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ĀRKĀRTAS SĒDE 
  

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 

_________________________________________________________________ 
 PROTOKOLS  

Alsungā 

 

2017.gada  28.jūnijā                                                                                                           Nr. 12       

                                                                                                                

Darba kārtībā: 

1. Par deputāta V. Dunajeva iesniegumu. 

2. Par Grozījumu Alsungas novada domes Administratīvās komisijas Nolikumā. 

3. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2014”Alsungas novada domes pašvaldības 

Nolikums”. 

4. Par Nolikuma apstiprināšanu Alsungas novada domes Administratīvo aktu strīdus 

komisijai. 

5. Par Nolikuma apstiprināšanu Alsungas novada domes Iepirkumu komisijai. 

6. Par Nolikuma apstiprināšanu Alsungas novada domes Mantas novērtēšanas un izsoļu 

komisijai. 

7. Par Alsungas novada domes komisiju un to personālsastāva  apstiprināšanu. 

8. Informācija par ziņojuma projekta par autobusu maršrutiem un to braukšanas laikiem. 

9.  Par cenrāžu apstiprināšanu. 

Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar iekļautajiem 9  punktiem.  

Dome vienbalsīgi ar 8 deputātu balsīm nolemj- apstiprināt darba kārtībā iekļauto 9 punktu 

izskatīšanu. 

 

 

Ārkārtas  sēdi sāk  plkst. 16.00 un beidz plkst.17.00
 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Voldemārs Dunajevs (līdz Darba 

kārtības pirmā punkta izskatīšanai) Juris Šteinbergs (pēc darba kārtības pirmā punkta 

izskatīšanas), Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Jānis Šmidbergs, Grigorijs Rozentāls, Zaiga 

Vanaga. 

Sēdē nav ieradusies deputāte Māra Rozentāle 

Sēdē pieaicinātās personas: Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja R.Cīrule.,   

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē novada domes kancelejas vadītāja Valda Zingberga. 
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1.# 

Par deputāta V.Dunajeva  iesniegumu 

D.Kalniņa 

Saskaņā ar: 

 likumu “Par pašvaldībām “18. pantu Domi veido vēlēti deputāti. 

Domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likums. 

Domes deputātu tiesības un pienākumus nosaka šis likums un Republikas pilsētas domes un 

novada domes deputāta statusa likums. 

43.panta 1.daļas (1) Ja ievēlētais domes deputāts miris, atteicies vai citu iemeslu dēļ zaudējis vai 

nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura 

bija ievēlēts iepriekšējais deputāts. 

 Deputāta V. Dunajeva iesniegumu  par  atbrīvošanu no deputāta pienākuma 

pildīšanas uz laiku sakarā ar izpilddirektora amata pienākumu veikšanu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm” 

”Par”  Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Voldemārs Dunajevs, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Jānis Šmidbergs, Grigorijs Rozentāls,  Zaiga Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

 Dome nolemj:  

 

1. Sakarā ar deputāta V. Dunajeva iesniegumu par mandāta nolikšanu (uz laiku), 

pamatojoties  uz izpilddirektora pienākumu  izpildi,  vietā  stājas  nākamais kandidāts 

Juris Šteinbergs no apvienības “Par iedzīvotāju interesēm”. 

 

2.# 

Par Grozījumu Alsungas novada domes Administratīvās komisijas Nolikumā 

D.Kalniņa 

Saskaņā ar: 

 Likumu “Par pašvaldībām” likumu ”Par pašvaldībām” 21. pantu Dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

 Alsungas  novada domes  saistošo noteikumu Nr.2/2014 “Alsungas novada pašvaldības 

Nolikums” 5.p - Komisiju darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts nolikums. 

       Nolikumā norāda: 

5.1. komisijas izveidošanas kārtību; 

5.2.komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, ja tāds ir; 

5.3. komisijas kompetenci; 

5.4. komisijas organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību; 

5.5.domes pastāvīgo komiteju, amatpersonu vai citu institūciju, kuras padotībā  

atrodas izveidotā komisija, darba grupa; 

5.6. citus jautājumus, kurus pašvaldības dome uzskata par svarīgiem. 

 Alsungas novada domes Administratīvās komisijas  Nolikuma 3.1.punktu, 



atklāti balsojot ar deputātu balsīm” 

”Par”  Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, 

Jānis Šmidbergs, Grigorijs Rozentāls,  Zaiga Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

 Dome nolemj:  

 

          1. Veikt grozījumus 18.03.2010. Alsungas novada domes Administratīvās komisijas 

nolikuma 3.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā: 

3.1. Administratīvās komisijas  sastāvā ir 4 ( četri) locekļi: komisijas priekšsēdētājs, 

komisijas sekretārs  un komisijas locekļi. 

 

3.# 

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

Nolikums” 

D.Kalniņa 

 

   Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punktu un 24.pantu un Alsungas 

novada domes  20.03.2014. sēdes saistošo noteikumu Nr.2/2014 “Alsungas novada pašvaldības 

Nolikums” un 28.06.2017. protokollēmumu Nr.12#3 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

”Alsungas novada pašvaldības Nolikums”, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm” 

”Par”  Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, 

Jānis Šmidbergs, Grigorijs Rozentāls,  Zaiga Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

 Dome nolemj:  

 

1.Veikt grozījumus  saistošajos noteikumos Nr.2/2014, izsakot  4.punkta 4.3 apakšpunktu šādā 

redakcijā:  

Iepirkumu komisija. 

2.Papildināt  Alsungas novada domes pašvaldības Nolikuma 4.punktu ar 4.8.apakšpunktu šādā 

redakcijā:   

Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                     
 

ALSUNGAS NOVADA 

DOME 

 

Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1,Alsungā, Alsungas novadā LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 

SEB banka, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

 

 

 

                                                                                                            

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

 2014.gada 20.marta ārkārtas sēdes  

protokollēmumu  

 

GROZĪTI 

Ar Alsungas novada domes 

28.06.2017. ārkārtas sēdes protokollēmumu 

 

Saistošie noteikumi 

Alsungā 

 

2017.gada  28.jūnijā                                                                                 Nr.4/2017 

Grozījumi 

Alsungas novada domes  2014.gada 20.marta saistošajos  noteikumos Nr.2/2014 

“Alsungas novada pašvaldības Nolikums” 

 

Izdoti pamatojoties uz likuma 

 “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punktu un 24.pantu 

 

1. Izdarīt Alsungas novada domes 2014.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr.2/2014 

“Alsungas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

         1. 1. Svītrot saistošo noteikumu 4.punkta  4.3.apakšpunkta redakciju: “pašvaldības 

iepirkumu, konkursu,      pamatlīdzekļu novērtēšanas, pamatlīdzekļu norakstīšanas, izsoles 

komisija”, 

1. 2. Izteikt saistošo noteikumu 4.punkta 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā: “Iepirkumu 

komisija”, 

        1. 3.Papildināt saistošo noteikumu  4.punktu ar 4.8. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Mantas novērtēšanas un izsoļu komisiju”. 

 

 

Priekšsēdētāja  D.Kalniņa 
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4.#  

PAR NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU ADMINISTRATĪVO AKTU STRĪDUS 

KOMISIJAI 

D.Kalniņa 

 

           Saskaņā ar: 

 likumu ”Par pašvaldībām” 21. pantu Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm” 

”Par”  Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, 

Jānis Šmidbergs, Grigorijs Rozentāls,  Zaiga Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

 Dome nolemj:  

 

1. Apstiprināt  Nolikumu ADMINISTRATĪVO AKTU STRĪDUS KOMISIJAI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    
 

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 

 28.06.2017. Ārkārtas sēdes  

protokollēmumu Nr.12#4 

 

ADMINISTRATĪVO AKTU STRĪDU KOMISIJAS 

NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šis nolikums nosaka Alsungas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas 

(turpmāk tekstā –Komisija), struktūru, izveidošanas kārtību, uzdevumus, pienākumus, tiesības un 

atbildību. 

1.2. Administratīvo aktu strīdu komisijas veidlapa ir Alsungas novada pašvaldības veidlapa, 

Administratīvo aktu strīdu komisijas zīmogs ir Alsungas novada pašvaldības zīmogs. 

1.3. Administratīvo aktu strīdus komisija, pamatojoties uz Alsungas novada pašvaldības 

nolikumu, ir izveidota komisija, kas izskata sūdzības par pašvaldības administrācijas 

amatpersonu, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatpersonu, pašvaldības iepirkumu, 

konkursu, pamatlīdzekļu novērtēšanas, pamatlīdzekļu norakstīšanas un izsoles komisijas izdotiem 

administratīviem aktiem autonomās kompetences jautājumos. 

1.4. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Administratīvā procesa likumu 

un citus likumus, Ministru kabineta noteikumus, pašvaldības saistošos noteikumus, Alsungas 

novada pašvaldības nolikumu, kā arī vispārējos tiesību principus. 

1.5. Administratīvo aktu strīdu komisijas locekļi par darbu komisijas sēdēs un citu uzdoto 

uzdevumu pildīšanu saņem atlīdzību tādā apmērā, kāds noteikts Alsungas novada pašvaldības 

Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. 

2. Komisijas funkcijas un kompetence 

2.1. Administratīvo aktu strīdu komisija: 

2.1.1. nodrošina pašvaldības administrācijas autonomās kompetences jomā atbilstoši 

augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības 

apstrīdēšanu pašvaldības ietvaros; 

2.1.2. izskata lietu pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi, 

pamatojoties uz saņemto iesniegumu par apstrīdamo administratīvo aktu; 

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


2.1.3. analizē un konstatē, vai tiesību normas (materiālās un procesuālās) ir tiesiski, precīzi un 

efektīvi piemērotas, izdodot administratīvo aktu, kā arī vai tiek piemēroti administratīvā procesa 

pamatprincipi; 

2.1.4. pieprasa no administratīvā akta izdevēja visus tā rīcībā esošos materiālus saistībā ar 

apstrīdēto administratīvo aktu, kā arī nepieciešamības gadījumā iegūst papildus informāciju no 

citām institūcijām; 

2.1.5. dod iespēju administratīvā akta apstrīdētājam piedalīties administratīvo aktu strīdu 

komisijas sēdē un izteikt savu viedokli; 

2.1.6. pieņem lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.pantu, iekļaujot komisijas 

argumentus attiecībā uz apstrīdēšanas iesniegumā minēto pamatojumu; 

2.1.7. nepieciešamības gadījumā virza jautājuma izskatīšanu uz domes sēdi, ja persona apstrīd 

administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī 

morālo kaitējumu. 

2.2. Komisija izskata lietu, kas saistīta ar apstrīdēto administratīvo aktu tajā daļā uz kuru attiecas 

iesniedzēja iebildumi, ja administratīvais akts apstrīdēts pilnībā lietu atkārtoti izskata pēc būtības 

„Administratīvā procesa likuma” un šajā nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu. 

3. Komisijas sastāvs. 

3.1. Ar balsošanas tiesībām komisijā ietilpst:  

3.1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Alsungas novada Domes priekšsēdētājs;  

3.1.2. 3 komisijas locekļi: 

3.1.2.1. pašvaldības izpilddirektors; 

3.1.2.2. juridisko pakalpojumu sniedzējs; 

3.1.2.3. kancelejas vadītāja. 

3.2. Komisijas priekšsēdētājs ar rīkojumu komisijas darbā var papildus piesaistīt pašvaldības 

administrācijas darbiniekus, ekspertus, kā arī konsultatīvos nolūkos nevalstisko organizāciju 

pārstāvjus, pašvaldības iedzīvotājus un citas piemērotas personas. Pieaicinātajām personām nav 

balsošanas tiesību. 

3.3. Komisijas darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina komisijas sekretārs, ko 

Komisija ievēl pirmajā sēdē. 

3.4. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda klātesošo komisijas 

locekļu ievēlēts priekšsēdētājs. 

3.5. Komisijas priekšsēdētājs: 

3.5.1. vada Komisijas darbu, ir atbildīgs par Komisijas uzdevumu un lēmumu izpildi; 

3.5.2. apstiprina Komisijas sēdes darba kārtību; 

3.5.3. sagatavo, sasauc un vada Komisijas sēdes; 

3.5.4. pārstāv Komisijas viedokli domes sēdēs, citās komitejās, komisijās un institūcijās; 



3.5.5. nosaka Komisijas locekļu pienākumus; 

3.5.6. kontrolē Komisijas sagatavoto lēmumu izpildi; 

3.5.7. sniedz ziņojumus par komisijas darbību Alsungas novada Domei pēc tās pieprasījuma.  

3.6. Komisijas sekretārs: 

3.6.1. sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai Komisijas sēdē; 

3.6.2. kārto sēžu organizatoriskos jautājumus; 

3.6.3. protokolē komisijas sēdes; 

3.6.4. sagatavo lēmuma projektus, par jautājumiem, kas tiek izskatīti Komisijā; 

3.6.5. kārto Komisijas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti, nodrošina to saglabāšanu, atbilstoši 

lietvedības noteikumiem; 

3.6.6. sagatavo un izsniedz Komisijas pieņemtos lēmumus. 

3.7. Komisijas locekļu pienākumi tiek noteikti Komisijas sēdēs, ar Komisijas lēmumu vai 

Komisijas priekšsēdētāja rīkojumu. 

3.8. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Komisijas sēdes ir atklātas, izņemot 

gadījumos, kad izskatāmais jautājums skar fizisko personu datu aizsardzību un juridisko personu 

komercnoslēpumu. 

3.9. Komisija ir tiesīga izskatīt jautājumus, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no balsot 

tiesīgajiem komisijas locekļiem. 

3.10. Komisija pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja balsojot par lēmumu 

balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas locekļi neizpauž 

informāciju par fizisko personu datiem un juridisko personu komercnoslēpumiem, kas tiem 

kļuvusi zināma, pildot Komisijas locekļa pienākumus. 

3.11. Komisijas lēmums pārsūdzams saskaņā ar Administratīvā procesa likumu Administratīvajā 

rajona tiesā. 

4. Iesniegumu izskatīšanas kārtība 

4.1. Saņemot personas iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu un, izvērtējot iesnieguma 

piekritību, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma normām, komisija Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktā termiņā pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

4.1.1 par lietvedības uzsākšanu; 

4.1.2. par atteikšanos uzsākt lietvedību; 

4.1.3. par iesnieguma nosūtīšanu izskatīšanai pēc piekritības. 

4.2. Komisija lietu izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. 

4.3. Komisija lietas izskata savās sēdēs, kuru gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta komisijas 

priekšsēdētājs un sekretārs. Sēdes protokolā norāda darba kārtības jautājumus un pieņemtos 



lēmumus, kā arī personas, kuras ir piedalījušās sēdē, un personas, kuras izteikušās par attiecīgo 

jautājumu, izteiktie viedokļi un argumenti. 

4.4. Komisijas lēmumus paraksta Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – 

priekšsēdētājs, kura ievēlēšana noteikta 3.4.punktā. 

 

Domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.#  

Par Nolikuma apstiprināšanu Alsungas novada domes Iepirkumu komisijai 

D.Kalniņa  

 

Saskaņā ar: 

 Likumu “Par pašvaldībām” likumu ”Par pašvaldībām” 21. pantu Dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

 Alsungas  novada domes  saistošo noteikumu Nr.2/2014 “Alsungas novada pašvaldības 

Nolikums” 5.p - Komisiju darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts nolikums. 

       Nolikumā norāda: 

5.1. komisijas izveidošanas kārtību; 

5.2.komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, ja tāds ir; 

5.3. komisijas kompetenci; 

5.4. komisijas organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību; 

5.5.domes pastāvīgo komiteju, amatpersonu vai citu institūciju, kuras padotībā  

atrodas izveidotā komisija, darba grupa; 

5.6. citus jautājumus, kurus pašvaldības dome uzskata par svarīgiem, 

 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm” 

”Par”  Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, 

Jānis Šmidbergs, Grigorijs Rozentāls,  Zaiga Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

 Dome nolemj:  

 

1.  Apstiprināt  Alsungas novada domes Iepirkumu komisijas Nolikumu . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   

ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

 
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1,Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 
tālrunis 63351342, fakss63351342,elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
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ALSUNGAS NOVADA DOMES 

 IEPIRKUMU KOMISIJAS 

N O L I K U M S 

                                                                                                              Izdots saskaņā ar 

Alsungas  novada domes  saistošo noteikumu Nr.2/2014  

“Alsungas novada pašvaldības Nolikums” 5.p.  

 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šis nolikums nosaka Alsungas novada pašvaldības iepirkumu,  komisijas, turpmāk tekstā – 

Komisija, uzdevumus, pienākumus, tiesības un atbildību.  

1.2. Komisija ir Alsungas novada Domes, turpmāk tekstā – DOME, institūcija, kas izveidota, lai 

sagatavotu pašvaldības, pašvaldības struktūrvienību un iestāžu, kas tiek finansētas no pašvaldību 

budžeta līdzekļiem, iepirkumus, organizētu to norisi un izvērtētu atbilstoši nolikumiem, likumiem 

un citiem normatīvajiem aktiem. 

1.3. Komisijas galvenais mērķis ir panākt optimālu Alsungas novada budžeta līdzekļu izlietojumu 

par pašvaldības līdzekļiem finansēto pasākumu (preču piegādes, būvdarbi, remontdarbi, 

pakalpojumi u.c.) izpildē un pašvaldības pasūtījumu piešķiršanā.  

1.4. Komisijas skaitlisko un vārdisko personālsastāvu nosaka un apstiprina DOME uz savas 

darbības pilnvaru laiku.  

1.5. Komisija savā darbībā balstās uz Publisko iepirkumu likumu, Ministru kabineta 28.02.2017. 

noteikumiem Nr.105 „Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām”, Ministru kabineta 

28.02.2017. noteikumiem Nr.103 „ Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība” 

un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.6. Komisija darbojas saskaņā ar nolikumu un savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumu 

“Par pašvaldībām”, Alsungas novada pašvaldības nolikumu un DOMES lēmumus, kā arī Latvijas 

Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, to grozījumus un papildinājumus.  

1.7. Komisijas lēmumi ir pamats pašvaldības iepirkumu līgumu slēgšanai.  
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1.8. DOMĒ apstiprinātie Komisijas locekļi var pārtraukt darbu Komisijā un izbeigt savu 

pienākumu pildīšanu tikai Alsungas novada pašvaldības nolikumā paredzētajā kārtībā.  

1.9. Tirgus izpēti un līgumcenas priekšizpēti pašvaldības struktūrvienības un iestādes veic 

atbilstoši apstiprinātajai tirgus izpētes veikšanas kārtībai. 

1.10. Gadījumos, kad pašvaldībai, pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm, ir jāiepērk preces 

izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS), 28.02.2017. Ministru kabineta noteikumos 

Nr.108 „ Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” noteiktajās preču un pakalpojumu grupās 

vai citos gadījumos, tās iesniedz Komisijai pieteikumu, norādot pieejamos finanšu līdzekļus un 

preču vai pakalpojuma apjomu, pievienojot preces vai pakalpojuma aprakstu/tehnisko 

specifikāciju, vēlamos piegādes/izpildes termiņus u.c. nepieciešamo informāciju (tehniskā 

specifikācija jānosūta arī elektroniski uz Komisijas sekretāres e-pastu). 

2.Komisijas struktūra un vadība 

2.1. Komisijā darbojas 6 (seši) locekļi: 

2.1.1. priekšsēdētājs;  

2.1.2. priekšsēdētāja vietnieks;  

2.1.3. sekretāre;  

2.1.4. komisijas locekļi. 

2.2. Komisijas darbību koordinē un vada Komisijas priekšsēdētājs.  

2.3. Komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēl Komisija ar balsu vairākumu. 

2.4. Komisijas sekretāri nosaka novada Dome. 

2.5. Komisijas priekšsēdētājs:  

2.5.1. organizē un vada Komisijas darbu atbilstoši normatīvajiem aktiem un šim nolikumam;  

2.5.2. izsludina iepirkumus un apstiprina to nolikumus;  

2.5.3. sasauc un vada Komisijas sēdes un sanāksmes, paraksta sēžu protokolus;  

2.5.4. plāno darbus, sadala pienākumus, kontrolē un novērtē pienākumu izpildi;  

2.5.5. iesniedz DOMEI priekšlikumus, paskaidrojumus, ieteikumus jautājumos, kas ietilpst 

Komisijas kompetencē un kuru risināšanai nepieciešams DOMES lēmums;  

2.5.6. pieaicina un slēdz līgumus ar ekspertiem. 

2.6. Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks.  

2.7. Komisijas sekretāre:  

2.7.1. organizatoriski un tehniski sagatavo Komisijas sēdes;  

2.7.2. pilda Komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus;  

2.7.3. sagatavo iepirkumu nolikumu projektus;  

2.7.4. noformē Komisijā pieņemtos lēmumus;  



2.7.5. uzskaita Komisijas locekļu līdzdalību Komisijas sēdēs un iesniedz ziņojumu par 

apmeklējumiem Alsungas novada pašvaldības grāmatvedībā. 

2.8. Sekretāres pienākumus viņas prombūtnes laikā pilda kāds no Komisijas locekļiem. 

2.9. Komisijas locekļi:  

2.9.1. piedalās Komisijas sēdēs,  

2.9.2. vērtē piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām;  

2.9.3. savas kompetences ietvaros risina Komitejas vai DOMES uzdotos jautājumus;  

2.9.4. pilda Komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus.  

2.10. Tehnisku vai speciālu iepirkuma jautājumu izlemšanai, piedāvājumu izvērtēšanai, 

nepieciešamības gadījumā Komisijā pieaicina ekspertus.  

2.11. Eksperti:  

2.11.1. pēc pieaicinājuma piedalās piedāvājumu vērtēšanā;  

2.11.2. sniedz rakstveida atzinumu.  

2.12. Komisija ir lemt spējīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk, kā 2/3 tās locekļu. 

 

3. Komisijas pienākumi un atbildība 

3.1. Komisija izskata pieteikumus konkrētiem pašvaldības iepirkumiem un lemj par pašvaldības 

finansētā pasākuma organizēšanu atbilstoši LR likumam “Publisko iepirkumu likums” un 

Alsungas novada interesēm, organizē pašvaldības pasūtījuma materiālu sagatavošanu.  

3.2. Izskata un apstiprina pašvaldības iepirkumu nolikumus un izsludina tos atbilstoši nolikumā 

noteiktai kārtībai.  

3.3. Atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības pasūtījuma nolikumam organizē pašvaldības 

iepirkuma procedūru.  

3.4. Pašvaldības iepirkuma organizēšanas un piedāvājumu izskatīšanas laikā pasūtījumu 

komisijas locekļi var pieprasīt papildus ziņas no pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un 

uzņēmumiem.  

3.5. Konkrēta pašvaldības pasūtījuma piešķiršana jāveic atbilstoši nolikumam.  

3.6. Komisija izskata konkrētam pašvaldības pasūtījumam iesniegtos pieteikumus un analizē to 

atbilstību pašvaldības pasūtījuma mērķim.  

3.7. Komisija lemj par katra iepirkuma rezultātiem un nosaka tā uzvarētāju.  

3.8. Komisijas locekļiem atklāti jāpaziņo, ja pašvaldības pasūtījuma pretendents ir viņa radinieks 

vai citādi ieinteresēta persona.  

3.9. Komisijas priekšsēdētājs atbild par:  

3.9.1. šajā nolikumā noteikto pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi un 

likumības ievērošanu;  



3.9.2. komisijas kompetencē esošu jautājumu risināšanu atbilstoši DOMES nostādnēm, 

prioritātēm un prasībām;  

3.9.3. komisijā skatāmo jautājumu laikā iegūtās personu informācijas konfidencialitātes 

saglabāšanu.  

4. Komisijas tiesības 

4.1. Saņemt no DOMES amatpersonām un darbiniekiem, no DOMES iestāžu un uzņēmumu 

vadītājiem un to darbiniekiem nepieciešamos dokumentus, izziņas, aprēķinus, citas ziņas un 

materiālus.  

4.2. Uzaicināt uz Komisijas sēdēm DOMES amatpersonas un darbiniekus, DOMES iestāžu un 

uzņēmumu vadītājus vai to darbiniekus, kā arī citas ieinteresētās personas, izskatāmā jautājuma 

sekmīgai risināšanai un pamatota lēmuma pieņemšanai.  

4.3. Ierosināt un piedalīties jaunu DOMES normatīvo dokumentu izstrādāšanā.  

4.4. Piedalīties pasākumos, kuros tiek risināti ar Komisijas darbu saistīti jautājumi.  

4.5. Piedalīties mācību kursos, semināros, kuros tiek izskaidroti vai skatīti ar Komisijas darbu 

saistīti jautājumi.  

5. Komisijas darba organizācija 

5.1. Komisijas sēdi sasauc Komisijas priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises vietu un laiku.  

5.2. Komisijas sēdē tiek izskatīti visi jautājumi, kas saņemti izskatīšanai līdz Komisijas sēdes 

sākumam.  

5.3. Komisijas sēdes tiek protokolētas, atbilstoši lietvedības noteikumiem, to paraksta sēdes 

vadītājs un sekretārs.  

5.4. Alsungas novada pašvaldības struktūrvienības un iestādes, kā arī uzņēmumi, ja tie konkrēta 

pasākuma finansēšanai izmanto pašvaldības finanšu līdzekļus, iesniedz rakstveida pieteikumu (ar 

kopiju elektroniskā versijā) Komisijai. Pieteikumā jānorāda budžetā paredzēto līdzekļu apjoms, 

visi nepieciešamo izmaksu pozīcijas un aprēķini, kā arī papildus materiāli, kas raksturo 

pasūtījuma būtību.  

5.5. Komisijas priekšsēdētājs piecu darba dienu laikā izskata Komisijai iesniegto pieteikumu, 

nosaka iepirkumu metodi.  

5.6. Ja iepirkumam ir izvēlēta iepirkuma metode, tad Komisijas sekretāre sagatavo iepirkuma 

nolikuma projektu un iesniedz to izskatīšanai Komisijas priekšsēdētājam.  

5.7. Iepirkuma nolikumā norāda iepirkuma identifikācijas numuru un iepirkuma termiņš, 

uzvarētāja noteikšanas kritēriji, piešķirtā pasūtījuma darbības laiks vai apjoms, garantijas u.c. 

noteikumi, kā arī darbu uzdevums.  

5.8. Iepirkuma nolikumā jānorāda persona, kas pieņem un uzglabā piedāvājumus. Minētā persona 

ir atbildīga par iesniegto piedāvājumu saglabāšanu neatvērtā veidā līdz to izskatīšanas laikam.  

5.9. Piedāvājumu salīdzinājums un analīze jānoformē rakstiski (tabulu, grafiku u.c. veidā), tos 

paraksta iepirkumu komisijas locekļi.  

5.10. Komisija darbu veic koleģiāli. Lēmumus Komisija pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu 

balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, tad izšķirīgā ir Komisijas 

priekšsēdētāja balss.  



5.11. Ja rodas domstarpības par Komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību, lēmums ir spēkā 

tādā formulējumā, kādā tas ir fiksēts sēdes protokolā. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt 

Komisijas lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot protokolam savu viedokli. 

5.12. Visi iepirkuma komisijas locekļi paraksta iepirkuma noslēguma protokolu.  

6. Darba samaksa 

6.1. Komisijas locekļi un sekretāre par darbu komisijas sēdēs saņem atlīdzību saskaņā ar 

Alsungas novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu. 

6.2. Pieaicinātie eksperti par darbu saņem atlīdzību saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu. 

7.Citi noteikumi 

7.1. Katra pašvaldības iepirkuma (arī nenotikušu) dokumenti jāapvieno vienā sējumā un jāglabā 

desmit gadus EK. 

7.2. Komisijā pieņemto lēmumu neapmierinātā ieinteresētā persona var pārsūdzēt likumos 

noteiktā kārtībā. 

 

Domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6.# 

Par Nolikuma apstiprināšanu Alsungas novada domes Mantas novērtēšanas un izsoļu 

komisijai 

D.Kalniņa 

 

Saskaņā ar: 

 Likumu “Par pašvaldībām” likumu ”Par pašvaldībām” 21. pantu Dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

 Alsungas  novada domes  saistošo noteikumu Nr.2/2014 “Alsungas novada pašvaldības 

Nolikums” 5.p - Komisiju darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts nolikums. 

       Nolikumā norāda: 

5.1. komisijas izveidošanas kārtību; 

5.2.komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, ja tāds ir; 

5.3. komisijas kompetenci; 

5.4. komisijas organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību; 

5.5.domes pastāvīgo komiteju, amatpersonu vai citu institūciju, kuras padotībā  

atrodas izveidotā komisija, darba grupa; 

5.6. citus jautājumus, kurus pašvaldības dome uzskata par svarīgiem, 

 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm” 

”Par”  Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, 

Jānis Šmidbergs, Grigorijs Rozentāls, Zaiga Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

 Dome nolemj:  

 

1.Apstiprināt Alsungas novada domes Mantas novērtēšanas un Izsoļu komisijas Nolikumu. 
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Alsungā  
APSTIPRINĀTS 

ar Alsungas novada domes  

28.06.2017. sēdes  

protokollēmumu Nr.12#6 

ALSUNGAS NOVADA DOMES  

MANTAS NOVĒRTĒŠANAS UN IZSOĻU KOMISIJAS 

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar 

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

 73.panta pirmās daļas 1.punktu 

un likumu „Par pašvaldībām” 

 61.panta trešo daļu 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Alsungas novada domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas (turpmāk – Komisija) 

darbības mērķis ir izvērtēt pašvaldības nekustamo īpašumu (turpmāk – Objekts) cenu 

ietekmējošos faktorus: kadastrālo vērtību, grāmatvedības bilances vērtību un sertificētu īpašumu 

vērtētāju, kas saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu veic Objekta vērtēšanu, (turpmāk – 

Vērtētājs) iesniegtos vērtējumus, apstiprināt Objekta nosacīto cenu un izskatīt citus ar nekustamā 

īpašuma vērtību un atsavināšanas procesu saistītos jautājumus. 

1.2. Komisija savā darbībā ievēro Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, kā arī citus 

spēkā esošos normatīvos aktus, Alsungas novada domes lēmumus un šo nolikumu. 

1.3. Komisijas nolikumu apstiprina Alsungas novada dome. 

2. Komisijas kompetence 

2.1. Komisija izskata: 

2.1.1. Vērtētāju iesniegtos Objekta vērtējumus; 

2.1.2. Nekustamā īpašuma speciālistes informāciju par Objektu, Objekta nosacītās cenas 

korekciju, Objekta bilances un Objekta kadastrālo vērtību; 

2.1.3. citus ar Objekta vērtību un nosacītās cenas noteikšanu saistītos jautājumus; 

2.1.4. par Objekta atsavināšanas lēmuma projektā iekļaujamo Objekta nosacīto cenu; 

2.1.5. citus jautājumus, kas saistīti ar Objekta un citu nekustamo īpašumu vērtību. 

2.2. Komisija lemj par Objekta vērtējuma aktualizācijas nepieciešamību. 

3. Komisijas tiesības un pienākumi 

3.1. Komisijas tiesības: 

3.1.1. pieaicināt un iesaistīt atsavināmā Objekta novērtēšanā neatkarīgus ekspertus; 
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3.1.2. iepazīties ar atsavināmā Objekta ekonomisko un tehnisko stāvokli un ar Objektu saistīto 

dokumentāciju; 

3.1.3. pieprasīt citām Alsungas novada domes struktūrvienībām vai iestādēm iesniegt papildu 

informāciju; 

3.1.4. ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai; 

3.1.5. ierosināt atkārtotu Objekta novērtēšanu; 

3.1.6. uz Komisijas sēdi var uzaicināt informācijas sniegšanai Vērtētāju un Alsungas novada 

domes darbiniekus. 

3.2. Komisijas pienākumi: 

3.2.1. noteikt atsavināmā Objekta nosacīto cenu; 

3.2.2. noteikt atsavināmā Objekta izsoles soļa apmēru; 

3.2.3. noteikt atsavināmā Objekta izsoles reģistrācijas maksu; 

3.2.4. rīkot Objekta izsoli; 

3.2.5. virzīt Alsungas novada domes lēmuma projektu par Objekta Alsungas novada domes sēdē. 

4. Komisijas sastāvs un darba organizācija 

4.1. Komisijas sastāvu izveido saskaņā ar Alsungas novada domes lēmumu. 

4.2. Komisijā darbojas 5 (pieci) locekļi, tai skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks.  

4.3. Komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēl Komisija ar balsu vairākumu. 

4.4. Komisijas sekretāri nosaka novada Dome. 

4.5. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā Komisiju vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 

4.6. Komisijas priekšsēdētājs: 

4.6.1. nosaka Komisijas sēžu laiku un darba kārtību; 

4.6.2. sasauc un vada Komisijas sēdi; 

4.6.3. vada Objekta izsoli. 

4.7. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolēšanu organizē Nekustamā 

īpašuma speciāliste. 

4.8. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē un Objekta izsolē piedalās ne mazāk kā puse no 

Komisijas locekļiem. 

4.9. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Komisijas lēmums tiek pieņemts ar klātesošo 

Komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja 

balss, bet, ja sēdi vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, tad izšķirošā ir Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieka balss. 

 

Domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.# 

Par Alsungas novada domes komisiju un to personālsastāva  apstiprināšanu 

D.Kalniņa 

     Saskaņā ar: 

 Likumu “Par pašvaldībām” 23. pantu Domes darba organizāciju nosaka attiecīgās 

pašvaldības nolikums, kas izstrādāts saskaņā ar šo likumu; 

 Likumu “Par pašvaldībām” 24. pantu Pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas 

nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju 

tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas 

jautājumus. 

 Saskaņā ar 20.03.2014. apstiprinātiem saistošiem noteikumiem 2/2014 “Pašvaldības 

Nolikumu” un grozījumiem tajā  

atklāti balsojot  par katras komisijas sastāvu atsevišķi, izņemot Vēlēšanu komisijas sastāvu, ar 

deputātu balsīm 

”Par”  Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, 

Jānis Šmidbergs, Grigorijs Rozentāls,  Zaiga Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

 Dome nolemj:  

 

1. Apstiprināt  septiņas novada domes komisijas un sešu komisiju sastāvu: 

Vēlēšanu komisija Tiek izsludināts atklāts konkurss  9 personām 

 (7 locekļi 2 rezervisti)  

 

Administratīvā 

komisija 

1. Komisijas priekšsēdētāja- Domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa 

2.Komisijas sekretārs Jānis Gulbis 

Locekles: 

3.Dina Kaminska 

4. Aīda Vanaga 

 

Iepirkumu 

Komisija 

1. Komisijas priekšsēdētāja-Domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa 

2.Komisijas sekretāre nekustamā īpašuma speciāliste Santa 

Kreičmane  

Locekļi: 

3.Aivars Sokolovskis  

4. Māra Rozentāle 

5.Juris Šteinbergs 

6.Jānis Šmidbergs 

 

Administratīvo 

aktu 

Strīdus komisija 

1. Komisijas priekšsēdētāja - Domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa 

Locekļi: 

2.Izpilddirektors Voldemārs Dunajevs 

3. Juridisko pakalpojumu sniedzēja Vineta Ķine  

4. Kancelejas vadītāja Valda Zingberga 

 

Civilās 

aizsardzības 

1. Komisijas priekšsēdētāja-Domes priekšsēdētāja Daiga 

Kalniņa 



komisija 

Sakarā ar ievēlēšanu 

amatā mainīts 

komisijas 

priekšsēdētājs 

 

 

Komisija 

darījumiem ar 

lauksaimniecības 

un izv. zemi 

1.Komisijas priekšsēdētāja-Domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa 

2.Sekretāre nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane 

Locekļi: 

3.Aivars Sokolovskis 

4..Voldemārs Dunajevs 

5. Ainars Macpans 

 

Mantas 

novērtēšanas un 

Izsoļu komisija  

1.Komisijas priekšsēdētāja-Domes priekšsēdētāja 

Daiga Kalniņa 

2.Sekretāre nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane 

Locekļi: 

3.Juris Šteinbergs 

4.Jānis Šmidbergs 

5.Māra Rozentāle 

 
 

8.# 

Informācija par ziņojuma projekta par autobusu maršrutiem un to braukšanas laikiem 

A.Vanaga-Poriķe 

 

Klausās: Attīstības nodaļas vadītāju A.Vanagu Poriķi:  

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS 

Par autobusu reisu un maršrutu izmaiņu nepieciešamību Alsungā 

 

Saskaņā ar Autotransporta direkcijas š.g.23.maija vēstuli Nr.6.7/330 par izmaiņām reisu 

izpildes laikos, kurā direkcija lūdz līdz š.g.1.jūlijam sniegt priekšlikumus Alsungas novada 

apkalpojošo maršrutu reisu izpildes laiku izmaiņām, lai pieskaņotu reisu izpildi novada 

iedzīvotāju šī brīža vajadzībām, Alsungas novada pašvaldība veica iedzīvotāju anketēšanu par 

nepieciešamām izmaiņām autobusu kustību reisos un maršrutos. 

Pašreizējā situācijā no pirmdienas līdz piektdienai tiek nodrošināta satiksme no Alsunga-

Kuldīga-Alsunga, kā arī Pāvilosta-Kuldīga-Tukums-Rīga maršrutos. Šobrīd ir 4 reisi maršrutā 

Alsunga-Kuldīga – plkst.6:35, 8:45, 15:50, 18:10, arī maršrutā Kuldīga-Alsunga tiek nodrošināti 

4 reisi – plkst.5:45, 7:45, 15:00, 17:30. Sestdienā tiek nodrošināti 2 reisi Alsunga-Kuldīga – 

plkst. 8:45, 14:50 un 2 reisi Kuldīga-Alsunga 7:45, 14:00. Taču visas nedēļas dienas iedzīvotāji 

var izmantot reisu plkst.15.50 Rīga-Tukums-Kuldīga-Pāvilosta, bet plkst.4:15 Pāvilosta-Kuldīga-

Tukums-Rīga, lai nokļūtu gan Kuldīgā, gan galvaspilsētā. Tātad svētdienā Alsungas 

sasniedzamība ir tikai ar Pāvilosta-Rīga-Pāvilosta maršruta autobusu. 

Alsungas iedzīvotāju anketēšana tika veikta gan elektroniski, gan ar informatīvā 

izdevuma “Alsungas ziņas” starpniecību. Kopumā saņemtas 70 atbildes, elektroniski – 67, bet 

drukātā formātā saņemtas 3 anketas. Aptuveni 36% respondentu ir atzinuši, ka viņus apmierina 

esošais autobusu kustību maršrutu saraksts, taču 62% atzinuši, ka esošais saraksts neapmierina un 

tajā nepieciešamas izmaiņas. Elektroniskajā anketā 32 respondenti ir atbildējuši, ka esošajā 

sarakstā nepieciešamas izmaiņas, bet 25 respondenti norādījuši, ka nepieciešams jauns maršruts. 



Visvairāk respondentu ir atzinuši, ka nepieciešams jauns reiss Kuldīga-Alsunga ap 

plkst.12.00 un Alsunga-Kuldīga arī šajā pašā laikā, lai iedzīvotājiem, kuri ir aizbraukuši uz 

Kuldīgu nokārtot darīšanas kādā no valsts iestādēm, nebūtu jāpatērē ilgs laiks, gaidot reisu 

plkst.15.00 uz Alsungu. Šādus ierosinājumus ir izteikuši 19 respondentu. Vienlaikus reiss 

Kuldīga-Alsunga jāpārceļ mazliet vēlāk uz plkst.15.25, nevis kā līdz šim - plkst.15.00, lai varētu 

nodrošināt savienojamību ar autobusa reisu Rīga-Tukums-Kandava-Kuldīga, kas Kuldīgā piestāj 

plkst. 15:12. 

Liepājas vai Ventspils sasniedzamībai 11 respondenti rosina papildus reisus uz Jūrkalni, 

lai nodrošinātu savienojumu ar iepriekšminētajām pilsētām, piemēram, plkst.8:30 Alsunga-

Jūrkalne, lai plkst.9:16 paspētu uz autobusu Ventspils-Pāvilosta -Liepāja un atpakaļ Jūrkalne-

Alsunga plkst.19:20, lai iedzīvotāji varētu tikt atpakaļ pēc Liepājas apmeklējuma. Diemžēl ar 

diviem reisiem vienlaikus nevar nodrošināt gan Liepājas, gan Ventspils sasniedzamību, līdz ar to 

būtu jāveic papildus analīze par to, cik daudzi iedzīvotāji izmantotu katru konkrēto maršrutu.  

8 respondenti norādījuši, ka nepieciešams jauns reiss Alsunga-Kuldīga svētdienas 

pēcpusdienā, lai nodrošinātu savienojamību ar maršrutu Kuldīga-Rīga,  piemēram, plkst.13:30 

Alsunga-Kuldīga, lai paspētu uz reisu 14:30 Kuldīga-Rīga, taču 2 respondenti norādījuši, ka 

svētdienā reiss uz Kuldīgu nepieciešams no rīta.  

Vairāki respondenti min, ka no rīta ar autobusu Alsunga-Kuldīga plkst.6:35 nevar paspēt 

uz savienoto autobusu Kuldīga-Rīga plkst.7:20, līdz ar to izmaiņas nepieciešamas minimālas, 

piemēram, par 10 minūtēm agrāks izbraukšanas laiks no Alsungas – plkst.6:25. 

Divi respondenti ir minējuši, ka maršrutā Kuldīga-Alsunga nepieciešams vēlais reiss - 

vakarā ap plkst.21:00. Daži respondenti norādījuši, ka nepieciešami vairāki reisi maršrutā 

Alsunga-Kuldīga caur Brīdagām, kā arī caur Almāli ir nepieciešami maršruti. Vairākas atbildes ir 

vispārīgas, piemēram, nepieciešami vairāki reisi uz un no Kuldīgas, ka autobusam būtu jāpietur 

arī pie Kuldīgas slimnīcas. Kāds respondents ir uzdevis jautājumu, kam nepieciešams reiss darba 

dienās Kuldīga-Alsunga plkst.5:45? 

Apkopojot informāciju nākas secināt, ka lielākā problēma ir autobusu savienojamībā, lai 

tālāk nokļūtu uz Rīgu un atpakaļ, līdz ar to izmaiņas esošajā sarakstā būtu jāveic nelielas, taču 

vienlaikus ir jāplāno jauni maršruti, lai iedzīvotāji tiktu arī uz Liepāju un Ventspili, iespējams, 

panākot, ka kāds Ventspils-Liepāja-Ventspils maršruts virzāms caur Alsungu. Savukārt 

svētdienās noteikti nepieciešams jauns reiss pēcpusdienā uz Kuldīgu, lai studenti un strādājošie 

varētu nokļūt Rīgā.  

 

Galvenie ierosinājumi: 

 nepieciešami jauni reisi Kuldīga-Alsunga plkst.12:00 un Alsunga-Kuldīga arī šajā 

pašā laikā; 

 reiss Kuldīga-Alsunga jāpārceļ no plkst.15:00 uz plkst.15:25, lai varētu nodrošināt 

savienojamību ar autobusa reisu Rīga-Tukums-Kandava-Kuldīga; 

 jānodrošina reiss Alsunga-Jūrkalne-Alsunga, kā arī tā savienojamība ar Liepājas 

un Ventspils reisiem; 

 nepieciešams jauns reiss Alsunga-Kuldīga svētdienas pēcpusdienā, lai nodrošinātu 

savienojamību ar maršrutu Kuldīga-Rīga; 

 jāpārceļ reiss Alsunga-Kuldīga no plkst.6:35 uz plkst.6:25, lai nodrošinātu 

savienojamību ar maršrutu Kuldīga-Rīga plkst.7:20; 

 Kuldīga-Alsunga-Kuldīga reisā jāparedz pietura pie Kuldīgas slimnīcas; 

 Paredzēt dažiem reisiem maršrutus Alsunga-Kuldīga-Alsunga caur Almāli, 

Brīdagām.  

Dome-vienbalsīgi-  ar astoņām deputātu balsīm nolemj:  

1. Akceptēt ziņojumu  “Par autobusu reisu un maršrutu izmaiņu nepieciešamību Alsungā” 

nosūtīšanai VACD. 



9.# 

Par cenrāžu  apstiprināšanu 

 A. Mundiciema, A. Lipsne, G. Matēviča ,L. Baumane, D. Martinova 

       Atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”,  tikai dome var noteikt pakalpojuma cenu. 

Lai nodrošinātu likumīgu Alsungas novada domes  sniegto maksas  pakalpojumu apmaksu: 

 I  Biedrības “Etniskās kultūras centra “Suiti”(EKC)  rīkotajiem pasākumiem  

1)  Dalībnieku izmitināšanu un nodarbību telpu nodrošināšanu  PII “Miķelītis”  pasākumam  

“Tradicionālās kokles   un stabules spēles apmācībām Alsungā “, 

      2 ) Telpu  nodrošināšanu nodarbībām Alsungas Kultūras namā vasaras nometnei “Mans 

prieks ir dejotprieks” 

      3)  Biedrības  EKC “Suiti” rīkoto  pasākumu  (nometņu)  dalībnieku ēdināšanu Alsungas 

vidusskolā:  

a) “Suitu tradīciju skoliņa 2017” 35 personām no 2017.gada 17. līdz 21.jūlijam 

b)  Vasaras nometnei “Mans prieks ir dejotprieks” 40 personām no 2017.gada 8. līdz 

12.augustam 

 

  4) transporta pakalpojumus ar domes autobusu vasaras nometnēm “Suitu tradīciju skoliņa 2017” 

no 17.-21.jūlijam  un “Mans prieks ir dejotprieks” no 8.līdz 12.jūlijam, kā arī biedrības 

aktivitātei “Suitu novadpētnieki” no 2017.gada jūlija līdz decembrim 2 dienas mēnesī 

    pamatojoties uz biedrības “Etnogrāfiskā kultūras centrs “Suiti””valdes priekšsēdētājas Daces 

Martinovas un Alsungas vidusskolas direktores Lijas Baumanes iesniegumiem.  

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

”Par”  Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, 

Jānis Šmidbergs, Grigorijs Rozentāls,  Zaiga Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

 Dome nolemj:  

 

1. Sniegt augstāk minētos maksas pakalpojumus biedrības  “Etniskās kultūras centrs “Suiti” 

rīkotajos pasākumos. 

2.  Apstiprināt sekojošu cenrādi:  

1) Telpu nodrošināšanai nodarbībām un nakšņošanas pakalpojumu sniegšanai  pasākumā 

“Tradicionālās kokles un stabules spēles apmācībām Alsungā “ laikā no 2017.gada 

26.līdz 30.jūnijam: līgumcenu  8.264 euro dienā plus PVN  

2) Telpu nodrošināšanai nodarbībām Alsungas Kultūras namā vasaras nometnei “Mans 

prieks ir dejotprieks”  300 kv.m  laikā no 2017.gada 8. līdz 12.jaugustam – pēc domes 

20.02.2014 apstiprinātā cenrāža nedzīvojamām telpām 0.36 euro/kv.m. mēnesī   plus 

PVN -proporcionāli nometnes norises laikam. 

3) Transporta pakalpojumiem  ar domes autobusu- pēc faktiski nobrauktajiem kilometriem 

atbilstoši domes 2014.gada 30.janvārī apstiprinātajiem cenrāžiem vai to 2017.gada 

izdevumiem). 

4) Nometņu dalībnieku ēdināšanai Alsungas vidusskolās ēdnīcā:  

a) Suitu tradīciju skoliņai – 2.07 par ēdienreizi katram dalībniekam (tai skaitā- produktu 

izmaksa 1.02, ēdienu gatavošanas izmaksas 1.05 par ēdienreizi-  pēc 25.02.2016 

apstiprinātā cenrāža)  plus PVN 

b) Vasaras nometnei “Mans prieks ir dejotprieks” – 3.3058  (3.31)  plus PVN dienā 

katram dalībniekam (1 ēdienreize), tai skaitā  produktu izmaksas euro  2.26, ēdienu 

gatavošanas izmaksas 1.05 -pēc 25.02.2016 apstiprinātā cenrāža). 

 



             II Alsungas Kultūras nama rīkotajam pasākumam 2017.gada 28.jūlijā 

     Pamatojoties uz izrādes kopējām izmaksām un Alsungas Kultūras nama direktores Guntas 

Matēvičas iesniegumu,   

atklāti balsojot ar deputātu balsīm” 

”Par”  Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, 

Jānis Šmidbergs, Grigorijs Rozentāls,  Zaiga Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

 Dome nolemj:  

 

1. Apstiprināt Izrādes “Saimnieks meklē saimnieci”  ieejas biļešu cenas: 

Pieaugušajiem- 5 euro 

Skolēniem       - 3 euro 

Pirmsskolas vecuma bērniem- ieeja brīva 

 Koncertu un teātra izrādes ar PVN  (pievienotās vērtības nodokli) netiek apliktas. 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētāja  D.Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Kancelejas vadītāja V.Zingberga  

 

. 


