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ALSUNGAS NOVADA 
 DOMES  

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

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

Sēdes protokols  

Alsungā 

2020. gada 16. janvāris                                                             Nr. 2 

Darba kārtībā: 

1. Par pašvaldības līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam. 

2. Par Alsungas novada domes amatu sarakstu, slodžu un mēnešalgu apstiprināšanu. 

3. Par 16.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības 

budžetu 2020. gadam”. 

4. Par apkures tarifiem. 

5. Par konkursa nolikumu kultūras projektu finansēšanai. 

6. Par Alsungas novada 2020. gada projektu konkursa “Mēs Alsungai! 2020” nolikuma 

apstiprināšanu. 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]. 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]. 

10. Par zemes nomu zemes gabalā “Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 

62420020113. 

11. Par zemes nomu zemes gabalā “Maija iela 22” ar kadastra apzīmējumu 62420080038. 

12. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.  

13. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšana īpašumam “Pūcenes”  zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 62420040013 sadalīšanai. 

14. Par interešu izglītības pulciņu apstiprināšanu Alsungas novadā 2020. gadā no janvāra 

līdz maijam. 

15. Par Alsungas novada domes 2019. gada 18. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 2 “Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alsungas 

novada pašvaldībā” grozījumiem. 

16. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas un Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 

sastāvā. 

 

Novada domes sēdi sāk plkst.  16.00 un beidz plkst. 17.00. 

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

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

(ierodas pēc 1.jautājuma izskatīšanas). 

Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, nekustamo īpašumu speciāliste 

Santa Kreičmane, izpilddirektors Voldemārs Dunajevs, komunālā iecirkņa vadītājs Kristaps 

Ansons, Juris Reinholds. 

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 pašvaldības līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Pamatojoties uz Kurzemes plānošanas reģiona 11.12.2019. vēstuli Nr. 2-5.5/179/19 

“Par pašvaldību dotāciju plānošanas reģionam”, kurā minēts, ka saskaņā ar savstarpēji 

noslēgtajiem līgumiem starp Kurzemes plānošanas reģionu (turpmāk KPR) un pašvaldībām 

par dotācijas piešķiršanu plānošanas reģionam, KPR administrācija izsaka pateicību par KPR 

piešķirto finansējumu 2019.gadā.  

2019.gadā pašvaldību piešķirtais finansējums sniedza atbalstu KPR Administrācijas 

kapacitātes celšanai, līdzfinansējot esošos un piesaistot jaunus cilvēkresursus darbam ar jaunu 

projekta ideju izstrādi un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaisti Kurzemes reģiona attīstībai, kā arī 

nodrošinot reģiona viedokļu pārstāvību ārvalstu finanšu līdzekļu programmu uzraudzības 

komitejās, aizstāvot visus no Kurzemes reģiona iesniegtos projektus vai projektu idejas. 

Atbalsts sniegts arī KPR Attīstības padomes kopējās kapacitātes stiprināšanā, organizējot 

labās prakses apguves braucienu uz Igauniju š.g. 3. – 5. decembrī, kura laikā padomes 

locekļiem bija iespēja iepazīt dažādas prakses un iegūt vērtīgu informāciju turpmākajam 

darbam. 

Papildus informācija par paveikto, pateicoties pašvaldības piešķirtajam finansējumam, 

tiks sniegta 2020.gada pirmajā sēdē.  

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 17
1
.panta 1.daļas 3. punktu, KPR lūdz 

pašvaldībām izskatīt domes sēdē jautājumu par līdzfinansējuma 1500.00 EUR apmērā 

piešķiršanu plānošanas reģionam 2020.gadam un informēt KPR administrāciju par pieņemto 

lēmumu. Pašvaldību līdzfinansējuma izlietojuma mērķis tiek saglabāts nemainīgs, un, līdzīgi 

kā iepriekšējos gados, tas tiks novirzīts Administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās 

prakses apgūšanas brauciena organizēšanai. Par līdzfinansējuma piešķiršanu pozitīva lēmuma 

gadījumā, Administrācija izsūtīs saskaņošanai sagatavoto līguma projektu.  

Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17
1
.panta 1.daļas 3. punktu, Finanšu un 

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

komitejas 09.01.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt 2020. gadā Administrācijas kapacitātes stiprināšanai pašvaldības līdzfinansējumu 

Kurzemes plānošanas reģionam 800,00 EUR euro.  

2. Iekļaut budžetā 700,00 euro labās prakses apgūšanas braucienam, ja tāds tiks organizēts. 
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2.# 

Par Alsungas novada domes amatu sarakstu, slodžu un mēnešalgu apstiprināšanu 

D. Kalniņa, A.Mundiciema 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 3. panta 7. daļā noteikto, pašvaldību institūcijas pārskata amatpersonām 

(darbiniekiem) noteikto atlīdzību, ņemot vērā valsts ekonomisko attīstību, solidaritātes 

principu, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju valstī (iekšzemes kopprodukta izmaiņas, 

produktivitātes izmaiņas, inflācija, deflācija) un citus pamatotus kritērijus, kā arī saskaņā ar 

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.  

Pamatojoties uz 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 09.01.2020. sēdes 

deputātu atzinumu, 

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

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

ar 2 deputātu balsīm “Atturas” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Apstiprināt ar 2020. gada 1. janvāri Alsungas novada domes iestāžu un struktūrvienību 

amatu sarakstus un mēnešalgas. 

 



 

 

LĒMĒJVARAS AMATU SARAKSTS                                                                          

Mēneša darba algas fonds (EUR):   1933,00         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī  

1. Deputāts (8 cilv.) 
 

6.17 80 1030.00 493.60 

2. Domes priekšsēdētāja 1   
 

1440.00 1440.00 

3. 

Domes priekšsēdētāja 

vietn. (1 mēnesi 

aizvietošana) 

1     1440.00 1440.00 

  
      

ADMINISTRĀCIJAS AMATU SARAKSTS                                                             

Mēneša darba algas fonds (EUR):   5622.95         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Izpilddirektors 1     1402.80 1402.80 

2. 

Administratīvās un 

attīstības nodaļas vadītājs, 

sabiedrisko attiecību 

speciālists, personāla 

speciālists, pašvaldības 

sekretārs 

1     894.86 894.86 

3. 

Lietvedis, arhīva eksperts, 

dzimtsarakstu speciālists-

nodaļas vadītājs 

1     701.19 701.19 

4. 

Nekustamā īpašuma 

speciālists, iepirkumu 

speciālists, klientu 

apkalpošanas speciālists 

1     858.90 858.90 

5. 
Projektu vadītājs, 

teritorijas plānotājs 
1     865.20 865.20 

6. Apkopēja domē 2     450.00 900.00 

  

FINANŠU NODAĻAS AMATU SARAKSTS                                                            

Mēneša darba algas fonds (EUR):   3226.65         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
Nodaļas vadītājs, 

galvenais grāmatvedis 
1     1185.45 1185.45 
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2. 
Galvenā grāmatveža 

vietnieks 
1     788.55 788.55 

3. Vecākais grāmatvedis 1     677.25 677.25 

4. Kasieris, grāmatvedis 1     575.40 575.40 

 
            

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS AMATU SARAKSTS                                                    

Mēneša darba algas fonds (EUR):   1414.35         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
Pašvaldības policijas 

vecākais inspektors 
1     737.10 737.10 

2. 
Pašvaldības policijas 

inspektors 
1     677.25 677.25 

 

BŪVVALDES AMATU SARAKSTS                                                    

Mēneša darba algas fonds (EUR):   908.78         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Vadītājs 0.5     1020.60 510.30 

2. Būvinspektors 0.5     796.96 398.48 

  

BIBLIOTĒKAS AMATU SARAKSTS                                                                         

Mēneša darba algas fonds (EUR):   1699.20         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Bibliotēkas vadītājs 1     796.95 796.95 

2. Bibliotekāre 1     677.25 677.25 

3. Apkopēja 0.5     450.00 225.00 

  

SPORTA PĀRVALDES AMATU SARAKSTS                                                                

Mēneša darba algas fonds (EUR):  556.50         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Sporta metodiķis 1     556.50 556.50 
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SABIEDRISKO PAKALPOJUMU CENTRA AMATU SARAKSTS                             

Mēneša darba algas fonds (EUR):  279.09         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
Sabiedriskā pakalpojuma 

centra darbiniece 
0.6     465.15 279.09 

  

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES AMATU SARAKSTS                                                       

Mēneša darba algas fonds (EUR):   398.48         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Izglītības darba speciāliste 0.5     796.96 398.48 

  

 

TŪRISMA INFORMĀCIJAS UN VĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRA AMATU SARAKSTS                                     

Mēneša darba algas fonds (EUR):   1764.20         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
Vadītājs, tūrisma 

informācijas konsultants 
1     832.02 832.02 

2. 

Tūrisma informācijas 

konsultants, izglītojošā 

darba un darba ar 

apmeklētājiem vadītājs 

1     707.18 707.18 

3. Apkopēja 0.5     450.00 225.00 

 

MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANAS AMATU SARAKSTS                                           

Mēneša darba algas fonds (EUR):  712.37         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 

Māju apsaimniekošanas 

struktūrvienības vadītājs 

(piemaksa 20%) 

   1187.55 237.51 

2. Grāmatvede 0.75     633.15 474.86 
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KOMUNĀLĀ IECIRKŅA AMATU SARAKSTS                                                         

Mēneša darba algas fonds (EUR):   8456.54         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
Komunālā iecirkņa 

vadītājs 
1     1187.55 1187.55 

2. Grāmatvede 0.25   633.15 158.29 

3. Traktora vadītājs 1 4.193 166.83 699.52 699.52 

4. Traktora vadītājs 1 4.559 166.83 760.58 760.58 

5. Vecākais traktora vadītājs 1 4.559 166.83 760.58 760.58 

6. Mikroautobusa vadītājs 1 3.353 166.83 559.38 559.38 

7. Mikroautobusa vadītājs  1 3.353 106.5 559.38 357.09 

8. Sētnieks  4.45     450.00 2002.50 

9. Elektriķis 0.75     617.00 463.05 

10. 

Palīgstrādnieks (4.5 mēn. 

1 slodze, 7.5 mēn. 0.75 

slodzes) 

1     450.00 450.00 

11. 
Sezonas strādnieks (3 

mēn.) 
1   450.00 450.00 

12. Dārznieks 1     608.00 608.00 

  

APKURES DARBINIEKU AMATU SARAKSTS                                                       

Mēneša darba algas fonds (EUR):   290.01         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
Apkures struktūrvienības 

vadītājs (piem 5%) 
0.05   1187.55 59.38 

2. 
Kurinātājs-sezonas darbs 

(7.5 mēn) 
0.25 

  
450,00 112.50 

3. 
Siltumapgādes un apkures 

sistēmu tehniķis 
0.25     472.50 118.13 

  

KULTŪRAS NAMA AMATU SARAKSTS                                                                 

Mēneša darba algas fonds (EUR):   2159.40         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Kultūras nama direktors 1     737.10 737.10 

2. Kultūras metodiķis 1     617.40 617.40 
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3. Apkopēja 1     450,00 450,00 

4. "Suitu vīru" vadītāja   5.915 30 986.80 177.45 

5. 
Etnogrāfiskā ansambļa 

“Suitu Sievas” vadītāja 
  5.915 30 986.80 177.45 

  

KULTŪRAS NAMA PULCIŅU AMATU SARAKSTS                                                  

Mēneša darba algas fonds (EUR):   1261.44         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
deju kopas Suiti 

koncertmeistars  
  3.333 30 556.18 99.99 

2. deju kopas Suiti vadītāja   6.174 30 1030.01 185.22 

3. 
pensionāru deju kopas 

"Kalmes" vadītājs 
  3.697 40 616.77 147.88 

4. “Suitu dūdenieki” vadītājs   3.697 30 616.77 110.91 

5. 
Folkloras kopas “Suitiņi” 

vadītājs 
  5.915 30 986.80 177.45 

6. 
Folkloras kopas “Suitiņi” 

koncertmeistare 
  3.333 28 556.04 93.32 

7. 
Koncertmeist. skolas deju 

kolektīvam 
 3.333 12 556.04 40.00 

8. 
Keramikas pulciņa 

vadītāja  
  3.697 30 616.77 110.91 

9. Amatierteātra vadītāja  3.697 40 616.77 147.88 

10. “Suitu muzikantu” vadītājs  3.697 40 616.77 147.88 

  

ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS AMATU SARAKSTS                                                                          

Mēneša darba algas fonds (EUR):   90.50         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Komisijas priekšsēdētājs     4     

2. Komisijas loceklis (3 cilv.)   4.809 12 802.29 57.72 

3. Komisijas sekretārs   4.683 7 781.26 32.78 

 

BĀRIŅTIESAS AMATU SARAKSTS                                                                          

Mēneša darba algas fonds (EUR):   895.12         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
Bāriņtiesas priekšsēdētājs, 

bāriņtiesas loceklis 
1     808.29 808.29 
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2. 
Bāriņtiesas loceklis (3 

cilv.) 
  4.413 18  736.22 79.44 

3. Bāriņtiesas sekretārs   3.697 2 616.77 7.39 

  

SOCIĀLĀ DIENESTA AMATU SARAKSTS                                                              

Mēneša darba algas fonds (EUR):   1409.64         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
Sociālā dienesta vadītājs, 

sociālais darbinieks 
1     1041.09 1041.09 

2. 

Sociālais darbinieks 

darbam ar ģimeni un 

bērniem 

0.5     737.10 368.55 

  

 

ALSUNGAS VIDUSSKOLAS PAŠVALDĪBAS FINANSĒTO DARBINIEKU AMATU 

SARAKSTS      

Mēneša darba algas fonds (EUR):   7658.40         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Lietvedis, arhīvists 1     677.25 677.25 

2. Saimniecības pārzinis 1     677.25 677.25 

3. Pavārs 1     496.65 496.65 

4. Ēdnīcas vadītāja 1     617.40 617.40 

5. Virtuves darbinieks 1     450.00 450.00 

6. Pavāra palīgs 1     450.00 450.00 

7. Apkopēja 4.5     450.00 2025.00 

8. Ēkas dežurants 0.8     450,00 360.00 

9. Dienas dežurants 1     450.00 450.00 

10. Sētnieks 1     450.00 450.00 

11. Skolas māsa 0.3     785.00 235.50 

12. Jauniešu centra darbinieks 0.7     745.50 521.85 

13. 
Pagarinātās dienas grupas 

skolotājs 
0.33   750.00 247.50 

 

 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “MIĶELĪTIS” TEHNISKO DARBINIEKU AMATU 

SARAKSTS                              

Mēneša darba algas fonds (EUR):   4566.79         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 
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1. 
Pirmsskolas iestāžu un 

skolu māsa 
0.45     785.00 353.25 

2. Lietvedis 0.6     617.40 370.44 

3. Noliktavas pārzinis 0.25   496.65 124.16 

5. Skolotāja palīgs 4.25     465.15 1976.89 

6. 

Veļas mazgājamās 

mašīnas operators, 

noliktavas pārzinis 

1     469.56 469.56 

7. Apkopējs 1     450.00 450.00 

8. Sētnieks 1     450.00 450.00 

9. 
Remontstrādnieks, 

santehniķis 
0.75     496.65 372.49 

 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  PEDAGOGU (PAŠV.FIN.) AMATU SARAKSTS       

Mēneša darba algas fonds (EUR):   4843.50         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Vadītājs 1     870.00 870.00 

2. Pedagogs (mūzikas)  0.175     750.00 131.25 

3. Pedagogs (sporta)  0.3     750.00 225.00 

4. Skolotājs logopēds 0.385     750.00 288.75 

5. Pedagogs  4.438     750.00 3328.50 

  

MŪZIKAS SKOLAS PEDAGOGU (PAŠV.FIN.) AMATU SARAKSTS                      

Mēneša darba algas fonds (EUR):   1163.73         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Direktors 1     1003.00 1003.00 

2. Pedagogs (kokle) 0.2143   750.00 160.73 

 

AUTOCEĻU AMATU SARAKSTS 

Mēneša darba algas fonds (EUR):   209.65         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
Traktora vadītājs (600 

stundas gadā) 
  4.193  50 699.52 209.65 

 

 

 



 

 

3.# 

Par 16.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības 

budžetu 2020. gadam”. 

D. Kalniņa, A.Mundiciema 

Pamatojoties uz likumu “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, ievērojot likumu “Par pašvaldību budžetiem” un likumu “Par budžetu un finanšu 

vadību”, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotās komitejas 09.01.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, 

Grigorijs Rozentāls, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt 16.01.2020. saistošos noteikumus Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības 

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 16.februāra sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 2#3) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2020. gada 16.janvārī         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 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Alsungas novada pašvaldības 2020. gada budžeta  

ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā 

arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 

 

2. Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam šādā apmērā (1. 

pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 2221338 euro, 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 2326073 euro, 

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

2.4. plānoto aizņēmumu nav. 

 

3. Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 

2020.gadam šādā apmērā ( 2. pielikums) 

3.1.  kārtējā gada ieņēmumi – 600 euro, 

3.2. kārtējā gada izdevumi – 1680 euro, 

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1286 euro. 

 

4. Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un 

turpmākajos gados (esošos aizņēmumus) 2020. gadam 307813 euro apmērā (3. 

pielikums). 

 

5. Alsungas novada dome lemj par grozījumiem Alsungas novada pašvaldības 2020. 

gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā. 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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6. Alsungas novada pašvaldība 2020. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu 

pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem 

aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

 

7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu 

efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc 

naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības 

budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 

 

8. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā 

stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā  un tie 

publicējami pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

  

Domes priekšsēdētājs       D. Kalniņa 
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1. pielikums  

Alsungas novada domes 2020. gada 16. janvāra  

saistošajiem noteikumiem Nr. 1  

“Par Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam” 

 

Alsungas novada dome 

LV90000036596 

2020.GADA  IEŅĒMUMU  UN  IZDEVUMU  TĀME   Nr. I 

 
Budžeta veids   Pamatbudžets 

 
 

EURO 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 2 221 338 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 759 243 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 647 527 

1.1 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 

solidaritātes nodokļa  
647 527 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 647 527 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 647 527 

1.1.1.1. 

Saņemts no Valsts kases sadales konta 

iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

atlikums 

11 711 

1.1.1.2. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata 

gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
635 816 

1.4 Īpašuma nodokļi 108 466 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 108 466 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 108 466 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 96 303 

4.1.1.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
82 844 

4.1.1.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi 
13 459 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 12 163 

4.1.2.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā 

gada maksājumi 
7 200 

4.1.2.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 

iepriekšējo gadu parādi 
1 771 

4.1.3.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 
3 192 

4.1.3.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

parādi par iepriekšējiem gadiem 
0 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalojumiem un precēm 3 250 

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis 3 250 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 15 920 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 1 392 
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9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 648 

9.4.2.0. 
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās 
350 

9.4.3.0. 
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības 

ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos 
  

9.4.5.0. 

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa 

akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un 

atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības 

izsniegšanu 

140 

9.4.6.0. Nodevas par speciālu licenču izsniegšanu  0 

9.4.9.0. 
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā 
158 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  744 

9.5.1.1. 
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 
100 

9.5.1.2. 
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura 

pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 
0 

9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 519 

9.5.2.1. 
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu 
115 

9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 10 

9.9.0.0. Pārējās nodevas 0 

9.9.1.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā 0 

9.9.2.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas pašvaldību budžetā 0 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 2 760 

10.1.0.0. Naudas sodi 2 760 

10.1.3.0. Naudas sodi par kaitējumu videi 0 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 2 760 

10.1.9.0. Pārējie naudas sodi 0 

10.3.0.0. 
Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas 

pārkāpumiem 
0 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 419 

12.240 Maksa par zvejas tiesību izmantošanu 400 

12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu iņēmumi 19 

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 
19 

13.0.0.0. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
11 349 

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas   

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas   

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 10 000 

13.4.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas 
1 349 

13.5.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma 

iznomāšanas 
0 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 168 866 
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21.3.0.0. 
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi 
127 850 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 4 957 

21.3.5.9. Ieņēmumi no vecāku maksām 4 957 

21.3.6.0. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības 0 

21.3.7.0. 
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 
105 

21.3.7.9. 
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem 
105 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 17 672 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 3 546 

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 2 653 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 3 003 

21.3.8.9. 
Ieņēmumi par dzīvojamo telpu īri, pārējie ieņēmumi 

par īri un nomu 
8 470 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 
105 116 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 6 550 

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 90 401 

21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu 6 852 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 1 313 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi 

par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

41 016 

21.4.2.0. 
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie 

ieņēmumi 
38 681 

21.4.2.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem 

noteiktie ieņēmumi 
38 681 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2 335 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2 335 

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 1 277 309 

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 989 962 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 989 962 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 
295 399 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

280 522 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 
414 041 
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18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 
0 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 287 347 

19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 
0 

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 287 347 

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 2 326 073 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2 326 073 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 365 898 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 53 134 

04.000 Ekonomiskā darbība 140 598 

05.000 Vides aizsardzība 25 425 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 386 708 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 445 228 

09.000 Izglītība 809 318 

10.000 Sociālā aizsardzība 99 764 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2 326 073 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 968 582 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 779 279 

1000 Atlīdzība 1 011 154 

1100 Atalgojums 808 986 

1110 Mēnešalga 763 963 

1111 Deputātu mēnešalga 24 643 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 739 320 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 39 123 

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 37 263 

1148 Prēmijas un naudas balvas 460 

1149 
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, 

kas nav iepriekš klasificētas 
0 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 
5 900 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
202 168 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
195 968 
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1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi 
6 200 

1221 

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

6 200 

1227 
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 
0 

2000 Preces un pakalpojumi 765 625 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
4 161 

2110 
Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
2 374 

2111 Dienas nauda 624 

2112 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
1 750 

2120 
Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
1 787 

2121 Dienas nauda 1 087 

2122 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
700 

2200 Pakalpojumi 540 396 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 9 441 

2210 Pārējie sakaru pakalpojumi 9 441 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 156 835 

2221 Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri 76 155 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 6 800 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 60 180 

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 
80 734 

2231 
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 

attiecības 
22 324 

2232 
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par 

iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 
11 215 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 10 950 

2234 
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdevumi darba ņēmējiem 
3 455 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
7 550 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 920 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 24 320 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
267 217 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 73 162 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 21 210 
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2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana 
11 712 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 43 208 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 25 000 

2247 Apdrošināšanas izdevumi 0 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 
92 925 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 11 947 

2250 Informācijas tehnoliģiju pakalpojumi 11 947 

2260 Īre un noma 8 962 

2261 Ēku, telpu īre un noma 3 175 

2262 Transportlīdzekļu noma 0 

2263 Zemes noma 0 

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 5 787 

2269 Pārējā noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 4 840 

2272 Izdevumi par tiesvedības darbiem 400 

2273 
Maksa par zinātniskās pētniecības darbu 

izpildi 
0 

2274 
Ar brīvprātīgā darba veikšanu saistītie 

izdevumi 
0 

2275 
Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem 
0 

2276 
Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un 

zvērinātiem tiesu izpildītājiem 
4 440 

2280 
Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem 
420 

2280 
Maksājumi par pašvaldību parāda 

apkalpošanu 
420 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
200 935 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
23 790 

2311 Biroja preces 9 796 

2312 Inventārs 12 059 

2313 Spectērpi 0 

2314 
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai 
1 935 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 93 748 

2321 Kurināmais 44 100 

2322 Degviela 48 004 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 1 644 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 

2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana 

620 

2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 620 
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2350 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 
30 430 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 
42 497 

2363 Ēdināšanas izdevumi 42 497 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 9 850 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 

2390 Pārējās preces 0 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 1 590 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
18 543 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 18 443 

2512 
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi 
14 224 

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 106 909 

3000 Subsīdijas un dotācijas 8 355 

3260 
Valsts un pašvaldību dotācijas komersantiem, 

biedrībām, nodibinājumiemun fiziskām personām 
8 355 

3263 Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem 8 355 

6000 Sociālie pabalsti 98 554 

6240 
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā 
4 764 

6241 Bezdarbnieka pabalsts 0 

6242 Bezdarbnieka stipendija 4 764 

6250 
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā 
16 789 

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 0 

6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 100 

6254 Pašvaldību pabalsti krīzes situācijā 300 

6255 
Sociālās garantijas bāreņiem un 

audžuģimenēm naudā 
12 541 

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 3 848 

6260 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā 
768 
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6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 4 150 

6400 
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 
72 083 

6410 
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem 
27 660 

6411 Samaksa par aprūpi mājās 9 648 

6412 
Samaksa par institūciju sniegtajiem ilgstošiem 

sociālās aprūpes pakalpojumiem  
13 692 

6419 

Samaksa par pārējiem sociālajiem 

pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem 

noteikumiem 

4 320 

6420 
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas 

balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 
44 423 

6421 Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 1 532 

6422 Naudas balvas 1 420 

6423 Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 41 471 

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 
82 394 

1.4. 
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 
0 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 82 394 

7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 80 894 

7210 Pašvaldības budžeta transferti citām pašvaldībām 80 894 

7220 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu iekšējie 

transferti starp pašvaldības budžeta veidiem 
0 

7220 
Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas 

izdevumu transferts uz pašvaldības speciālo budžetu 
  

7240 Transferti publiski atvasinātām personām,transfertu atmaksa 0 

7270 

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām, 

budžeta nefinansētām iestādēm 

1 500 

2.0. Kapitālie izdevumi 357 491 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 357 491 

5000 Pamatkapitāla veidošana 357 491 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 1 100 

5110 Attīstības pasākumi un programmas 0 

5120 Nemateriālie ieguldījumi 1 100 

5120 
Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
1 100 

5200 Pamatlīdzekļi 356 391 

5210 Zeme, ēkas un būves 81 044 

5211 Dzīvojamās ēkas 0 

5212 Nedzīvojamās ēkas 34 959 
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5213 Transporta būves 42 085 

5214 Zeme zem ēkām un būvēm 0 

5215 Kultivētā zeme 0 

5216 Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 0 

5217 Pārējā zeme 0 

5218 Celtnes un būves 0 

5219 Pārējais nekustamais īpašums 4 000 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 58 839 

5231 Transportlīdzekļi   

5233 Bibliotēku krājumi 4 250 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 4 729 

5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 49 860 

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
0 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 216 508 

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 30 196 

  Aizņēmumi 0 

  Aizņēmumu atnaksa -255 251 

  
  

Sagatavoja A. Mundiciema 
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1. pielikums  

Alsungas novada domes 2020. gada 16. janvāra  

saistošajiem noteikumiem Nr. 1  

“Par Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam” 

 

Alsungas novada dome 
 

LV90000036596 
 

2020.GADA  IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME  Nr. I 

  

Budžeta veids   Ziedojumi un dāvinājumi 

 
 EUR 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 600 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 600 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 600 

23.4.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 
200 

23.4.1.0. Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 200 

23.4.2.0. 
Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā 

veidā 
0 

23.5.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām 

personām 
400 

23.5.1.0. Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 400 

23.5.2.0. 
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā 

veidā 
0 

7000 Transferti no pamatbudžeta 0 

II. KOPĀ IZDEVUMI 1 680 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1 680 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 0 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 0 

04.000 Ekonomiskā darbība 0 

05.000 Vides aizsardzība 0 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 680 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   

09.000 Izglītība 0 

10.000 Sociālā aizsardzība 0 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 680 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 680 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 680 
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1000 Atlīdzība 0 

2000 Preces un pakalpojumi 1 680 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
0 

2200 Pakalpojumi 30 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 0 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 0 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
30 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 30 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
0 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 

2260 Īre un noma 650 

2270 Citi pakalpojumi 0 

2280 
Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem 
0 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
1 000 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
0 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 

2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana 

0 

2350 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 
1 000 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 
0 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 0 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 

2390 Pārējās preces 0 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 0 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
0 

2800 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā 

noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie 

izdevumi 

0 

1.2. Procentu izdevumi 0 

4000 Procentu izdevumi 0 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 

7000 
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 
0 

2.0. Kapitālie izdevumi 0 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 0 

5000 Pamatkapitāla veidošana 0 

5200 Pamatlīdzekļi 0 
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5240 Pamatlīdzekļu izveidošana  0 

      

2.2. Kapitālo izdevumu transferti 0 

9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 

3.0. 
Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 

un nav klasificēti iepriekš 
0 

8000 
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 

un nav klasificēti iepriekš 
0 

  Naudas līdzekļi   

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 286 

  Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 206 

   

   
Sagatavoja    A. Mundiciema 

 
 

 



 

 

3. pielikums  

Alsungas novada domes 2020. gada 16. janvāra  

saistošajiem noteikumiem Nr. 1  

“Par Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam” 

Pārskats par saistību apmēru 

Alsungas novads 

Alsungas novada dome 

90000036596 

 
 

Kods/ 

Uzskai

tes 

konts 

Aizde

vējs 

Institucionālā 

sektora 

klasifikācijas 

kods 

Mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

 euro 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
turpmā

kajos 
gados 

pavisam 

(1.+2.+3

.+4.+ 

5+.6.+7.

+8.) 

A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 

09 
Valsts 

kase 
S13 01 00 

Mūzikas skolu telpu 

remonts 
20.07.2005 573 0 0 0 0 0 0 573 

09 
Valsts 

kase 
S13 01 00 

Satiksmes drošības un 

transporta sistēmas 

organizācijas 

uzlabošana Raiņa ielā, 

Alsungā 

22.07.2013 17 574 17 554 17 554 12 029 0 0 0 64 711 

09 
Valsts 

kase 
S13 01 00 

Jauna pasažieru 

pārvadāšanas autobusa 

iegāde Alsungas novada 

domes vajadzībām 

01.03.2017 8 779 8 757 8 736 8 713 0 0 0 34 985 

09 
Valsts 

kase 
S13 01 00 

 "Pašvaldības autoceļa 

Rijas-Zaļumi 

segasrekonstrukcija 

Alsungas novadā    

23.07.2014 1 972 1 972 1 972 1 970 0 0 0 7 886 
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09 
Valsts 

kase 
S13 01 00 

"Kombinētā 

granulu/malkas apkures 

katla piegāde un 

uzstādīšana un vecā 

katla demontāža Raiņa 

ielā 2, Alsungā, 

Alsungas novadā " 

29.11.2018 6 098 6 098 6 098 960 0 0 0 19 254 

09 
Valsts 

kase 
S13 01 00 

"Autoceļa Rijas Zaļumi 

un autoceļa Stobri 

Pucenes pārbūve 

Alsungas novadā" 

05.06.2019 4 062 4 062 4 062 4 062 2 031 0 0 18 279 

09 
Valsts 

kase 
S13 01 00 

Autoceļa Grāveri-Putni 

pārbūve Alsungas 

novadā 

29.11.2019 1 752 6 695 6 695 6 695 6 695 6 695 
166 

102 
201 329 

  KOPĀ x x x 40 810 45 138 45 117 34 429 8 726 6 695 
166 

102 
347 017 

  Saistību apjoms % no plānotajiem budžeta ieņēmumiem 3,34 3,69 3,69 2,81 0,71 0,55 13,58 28,36 

 

Pašvaldības budžeta ieņēmumi bez valsts mērķdotācijām 1223565 euro. 

 

 

Sagatavoja:  Finanšu nodaļas vadītāja  A. Mundiciema  

 63351396,26364270 

 ausma.mundiciema@alsunga.lv 

 

 



28 

 

 

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums  

Alsungas novada domes 2020. gada 16. janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 1 

“Par Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam” 

 

Alsungas novada pašvaldība atrodas Latvijas rietumu daļā. Šeit notiek vidēji 

intensīva lauksaimniecības un mežsaimniecības un mežistrādes attīstība, kā arī 

kultūras tūrisma attīstība, kas saistīta ar suitu kultūru. Alsungas novada pašvaldība 

aizņem 191 kvadrātkilometru zemes. 

2019. gadā Alsungas novadā no jauna reģistrētas 4 sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību. Kopumā novadā ir aktīvi uzņēmumi: 41 sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 

8 individuālie komersanti, 93 zemnieku saimniecības, 1 kooperatīvā sabiedrība, 6 

individuālie uzņēmumi. Uzņēmumi pēc pamatdarbības veida visvairāk nodarbojas ar 

jaukto lauksaimniecību (49), mežkopību un citu mežsaimniecības darbību (8), 

mežizstrādi (6) un dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecību (6). Lielākais 

apgrozījuma pieaugums ir mežsaimniecības un mežizstrādes uzņēmumiem. Alsungas 

novadā reģistrētas 149 juridiskās personas un 184 fiziskās personas, kas nodarbojas ar 

uzņēmējdarbību. Zemnieku saimniecībām un pašnodarbinātajiem noteiktie nodokļu 

režīmi nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjomu. Resursu pieejamība nosaka 

uzņēmējdarbības formas, bet uzņēmumu skaita izmaiņas parāda, ka uzņēmējdarbības 

vide ir dinamiska. 

 Pašvaldībā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. 2016.gada 1.janvārī dzīves 

vietu deklarējuši bija  1495 iedzīvotāji, 2017. gada 1. jūlijā bija 1431 iedzīvotāji, 

2018. gada 1. jūlijā 1403 iedzīvotāji, bet 2019. gada 1. jūlijā 1378 iedzīvotāji, 

saglabājot negatīvu tendenci iedzīvotāju skaitā. Lai arī kopējais iedzīvotāju skaita 

samazinājums kopš 2016. gada ir 7,8%, vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās 

bremzēšanās (No 2016. līdz 2017. gadam samazinājums bija 4,28%, no 2017. līdz 

2018. gadam 1,96%, bet no 2018. līdz 2019. gadam 1,78%). Alsungas novadā 

iedzīvotāju vidū pastāv dzimuma sadalījums 49% vīrieši un 51 % sievietes.  (Datu 

avots: Iedzīvotāju reģistra statistika. PMLP dati 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/ISDG_Pasvaldibas_darbaspeja01072019.pdf) 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem, 

2019. gada 1. jūlijā novadā 13 % no deklarētajiem iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 0 

līdz 17 gadiem (5% pirmsskolas vecumā), bet 23% pārsniedz darbaspējas vecumu. 

64% iedzīvotāju ir darbspējas vecumā, kas nozīmē, ka turpmākajos gados, tāpat kā 

visā Latvijā, arī Alsungas novadā problēma būs iedzīvotāju novecošanās un 

darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanās. (Datu avots: Darbspējas 

vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās. PMLP dati 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/ISDG_Pasvaldibas_darbaspeja01072019.pdf) 

Pašvaldībā bezdarba līmenis ir stabils. Reģistrētais bezdarba līmenis 2019. gada 

31. decembrī bija 5,6% un bezdarbnieku skaits 44 personas. (2018. gada 31. decembrī 

bija 4,8%, 2017. gada 31. decembrī 4,9%). Salīdzinājumam 2016. gada 31. decembrī 
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bezdarba līmenis bija 6,7%. Kopējais stāvoklis Alsungas novadā ir labāks, kā vidēji 

Kurzemē (6,4%). 

181 no novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ienākumus gūst Rīgā reģistrētos 

uzņēmumos, 215 Alsungas novadā, 80 Kuldīgas novadā, 56 Ventspils pilsētā, 22 

Grobiņas novadā, 20 Liepājas pilsētā reģistrētos uzņēmumos (avots: 

https://www.vid.gov.lv/lv/statistika/statistika-pasvaldibam/T16000_624200_2018). 

Pašvaldības galvenā prioritāte ir iedzīvotāju skaita stabilizēšana, ko pašvaldība 

cenšas panākt attīstot bērnu un jauniešu izglītības jomu, uzlabojot dzīves vides 

kvalitāti un sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību. Lai nodrošinātu novada 

attīstību un ilgtspēju, jāveicina dzimstība un jaunu cilvēku ienākšana, atgriešanās un 

palikšana novadā. Izvērtējot iespējas (telpas, ceļi, darbaspēka resursi), ko novads var 

piedāvāt investoriem, var secināt, ka novadam būtu jākoncentrējas uz kvalitatīvas 

dzīves vides attīstību (izglītība, kultūra, sports, brīvais laiks), lai saglabātu iedzīvotāju 

skaitu un jānodrošina ceļu uzturēšanu, lai iedzīvotāji pēc iespējas īsākā laikā varētu 

sasniegt savu darba vietu lielajās pilsētās. Dzimstības veicināšanai būtu nepieciešams 

papildus apsvērt sociālo atbalstu jaunajām ģimenēm un turpināt nodrošināt 

pieejamību kvalitatīvai izglītībai un papildizglītības aktivitātēm brīvajā laikā. 

Savukārt uzņēmējdarbības attīstībai iespēju robežās nodrošināt ceļu infrastruktūru un 

ar dažādu konsultāciju palīdzību veicināt iedzīvotāju nodarbinātību, tai skaitā, kļūstot 

par pašnodarbinātajiem. 

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais 

instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un 

sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.  

Alsungas novada pašvaldība 2020. gada budžetā ir ņēmusi vērā nozaru intereses 

un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus 

sabiedrībai svarīgās jomās. 

Par budžeta prioritārajām jomām 2020. gadā ir noteikta izglītības kvalitātes un 

dzīves vides uzlabošana, kā arī pasākumi uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanai, lai 

veidotu sakārtotu, ērtu un ekonomiski izdevīgu dzīves vidi, kā arī spēja nodrošināt 

pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Plānoti šādi darbi sabiedriskās 

infrastruktūras uzlabošanā: 

 moderna dabaszinību kabinetu izveide Alsungas vidusskolā, 

 automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas renovācija Alsungas 

vidusskolā, 

 ceļa posma Grāveri – Putni pārbūves pabeigšana, vienkārtas virsmas 

seguma uzklāšana Krasta ielai, seguma atjaunošana autoceļam Rudumi 

– Tīrlauki, Beķeru karjers un Blintene - Mazgravas u.c.),  

 teritorijas labiekārtošana (rotaļlaukumu labiekārtošana pirmsskolas 

izglītības iestādē “Miķelītis”, celiņa bruģēšana pie bibliotēkas ēkas), 

 ēkas Skolas ielā 11a energoefektivitātes uzlabošana (logu nomaiņa), 

 Alsungas viduslaiku pils glābšanas darbu turpināšana u.c. 

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta 

klasifikācija ir norādīta Alsungas novada domes saistošo noteikumu „Par Alsungas 

novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 1. un 2.pielikumā. 
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Budžeta ieņēmumi 

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 2221338 kopsummā un tos veido nodokļu 

ieņēmumi,  nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un 

sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti 

(mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un 

paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu 

īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).  

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

390282.49.  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 635816 , t.i.  par EUR  

55708 mazāk  nekā 2019. gadā plānots un par Euro 136802 mazāk kā 2019.gadā 

faktiski saņemts.    

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – EUR 82844, par ēkām 

– EUR 4162 par mājokļiem EUR 3192  un inženierbūvēm – EUR 3038 

 Ieņēmumi no PFIF plānoti EUR 406391, t.i. par EUR 77541 vairāk kā bija 

plānots 2019.gadā un par EUR 72872 vairāk kā faktiski saņemts 2019.gadā. Transferti 

no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem plānoti EUR 

60000, ieņēmumi Pils rekonstrukcijai EUR 227347. 

Valsts budžeta transferti plānoti pavisam EUR 980059, tai skaitā valsts 

mērķdotācijas  pedagogu  darba samaksai un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānotas EUR  193539 apmērā, transferti no 

LAD autoceļa Grāveri- Putni atjaunošanai (pēc projekta pabeigšanas) EUR 188919, 

transferti pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanai EUR 73459. 

Nenodokļu ieņēmumus EUR 15920 apmērā veido ieņēmumi no zemes  

pārdošanas EUR 10000, valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 168866 apmērā veido 

vecāku līdzfinansējums Alsungas Mūzikas skolā EUR 4957, ieņēmumi no dokumentu 

izsniegšanas un kancelejas pakalpojumiem EUR 105, ieņēmumi par telpu īri EUR 

5655, par telpu  nomu EUR  3546,  par biļešu realizāciju EUR 6550 ieņēmumi par 

komunālajiem pakalpojumiem EUR 90401, ieņēmumi par projektu īstenošanu EUR 

6852, ieņēmumi par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem EUR 38615 u.c. 

 

Izdevumi 

Budžeta izdevumi plānoti EUR 2326073 apmērā  (neskaitot Valsts kases 

aizņēmumu pamatsummas atmaksas). 

 

Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti EUR 362493,apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības 

nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.: 
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 domes pārvaldei EUR  365898, no tiem: 

o deputātu atlīdzībai EUR  30579, 

o izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  EUR 75000. 

Pašvaldības darbiniekiem darba algas palielinātas par 5 % Izdevumi atlīdzībai 

no pašvaldības finansējuma plānoti 795711, t.i. par EUR 7215 vairāk, salīdzinot ar 

2019.gada faktiskajiem izdevumiem. 

 

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 14294: 

 Nesadalītais atlikums mājokļu apsaimniekošanai EUR  6990,  

 Rezerve pārējiem paredzamajiem izdevumiem EUR 16003. 

 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Izdevumi plānoti EUR 53134 apmērā:  

 Alsungas novada domes pašvaldības policijad darbības nodrošināšanai 

EUR 35205,  

 Administratīvajai komisijai EUR 1648, 

 Bāriņtiesai EUR 16281. 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Izdevumi plānoti EUR 386708 apmērā, t.sk.:  

 EUR   56692    apkurei, 

 EUR   253978  komunālās saimniecības un teritorijas uzturēšanai, 

 EUR   76038    mājokļu apsaimniekošanai. 

 

Atpūta, kultūra, sports 

Izdevumi plānoti EUR 445228 apmērā, t.sk.: 

 EUR   20541    sportam, 

 EUR   37123    bibliotēkai, 

 EUR   280770  Tūrisma informācijas centram (no tiem 227347 EUR 

pils remontam), 

 EUR   106794   kultūrai. 

 

Izglītība 

Izdevumi plānoti EUR 809318 apmērā, t.sk.: 

 EUR  208740 Pirmsskolas izglītības iestādei, 

 EUR  478450 Alsungas vidusskolai, 

 EUR  83699   Alsungas Mūzikas skolai, 

 EUR  38429   Izglītības pārvaldei. 

Izglītības iestādēm valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, izņemot Mūzikas 

skolu,  piešķirtas 8 mēnešiem periodam no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.augustam. 
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Sociālā aizsardzība 

Izdevumi sociālajai aizsardzībai kopā plānoti EUR 99764: 

 Sociālajam dienestam EUR 85269, t.sk., dažādu veidu pabalstiem EUR 51422, 

pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi EUR 7215. 

 Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem EUR 7629,  

 Sabiedrisko pakalpojumu centram EUR 6866. 

 

          Ekonomiskā darbība 

Kopā izdevumi ekonomiskajai darbībai plānoti EUR 140598: 

 Izdevumi pašvaldības autoceļiem plānoti EUR 108809, tai skaitā autoceļa 

Grāveri- Putni rekonstrukcijas pabeigšanai EUR 42085, 

 Izdevumi būvvaldei EUR 15764,  

 Izdevumi autobusu uzturēšanai skolēnu pārvadīšanai EUR 16025. 

 

          Dabas resursi 

        Dabas aizsardzībai plānoti izdevumi EUR 25425. 

 

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem 

Turpmākajos divos gados tiks turpināta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana. 

2021. gadā plānots turpināt pilnveidot Alsungas vidusskolas un pirmsskolas izglītības 

iestādes “Miķelītis” infrastruktūru, remontēt un attīstīt ēku Skolas ielā 11, kā uzlabot 

autoceļa Ābeļnieki -Šķiļi stāvokli (virskārtas atjaunošana, grāvju tīrīšana). 2022. gadā 

plānots uzlabot stāvokli ceļiem Norieši – Stacija, Ķirškalni – Mazreģi, Kundziņi – 

Mālkalni. 

 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

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

jāatmaksā EUR 39155, saņemot atmaksu par 2019./2020. gados realizētajiem 

projektiem autoceļu atjaunošanai, plānots atmaksāt arī šo projektu realizācijai 

saņemtos aizņēmumus no Valsts kases EUR 216096. Šo aizņēmumu atmaksai līdzekļi 

rezervēti. 

 

 

Domes priekšsēdētāja      D.Kalniņa 
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4.# 

Par apkures tarifiem 

D. Kalniņa, K. Ansons, A. Mundiciema 

Vasarā notika Alsungas novada domei piederošo katlu māju darbības 

optimizēšana, pārejot uz automātiskajiem granulu katliem. Tika nomainīts apkures 

katls Skolas ielas katlu mājā un uzstādīts doktorātā, kā arī jau iepriekšējā gadā tika 

nomainīts Raiņa ielas katlu mājā. 17.10.2019. domes sēdē tika apstiprināti katlu mājas 

apkures tarifi, un uzdots 2020.gada janvāra komitejas sēdē iesniegt aprēķinus par 

apkures izmaksām 2019.gada oktobrī – decembrī. Apkures izmaksas šajā periodā ir 

mazākas, kā tika prognozēts, tāpēc nepieciešams noteikt jaunu apkures tarifu, 

atbilstoši reālajām izmaksām. Kopumā pašvaldībai apkures izmaksas samazinās, bet 

atsevišķām ēkām tās palielinās, kas skaidrojams ar to, ka tagad katrai ēkai uzstādīts 

siltumskaitītājs un atsevišķās ēkās ir ļoti zema energoefektivitāte. Ēkā Skolas ielā 11a 

energoefektivitāte turklāt atšķiras izīrētajos dzīvokļos, kuros īrnieki veikuši 

energoefektivitātes pasākumus, un domes lietošanā esošajā ēkas daļā, kurā nav veikti 

nekādi pasākumi. Līdz ar to īrnieki – privātpersonas – sedz siltuma zudumus, kas 

nerodas viņu apdzīvotajās telpās. 

A. Sokolovskis ierosina arī Raiņa ielas katlu mājai piešķirt atlaidi 22% apmērā, 

pamatojoties uz to, ka šīs dzīvojamās mājas apsaimniekotājs ir Alsungas novada 

dome. Interesējas par to ko novada dome, kā apsaimniekotājs ir darījis, lai dzīvojamai 

mājai nebūtu tik lielas izmaksas par siltumu, izņemot to ka ir uzlikts siltuma skaitītājs. 

Un interesējas par apsaimniekošanas plānu Raiņa ielas dzīvojamās mājai, kur būtu 

apsaimniekotājs rosinājis priekšlikumus, lai samazinātu enerģijas patēriņu un 

iedzīvotāju nolemto viedokli, ko no šī plāna realizēt. Komunālā iecirkņa vadītājs K. 

Ansons izklāsta kādi darbi ir veikti. Ir uzstādīts siltuma skaitītājs, noregulēti un 

pieregulēts apkures katls, tā efektīvākai darbībai, ir iegādātas granulas, kas atbilst 

noteiktajām prasībām. Skolas ielas katlumājā decembrī ir izveidots siltuma apsaistes 

automātika, kas ļauj nedaudz regulēt temperatūras. Ir bijušas iedzīvotāju mājas 

apsaimniekošanas sapulces, kur lemts par veicamajiem darbiem, bet Komunālais 

iecirknis kā ēkas apsaimniekotājs nav piedāvājis īpašniekiem veikt ar ēkas 

energoefektivitātes uzlabošanu saistītus pasākumus, jo līdz šim nebija iespējams 

konstatēt to, ka ēkas siltumzudumi ir ievērojami lielāki kā citām ēkām, kas saņem 

siltumapgādes pakalpojumu no Raiņa ielas katlu mājas. Diskusijā par A. Sokolovska 

priekšlikumu tiek dots vārds visiem deputātiem, kā arī Komunālā iecirkņa vadītājam 

K. Ansonam. 

D. Kalniņa aicina balsot par A. Sokolovska izteikto priekšlikumu: 

“Sākot ar 2019.gada decembri, iedzīvotājiem, kuriem pieder dzīvokļi Raiņa ielā 4, 

par apkuri piemērot atlaidi 22% apmērā, līdz brīdim kamēr apsaimniekotājs izstrādā 

siltuma efektivitātes uzlabošanas plānu dzīvojamai mājai un iedzīvotāji veic darbus 

siltuma energoefektivitātes uzlabošanai saskaņā ar to vai atsakās veikt 

energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.” 

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

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

ar 2 deputātu balsīm “Atturas” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, 

“Pretī” nav, 
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Dome nolemj: 

1. Sākot ar 2019.gada decembri, iedzīvotājiem, kuriem pieder dzīvokļi Raiņa ielā 

4, par apkuri piemērot atlaidi 22% apmērā, līdz brīdim kamēr apsaimniekotājs 

izstrādā siltuma efektivitātes uzlabošanas plānu dzīvojamai mājai un 

iedzīvotāji veic darbus siltuma energoefektivitātes uzlabošanai saskaņā ar to 

vai atsakās veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. 

D. Kalniņa aicina balsot par komitejas sēdē sagatavoto lēmumprojektu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 14. punkta d) 

apakšpunktu, 21.09.2017. Alsungas novada domes noteikumiem “Maksas 

pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodika un pakalpojumu maksas 

apstiprināšanas kārtība”, Komunālā iecirkņa vadītāja K. Ansona un Finanšu nodaļas 

vadītājas A. Mundiciemas veiktajiem aprēķiniem, Ministru kabineta 2011.gada 

3.maija noteikumu Nr. 333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no 

maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī 

maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtība” 8. punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 09.01.2020. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars 

Macpans, Grigorijs Rozentāls, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

2. Apstiprināt maksu par siltumapgādes pakalpojumu doktorātā 78,078 euro (bez 

PVN) par megavatstundu.  

3. Apstiprināt maksu par siltumapgādes pakalpojumu klientiem, kas saņem 

siltumu no Skolas ielas katlu mājas, 85,189 euro (bez PVN) par 

megavatstundu.  

4. Apstiprināt maksu par siltumapgādes pakalpojumu klientiem, kas saņem 

siltumu no Raiņa ielas katlu mājas, 85,791 euro (bez PVN) par 

megavatstundu.  

5. Pakalpojuma maksa piemērojama, sākot no 2020. gada 1. janvāri. 

6. Sākot ar 2019.gada decembri, iedzīvotājiem, kuri īrē dzīvokļus Skolas ielā 

11A, par apkuri piemērot atlaidi 22% apmērā. 

7. Uzdot Finanšu nodaļas vadītājai A. Mundiciemai veikt pārrēķinu par oktobra, 

novembra, decembra klientu samaksāto atbilstoši faktiskajām izmaksām, 

veicot korekcijas 2019. gada decembra rēķinā. 

8. Uzdot Komunālā iecirkņa vadītājam K. Ansonam 2020. gada jūnija komitejas 

sēdē iesniegt aprēķinus par apkures izmaksām 2019. gada oktobrī – 2020. 

gada maijā. 
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5.# 

Par konkursa nolikumu kultūras projektu finansēšanai 

D. Kalniņa, A. Jonele 

Izvērtējot iepriekšējā gada konkursa Alsungas novada domes finansējuma 

saņemšanai kultūras projektiem Alsungas novadā rezultātus un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 5. punktu un 21. pantu, 2020. gada 16. 

janvāra Alsungas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 2#3) “Par 16.01.2020. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības budžetu 2020. 

gadam”, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotās komitejas 09.01.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars 

Macpans, Grigorijs Rozentāls, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt konkursa “Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras 

projektiem Alsungas novadā” īstenošanai 2020. gadā 1000,00 euro. 

2. Noteikt, ka projektu iesniegšanas termiņš 2020. gadā ir 30. marts. 

3. Noteikt, ka atbildīgais par konkursa norisi ir Administratīvās un attīstības 

nodaļas projektu speciāliste A. Jonele. 

4. Ja projekta konkursa finansējums netiek pilnībā izmantots, tad projektu 

vadītājs izsludina otro projektu kārtu, publicējot informāciju informatīvajā 

izdevumā “Alsungas ziņas” vismaz vienu mēnesi pirms otrās kārtas 

pieteikuma termiņa. 

 

6.# 

Par Alsungas novada projektu konkursa “Mēs Alsungai!” nolikuma 

apstiprināšanu 

D. Kalniņa, A. Jonele 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. pantu, 2020. gada 16. janvāra 

Alsungas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 2#3) “Par 16.01.2020. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības budžetu 2020. 

gadam”, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotās komitejas 09.01.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars 

Macpans, Grigorijs Rozentāls, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 
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1. Apstiprināt projektu konkursa “Mēs Alsungai!” nolikumu. 

2. Piešķirt konkursa Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai 

projektu konkursa “Mēs Alsungai!” nolikumu īstenošanai 2020. gadā 

2000,00 euro. 

3. Noteikt, ka projektu iesniegšanas termiņš 2020. gadā ir 30. marts. 

4. Noteikt, ka atbildīgais par konkursa norisi ir Administratīvās un attīstības 

nodaļas projektu speciāliste A. Jonele. 
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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 

APSTIPRINĀTS 

 ar Alsungas novada domes  

2020. gada 16. janvāra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 2#6 

ALSUNGAS NOVADA  

PROJEKTU KONKURSA “MĒS ALSUNGAI” NOLIKUMS 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Alsungas novada dome (turpmāk - 

dome) piešķir finansējumu nevalstisko organizāciju un interešu/ iedzīvotāju grupu 

(vismaz 5 cilvēki) projektiem. 

1.2. Dome līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu 

līdzfinansēšanai tiek plānoti no Domes tekošā gada pamatbudžeta. 

1.3. Pieejamais projektu “Mēs Alsungai” kopējais finansējums no Alsungas 

novada domes budžeta ir 2000 eiro gadā. 

1.4. Projektu pieteikumus var iesniegt Alsungas novada iedzīvotāju grupas vai 

sabiedriskas organizācijas, kas darbojas Alsungas novadā. 

1.5. Projektu konkursa pieteikumus pieņem klātienē Alsungas novada domē 

(Pils ielā 1), sūtītu pa pastu vai elektroniski (dome@alsunga.lv ) parakstītu ar drošu 

elektronisku parakstu no tekošā gada 1. marta līdz 30. martam (ieskaitot) plkst.17.00. 

1.6. Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir līdz tekošā gada 30.septembrim. 

Projektu realizēšanas termiņš netiek pagarināts. 

1.7. Projekta atskaišu iesniegšanas termiņš ir līdz tekošā gada 31. oktobrim. 

1.8. Paziņojumu par konkursu publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā 

"ALSUNGAS ZIŅAS" un pašvaldības mājas lapā - www.alsunga.lv  

1.9. Projekta pieteikums netiks vērtēts, ja projekts neatbilst 3.5. punktā 

minētajai prioritātei. 

2. KONKURSA MĒRĶI 

2.1. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu 

risināšanā, sekmējot  dzīves kvalitātes un Alsungas novada apkārtējās vides 

uzlabošanos. 

2.2. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un interešu/iedzīvotāju grupām. 

2.3. Veicināt iedzīvotāju izglītošanos, sekmējot viņu dzīves kvalitātes 

uzlabošanos. 

2.4. Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu Alsungas novadā. 

 

3. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI 

3.1. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.  

mailto:dome@alsunga.lv
http://www.alsunga.lv/
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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3.2.Viena projekta atbalstam Alsungas novada domes budžeta finansējums 

nepārsniedz – EUR 500,00. 

3.3. Projektā var paredzēt izdevumus sabiedrību izglītojošiem pasākumiem, 

nozīmīgām materiālu, ātri nolietojamā inventāra un ilgtermiņa ieguldījumu iegādei, 

kas tiek uzskaitīts un iekļauts Alsungas novada domes īpašumā. 

3.4. Projekta aktivitātes jāīsteno Alsungas novadā un projekta rezultātu 

ieguvējiem jābūt Alsungas novada iedzīvotājiem. 

3.5. Pašvaldība finansējumu piešķir: brīvā laika pavadīšanas dažādošanas 

infrastruktūrai un dzīves kvalitātes uzlabošanai (teritoriju labiekārtošanai, 

infrastruktūras uzlabošanai, telpu aprīkojuma un inventāra iegādei), publiskiem 

pasākumiem, kas vērsti uz iedzīvotāju izglītošanu. 

3.6. Pašvaldības finansējumu nepiešķir: 

3.6.1. nekustamā īpašuma iegādei vai kapitāliem būvdarbiem; 

3.6.2. komandējumu un braucienu apmaksai; 

3.6.3. pabalstiem un citiem  maksājumiem privātpersonām; 

3.6.4. nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai, administrācijas 

un darbinieku atalgojumam un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem; 

3.6.5. īstenotiem projektiem; 

3.6.6. politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem; 

3.6.7. projekta administrēšanas izdevumiem – sakaru pakalpojumiem, degvielai, 

kancelejas precēm, telpu nomai utt.; 

3.6.8. individuālām apmācībām; 

3.6.9. projektiem, kuri netiek iesniegti projektu konkursa noteiktajā termiņā. 

 

4. PROJEKTA IESNIEGŠANA 

4.1. Pretendents, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šā konkursa 

nolikuma noteikumus. 

4.2. Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas 

pašvaldības mājas lapā - www.alsunga.lv - Projekti/aktualitātes, kā arī Alsungas 

novada domes Administratīvajā un attīstības nodaļā. 

4.3. Konsultācijas par projekta pieteikumu sagatavošanu sniedz 

Administratīvajā un attīstības nodaļā, tālr.: 20270718.  

4.4. Pretendents projekta dokumentu oriģinālus iesniedz Alsungas novada domē 

Administratīvajā un attīstības nodaļā līdz norādītajam termiņam. 

4.5. Projekta pieteikumam jābūt cauršūtam, sanumurētām lapām un parakstītam. 

4.6. Projekta pieteikums sastāv no (skatīt pielikumā): 

4.6.1. projekta vadītāja parakstītas projekta pieteikuma veidlapas;  

4.6.1.1. projekta vispārējā informācija un grupas statuss; 

4.6.1.2. projekta un tā aktualitātes apraksts un pamatojums; 

4.6.1.3. detalizēta projekta izmaksu tāme; 

4.6.1.4. projekta paredzamie sasniedzamie rezultāti; 

4.6.2. rekomendācijas vēstules vai citiem dokumentiem, ja nepieciešams 

un kurus pretendents uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanai. 

4.7. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. 

4.8. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt. 

4.9. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 

 

5. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS PAMATKRITĒRIJI 

5.1. Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme, atbilstība konkursa mērķiem. 

http://www.alsunga.lv/
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5.2. Projekta īstenotāja paša ieguldītais darba apjoms projekta īstenošanā. 

5.3. Projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti. 

5.4. Piedāvāto ideju oriģinalitāte un darbības  ilgtspēja. 

5.5. Pieprasītā finansējuma samērīgums plānotajai aktivitātei. 

 

6. KONKURSA KOMISIJA UN PROJEKTU PIETEIKUMU 

IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē konkursa vērtēšanas komisija. 

6.2. Konkursa vērtēšanas komisija tiek izveidota ar domes priekšsēdētāja 

rīkojumu. 

6.3. Konkursa rezultāti tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā 

"ALSUNGAS ZIŅAS" un pašvaldības mājas lapā mēneša laikā pēc projektu 

iesniegumu pieņemšanas beigu termiņa. 

7. LĪGUMS 

7.1. Dome ar apstiprinātā projekta pretendentu slēdz sadarbības līgumu par 

atbalstītā projekta īstenošanu, kurā nosaka: 

7.1.1. līgumslēdzēju tiesības un pienākumus; 

7.1.2. projekta finansēšanas kārtību; 

7.1.3. projekta īstenošanas termiņu. 

 

8. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE 

8.1. Projekta iesniedzējs pēc aktivitāšu īstenošanas norādījos termiņos iesniedz 

pašvaldībā atskaiti par projekta īstenošanas gaitu un veiktajiem publicitātes 

pasākumiem.  

8.2. Projekta iesniedzējs nodrošina publicitātes pasākumus ar norādi uz 

Alsungas novada domes atbalstu konkrētajam projektam, izmantojot Alsungas novada 

domes logo. 

8.3. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības veikt projekta aktivitāšu norišu 

pārbaudi projekta īstenošanas laikā un pēc tā realizēšanas. 

8.4. Alsungas novada domes piešķirtais līdzfinansējums NETIKS ieskaitīts 

grupas vadītāja/dalībnieku norēķinu kontā bankā vai izmaksāts grupas 

vadītājam/dalībniekiem skaidrā naudā; 

8.5. Projekta ietvaros tiks akceptēti TIKAI bezskaidras naudas darījumi, par 

katru darījumu noformējot MK noteikumiem atbilstošus darījumu apliecinošos 

dokumentus (rēķinus vai preču pavadzīmes – rēķinus ar Alsungas novada domes 

rekvizītiem) un iesniedzot Alsungas novada domē, kur tos pārbaudīs un veiks 

pārskaitījumus projekta vajadzībām. 

8.6. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam 

projektam, piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, tiek fiksēti 

finanšu pārkāpumi, vai projekta īstenotājs nav iesniedzis projekta atskaiti līgumā 

noteiktajā termiņā, Dome var lemt par projekta mērķim neatbilstoši izlietoto finanšu 

līdzekļu piedziņu no projekta vadītāja. 

8.7. Objektīvu un pamatotu iemeslu gadījumā uz projekta vadītāja iesnieguma 

pamata komisija var lemt par projekta termiņa pagarinājumu vai projekta 

apstiprināšanu ar nepilnīgi sasniegtajiem projekta rezultātiem, kas ir nenozīmīgi un 

nemaina projekta galveno mērķi, bez sankcijām projekta vadītājam. 

 

 

Domes priekšsēdētāja 

 

 

D. Kalniņa 
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ALSUNGAS NOVADA DOMES  

 

PROJEKTU KONKURSA “MĒS-ALSUNGAI!” 

 

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA 

 

20___. gads 

 

 

 

Projekta nosaukums: 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(aizpilda domes darbinieks) 

Pieteikuma nr.  

Saņemšanas dat.  

Darbinieka 

paraksts, atšifr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar šo veidlapu Jūs piesakāties projektu konkursam “Mēs-Alsungai”.  Vajadzības gadījumā šai 

veidlapai varat pievienot papildus informāciju pielikumu veidā. 
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Vispārējā informācija 

GRUPAS 

NOSAUKUMS: 

 

ADRESE: 

 

 

TELEFONS:  

GRUPAS 

VADĪTĀJS: 

 

Adrese  

Telefons  

e-pasts  

Dalībnieku skaits 

grupā: 

 

 

 

Grupas statuss 

 

 a) nevalstiska organizācija 

 b) nereģistrēta grupa 

 c) cits 

 

 

SNIEDZIET ĪSU PIEDĀVĀTĀ PROJEKTA APRAKSTU 

 

Projekta nosaukums: 

 

 

 

Projekta darbības vieta: 

 

 

 

Projekta mērķis: 

 

 

 

Uzdevumi: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 



42 

 

 

 

KĀPĒC ŠIS PROJEKTS IR NEPIECIEŠAMS? ESOŠĀS SITUĀCIJAS ĪSS 

APRAKSTS. APRAKSTIET JEBKĀDA VEIDA AKTIVITĀTES, KAS TIKS 

VEIKTAS DOTAJĀ JOMĀ.  

Ja nepieciešams, pievienojiet kartes, fotogrāfijas, utt.  
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PROJEKTA LAIKA GRAFIKS 

(Nepieciešamības gadījumā var sastādīt arī detalizētāku laika tabulu pa nedēļām vai 

pat dienām) 

  

Aktivitātes nosaukums 1.mēnesis 2.mēn. 3.mēn. 4.mēn. 5.mēn. 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

FINANSIĀLO IZDEVUMU APRAKSTS (EUR) 

(Nav obligāti jāaizpilda visas paraugā dotās budžeta pozīcijas, bet gan tikai tās, kuras 

attiecas uz jūsu projekta izmaksām. Varat arī paši pievienot savu budžeta tabulu.) 

 

Pozīcija 

 

Vienība Vien. 

Skaits 

 

Vien. 

cena 

EUR 

Kopējās 

izmaksas 

EUR 

Konkursa 

dotācija 

Cits 

līdzfinan 

sējums* 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Kopā 

 

      

 

 

 

 

 

* līdzfinansējuma avots 
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KĀDUS REZULTĀTUS PAREDZAMS SAGAIDĪT NO ŠĪ PROJEKTA? KO 

PROJEKTA ĪSTENOŠANA DOS ALSUNGAI? KAS GŪS LABUMU NO 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupas vadītāja (kontaktpersonas)  

          vārds, uzvārds             Paraksts                Datums 

              

_____________________________________________________________________ 

 

Grupas dalībnieka vārds, uzvārds             Paraksts                Datums

              

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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PROJEKTU KONKURSS „MĒS-ALSUNGAI!”  

 

Grupas gala ziņojums 

 
Šajā ziņojumā grupai ir jāapraksta paveiktais darbs un jāpaskaidro, kādus rezultātus 

izdevās sasniegt, un kā tas notika. Ja iespējams, var pievienot fotogrāfijas. 

 

Vispārēja informācija 

 

Grupas nosaukums         

 

Grupas vadītājs (kontaktpersona)       

 

Dalībnieku skaits grupā __________________________________ 

 

Projekta nosaukums         

 

Projekta īstenošanas laiks    _______________________________ 

 

Projekta rezultāti 

Vai tika sasniegts izvirzītais projekta mērķis un uzdevumi? Vai tajos tika kaut kas 

mainīts? 
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Projekta īstenošana 

Lūdzu īsi raksturojiet, kā darbojās projekta grupa. Konkrēti aprakstiet paveiktos 

darbus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiālo izdevumu apraksts (EUR) 

Pozīcija 

 

Vienība Vien. 

Skaits 

 

Vien. 

likme 

EUR 

Kopējās 

izmaksas 

EUR 

Konkursa 

dotācija 

Cits 

līdzfinan- 

sējums 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Grupas vadītājs (kontaktpersona) 

 

 

Vārds, uzvārds   Paraksts    Datums 
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7.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

2019. gada 17. decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.17/1617) Alsungas novada domē 

saņemts [..], dzīvojošas “[..]”, Alsunga,  Alsungas novads, iesniegums ar lūgumu 

piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par 

Alsungas novada īpašumu “Jaunsīļi” ar kadastra Nr.62420020022 un “Magoņu iela 3” 

ar kadastra Nr.62420080064, kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai. 

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

konstatēts, ka [..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: 

1. Zeme un ēkas “Magoņu iela 3”, Alsungas novadā, kadastra Nr. 62420080064 - 

0.1246 ha platībā; 

2.  Zeme “Jaunsīļi”, Alsungas novadā, kadastra Nr.62420020022 - 10.10 ha platībā 

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus. Iesniegumā ir 

apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. Iesniegumam klāt 

pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200284 kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas 

nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta 

pirmās daļas 2.punktā un 1.
2
 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, 

kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma 

nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek 

izmantots saimnieciskajā darbībā, ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots 

saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots. 

2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punkts nosaka, 

ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja 

politiski represētā persona likumā “Par politiski represētās personas statusa 

noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir 

saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai 

saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa 

atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības 

kopiju (uzrādot oriģinālu) un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar 

apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu 

grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā 

darbībā.  2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 35. punkts nosaka, ka 

nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā 

minēto dokumentu iesniegšanas. 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 

20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli normu piemērošanas kārtība” 32., 33. un 35. punktu, Finanšu un 

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

komitejas 09.01.2020. sēdes deputātu atzinumu, 
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atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars 

Macpans, Grigorijs Rozentāls, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 Piemērot 2020 gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā 

politiski represētajai personai [..], pers. kods [..], par zemi “Jaunsīļi” ar kadastra 

Nr. 62420020022 - 10.10 ha platībā un “Magoņu iela 3” ar kadastra Nr. 62420080064 

- 0.1264 ha platībā.  

 

8.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

2019. gada 19. decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.17/1634) Alsungas novada domē 

saņemts [..], dzīvojošs “[..]”, Alsungas novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas 

novada īpašumu ”Kulpji” ar kadastra Nr. 62420120108, kas netiek izmantoti 

saimnieciskai darbībai. 

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

konstatēts, ka [..] īpašumā ir zeme un ēkas “Kulpji”, Alsungas novadā, kadastra Nr. 

62420120108 - 20.00 ha platībā. Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz 

piecus gadus. Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā 

darbībā. Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības 

Nr.6200023. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas 

nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta 

pirmās daļas 2.punktā un 1.
2
 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, 

kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma 

nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek 

izmantots saimnieciskajā darbībā, ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots 

saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots. 

2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punkts nosaka, 

ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja 

politiski represētā persona likumā “Par politiski represētās personas statusa 

noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir 

saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai 

saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa 

atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības 

kopiju (uzrādot oriģinālu) un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar 
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apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu 

grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā 

darbībā.  2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 35. punkts nosaka, ka 

nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā 

minēto dokumentu iesniegšanas. 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 

20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli normu piemērošanas kārtība” 32., 33. un 35. punktu, Finanšu un 

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

komitejas 09.01.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars 

Macpans, Grigorijs Rozentāls, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 Piemērot 2020 gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā 

politiski represētajai personai [..], pers. kods [..], par zemi “[..]” ar kadastra 

Nr.62420120108-20.00 ha platībā.  

 

9.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

2020.gada 10.janvārī (reģistrācijas Nr. 2.1.17/1) Alsungas novada domē 

saņemts [..], dzīvojoša “[..]”, Alsungas novads, 10.01.2020. iesniegums ar lūgumu 

piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par 

Alsungas novada īpašumu “Lapšakalni” ar kadastra Nr. 62420020096 un “Priežkalni” 

ar kadastra Nr.62420020048, kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai. 

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

konstatēts, ka [..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: 

1. Zeme un ēkas “Lapšakalni”, Alsungas novadā, kadastra Nr. 62420020096-  

20.31 ha platībā. 

2. Zeme “Priežkalni”, Alsungas novadā, kadastra Nr.62420020048-7.80 ha 

platībā. 

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus. Iesniegumā ir 

apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. Iesniegumam klāt 

pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200480 kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas 

nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta 

pirmās daļas 2.punktā un 1.
2
 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, 

kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma 

nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek 
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izmantots saimnieciskajā darbībā, ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots 

saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots. 

2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punkts nosaka, 

ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja 

politiski represētā persona likumā “Par politiski represētās personas statusa 

noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir 

saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai 

saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa 

atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības 

kopiju (uzrādot oriģinālu) un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar 

apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu 

grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā 

darbībā.  2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 35. punkts nosaka, ka 

nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā 

minēto dokumentu iesniegšanas. 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 

20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli normu piemērošanas kārtība” 32., 33. un 35. punktu,  

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars 

Macpans, Grigorijs Rozentāls, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Piemērot 2020. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā 

politiski represētajai personai [..], pers. kods [..], par zemi “Lapškalni” ar kadastra 

Nr.62420020096 - 20.31 ha platībā un “Priežkalni” ar kadastra Nr.62420020048 - 7.8 

ha platībā. 

 

10.# 

Par zemes nomu zemes gabalā “Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 

62420020113 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

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

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un Alsungas 

novada domes 2017. gada 21.decembra iekšējiem noteikumiem un Alsungas novada 

domes 2017.gada 16.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Noteikumi par Alsungas 

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

personas kods [..], dzīvojošs “[..]”, Alsungas novads, iesniegumu (30.12.2019., Nr. 

2.1.17/1673), Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 09.01.2020. sēdes deputātu atzinumu, 
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atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars 

Macpans, Grigorijs Rozentāls. 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Ar 01.01.2020. noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2025. ar [..], personas kods 

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

kadastra apzīmējumu 62420020113 - 0.50 ha ( mazdārziņa vajadzībām), nosakot 

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

EUR 4.00 gadā (bez PVN). 

 

 

11.# 

Par zemes nomu zemes gabalā “Maija iela 22” ar kadastra apzīmējumu 

62420080038 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Pamatojoties uz  likumu Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumus Nr. 

350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un [..], 

personas kods [..], iesniegumu (reģ. Nr.2.1.17/1, 10.01.2020.), 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars 

Macpans, Grigorijs Rozentāls, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Noslēgt nomas līgumu ar [..], personas kods [..], dzīvo “[..]”, Alsunga, 

Alsungas novads, par zemes gabalu “Maija iela 22”, Alsunga, Alsungas 

novads ar kadastra apzīmējumu 62420080038 - 0.07 ha uz 5. gadiem līdz 

31.12.2024. Uz minētā zemes gabala atrodas [..] piederošas ēkas (½ domājamā 

daļa, kas ir ierakstītas Zemesgrāmatā). 

2. Apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala 

kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par Ministru kabineta 2018. gada 19. 

jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 5. punktā minēto). Savukārt 5. punkts nosaka zemesgabala 

minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības 

minimālā maksa gadā ir 28 euro. Nomnieks papildus nomas maksai maksā 

iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļu. 
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12.# 

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daļu, juridiskajām un 

fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja:  

“4) līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar 

valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā gadījumā, ja 

līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir 

veikta priekšapmaksa.” 

(2) pants nosaka, ka “Persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā 

panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst 

zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz 

laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes 

nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek 

pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt 

zemesgrāmatā.”, bet (2
1
) pants nosaka, ka “Zemes nomas pirmtiesības personai 

jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.”   

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 

noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

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

iesniegumu (reģ. Nr. 2.1.17/1662, 27.12.2019.) un Finanšu un saimnieciskās darbības 

un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 09.01.2020. 

sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars 

Macpans, Grigorijs Rozentāls, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Pagarināt nomas līgumus (N-8/2009, N-10/2009) uz lietošanā bijušo zemi ar 

nomas pirmtiesīgo personu [..], personas kods [..], dzīvo “Skujnieki”, Alsungas 

novads, par zemes gabaliem “No Skujniekiem”, Alsungas novads, ar kadastra 

apzīmējumiem 6242 001 0100-26.70 ha, 6242 001 0101-4.0 ha, 6242 002 0080-

20.40 ha,624 2003 0151-2.1 ha,6242 003 0161-1.01 ha, 6242 003 0163-5.84 

ha,6242 010 0191-15.0 ha,6242 011 0077-1.8 ha un ”Poparāji”, Alsungas novads, 

ar kadastra apzīmējumiem 6242 002 0120-3.30ha,6242 003 0144-3.30 ha, 6242 

003 0145-0.8 ha, 6242 003 0150-11.60 ha, 6242 011 0031-7.7 ha, 6242  012 

0054-6.50 ha  līdz 31.12.2020. 

2. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus  
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13.# 

Par zemes ierīcības projektu apstiprināšana īpašumam “Pūcenes”  zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu 62420040013 sadalīšanai 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada domē saņemts zemes ierīcības projekts nekustamam 

īpašumam “Pūcenes“, Alsungas novadā, ar kadastra apzīmējumu Nr.62420040013, 

kas izstrādāts, pamatojoties uz 2019. gada 19.decembra Alsungas novada domes sēdes 

protokolu Nr. 16 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam 

īpašumam “Pūcenes”  zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6242004013 

sadalīšanai”. Projektu izstrādājis SIA “Latvijasmernieks. lv” zemes ierīcības projektu 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6242 004 0013 sadalīšanai, atdalot divas 

zemes vienības 

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 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 noteikumiem”, 

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 09.01.2020. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars 

Macpans, Grigorijs Rozentāls, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 
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1. Apstiprināt sertificētā zemes ierīkotāja SIA “Latvijasmernieks.lv” 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Pūcenes, 

Alsungas novadā, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 62420040013, 

Alsungas novads. 

2. Apstiprināt nekustamam īpašuma Pūcenes sadalījumu : 

2.1. Zemes vienība Nr.1 (62420040207) (1.30ha): 

- atstājot esošo nosaukumu un uz tā esošām ēkām adresi “Pūcenes”, 

Alsungas novads,  

- noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, kuras galvenā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

2.2. Zemes vienībai Nr.2 (6242 004 0208) (0,22ha): 

- piešķirot jaunu nosaukumu “Pūcenes kalte”, Alsungas novads, 

- noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska 

rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003), 

- ar to funkcionāli saistītajām ēkām piešķirt adresi “Pūcenes kalte”, 

Alsungas novads. 

2.3. Zemes vienībai Nr.3 (6242 004 0209) (0,17ha),  

- piešķirot jaunu nosaukumu “Minerālmēslu noliktava”, Alsungas 

novads,  

- noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska 

rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003), 

- ar to funkcionāli saistītajām ēkām piešķirt adresi “Minerālmēslu 

noliktava”, Alsungas novads. 

3. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus, saskaņā ar 

izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

4. Lēmumu  desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšana nosūtīt Valsts 

Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai. 

5. 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). 

 

14.# 

Par interešu izglītības pulciņu apstiprināšanu Alsungas novadā 2020. gadā no 

janvāra līdz maijam 

D. Kalniņa, U. Priedoliņa  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 

Izglītības likumu, 2001.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 382 

“Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” un Alsungas novada domes 

Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtības nolikumu,  

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars 

Macpans, Grigorijs Rozentāls. 
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“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Interešu izglītības pulciņus Alsungas novadā 2020. gadā (janvāris - 

maijs). 

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI ALSUNGAS NOVADĀ 

2020. gadā (janvāris - maijs): 

 
Nr.p.k. Pulciņa nosaukums Klases          Stundas Pulciņa vadītājs 

1. Datorika  1.,2.,3.,4.       4 V. Cīrule               

2. Novadmācība 4.-6.                  3 L. Stašaite            

3. Tautiskās dejas 1.-4.                  3 I.Poriķe       

5. Sporta pulciņš 2.-4.                  3 D. Siliņa                

6. Sporta pulciņš 5.-9.                  3 D. Siliņa                

8. Mazpulki 1.-11. 6 I. Riķīte 

 

Kopā 22 stundas. 

 

15.# 

Par Alsungas novada domes 2019. gada 18. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 2 “Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Alsungas novada pašvaldībā” grozījumiem 

D.Kalniņa 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbilstoši savai 

kompetencei ir izvērtējusi Alsungas novada domes 2019. gada 18. aprīļa saistošo 

noteikumus Nr. 2 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Alsungas novada pašvaldībā” un izteikusi iebildumus. Lai novērstu 

nepilnības, nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 21. panta pirmās 

daļas 16) punktu, 41. pantu, 45. panta ceturto daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta 2017. gada 27.jūnija 

noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 09.01.2020. 

sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars 

Macpans, Grigorijs Rozentāls, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 
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1. Veikt grozījumus Alsungas novada domes 2019. gada 18. aprīļa saistošo 

noteikumos Nr. 2 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Alsungas novada pašvaldībā”:  

1.1. Papildināt 5.6. punktu aiz vārdiem “pakalpojumu sniegšanas datums” ar 

pieturzīmi un vārdiem “, darījuma (pakalpojuma) summa”. 

1.2. Papildināt 30.5. punktu aiz vārdiem “pakalpojumu sniegšanas datums” ar 

pieturzīmi un vārdiem “, darījuma (pakalpojuma) summa”. 

1.3. Aizstāt 8.2. punktā vārdus “notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto 

pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei” ar vārdiem 

“piemērot šo noteikumu 7. punktā pieņemto ūdens patēriņu vienai personai”. 

2. Apstiprināt Alsungas novada domes 2020. gada 16. janvāra saistošos noteikumus 

Nr. 2 “Grozījumi Alsungas novada domes 2019. gada 18. aprīļa saistošo 

noteikumos Nr. 2 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Alsungas novada pašvaldībā””. 
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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 16.februāra sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 2#16) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2020. gada 16.janvārī        Nr. 2 

 

 

Grozījumi Alsungas novada domes 2019. gada 18. aprīļa saistošo 

noteikumos Nr. 2 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Alsungas novada pašvaldībā” 
 

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās 

daļas 5. punktu un 

Ministru kabineta 2017. gada 27. 

jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi 

par decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu apsaimniekošanu un 

reģistrēšanu” 6.punktu 

 

Veikt grozījumus Alsungas novada domes 2019. gada 18. aprīļa saistošo noteikumos 

Nr. 2 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Alsungas novada pašvaldībā”:  

1. Papildināt 5.6. punktu aiz vārdiem “pakalpojumu sniegšanas datums” ar 

pieturzīmi un vārdiem “, darījuma (pakalpojuma) summa”. 

2. Papildināt 30.5. punktu aiz vārdiem “pakalpojumu sniegšanas datums” ar 

pieturzīmi un vārdiem “, darījuma (pakalpojuma) summa”. 

3. Aizstāt 8.2. punktā vārdus “notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto 

pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei” ar vārdiem 

“piemērot šo noteikumu 7. punktā pieņemto ūdens patēriņu vienai personai”. 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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16.# 

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas un Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 

sastāvā 

D. Kalniņa,  

Saskaņā ar Alsungas novada domes Iepirkumu komisijas nolikumu 

(apstiprināts ar Alsungas novada domes 2017. gada 28. jūnija sēdes ptotokollēmumu 

Nr. 12#5), Alsungas novada domes Mantas un izsoļu komisijas nolikums (apstiprināts 

ar Alsungas novada domes 2017. gada 28. jūnija sēdes ptotokollēmumu Nr. 12#6) 

lēmumu par komisijas sastāvu un izmaiņām sastāvā pieņem Alsungas novada dome. 

Saskaņā Alsungas novada domes 23.12.2020. protokollēmumu Nr.  17#3 ar 2019. 

gada 23. decembri trūkst komisijas locekļi Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijā un 

Iepirkumu komisijā. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Alsungas novada domes 

saistošo noteikumu Nr.2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums” 5.punktu, 

Alsungas novada domes Iepirkumu komisijas nolikuma 1.4. punktu, Alsungas novada 

domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikuma 4.1. punktu, Finanšu un 

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

komitejas 09.01.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars 

Macpans, Grigorijs Rozentāls, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Veikt grozījumus Alsungas novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā, 

apstiprinot Andri Kaminski par Iepirkumu komisijas locekli ar 2020. gada 16. 

janvāri. 

2. Veikt grozījumus Alsungas novada domes Mantas novērtēšanas un izsoļu 

komisijas sastāvā, apstiprinot Jāni Brūkli par Mantas novērtēšanas un izsoļu 

komisijas locekli ar 2020. gada 16. janvāri. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja ___________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre  ________________________L. Migoviča 

 

 
 


