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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 

Ārkārtas sēdes protokols  

Alsungā 

2020. gada 29. decembris                                                     Nr. 22 

Darba kārtībā: 

1. Par deputāta J. Brūkļa pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. 

2. Par izmaiņām Alsungas novada domes mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā. 

3. Par novada domes pastāvīgo komiteju sastāva izmaiņām. 

4. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 15 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 

persona atzīstama par maznodrošinātu Alsungas novadā”. 

5. Par saistošiem noteikumiem Nr. 16 grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par 

Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam”. 

 

 

Novada domes sēdi sāk plkst.  9.00 un beidz plkst. 9.25.
 

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

Brūklis (piedalās 1. jautājuma izskatīšanā), Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris 

Kaminskis, Inārs Bērtulsons (piedalās sākot no 2. jautājuma). 

Sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās: Inga Bredovska. 

Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, Sociālā dienesta vadītāja Maira 

Baumane, izpilddirektors Voldemārs Dunajevs. 

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 deputāta J. Brūkļa pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 

D. Kalniņa, J. Brūklis 

Dome izskata deputāta Jāņa Brūkļa 2020.gada 18.decembra iesniegumu par Alsungas 

novada domes deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. 

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. panta pirmās 

daļas 1. punkts nosaka, ka “deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir 

pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida 

iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu;” savukārt ceturtā daļa nosaka, ka “Lēmums par 

deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā 

domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu 

par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras 

izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai.”.  

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 10.punkta, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu un 3.panta ceturto daļu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Izbeigt pirms termiņa Jāņa Brūkļa Alsungas novada domes deputāta pilnvaras. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Sakarā ar deputāta Jāņa Brūkļa 2020. gada 18. decembra iesniegumu par deputāta pilnvaru 

izbeigšanos pirms termiņa, domes priekšsēdētāja D. Kalniņa nosūtīja paziņojumu novada 

vēlēšanu komisijai. 2020.gada 21.decembrī no vēlēšanu komisijas saņemts ziņojums, ka, 

pamatojoties uz Alsungas novada 2017. gada 03. jūnija Domes vēlēšanu rezultātu protokolu, 

nākamais kandidāts, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu “Par Alsungas novada izaugsmi” sarakstā, 

ir Inārs Bērtulsons, kurš uzaicināms stāties deputāta Jāņa Brūkļa vietā.  

 Daiga Kalniņa informē, ka Inārs Bērtulsons ir piekritis stāties pašvaldības domes deputāta 

amatā un  lūdz Ināru Bērtulsonu piedalīties domes sēdei. 

 

2.# 

Par izmaiņām Alsungas novada domes mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā 

D. Kalniņa,  

Saskaņā ar Alsungas novada domē saņemto Jāņa Brūkļa 2020.gada 18.decembra 

iesniegumu par Alsungas novada domes deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa un 

atbrīvošanas no darba visās domes komisijās, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 24) apakšpunktu, Alsungas novada domes saistošo noteikumu Nr.2/2014 

“Alsungas novada pašvaldības nolikums” 5.punktu,  

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons 
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 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Veikt grozījumus Alsungas novada domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 

sastāvā, atbrīvojot Jāni Brūkli no komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 

2020. gada 29. decembri. 

2. Apstiprināt par Alsungas novada domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 

locekli Ināru Bērtulsonu. 

3.# 

Par novada domes pastāvīgo komiteju sastāva izmaiņām 

D. Kalniņa  

Novada dome izskata domes priekšsēdētāja sagatavoto priekšlikumu pastāvīgo komiteju 

sastāva izmaiņām un  aicina deputātus lemt par pastāvīgo komiteju sastāvu. 

Alsungas novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta 1. daļu, 21. panta 

1.daļas 10. punktu, 50. pantu un 51. pantu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons 

 “Atturas” nav,  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt darbam Finanšu un saimnieciskās darbības komitejā deputātu Ināru 

Bērtulsonu. 

 

4.# 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 15 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 

persona atzīstama par maznodrošinātu Alsungas novadā” 

D. Kalniņa 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada 24. novembrī pieņemto likumu 

“Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, no 2021. gada 1. janvāra tiek 

mainīta sociālās palīdzības sistēma. Ņemot vērā minēto, Alsungas novada domes 2014.gada 11. 

decembra saistošie noteikumi Nr.11/2014 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 

atzīstama par maznodrošinātu Alsungas novadā” atzīstami par spēku zaudējušiem. Lai varētu 

operatīvi sniegt sociālo palīdzību maznodrošinātām personām, nepieciešams pieņemt jaunus 

saistošos noteikumus. 

Pamatojoties uz likuma ”Sociālo pakalpojumu un palīdzības likuma” 33 panta trešo daļu un 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu,  

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons 

 “Atturas” nav, 

https://likumi.lv/ta/id/319381-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma
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“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 

atzīstama par maznodrošinātu Alsungas novadā”. 
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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 

2020. gada 29. decembra ārkārtas sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 22#4) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

2020. gada 29. decembrī           Nr. 15 

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona  

atzīstama par maznodrošinātu Alsungas novadā 

Izdoti saskaņā ar   

”Sociālo pakalpojumu un palīdzības likuma”  

33 panta trešo daļu un  

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

 14.panta sesto daļu 

I.  Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, 

ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras 

mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) Alsungas 

novadā, tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) 

ienākumi un materiālie resursi. 

2. Ģimenes (personas), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alsungas novads, ienākumus un materiālo 

resursu atbilstību šajos noteikumos noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes 

(personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem Alsungas novada 

domes sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests). 

3. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē, pamatojoties uz iesniegumu 

un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizpildīto iztikas līdzekļu deklarāciju, kuru iesniedz viens 

no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – pieprasītājs). 

II. Ienākumu un materiālo resursu novērtēšana 

4. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālie resursi, pieprasītājs aizpilda iztikas līdzekļu 

deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kā arī iesniedz Sociālajam dienestam dokumentus, kas 

apliecina deklarācijā noteiktās ziņas. 

5. Deklarācijā pieprasītājs norāda ienākumus un materiālos resursus. 

6. Pieprasītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu 

patiesumu. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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7. Sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, pamatojoties uz valsts un pašvaldību 

institūciju, kā arī citu juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju, nepieciešamības 

gadījumā novērtējot pieprasītāja sadzīves apstākļus. 

III. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) 

atzīstama par maznodrošinātu 

8. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā 

nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, 229 euro pārējām 

personām mājsaimniecībā.  

9. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes 

(personas) statusa noteikšanai un atbilstoši Alsungas novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem.  

IV. Lēmuma par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu pieņemšanas 

un paziņošanas kārtība 

10. Sociālais dienests lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusam pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts klienta iesniegums 

un citi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti. 

11.Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir uz trim kalendāra mēnešiem, ja 

mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā,  uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja 

mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā vai uz personu attiecas “Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 36 panta otrajā daļā noteiktie izņēmumi. 

12. Sociālais dienests pieprasītājam izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusam. 

13. Ja Sociālais dienests pieņēmis lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusu, pieprasītājs rakstveidā tiek informēts par lēmuma pieņemšanu un lēmuma 

apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

14. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to 

piešķirt var apstrīdēt Alsungas novada domē. 

15. Alsungas novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu pieprasītājs var pārsūdzēt 

Administratīvajā tiesā. 

VI. Noslēguma jautājumi 

16. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Alsungas ziņas” un ievietoti 

pašvaldības mājas lapā www.alsunga.lv 

17. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām” 

45.pantā noteiktajā kārtībā. 

18.  Atzīt par spēku zaudējušiem Alsungas novada domes 2014.gada 11.decembra saistošos 

noteikumus Nr.11/2014 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu Alsungas novadā” 

 

Novada domes priekšsēdētāja                                      D.Kalniņa 
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Paskaidrojuma raksts 

Alsungas novada domes 2020. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 15  

"Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu 

Alsungas novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada 

24. novembrī pieņemto likumu "Grozījumi Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" no 2021. 

gada 1. janvāra tiek mainīta sociālās palīdzības 

sistēma. 

Ņemot vērā minēto, Alsungas novada domes 

2014.gada 11. decembra saistošie noteikumi 

Nr.11/2014 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi 

dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu 

Alsungas novadā” atzīstami par spēku zaudējušiem. 

Pašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss, lai 

pašvaldības iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem spētu 

apmierināt savas pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, 

mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība). Par 

maznodrošinātām atzītās ģimenes (personas) var 

saņemt normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus, 

kurus nodrošina gan valsts, gan pašvaldība, tādējādi 

nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

nepazemināšanos. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku 

zaudējušiem Alsungas novada domes 2014.gada 

11.decembra saistošos noteikumus Nr.11/2014 

"Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 

atzīstama par maznodrošinātu Alsungas novadā” no 

2021. gada 1. janvāra. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Prognozējamā ietekme uz budžetu 10 000 euro. 

Saistošie noteikumi noteiks ienākumu un materiālā 

stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene 

(persona) atzīstama par maznodrošinātu. Par 

maznodrošinātu Alsungas novadā atzīstama ģimene 

(persona), ja tās ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā 

nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai 

mājsaimniecībā, 229 euro pārējām personām 

mājsaimniecībā.  

Saistošo noteikumu regulējumam par pamatu ņemti 

arī grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 

25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības 

programmas "Pārtikas un pamata materiālās 

palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 

2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas 

https://likumi.lv/ta/id/319381-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/319381-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma
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noteikumi" 4. punktā noteiktos kritērijus ģimenei 

(personai), kurai ir tiesības saņemt pārtikas un 

materiālās palīdzības preces. Viens no kritērijiem ir 

mājsaimniecībai, kurai pašvaldības sociālais dienests 

izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina tās atbilstību 

maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, un tās 

rīcībā esošie ienākumi uz vienu ekvivalento 

patērētāju mājsaimniecībā nepārsniedz 

327 euro pirmajai vai vienīgajai personai 

mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 

mājsaimniecībā 229 euro; 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Visas personas, kuras skar šo noteikumu 

piemērošana, var griezties Alsungas novada Sociālajā 

dienestā, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā 

novadā. 

Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās 

procedūras, privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma 

saņemšanas no Alsungas novada pašvaldības, šo 

lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā. 

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks 

publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Alsungas ziņas” un ievietoti pašvaldības mājas lapā 

www.alsunga.lv 

6. Informācija par konsultācijām  Nav notikušas. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja     D. Kalniņa 

  



9 

5.# 

Par saistošiem noteikumiem Nr. 16 grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas 

novada domes budžetu 2020. gadam” 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Finanšu nodaļas vadītāja A. Mundiciema iepazīstina deputātus ar plānotajiem budžeta 

grozījumiem. Deputāti uzdod jautājumus par izmaiņām ieņēmumu un izdevumu pozīcijās. 

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,  

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16 “Grozījumi Alsungas novada domes 16.01.2020. 

saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Alsungas novada domes budžetu 2020. 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 

2020. gada 29. decembra ārkārtas sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 22#5) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

2020. gada 29. decembrī           Nr. 16 

 

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 sekojošā 

redakcijā: 

“1. Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības pamatbudžetu 2020. gadam šādā apmērā (1. 

pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 2143501 euro, 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 2208581  euro, 

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

2.4. plānoto aizņēmumu – nav, 

2.5. plānotā aizņēmumu atmaksa 243667 euro.” 

 

Domes priekšsēdētāja         D.Kalniņa 

  

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

Saistošajiem noteikumiem Nr. 16 

“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. IV 

 
Budžeta veids   Pamatbudžets 

 
 

EURO 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 2,143,501 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 770,843 

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 117,316 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 117,316 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 117,316 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 103,303 

4.1.1.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
89,844 

4.1.1.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 

gadu parādi 
13,459 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 10,471 

4.1.2.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 

maksājumi 
8,700 

4.1.2.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo 

gadu parādi 
1,771 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 3,542 

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 
350 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalojumiem un precēm 6,000 

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis 6,000 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 43,975 
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8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 2,066 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 851 

9.4.2.0. 
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās 
550 

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 
91 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  1,215 

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 1,050 

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 4,360 

10.1.0.0. Naudas sodi 4,360 

10.1.3.0. Naudas sodi par kaitējumu videi 0 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 4,360 

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 2,800 

12.240 Maksa par zvejas tiesību izmantošanu 400 

12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu iņēmumi 2,400 

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 
2,400 

13.0.0.0. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
34,749 

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 23,100 

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 
1,649 
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13.5.0.0. Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas 0 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 164,660 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 

citi pašu ieņēmumi 
134,634 

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 
135 

21.3.7.9. 
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem 
135 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 20,822 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 4,596 

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 2,478 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 3,303 

21.3.8.9. 
Ieņēmumi par dzīvojamo telpu īri, pārējie ieņēmumi par 

īri un nomu 
10,445 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 
108,120 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 5,600 

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 96,496 

21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu 4,578 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 1,446 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par 

iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

30,026 

21.4.2.0. Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi 26,499 

21.4.2.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie 

ieņēmumi 
26,499 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 3,527 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 3,527 

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 1,164,023 

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 1,015,228 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 1,015,228 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 

mērķim 
379,822 
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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) 

221,365 

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 148,795 

19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 
0 

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 148,795 

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 2,208,581 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2,208,581 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 344,701 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 50,498 

04.000 Ekonomiskā darbība 139,541 

05.000 Vides aizsardzība 25,425 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 363,455 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 308,757 

09.000 Izglītība 866,851 

10.000 Sociālā aizsardzība 109,353 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2,208,581 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1,943,304 

1.1. Kārtējie izdevumi 1,780,957 

1000 Atlīdzība 1,089,130 

1100 Atalgojums 871,609 

1110 Mēnešalga 819,459 

1111 Deputātu mēnešalga 24,643 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 794,816 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 47,254 

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 45,394 

1148 Prēmijas un naudas balvas 460 

1149 
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, 

kas nav iepriekš klasificētas 
0 
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1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 
4,896 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
217,521 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
209,912 

1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi 
7,609 

1221 

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

7,609 

1227 
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanai 
0 

2000 Preces un pakalpojumi 689,327 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
2,651 

2110 
Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
1,864 

2111 Dienas nauda 364 

2112 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
1,500 

2120 
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni 
787 

2121 Dienas nauda 487 

2122 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
300 

2200 Pakalpojumi 472,752 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 10,279 

2210 Pārējie sakaru pakalpojumi 10,279 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 147,788 

2221 Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri 71,977 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 6,000 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 56,111 

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 
71,161 

2231 
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 

attiecības 
28,026 

2232 
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par 

iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 
9,729 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 5,796 

2234 
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdevumi darba ņēmējiem 
3,160 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
9,863 
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2236 Bankas komisija, pakalpojumi 900 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 13,687 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu) 
215,257 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 54,342 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 17,240 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana 
12,302 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 44,415 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 25,000 

2247 Apdrošināšanas izdevumi 33 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 
61,925 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 14,421 

2250 Informācijas tehnoliģiju pakalpojumi 14,421 

2260 Īre un noma 7,986 

2261 Ēku, telpu īre un noma 2,979 

2262 Transportlīdzekļu noma 0 

2263 Zemes noma 0 

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 5,007 

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 
1,020 

2280 Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 1,020 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
195,442 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
43,143 

2311 Biroja preces 10,666 

2312 Inventārs 27,577 

2313 Spectērpi 0 

2314 
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai 
4,900 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 74,749 

2321 Kurināmais 33,588 

2322 Degviela 39,287 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 1,874 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 
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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 36,366 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 
29,704 

2363 Ēdināšanas izdevumi 29,704 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 10,860 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 

2390 Pārējās preces 0 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 1,560 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
16,922 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 16,822 

2512 
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi 
12,603 

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 95,651 

3000 Subsīdijas un dotācijas 9,345 

3260 
Valsts un pašvaldību dotācijas komersantiem, 

biedrībām, nodibinājumiemun fiziskām personām 
9,345 

3263 Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem 9,345 

6000 Sociālie pabalsti 86,306 

6240 
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā 
7,265 

6241 Bezdarbnieka pabalsts 0 

6242 Bezdarbnieka stipendija 7,265 

6250 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 17,384 

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 



18 

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 4,028 

6260 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā 
768 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 4,650 

6400 
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 
56,239 

6410 
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem 
26,352 

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 
4,010 

6420 
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, 

izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 
29,887 

6421 Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 1,552 

6422 Naudas balvas 1,020 

6423 Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 27,315 

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 
66,696 

1.4. 
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 
0 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 66,696 

7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 65,894 

7210 Pašvaldības budžeta transferti citām pašvaldībām 65,894 

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 800 

7270 

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātajām publiskajām personām, budžeta 

nefinansētām iestādēm 

2 

2.0. Kapitālie izdevumi 265,277 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 265,277 

5000 Pamatkapitāla veidošana 265,277 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 800 

5110 Attīstības pasākumi un programmas 0 

5120 Nemateriālie ieguldījumi 800 

5120 
Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
800 

5200 Pamatlīdzekļi 264,477 

5210 Zeme, ēkas un būves 111,966 
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5211 Dzīvojamās ēkas 18,000 

5212 Nedzīvojamās ēkas 39,990 

5213 Transporta būves 40,751 

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 13,225 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 61,161 

5231 Transportlīdzekļi   

5233 Bibliotēku krājumi 5,568 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 7,058 

5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 48,535 

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 81,435 

  Aizņēmumi 0 

  Aizņēmumu atnaksa -243,667 
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Paskaidrojuma raksts 

 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 16 

“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 2143501 kopsummā, un tos veido nodokļu ieņēmumi ,  

nenodokļu ieņēmumi, pārējie nenodokļu ieņēmumi, 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 117316, tai skaitā par zemi – 

EUR 103303, par ēkām – EUR 10471,  par mājokļiem EUR 3542.  

Transferti no citām pašvaldībām plānoti EUR 148795, tai skaitā par izglītības iestāžu 

savstarpējiem norēķiniem plānoti EUR 69140, ieņēmumi Pils rekonstrukcijai no Kuldīgas 

novada pašvaldības EUR 79655. 

Valsts budžeta transferti plānoti pavisam EUR 1015228, tai skaitā valsts mērķdotācijas  

pedagogu  darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

ir plānotas EUR  272707 apmērā, saņemti transferti no LAD autoceļa Grāveri- Putni 

atjaunošanai  EUR 187922, mērķdotācija pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanai EUR 73459, 

transferti pacēlājam pie doktorāta, skolēnu brīvpusdienām, mācību grāmatu un mācību līdzekļu 

iegādei, algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem, izglītības iestāžu projektiem, mūzikas 

skolas un mākslas klases materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai. 

Ieņēmumi no PFIF plānoti EUR 414041. 

Nenodokļu ieņēmumus EUR  43795 apmērā, t.sk.  veido ieņēmumi no zemes  pārdošanas , 

ieņēmumi par dzīvokļu pārdošanu, ieņēmumi 10 % apmērā no valsts budžeta par zemes 

izpirkšanu 2019.gadā, valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 164660. 

 

Budžeta izdevumi 

Budžeta izdevumi kopā plānoti EUR 2208581  apmērā  (neskaitot Valsts kases 

aizņēmumu pamatsummas atmaksas). 

Sākotnēji plānotajiem darbiem ir izmaiņas logu  nomaiņai TIC ēkai Skolas  ielā 11A, 

radiatoru nomaiņai TIC ēkai Skolas ielā 11A , remontiem Alsungas vidusskolā, dzīvojamo māju 

remontiem. 

Vispārējie valdības dienesti EUR 344701,apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības 

nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.: 
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 vēlēšanu komisijai EUR 1829, 

 izglītības iestāžu  savstarpējiem norēķiniem  EUR 60000, 

 Veselības projektam EUR 4814, 

 Vienotajam KAC EUR 7800, 

 Dotācijas biedrībām, nodibinājumiem un uzņēmējiem EUR  10145. 

 

Sabiedriskā kārtība un drošība EUR 50498. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana EUR 363455  apmērā.  

Atpūta, kultūra, sports EUR 308757 apmērā, t.sk. pils rekonstrukcijai un pastāvīgās 

ekspozīcijas izveidei EUR 102189. 

Izglītība  EUR 866851. 

Sociālā aizsardzība EUR 109353. 

 

Ekonomiskā darbība EUR 139541, t.sk. autoceļa Grāveri-Putni rekonstrukcija EUR 40751. 

Dabas resursi EUR 25425. 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi EUR 243667. 

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

aizņēmumi  EUR 39155. Saņemot atmaksu par 2019./2020. gados realizētajiem projektiem 

autoceļu atjaunošanai, jāatmaksā arī šo projektu realizācijai saņemtie aizņēmumi no Valsts kases 

EUR 204512. 

Neparedzētiem  gadījumiem (rezerves fonds) EUR 23266. 

Rezervēti līdzekļi - nesadalītais atlikums  mājokļu apsaimniekošanai EUR  14505, 

projektu realizācijai un izdevumiem noteiktiem mērķiem EUR 35003. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja       D.Kalniņa 
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Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre   ________________________________ L. Migoviča 

 

Ar protokolu iepazinos un saskaņoju: 

 

       ________________________________A. Sokolovskis 

 

        ________________________________J. Šteinbergs 

 

________________________________I. Bērtulsons 

 

     ________________________________I. Bloka 

 

________________________________A. Macpans 

 

________________________________A. Kaminskis 

 

________________________________G. Rozentāls 

 

 

 


