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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 

2021. gada 17. jūnijs                                                      Nr. 10 

Darba kārtībā: 

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

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

3. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža zemē nekustamajā īpašumā 

“Ērklints ieleja”, Alsungas  novads. 

4. Par īpašuma “Stabi” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

5. Par skolēnu apbalvošanu par sasniegumiem 2020./2021. mācību gadā. 

6. Par darba slodzes palielināšanu. 

7. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Grozījumi Alsungas novada domes 2021. gada 

21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada domes budžetu 2021. 

gadam””. 

8. Par Alsungas novada domes 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

9. Par D. Kalniņas neizmantoto atvaļinājumu. 

10. Par nekustamā īpašuma “Gāčas” zemes gabalu atdalīšanu. 

11. Par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu. 

Novada domes sēdi sāk plkst.  16.00 un beidz plkst. 16.20.
 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Inārs 

Bērtulsons, Inga Bredovska, Dace Martinova. 

Sēdē nav ieradušies deputāti: Ilze Bloka, Ainars Macpans, Andris Kaminskis. 

Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, izpilddirektors Voldemārs 

Dunajevs, Alsungas novada bibliotēkas vadītāja Jolanta Vikmane. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča.  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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1.# 

Par nekustamā īpašuma “Kalniņi” zemes gabalu atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 01.06.2021. 

tika saņemts iesniegums no [..], p.k., [..], deklarētā adrese [..], Rīga, ar lūgumu atdalīt no 

nekustamā īpašuma “Kalniņi” zemes vienībau ar kadastra apzīmējumu 62420110027 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 

kabineta 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, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 10.06.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska, Dace Martinova 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu “Kalniņi” (kadastra Nr. 62420080145) zemes 

vienību  ar kadastra apzīmējumu 62420110027-6.40 ha.  

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

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

 

2.# 

Par nekustamā īpašuma “Senlejas” zemes gabalu atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 07.06.2021. 

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

lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma “Senlejas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

62420070075 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 

kabineta 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, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 10.06.2021. sēdes deputātu atzinumu, 
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atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska, Dace Martinova 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu “Senlejas” (kadastra Nr. 62420100146) zemes 

vienību  ar kadastra apzīmējumu 62420070075-3.39 ha. 

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

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

 

3.# 

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža zemē nekustamajā īpašumā 

“Ērklints ieleja”, Alsungas  novads 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Izskatot [..] iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.1.17/52; 15.04.2021.) ar lūgumu atļaut ierīkot 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi meža zemē 0.55 ha platībā nekustamajā īpašumā 

“Ērklints ieleja”, Alsungas novadā,  konstatē: 

1. Nekustamais īpašums „Ērklints ieleja”, Alsungas  novadā, kadastra numurs 

62420090357, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62420090334. 

2. Īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu „Ērklints ieleja” (Alsungas novada zemesgrāmatas 

nodalījums Nr. 100000594158), nostiprinātas 25.10.2019. 

3. [..] iesniedzis iesniegumu, kurā lūdz atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

ierīkošanai īpašuma “Ērklints ieleja” meža zemē 0.55 ha platībā, atmežojot zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 62420090334, meža kvartāla Nr.1, meža nogabalus Nr.1. 

un 3 (0,55 ha platībā). 

4. No Valsts meža dienesta saņemts atmežošanas kompensācijas aprēķins par 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža zemē. Atmežošanas 

kompensācijas apmērs ir 35.57 EUR. No [..] saņemts maksājuma uzdevums, kas apliecina 

kompensācijas apmaksas veikšanu.  

5. Kārtību, kādā veicama lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošana meža zemē 

reglamentē Ministru kabineta 2013. gada 5. marta noteikumi Nr. 118 “Kārtība, kādā 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”. 

 

Pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Ministru 

kabineta 2013. gada 5. marta noteikumi Nr. 118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” 7. un 14. punktu, Finanšu un 

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

komitejas 10.06.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska, Dace Martinova 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 
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1. Atļaut ierīkot lauksaimniecībā izmantojamo zemi meža zemē nekustamjā īpašumā 

“Ērklints ieleja”, Alsungas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

62420090334. 

2. Lēmums nosūtāms Valsts meža dienests Dienvidkurzemes virsmežniecībai. 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. pantu, šo lēmumu var apstrīdēt mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstāk stāvošā institūcijā Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). 

 

4.# 

Par īpašuma “Stabi” zemes ierīcības projektu apstiprināšanu  

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Saskaņā ar zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Stabi” ar kadastra 

apzīmējumu Nr.62420030017, kas izstrādāts, pamatojoties uz Alsungas novada domes 

2021. gada 21.janvāra sēdes protokola izrakstu Nr. 1, 21.# „Par zemes ierīcības projekta 

izstrādi nekustamam īpašumam „Stabi”, ar kadastra apzīmējumu 62420030017, sadalot zemes 

gabalu divās daļās”, Alsungas novada teritorijas plānojumu, Alsungas novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem, SIA “TOPO Libau” izstrādājis zemes ierīcības 

projektu nekustamam īpašumam “Stabi”, kur  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  

Nr.62420030017 sadalāma divās  daļās; kopplatība 10.30 ha. 

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

Zemes ierīcības likuma 19.pants nosaka, ka Zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā 

pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.  

Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 11. punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par 

projekta apstiprināšanu vai tā noraidīšanu. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta otrā daļa nosaka, ka 

Administratīvajā teritorijā, tās teritoriālā iedalījuma vienībā un apdzīvotajā vietā ietilpstošās 

ielas, laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas adrešu 

reģistrā reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas 

sniegto informāciju. 

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.punkts paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība 

vai zemes vienības daļa. 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma 17.panta otro daļu; Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 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, Finanšu 

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

komitejas 10.06.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska, Dace Martinova 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  
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Dome nolemj: 

1. Apstiprināt SIA “TOPO Libau” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam 

īpašumam “Stabi” zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 62420030017, Alsungas 

novads. 

2. Apstiprināt nekustamam īpašuma “Stabi” sadalījumu : 

2.1. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr.62420030017 ar kopplatību 10.30 ha, 

kas sadalāms 2. daļās:  

-  projektētajai zemes vienībai Nr.1 (6242 003 0126) (4.30ha), saglabājot 

nosaukumu “Stabi”,  Alsungas novads, nosakot lietošanas mērķi- 

mežsaimniecība  ( kods 0201). Zemes gabals uzmērot var tikt precizēts;  

-  projektētajai zemes vienībai Nr.2 (6242 003 0127) (6.0ha), atbilstoši uzsāktai 

pašreizējai zemes vienības izmantošanai, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101), piešķirt nosaukumu “Stabiņi”, Alsungas novads, jauna īpašuma 

veidošanai. Zemes gabals uzmērot var tikt precizēts. 

2.2. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar izstrādāto  

zemes ierīcības projektu. 

3.  Lēmumu desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšana nosūtīt Valsts Zemes 

dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai. 

4.  Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 

Administratīvajā rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). 

 
5.# 

Par skolēnu apbalvošanu par sasniegumiem 2020./2021. mācību gadā 

D. Kalniņa, U.Priedoliņa 

Pamatojoties uz Alsungas novada domes 2014. gada 20. marta sēdes protokollēmumu 

Nr. 4#1, “Kārtība, kādā notiek apbalvošana par sasniegumiem skolēniem” un izglītības darba 

speciālistes Undīnes Priedoliņas informāciju par olimpiāžu, konkursu un sacensību 

rezultātiem 2018./2019. mācību gadā, apkopots apbalvojamo saraksts. Finanšu un 

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

komitejas 10.06.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska, Dace Martinova 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Pasniegt diplomus un izmaksāt naudas balvas Alsungas vidusskolas skolēniem un 

pedagogam par sasniegumiem 2020./2021. mācību gadā, atbilstoši 2014. gada 20. marta 

nolikumam “Kārtībai par vispārizglītojošās skolas un mūzikas skolas audzēkņu apbalvošanu 

Alsungas novadā” pēc pielikumā esošā saraksta. 

APBALVOJAMO SARAKSTS 

atbilstoši 2014. gada 20. marta  
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“Kārtībai par vispārizglītojošās skolas  

un mūzikas skolas audzēkņu apbalvošanu 

 Alsungas novadā” 

Apbalvošana par sasniegumiem interešu izglītības konkursā: 

Konkursa nosaukums Skolēns Naudas balva Iegūtā vieta Pedagogs 

“Dziesmu dziedu, 

kāda bija 2021” 

reģiona konkurss 

[..] 7 euro I pakāpes 

diploms 

 

Ance Sproģe 

/7 euro/ 

“Dziesmu dziedu, 

kāda bija 2021” 

reģiona konkurss 

[..] 7 euro I pakāpes 

diploms 

Pamatojums: Sadaļas “Apbalvošana par sasniegumiem interešu izglītības konkursos un 

sporta sacensībās” 3.2. punkts un sadaļas “Pedagogu apbalvošana” 2. punkts. 

Kopā:  21.00 Euro 

 

6.# 

Par darba slodzes palielināšanu 

D.Kalniņa, I.Bredovska 

 

Saņemts Alsungas TIC vadītājas I. Bredovskas iesniegumu, ar lūgumu rast iespēju ar 

2021.gada 1.jūniju tūrisma sezonā no maija līdz septembrim (ieskaitot) nodrošināt apkopējai 

1 veselu darba slodzi. Apkopējai pašlaik ir 0,5 slodze un viņa tīra Alsungas TIC telpas, kas ir 

249,4m
2
  lielas, kā arī vēl krājuma telpas otrajā stāvā un vasaras sezonā pusi no pils telpām. 

Sakarā ar to, ka ar šī gada vasaru Alsungas Livonijas Ordeņa pils ir atvērta tūristiem pilnā 

apjomā, jo projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” ietvaros 

ir pabeigti pils glābšanas darbi un visas pils telpas tagad ir drošas apmeklētājiem, ir būtiski 

pieaudzis apkopējai tīrāmo telpu apjoms. Līdz šim tūrisma sezonā apkopējai bija jātīra puse 

no pils, ko varēja apmeklēt tūristi, kas ir apmēram 198,4 m
2
. Ar šo gadu apmeklētājiem 

iespējams aplūkot visu pili, kas ir kopā apmēram 393,7 m2, tātad apkopējai tīrīšanai apjoms 

pieaug apmēram par 195,1 m
2
. Šādu apjomu divās atsevišķās iestādēs Alsungas TIC un 

Alsungas pils nav iespējams kārtīgi iztīrīt 4 stundās, kas ir 0,5 slodzes. 

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

pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Alsungas novada domes 20.03.2014. saistošajiem 

noteikumu Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums” 37.11., 37.14. un 38.10. 

punktiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. 

panta 7. daļu, Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumi Nr. 66 “Noteikumi par 

valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas 

kārtību” 26., 27. un 28. pantu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 10.06.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska, Dace Martinova 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  
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Dome nolemj: 

1. Palielināt Alsungas TIC apkopējai slodzi vasaras sezonā no 1. maija līdz 30. 

septembrim uz 1 veselu likmi, nosakot, ka 2021. gadā apkopējas darba slodze ir 40 

stundas nedēļā no 1. jūnija līdz 30. septembrim.  

 
7.# 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Grozījumi Alsungas novada domes 2021. gada 21. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada domes budžetu 2021. 

gadam”” 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

D. Kalniņa dod vārdu A. Mundiciemai iepazīstināt ar budžeta grozījumiem. Deputāti 

diskutē par priekšlikumiem. 

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 10.06.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska, Dace Martinova 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 “Grozījumi Alsungas novada domes 2021. 

gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada domes budžetu 2021. 

gadam”. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

                                                        
Reģistrācijas Nr.90000036596 

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2021. gada 17.jūnija sēdes 

lēmumu (protokollēmums Nr. 10#7) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2021. gada 17.jūnijā         Nr. 4 

 

Grozījumi Alsungas novada domes 2021.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1. 

“Par Alsungas novada domes budžetu 2021.gadam”. 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”, 

46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

16., 17.pantu 

 

 

 

 Izdarīt Alsungas novada domes 2021.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1. 

“Par Alsungas novada domes budžetu 2021.gadam”grozījumus, izsakot 2.punktu sekojošā 

redakcijā:  

 “2. Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības pamatbudžetu ar grozījumiem 

2021.gadam šādā apmērā (1.pielikums): 

                   2.1. kārtējā gada ieņēmumi -    1779896 euro,  

                   2.2. kārtējā gada izdevumi –    2545355 euro, 

                   2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu –   400935 euro, 

                   2.4. plānoti aizņēmumi-                 442072 euro, 

        2.5. plānota aizņēmumu atmaksa -       42616 euro. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       D. Kalniņa 

 

 

 

  

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

Alsungas novada domes 2021. gada 17. jūnija  

saistošajiem noteikumiem Nr. 4 

“Grozījumi Alsungas novada domes 2021.gada 21.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1. “Par Alsungas novada domes budžetu 2021.gadam”” 

 
 

Alsungas novada dome 

LV90000036596 

2021.GADA  IEŅĒMUMU  UN  IZDEVUMU  TĀME   Nr. II 

 
Budžeta veids   Pamatbudžets 

 
 

EURO 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 1,779,896 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 754,100 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 630,147 

1.1 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 

solidaritātes nodokļa  
630,147 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 630,147 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 630,147 

1.1.1.1. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā 

gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums 
11,749 

1.1.1.2. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata 

gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
618,398 

1.4 Īpašuma nodokļi 120,953 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 120,953 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 120,953 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 106,743 

4.1.1.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
81,743 

4.1.1.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 

gadu parādi 
25,000 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 9,223 

4.1.2.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 

maksājumi 
7,223 

4.1.2.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo 

gadu parādi 
2,000 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 4,987 

4.1.3.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
3,787 

4.1.3.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi 

par iepriekšējiem gadiem 
1,200 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalojumiem un precēm 3,000 

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis 3,000 
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2.0 Nenodokļu ieņēmumi 37,115 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 1,377 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 627 

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 

210 

9.4.6.0. Nodevas par speciālu licenču izsniegšanu  0 

9.4.9.0. 
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā 
67 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  750 

9.5.1.1. 
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 
40 

9.5.1.2. 
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu 

sarīkošanu publiskās vietās 
0 

9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 710 

9.5.2.1. 
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu 
0 

9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 0 

9.9.0.0. Pārējās nodevas 0 

9.9.1.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā 0 

9.9.2.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas pašvaldību budžetā 0 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 3,165 

10.1.0.0. Naudas sodi 3,165 

10.1.3.0. Naudas sodi par kaitējumu videi 0 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 3,165 

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 6,104 

12.240 Maksa par zvejas tiesību izmantošanu 170 

12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu iņēmumi 5,934 

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 
5,934 

13.0.0.0. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
26,469 

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 19,820 

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 3,800 

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 3,800 
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13.4.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas 
2,849 

13.5.0.0. Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas 0 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 155,967 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 

citi pašu ieņēmumi 
130,076 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 4,485 

21.3.5.9. Ieņēmumi no vecāku maksām 4,485 

21.3.6.0. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības 0 

21.3.7.0. 
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 
85 

21.3.7.9. 
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem 
85 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 23,983 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 6,187 

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 2,777 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 4,144 

21.3.8.9. 
Ieņēmumi par dzīvojamo telpu īri, pārējie ieņēmumi par 

īri un nomu 
10,875 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 
101,523 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 3,120 

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 97,391 

21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu 0 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 1,012 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par 

iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

25,891 

21.4.2.0. Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi 23,506 

21.4.2.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie 

ieņēmumi 
23,506 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2,385 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2,385 

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 832,714 

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 715,383 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 715,383 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 

mērķim 
316,193 
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18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

20,029 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 
379,161 

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 
0 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 117,331 

19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 
0 

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 117,331 

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 2,545,355 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2,545,355 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 320,079 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 50,261 

04.000 Ekonomiskā darbība 114,648 

05.000 Vides aizsardzība 31,025 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 719,604 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 369,510 

09.000 Izglītība 770,376 

10.000 Sociālā aizsardzība 169,852 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2,545,355 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1,944,017 

1.1. Kārtējie izdevumi 1,754,113 

1000 Atlīdzība 1,075,198 

1100 Atalgojums 858,719 

1110 Mēnešalga 792,219 

1111 Deputātu mēnešalga 15,742 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 776,477 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 60,690 

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 45,601 

1148 Prēmijas un naudas balvas 0 

1149 
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, 

kas nav iepriekš klasificētas 
13,689 
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1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 
5,810 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
216,479 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
203,515 

1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi 
12,964 

1221 

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

6,300 

1227 
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanai 
6,664 

2000 Preces un pakalpojumi 676,795 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
1,478 

2110 
Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
1,218 

2111 Dienas nauda 248 

2112 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
970 

2120 
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni 
260 

2121 Dienas nauda 0 

2122 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
260 

2200 Pakalpojumi 459,603 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 9,860 

2210 Pārējie sakaru pakalpojumi 9,860 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 150,492 

2221 Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri 73,841 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 6,200 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 56,201 

2224 

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no 

apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un 

atkritumu utilizāciju 

14,250 

2229 
Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem 
0 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
71,760 

2231 
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 

attiecības 
25,006 

2232 
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par 

iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 
11,950 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 7,050 

2234 
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdevumi darba ņēmējiem 
2,026 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
21,483 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 845 
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2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 3,400 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu) 
203,616 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 42,284 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 15,350 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana 
9,862 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 51,070 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 50,000 

2247 Apdrošināšanas izdevumi 0 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 
35,050 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 10,754 

2250 Informācijas tehnoliģiju pakalpojumi 10,754 

2260 Īre un noma 7,541 

2261 Ēku, telpu īre un noma 1,779 

2262 Transportlīdzekļu noma 0 

2263 Zemes noma 0 

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 5,762 

2269 Pārējā noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 4,880 

2272 Izdevumi par tiesvedības darbiem 440 

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 
700 

2280 Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 700 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
199,501 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
40,228 

2311 Biroja preces 6,918 

2312 Inventārs 29,770 

2313 Spectērpi 0 

2314 
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai 
3,540 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 77,494 

2321 Kurināmais 36,000 

2322 Degviela 39,980 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 1,514 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 
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2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana 

420 

2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 420 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 41,220 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 
28,963 

2363 Ēdināšanas izdevumi 28,963 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 11,176 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 

2390 Pārējās preces 0 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 1,710 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
14,503 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 14,403 

2512 
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi 
10,042 

2515 Dabas resursu nodoklis 3,000 

2519 
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un 

nodevas 
1,361 

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 2,120 

4000 Procentu izdevumi 2,120 

4300 Pārējie procentu maksājumi 2,120 

4310 Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 2,120 

4311 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, 

izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 
2,120 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 145,156 

3000 Subsīdijas un dotācijas 9,030 

3260 
Valsts un pašvaldību dotācijas komersantiem, 

biedrībām, nodibinājumiemun fiziskām personām 
9,030 

3263 Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem 9,030 

6000 Sociālie pabalsti 136,126 

6240 
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā 
3,660 

6241 Bezdarbnieka pabalsts 0 

6242 Bezdarbnieka stipendija 3,660 

6250 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 11,549 

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 0 

6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 500 

6254 Pašvaldību pabalsti krīzes situācijā 600 

6255 
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm 

naudā 
6,404 

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 4,045 
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6260 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā 
18,000 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 18,200 

6400 
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 
84,717 

6410 
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem 
57,004 

6411 Samaksa par aprūpi mājās 9,648 

6412 
Samaksa par institūciju sniegtajiem ilgstošiem 

sociālās aprūpes pakalpojumiem  
31,876 

6419 
Samaksa par pārējiem sociālajiem 

pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem 
15,480 

6420 
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, 

izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 
27,713 

6421 Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 1,463 

6422 Naudas balvas 800 

6423 Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 25,450 

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 
44,748 

1.4. 
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 
0 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 44,748 

7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 44,248 

7210 Pašvaldības budžeta transferti citām pašvaldībām 44,248 

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 500 

7270 

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātajām publiskajām personām, budžeta 

nefinansētām iestādēm 

0 

2.0. Kapitālie izdevumi 601,338 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 601,338 

5000 Pamatkapitāla veidošana 601,338 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 12,694 

5110 Attīstības pasākumi un programmas 12,394 

5120 Nemateriālie ieguldījumi 300 

5120 
Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
300 

5200 Pamatlīdzekļi 588,644 

5210 Zeme, ēkas un būves 410,871 

5211 Dzīvojamās ēkas 7,689 

5212 Nedzīvojamās ēkas 380,627 
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5213 Transporta būves 0 

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 22,555 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 49,940 

5231 Transportlīdzekļi 2,000 

5233 Bibliotēku krājumi 5,989 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 1,000 

5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 40,951 

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
0 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 127,833 

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 107 

  Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 100 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 400,828 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada beigās 34,832 

  Aizņēmumi 442,072 

  Aizņēmumu atnaksa -42,616 

  
  

Sagatavoja A. Mundiciema 
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Paskaidrojuma raksts  

Alsungas novada domes 2021. gada 17. jūnija 

saistošajiem noteikumiem Nr. 4 

“Grozījumi Alsungas novada domes 2021.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 1. “Par Alsungas novada domes budžetu 2021.gadam”” 

 

Budžeta ieņēmumi 

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 1779896 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 2021.gada 1.janvāri bija EUR 400935.06.  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 630147. 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – EUR 106743, par ēkām – 

EUR 9223, par mājokļiem EUR 4987. 

 Ieņēmumi no PFIF plānoti EUR 379161. 

 Transferti no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem 

2021.gadam  plānoti EUR 66756, ieņēmumi Pils rekonstrukcijai EUR 50575. 

Valsts budžeta transferti plānoti pavisam EUR 715383 (ieskaitot ieņēmumus no PFIF), 

tai skaitā valsts mērķdotācijas  pedagogu  darba samaksai un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānotas EUR  197567 apmērā, piemaksām izglītības 

iestādēm attālinātu mācību nodrošināšanai COVID-19 pandēmijas apstākļos, transferti 

pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanai EUR 73459, vienotajam KAC 6900, dotācijas 1.-

4.klašu skolēnu ēdināšanai, Kultūras nama pulciņu vadītājiem, algotajiem pagaidu 

sabiedriskajiem darbiem. 

Nenodokļu ieņēmumus EUR 37115 apmērā veido plānotie ieņēmumi no dzīvokļu  

pārdošanas to īrniekiem EUR 19820, zemes zem ēkām un būvēm pārdošanas EUR 3800, 

grants realizācijas, nodevas, naudas sodi un sankcijas. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 155967 apmērā veido vecāku 

līdzfinansējums Alsungas Mūzikas skolā EUR 4485, ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas 

un kancelejas pakalpojumiem EUR 85, ieņēmumi par telpu īri EUR 10661, par telpu  nomu 

EUR  6187,  par biļešu realizāciju EUR 3120 ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 

EUR 97391,  ieņēmumi par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem EUR 23506  u.c. 

 

Izdevumi 

Budžeta izdevumi plānoti EUR  2545355 apmērā  (neskaitot Valsts kases aizņēmumu 

pamatsummas atmaksas). 

Atlīdzībai plānoti   EUR 1075198, komandējumu izdevumu apmaksai EUR 1478, preču 

un pakalpojumu apmaksai EUR 659104, nodokļu un nodevu nomaksai EUR 14503, 
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aizņēmumu procentu maksai EUR 2120, sociālajiem pabalstiem  EUR 145156, dotācijām 

uzņēmējiem un biedrībām EUR 9030, transferti EUR 44748, pamatlīdzekļu un nemateriālo 

ieguldījumu iegādei EUR 601338 

Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti EUR 320079,apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības 

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

 domes pārvaldei     EUR  224889, no tiem 

objekta izveidei ģimenei draudzīgai pašvaldībai    EUR     12500 

vienotajam KAC                 EUR       7800 

veselības projektam                EUR       4349 

 

 Finanšu nodaļai      EUR    56836,  

 izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem    EUR    34868, 

 pašvaldības vēlēšanu komisijai                        EUR      3486. 

   

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds)   EUR     1466, 

Nesadalītais atlikums  mājokļu apsaimniekošanai        EUR   19492,  

Rezerve pārējiem paredzamajiem izdevumiem  EUR   13974. 

 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Izdevumi plānoti EUR 50261 apmērā ,  

       * Alsungas novada domes pašvaldības policijai  EUR 32370,  

       * Administratīvajai komisijai    EUR    814, 

       * Bāriņtiesai        EUR  17077. 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Izdevumi plānoti EUR 719604 apmērā, t.sk.:  

 EUR     49484  apkurei, 

 EUR   621460 komunālās saimniecības un teritorijas uzturēšanai, 

  t.sk. 376932 ēkas Skolas ielā 11A jumta seguma nomaiņai un telpu remontam 

 EUR     48660 mājokļu apsaimniekošanai. 

 

Atpūta, kultūra, sports 

Izdevumi plānoti EUR 369510 apmērā, t.sk.: 

 EUR      14415  sportam, 

 EUR      41280  bibliotēkai, 

 EUR    221887 Tūrisma informācijas centram  

        (no tiem 157288 EUR pils remontam un pastāvīgās ekspozīcijas izveidei, 

 12394 EUR Pils pagrabu un torņa tehniskā apsekojuma izstrāde un Dienvidu 

 korpusa fasāžu Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes izstrāde) 

 EUR     91928  kultūrai. 
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Izglītība 

Izdevumi plānoti EUR 770376 apmērā, t.sk.: 

 EUR   232468 Pirmsskolas izglītības iestādei, 

 EUR  3423014 Alsungas vidusskolai, 

 EUR     87770  Alsungas Mūzikas skolai, 

 EUR   27124 Izglītības pārvaldei. 

Izglītības iestādēm valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, izņemot Mūzikas 

skolu,  piešķirtas 8 mēnešiem periodam no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.augustam. 

 

. 

Sociālā aizsardzība 

Izdevumi sociālajai aizsardzībai kopā plānoti   EUR 169852 

          *Sociālajam dienestam                EUR 143353, 

 t.sk., dažādu veidu pabalstiem               EUR   49939, 

 pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi (pansionāti, bērnunams) EUR  62898, 

           *Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem 6 mēnešiem     EUR   4726,  

           * Daudzfunkcionālajam pakalpojumu centram             EUR  21593. 

 

            Ekonomiskā darbība 

           Kopā izdevumi ekonomiskajai darbībai plānoti            EUR 114648. 

         * Izdevumi pašvaldības autoceļiem  plānoti                    EUR  84916, 

         *  Izdevumi būvvaldei                   EUR   15882,  

         *  Izdevumi autobusu uzturēšanai skolēnu pārvadīšanai EUR   13850. 

         

          Dabas aizsardzība 

        Dabas aizsardzībai plānoti izdevumi EUR 31025. 

 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

Aizņēmumi 2021.gadam plānoti EUR  442072, t.sk. Euro  ēkas Skolas ielā 11A  

370319, 71753   Pils  remonta darbu līdzfinansēšanai. 

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

42616. Aizņēmumu atmaksai līdzekļi rezervēti. 

 

 

Domes priekšsēdētāja       D.Kalniņa 
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8.# 

Par Alsungas novada domes 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

D. Kalniņa 

Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 5.maija noteikumiem Nr. 413 “Noteikumi par 

gada publiskajiem pārskatiem”, kas izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 

14. panta trešo daļu, sagatavots Alsungas novada domes publiskais gada pārskats (pielikumā).  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 72. 

pantu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par gada 

publiskajiem pārskatiem”, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta 

un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 10.06.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska, Dace Martinova 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Apstiprināt Alsungas novada domes 2020. gada publisko pārskatu (pielikumā). 

 

9.# 

Par D. Kalniņas neizmantoto atvaļinājumu 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Saskaņā ar Darba likuma 149. panta (5) daļu “Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 

atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek 

izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis. Darba devējam ir 

pienākums izmaksāt atlīdzību par visu periodu, par kuru darbinieks nav izmantojis ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu.” 

Saskaņā ar Alsungas novada domes 20.02.2020. Nr. 4, #14, D. Kalniņai bija piešķirts 

ikgadējais apmaksātais atvaļinājums par nostrādāto laiku no 21.06.2019. līdz 20.06.2020. 

vienu kalendāro nedēļu no 2020. gada 11. līdz 17. maijam, kas tika atcelts ar Alsungas 

novada domes 2020. gada 11. maija protokollēmumu Nr. 12, #1. Ar 2020. gada 18. jūnija 

Alsungas novada domes lēmumu Nr. 14, #13, domes priekšsēdētājai Daigai Kalniņai tika 

piešķirts ikgadējais apmaksātais atvaļinājums par nostrādāto laiku no 21.06.2019. līdz 

20.06.2020. viena kalendārā nedēļa no 2020. gada 25. jūnija līdz 1. jūlijam. Ar Alsungas 

novada domes 16.07.2021. lēmumu Nr. 15, #11, tika piešķirtas divas kalendārās nedēļas no 

2020. gada 17.augusta līdz 30. augustam. 

Saskaņā ar Alsungas novada domes 21.01.2021. Nr. 1, #29, D. Kalniņai bija piešķirts 

ikgadējais apmaksātais atvaļinājums par nostrādāto laiku no 21.06.2020. līdz 20.06.2021. 

divas kalendārās nedēļas no 2021. gada 16.aprīļa līdz 29. aprīlim.  

Līdz ar to konstatējams, ka D. Kalniņa par periodu no 21.06.2019. līdz 20.06.2021. 

nav izmantojusi ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kopā 3 (trīs) kalendārās nedēļas. 
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Pamatojoties uz Darba likuma 149. panta piekto daļu, Finanšu un saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 10.06.2021. 

sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Inārs 

Bērtulsons, Inga Bredovska, Dace Martinova 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Lai izvairītos no iespējama interešu konflikta, Daiga Kalniņa balsojumā nepiedalās. 

Dome nolemj: 

Izmaksāt domes priekšsēdētājai D. Kalniņai kompensāciju par 3 (trīs) nedēļām 

neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma pēdējā darba dienā 2021. gada 30. jūnijā. 

10.# 

Par nekustamā īpašuma “Gāčas” zemes gabalu atdalīšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 10.06.2021 

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

lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma “Kalniņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

62420090356 un piešķirt atdalītajām zemes vienībām jaunu  nosaukumus. 

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, MK 

08.12.2015 noteikumu Nr. 698  „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktu, 

Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.1.punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotās komitejas 10.06.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska, Dace Martinova 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no  nekustamā īpašumu “Gāčas” (kadastra Nr. 62420090039) zemes 

vienību  ar kadastra apzīmējumu 62420090356-10.10 ha. 

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

3. Piešķirt  atdalītajai zemes vienībai nosaukumu “ Gatujas”,  Alsungas novads. 
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11.# 

Par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu. 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Alsungas novada domes Dzīvokļu komisija (14.06.2021., sēdes protokols Nr. 3) 

iesaka Alsungas novada domei slēgt īres līgumus ar dzīvokļu rindā uzņemto iedzīvotāju par 

dzīvokļu īri. 

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

daļas 3. punktu un Dzīvokļu komisijas ieteikumu (14.06.2021., sēdes protokols Nr. 3), likuma 

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

14.panta pirmās daļas 5) punktu,  

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska, Dace Martinova 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Slēgt īres līgumu ar [..] (p.k. [..]) par dzīvokļa Almale 7-2, Almālē, Alsungas novadā, 

īri. 

 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre   ________________________________ L. Migoviča 

 

Ar protokolu iepazinos un saskaņoju: 

 

       ________________________________A. Sokolovskis 

 

        ________________________________J. Šteinbergs 

 

________________________________I. Bērtulsons 

 

     ________________________________I. Bredovska 

 

________________________________D. Martinova 

 


