 

  
  

Sagatavoja A. Mundiciema 
 

 

  



Paskaidrojuma raksts 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 6 

“Grozījumi Alsungas novada domes 2020. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 

“Par Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam” 

 

Budžeta ieņēmumi 

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 2071137 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi ,  

nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu 

ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda 

kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un 

pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto 

projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).  

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020.gada 1.janvāri bija EUR 390282.49.  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 635816 ,  

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze kopā EUR 108466, tai skaitā par zemi – 

EUR 96303, par ēkām – EUR 8971 par mājokļiem EUR 3192   

 Ieņēmumi no PFIF plānoti EUR 406391. 

Transferti no citām pašvaldībām plānoti EUR 141508, tai skaitā par izglītības iestāžu 

savstarpējiem norēķiniem plānoti EUR 65000  ( + 5000), ieņēmumi Pils rekonstrukcijai EUR 

76508 ( - 150839)  atbilstoši 2020.gadā reāli veicamajam rekonstrukcijas apjomam. 

Valsts budžeta transferti plānoti pavisam EUR 1006898, tai skaitā valsts mērķdotācijas  

pedagogu  darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām ir plānotas EUR  193539 apmērā, transferti no LAD autoceļa Grāveri- Putni 

atjaunošanai (pēc projekta pabeigšanas) EUR 188919, transferti pašvaldības ielu un autoceļu 

uzturēšanai EUR 73459. 

Saņemti Valsts budžeta transferti mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei EUR 2308,  

Izglītības iestāžu projektu realizācijai (projektam “Skolas soma” ) EUR 1442, Mūzikas skolas 

un mākslas klases materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai EUR 2870. 

Nenodokļu ieņēmumus EUR 15920 apmērā veido ieņēmumi no zemes  pārdošanas EUR 

10000, ieņēmumi par dzīvokļu pārdošanu EUR  1800, ieņēmumi 10 % apmērā no valsts 

budžeta par zemes izpirkšanu 2019.gadā EUR 2355, valsts un pašvaldības nodevas, naudas 

sodi un sankcijas. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 168866 apmērā veido vecāku 

līdzfinansējums Alsungas Mūzikas skolā EUR 5577, ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas un 

kancelejas pakalpojumiem EUR 105, ieņēmumi par telpu īri EUR 4355, par telpu  nomu EUR  

3346,  par biļešu realizāciju EUR 4800,  ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem EUR 

79477, ieņēmumi par projektu īstenošanu EUR 8723, ieņēmumi par sniegtajiem ēdināšanas 

pakalpojumiem EUR 22345  u.c. 

 

 



Izdevumi 

Budžeta izdevumi kopā plānoti EUR 2172679 apmērā  (neskaitot Valsts kases 

aizņēmumu pamatsummas atmaksas), t.i .mazāk kā sākotnēji plānots Euro 153394. 

Tā kā sākotnēji plānotajiem darbiem ir izmaiņas, nepieciešams veikt budžeta grozījumus. 

1. Pils Dienvidu korpusa rekonstrukcijas II kārtai sākotnējā tāmē paredzēti līdzekļi Euro 

216508, 

Atbilstoši 2020.gadā realizējamam apjomam un noslēgtajiem līgumiem summa Euro 

91350,  

Starpība Euro 125158 

2. Apkures izdevumiem pašvaldības struktūrvienībām sākotnējā tāmē paredzēti līdzekļi 

Euro 42713, 

Proporcionāli apkures izdevumiem 2020.gada janvārī- maijā izlietotajam Euro 20737, 

paredzēts Euro 33713, 

Samazinājums Euro 9000. 

3. Izdevumi celiņa izbūvei pie bibliotēkas sākotnēji plānoti Euro 2000,  

Pēc sastādītās tāmes summa Euro   5780,  

Starpība Euro 3780. 

4. Pašvaldības izdevumi skolēnu un PII audzēkņu brīvpusdienām sākotnēji plānoti Euro 

25000, 

Atbilstoši izdevumiem periodā no janvāra līdz jūnijam Euro 5823, paredzēts Euro 

15564, 

Starpība Euro 9436. 

 

Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti EUR 362254,apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības 

nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.: 

 domes pārvaldei EUR  256675, no tiem 

 deputātu atlīdzībai EUR  30579 

 izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  EUR 75000. 

 

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 11957 

 Nesadalītais atlikums  mājokļu apsaimniekošanai EUR  7790,  

Rezerve pārējiem paredzamajiem izdevumiem EUR 13763 

 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Izdevumi plānoti EUR 54308 apmērā:  

 Alsungas novada domes pašvaldības policijai 35205,darbības nodrošināšanai,  

 Administratīvajai komisijai EUR 2822, 

 Bāriņtiesai   EUR 16281. 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 



Izdevumi plānoti EUR 380628 apmērā, t.sk.:  

 EUR    46832- apkurei, 

 EUR   257758  komunālās saimniecības un teritorijas uzturēšanai, 

 EUR     76038- mājokļu apsaimniekošanai. 

 

Atpūta, kultūra, sports 

Izdevumi plānoti EUR 308451 apmērā, t.sk.: 

 EUR      20541  sportam, 

 EUR      36623  bibliotēkai, 

 EUR  154912  Tūrisma informācijas centram (no tiem 102189 

 EUR pils remontam), 

 EUR   96375  kultūrai. 

 

Izglītība 

Izdevumi plānoti EUR 792299 apmērā, t.sk.: 

 EUR  205521 Pirmsskolas izglītības iestādei, 

 EUR  469257 Alsungas vidusskolai, 

 EUR   86569  Alsungas Mūzikas skolai, 

 EUR   30952 Izglītības pārvaldei. 

Izglītības iestādēm valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, izņemot Mūzikas skolu,  

piešķirtas 8 mēnešiem periodam no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.augustam. 

 

 

Sociālā aizsardzība 

Izdevumi sociālajai aizsardzībai kopā plānoti EUR 108864: 

 Sociālajam dienestam  EUR 94369, t.sk., dažādu veidu pabalstiem EUR , 

pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi  EUR 27660  

 Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem EUR 7629 ,  

 Sabiedrisko pakalpojumu centram EUR 6866. 

 

 

            Ekonomiskā darbība 

           Kopā izdevumi ekonomiskajai darbībai plānoti EUR 140450. 

 Izdevumi pašvaldības autoceļiem  plānoti EUR 108661, tai skaitā autoceļa 

Grāveri- Putni rekonstrukcijas pabeigšanai EUR 42085. 

 Izdevumi būvvaldei EUR 15764,  

 Izdevumi autobusu uzturēšanai skolēnu pārvadīšanai EUR 16025. 

         

 

          Dabas resursi 

        Dabas aizsardzībai plānoti izdevumi EUR 25425. 



 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020.gadā jāatmaksā EUR 

39155, saņemot atmaksu par 2019./2020. gados realizētajiem projektiem autoceļu atjaunošanai, 

plānots atmaksāt arī šo projektu realizācijai saņemtos aizņēmumus no Valsts kases EUR 

216096. Šo aizņēmumu atmaksai līdzekļi rezevēti. 

 

 

Domes priekšsēdētāja       D.Kalniņa 

 

  



6.# 

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Suitu kultūras mantojums” 

D. Kalniņa 

08.06.2020. saņemts biedrības “Suitu kultūras mantojums” iesniegums, kurā biedrība 

informē, ka 2020. gadā izdos bērnu grāmatiņu “Suiti” (nosaukums, iespējams, tiks mainīts), 

kam saņemts finansējums no Latvijas Nacionālā kultūras centra. Grāmatiņa (500 eks.) 

paredzēta 5 – 12 gadus veciem bērniem krāsošanai, lasīšanai, mīklu minēšanai, tajā tiks 

iekļauta suitu vēsture, dzīvesstāsti, fotogrāfijas utt. Grāmatiņas saturs būs saistīts ar suitu 

kultūrtelpu, līdz ar to bērniem saistošā veidā tiks paplašinātas viņu un bērnu vecāku zināšanas 

par suitu kultūru un veicināta viņu piederības sajūta un lokālpatriotisms. 

2019. gadā biedrība par pašu finansējumu izdeva krāsojamo grāmatiņu “Anniņa un 

Miķelītis apceļo Suitu zemi”, kas paredzēta pašiem mazākajiem bērniem, šī plānota nākamajam 

vecumam. 

Lai izdotu grāmatiņu tādā kvalitātē, kā plānots, nepieciešams finansējums 569,66 eiro 

apmērā (daļējai tipogrāfijas izmaksu segšanai). Biedrība lūdz Alsungas novada domei 

priekšfinansēt šo summu, pēc grāmatiņas izdošanas saņemot 70 grāmatiņas eksemplāru.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas otro punktu un 

Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

apvienotās komitejas 09.07.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, 

 “Atturas”, 

“Pretī” nav,  

Lai izvairītos no iespējama interešu konflikta, Grigorijs Rozentāls balsojumā nepiedalās. 

Dome nolemj: 

Piešķirt biedrībai “Suitu kultūras mantojums” bērnu grāmatiņas izdošanu 569,66 eiro, pretī 

saņemot 70 grāmatas eksemplārus. 

 

7.# 

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Etniskais kultūras centrs “Suiti”” 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Saņemts biedrības “Etniskais kultūras centrs “Suiti”” iesniegums (10.07.2020., reģ. Nr. 

2.1.17/201), kurā biedrība informē, ka tā plāno izdot vairākus izdevumus: “Suitu novada 

mantojums. Vietvārdi”, “Suitu novada mantojums. Suitu burdons” un “Suitu novada 

mantojums. Savējie sapratīs”. Visu šo izdevumu tapšanā biedrība ir saņēmusi atbalstu Kultūras 

ministrijas atbalstītā un Latvijas Nacionālā kultūras centra administrētā projektā “Suitu 

nemteriāās kultūras mantojuma saglabāšana”. Iesniedzot projektu pavasarī, vairākas izmaksās 

tika paredzētas provizoriski. Darba procesā radās dažādas izmaiņas, kas rada izmaiņas arī 

nepieciešamā finansējumā. Šobrīd palielinājušās drukas izmaksas izdevumam “Suitu novada 

mantojums. Vietvārdi”. 

Biedrība “Etniskais kultūras centrs “Suiti”” lūdz domi piešķirt 800 eiro līdzfinansējumu 

drukas izmaksu segšanai, finansējumu pārvirzot no jau biedrībai pašvaldības budžetā paredzētā 

finansējumu, kas bija plānots pandēmijas dēļ nenotikušajai nometnei “Suitu tradīciju skoliņa 

2020”(600 eiro) un 6. Starptautiskajam burdona festivālam Suitu zemē (1000 eiro). 



Atlīdinot līdzfinansējumu, biedrība apņemas nodot Alsungas novada domei 100 eksemplārus 

grāmatas “Suitu novada mantojums. Vietvārdi”. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas otro punktu, 

 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Jānis 

Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, 

 “Atturas” Daiga Kalniņa, 

“Pretī” nav,  

Lai izvairītos no iespējama interešu konflikta, Grigorijs Rozentāls balsojumā nepiedalās. 

Dome nolemj: 

Piešķirt biedrībai Etniskais kultūras centrs “Suiti”” grāmatas “Suitu novada mantojums. 

Vietvārdi” izdošanai 800,00 eiro, pretī saņemot 100 grāmatas eksemplārus. 

 

 

8.# 

Par elektrības cenrādi ielu tirdzniecības nodrošināšanai 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Pieaugot Suitu tirgus popularitātei, arvien vairāk tirgotājiem nepieciešams pieslēgties 

elektrības padevei. Līdz šim tas tika darīts, vienojoties ar uzņēmējiem, bet tehnisku iemeslu dēļ 

nav iespējams visiem gribētājiem nodrošināt pieslēgumu elektrībai, tāpēc nepieciešams ierīkot 

pieslēguma punktu un iekasēt par to arī attiecīgu samaksu no tirgotājiem. 

Finanšu nodaļas vadītāja A. Mundiciema veikusi aprēķinu. 

 

 

Iestāde/struktūrvienība  Komunālais  iecirknis 

 
Komunālais iecirknis 

 Maksas pakalpojuma veids    Elektropiegāde tirdzniecības iekārtu pieslēgšanai 

Laika posms _ 

 
  

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods  

Izdevumu veids  (atlīdzība, pakalpojumi, materiāli  un citi 

izmaksu veidi) 

Izmaksu 

kopējais  

apjoms 

noteiktajā 

laikposmā 

maksas 

pakalpojuma 

nodrošināšanai 

Euro 

EKK 

1 2 3 

  Tiešās izmaksas (T izm) 173,93 

1000 Atlīdzība elektriķim 91,83 

t.sk. 1119 Darba alga elektriķim  ( 2 stunda x  10 dienas x 3.70 stundā) 74,00 

1140 Piemaksas 0 

1141 Piemaksa par nakts darbu   



1142 Piemaksa par darbu svētku dienās   

1142 Piemaksa par virsstundu darbu   

1147 Piemaksa par papildus pienākumu veikšanu   

1200 Sociālie maksājumi 17,83 

1210 VSAO iemaksas 17,83 

1221 Darba nespējas lapu apmaksa   

2000 Preces un pakalpojumi 82,10 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju   

2223 
Izdevumi par elektroenerģiju 3 kW  x 0.24409 x 10 dienas x 7 

tirgotāji 
51,26 

2243 
Iekārtu uzturēšana un remonts  Sadalītāja uzstādīšana    

1*3.70*1.2409 
4,59 

2244 Ēku un telpu uzturēšanas izdevumi   

2249 Pārējie ēku uzturēšanas izdevumi    

2279 Pārbaužu un ekspertīžu izmaksas   

2311 Kancelejas preces   

2312 Mazvērtīgā inventāra iegāde   75/12 x 3 18,75 

2350 Saimniecības materiālu (kabeļu) iegāde30/12x 3 7,50 

  Tiešās  izmaksas kopā 173,93 

  Netiešās izmaksas (Nizm) 0,00 

  Netiešās izmaksas kopā  0,00 

  Izmaksas kopā  173,93 

  Tirdzniecības dienas kopā  10 

  

Kopējo patērētāju dienu skaits, patērējot elektrību   (dienas, 4 stundas)  10 70,00 

      

Maksas pakalpojuma izcenojums (Pakalpojuma izmaksas kopā, dalītas ar  

pakalpojuma vienību skaitu noteiktā laikaposmā)  

2,48 

Pakalpojums apliekams ar PVN 21 %  (2.48*0.21= 0.58 Euro)  

Kopā ar PVN Euro 3.00, tai skaitā PVN 21%    0.52 Euro 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, 

 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 



Noteikt maksu par elektrības lietošanu ielu tirdzniecības laikā 3,00 eiro par vienu reizi. 

 

9.# 

Par vēršanos Latvijas Republikas Satversmes tiesā 

D. Kalniņa, V.Ķine 

 

 2020.gada 10.jūnijā ir pieņemts Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas 

stājās spēkā 2020.gada 23.jūnijā. 

  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pielikuma 21.1.punkts paredz 

Alsungas novada iekļaušanu Kuldīgas novadā. 

  Likums nav pieņemts konsultējoties ar pašvaldību un tās iedzīvotājiem, līdz ar to ir 

prettiesiski ierobežotas pašvaldības tiesības, un tas ir pretrunā ar Latvijas Republikas 

Satversmes 1. un 101.panta noteikumiem, jo Satversmes 1.pants nosaka, ka Latvija ir 

neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 101.pants nosaka, ka ikvienam Latvijas 

pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā kārtībā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā. Tas ir 

pretrunā arī ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.panta noteikumiem. 

 Alsungas novada domes juridisko pakalpojumu sniedzēja V. Ķine informē deputātus 

par procedūru un iespējām, un lūdz iekļaut protokolā viņas domas: 

“ Republikas Satversmes tiesā sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu. 

Alsungas novada domes juriskonsultes, zvērinātas advokātes Vinetas Ķines atsevišķās 

domas jautājumā par domes lēmumu par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas 

Satversmes tiesā. 

Sakarā ar sagatavoto lēmuma projektu par Alsunga novada domes vēršanos LR 

Satversmes tiesā ar pieteikumu par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

Pielikuma 21.1.punkts atzīšanu par nelikumīgu, vēršu deputātu uzmanību 

(turpmākā tekstā izcēlumi un svītrojumi ir V.Ķines ) 

  2020.gada 10.jūnijā ir pieņemts Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums, kas stājās spēkā 2020.gada 23.jūnijā. 

  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pielikuma 21.1.punkts 

paredz Alsungas novada iekļaušanu Kuldīgas novadā. 

  Ir uzskats, ka likums nav pieņemts konsultējoties ar pašvaldību un tās 

iedzīvotājiem, līdz ar to ir prettiesiski ierobežotas pašvaldības tiesības, un tas ir pretrunā 

ar Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101.panta noteikumiem, jo Satversmes 1.pants 

nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiskā republika, bet Satversmes 101.pants 

nosaka, ka ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā kārtībā piedalīties 

valsts un pašvaldību darbībā. Tas ir pretrunā arī ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 

5.panta noteikumiem kas nosaka, ka vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav 

atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar 

referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts. 

  Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 

1. un 101.pantu, Satversmes tiesas likuma 16.panta 1.punktu, 17.panta (1)daļas 

7.punktu, 19.panta (1)daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkta dome 

nolemj: 

iesniegt Latvijas Republikas Satversmes tiesā pieteikumu par Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma Pielikuma 21.1.punkta, kas paredz Alsungas novada 

iekļaušanu Kuldīgas novadā, atzīšanu par prettiesisku.  



  Tātad – galvenie un vienīgie lēmuma pamatojuma punkti ir Satversmes 1. un 

101.pants un hartas 5.punkts. 

Lai varētu iesniegt Satversmes tiesā, ir jāievēro Satversmes tiesas likuma 

- 16.panta 1). kas nosaka, ka Satversmes tiesa izskata lietas “par likumu neatbilstību 

Satversmei”; 

-17.panta (1)daļas 7) punktam, kas nosaka, ka tiesības iesniegt pieteikumu par lietas 

ierosināšanu ir pašvaldību domei un  

-19.panta (1)daļu, kas nosaka, ka pieteikumu, saskaņā ar šī likuma 17.panta (1).daļas 

7.punktu pašvaldības dome var iesniegt tikai tad, ja apstrīdētais akts aizskar attiecīgās 

pašvaldības tiesības. 

__________ 

Kādas pašvaldības tiesības tika aizskārtas? Tiek uzskatīts, ka likums nav ticis 

pietiekami izdiskutēts, ka nav uzklausīti pašvaldības argumenti. 

Hronoloģiski par to, kad pašvaldība sniedza savus argumentus un izteica attieksmi.: 

1).02.04.2019.VARAM uzaicina pašvaldības uz ATR prezentācijas pasākumu Rīgā. 

2) 05.04.2019. VARAM visas pašvaldības informē par jautājumu par teritorijas 

attīstības plānošanu sakarā ar ATR. 

3) 04.06.2019. VARAM Alsungas, Skrundas un Kuldīgas pašvaldību deputātus aicina 

uz konsultācijām par ATR modeli. 

3a) 20.06.2019 Alsungas dome pieņēma lēmumu par iedzīvotāju aptaujas organizēšanu. 

Divu nedēļu laikā nobalsoja 239 respondenti un no tiem 92,4% nobalsoja par Alsungu 

kā atsevišķu novadu. 

4) 31.07.2019. Alsungas dome raksta VARAM, ka ir iepazinusies ar ATR modeli un 

neatbalsta Alsungas iekļaušanu Kuldīgas novadā, norādot pamatojumus. 

5) 28.08.2019. VARAM sniedz atbildi domei, ka ir saņēmusi un izskatījusi Alsungas 

domes izteikto viedokli un atbild un izvirzītajiem jautājumiem saistībā arATR. 

6). 30.08.2019. Alsungas dome saņem informāciju no Latvijas Pašvaldību savienības, 

ka tā ir saņēmusi ATR likumprojektu un lūdz sniegt komentārus un iebildumus. 

7) 09.09.2019. Alsungas novada dome pieņem lēmumu Nr.12 par atzinumu 

likumprojektam, kur visi iebildumi ir noformēti kā pielikums lēmumam un 

8) 09.09.2019. šie iebildumi ir nosūtīti Latvijas pašvaldību savienībai. Kā viens no 

argumentiem bija tas, ka ministra J. Pūces tikšanās ar deputātiem neatbilda Hartā 

noteiktajai konsultēšanas kārtībai. 

9) 09.09.2019. dome Valsts prezidentam, Ministru prezidentam un Latvijas pašvaldību 

savienībai nosūtīja aicinājumu apturēt ATR virzību pēc izstrādātā modeļa, aicinot 

iesaistīt reformas izstrādē visas ministrijas, ņemt vērā katra novada specifiku un 

reformas īstenošanā ievērojot demokrātijas principus. 

10) 11.09.2019. valsts kanceleja pārsūta domes vēstuli uzdodot VARAM informēt 

Valsts kanceleju par pašvaldībai sniegto atbildi. 

11) 09.10.2019. VARAM sniedz atbildi domei un Valsts kancelejai, kur izskaidro, 

kāpēc visi jautājumi reformas gaitā nav atrisināmi, ka ir uzsākta sadarbība ar citām 

ministrijām un atzinīgi novērtē Alsungas novada paustos priekšlikumus. Papildus 

VARAM informē, ka Satversmes tiesa ir secinājusi, ka gadījumos, kad pastāv 

nesaskaņas par novadu robežām, izvērtējot visus tiesībpolitiskos apsvērumus un 

samērojot sabiedrisko labumu, galīgo lēmumu var pieņemt vienīgi Saeima, kas izvērtēs 

visus argumentus arī Alsungas novada gadījumā. 



12) 21.11.2019 Alsungas dome pieņem lēmumu Nr.15 Par Alsungas novada 

administratīvās teritorijas saglabāšanu. 

Lēmumu pamato ar Satversmes 101. pantu, kas nosaka valsts pienākumu garantēt 

pilsonim priekšnoteikumus piedalīties valsts un pašvaldību darbībā (bet bija jau 

aptauja!) 

13) 09.12.2019. Alsungas dome raksta LR Saeimas frakcijām lūgumu svītrot no likuma 

projekta 18.1. punktu ”Alsungas pagasts” un papildināt ar 40. punktu “Alsungas 

novads”., kā pamatojumu minot iedzīvotāju aptauju. 

14) 17.12.2019. Dome nosūta LR saeimas ATR komisijai informāciju par 

likumprojektu ”Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, pievienojot 

09.09.2019.pausto atzinumu par likumprojektu. 

15) 04.03.2019. dome Saeimas frakcijām nosūtīja rakstu “Par likumprojektu 

“Aministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, kur norāda, ka savus argumentus 

dome ir izteikusi 04.02.2020. ATR komisijas sēdē un arī 24.06.2019. , kad VARAM 

ministrs tikās ar Alsungas, Skrundas un Kuldīgas pašvaldībām. 

16) 25.03.2020. dome atkal raksta visām Saeimas frakcijām “Par priekšlikumu par 

izmaiņām teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekta 3.lasījumā”, argumentējot ar Suitu 

kultūrtelpu un iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. 

17) 26.03.2020. dome raksta Pašvaldību savienībai “Par priekšlikumiem likumprojekta 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekta 3.lasījumā”, norādot ka šis 

priekšlikums no 2.lasījuma tika atsaukts.” 

18) 22.04.2020. dome raksta 13.saeimas deputātam Ē. Pucēnam “Par priekšlikumu par 

izmaiņām teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekta 3.lasījumā” aprakstot 

pakalpojumu pieejamību novada ietvaros. 

19) 15.04.2020. deputāts Ē. Pucēns atbild, ka viņš ir iesniedzis priekšlikumu 

3.lasījumam papildināt likumprojektu iekļaujot tajā jaunu punktu par Alsungas novadu. 

19) 22.04.2020.dome raksta Saeimas frakcijām ´Par priekšlikumu par izmaiņām 

teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekta 3.lasījumā”, norādot uz deputāta Ē. Pucēna 

priekšlikumu. 

20) pēc 10.06.2020. dome raksta Atklāstu vēstuli valsts prezidentam Egilam Levitam, 

ka vienu no argumentiem norādot nekvalitatīvu dialogu ar pašvaldībām un ka nav 

ievērota konsultēšanās pēc Hartas noteikumiem. 

21) 02.07.2020. Alsungas dome saņēma atbildi no Valsts prezidenta kancelejas. 

________ 

Tātad- ir bijušas diskusijas un ir iesniegti priekšlikumi, bet pēc domes ieskata diskusijas 

nevis nenotika, bet tās bija nekvalitatīvas un neatbilstošas Hartas 5.pantam  un Alsungas 

priekšlikumi, tika uzklausīti, bet netika iekļauti likumprojektā. 

_________ 

Juridiskais pamatojums, kas šoreiz nav. 

 

Par Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.pantu. 

Alsungas dome vairākkārt atsaukusies, ka konsultācijas nav notikušas atbilstoši Hartas 

5.panta noteikumiem,, bet Hartas 5.pants konsultāciju norises kārtību vispār neparedz. 

Hartas 5,pants nenosaka, ka konsultāciju laikā izteiktie argumenti likumdevējam ir 

obligāti jāiekļauj likumprojektā.  



Par to liecina 30.10.2009. Satversmes tiesā izskatītā lieta Nr. 2009-04-06 “Par 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 2.pielikuma “Novadi un teritoriālā 

iedalījuma vienības”103. Punkta “Dzērbenes pagasts” un “Kaives pagasts, Taurenes 

pagasts” atbilstību 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5,pantam”. 

  Prasību ir iesnieguši iepriekšminētie pagasti par to, ka tie nepiekrīt 

pievienošanai Cēsu novadam un atsaucas uz Hartas 5,pantu, kas nosaka, ka “Vietējās 

varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar 

attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas likumīgi atļauts.” 

  Eiropas vietējo pašvaldību hartas Skaidrojumos par 5.pantu ir noteikts, ka 

“...priekšlikumi mainīt robežas, ekstremālos gadījumos apvienojoties ar citām 

iestādēm, ir acīmredzami būtiska nozīme vietējās pašvaldības vai to iedzīvotājiem. Lai 

gan lielākā daļa valstu tiek uzskatīts, ka nav reāli sagaidīt, ka vietējai sabiedrībai būs 

tiesības uzlikt veto šādām izmaiņām, iepriekšējas tiešas vai netiešas konsultācijas ir 

būtiskas. Iespējams referendumi šādām konsultācijām nodrošinās piemērotu procedūru, 

bet vairākās valstīs  tām nav tiesību normu, ja tiesību normas neparedz obligātu 

referenduma izmantošanu, var izmantot cita veida konsultācijas”, 

 Līdz ar to Satversmes tiesa savā spriedumā ir izteikusi sekojošus atzinumus, ka nav 

noteikta konkrēta konsultāciju kārtība un to veids un ka konsultāciju rezultātā 

pašvaldībām nebūt nav veto tiesības attiecībā par robežu izmaiņām. 

(Tālāk- citāti no 30.10.2009. Satversmes tiesas lietas Nr. 2009-04-06) 
 Satversmes 101.panta  otrās  daļas  pirmais    teikums    paredz,    ka “pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi 

un Eiropas Savienības pilsoņi, kas  pastāvīgi  uzturas  Latvijā”.  Institūcija,  ko  veido  attiecīgajā  pašvaldībā 

ievēlētie  deputāti,  ir  šīs  pašvaldības  dome  (padome).  Likuma  “Par pašvaldībām” 21.pants  paredz,  ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. Līdz  ar  to,  interpretējot  Hartas  5.pantu  kopsakarā  

ar  Satversmes 101.panta  otrās  daļas  pirmo  teikumu,  par  konsultācijām  ar  vietējo kopienu  Hartas  5.panta 

izpratnē  visupirms  uzskatāmas  konsultācijas, kurās uzklausīts vietējās pašvaldības tieši vēlētās institūcijas domes  

vai padomes viedoklis.  

 

 Līdz  ar  to  Satversmes  tiesa  izvērtēs,  kādas  pilnvaras  Hartas  5.pantā noteikto konsultāciju gaitā ir pašvaldības 

domes (padomes) priekšsēdētājam. 

  Tomēr  jāņem  vērā,  ka  pašvaldības  domes  (padomes)  priekšsēdētājam, salīdzinot  ar  citiem  

pašvaldības  deputātiem,  likuma  “Par  pašvaldībām” VI nodaļā noteikts īpašs statuss. Minētā likuma 62.panta  

2.punkts (redakcijā, kas  bija  spēkā  līdz  2009.gada  1.jūlijam)  paredzēja,  ka  „domes  (padomes) priekšsēdētājs 

pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām”. 

  Līdz  ar  to  arī  Hartas  5.pantā  paredzēto  konsultāciju  gadījumā  valsts institūcijās,  tostarp  Saeimas  

komisijās,  pašvaldību  ir  tiesīgs  pārstāvēt  tieši domes (padomes) priekšsēdētājs. Domes (padomes) priekšsēdētājs ir 

pašvaldības augstākā amatpersona, kam nepieciešamības  gadījumā,  balstoties  uz  pašvaldības  domes  (padomes) 

izstrādātajām pamatnostādnēm, jāuzņemas atbildība par pašvaldības pozīcijas prezentāciju  konkrētā  diskusijā  vai  

jautājumā,  arī  meklējot  kompromisa risinājumus, ja tādi nepieciešami.  

 Līdz  ar  to,  interpretējot  Hartas  5.pantu  kopsakarā  ar  Satversmes 101.panta  otrās  daļas  pirmo  teikumu,  par  

konsultācijām  ar  vietējo kopienu  Hartas  5.panta izpratnē  visupirms  uzskatāmas  konsultācijas, kurās uzklausīts 

vietējās pašvaldības tieši vēlētās institūcijas domes  vai padomes viedoklis .Apstrīdēto  normu  pieņemšanas  gaitā  

Vecpiebalgas  pagasta  padomes viedokli  Komisijas  sēdē  2008.gada  19.novembrī  ne tikvien  darīja  zināmu Vecpiebalgas  

pagasta  padomes  priekšsēdētājs,  bet  Komisijas  rīcībā  bija  arī izraksts no Vecpiebalgas pagasta padomes sēdes protokola. 

Tātad Komisijai bija zināms tieši Vecpiebalgas pagasta padomes viedoklis par to, ka tā vēlas veidot  tādu Vecpiebalgas novadu, 
kurā ietilptu tikai Vecpiebalgas pagasts un Inešu pagasts.  
 

Pašvaldības  princips  prasa,  lai  katrai  pašvaldībai  tās  robežu  izmaiņu gadījumā iespējas  iepazīties ar  pietiekami  

konkrētu  un  izstrādātu paredzamo grozījumu projektu, saprātīgā laikposmā to apspriest, pēc iespējas apspriešanā 

iesaistot arī attiecīgās teritorijas iedzīvotājus; pamatojoties uz šīs apspriešanas  rezultātiem,  pieņemt  pašvaldības  

domē  (padomē)  attiecīgu lēmumu  un  paļauties  uz  to,  ka  pašvaldības  lēmumā  izteikto  viedokli  valsts 

institūcija, kas izdod attiecīgo ar teritorijas grozījumiem saistīto aktu, ņems vērā, proti, ka pašvaldības lēmumā 

izteiktie argumenti tiks izvērtēti pat tādā gadījumā,  ja  galīgais  valsts  institūcijas  pieņemtais  lēmums  būs  

atšķirīgs. Uzsākot apjomīgu reformu, ir jābūt skaidrībai, kādi ir reformas mērķi, kas šīs reformas gaitā ir jāsasniedz 

un kad reforma noslēgsies”(lietas materiālu 4.sēj. 9.10.lpp.).Interpretējot  Hartas  5.pantu  kopsakarā  ar  Satversmes  

1.pantu,  tajā paredzētās  konsultēšanās  mērķis  ir  atrast  optimālu  risinājumu,  kas  citastarp nozīmē iespējami 

labāko risinājumu saprātīgā laikposmā. 



 Ja pašvaldību robežu grozīšana notiek visaptverošas reformas ietvaros, atsevišķu  pašvaldību  intereses  tikt  

uzklausītām  atkal  un  atkal  no  jauna  par auniem  risinājumiem  ir  samērojamas  ar  citu  pašvaldību  un  visas  

valsts interesēm noslēgt reformu saprātīgā laikposmā. No pašvaldības principa izrietošās tiesības  katrai konkrētai 

pašvaldībai nav  absolūtas  un  atsevišķos,  izņēmuma  gadījumos  var  tikt  ierobežotas,  lai nodrošinātu citas Hartā 

un Satversmē noteiktās vērtības, tostarp citu pašvaldību tiesības.  Šādam  ierobežojumam  jābūt  noteiktam  ar  mērķi  

nodrošināt  citas Satversmē  nostiprinātās  vērtības,  un  tam  jāatbilst  samērīguma  principam. Saeima  ir  

nodrošinājusi  no  Hartas  5.panta  izrietošo  tiesību  kodolu –konsultējusies  ar  pašvaldībām  par  reformas  mērķiem  

un  principiem  un uzklausījusi  Vecpiebalgas  pagasta  padomes  priekšsēdētāju  Komisijas  sēdē, tādējādi  

noskaidrojot,  kādu  novada  modeli  Vecpiebalgas  pagasta  padome atbalsta un kādi ir padomes priekšsēdētāja 

apsvērumi par iespējamiem novadu variantiem Cēsu rajonā. Līdz ar to Saeimai bija zināmas Vecpiebalgas pagasta 

padomes  intereses tai vēlamākais modelis un prioritātes un Saeima varēja tās  ņemt  vērā  tiktāl,  ciktāl  tas  bija  

iespējams,  vērtējot  arī  citu  pašvaldību intereses un iespējami labākos risinājumus. Tātad Saeimas rīcība, pieņemot 

apstrīdētās normas, atbilda Hartas 5.pantam, kas interpretēts kopsakarā ar Satversmes 1.pantu.Līdz  ar  to  Saeima,  

pieņemot  apstrīdētās  normas,  nav  pārkāpusi Hartas  5.pantu,  kas  interpretēts  kopsakarā  ar  Satversmes  1.,  21.  

un 101.pantu . 

___________ 

Lai pašvaldība iesniegtu pieteikumu Satversmes tiesā pēc Satversmes tiesas likuma 

19.panta (1)daļas noteikumiem, kas nosaka, ka pieteikumu, saskaņā ar šī likuma 

17.panta (1).daļas 7.punktu pašvaldības dome var iesniegt tikai tad, ja apstrīdētais akts 

aizskar attiecīgās pašvaldības tiesības.  

 Bet, kā jau iepriekš norādīju- pēc Satversmes 1. un 101. panta un Hartas 5,panta 

noteikumiem pašvaldības tiesības nav pārkāptas- ir bijusi iespēja piedalīties debatēs, 

iesniegt priekšlikumus (uz ko ir saņemtas arī atbildes, kaut formālās), rīkot aptaujas. 

Pašvaldību neapmierina debašu kvalitāte un tas, ka nav ņemts vērā tās viedoklis, bet 

konsultāciju kvalitāti un Saeimas ieņemtā lēmuma saturu neskata Satversmes tiesa. 

 

2009.gada 20.janvāra Lēmumā pat tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.2008-08-0306, 

jautājumā par ATR, tiesa norāda: 

“Tiesa var kontrolēt tiesiskumu tiktāl, ciktāl veiktie pasākumi ir acīmredzami 

nepiemēroti reformas mērķu īstenošanai. Turklāt tiesa nepārbauda, vai šie 

pasākumi ietver sevī vislabāko un lietderīgāko risinājumu. Šādu apsvērumu 

izdarīšana ir lēmējinstitūcijas kompetencē un pati par sevi nepārkāpj pašvaldību 

principu. 

Līdz ar tufnkciju noteikšana un pārdale pamatā ir politisks jautājums, kurā 

dominē politiskas lietderības apsvērumi. Turpretim satversmes tiesa pārbauda, vai 

ir ievērots tiesiskuma princips, t.i. likumos noteiktā procedūra.”” 

  

 Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 1. un 

101.pantu, Satversmes tiesas likuma 16.panta 1.punktu, 17.panta (1) daļas 7.punktu, 19.panta 

(1)daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkta noteikumiem, 

 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Iesniegt Latvijas Republikas Satversmes tiesā pieteikumu par Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma Pielikuma 21.1.punkta, kas paredz Alsungas novada iekļaušanu 

Kuldīgas novadā, atzīšanu par prettiesisku. 

 



10.# 

Par Alsungas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

D. Kalniņa, U. Priedoliņa 

 

Alsungas vidusskolas direktora p.i. Undīne Priedoliņa iesniegusi iestādes nolikumu ar 

lūgumu to apstiprināt, pamatojoties uz izmaiņām, kuras bija nepieciešams veikt, mainoties 

likumdošanai. 

Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības 

likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9. pantu un Alsungas vidusskolas 

nolikumu, apstiprināts ar Alsungas novada domes 2016. gada 21. aprīļa sēdes lēmumu, 

protokols Nr. 4#13 un Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 09.07.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Jānis Brūklis, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Apstiprināt Alsungas vidusskolas nolikumu.  



                                                                                                            

ALSUNGAS NOVADA 

 DOME 
Reģistrācijas Nr.90000036596 

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

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 

Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Alsungas novada domes  

2020 .gada …………….  sēdes lēmumu  

(protokols Nr………) 

 
 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Alsungā 

 

 

__.__.____.                 

Nr.____________ 

 

 
Alsungas vidusskolas nolikums 

 

Izdoti saskaņā ar  

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un, 

Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Alsungas vidusskola (turpmāk – iestāde) ir Alsungas novada pašvaldības dibināta 

izglītības iestāde vispārējās izglītības programmu īstenošanai. 

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi 

normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums (turpmāk – 

noteikumi). 

3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kurai ir savs zīmogs, simbolika un dibinātāja 

apstiprināts budžets. 

4. Iestādes adrese: Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306. Uzņēmumu 

reģistra Publisko personu un iestāžu saraksta reģistrācijas numurs: 90000037731. 

5. Dibinātāja adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306. Uzņēmumu reģistra 

Publisko personu un iestāžu saraksta reģistrācijas numurs: 90000036596. 

6. Iestādes izglītības programmu īstenošana notiek: Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas 

novads, LV-3306. 

 

II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

 

7. Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas 

procesu, lai nodrošinātu valsts pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības 

valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu. 

8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 

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


9. Iestādes uzdevumi ir: 

9.1. īstenot licencētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to 

mērķus un uzdevumus atbilstoši izglītības īstenošanas principiem; 

9.2. veicināt vispusīgu izglītojamo attīstību un attieksmju veidošanu, kas virzīta uz 

vērtībizglītošanu, pašizziņu un pašpilnveidi;  

9.3. nodrošināt iespējas izglītojamajiem iegūt dzīvei nepieciešamās zināšanas, prasmes un 

attieksmes, stiprināt vērtības un tikumus; 

9.4. ievērot mācību snieguma pamatprincipus, veidus un diferenciāciju izglītības procesa 

attīstībai; 

9.5. nodrošināt kvalitatīvas informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un 

audzināšanas metožu veidošanos izglītojamo tikumiskās attīstības nodrošināšanai; 

9.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, lai 

nodrošinātu izglītības ieguvi; 

9.7. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 

 

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas 

 

10. Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas: 

10.1. Pamatizglītības programma, kods 21011111; 

10.2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011. 

11. Iestāde var pastāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības 

programmas. 

 

IV. Izglītības procesa organizācija 

 

12. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības 

noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti. 

13. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu 

datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas 

pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors. Mācību stundu slodzes sadalījumu 

pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts. 

14. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē iestādē notiek Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā. 

15. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts 

standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un 

vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek 

saskaņots ar iestādes direktoru katra semestra sākumā. 

16. Iestādē ir pagarinātās dienas grupa, kura darbojas saskaņā ar iestādes izstrādātajiem 

iekšējiem noteikumiem. 

17. Pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko 

izglītojamajiem izsniedz divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās.  

 

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

 

18. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un iestādes iekšējos normatīvajos aktos. 

19. Izglītojamā tiesības īstenojamas un pienākumi pildāmi, ievērojot citu izglītojamo, 

pedagogu, vecāku, izglītības iestādes apmeklētāju un citu personu tiesības un tiesiskās 

intereses, to līdzvērtīgu aizsardzību un ievērošanu. 

 

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

 



20. Iestādi vada direktors, kurš organizē iestādes darbu un atbild par to, īsteno iestādes 

izglītojošā darba procesu un administratīvos pienākumus, nodrošinot iestādes darbības 

nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu. Iestādes direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba 

dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

21. Iestādes direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, 

Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. 

Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 

22. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes 

darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu, saglabājot atbildību un uzraudzību par to izpildi. 

23. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, 

Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā un citos 

normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata 

apraksts. 

24. Iestādes citu darbinieku  tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu 

tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, 

pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 

 

VII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

25. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka 

Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti. 

26. Pedagoģisko padomi vada iestādes direktors. 

 

VIII. Iestādes izglītojamo pašpārvalde 

 

27. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos 

iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, izglītojamie ir tiesīgi veidot 

izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta iestādes direktors un 

pedagogi. 

28. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka 

izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod 

izglītojamo pašpārvalde.  

 

IX. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde, kurai privātpersona, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt iestādes izdotu administratīvo aktu vai 

faktisko rīcību 

 

29. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos 

aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos 

normatīvos aktus. 

30. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam: Alsungas novada pašvaldība; adrese: Pils 

iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306. 

 

X. Iestādes saimnieciskā darbība 

 

31. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības 

likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto. 

32. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iestādes direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir 

tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo 

darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai. 

 



XI. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība 

 

33. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums un citi normatīvie akti. 

34. Iestādi finansē tās dibinātājs. Valsts un pašvaldība piedalās iestādes finansēšanā 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

35. Iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus, ievērojot normatīvajos aktos noteikto, 

piemēram: 

35.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

35.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos; 

35.3. no citiem ieņēmumiem. 

36. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami 

tikai normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem, piemēram: 

36.1. iestādes attīstībai; 

36.2. mācību līdzekļu iegādei; 

36.3. iestādes aprīkojuma iegādei; 

36.4. pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai. 

 

XII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

 

37. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju un iesniedzot attiecīgu iesniegumu Izglītības 

iestāžu reģistrā. 

38. Iestāde uzsāk izglītības programmu īstenošanu ar dienu, kad tā reģistrēta Izglītības 

iestāžu reģistrā.  

 

XIII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

39. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā 

iestādes nolikuma projektu, ko apstiprina dibinātājs. Iestādes nolikums ir pašvaldības iekšējie 

noteikumi. 

40. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas, direktora 

vai Izglītības iestādes padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma vai citos gadījumos 

Izglītības likumā noteikto mērķu sasniegšanai. 

41. Grozījumu projektu nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina iestādes dibinātājs. 

Grozījumi nolikumā ir pašvaldības iekšējie noteikumi. 

 

XIV. Citi būtiski noteikumi saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un 

citiem normatīvajiem aktiem 

 

42. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu 

un arhīvu pārvaldību. 

43. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un 

pašnovērtējuma ziņojumu. 

44. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par 

akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu. 

45. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, 

informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem. 

46. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko 

veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē. 

47. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās 

organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp: 

47.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu; 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759


47.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un  darba aizsardzības noteikumu 

ievērošanu. 

 

XV. Noslēguma jautājumi 

 

48. Atzīt par spēku zaudējušus Alsungas novada pašvaldības 2016. gada 21. aprīļa iekšējos 

noteikumus “Alsungas vidusskolas nolikums”. 

49.  Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. augustā. 

 

 

 

 

Direktores p.i.                           U. Priedoliņa 

 

  



11.# 

Par Alsungas novada domes priekšsēdētājas D. Kalniņas atvaļinājumu 

D. Kalniņa 

 

Pamatojoties uz Darba likuma 149., 150. pantu un 151. panta 1. daļas 1. punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. un 42. pantu un Finanšu 

un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās 

komitejas 09.07.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Jānis 

Brūklis, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Daiga Kalniņa balsošanā nepiedalās. 

Dome nolemj: 

Piešķirt domes priekšsēdētājai Daigai Kalniņai ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par 

nostrādāto laiku no 21.06.2019. līdz 20.06.2020. divas kalendārās nedēļas no 2020. gada 

17.augusta līdz 30. augustam. 

 

 

12.# 

Par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

 

Alsungas novada domes Dzīvokļu komisija (13.07.2020., sēdes protokols Nr. 2) iesaka 

Alsungas novada domei slēgt īres līgumus ar dzīvokļu rindā uzņemtajiem iedzīvotājiem par 

dzīvokļu īri. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. 

punktu un Dzīvokļu komisijas ieteikumu (13.07.2020., sēdes protokols Nr. 2), likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, 4. panta pirmo daļu, 5. pantu un 14.panta 

pirmās daļas 5) punktu, 

 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..] (p.k. [..]) par dzīvokļa Dienvidstacija 1 - 2, Alsungas 

novadā, īri. 

2. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..] (p.k. [..]) par dzīvokļa Kuršu ielā 6 – 4, Alsungā, īri. 

 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Klientu apkalpošanas speciāliste   ________________________________ S. Kreičmane 


