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

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. 

                                                                                                            

ALSUNGAS NOVADA 
 DOMES  

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

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

Sēdes protokols  

Alsungā 

2021. gada 21. janvāris                                                     Nr. 1 

Darba kārtībā: 

1. Par biedrības “Latvijas Aeroklubs” iesnieguma izskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanai. 

2. Par pašvaldības līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam. 

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

4. Par 21.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības 

budžetu 2021. gadam”. 

5. Par Alsungas novada 2021. gada kultūras projektu konkursa finansēšanu. 

6. Par Alsungas novada 2021. gada projektu konkursa “Mēs Alsungai!” finansēšanu. 

7. Par Alsungas novada domes finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektu konkursam. 

8. Par interešu izglītības pulciņu apstiprināšanu Alsungas novadā 2021. gadā no janvāra līdz 

augustam. 

9. Par Alsungas novada Daudzfunkcionālā dienas centra nolikuma apstiprināšanu. 

10. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības 

nolikums”. 

11. Par grozījumiem Alsungas novada Attīstības programmas 2015. – 2022. gadam 

investīciju plānā. 

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

13. Par zemes nomu. 

14. Par dzīvokļa “Ziedulejas iela 5-4”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu. 

15. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības 

nekustamajā īpašumā “Pils iela 10”, Alsungā, Alsungas novadā. 

16. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības 

nekustamajā īpašumā “Ziedlejas iela 3”, Alsungā, Alsungas novadā. 

17. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības 

nekustamajā īpašumā “Skolas iela 11A”, Alsungā, Alsungas novadā. 

18. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības 

nekustamajā īpašumā  “Raiņa iela 2”, Alsungā, Alsungas novadā. 

19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu. 

20. Par nekustamā īpašuma “Spaļi” zemes gabalu atdalīšanu. 

21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Stabi”, ar kadastra 

apzīmējumu 62420030017, sadalot zemes gabalu divās daļās. 

22. Par nomas maksas atlaides piešķiršanu IK “KAD PLUS”. 

23. Par nomas maksas atlaides piešķiršanu SIA “Fitness Harmonija”. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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24. Par telpu nomas maksas atbrīvojuma piešķiršanu Alsungas pagasta zemnieku 

saimniecībai “Laidi”. 

25. Par Alsungas novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. 

26. Par nekustamā īpašuma “Lailas” zemes gabalu atdalīšanu. 

27. Par dzīvokļa “Aizputes iela 4-11”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu. 

28. Par Alsungas novada domes 2020. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 15 

“Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu Alsungas novadā” precizēšanu. 

29. Par Alsungas novada domes priekšsēdētājas D. Kalniņas ikgadējo atvaļinājumu. 

 

 

 

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

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

Bērtulsons, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inga Bredovska. 

Sēdē piedalās: Nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane, finanšu nodaļas vadītāja Ausma 

Mundiciema, izpilddirektors Voldemārs Dunajevs, reģionālā laikraksta “Kurzemnieks” 

žurnāliste Jolanta Hercenberga. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča.  
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1.# 

Par biedrības “Latvijas Aeroklubs” iesnieguma izskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanai 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Alsungas novada domē 18.12.2020. saņemts biedrības “Latvijas Aeroklubs” vēstule Nr. 

2.1.17/437. Biedrība “Latvijas Aeroklubs” dibināta 1920.gadā, veidojot nozīmīgu daļu no 

Latvijas valsts vēstures, kas saistīta ar cilvēka spēju noticēt sev un savu sapņu īstenošanai. 

Šobrīd LAK sastāv no desmit federācijām un tā darbību detalizētāk var iepazīt vietnē 

www.aeroclub.lv 

LAK uzņēmusies radīt filmu Latvijas aviācijas vēstures apzināšanai un aviācijas sporta 

veidu popularizēšanai, tādējādi informējot sabiedrību par Latvijas izcilo aviācijas vēsturi. 

Lai dzēstu “baltos plankumus”, ir uzsākts darbs pie dokumentālās spēlfilmas “Es esmu 

aeroklubs” – tajā caur šīs organizācijas likteni tiks atklāta Latvijas aviācijas aizraujošā vēsture. 

Tas būs stāsts par drosmi, neatlaidību, piedzīvojumu garu, avantūrām, patriotismu, spēju 

organizēties un darīt lietas pašu spēkiem, par sapni lidot un vīrišķīgu dzīves pozīciju. Filma 

veidos laikmeta kontekstu un sniegs ieskatu būtiskākajos valsts vēsturiskajos pagrieziena 

punktos, iezīmēs spilgtākos likteņus, notikumus un sasniegumus. Filmas mērķis ir uzrunāt plašu 

publiku, tā tiks demonstrētā sabiedriskajā televīzijā un specializētos seansos visā Latvijā. Filma 

četrās sērijās, nodalot dažādus vēstures periodus. Filmas pamatā ir rūpīgs pētniecības darbs un 

spilgta forma, unikāli fakti un oriģināli dokumenti, kas savīti aizraujošā sižetā. Filmas scenāriste 

un producente ir Elvita Ruka, režisors Roberts Klimovičs, galvenajā lomā – Mārtiņš Kalita. 

Filma būs saistīta ar visu Latvijas novadu varoņiem un mērķa auditoriju – katrā pilsētā un 

pagastā ir bijuši ar aviāciju saistīti notikumi un personības. 

Biedrība lūdz pašvaldību finansiāli atbalstīt filmas veidošanu, ieplānojot 2021.gada 

budžetā noteiktu naudas summu un ieskaitīt to biedrības “Latvijas Aeroklubs” norēķinu kontā, 

kas norādīts vēstulē, lai LAK kopā ar filmas veidotājiem un mūsu novadpētniekiem varētu 

apzināt aviācijas vēstures notikumus un izcilos novadniekus Alsungas novada pusē. Finanšu un 

saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 

14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Nepiešķirt finansiālu atbalsta biedrībai “Latvijas Aeroklubs” 2021. gada paredzētās 

filmas veidošanai.  

 

2.# 

Par pašvaldības līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

 

Pamatojoties uz Kurzemes plānošanas reģiona 13.11.2020. vēstuli Nr. 2-5.5/143/20 “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 vēlas pateikties par KPR piešķirto 

http://www.aeroclub.lv/
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finansējumu 2020.gadā. KPR informē, ka 2020.gadā pašvaldību piešķirtais finansējums sniedza 

atbalstu KPR Administrācijas kapacitātes celšanai, līdzfinansējot esošos un piesaistot jaunus 

cilvēkresursus, t.sk. strādājot pie Attīstības programmas 2021. - 2027.gadam izstrādes, kā arī ar 

jaunu projektu ideju sagatvošanas un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaistes Kurzemes reģiona 

attīstībai, kā arī nodrošinot reģiona viedokļu pārstāvību ārvalstu finanšu līdzekļu programmu 

uzraudzības komitejās un aizstāvot visus no Kurzemes reģiona iesniegtos projektus vai projektu 

idejas.  

Papildus informācija par paveikto, pateicoties pašvaldības piešķirtajam finansējumam, 

tiks sniegta kā parasti nākamā gada pirmajā KPR Attīstības padomes sēdē.  

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 17 1.panta 1.daļas 3. punktu un 2020.gada 

4.novembra Attīstības padomes sēdes vienošanos, KPR lūdz pašvaldībām izskatīt domes sēdē 

jautājumu par līdzfinansējuma EUR 1500,00 apmērā piešķiršanu plānošanas reģionam 

2021.gadam un informēt KPR administrāciju par pieņemto lēmumu. Pašvaldību līdzfinansējuma 

izlietojuma mērķis tiks saglabāts nemainīgs, un līdzīgi kā iepriekšējos gados, tas tiks novirzīts 

KPR Administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās prakses apgūšanas brauciena 

organizēšanai, ja tas būs iespējams. 

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 

10.12.2020. sēdes deputātu atzinumu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt 2021. gadā Administrācijas kapacitātes stiprināšanai pašvaldības līdzfinansējumu 

Kurzemes plānošanas reģionam 500,00 EUR euro.  

 

3.# 

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.  

D. Kalniņa informē, ka ar 2021. gada janvāri tiek celta minimaļā darba alga līdz 500 eiro, 

kas radīs inflāciju, kā arī kvalificētu darbinieku algu pietuvinās mazkvalificētu darbinieku algai, 

tāpēc nepieciešams izvērtēt atalgojumu un noteikt to samērīgu attiecībā pret likumdošanas 

radītājām izmaiņām visiem darbiniekiem. Iepriekš komitejas sēdē tika lemts par vienādu 

paaugstinājumu visiem darbiniekie 50 EUR apmērā.  
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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 apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga 

Bredovska 

 “Atturas”  

ar 1 deputātu balsi “Pretī” Daiga Kalniņa 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt ar 2021. gada 1. janvāri Alsungas novada domes iestāžu un struktūrvienību 

amatu sarakstus un mēnešalgas.
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LĒMĒJVARAS AMATU SARAKSTS                                                                          

Mēneša darba algas fonds (EUR):   1933.60         

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):   5972.95         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Izpilddirektors 1     1452.80 1452.80 

2. 

Administratīvās un 

attīstības nodaļas vadītājs, 

sabiedrisko attiecību 

speciālists, personāla 

speciālists, pašvaldības 

sekretārs 

1     944,86 944,86 

3. 

Lietvedis, arhīva eksperts, 

dzimtsarakstu speciālists-

nodaļas vadītājs 

1     751.19 751.19 

4. 

Nekustamā īpašuma 

speciālists, iepirkumu 

speciālists, klientu 

apkalpošanas speciālists 

1     908.90 908.90 

5. 
Projektu vadītājs, 

teritorijas plānotājs 
1     915.20 915.20 

6. Apkopēja domē 2     500.00 1000.00 

  

FINANŠU NODAĻAS AMATU SARAKSTS                                                            

Mēneša darba algas fonds (EUR):   3426.65         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
Nodaļas vadītājs, 

galvenais grāmatvedis 
1     1235.45 1235.45 
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2. 
Galvenā grāmatveža 

vietnieks 
1     838.55 838.55 

3. Vecākais grāmatvedis 1     727.25 727.25 

4. Kasieris, grāmatvedis 1     625.40 625.40 

 
            

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS AMATU SARAKSTS                                                    

Mēneša darba algas fonds (EUR):   1514.35         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
Pašvaldības policijas 

vecākais inspektors 
1     787.10 787.10 

2. 
Pašvaldības policijas 

inspektors 
1     727.25 727.25 

 

BŪVVALDES AMATU SARAKSTS                                                    

Mēneša darba algas fonds (EUR):   958.78         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Vadītājs 0.5     1070.60 535.30 

2. Būvinspektors 0.5     846,96 423.48 

  

BIBLIOTĒKAS AMATU SARAKSTS                                                                         

Mēneša darba algas fonds (EUR):   1824.20         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Bibliotēkas vadītājs 1     846.95 846.95 

2. Bibliotekāre 1     727.25 727.25 

3. Apkopēja 0.5     500.00 250.00 

  

SPORTA PĀRVALDES AMATU SARAKSTS                                                                

Mēneša darba algas fonds (EUR):  606.50         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Sporta metodiķis 1     606.50 606.50 
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DAUDZFUNKCIONĀLAIS DIENAS CENTRS 

Mēneša darba algas fonds (EUR):  976.49         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Centra vadītājs 1     667.40 667.40 

2. Centra darbinieks 0.6     515.15 309.09 

  

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES AMATU SARAKSTS                                                       

Mēneša darba algas fonds (EUR):   316.80         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
Izglītības darba speciāliste 

(piemaksa 30%)  
    

 
316,80 

  

 

TŪRISMA INFORMĀCIJAS UN VĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRA AMATU SARAKSTS                                     

Mēneša darba algas fonds (EUR):   1889.20         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
Vadītājs, tūrisma 

informācijas konsultants 
1     882.02 882.02 

2. 

Tūrisma informācijas 

konsultants, izglītojošā 

darba un darba ar 

apmeklētājiem vadītājs 

1     757.18 757.18 

3. Apkopēja 0.5     500.00 250.00 

 

MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANAS AMATU SARAKSTS                                           

Mēneša darba algas fonds (EUR):  759.87         

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%) 

    247.51 

2. Grāmatvede 0.75     683.15 512.36 
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KOMUNĀLĀ IECIRKŅA AMATU SARAKSTS                                                         

Mēneša darba algas fonds (EUR):   9383.44         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
Komunālā iecirkņa 

vadītājs 
1     1237.55 1237.55 

2. Grāmatvede 0.25   683.15 170.79 

3. Traktora vadītājs 1 4.477 166.83 749.52 749.52 

4. Traktora vadītājs 1 4.8417 166.83 810.58 810.58 

5. 
Traktora vadītājs (600 

stundas gadā) 
  4.876  50  223.85 

6. Vecākais traktora vadītājs 1 4.8417 166.83 810.58 810.58 

7. Mikroautobusa vadītājs 1 3.6399 166.83 609.38 609.38 

8. Mikroautobusa vadītājs  1 3.6399 106.5 609.38 387.65 

9. Sētnieks  4.45     500.00 2225.00 

10. Elektriķis 0.75     667.00 500.55 

11. 

Palīgstrādnieks (4.5 mēn. 

1 slodze, 7.5 mēn. 0.75 

slodzes) 

1     500.00 500.00 

12. 
Sezonas strādnieks (3 

mēn.) 
1   500.00 500.00 

13. Dārznieks 1     658.00 658.00 

  

APKURES DARBINIEKU AMATU SARAKSTS                                                       

Mēneša darba algas fonds (EUR):   317.51         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
Apkures struktūrvienības 

vadītājs (piem 5%) 
    61.88 

2. 
Kurinātājs-sezonas darbs 

(7.5 mēn) 
0.25 

  
500,00 125.00 

3. 
Siltumapgādes un apkures 

sistēmu tehniķis 
0.25     522.50 130.63 

  

KULTŪRAS NAMA AMATU SARAKSTS                                                                 

Mēneša darba algas fonds (EUR):   1659.94        
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N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Kultūras nama direktors 1     787.10 787.10 

2. Kultūras metodiķis 1     667.40 667.40 

3. Apkopēja 1     500,00 500,00 

4. "Suitu vīru" vadītāja   6.214 30 1036.80 186.42 

5. 
Etnogrāfiskā ansambļa 

“Suitu Sievas” vadītāja 
  6.214 30 1036.80 186.42 

  

KULTŪRAS NAMA PULCIŅU AMATU SARAKSTS                                                  

Mēneša darba algas fonds (EUR):   1353.10         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
deju kopas Suiti 

koncertmeistars  
  3.632 30  108.96 

2. deju kopas Suiti vadītāja   6.4386 30  193.16 

3. 
pensionāru deju kopas 

"Kalmes" vadītājs 
  3.996 40  159.84 

4. “Suitu dūdenieki” vadītājs   3.996 30  119.88 

5. 
Folkloras kopas “Suitiņi” 

vadītājs 
  6.214 30  186.42 

6. 
Folkloras kopas “Suitiņi” 

koncertmeistare 
  3.632 28  101.70 

7. 
Koncertmeist. skolas deju 

kolektīvam 
 3.632 12  43.58 

8. 
Keramikas pulciņa 

vadītāja  
  3.996 30  119.88 

9. Amatierteātra vadītāja  3.996 40  159.84 

10. “Suitu muzikantu” vadītājs  3.996 40  159.84 

  

ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS AMATU SARAKSTS                                                                          

Mēneša darba algas fonds (EUR):   96.17         

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.)   5.108 12 
 

61.29 

3. Komisijas sekretārs   4.982 7 
 

34.87 

 

BĀRIŅTIESAS AMATU SARAKSTS                                                                          
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Mēneša darba algas fonds (EUR):   951.10         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
Bāriņtiesas priekšsēdētājs, 

bāriņtiesas loceklis 
1     858.29 858.29 

2. 
Bāriņtiesas loceklis (3 

cilv.) 
  4.712 18   84.81 

3. Bāriņtiesas sekretārs   3.996 2 
 

7.99 

  

SOCIĀLĀ DIENESTA AMATU SARAKSTS                                                              

Mēneša darba algas fonds (EUR):   1484.64         

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     1091.09 1091.09 

2. 

Sociālais darbinieks 

darbam ar ģimeni un 

bērniem 

0.5     857.10 393.55 

  

 

ALSUNGAS VIDUSSKOLAS PAŠVALDĪBAS FINANSĒTO DARBINIEKU AMATU 

SARAKSTS      

Mēneša darba algas fonds (EUR):   8249.75         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Lietvedis, arhīvists 1     727.25 727.25 

2. Saimniecības pārzinis 1     727.25 727.25 

3. Pavārs 1     546.65 546.65 

4. Ēdnīcas vadītāja 1     667.40 667.40 

5. Virtuves darbinieks 1     500.00 500.00 

6. Pavāra palīgs 1     500.00 500.00 

7. Apkopēja 4.5     500.00 2025.00 

8. Ēkas dežurants 0.8     500.00 400.00 

9. Dienas dežurants 1     500.00 500.00 

10. Sētnieks 1     500.00 500.00 

11. Skolas māsa 0.3     835.00 260.70 

12. Jauniešu centra darbinieks 0.5     840.00 420.00 

13. 
Pagarinātās dienas grupas 

skolotājs 
0.33   790.00 260.70 
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “MIĶELĪTIS” TEHNISKO DARBINIEKU AMATU 

SARAKSTS                              

Mēneša darba algas fonds (EUR):   5031.79         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. 
Pirmsskolas iestāžu un 

skolu māsa 
0.45     835.00 375.75 

2. Lietvedis 0.6     667.40 400.44 

3. Noliktavas pārzinis 0.25   546.65 136.66 

5. Skolotāja palīgs 4.25     515.15 2189.39 

6. 

Veļas mazgājamās 

mašīnas operators, 

noliktavas pārzinis 

1     519.56 519.56 

7. Apkopējs 1     500.00 500.00 

8. Sētnieks 1     500.00 500.00 

9. 
Remontstrādnieks, 

santehniķis 
0.75     546.65 409.99 

 

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

Mēneša darba algas fonds (EUR):   5214.54         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Vadītājs 1     913.50 913.50 

2. Pedagogs (mūzikas)  0.175     790.00 138.25 

3. Pedagogs (sporta)  0.3     790.00 237.00 

4. Skolotājs logopēds 0.385     790.00 304.15 

5. Pedagogs  4.58435     790.00 3621,64 

  

MŪZIKAS SKOLAS PEDAGOGU (PAŠV.FIN.) AMATU SARAKSTS                      

Mēneša darba algas fonds (EUR):   1225.30         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1. Direktors 1     1056.00 1056.00 

2. Pedagogs (kokle) 0.2143   790.00 169.30 
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4.# 

Par 21.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības 

budžetu 2021. 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 apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Apstiprināt 21.01.2021. saistošos noteikumus Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības 

budžetu 2021. gadam”. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2021. gada 21. janvāra sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 1#4) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2021. gada 21.janvārī         Nr. 1 

 

 

Par Alsungas novada domes budžetu 2021. gadam 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”, 

46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

16., 17.pantu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Alsungas novada pašvaldības 2021. gada budžeta  

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

arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 

 

2. Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam šādā apmērā (1. 

pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 1699947 euro, 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 2090358 euro, 

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

2.4. plānotie aizņēmumi – 271753 euro, 

2.5. plānotā aizņēmumu atmaksa – 42616 euro. 

 

3. Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 

2021.gadam šādā apmērā (2. pielikums) 

3.1.  kārtējā gada ieņēmumi – 0 euro, 

3.2. kārtējā gada izdevumi – 1270 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) 2021. gadam 120020 euro apmērā (3. 

pielikums). 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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5. Alsungas novada dome lemj par grozījumiem Alsungas novada pašvaldības 2021. 

gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā. 

 

6. Alsungas novada pašvaldība 2021. 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 2021. gada 21. janvāra  

saistošajiem noteikumiem Nr. 1  

“Par Alsungas novada domes budžetu 2021. gadam” 

 

Alsungas novada dome 

LV90000036596 

2021.GADA  IEŅĒMUMU  UN  IZDEVUMU  TĀME   Nr. I 

 
Budžeta veids   Pamatbudžets 

 
 

EURO 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 1 699 947 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 753 500 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 630 147 

1.1 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 

solidaritātes nodokļa  
630 147 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 630 147 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 630 147 

1.1.1.1. 

Saņemts no Valsts kases sadales konta 

iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

atlikums 

11 749 

1.1.1.2. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata 

gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
618 398 

1.4 Īpašuma nodokļi 120 353 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 120 353 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 120 353 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 106 743 

4.1.1.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
81 743 

4.1.1.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi 
25 000 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 9 223 

4.1.2.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā 

gada maksājumi 
7 223 

4.1.2.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 

iepriekšējo gadu parādi 
2 000 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 4 387 

4.1.3.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 
3 187 

4.1.3.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

parādi par iepriekšējiem gadiem 
1 200 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalojumiem un precēm 3 000 

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis 3 000 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 17 056 
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8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 

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

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 627 

9.4.2.0. 
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās 
350 

9.4.3.0. 
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības 

ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos 
  

9.4.5.0. 

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa 

akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un 

atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības 

izsniegšanu 

210 

9.4.6.0. Nodevas par speciālu licenču izsniegšanu  0 

9.4.9.0. 
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā 
67 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  750 

9.5.1.1. 
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 
40 

9.5.1.2. 
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura 

pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 
0 

9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 710 

9.5.2.1. 
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu 
0 

9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 0 

9.9.0.0. Pārējās nodevas 0 

9.9.1.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā 0 

9.9.2.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas pašvaldību budžetā 0 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 4 160 

10.1.0.0. Naudas sodi 4 160 

10.1.3.0. Naudas sodi par kaitējumu videi 0 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 4 160 

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 170 

12.240 Maksa par zvejas tiesību izmantošanu 170 

12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu iņēmumi 0 

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 
0 

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 10 000 

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas   

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 0 

13.4.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas 
1 349 



18 

13.5.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma 

iznomāšanas 
0 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 158 395 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi 
132 554 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 4 485 

21.3.5.9. Ieņēmumi no vecāku maksām 4 485 

21.3.6.0. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības 0 

21.3.7.0. 
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 
85 

21.3.7.9. 
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem 
85 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 23 571 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 6 187 

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 2 365 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 4 144 

21.3.8.9. 
Ieņēmumi par dzīvojamo telpu īri, pārējie ieņēmumi 

par īri un nomu 
10 875 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 
104 413 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 6 500 

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 96 901 

21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu 0 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 1 012 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi 

par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

25 841 

21.4.2.0. 
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie 

ieņēmumi 
23 506 

21.4.2.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem 

noteiktie ieņēmumi 
23 506 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2 335 

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 770 996 

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 680 421 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 680 421 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 
297 831 
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18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

3 429 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 
379 161 

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 
0 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 90 575 

19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 
0 

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 90 575 

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 2 090 358 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2 090 358 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 323 035 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 50 261 

04.000 Ekonomiskā darbība 112 712 

05.000 Vides aizsardzība 31 025 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 515 672 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 356 234 

09.000 Izglītība 729 640 

10.000 Sociālā aizsardzība 171 779 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2 090 358 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 860 763 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 685 173 

1000 Atlīdzība 1 050 090 

1100 Atalgojums 843 528 

1110 Mēnešalga 790 643 

1111 Deputātu mēnešalga 13 042 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 777 601 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 46 620 

1141 Piemaksa par nakts darbu 870 

1142 
Samaksa par virsstundu darbu un darbu 

svētku dienās 
530 

1146 
Piemaksa par personisko darba ieguldījumu 

un darba kvalitāti 
0 

1147 Piemaksa par papildu darbu 45 220 

1148 Prēmijas un naudas balvas 0 

1149 
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, 

kas nav iepriekš klasificētas 
0 
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1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 
6 265 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
206 562 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
200 562 

1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi 
6 000 

1221 

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

6 000 

1227 
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 
0 

2000 Preces un pakalpojumi 632 963 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
2 174 

2110 
Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
1 414 

2111 Dienas nauda 344 

2112 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
1 070 

2120 
Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
760 

2121 Dienas nauda 300 

2122 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
460 

2200 Pakalpojumi 413 563 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 9 860 

2210 Pārējie sakaru pakalpojumi 9 860 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 150 492 

2221 Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri 73 841 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 6 200 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 56 201 

2224 

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu 

no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām 

un atkritumu utilizāciju 

14 250 

2229 
Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem 
0 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
65 155 

2231 
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 

attiecības 
27 136 

2232 
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par 

iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 
13 215 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 7 050 

2234 
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdevumi darba ņēmējiem 
2 026 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
11 483 
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2236 Bankas komisija, pakalpojumi 845 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 3 400 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
163 381 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 28 832 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 16 350 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana 
9 662 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 36 502 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 45 000 

2247 Apdrošināšanas izdevumi 0 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 
27 035 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 11 754 

2250 Informācijas tehnoliģiju pakalpojumi 11 754 

2260 Īre un noma 7 741 

2261 Ēku, telpu īre un noma 1 979 

2262 Transportlīdzekļu noma 0 

2263 Zemes noma 0 

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 5 762 

2269 Pārējā noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 4 880 

2272 Izdevumi par tiesvedības darbiem 440 

2273 
Maksa par zinātniskās pētniecības darbu 

izpildi 
0 

2274 
Ar brīvprātīgā darba veikšanu saistītie 

izdevumi 
0 

2275 
Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem 
0 

2276 
Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un 

zvērinātiem tiesu izpildītājiem 
4 440 

2280 
Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem 
300 

2280 
Maksājumi par pašvaldību parāda 

apkalpošanu 
300 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
201 163 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
35 875 

2311 Biroja preces 7 260 

2312 Inventārs 25 075 

2313 Spectērpi 0 

2314 
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai 
3 540 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 83 394 

2321 Kurināmais 36 000 

2322 Degviela 46 080 
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2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 1 314 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 

2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana 

420 

2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 420 

2350 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 
41 335 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 
28 963 

2363 Ēdināšanas izdevumi 28 963 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 11 176 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 

2390 Pārējās preces 0 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 1 710 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
14 353 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 14 253 

2512 
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi 
9 892 

2515 Dabas resursu nodoklis 3 000 

2519 
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi 

un nodevas 
1 361 

2520 Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 100 

2800 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā 

noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie 

izdevumi 

0 

1.2. Procentu izdevumi 2 120 

4000 Procentu izdevumi 2 120 

4300 Pārējie procentu maksājumi 2 120 

4310 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei 
2 120 

4311 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 
2 120 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 144 196 

3000 Subsīdijas un dotācijas 9 030 

3260 
Valsts un pašvaldību dotācijas komersantiem, 

biedrībām, nodibinājumiemun fiziskām personām 
9 030 

3263 Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem 9 030 

6000 Sociālie pabalsti 135 166 

6240 
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā 
3 360 

6241 Bezdarbnieka pabalsts 0 

6242 Bezdarbnieka stipendija 3 360 

6250 
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā 
11 549 

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 0 
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6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 500 

6254 Pašvaldību pabalsti krīzes situācijā 600 

6255 
Sociālās garantijas bāreņiem un 

audžuģimenēm naudā 
6 404 

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 4 045 

6260 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā 
18 000 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 18 200 

6400 
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 
84 057 

6410 
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem 
57 004 

6411 Samaksa par aprūpi mājās 9 648 

6412 
Samaksa par institūciju sniegtajiem ilgstošiem 

sociālās aprūpes pakalpojumiem  
31 876 

6419 

Samaksa par pārējiem sociālajiem 

pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem 

noteikumiem 

15 480 

6420 
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas 

balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 
27 053 

6421 Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 1 463 

6422 Naudas balvas 800 

6423 Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 24 790 

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 
31 394 

1.4. 
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 
0 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 31 394 

7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 30 894 

7210 Pašvaldības budžeta transferti citām pašvaldībām 30 894 

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 500 

7270 

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām, 

budžeta nefinansētām iestādēm 

0 

2.0. Kapitālie izdevumi 229 595 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 229 595 

5000 Pamatkapitāla veidošana 229 595 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 300 
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5110 Attīstības pasākumi un programmas 0 

5120 Nemateriālie ieguldījumi 300 

5120 
Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
300 

5200 Pamatlīdzekļi 229 295 

5210 Zeme, ēkas un būves 55 022 

5211 Dzīvojamās ēkas 7 689 

5212 Nedzīvojamās ēkas 203 695 

5213 Transporta būves 0 

5214 Zeme zem ēkām un būvēm 0 

5215 Kultivētā zeme 0 

5216 Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 0 

5217 Pārējā zeme 0 

5218 Celtnes un būves 0 

5219 Pārējais nekustamais īpašums 43 638 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 46 440 

5231 Transportlīdzekļi   

5233 Bibliotēku krājumi 5 989 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 1 000 

5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 39 451 

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
0 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 127 833 

5260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 0 

5270 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 
0 

2.2. Kapitālo izdevumu transferti 0 

9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 

  Naudas līdzekļi   

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 107 

  Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 100 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 400 828 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada beigās 39 561 

  Aizņēmumi 271 753 

  Aizņēmumu atnaksa -42 616 

  
  

Sagatavoja A. Mundiciema 
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2. pielikums  

Alsungas novada domes 2021. gada 21. janvāra  

saistošajiem noteikumiem Nr. 1  

“Par Alsungas novada domes budžetu 2021. gadam” 

 

Alsungas novada dome 
 

LV90000036596 
 

2021.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 0 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 0 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0 

23.4.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 
0 

23.4.1.0. Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 0 

23.4.2.0. 
Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā 

veidā 
0 

23.5.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām 

personām 
0 

23.5.1.0. Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 0 

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 1 270 
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1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 270 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 270 

1000 Atlīdzība 0 

2000 Preces un pakalpojumi 1 270 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
0 

2200 Pakalpojumi 20 

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 
20 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 20 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
0 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 

2260 Īre un noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 0 

2280 
Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem 
0 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
1 250 

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 
1 250 

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 
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2.1. Pamatkapitāla veidošana 0 

5000 Pamatkapitāla veidošana 0 

5200 Pamatlīdzekļi 0 

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 16 

   

   
Sagatavoja    A. Mundiciema 

 



28 

3. pielikums  

Alsungas novada domes 2021. gada 21. janvāra  

saistošajiem noteikumiem Nr. 1  

“Par Alsungas novada domes budžetu 2021. gadam” 

 

 

PĀRSKATS PAR SAISTĪBU APMĒRU UZ 01.01.2021  

Alsungas novads          

Alsungas novada dome         90000036596 

           (euro) 

Kods/ 

Uzskaites 

konts 

Aizdevējs Institucionālā 

sektora 

klasifikācijas 

kods 

Mērķis Līguma 

noslēgšanas 

datums 

  

2021 2022 2023 2024 2025 turpmākajos 

gados 
pavisam 

(1.+2.+3.+4.

+ 

5+.6.+7.+8.) 

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

09 Valsts kase S13 01 00 Satiksmes drošības un 

transporta sistēmas 

organizācijas uzlabošana 

Raiņa ielā, Alsungā 

22.07.2013 17 

554 

17 

554 

12 

029 

0 0 0 47 137 

09 Valsts kase S13 01 00 Jauna pasažieru 

pārvadāšanas autobusa 

iegāde Alsungas novada 

domes vajadzībām 

01.03.2017 8 757 8 736 8 713 0 0 0 26 206 

09 Valsts kase S13 01 00  "Pašvaldības autoceļa Rijas-

Zaļumi segasrekonstrukcija 

Alsungas novadā    

23.07.2014 1 972 1 972 1 970 0 0 0 5 914 
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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 6 098 960 0 0 0 13 156 

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 2 031 0 0 14 217 

09 Valsts kase S13 01 00 Autoceļa Grāveri-Putni 

pārbūve Alsungas novadā 

29.11.2019 6 695 6 695 0 0 0 0 13 390 

  KOPĀ: x x x 45 

138 

45 

117 

27 

734 

2 031 0 0 120 020 

  Saistību apjoms % no plānotajiem budžeta ieņēmumiem 3,22 3,22 1,98 0,14 0,00 0,00 9,81 

            

Pašvaldības budžeta ieņēmumi bez valsts mērķdotācijām 1 402 116 

Sagatavoja:  Finanšu nodaļas vadītāja  A. Mundiciema 

 63351396,26364270         

 ausma.mundiciema@alsunga.lv          

mailto:ausma.mundiciema@alsunga.lv
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Paskaidrojums 

Alsungas novada domes 2021. gada 21. janvāra  

saistošajiem noteikumiem Nr. 1  

“Par Alsungas novada domes budžetu 2021. 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. 

2020. gadā Alsungas novadā likvidēti 3 uzņēmumi un no jauna reģistrēti 10 

uzņēmumi: 9 sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 1 individuālais komersants, kas nozīmē, 

ka uzņēmējdarbības vide ir dinamiska. Uzņēmumi pēc pamatdarbības veida visvairāk 

nodarbojas ar jaukto lauksaimniecību (46), mežkopību (7), mežistrādi (6) un dzīvojamo un 

nedzīvojamo ēku būvniecību (5). Lielākais gada apgrozījuma pieaugums 2019. gadā ir jauktās 

lauksaimniecības uzņēmumiem. Analizējot datus par uzņēmumiem, kuru taksācijas periods 

bijis vismaz 10 mēneši un 2018. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem, 

konstatējams, ka lielākais apgrozījuma pieaugumu 2019. gadā, salīdzinot to ar 2018. gada 

apgrozījumu, ir mežizstrādes uzņēmumiem. (Datu avots: 

https://statistika.lursoft.lv/lv/statistika/rajoni-un-novadi/novads/alsungas-novads/) 

Alsungas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēti nodokļu maksātāji: 

154 juridiskas personas un 174 fiziskas personas, kas ir saimnieciskās darbības veicēji (Datu 

avots: Pašvaldībā reģistrēto nodokļu maksātāju skaita sadalījums. VID datu noliktavas 

sistēma). 

 Pašvaldībā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. 2017. gada 1. jūlijā dzīves vietu 

deklarējuši bija 1431 iedzīvotāji, 2018. gada 1. jūlijā 1403 iedzīvotāji, 2019. gada 1. jūlijā 

1378 iedzīvotāji un 2020. gada 1. jūlijā 1361 iedzīvotāji, saglabājot negatīvu tendenci 

iedzīvotāju skaitā (Datu avots: Iedzīvotāju reģistra statistika. PMLP dati). Alsungas novadā 

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

Iedzīvotāju skaits pašvaldībās pa dzimumiem). 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem, 2020. 

gada 1. jūlijā novadā 12,78% no deklarētajiem iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 0 līdz 17 

gadiem (6% pirmsskolas vecumā), bet 23,95% pārsniedz darbaspējas vecumu, 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). 

Pašvaldībā bezdarba līmenis ir stabils. Reģistrētais bezdarba līmenis 2020.gada 

31.decembris bija 5,9% (45 reģistrētie bezdarbnieki) (Datu avots: 

https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-statistika-0).  

211 no novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ienākumus gūst Alsungas novadā reģistrētos 

uzņēmumos, 148 Rīgā, 91 Kuldīgas novadā, 58 Ventspils pilsētā, 26 Liepājas pilsētā 

reģistrētos uzņēmumos (Datu avots: Ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no darba algas 

ienākumiem pašvaldībā deklarētiem darba ņēmējiem darba devēju pašvaldību griezumā. VID 

datu noliktavas sistēma). 
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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 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 pašvaldības budžets 2021. gadam sastāv no pamatbudžeta un 

ziedojumu un dāvinājumu budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. 

Pašvaldība ir ņēmusi vērā nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu 

līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 

Par budžeta prioritārajām jomām 2021. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras 

uzlabošana, lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību un veidotu sakārtotu un ērtu un ekonomiski 

izdevīgu dzīves vidi, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Plānoti 

šādi darbi sabiedriskās infrastruktūras uzlabošanā: 

 vienkārtas virsmas seguma uzklāšana Aizputes ielai (5820 m
2
), Ēdoles ielai 

(1440 m
2
), Ceļinieku ielai (2240 m

2
) un Krasta ielai (990 m

2
),  

 ēkas Skolas ielā 11A 2.stāva pārseguma un jumta nesošo koka konstrukciju 

atjaunošanu, un jumta seguma atjaunošana, 

 Alsungas vidusskolas foajē remonts, 

 grīdu remonts pirmskolas izglītības iestādes “Miķelītis” divās grupinu telpās, 

 strītbola laukuma seguma nomaiņa Alsungas vidusskolas stadionā, 

 sanitāro telpu remonts bibliotēkā, 

 celiņa seguma nomaiņa pie doktorāta, 

 trepju sakārtošana pie Kultūras nama, 

 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 2021.gadam” 1. un 2.pielikumā. 

 

Budžeta ieņēmumi 

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 1699947 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 
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pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām 

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

finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).  

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2021.gada 1.janvāri bija EUR 400935.06.  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 630147, no tā EUR 618398 

2021.gadam plānotais un EUR 11749 - 2020.gada atlikums, t.i., par Euro 27109 mazāk kā 

2020. gadā faktiski saņemts.    

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

EUR 9233, par mājokļiem EUR 4387. 

Ieņēmumi no PFIF plānoti EUR 379161, t.i. par EUR 27230 mazāk kā bija plānots 

2020.gadā un par EUR 34629 mazāk kā faktiski saņemts 2020.gadā. Transferti no citām 

pašvaldībām par izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem 2021.gada 6.mēnešos plānoti 

EUR 40000, ieņēmumi Pils rekonstrukcijai EUR 50575. 

Valsts budžeta transferti plānoti pavisam EUR 680421 (ieskaitot ieņēmumus no PFIF), 

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

apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānotas EUR  197567 apmērā, transferti 

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

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

sabiedriskajiem darbiem. 

Nenodokļu ieņēmumus EUR 17056 apmērā veido plānotie ieņēmumi no dzīvokļu  

pārdošanas to īrniekiem EUR 10000, grants realizācijas, nodevas, naudas sodi un sankcijas. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 158396 apmērā veido vecāku 

līdzfinansējums Alsungas Mūzikas skolā EUR 4485, ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas 

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

EUR  6187,  par biļešu realizāciju EUR 6500 ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 

EUR 96901,  ieņēmumi par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem EUR 23506  u.c. 

 

Izdevumi 

Budžeta izdevumi plānoti EUR 2290358 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu 

pamatsummas atmaksas). 

Pašvaldības finansētiem darbiniekiem, izņemot deputātus,  darba algas palielinātas par 

EURO 50 katram par pilnu darba slodzi. Tas saistīts valstī noteiktās minimālās algas 

palielinājumu, kā arī pašvaldības finansēto pedagogu mēnešalgas palielinājumu no 2021.gada 

1.septembra. 

 Izdevumi atlīdzībai no pašvaldības finansējuma plānoti 824241 (darba alga, piemaksas, 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23.59%) 

 

Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti EUR 323035 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības 

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

 domes pārvaldei     EUR  234992, no tiem 
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ģimenēm nepieciešama objekta izveide   EUR     12500 

vienotajam KAC                 EUR       7800 

veselības projektam                EUR       4349 

 

 Finanšu nodaļai     EUR     57806, 

 izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem   EUR     25000, 

 pašvaldības vēlēšanu komisijai                       EUR       5237 

   

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds)   EUR     5495, 

Nesadalītais atlikums  mājokļu apsaimniekošanai        EUR   19442,  

Rezerve pārējiem paredzamajiem izdevumiem  EUR   14724. 

 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Izdevumi plānoti EUR 50261 apmērā:  

       * Alsungas novada domes pašvaldības policijai  EUR 32370,  

       * Administratīvajai komisijai    EUR    814, 

       * Bāriņtiesai        EUR  17077. 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Izdevumi plānoti EUR 515672 apmērā, t.sk.:  

 EUR     49484  apkurei, 

 EUR   217528  komunālās saimniecības un teritorijas uzturēšanai, 

t.sk. EUR    200000 ēkas Skolas ielā 11A 2.stāva pārseguma un jumta nesošo koka 

konstrukciju atjaunošanu, un jumta seguma atjaunošanai 

 EUR     48660 mājokļu apsaimniekošanai. 

 

Atpūta, kultūra, sports 

Izdevumi plānoti EUR 356234 apmērā, t.sk.: 

 EUR      16415  sportam, 

 EUR      41280  bibliotēkai, 

 EUR  207453 Tūrisma informācijas centram  

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

 EUR   91086  kultūrai. 

 

Izglītība 

Izdevumi plānoti EUR 729640 apmērā, t.sk.: 

 EUR  222975 Pirmsskolas izglītības iestādei, 

 EUR  393076 Alsungas vidusskolai, 

 EUR   86465  Alsungas Mūzikas skolai, 

 EUR   27124 Izglītības pārvaldei. 
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Izglītības iestādēm valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, izņemot Mūzikas 

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

 

. 

Sociālā aizsardzība 

Izdevumi sociālajai aizsardzībai kopā plānoti   EUR 171779 

          *Sociālajam dienestam              EUR 143238, 

 t.sk., dažādu veidu pabalstiem               EUR 49939, 

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

           *Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem 6 mēnešiem     EUR  4426 ,  

           * Daudzfunkcionālajam pakalpojumu centram             EUR 24115. 

 

 

            Ekonomiskā darbība 

           Kopā izdevumi ekonomiskajai darbībai plānoti EUR 112712. 

         * Izdevumi pašvaldības autoceļiem  plānoti         EUR  81980, 

         *  Izdevumi būvvaldei        EUR   15882,  

         *  Izdevumi autobusu uzturēšanai skolēnu pārvadīšanai EUR 14850. 

         

          Dabas aizsardzība 

        Dabas aizsardzībai plānoti izdevumi EUR 31025. 

 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

Aizņēmumi 2021.gadam plānoti EUR  271753, t.sk. EUR 200000 ēkas Skolas ielā 11A 

2.stāva pārseguma un jumta nesošo koka konstrukciju atjaunošanu, un jumta seguma 

atjaunošanai un EUR 71753   Alsungas viduslaiku pils glābšanas darbu līdzfinansēšanai. 

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2021.gadā jāatmaksā EUR 

42616. Aizņēmumu atmaksai līdzekļi rezervēti. 

 

 

Domes priekšsēdētāja       D.Kalniņa 

  



35 

5.# 

Par  Alsungas novada 2021. gada kultūras projektu konkursa finansēšanu 

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, 2021. gada 21. janvāra Alsungas novada domes 

sēdes lēmumu (protokols Nr. 1#4) “Par 21.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par 

Alsungas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”, Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes 

deputātu atzinumu, 

D.Kalniņa ierosina lēmuprojekta 2. punktu izteikt šādā redakcijā: 

“2. Noteikt, ka projektu iesniegšanas termiņš 2021. gadā ir 30. marts.”  

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Izteikt lēmumprojekta 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Noteikt, ka projektu iesniegšanas termiņš 2021. gadā ir 30. marts.” 

 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt konkursa Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras 

projektiem Alsungas novadā nolikuma īstenošanai 2021. gadā 1000,00 euro. 

2. Noteikt, ka projektu iesniegšanas termiņš 2021. gadā ir 30. marts.  

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

projektu speciāliste A. Jonele. 

 

6.# 

Par Alsungas novada 2021. gada projektu konkursa “Mēs Alsungai!” finansēšanu 

D. Kalniņa, A. Jonele 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. pantu, 2021. gada 21. janvāra Alsungas 

novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 1#4) “Par 21.01.2021. saistošajiem noteikumiem 

Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”, Finanšu un saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.01.2021. 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt konkursa Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai projektu 

konkursa “Mēs Alsungai!” nolikumu īstenošanai 2021. gadā 2000,00 euro. 

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

projektu speciāliste A. Jonele. 

 

7.# 

Par Alsungas novada domes finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektu konkursam 

D. Kalniņa, A. Jonele 

Izvērtējot Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju 

projektiem 2020. gada rezultātus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. 

daļas 10. punktu un 2021. gada 21. janvāra Alsungas novada domes sēdes lēmumu (protokols 

Nr. 1#4) “Par 21.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības 

budžetu 2021. gadam”, Komercdarbības kontroles atbalsta likuma 10. panta pirmo daļu, 

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

apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt konkursa Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai uzņēmējdarbības 

projektu nolikumu īstenošanai 2021. gadā 3000,00 euro. 

2. Uzdot Administratīvās un attīstības nodaļas vadītājai L. Migovičai izsludināt 

konkursu, publicējot informāciju izdevumā “Alsungas ziņas”, mājas lapā un sociālajos 

tīklos. 

3. Noteikt, ka konkursa vērtēšanas komisiju 5 personu sastāvā, kuras sastāvā ir Alsungas 

novada domes Administratīvās un attīstības nodaļas projekta speciālists, vismaz viens 

deputāts un vismaz viens speciālists, kurš nodarbojas ar uzņēmējdarbības atbalstu, tiek 

izveidota ar domes priekšsēdētāja rīkojumu. 

 

8.# 

Par interešu izglītības pulciņu apstiprināšanu Alsungas novadā 2021. gadā no janvāra 

līdz augustam 

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 
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programmu finansēšanas kārtība” un Alsungas novada domes Interešu izglītības programmu 

finansēšanas kārtības nolikumu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Interešu izglītības pulciņus Alsungas novadā 2021. gadā (janvāris - augusts). 

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI ALSUNGAS NOVADĀ 

2021. gadā (janvāris - augusts):  

 

Nr.p.k. Pulciņa nosaukums Klases Stundas Pulciņa vadītājs 
1. Datorika 1. – 3.  3 V. Cīrule 
2. Novadmācība 4. – 6. 3 L. Stašaite 
3. Tautiskās dejas 1. – 4.  3 G. Freiberga 
4. Sporta pulciņš 2. – 4. 

5. – 9.  

6 D. Siliņa 

5. Mazpulki 1. – 12. 3 I. Riķīte 
6. Ansamblis 1. – 3.  2 I. Pavāre  

  KOPĀ: 20  

 

 

9.# 

Par Alsungas novada Daudzfunkcionālā dienas centra nolikuma apstiprināšanu 

D. Kalniņa, M. Baumane 

Saskaņā ar Alsungas novada attīstības programmu 2015.-2022. gadam, viens no 

stratēģiskajiem mērķiem noteikts “Saliedēta, izglītota un radoša sabiedrība”. Lai sasniegtu 

mērķi, izvirzīti vairāki uzdevumi. 18. uzdevums noteikts “Veicināt sociālo pakalpojumu un 

infrastruktūras attīstību”. Uzdevuma īstenošanai, kā viena no rīcībām (R 3.21) noteikta 

“Jaunu sociālo pakalpojumu iestāžu izveide”. Šīs rīcības plānotais darbības rezultāts ir 

“Izveidots Multifunkcionāls dienas centrs Alsungā, t.sk. higiēnas centrs, zupas izdales punkts, 

asistentu un pavadoņu pakalpojums cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem”. 

Lai sasniegtu attīstības programmā noteikto, 2020. gada 20. februāra sēdē tika 

pieņemts lēmums (protokollēmums Nr. 4#2 “Par dienas centra izveidi”) izveidot Pils ielā 10, 

Alsungā, telpās ar kadastra apzīmējumu 62420080344001 (kopējā platība 72,7 m
2
) 

daudzfunkcionālu dienas centru un uzdots Sociālā dienesta vadītājai M. Baumanei sagatavot 

un iesniegt apstiprināšanai Daudzfunkcionālā dienas centra nolikumu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. un 3. punktu, 

15.panta pirmās daļas 4., 6. un 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 23.punktu, Alsungas novada 

attīstības programmu 2015.-2020.gadam un Alsungas novada domes 2020. gada 20. februāra 

domes sēdes protokollēmumu Nr. 4#2 “Par dienas centra izveidi”, Finanšu un saimnieciskās 
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darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.01.2021. 

sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Alsungas novada Daudzfunkcionālā dienas centra nolikumu (pielikumā). 

2. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai M. Baumanei organizēt sociālo pakalpojumu 

piedāvājuma attīsītbu centrā, lai ar 2023. gada 1. jūliju Daudzfunkcionālais dienas centrs 

tiktu reģistrēts kā Sociālā dienesta struktūrvienība Sociālo pakalpojumu reģistrā. 
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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  

2021. gada 21. janvāra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 1#9 

 

Alsungas novada Daudzfunkcionālā dienas centra nolikums 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu un 

73.panta pirmās daļas 1.punktu 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nolikums nosaka Alsungas novada Dienas centra (turpmāk tekstā Centrs)  uzdevumus, 

struktūru un darba organizāciju. 

1.2. Centrs ir Alsungas novada domes Administrācijas struktūrvienība, kura mērķis ir sniegt 

pakalpojumus un organizēt pasākumus Alsungas novada iedzīvotājiem, kas bagātina viņu 

sociālo dzīvi, paaugstina un paplašina zināšanu līmeni, dod iespēju lietderīgi un radoši 

pavadīt savu brīvo laiku un sniedz praktisku atbalstu iedzīvotājiem, pamatvajadzību 

apmierināšanā (duša, veļas mazgāšana). 

1.3. Centrs ir tieši pakļauts Alsungas novada domes izpilddirektoram un deputātu kontroli pār 

iestādes darbību realizē Alsungas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu 

komiteja.  

1.4. Centra pilns nosaukums un adrese: Alsungas novada Dienas centrs, Pils iela 10, Alsunga, 

Alsungas novads, LV-3306. 

1.5. Centra darbības tiesiskais pamats ir valstī spēkā esošie normatīvie akti, Domes lēmumi 

un Centra nolikums. 

1.6. Centrs tiek finansēts no Alsungas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem un tam ir 

tiesības saņemt līdzekļus no pašu ieņēmumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem.  

1.7. Centrs iekšējā un ārējā sarakstē izmanto Alsungas novada domes apstiprinātu noteikta 

parauga veidlapu. 

1.8. Centrs savas funkcijas veic sadarbībā ar citām Alsungas novada domes Administrācijas 

struktūrvienībām un iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām 

organizācijām un privātpersonām. 

 

2. Funkcijas, uzdevumi un kompetence 

2.1. Centra funkcijas: 

2.1.1. Organizēt pasākumus un nodrošināt pakalpojumus dažādu grupu iedzīvotājiem, lai 

sekmētu viņu sociālo iekļaušanos sabiedrībā, pašrealizācijas un pašnoteikšanās 

spējas. 

2.1.2. Piedāvāt iedzīvotājiem pakalpojumus viņu pamatvajadzību apmierināšanai. 

2.1.3. Radīt iespēju iedzīvotājiem nodrošināt pašaprūpi, izglītoties, lietderīgi un radoši 

pavadīt savu brīvo laiku. 

2.2. Centra uzdevumi: 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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2.2.1. Laipni uzņemt centrā un piedāvāt izmantot atbilstošus pakalpojumus ikvienam 

Alsungas novada iedzīvotājam neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības un 

sociālā stāvokļa, kas vēlas pilnveidot savas zināšanas un prasmes, gūt atbalstu, 

atrast domubiedrus, atpūsties, realizēt interesantas idejas un radoši pavadīt savu 

brīvo laiku. 

2.2.2. Sekmēt iedzīvotāju intelektuālās un psiholoģiskās attīstības iespējas, un veselīgu 

dzīvesveidu, tai skaitā piedāvājot seminārus, lekcijas, nodarbības, diskusijas. 

2.2.3. Nodrošināt īslaicīgas izmitināšanas istabas krīzes situācijā nonākušajiem 

uzturēšanu. 

2.2.4. Nodrošināt dušas un veļas mašīnas pieejamību iedzīvotāju pamatvajadzību 

nodrošināšanai. 

2.1.1. Nodrošināt iespēju izmantot telpas pašvaldību institūcijām, nevalstiskām 

organizācijām, interešu klubiem, pensionāru, jauniešu, invalīdu, represēto u.c. 

biedrībām dažādu pasākumu organizēšanai, ja šie pasākumi veicina Centra 

uzdevumu izpildi. 

2.1.2. Apkopot informāciju par apmeklētājiem un viņu vajadzībām. 

2.1.3. Sekmēt un veicināt veselīga dzīvesveida piekopšanu. 

2.1.4. Organizēt maksas un bezmaksas pakalpojumu sniegšanu. 

2.1.5. Sniegt maksas pakalpojumus un saņemt maksu par tiem saskaņā ar Domes 

apstiprinātiem maksas pakalpojumu izcenojumiem. 

2.1.6. Vajadzības gadījumā konsultēt par sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, 

jurista un citu speciālistu pakalpojumu pieejamību. 

2.1.7. Sniegt priekšlikumus par centra darba pilnveidošanu un jaunu pakalpojumu 

ieviešanu. 

2.1.8. Informēt sabiedrību par centra darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, 

pasākumiem. 

2.2. Centra kompetencē ir: 

2.2.1. Patstāvīgi organizēt savu ikdienas darbu, izstrādāt iekšējās kārtības noteikumus. 

2.2.2. Lemt par Centra piešķirto līdzekļu lietderīgu izmantošanu šajā nolikumā paredzēto 

uzdevumu veikšanai. 

2.2.3. Sadarboties ar valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām 

organizācijām un citiem sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu centra uzdevumu 

izpildi. 

 

3. Darba organizācija 

3.1. Centra darbinieku skaitu un amatus apstiprina Alsungas novada Dome: 

3.2. Centra darbības grafiks un attiecīgo pakalpojumu sniegšanas laiki ir iekļauti centra 

iekšējās  kārtības noteikumos. 

3.3. Ikviens centra apmeklētājs tiek iepazīstināts ar iekšējās kārtības noteikumiem. 

3.4. Dienas Centra darbu atbilstoši šim nolikumam un ar Domi noslēgtam darba līgumam 

vada centra vadītājs, kuru pieņem darbā Domes izpilddirektors. 

3.5. Centra vadītājs: 

3.5.1. vada un organizē Centra darbu un ir atbildīgs par Centra darbību atbilstoši Domes  

apstiprinātajam nolikumam un sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā 

pieņemtajiem lēmumiem; 

3.5.2. organizē Dienas centra attīstības plānošanu, sadarbojoties ar Alsungas novada 

Sociālo dienestu, un izstrādāto plānu ieviešanu; 

3.5.3. nodrošina kārtējā budžeta gada izdevumu tāmes projekta izstrādi un tā iesniegšanu 

Domei tās noteiktos termiņos; 
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3.5.4. atbild par Dienas centra rīcībā nodotajiem pamatlīdzekļiem, inventāru un citām 

materiālām vērtībām, naudas līdzekļiem, par kuriem sistemātiski (uz norēķinu 

dokumentu pamata) atskaitās Domes grāmatvedībai; 

3.5.5. bez īpaša pilnvarojuma rīkojas ar Dienas centra mantu un finanšu līdzekļiem 

(Domes  apstiprinātās tāmes ietvaros), pārstāv Centru valsts un pašvaldības 

institūcijās un attiecībās  ar citām juridiskām un fiziskām personām Centra 

kompetencē esošajos jautājumos; 

3.5.6. atbild par normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi ugunsdrošībā, darba 

aizsardzībā, darba vides atbilstības nodrošināšanu; 

3.5.7. nodrošina sabiedrības informēšanu par Dienas centra darbību. 

3.6. Centra budžeta plānošana un grāmatvedības uzskaite tiek organizēta centralizēti, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Alsungas novada domes noteiktajai vienotajai 

grāmatvedības uzskaites politikai. 

 

4. Darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati 

4.1. Centra darbības tiesiskumu nodrošina Centra vadītājs un Alsungas novada domes 

Administrācijas amatpersonas atbilstoši amata aprakstos un darba līgumos noteiktajai 

kompetencei. 

4.2. Centra vadītāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona apstrīd pie 

Alsungas novada domes izpilddirektora. 

4.3. Alsungas novada domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu 

privātpersona pārsūdz Alsungas novada Domei. 

4.4. Centrs reizi gadā iesniedz Alsungas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

lietu komitejai pārskatu par Centra funkciju izpildi.  

4.5. Izpilddirektoram un domes priekšsēdētājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par 

atsevišķu Centra funkciju īstenošanu.  

 

 

Domes priekšsēdētāja        D. Kalniņa 
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10.# 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības 

nolikums” 

D. Kalniņa 

Lai īstenotu pašvaldības funkcijas.  

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

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

apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Veikt grozījumus Alsungas novada domes 20.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. 

2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums”, papildinot saistošo noteikumu 

9.punktu ar  9.7.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.7.9. Alsungas novada domes Daudzfunkcionālais dienas centrs”. 

2. Apstiprināt Alsungas novada domes saistošos noteikumus Nr. 2 “Grozījumi 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums””. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2021. gada 21.janvāra sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 1#10) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2021. gada 21. janvārī         Nr. 2 

 

 

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

Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

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

 

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

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

1. Papildināt saistošo noteikumu 9.punktu ar  9.7.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.7.9. Alsungas novada domes Daudzfunkcionālais dienas centrs.” 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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Alsungas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 

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

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

Paskaidrojuma raksts 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 Saskaņā ar Alsungas novada attīstības programmu 2015.-2020.gadam, 

viens no stratēģiskajiem mērķiem noteikts “Saliedēta, izglītota un radoša 

sabiedrība”. Lai sasniegtu mērķi, izvirzīti vairāki uzdevumi. 18. uzdevums 

noteikts “Veicināt sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstību”. 

Uzdevuma īstenošanai, kā viena no rīcībām (R 3.21) noteikta “Jaunu sociālo 

pakalpojumu iestāžu izveide”. Šīs rīcības plānotais darbības rezultāts ir 

“Izveidots Multifunkcionāls dienas centrs Alsungā, t.sk. higiēnas centrs, 

zupas izdales punkts, asistentu un pavadoņu pakalpojums cilvēkiem ar 

funkcionālajiem traucējumiem”. 

Lai sasniegtu attīstības programmā noteikto, 2020. gada 20. februāra sēdē 

tika pieņemts lēmums (protokollēmums Nr. 4#2 “Par dienas centra izveidi”) 

izveidot Pils ielā 10, Alsungā, telpās ar kadastra apzīmējumu 

62420080344001 (kopējā platība 72,7 m2) daudzfunkcionālu dienas centru. 

2021. gada 21. janvārī pabeigta centra izveide un apstiprināts tā nolikums. 

Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus Alsungas novada pašvaldības 

nolikumā, iekļaujot tajā izveidoto struktūrvienību. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Noteikumi nosaka, ka Daudzfunkcionālais dienas centrs ir Alsungas novada 

domes administrācijas strukūrvienība. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Dienas centra darbības nodrošināšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem 

tiek piešķirts papildus 5300 EUR. Pārējie centra darbībai nepieciešamie 

līdzekļi tiek pārcelti no citām struktūrvienībām kopā ar to veicamajām 

funkcijām, kā arī ir piesaistāmi rakstot projektus un sniedzot maksas 

pakalpojumus. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sociāli ekonomisko 

stāvokli 

(uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā 

Centra mērķis ir sniegt pakalpojumus un organizēt pasākumus Alsungas 

novada iedzīvotājiem, kas bagātina viņu sociālo dzīvi, paaugstina un 

paplašina zināšanu līmeni, dod iespēju lietderīgi un radoši pavadīt savu 

brīvo laiku un sniedz praktisku atbalstu iedzīvotājiem, pamatvajadzību 

apmierināšanā (duša, veļas mazgāšana). Centrā tiks piedāvātas arī 

nodarbības bezdarbniekiem, kas palīdzēs viņiem atgriezties darba dzīvē. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un 

uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.  
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procedūrām Saistošie noteikumi tiks publicēti Alsungas novada informatīvajā izdevumā 

“Alsungas ziņas” un Alsungas novada pašvaldības mājaslapā 

www.alsunga.lv  

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Notika iedzīvotāju aptauja internetā par dienas centra izveide 

nepieciešamību. 

 

Priekšsēdētāja                                                                          D.Kalniņa 

 

  

http://www.alsunga.lv/
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11.# 

Par grozījumiem Alsungas novada Attīstības programmas 2015. – 2022. gadam 

investīciju plānā 

D. Kalniņa, A. Jonele 

Saskaņā ar Alsungas novada attīstības programmu 2015.-2022.gadam, viens no 

stratēģiskajiem mērķiem noteikts “Saliedēta, izglītota un radoša sabiedrība”. Lai sasniegtu 

mērķi, izvirzīti vairāki uzdevumi. 26. uzdevums noteikts “Attīstīt tūrisma pakalpojumus un 

infrastruktūru”. Uzdevuma īstenošanai, kā viena no rīcībām (R 3.66) noteikts “Amatu mājas 

izveide”. Šīs rīcības plānotais darbības rezultāts ir “Izveidota un funkcionējoša Amatu māja”. 

Lai sasniegtu attīstības programmā noteikto, jau ir uzsākta amatnieku pulcēšana ēkā 

Skolas iela 11A. Šajās telpās darbojas keramikas pulciņš, biedrība “Suitu amatnieki”, Natālija 

Rutule (izgatavo kosmētiku), Etniskās kultūras centra “Suiti” austuve un Suitu ķēkis. 

Alsungas TIC izvietotas ekpozīcijas par senajiem apģērbiem, suitu virtuves iekārtojumu un 

izmantotajiem darbarīkiem. Lai turpinātu ēkas 2. stāva labiekārtošanu Amatu mājas izveide, 

nepieciešams veikt bojāto siju un jumta remntu. Ir izstrādāts un Būvvaldē apstiprināts 

projekts. 

Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1) punktu, Ministru 

kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes 

deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Veikt grozījumus Alsungas novada Attīstības programmas 2015. – 2022. gadam 

Stratēģiskajā daļā, investīciju plānu papildinot ar 29. rindu šādā redakcijā: 

 
29. Ēkas 

Skolas 

ielā 11A 

jumta, 

pārseguma 

un siju 

remonts 

Amatu 

mājas 

izveidei 

    x 200000.00 Pašvaldība Pašvalība Atjaunotas 

Alsungas 

novada 

domes ēkas 

Skolas ielā 

11A 2.stāva 

pārseguma un 

jumta nesošās 

koka 

konstrukcijas, 

un jumta 

segums 

2021 2021  
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12.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

2020.gada 30.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.17/447) Alsungas novada domē saņemts 

[..], dzīvojoša “[..]”, Alsungas novads, 30.12.2020. 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 izmantots saimnieciskajā darbībā , ja nekustamais 

īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek 

piemērots. 

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem 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 apliecinā¬jumu, 

ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek 

izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - 

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, 2006.gada 

20. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli 

normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes 

deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  
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“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piemērot 2021. 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 kā represētajai personai. 

 

13.# 

Par zemes nomu 

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 [..], dzīvojoša “[..]”, 

Alsungas novads iesniegumu (22.12.2020., Nr. 2.1.17/442), [..], personas kods [..], dzīvojoša 

“[..]”, Alsunga, Alsungas novads iesniegumu (22.12.2020., Nr. 2.1.17/439), [..],  personas 

kods [..], dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads, iesniegumu (09.12.2020., Nr. 2.1.17/406), 

[..], personas kods [..], dzīvojoša [..], iesniegumu (19.01.2021., Nr.2.1.17/15) un Finanšu un 

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

komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-8/2015, 01.03.2015.) līdz 31.12.2025. ar 

[..], personas kods [..], dzīvojoša “[..]”Alsunga, Alsungas novads, par zemes gabalu 

“Autoosta” ar kadastra apzīmējumu 62420080380 - 0.01 ha (mazdārziņa vajadzībām), 

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

kā EUR 4.00 gadā (bez PVN). 
2. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-18/2015, 01.05.2015.) līdz 31.12.2025. ar 

[..], personas kods [..], dzīvojoša “[..]”, Alsungas novads,  par zemes gabalu “Pie upes” 

ar kadastra apzīmējumu 62420090349 - 0.60 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot 

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

4.00 gadā (bez PVN). 
3. Ar 01.01.2021 pagarināt nomas līgumu (N-32/2014, 06.01.2015.) ar [..], personas kods 

[..], dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads, par zemes gabalu “Kalnbirzes B” ar 

kadastra apzīmējumu 62420080524 - 0.25 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot 

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

4.00 gadā (bez PVN). 

4. Ar 01.01.2021. noslēgt nomas līgumu ar [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], Alsunga, 

Alsungas novads, par zemes gabalu “Ceļa daļa” ar kadastra apzīmējumu 62420080390 



49 

- 0.01 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 4.00 gadā (bez PVN). 

5. Nomas līgumi noslēdzami mēneša laikā pēc pozitīva apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijas lēmuma saņemšanas. 

 

14.# 

Par dzīvokļa “Ziedulejas iela 5-4”, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Alsungas novada domē saņemts [..], p.k. [..] iesniegums (reģ. Nr.2.1.17/441, no 

22.12.2020). 

Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4) punkta 5) 

apakšpunktu, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo 

māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4) punkta 5) 

apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2) punktu un 21. panta pirmās 

daļas 17) punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Ierakstīt Zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu “Ziedulejas iela 5-4”, 

Alsunga, Alsungas novads. Dzīvokļa domājamā daļa 635/3263. 

2. Nodot atsavināšanai dzīvokli “Ziedulejas iela 5-4”, Alsunga, Alsungas novads, 

domājamā daļa 635/3263. 

3. Veikt dzīvokļa “Ziedulejas iela 5-4”, Alsungā, Alsungas novads, novērtēšanu. 

4. Pieņemt zināšanai, ka uz dzīvokļa īpašumu ir noslēgts īres līgums. 

 

15.# 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības 

nekustamajā īpašumā „Pils iela 10”, Alsungā, Alsungas novadā 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Alsungas novada domē 2021.gada 5.janvārī (reģ.Nr.2.1.17/2) saņemts [..], deklarētā 

dzīvesvieta “[..]”, Alsungas novads, 2021.gada 5.janvāra iesniegums ar lūgumu pagarināt 

telpas nomas līgumu Pils iela 10, Alsungā, ģimenes ārsta prakses vajadzībām. 

Alsungas novada pašvaldība ar [..] 2018.gada 15.februārī bija noslēgusi Nedzīvojamo 

telpu nomas līgums par nedzīvojamo telpu nomu 97.10 m
2
 platībā. Līguma darbības termiņš 

beidzas 2020.gada 31.decembrī. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 61 .panta pirmā daļā teikts, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu drīkst 

slēgt uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. Saskaņā ar 2018. gada 20. februāra noteikumu 

Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1 punktu, šo noteikumu 2., 3. 
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un 4. nodaļas normas var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 

30. un 31. punktu, ja nomas objektu iznomā šo noteikumu 4. punktā minētajiem mērķiem, 

nomas maksa nosakāma atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldību domes, citas atvasinātas 

publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātā nomas 

pakalpojumu maksas cenrādī noteiktajai nomas maksai”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas 

Republikas Civillikuma nosacījumiem par nomu, 2018. gada 20. februāra noteikumus Nr. 97 

“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes 

deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Pagarināt starp Alsungas novada domi un [..], personas kods [..], noslēgto 

nedzīvojamo telpu nomas līgumu nosakot darbības termiņu līdz 2025.gada 

31.decembrim.  

2. Vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarinājumu sagatavot Finanšu 

nodaļai un parakstīt izpilddirektoram. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Alsungas novada pašvaldības izpilddirektoram 

V. Dunajevam. 

4. Nomas līgumi noslēdzami mēneša laikā pēc pozitīva apvienojamo pašvaldību 

finanšu komisijas lēmuma saņemšanas. 

 

16.# 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības 

nekustamajā īpašumā “Ziedlejas iela 3”, Alsungā, Alsungas novadā 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Alsungas novada domē 2021.gada 6.janvārī (reģ.Nr.2.1.17/3) saņemts Z/S Laidi, reģ. 

Nr.46101011002, iesniegums ar lūgumu pagarināts telpas nomas līgumu par “Ziedlejas iela 

3”, Alsungā saimnieciskajai darbībai. Nedzīvojamo telpu nomas līgums par nedzīvojamo 

telpu nomu 68.45 m
2
 platībā.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6
1
. 

panta pirmajā daļā teikts, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu drīkst slēgt uz laiku, kas nav 

ilgāks par 30 gadiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 

„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumu” 16. punktu, iznomātājam ir tiesības, 

nerīkojot izsoli un ievērojot šo noteikumu 14. punktā minētos nosacījumus, pārjaunot nomas 

līgumu, nepasliktinot iznomātājam iepriekš slēgtā nomas līguma nosacījumus un ievērojot 

šādus nosacījumus: pārjaunojuma gadījumā līguma termiņu skaita no sākotnējā līguma 

noslēgšanas dienas un nomas maksas apmēru pārskata ne retāk kā Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā šajos noteikumos 

noteiktajos gadījumos. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Latvijas 

Republikas Civillikuma nosacījumiem par nomu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra 

https://likumi.lv/ta/id/297295-publiskas-personas-mantas-iznomasanas-noteikumi#p14
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumu” 16. un 16.1. punktu, 

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

apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Pagarināt starp Alsungas novada domi un Z/S Laidi, reģ. Nr46101011002, noslēgto 

nedzīvojamo telpu nomas līgumu, nosakot darbības termiņu līdz 2025.gada 

31.decembrim. 

2. Vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarinājumu sagatavot Finanšu 

nodaļai un parakstīt izpilddirektoram. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Alsungas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

4. Nomas līgumi noslēdzami mēneša laikā pēc pozitīva apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijas lēmuma saņemšanas. 

 

17.# 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības 

nekustamajā īpašumā “Skolas iela 11A”, Alsungā, Alsungas novadā 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Alsungas novada domē 2021.gada 5.janvārī (reģ.Nr.2.1.17/4) saņemts biedrības 

“Suitu amatnieki”, reģ. Nr. 40008172099,  iesniegums ar lūgumu pagarināts telpas nomas 

līgumu par “Skolas iela 11a”, Alsungā. Nedzīvojamo telpu nomas līgums par nedzīvojamo 

telpu nomu 47.10 m
2
 platībā. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 61 .panta pirmā daļā teikts, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu drīkst 

slēgt uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra 

noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 6. punktā noteikts, ka 

šo noteikumu 2. nodaļas normas var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 

20., 21., 30. un 31. punktu, ja iznomā nomas objektu biedrībām, nodibinājumiem, kuru 

darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz 

labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, 

izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta 

atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības mazināšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas 

situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociālo mazaizsargāto personu grupu, sociālās 

labklājības celšanu (turpmāk – biedrība vai nodibinājums), un starptautiskajām 

organizācijām. Biedrība “Suitu amatnieki” veic nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā 

suitu tradicionālās amatniecības jomā lsungas novadā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas 

Republikas Civillikuma nosacījumiem par nomu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra 

noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 6. un 6.4. pantu, 

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

apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 
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atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Pagarināt starp Alsungas novada domi un biedrību “Suitu amatnieki”, reģ. Nr. 

40008172099, noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu, nosakot tā darbības termiņu 

līdz 2025.gada 31.decembrim. 

2. Vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarinājumu sagatavot Finanšu 

nodaļai un parakstīt izpilddirektoram. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Alsungas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

4. Nomas līgumi noslēdzami mēneša laikā pēc pozitīva apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijas lēmuma saņemšanas. 

 

18.# 

Par Nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības 

nekustamajā īpašumā “Raiņa iela 2”, Alsungā, Alsungas novadā 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Alsungas novada domē 2020. gada 30. decembrī (reģ.Nr. 2.1.17/448) saņemts [..], 

personas kods [..],  iesniegums ar lūgumu pagarināts telpas nomas līgumu par “Raiņa iela 2”, 

Alsungā saimnieciskajai darbībai. Nedzīvojamo telpu nomas līgums par nedzīvojamo telpu 

nomu 18.10 m 2 platībā.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6
1
. 

panta pirmajā daļā teikts, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu drīkst slēgt uz laiku, kas nav 

ilgāks par 30 gadiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 

„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumu” 16. punktu, iznomātājam ir tiesības, 

nerīkojot izsoli un ievērojot šo noteikumu 14. punktā minētos nosacījumus, pārjaunot nomas 

līgumu, nepasliktinot iznomātājam iepriekš slēgtā nomas līguma nosacījumus un ievērojot 

šādus nosacījumus: pārjaunojuma gadījumā līguma termiņu skaita no sākotnējā līguma 

noslēgšanas dienas un nomas maksas apmēru pārskata ne retāk kā Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā šajos noteikumos 

noteiktajos gadījumos. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Latvijas 

Republikas Civillikuma nosacījumiem par nomu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra 

noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumu” 16. un 16.1. punktu, 

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

apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga 

Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav,  

Lai izvairītos no iespējama interešu konflikta, Ainars Macpans balsojumā nepiedalās. 

https://likumi.lv/ta/id/297295-publiskas-personas-mantas-iznomasanas-noteikumi#p14
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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Dome nolemj: 

1. Pagarināt starp Alsungas  novada domi un [..] noslēgto nedzīvojamo telpu nomas 

līgumu nosakot  darbības termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim. 

2. Vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarinājumu sagatavot Finanšu 

nodaļai un parakstīt izpilddirektoram. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Alsungas novada pašvaldības izpilddirektoram.  

4. Nomas līgumi noslēdzami mēneša laikā pēc pozitīva apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijas lēmuma saņemšanas. 

 

19.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, 

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Alsungas  novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 19.novembrī pieņēma lēmumu 

sēdes (protokols Nr.20) “Par pašvaldības nekustamā  īpašumu “Almāles veikals”, Almāle, 

Alsungas novads, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, nosakot izsoles sākumcenu 

2700 EUR, izsoles soli 100 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 15 EUR. 

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 29.decembrim nereģistrējās neviens izsoles 

pretendents uz 2020.gada 29.decembra paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles 

noteikumu 6.1.3. punktam, šadā gadījumā izsole atzīstama par nenotikušu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, ja 

nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro 

izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu 

(9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 

11. panta pirmo daļu, 32.panta pirmo daļas, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu 

6.1.apakšpunktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli nekustamam īpašumam “Almāles veikals”, Almāle, 

Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420090363, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 62420090359, un uz kura atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 

62420090243001.  

2. Pārdot nekustamo īpašumu “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar kadastra 

Nr. 62420090363, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 62420090359, 

un uz kura atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 62420090243001 otrajā izsolē par 

nosacīto cenu 2200.00 EUR ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles soli – 100 EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% 

(desmit procentu) apmērā no nosacītās cenas un reģistrācijas maksu 15 EUR, un 

izsoles laiku 2021.gada 3.marts, plkst.16.00 Alsungas novada domē, sanāksmju zālē 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā. 
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4. Apstiprināt izsoles noteikumus un uzdot mekustamā īpašuma speciālistei S. 

Kreičmanei organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, un izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Alsungas novada. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Alsungas novada pašvaldības domes izpildirektors 

V.Dunajevs. 
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Alsungas novada nekustamā īpašuma “Almāles veikals”, 

Almāle, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420090363, 

  IZSOLES NOTEIKUMI 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama pašvaldības nekustamā īpašumu 

“Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420090363, 

atsavināšanas procedūra, pārdodot mutiskā izsolē. Izsoli organizē atbilstoši “Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumam”, kas reglamentē jautājumus, kuri nav noteikti 

šajos noteikumos un Alsungas  novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumā. 

1.2. Izsoli organizē un vada Alsungas novada domes izveidotā Mantas novērtēšanas un 

izsoles komisija. 

1.3. Izsole notiek Pils iela 1, Alsungā Alsungas novadā novads, Alsungas novada domes  

2021.gada 3.martā   plkst. 16
00

.  

1.4. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 2200.00 EUR (divi tūkstoši  divi simti  euro, 00 

centi)., kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta 

euro. 

1.5. Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi). 

1.6. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 220.00 

(divi simti divdesmit  euro, 00 centi), Alsungas novada domes Reģ. Nr. 90000036596, 

norēķinu kontā Banka A/S SEB, kods UNLALV2X, KONTS 

LV78UNLA0011012130623 Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.  

1.7. Reģistrācijas maksa – EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi), kas jāieskaita Alsungas 

novada domes, reģ. Nr.90000036596, norēķinu kontā Banka A/S SEB, kods 

UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623.    

1.8. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 

laikrakstā “Kurzemnieks ” un Alsungas novada pašvaldības mājas lapā. Paziņojums par 

izsoli izliekams Alsungas novada domes telpās. 

1.9. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Alsungas novada domē Pils iela 1, 

Alsungā, Alsungas  novads, P,O,T,C  no plkst. 8.
00

 līdz 16.
30

,un piektdienās  8.00 līdz 

14.30 līdz 2021.gada 3.martam. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski 

Alsungas novada pašvaldības mājas lapā Alsungas www.alsunga.lv.  

1.11.Izsoles rezultātus apstiprina Alsungas novada dome. 

2. Nekustamā īpašuma raksturojums 

2.1. Nekustamais īpašums “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar kadastra 

Nr.62420090363,kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 62420090359 , un 

uz kura atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 62420090243001. 

2.2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Alsungas zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma 

Nr.100000606223 ar 2020.gada 27.oktobrī lēmumu (žurnāla Nr.300005225615) uz 

Alsungas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000036596, vārda.  

http://www.alsunga.lv/
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2.3. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās līdz 2020.gada 3.martam, iepriekš zvanot 

pa tālruni 27813338. 

3. Izsoles priekšnoteikumi 

3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publikācijas laikrakstā 

“Latvijas Vēstnesis”. 

3.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo 

īpašumu un ir izpildījuši šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus noteiktajā 

termiņā. 

3.3. Izsoles dalībniekus reģistrē Alsungas novada domē  – Pils iela 1, Alsungā, Alsungas 

novads līdz 2021.gada 3.martam plkst.16.
00

. Reģistrācijas laiks - P,O,T,C  no plkst. 8.00 

līdz 16.30,un piektdienās  8.00 līdz 14.30  

3.4. Personām, kuras vēlas reģistrēties, jāiesniedz šādi dokumenti:  

3.4.1. fiziskai personai, uzrādot pasi: 

3.4.1.1. Alsungas novada domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu 

pirkt nekustamo īpašumu saskaņā ar izsoles noteikumiem; 

3.4.1.2. fiziskās personas ziņas par konta numuru un banku; 

3.4.1.3. dzīvesvietas deklarēšanas izziņas kopija, 

3.4.1.4.  bankas dokuments par nodrošinājuma naudas samaksu un bankas dokuments par 

reģistrācijas naudas samaksu 

3.4.2. juridiskai personai: 

3.4.2.1. Alsungas novada domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar 

apliecinājumu pirkt nekustamo īpašumu saskaņā ar izsoles noteikumiem;  

3.4.2.2. spēkā esošu statūtu kopija; 

3.4.2.3. reģistrācijas apliecības kopija; 

3.4.2.4. juridiskas personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 

3.4.2.5. bankas uzziņa par norēķinu kontu; 

3.4.2.6. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa (oriģināls) par to, ka juridiskā persona 

ir samaksājusi visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, nodevas un 

valsts obligātās apdrošināšanas maksājumus; 

3.4.2.7. ārvalstu juridiskai personai jāiesniedz tās apkalpojošās Latvijas un 

ārvalsts bankas izziņa par finanšu resursu pieejamību; 

3.4.2.8. bankas dokuments par nodrošinājuma naudas samaksu un bankas 

dokuments par reģistrācijas naudas samaksu. 

 Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām. 

3.5. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.4.punkta un tā apakšpunktu prasības, tā tiek 

reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; 

fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai 

– nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo noteikumu 3.4.punkta 
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apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem (Pielikums Nr.1). Reģistrētajam izsoles 

dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību (Pielikums Nr.2). 

3.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

3.6.1. nav iesniedzis visus šo noteikumu 3.4.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus; 

3.6.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš. 

3.7. Izsoles komisija sastāda to personu sarakstu, kuras ir izpildījušas izsoles 

priekšnoteikumus (Pielikums Nr.3). 

3.8. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās personas un 

juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem. 

4. Izsoles norise 

4.1. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas priekšsēdētāja 

un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi 

(Pielikums Nr.4). 

4.2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks un 

nekustamā īpašuma nosacītā cena tiek pārsolīta vismaz par vienu soli.  

4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par 1 (vienu) dalībnieku un uz izsoli ierodas 

tikai 1 (viens) dalībnieks, izsoles vadītājs paziņo par izsoles uzsākšanu. 

4.4. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda, bet 

reģistrācijas nauda netiek atmaksāta. 

4.5. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam ir tiesības pieprasīt iemaksāto 

nodrošinājuma naudu. 

4.6. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas 

apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo noteikumu 3.4.punkta apakšpunktos 

minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas. 

4.7. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības 

piedalīties šajā izsolē, un viņam tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.  

4.8. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata 

viņiem izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas lapā un reģistrācijas apliecībā 

ierakstītajam kārtas numuram. 

4.9. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles noteikumus. 

4.10. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs vai kāds no izsoles komisijas locekļiem. 

4.11. Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi, kas 

varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu. 

4.12. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās 

par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

4.13. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā 

arī pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz 

pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības. 
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4.14. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto 

(sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek 

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

       Izsoles solis:100 EUR ( viens simts eiro). 

4.15. Izsoles dalībnieks izsoles gaitā var nosaukt lielāku pārdodamā nekustamā īpašuma 

cenu,   kuras solis nav lielāks par 10% no nosacītās cenas, t.i., par EUR 220.00 (divi 

simti  divdesmit euro, 00 centi) 

4.16. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. 

4.17. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: 

“Kas sola vairāk?” 

4.18. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas 

priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no 

dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo 

augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena, 

nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka 

reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā. 

4.19. Procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles 

dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo nosolīto cenu. 

4.20. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda 

izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina 

tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

4.21. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt 

reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā 

nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un 

viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi 

dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole nekavējoties tiek atkārtota. 

Ja palicis tikai viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo noteikumu 4.2.punktam. 

4.22. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis nekustamo 

īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā 

nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība (Pielikums Nr.5). 

4.23.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma 

naudu 30 (trīsdesmit) dienu laikā.  

5. Samaksas kārtība 

5.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, 

jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2021.gada 17.martam ar pārskaitījumu, 

izziņā norēķinam par izsolē iegūto nekustamo īpašumu norādītajā norēķinu kontā. 

5.2. Ja nosolītājs līdz 2021.gada 17.martam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir 

tiesības piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu izsoles dalībniekam, kurš nosolītāja, 

piedāvājis nākamo augstāko cenu. Šādam izsoles dalībniekam ir tiesības 7 (septiņu) 

dienu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma 

pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja izsoles dalībnieks nesniedz atbildi noteiktajā 

termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumu. Ja izsoles dalībnieks 

piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa, saskaņā ar izziņu norēķinam, par izsolē 
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iegūto nekustamo īpašumu jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas 

dienas. 

5.3. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iemaksāto nodrošinājumu.  

5.4. Ja izsoles dalībniekam, kurš pēc nosolītāja, piedāvājis nākošo augstāko cenu, izsoles 

noteikumu noteiktajā termiņā neveic nosolītās summas samaksu, viņš zaudē samaksāto 

nodrošinājumu. Šajā gadījumā izsoli atzīst par nenotikušu un Alsungas novada dome 

lemj par atkārtotu izsoli. 

6. Nenotikusi izsole 

6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens 

neierodas; 

6.1.2. neviens dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

6.1.4. nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību 

piedalīties izsolē; 

6.1.5. nosolītājs vai izsoles dalībnieks, kas piedāvājis nākošo augstāko cenu pēc 

nosolītāja, noteiktajā laikā nav samaksājuši nosolīto nekustamā īpašuma cenu. 

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana 

7.1. Izsoles protokolu komisija apstiprina 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas. 

7.2. Izsoles rezultātus apstiprina Alsungas novada dome 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc 

noteikuma 5.1.punktā noteikto maksājumu  nokārtošanas. 

7.3. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas 

(Pielikums Nr.6). 

8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana 

8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Alsungas novada domei  par komisijas 

veiktajām darbībām 5 dienu laikā no izsoles dienas. 

8.2. Ja komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarina šo noteikumu 7.2.punktā noteikto termiņu 

par sūdzības izskatīšanas laiku. 

 

Domes priekšsēdētāja       D.Kalniņa 
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.1 

 

Alsungas novada dome 

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPA 

Nekustamā  īpašuma “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar kadastra 

Nr.62420090363. 

Kārta 

numurs 

Vārds 

Uzvārds/ 

nosaukums 

Personas 

kods/ 

reģistrācijas 

numurs 

Dzīves vietas 

adrese/ 

juridiskā adrese 

Atzīme par 

iesniegtajiem 

dokumentiem 

Paraksts par 

reģistrācijas 

apliecības 

saņemšanu 
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.2 

Alsungas novada dome 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr.   

dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums 

 

dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa  numurs 

nomaksājis (-usi) reģistrācijas maksu EUR 15,00 (piecpadsmit eiro, 00 centi) un 

nodrošinājumu -. EUR 220.00 (divi simti  divdesmit euro, 00 centi) un ieguvis (-usi) tiesības 

piedalīties izsolē, kura notiks Alsungas novada pašvaldības  telpās 2021.gada 3.martam 

plkst.16.00 un kurā tiks izsolīts nekustamais īpašums “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas 

novads, ar kadastra Nr.62420090363. 

Izsolāmā objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) 

EUR 2200.00 EUR (divi tūkstoši  divi  simti euro, 00 centi). 

 

Apliecība izdota 2021.gada __________ 

 

Reģistrētāja vārds,  

 

z.v. paraksts 
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.3 

Alsungas novada dome 

IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS 

Izsoles laiks un vieta - 2021.gada 3.marts, plkst.16.00, Alsungas novada domes telpās, Pils  

iela 1, Alsungā, Alsungas novadā. 

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta – “Almāles veikals”, Almāle, 

Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420090363 

Izsolāmās nekustamās mantas izsoles sākumcena – EUR 2200.00 EUR (divi tūkstoši divi 

simti  euro, 00 centi). 

Kartītes 

numurs 

Vārds, uzvārds   

nosaukums 

Pārstāvja 

vārds, uzvārds 

 Dalībnieka 

piedāvātā cena 

Paraksts par 

pēdējo 

solīto cenu 
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  Izsoles noteikumu pielikums Nr.4 

Alsungas novads 

IZSOLES  PROTOKOLS 

Izsoles laiks un vieta - 2021.gada 3.martā, plkst.16.00, Alsungas novada domes telpās, Pils 

iela 1, Alsungā , Alsungas novadā. 

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta – “Almāles veikals”, Almāle, 

Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420090363 

Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 2200.00 EUR (divi tūkstoši  divi 

simti   euro, 00 centi). 

Līdz laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis ” publicētajā sludinājumā norādītajam laikam 03.03.2021 

plkst.16.00 ir pieteikušies solītāji un saskaņā ar Alsungas novada domes sēdē apstiprinātajiem 

nekustamā  īpašuma “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar kadastra 

Nr.62420090363 izsoles noteikumiem. 

Izsolē piedāvātā augstākā cena EUR __________ ( _____________ ), kuru nosolījis 

____________ 

Iemaksāts nodrošinājums EUR 220.00  (divi simti divdesmit euro, 00 centi) apmērā. 

Pircējam līdz 2021.gada 17.martam jāpārskaita izsoles komisijas norādītajā Alsungas 

novada dome Reģ. Nr. 90000036596, norēķinu kontā Nr. Banka A/S SEB, kods 

UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623.    

EURO _______ (_________________________). 

Pircējs apņemas nomaksāt visu summu līdz 2021.gada __________________ 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs:     ________________   

 Komisijas locekļi: 

_______________________  
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.5 

Alsungas novada dome 

IZZIŅA 

norēķinam par izsolē iegūto objektu 

___________personas kods ____________, deklarētā dzīves vieta _________________, 

izsolē, kas notika 2021.gada 3.marta, plkst.16 00, ieguva nekustamo  īpašuma “Almāles 

veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420090363 par summu EUR   

_________     (________________________ ) . 

Iemaksāts nodrošinājums EUR  220.00 (divi simti divdesmit  euro, 00 centi)  apmērā. 

 

Līdz 2021.gada 17.martam jāpārskaita EUR ____________ (_____________)  

Alsungas novada dome ”  Reģ. Nr. 90000036569, norēķinu kontā Nr. Banka A/S SEB, kods 

UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623.    

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs :_______________  

Z.v. 

 

Protokoliste: ____________  
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.6 

Alsungas novada dome 

Pirkuma līgums 

 2021. gada _______ 

 

     Alsungas novada dome , reģistrācijas Nr.90000036596, juridiskā adrese: Pils iela 1, 

Alsunga, Alsungas novads ” Daigas Kalniņas personā, kurš rīkojas uz Alsungas novada 

pašvaldības nolikumu pamata, turpmāk - PĀRDEVĒJS, no vienas puses, 

______________________________________________un turpmāk saukts - PIRCĒJS, no 

otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – LĪDZĒJI, pamatojoties uz 2021.gada ……. izsoles 

rezultātiem, noslēdza šo līgumu par sekojošo: 

1. 

PĀRDEVĒJS pārdod PIRCĒJAM nekustamo  īpašumu “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas 

novads, ar kadastra Nr.62420090363turpmāk tekstā – nekustamais īpašums “Almāles 

veikals”, Almāle, Alsungas novads. 

2. 

Nekustamais īpašums pieder PĀRDEVĒJAM un īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas, Alsungas novada zemesgrāmatu nodalījuma 

Nr.100000606223 ar 2020.gada 27.oktobra lēmumu (žurnāla Nr.300005225615) uz Alsungas 

novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000036596 

3. 

PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJAM ir labi zināms nekustamā īpašuma pašreizējais stāvoklis. 

PUSES nākotnē atsakās izvirzīt jebkura veida savstarpējas pretenzijas šajā sakarā. 

4. 

Nekustamai  īpašums “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar kadastra 

Nr.62420090363, pārdots par EUR _________ (___________________ ). 

Pirkuma cenas daļu EUR ___________ ( __________________________) apmērā PIRCĒJS 

ir samaksājis PĀRDEVĒJAM līdz šī līguma parakstīšanas brīdim. 

Pirkuma cenas atlikusī daļa EUR__________  (__________) apmērā tiks samaksāta 

Pārdevējam, ieskaitot to Alsungas novada dome ”  Reģ. Nr. 90000036569, norēķinu kontā Nr. 

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

PIRCĒJA īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu tiek nostiprinātas Zemesgrāmatu nodaļā 

pēc šī līguma parakstīšanas. 

5. 

PĀRDEVĒJS paziņo, ka šis nekustamais īpašums nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts, 

strīdu un zem aizlieguma nesastāv, nav apgrūtināts ne ar kāda veida parādiem, saistībām, 

prasībām vai cita veida ierobežojumiem. 
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6. 

LĪDZĒJIEM ir zināms un saprotams Latvijas Republikas Civillikuma 2021.-2046.pantu 

saturs. LĪDZĒJIEM ir saprotams šī līguma saturs un nozīme, viņi to atzīst par pareizu un 

abpusēji izdevīgu. LĪDZĒJI labprātīgi vēlas šo līgumu noslēgt. 

7. 

LĪDZĒJU intereses visās valsts un pašvaldību, administratīvajās un citās iestādēs jautājumā 

par nekustamā īpašuma reģistrāciju un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz PIRCĒJA vārda 

vien personīgi pārstāvēs un visus nepieciešamos dokumentus parakstīs PIRCĒJS. 

8. 

Visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noformēšanu, apliecināšanu, koroborēšanu un 

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā, maksā PIRCĒJS. 

9. 

Visi strīdi, kas radušies starp LĪDZĒJIEM, tiek atrisināti savstarpēji vienojoties vai, ja šāda 

vienošanās nav iespējama, strīdi tiek risināti Civillikumā noteiktajā kārtībā. 

10. 

Šim līgumam pievienoti sekojoši dokumenti: 

1) Zemesgrāmatu apliecības kopija; 

2) Zemes robežu plāna kopija; 

11. 

Šis līgums sastādīts un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros uz 2 (divām) lapām, visiem līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

PĀRDEVĒJS:  

PIRCĒJS:   
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20.# 

Par nekustamā īpašuma “Spaļi” zemes gabalu atdalīšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Par zemes vienības atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 12.01.2021. 

tika saņemts  iesniegums no [..], p.k., [..],  deklarētā adrese “[..]”, Liepāja, ar lūgumu atdalīt no 

nekustamā īpašuma “Spaļi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62420030029 un piešķirt 

atdalītajai zemes vienībai jaunu  nosaukumu.  

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

konstatēts, ka iesniedzēja ir lūgusi atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā 

reģistrētu atsevišķu zemes vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta 

pirmā daļa nosaka, ka par atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt zemes vienību. 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, 2015. gada 

8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un 

12. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.1.punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no  nekustamā īpašumu „Spaļi ” (kadastra Nr. 62420090081) zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 62420030029-3.80 ha. 

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība 

(NĪLM kods 0101).  

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

 

21.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Stabi”, sadalot zemes 

gabalu divās daļās ar kadastra apzīmējumu 62420030017 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Alsungas novada domē saņemts [..], p.k. [..], deklarētā adrese “[..]”, Liepāja, iesniegums 

(saņemts pašvaldībā 12.01.2021.) ar lūgumu atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi 

nekustamā īpašuma “Stabi”, Alsungas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

62420030017  sadalīšanai divās daļās. 

 Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 3.punkts nosaka zemes ierīcības 

projekta nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai un sadalīšanai, bet 7.panta 

1.punkts paredz zemes ierīcības projekta izstrādi, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumu. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67.pantu, Paziņošanas likuma 8.panta 

pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punktu, 8.panta pirmās 

daļas 1. un 3.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes 
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ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 11.5. apakšpunktiem un 13. punktu, Finanšu 

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

komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Stabi”, Alsungas 

novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62420030017 sadalīšanai divās zemes 

vienībās. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu (Pielikums Nr. 1).  

3. Izstrādātais zemes ierīcības projekts iesniedzams apstiprināšanai Alsungas novada 

domē.  

4. Nosūtīt vai izsniegt šo lēmumu nekustamā īpašuma īpašniecei  [..].Saskaņā ar 

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie 

personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju. Administratīvais akts 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta 

pirmās daļas 1.punktu un otro daļu administratīvais akts uzskatāms par paziņotu astotajā 

dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments. Atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai administratīvo aktu var pārsūdzēt 

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401) viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  
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PIELIKUMS Nr.1 

Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi  

Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 

2016.gada 2. augusta noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 

916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Alsungas novada teritorijas 

plānojumu.  

 

1. Projekta robežas. 

1.1. Izstrādājamā zemes ierīcības projekta robežas atbilst nekustamā īpašuma ”Stabi”, 

Alsungas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62420030017 zemes vienību 

robežām. 

2. Projekta mērķis. 

2.1. Zemes vienību 62420030017 (10.30 ha ) sadalīt divās daļās: 

2.1.1. Pirmā daļa ar aptuveno platību 4.3 ha atstājot nosaukumu ”Stabi” un nosakot 

zemes lietošanas mērķi mežsaimniecība. 

2.1.2. Otrā daļa ar aptuveno platību 6.00 ha un šai jaunizveidotajai zemes vienībai 

apstiprināt nosaukumu “Stabiņi”, Alsungas novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi 

lauksaimniecība. 

Zemes gabalu platības uzmērot var tikt precizētas. 

3. Projekta veidošanas nosacījumi.  

3.1. Robežas saskaņā ar darba uzdevuma grafisko shēmu. 

3.2. Citi nosacījumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

4. Projekta izstrādei nepieciešamie dati un dokumenti.  

4.1. Alsungas novada domes lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un 

zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu.  

4.2. Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei.  

4.3. Grafiskā daļa – projekta risinājums uz robežplāna. 

4.4. Alsungas novada teritorijas plānojums.  

4.5. Valsts institūciju un inženierkomunikāciju turētāju- ja tādi atrodas zemes ierīcības 

projekta teritorijā,  izsniegtie nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei. 

4.6. Valsts institūciju un inženierkomunikāciju turētāju atzinumi/skaņojumi zemes ierīcības 

projekta izstrādes atbilstībai normatīvajiem aktiem.  

4.7. Citas prasības atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr. 505 

“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

5. Projekta izstrāde.  

5.1. Projekta izstrādātājs saņem nosacījumus no inženierkomunikāciju turētājiem, kuru 

komunikācijas atrodas projekta teritorijā.  

5.2. Projekta izstrādātājs apkopo saņemtos priekšlikumus, izvērtējumus, nosacījumus un:  

5.2.1. ja nepieciešams, ierosina Alsungas novada domei precizēt Zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumus; 

5.2.2. izstrādā zemes ierīcības projektu:  

5.2.2.1. noformē dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  
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5.2.2.2. saskaņo ar personām, kuru intereses skar projekta risinājumi (t.sk. ar 

kopīpašniekiem, ja tādi ir). 

5.3. Izstrādātais zemes ierīcības projekts tiek iesniegts saskanošanai:  

5.3.1. zemes ierīcības projekta teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem;  

5.3.2. citās valsts institūcijās, kuru intereses (atbilstoši Aizsargjoslu likumam un 

teritorijas plānojumam) skar projekta risinājumi.  

5.4. Projekta lietu izstrādātājs iesniedz apstiprināšanai Alsungas novada domē. 

6. Projekta sastāvs un prasības projekta noformēšanai.  

6.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2. augusta noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 31. - 46. punktiem.  
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22.# 

Par nomas maksas atlaides pieškiršanu IK “KAD PLUS” 

D. Kalniņa 

Alsungas novada domē 13.01.2021. saņemts IK “KAD PLUS” iesniegums ar lūgumu 

piešķirt telpu nomas maksas atlaidi 87,11% apmērā sakarā ar ieņēmumu samazināšanos valstī 

noteiktās ārkārtas situācijas dēļ. Iesniegumā norādīti dati, kas apliecina ieņēmumu no 

saimnieciskās darbības samazinājumu 2020. gada jūnijā par 87,11%, salīdzinot ar 2019. gada 

12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem. Veikta datu pārbaude Latvijas Republikas Uzņēmuma 

reģistra Maksātnespējas reģistrā – ziņas par maksātnespējas procesu nav atrastas. Veikta datu 

pārbaude Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku reģistrā – izgūta izziņa, ka nodokļu 

maksātājam nav VID administrēto nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro. 

Saņemta izziņa no Alsungas novada domes Finanšu nodaļas, ka nomniekam pēdējā gada laikā 

nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 453 

“Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības 

mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 

izplatību”3.1., 5.2. un 7.
1
 punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Noteikt IK “KAD PLUS”, reģ. Nr. 41202026218, nomas maksas samazinājumu 87,11% 

apmērā no 01.02.2019. gada līgumā Nr. 1/020119 noteiktās telpu nomas maksas par laika 

posmu no 2020. gada 10.jūnija līdz 30. jūnijam. 

2. Uzdot Finanšu nodaļas vadītājai A. Mundiciemai veikt pārrēķinu. 

 

23.# 

Par telpu nomas maksas atbrīvojuma pieškiršanu SIA “Fitness Harmonija” 

D. Kalniņa 

Alsungas novada domē 12.01.2021. saņemts SIA “Fitsport Harmonija” iesniegums ar 

lūgumu piešķirt telpu nomas maksas atbrīvojumu no 21.12.2020. sakarā ar darbības 

apturēšanu valstī noteikto ārkārtas situācijas ierobežojumu dēļ. Iesniegumā norādīti dati, kas 

apliecina ieņēmumu no saimnieciskās darbības samazinājumu. Veikta datu pārbaude Latvijas 

Republikas Uzņēmuma reģistra Maksātnespējas reģistrā – ziņas par maksātnespējas procesu 

nav atrastas. Veikta datu pārbaude Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku reģistrā – 

izgūta izziņa, ka nodokļu maksātājam nav VID administrēto nodokļu parāda, kas kopsummā 

pārsniedz 150,00 euro. Saņemta izziņa no Alsungas novada domes Finanšu nodaļas, ka 

nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto 

maksājumu kavējumi. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 453 

“Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības 
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mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 

izplatību” 3. un 5.1. punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta 

un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Noteikt SIA “Fitsport Harmonija”, reģ. Nr. 51203075091, nomas maksas atbrīvojumu 

no 16.09.2020. gada līgumā Nr. 2/13.03.30 noteiktās telpu nomas maksas, sākot no 

2020. gada 21. decembra līdz dienai, kamēr telpas netiek izmantotas saimnieciskās 

darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu 

dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, bet ne ilgāk kā noteikts uz Ministru 

kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas 

un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 

atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.punktā.  

 

24.# 

Par telpu nomas maksas atbrīvojuma piešķiršanu Alsungas pagasta zemnieku 

saimniecībai “Laidi”  

D. Kalniņa 

Alsungas novada domē 13.01.2021. saņemts Alsungas pagasta zemnieku saimniecības 

“Laidi” īpašnieces [..] iesniegums ar lūgumu piešķirt telpu nomas maksas atbrīvojumu no 

21.12.2020. sakarā ar darbības apturēšanu valstī noteikto ārkārtas situācijas ierobežojumu dēļ. 

Veikta datu pārbaude Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Maksātnespējas reģistrā – 

ziņas par maksātnespējas procesu nav atrastas. Veikta datu pārbaude Valsts ieņēmumu 

dienesta Nodokļu parādnieku reģistrā – izgūta izziņa, ka nodokļu maksātājam nav VID 

administrēto nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro. Saņemta izziņa no 

Alsungas novada domes Finanšu nodaļas, ka nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai 

vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 453 

“Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības 

mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 

izplatību” 3. un 5.1. punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta 

un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 
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1. Noteikt Alsungas pagasta zemnieku saimniecībai “Laidi”, reģ. Nr. 51203075091, 

nomas maksas atbrīvojumu no 21.06.2018. gada līgumā Nr. 15 noteiktās telpu nomas 

maksas, sākot no 2020. gada 21. decembra līdz dienai, kamēr telpas netiek izmantotas 

saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās 

drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, bet ne ilgāk kā 

noteikts uz Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par 

publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas 

maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 

3.punktā.  

 

25.# 

Par Alsungas novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu  

D. Kalniņa, D. Kaminska 

 

Pamatojoties uz: 

Bāriņtiesu likuma 9.panta 1.daļu, 10.panta 2.daļu, 7.panta 4.daļu, likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta 8.punktu, 21.panta 26.punktu, “Bāriņtiesas darbības noteikumi” 4. un 

5.punktu,  V. Ķines iesniegumu. Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Bērtulsons, Inga Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Par bāriņtiesas locekli ievēlēt Vinetu Ķini, personas kods [..], no 25.02.2021. līdz 

24.02.2026. (uz 5 gadiem). 

 

26.# 

Par nekustamā īpašuma “Lailas” zemes gabalu atdalīšanu  

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 14.01.2021. 

tika saņemts iesniegums no pilnvarotās personas [..], p.k., [..], deklarētā adrese “[..]”, Alsunga, 

Alsungas novads (pilnvara  Nr. 4571, izdota 04.12.2017.), ar lūgumu atdalīt no nekustamā 

īpašuma “Lailas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62420080464 un piešķirt atdalītajai 

zemes vienībai jaunu nosaukumu.  

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

konstatēts, ka iesniedzēja ir lūgusi atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā 

reģistrētu atsevišķu zemes vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta 

pirmā daļa nosaka, ka par atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt zemes vienību.  

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

Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 “Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 2.10. un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 
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“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu,  

Deputātu atzinums: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu “Lailas” (kadastra Nr. 62420110085), atdalot no 

īpašuma zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 62420040464 - 2.0 ha.  

2. Noteikt atdalītajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).  

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

 

27.# 

Par dzīvokļa “Aizputes iela 4-11”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Alsungas novada domē saņemts [..], p.k. [..], iesniegums (reģ. Nr. 2.1.17/14, no 

15.01.2021.)  

Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4) punkta 5) 

apakšpunktu, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo 

māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4) punkta 5) 

apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2) punktu un 21. panta pirmās 

daļas 17) punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

Deputātu atzinums: 

1. Ierakstīt Zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu “Aizputes iela 4-11”, 

Alsunga, Alsungas novads. Dzīvokļa domājamā daļa 485/5466. 

2. Nodot atsavināšanai dzīvokli “Aizputes iela 4-11”, Alsunga, Alsungas novads, 

domājamā daļa 485/5466. 

3. Veikt dzīvokļa “Aizputes iela 4-11”, Alsungā, Alsungas novads, novērtēšanu. 

4. Pieņemt zināšanai, ka uz dzīvokļa īpašumu ir noslēgtu īres līgums 

 

28.# 

Par Alsungas novada domes 2020. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 15 

“Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu Alsungas novadā” precizēšanu 

D. Kalniņa, M. Baumane 

Alsungas novada domē 18.01.2021.saņemta 17.01.2021.VARAM vēstule Nr.1-

18/444, kurā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izvērtējusi Alsungas 

novada domes 2020.gada 29.decembra saistošos noteikumus Nr. 15 “Kārtība, kādā ģimene 

vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Alsungas novadā” un ir 

pieņēmusi tos zināšanai, neizsakot iebildumus (pozitīvs atzinums). 

Vienlaicīgi lūgts novērst sekojošas neprecizitātes, kas konstatētas saistošajos noteikumos: 
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1. saistošo noteikumu 4.punktā svītrot vārdus “kā arī iesniedz Sociālajam dienestam 

dokumentus, kas apliecina deklarācijā noteiktās ziņas” un 10.punktā svītrot vārdus “un citi 

lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti”.  

2. saistošo noteikumu 9.punktā nepieciešams svītrot vārdus “atbilstoši Alsungas novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem”. 

Alsungas novada Sociālais dienests lūdz precizēt saistošajos noteikumos vārdu 

“ģimene”, aizstājot ar vārdu “mājsaimniecība”, jo Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likumā (spēkā ar 01.01.2021.) vārds “ģimene” aizstāts ar vārdu “mājsaimniecība”. 

Līdz ar to nepieiešams prezicēt saistošo noteikumu 1. punktu, kur attiecīgi SPPL 

termins “mājsaimniecība” definēts - vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi 

sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16) punktu, 41. 

panta pirmās daļas 1) punktu, ,“Sociālo pakalpojumu un palīdzības likuma” 33. panta trešo 

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

Deputātu atzinums: 

1. Precizēt Alsungas novada domes 2020. gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr. 15 

“Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu Alsungas novadā”: 

1.1. Noteikumu 4.punktā svītrot vārdus “kā arī iesniedz Sociālajam dienestam 

dokumentus, kas apliecina deklarācijā noteiktās ziņas”, 

1.2. Noteikumu 10.punktā svītrot vārdus “un citi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie 

dokumenti”, 

1.3. Noteikumu 9.punktā svītrot vārdus “atbilstoši Alsungas novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem”, 

1.4. Noteikumu nosaukumā un tekstā vārdu “ģimene” attiecīgā locījumā aizstāt ar vārdu 

“mājsaimniecība” attiecīgā locījumā. 

2. Apstirpināt precizētos Alsungas novada domes 2020. gada 29. decembra saistošos 

noteikumus Nr. 15 “Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi dzīvojoša persona 

atzīstama par maznodrošinātu Alsungas novadā”. 
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 ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

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

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

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2020. gada 29. decembra ārkārtas sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 22#4) 

 

PRECIZĒTI 

ar Alsungas novada domes 

2021. gada 21.janvāra sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 1#28) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

2020. gada 29. decembrī          Nr. 15 

 

Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi dzīvojoša persona  

atzīstama par maznodrošinātu Alsungas novadā 

 

Izdoti saskaņā ar   

“Sociālo pakalpojumu un palīdzības likuma”  

33 panta trešo daļu un  

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

 14.panta sesto daļu 

 

I.  Vispārīgie jautājumi 

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

mājsaimniecība, kas sastāv no vairākām personām, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz 

izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi; (turpmāk – mājsaimniecība 

(persona)) Alsungas novadā, tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami 

mājsaimniecības (personas) ienākumi un materiālie resursi. 

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

materiālo resursu atbilstību šajos noteikumos noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par 

mājsaimniecības (personas) atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusam 

pieņem Alsungas novada domes sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests). 

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

iesniegumu un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizpildīto iztikas līdzekļu deklarāciju, kuru 

iesniedz viens no mājsaimniecības locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – 

pieprasītājs). 

II. Ienākumu un materiālo resursu novērtēšana 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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4. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālie resursi, pieprasītājs aizpilda iztikas līdzekļu 

deklarāciju (turpmāk – deklarācija). 

5. Deklarācijā pieprasītājs norāda ienākumus un materiālos resursus. 

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

patiesumu. 

7. Sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, pamatojoties uz valsts un pašvaldību 

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

gadījumā novērtējot pieprasītāja sadzīves apstākļus. 

III. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot mājsaimniecība 

(persona) atzīstama par maznodrošinātu 

8. Mājsaimniecība (persona) atzīstama par maznodrošinātu ja tās ienākumi pēdējo trīs mēnešu 

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

personām mājsaimniecībā.  

9. Atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusam izvērtē analoģiski 

trūcīgas mājsaimniecības (personas) statusa noteikšanai. 

IV. Lēmuma par maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusa piešķiršanu 

pieņemšanas un paziņošanas kārtība 

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

mājsaimniecības (personas) statusam pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad 

saņemts klienta iesniegums. 

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

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

mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā vai uz personu 

attiecas “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 36 panta otrajā daļā noteiktie 

izņēmumi. 

12. Sociālais dienests pieprasītājam izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas 

mājsaimniecības (personas) statusam. 

13. Ja Sociālais dienests pieņēmis lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas 

mājsaimniecības (personas) statusu, pieprasītājs rakstveidā tiek informēts par lēmuma 

pieņemšanu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

14. Lēmumu par maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusa piešķiršanu vai 

atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Alsungas novada domē. 

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

pārsūdzēt Administratīvajā tiesā. 

VI. Noslēguma jautājumi 

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

ievietoti pašvaldības mājas lapā www.alsunga.lv 

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

45.pantā noteiktajā kārtībā. 
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18.  Atzīt par spēku zaudējušiem Alsungas novada domes 2014.gada 11.decembra saistošos 

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

maznodrošinātu Alsungas novadā” 

 

Novada domes priekšsēdētāja                                      D.Kalniņa 
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Paskaidrojuma raksts 

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

"Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu Alsungas novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

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

24. novembrī pieņemto likumu "Grozījumi Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" no 

2021. gada 1. janvāra tiek mainīta sociālās 

palīdzības sistēma. 

Ņemot vērā minēto, Alsungas novada domes 

2014.gada 11. decembra saistošie noteikumi 

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

dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu 

Alsungas novadā” atzīstami par spēku zaudējušiem. 

Pašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss, lai 

pašvaldības iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem 

spētu apmierināt savas pamatvajadzības (ēdiens, 

apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā 

izglītība). Par maznodrošinātām atzītās 

mājsaimniecības (personas) var saņemt 

normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus, kurus 

nodrošina gan valsts, gan pašvaldība, tādējādi 

nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

nepazemināšanos. 

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

zaudējušiem Alsungas novada domes 2014.gada 

11.decembra saistošos noteikumus Nr.11/2014 

"Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 

persona atzīstama par maznodrošinātu Alsungas 

novadā” no 2021. gada 1. janvāra. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Prognozējamā ietekme uz budžetu 10 000 euro. 

Saistošie noteikumi noteiks ienākumu un materiālā 

stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, 

mājsaimniecība (persona) atzīstama par 

maznodrošinātu. Par maznodrošinātu Alsungas 

novadā atzīstama mājsaimniecība (persona), ja tās 

ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 327 

euro pirmajai vai vienīgajai personai 

mājsaimniecībā, 229 euro pārējām personām 

mājsaimniecībā.  

Saistošo noteikumu regulējumam par pamatu ņemti 

arī grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 

25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības 

programmas "Pārtikas un pamata materiālās 

https://likumi.lv/ta/id/319381-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/319381-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma
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palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 

2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas 

noteikumi" 4. punktā noteiktos kritērijus ģimenei 

(personai), kurai ir tiesības saņemt pārtikas un 

materiālās palīdzības preces. Viens no kritērijiem ir 

mājsaimniecībai, kurai pašvaldības sociālais 

dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina tās 

atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības 

statusam, un tās rīcībā esošie ienākumi uz vienu 

ekvivalento patērētāju mājsaimniecībā nepārsniedz 

327 euro pirmajai vai vienīgajai personai 

mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 

mājsaimniecībā 229 euro; 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Visas personas, kuras skar šo noteikumu 

piemērošana, var griezties Alsungas novada 

Sociālajā dienestā, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas 

novadā novadā. 

Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās 

procedūras, privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma 

saņemšanas no Alsungas novada pašvaldības, šo 

lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā. 

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks 

publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Alsungas ziņas” un ievietoti pašvaldības mājas 

lapā www.alsunga.lv 

6. Informācija par konsultācijām  Nav notikušas. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja     D. Kalniņa 
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29.# 

Par Alsungas novada domes priekšsēdētājas D. Kalniņas ikgadējo atvaļinājumu 

D. Kalniņa 

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

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. un 42. 

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

apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga 

Bredovska 

 “Atturas”  

“Pretī” nav,  

Daiga Kalniņa balsojumā nepiedalās. 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt domes priekšsēdētājai Daigai Kalniņai ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par 

nostrādāto laiku no 21.06.2020. līdz 20.06.2021. divas kalendārās nedēļas no 2021. 

gada 16.aprīļa līdz 29. aprīlim. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre   ________________________________ L. Migoviča 

 

Ar protokolu iepazinos un saskaņoju: 

 

       ________________________________A. Sokolovskis 

 

        ________________________________J. Šteinbergs 

 

________________________________I. Bērtulsons 

 

     ________________________________I. Bloka 

 

________________________________A. Macpans 

 

________________________________I. Bredovska 

 

________________________________G. Rozentāls 

 

________________________________I. Bredovska 

 

 

 

 


