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Darba kārtībā: 

1. Par deleģētā pārvaldes uzdevuma piešķiršanu  nodibinājumam “Muzikālās 

izglītības atbalsta fonds “Spanga” . 

 

Novada domes sēdi sāk plkst. 16.40 un beidz plkst. 17.10
 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga. 

Sēdē piedalās: Lidija Jansone 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 
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1.# 

Par deleģētā pārvaldes uzdevuma piešķiršanu  nodibinājumam “Muzikālās 

izglītības atbalsta fonds “Spanga” . 

A. Sokolovskis, Z. Vanaga, J. Šteinbergs 

Sakarā ar to, ka nodibinājums “Muzikālās izglītības atbalsta fonds “Spanga””, 

saistībā ar LEADER iesniegto un atbalstīto projektu “Izstāžu zāles jaunbūve Alsungas 

novada “Gāčās” suitu kultūras vērtību saglabāšanai un popularizēšanai”, ir lūdzis  

piešķirt finansējumu 10% apmērā no projekta izmaksām, t.i. 2946,60 eiro un izteicis 

vēlēšanos aktīvi popularizēt suitu kultūras mantojumu, un, pamatojoties uz: 

 - likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, kas nosaka, ka likuma par 

pašvaldībām 15.pantā paredzētos autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild 

pašvaldība; 

-likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5) punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldību autonomās funkcijas ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras 

vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību; 

-likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, kas paredz, ka no katras 

autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt 

privātpersonai vai citai publiskai personai; 

-Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta (1) daļas noteikumiem, kas nosaka, ka 

publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (pilnvarotai 

personai) pārvaldes uzdevumus, ja tā to spēj veikt efektīgāk; 

-Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.panta (2) un (6) daļas noteikumiem, kas 

nosaka, ka, sakarā ar deleģēto pārvaldes uzdevumu ar līgumu, attiecībā uz konkrētā 

uzdevuma izpildi, pilnvarotā persona atrodas tās iestādes padotībā, ar kuru slēdz 

līgumu un tās pienākums ir sniegt iestādei informāciju par deleģētā uzdevuma izpildi, 

kā arī ņemot vērā Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un 

izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteju 08.03.2018.apvienotās sēdes 

deputātu atzinumus, 

 

atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par”, Grigorijs Rozentāls, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

3 balsīm “Pretī” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Ilze Bloka 

Dome nolemj: 

1. Deleģēt nodibinājumam “Muzikālās izglītības atbalsta fonds ,,Spanga” (reģ. 

Nr.40008248384) no pašvaldības kompetences izrietošu pārvaldes uzdevumu 

sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;  

2. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildei nodibinājumam “Muzikālās izglītības 

atbalsta fonds ,,Spanga” piešķirt finansējumu EUR 2946,60 (divi tūkstoši 

deviņi simti četrdesmit seši eiro un 60 centi) apmērā LEADER iesniegtā un 

atbalstītā projekta “Izstāžu zāles jaunbūve Alsungas novada “Gāčās” suitu 

kultūras vērtību saglabāšanai un popularizēšanai” realizācijai;    

3. Administrācijai sagatavot un iesniegt novada domes sēdē š.g. aprīļa mēnesī 

apstiprināšanai deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu “Spanga”, nosakot 

deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes termiņu uz vienu gadu un līgumā 

iekļaujot plānoto pasākumu plānu deleģētā uzdevuma suitu kultūras vērtību 

saglabāšanā un popularizēšana veikšanai. 



4. Finansējums deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildei izmaksājams tikai pēc 

deleģēšanas līguma apstiprināšanas novada sēdē. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja __________________________________________D.Kalniņa 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre__________________________________________L.Migoviča 

 

 


