
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 

Ārkārtas sēdes protokols  

Alsungā 

2020. gada 26. marts                                                            Nr. 7 

Darba kārtībā: 

1. Par Alsungas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4 “Grozījumi Alsungas 

novada pašvaldības 2014. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 

“Alsungas novada pašvaldības nolikums”” precizēšanu. 

2. Par Alsungas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Par videokonferences 

organizēšanu pašvaldības domes un komitejas sēdēs” apstiprināšanu. 

3. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sniegtajiem izglītības iestāžu 

pakalpojumiem. 

 

 

Novada domes ārkārtas sēdi sāk plkst.  9.00 un beidz plkst. 9.20. 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Andris Kaminskis, Jānis 

Brūklis, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska. 

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Ilze Bloka, Juris Šteinbergs. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 
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1.# 

Par Alsungas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4 “Grozījumi Alsungas 

novada pašvaldības 2014. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 “Alsungas 

novada pašvaldības nolikums”” precizēšanu 

D. Kalniņa 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk tekstā – Likums) 34.panta pirmajai 

un otrajai daļai domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem. 

Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ 

nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes 

norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja 

ir noteikta pašvaldības nolikumā un klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes 

sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu 

domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir 

nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta 

elektroniskā balsošana tiešsaistē.  

Analoģiska pieeja ir domes komiteju sēdēm, atbilstoši šā Likuma 56.panta kārtībai.  

Saskaņā ar Likuma 21.pantu, domes ekskluzīvā kompetencē ir apstiprināt 

pašvaldības nolikumu. Likuma 24.pants noteic, ka pašvaldības nolikums ir saistošie 

noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, 

iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba 

organizācijas jautājumus, savukārt šā panta otrā daļa paredz, ka pašvaldības nolikumā nosaka 

domes komitejas, to skaitlisko sastāvu, kompetenci un darba organizāciju, domes un tās 

komiteju darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā ari citus jautājumus, kuri attiecas 

uz domes vai administrācijas darbu un saskaņā ar šo likumu jānosaka pašvaldības nolikumā. 

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai nodrošinātu deputātiem iespēju 

piedalīties un balsot domes un komiteju sēdēs ar videokonferences palīdzību, ievērojot 

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”, 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr.104 “Grozījums Ministru kabineta 2020. 

gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu“, 2020.gada 

14.marta rīkojumu Nr.105 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 

103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kā arī, lai turpmāk, deputātiem nevarot ierasties 

sēdē klātienē, būtu iespējas piedalīties lēmuma pieņemšanā, saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 34. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.martā izdoto rīkojumu Nr.103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, sakarā ar Covid-19 straujo izplatīšanos valsts teritorijā, 

ņemot vērā noteiktos ierobežojumus un nepieciešamos preventīvos pasākumus Alsungas 

novada pašvaldībai ir nepieciešams pārskatīt pašvaldību nolikumu saturu, paredzot kārtību, , 

kādā dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt nodrošināta personām esot attālināti, 

proti, videokonferences režīmā. 

Likuma 34.panta pirmajā daļā un Likuma 56.panta otrajā daļā izvirzītais 

priekšnoteikums “veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties sēdes norises vietā”  pēc savas jēgas 

ir pielīdzināma arī situācijās, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, sakarā ar augstu 

saslimšanas risku. Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” darbības laikā pastāv risks, ka ir apdraudēta jebkura deputāta 

veselība, šāds stāvoklis pielīdzināms attaisnojošam iemeslam – veselības stāvokļa dēļ un dod 

tiesisku pamatu domes un komiteju sēdēs rīkot attālināti, proti, videokonferences režīmā. 

Taču tas piemērojams tikai Rīkojuma darbības laikā. Pēc Rīkojumā noteiktā ārkārtējās 

situācijas termiņa notecējuma, tiek atjaunots domes darbs normālos apstākļos un deputātu 



dalība komitejas un domes sēdēs attālināti pieļaujam tikai Likuma 34. un 56.pantos 

noteiktajos gadījumos ar veselības stāvokli saprotot, ka deputātam ir izsniegta darba nespējas 

lapa.     

Pārskatot saistošos noteikumus, konstatēts arī, ka svītrojams 68.2. punkts, jo tas 

nevajadzīgi dublē likuma “Par pašvaldībām” 40. pantu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 

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

Kaminskis, Jānis Brūklis, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav. 

Dome nolemj: 

Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4 “Grozījumi 

Alsungas novada pašvaldības 2014. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 

“Alsungas novada pašvaldības nolikums””.  

  



                                                                                                                    
  

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 26.marta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 7#1) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2020. gada 26. martā         Nr. 4 

 

 

Grozījumi Alsungas novada pašvaldības 2014. gada 20. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 

Izdarīt grozījumus Alsungas novada domes 2014. gada 20. marta saistošo noteikumos Nr. 

2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:  

1. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā: 

“30. Komitejas sēdes var notikt un komiteja ir tiesīga lemt, ja sēdē, tai skaitā ar 

videokonferences starpniecību, piedalās vairāk nekā puse no kopējā komitejas locekļu 

skaita.” 

2. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā: 

“31. Komiteja lēmumus pieņem, balsojot ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.” 

3. Papildināt noteikumus ar 31.
1
 punktu šādā redakcijā: 

“31.
1
 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai 

komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā un ir lūdzis nodrošināt 

videokonferenci (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), tad komitejas priekšsēdētājs nosaka, 

ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference.” 

4. Papildināt noteikumus ar 53.
1
 punktu šādā redakcijā: 
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“53.
1
 Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma 

dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, viņš var lūgt nodrošināt viņa dalību domes sēdē 

izmantojot videokonferenci (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).” 

5. Svītrot 68.2. punktu. 

6. Papildināt noteikumus ar 160. punktu šādā redakcijā: 

“160. Šā nolikuma 31.
1 

un 53.
1
 punkts stājas spēkā vienlaikus ar pašvaldības noteikumiem par 

videokonferences organizēšanu pašvaldības domes un komitejas sēdēs.” 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

  



Alsungas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4 

“Grozījumi Alsungas novada pašvaldības 2014. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 

2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums”” 

Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai nodrošinātu 

deputātiem iespēju piedalīties un balsot domes un komiteju sēdēs 

ar videokonferences palīdzību, ievērojot Ministru kabineta 

2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”, 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr.104 “Grozījums 

Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu“, 2020.gada 14.marta rīkojumu 

Nr.105 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta 

rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kā arī, 

lai turpmāk, deputātiem nevarot ierasties sēdē klātienē, būtu 

iespējas piedalīties lēmuma pieņemšanā. 

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi papildināti, lai dotu tiesības deputātiem 

piedalīties un balsot domes un komiteju sēdēs ar 

videokonferences palīdzību, atbilstoši Likuma “Par pašvaldībām” 

34. panta pirmajai un otrajai daļai. 

3.Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Neietekmē. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina pašvaldības Administratīvā 

nodrošinājuma nodaļa. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

Domes priekšsēdētāja      D. Kalniņa 

  



2.# 

Par Alsungas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Par videokonferences 

organizēšanu pašvaldības domes un komitejas sēdēs” apstiprināšanu 

D. Kalniņa 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 34. panta 

pirmo un otro daļu, 56. panta pirmo un otro daļu un Alsungas novada pašvaldības 2014. gada 

20. marta saistošo noteikumu Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums” 31.
1
 un 

53.
1
 un 160.punktu, 

 

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

Kaminskis, Jānis Brūklis, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav. 

Dome nolemj: 

Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības iekšējos noteikumus “Par videokonferences 

organizēšanu pašvaldības domes un komitejas sēdēs”. 

  



                                                                                                                    
  

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 

Alsungā 

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2020. gada 26. marta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 7#2) 

 

Alsungas novada pašvaldības iekšējie noteikumi 

“Par videokonferences organizēšanu pašvaldības domes un komitejas sēdēs” 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Alsungas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 

domes deputāts (turpmāk – deputāts) var piedalīties komitejas un domes sēdēs (turpmāk 

– sēde), izmantojot videokonferenci (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).  

2. Šie noteikumi attiecas uz deputātu, kurš sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības 

stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties sēdes norises vietā (turpmāk –

 prombūtne). 

3. Noteikumi nosaka kārtību, kā deputāts lūdz attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai 

domes priekšsēdētājam noteikt, ka sēdē tiks izmantota videokonference. 

 

II. Reģistrēšanās kārtība sēdei 

 

4. Deputātam, kurš atrodas prombūtnē, ir pienākums, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) minūtes 

pirms sēdes sākuma, informēt sēdes attiecīgās komitejas priekšsēdētāju vai domes 

priekšsēdētāju par prombūtni un tās iemesliem, vienlaicīgi lūdzot sēdes laikā nodrošināt 

videokonferenci. 

5. Klāt neesošais deputāts, reģistrējas dalībai sēdē, autorizējoties videokonferenču sistēmā 

Zoom (turpmāk – programma), kurā tiek nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. 

6. Deputātam reģistrācija programmā ir jāveic līdz sēdes sākumam, pretējā gadījumā 

deputāts netiek pielaists pie lēmuma izskatīšanas. 

 

III. Videokonferences un elektroniskās balsošanas tehniskais nodrošinājums 

 

7. Attēla un skaņas pārraide reālajā laikā tiek veikta un balsošana sēdē notiek, izmantojot 

programmu.  

8. Deputāts pirms sēdes e-pastā saņem saiti uz videokonferenci. 

9. Deputātam, kurš atrodas prombūtnē, ir pienākums pirms sēdes veikt visas nepieciešamās 

darbības ierīcē, no kuras viņš pieslēdzas videokonferenču sistēmai, lai sēdes laikā varētu 

nodrošināt attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā. 

10. Gadījumā, ja videokonferences laikā tiek konstatēti tehniskie traucējumi, kuri liedz 

attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā ilgāk par 2 (divām) minūtēm viena traucējuma 

reizē, tiek uzskatīts, ka deputāts nav piedalījies lēmuma izskatīšanā. 
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11. Ja tiek novērsti tehniskie traucējumi pēc noteikumu 11.punktā minētā termiņa, deputāts 

var piedalīties (tiek uzskatīts par klātesošu) nākamā lēmuma izskatīšanā. 

12. Sēdes vadītājs nodrošina ekrāna kopīgošanu programmā, lai deputātam, kurš piedalās 

sēdē, būtu iespējams redzēt to pašu saturu, ko deputātiem klātienē. 

13. Balsošana notiek čata sadaļā. Sēdes vadītājs iekopē čatā lēmumu, par kuru deputāti tiek 

aicināti balsot. Klāt neesošie deputāti pēc sēdes vadītāja uzaicinājuma ieraksta savu 

balsojumu (Par, Pret vai Atturas). 

14. Sēdes norise automātiski tiek ierakstīta audio failā un video failā. Balsojums ar fiksētu 

balsošanas laiku automātiski tiek ierakstīts teksta failā. 

15. Sēdes protokolu domes sekretāre nosūta deputātam, kas piedalījās sēdē, izmantojot 

videokonferenci. Deputāts trīs darba dienu laikā atsūta atpakaļ e-pastā protokola 

saskaņojumu.  

 

IV. Personu datu aizsardzība 

 

16. Videokonferences laikā deputāts, kurš atrodas prombūtnē, atbild par personas datu 

aizsardzību atbilstoši Latvijas Republikā piemērojamo normatīvo aktu prasībām, t.sk., 

atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 

par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK prasībām. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D. Kalniņa 

 

  



3.# 

Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sniegtajiem izglītības iestāžu 

pakalpojumiem 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” (ar 

grozījumiem, kas stājas spēkā 14.02.2020.) (turpmāk – Noteikumi), ir noteikta kārtība, kādā 

pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji izmanto citas pašvaldības 

izglītības iestādes sniegtos pakalpojumus, noslēdz līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par 

šiem iedzīvotājiem sniegto maksas pakalpojumu apmaksu. 

Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā sniegtos pakalpojumus izmanto citas 

pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, līdz attiecīgā saimnieciskā gada 

1. aprīlim vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad izglītojamie sākuši izmantot pašvaldības 

izglītības iestādes sniegtos pakalpojumus, sagatavo un nosūta pakalpojuma saņēmējam 

parakstīšanai līguma projektu par viena izglītojamā izmaksām mēnesī, pievienojot 

pielikumus, kuri ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

Noteikumu 9. punktā noteikts, kādus izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā 

gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus iekļauj, aprēķinot izmaksas saimnieciskajā 

gadā par vienu izglītojamo konkrētā izglītības iestādē. 2020. gada 19. marta sēdē 

apstiprinātajās izmaksās nav iekļauts Noteikumu 24. punktā papildus minētais: “24. 

Aprēķinot izmaksas 2020. gadā par vienu izglītojamo konkrētā izglītības iestādē, aprēķinā 

iekļauj pašvaldības budžetā saimnieciskajā gadā plānotos izglītības iestādes ēdināšanas 

izdevumus izglītojamiem, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. 

klasē.” Līdz ar to radās nepieciešamība veikt pārrēķinus un apstiprināt izmaksas vēlreiz. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas ceturto punktu, 

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 12. pantu, Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija 

noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu 

atzinumu, 

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

Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atcelt Alsungas novada domes 2020. gada 19. marta sēdes lēmumu Nr. 6#8 “Par 

pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sniegtajiem izglītības iestāžu 

pakalpojumiem”. 

2. Apstiprināt sekojošus izdevumus uz 1 izglītības iestādes audzēkni mēnesī:  
2.1. Alsungas vidusskolā        Euro 154,47 (aprēķins pielikumā). 

2.2. PII “Miķelītis”                 Euro  211.76 (aprēķins pielikumā). 

3. Uzdot Alsungas novada Izglītības pārvaldes vadītājai U. Priedoliņai sagatavot un 

noslēgt līgumus par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām, kuru teritorijā 

deklarētie iedzīvotāji izmanto Alsungas novada domes Izglītības iestāžu sniegtos 

izglītības pakalpojumus. 

 

 



Pielikums Alsungas novada domes  

2020. gada 26. marta sēdes protokolam Nr. 7#3 

Alsungas novada dome  

LV90000036596 

 

IZDEVUMI ALSUNGAS  VIDUSSKOLAS UZTURĒŠANAI 2019.GADĀ 

PĒC NAUDAS PLŪSMAS    EURO 

EKK Finansējums Izdevumu veids Summa 

Euro 

1119 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējo darbinieku darba samaksa 81948,47 

1147 Pašvaldības 

finansējums 

Piemaksa par papildu darbu 978,85 

1150 Pašvaldības 

finansējums 

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regul. dok.pamata 

0,00 

1210 Pašvaldības 

finansējums 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 

19643,25 

1221 Pašvaldības 

finansējums 

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 

671,03 

1228 Pašvaldības 

finansējums 

DD sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 

neapliek ar nodokli 

0,00 

2111 Pašvaldības 

finansējums 

Dienas nauda 0,00 

2112 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 123,30 

2219 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie sakaru pakalpojumi 1969,20 

2221 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par apkuri 27920,30 

2222 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 2007,20 

2223 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par elektroenerģiju 11758,30 

2224 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par sauso sadzīves atkritumu savākšanu 721,76 

2229 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem 0,00 

2231 Pašvaldības 

finansējums 

Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 

0,00 

2233 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 0,00 

2234 Pašvaldības 

finansējums 

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdev. darba ņēmējiem 

104,50 

2235 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 150,28 

2239 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie ar iest.darb. veicamo funkc.nodrošinās.saistītie 

pakalpojumi 

138,34 

2241 Pašvaldības 

finansējums 

Ēku, būvju un telpu remonts 21664,88 



2242 Pašvaldības 

finansējums 

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 0,00 

2243 Pašvaldības 

finansējums 

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apaklpošana 

1317,74 

2244 Pašvaldības 

finansējums 

Ēku, būvju, telpu un teritoriju  uzturēšana 3098,66 

2251 Pašvaldības 

finansējums 

Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi 735,98 

2264 Pašvaldības 

finansējums 

Iekārtu un inventāra īre un noma 323,29 

2279 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 0,00 

2311 Pašvaldības 

finansējums 

Biroja preces 1343,46 

2312 Pašvaldības 

finansējums 

Inventārs 2160,08 

2314 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai  

81,43 

2322 Pašvaldības 

finansējums 

Degviela   

2341 Pašvaldības 

finansējums 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 249,82 

2350 Pašvaldības 

finansējums 

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 3749,55 

2363 Pašvaldības 

finansējums 

Ēdināšanas izdevumi 0,00 

2370 Pašvaldības 

finansējums 

Mācību līdzekļi un materiāli 2037,88 

2400 Pašvaldības 

finansējums 

Grāmatas un žurnāli 177,59 

 

*  2020.gadā  budžetā plānotie pašvaldības izdevumi 1.-4.klašu skolēnu 

ēdināšanas izdevumi  

5844,72 

KOPĀ  PAŠVALDĪBAS  FINANSĒJUMS 190919,

86 

*Atbilstoši 2016.gada 28.jūnija MK noteikumu Nr.418 redakcijai, kas stājas spēkā 

14.02.2020. 

 

Skolēnu skaits uz 01.01.2020 103 

Izdevumi uz 1 skolēnu gadā  Euro 1853,59 

Izdevumi uz 1 skolēnu mēnesī  Euro 154,47 

 

Aprēķinu sagatavoja: Finanšu nodaļas vadītāja   Ausma Mundiciema, 

63351396, 26364270, ausma.mundiciema@alsunga.lv 
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Pielikums Alsungas novada domes  

2020. gada 26. marta sēdes protokolam Nr. 7#3 

Alsungas novada dome  

LV90000036596 

 

IZDEVUMI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "MIĶELĪTIS" 

UZTURĒŠANAI 2019.GADĀ 

PĒC NAUDAS PLŪSMAS    EURO 

 

Izmaksu 

EKK 

Finansējuma 

avots 

Izdevumu veids Summa 

EUR 

1119 Pašvaldības 

finansējums 

Pedagogu darba samaksa 52496,70 

1119 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējo darbinieku darba samaksa 51730,98 

1147 Pašvaldības 

finansējums 

Piemaksa par papildu darbu 1650,52 

1210 Pašvaldības 

finansējums 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

25500,46 

1221 Pašvaldības 

finansējums 

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 

332,50 

2112 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie komandējumu un dienesta braucienu 

izdevumi 

13,85 

2210 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie sakaru pakalpojumi 998,64 

2221 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par apkuri 16536,00 

2222 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 877,99 

2223 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par elektroenerģiju 5199,87 

2224 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par sauso sadzīves atkritumu 

savākšanu 

555,97 

2229 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem 

0,00 

2231 Pašvaldības 

finansējums 

Pārstāvība un sabiedriskās attiecības 0,00 

2233 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 0,00 

2234 Pašvaldības 

finansējums 

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdev. darba ņēmējiem 

72,90 

2235 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 

262,30 

2239 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie ar iest.darb. veicamo 

funkc.nodrošinās.saistītie pakalpojumi 

67,43 

2241 Pašvaldības 

finansējums 

Ēku, būvju un telpu remonts 0,00 

2243 Pašvaldības 

finansējums 

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apaklpošana 

307,65 



2244 Pašvaldības 

finansējums 

Ēku, būvju, telpu un teritoriju  uzturēšana 142,83 

2249 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie remonta darbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 

788,82 

2251 Pašvaldības 

finansējums 

Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi 50,00 

2264 Pašvaldības 

finansējums 

Iekārtu un inventāra īre un noma 91,20 

2279 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu 

veidi 

0,00 

2311 Pašvaldības 

finansējums 

Biroja preces 352,40 

2312 Pašvaldības 

finansējums 

Inventārs 2505,55 

2314 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai 

0,00 

2322 Pašvaldības 

finansējums 

Degviela 0,00 

2341 Pašvaldības 

finansējums 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 69,94 

2350 Pašvaldības 

finansējums 

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 

1893,37 

2363 Pašvaldības 

finansējums 

Ēdināšanas izdevumi 0,00 

2370 Pašvaldības 

finansējums 

Mācību līdzekļi un materiāli 58,03 

2400 Pašvaldības 

finansējums 

Grāmatas un žurnāli 62,89 

5233 Pašvaldības 

finansējums 

Bibliotēku fondi 10,81 

KOPĀ PAŠVALDĪBAS  FINANSĒJUMS  162629,60 

    
    
Audzēkņu skaits uz 01.01.2020 

….............................................................................................................. 

64 

Izdevumi uz 1  audzēkni gadā Euro   

............................................................................................................ 

2541,09 

Izdevumi uz 1 audzēkni mēnesī  Euro 

…...................................................................................................... 

211,76 

 

Aprēķinu sagatavoja: Finanšu nodaļas vadītāja   Ausma Mundiciema, 

63351396, 26364270, ausma.mundiciema@alsunga.lv 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja ___________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre  ________________________L. Migoviča 
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