
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 

2018. gada 20. septembris                                                                      Nr. 10 

 

Darba kārtībā: 

1. Par pandusa izveidi. 

2. Par konkursu uz Alsungas kultūras nama direktora amatu. 

3. Par konkursu uz Alsungas bibliotēkas vadītaja amatu. 

4. Par izmaiņām Alsungas vidusskolas amatu sarakstā. 

5. Par atbalstu Alsungas vidusskolas projektam “Let’s Learn Together”. 

6. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. 

7. Par biļešu cenu apstiprināšanu Miķeļdienas pasākumiem. 

8. Par Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

apstiprināšanu. 

9. Par dzīvokļa Nr.1, Krasta ielā 4, Alsungā, Alsungas novadā, pārdošanu izsolē. 

10. Par dzīvokļa Nr.5, Aizputes ielā 4, Alsungā, Alsungas novadā, pārdošanu izsolē. 

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi  nekustamam īpašumam [..] sadalot un apvienojot  

divus zemes gabalus ar kadastra apzīmējumu [..]  un [..]. 

12. Par iedzīvotāju lūgumu atcelt apkures maksas paaugstinājumu.  

13. Par ceļa izdevumu atmaksu skolēnu nokļūšanai uz skolu. 

14. Par Alsungas novada domes Komunālā iecirkņa 2018.gada amatu sarakstu. 

15. Par grozījumiem 15.02.2018. saistošajos noteikumos Nr. 3 “Pašvaldības materiālie 

pabalsti Alsungas novadā”. 

16. Par īres un komunālo pakalpojumu parādniekiem. 

17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam [..] zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu [..]  sadalīšanai. 

18. Par būvju īpašuma izveidošanu.  

19. Par telpu nomas “Pils ielā 10” izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

20. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar nodibinājumu “Muzikālās izglītības fonds 

“Spanga””. 

21. Par J. Šteinberga iesnieguma izskatīšanu. 

 

Novada domes sēdi sāk plkst. 16.00 un beidz plkst. 18.00
 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls (ierodas pie 5. jautājuma 

izskatīšanas), Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans (ierodas pie 1. jautājuma 

izskatīšanas), Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, nekustamā īpašuma speciāliste 

Santa Kreičmane, SIA “Dovimsa” pārstāve Dace Oberšate Veisa, iedzīvotāja [..], iedzīvotāja 

[..]. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča.  
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1.# 

Par pandusa izveidi 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

 

Alsungas novada domē 10.09.2018 saņemts iesniegums Nr.2.1.17/1076 no SIA 

“’Dovimsa” ar lūgumu atļaut izveidot pandusu ārpus iznomātās teritorijas zemes gabalā ar 

kadastra apzīmējumu 62420080371. 

Uz sēdi ierodas deputāts Ainārs Macpans. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Finanšu un saimnieciskās 

darbības komitejas 14.09.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut izveidot pandusu pie jaunbūves “Tējas namiņš” ārpus SIA “Dovimsa” 

iznomātās teritorijas Skolas ielā 11A (kadastra apzīmējums 62420080371), kas atļaus 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem pārvietoties no tējas namiņa līdz gājēju celiņam, 

kas iet no Liepu ielas līdz Alsungas muzeja ieejai. 

 

 

2.#  

Par konkursu uz Alsungas kultūras nama direktora amatu 

D. Kalniņa, Z. Vanaga 

  

Saskaņā ar Kultūras institūciju likuma 20.pantu, pašvaldību kultūras institūciju 

direktorus ieceļ amatā un atbrīvo no amata attiecīgā pašvaldība. Likuma "Par pašvaldībām" 

21. panta pirmās daļas 9) punkts nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata 

pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā 

paredzētajos gadījumos. Alsungas novada domes 20.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 2/2014 

“Alsungas novada pašvaldības nolikums” 13.19. punkts nosaka, ka izpilddirektors pieņem 

darbā un atbrīvo no tā pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājus. Saskaņā ar Alsungas 

novada pašvaldības nolikuma 9.7.3. punktu, Kultūras nams ir Alsungas novada domes 

Administrācijas struktūrvienība. Domes juriste V. Ķine norāda, ka domei šajā gadā būtu 

jāapstiprina konkursa kārtībā izvēlēts pretendents, ar kuru pēc tam izpilddirektors slēdz darba 

līgumu. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas 13.09.2018. sēdes un Finanšu un 

saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

Aivars Sokolovskis pamato savu balsojumu pret šo lēmumprojektu, tādā sakarā, ka 

pašlaik kultūras namu vada pienākumu izpildītāja, kura ar pienākumiem tiek galā un 

neatbalsta atklāta konkursa izsludināšanu, kurā var pieteikties dalībnieki arī no citiem 

novadiem. A. Sokolovskis piebilsts, ka novadā jāstrādā sava novada speciālistiem un, ka tiem 

ir jādod priekšroka. 
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Daiga Kalniņa pamato, ka kultūras nama pienākumu izpildītāja ir uzrunāta un 

izteikusi, ka piedalīsies izsludinātajā konkursā uz kultūras nama vadītājas amatu, kā arī 

piemin, ka likumdošana nosaka ka iestāžu un struktūrvienību vadītājus pieņem darbā, 

izsludinot atklātu konkursu. 

Zaiga Vanaga iesaka no Alsungas novada domes Kultūras nama direktora amata 

konkursa nolikuma punktā 4.4.4 svītrot pēdējos trīs vārdus - vai un prezentāciju. 

Atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, , Zaiga Vanaga, Ilze Bloka 

1 deputātu balsi “Atturas” Ainars Macpans 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Atbalstīt Alsungas novada domes Kultūras nama direktora amata konkursa nolikuma 

punktā 4.4.4 svītrot pēdējos trīs vārdus “vai un prezentāciju”. 

 

Atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Juris 

Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga,  

1 deputātu balsi  “Atturas” Ainars Macpans, 

2 deputātu balsīm “Pretī” Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Alsungas novada domes Kultūras nama direktora amata konkursa nolikumu 

(pielikumā). 

2. Izveidot pretendentu atlases komisiju šādā sastāvā: 

2.1. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, deputāte 

Zaiga Vanaga, 

2.2. Alsungas novada domes deputāte Ilze Bloka, 

2.3. Alsungas novada domes deputāte Inga Bredovska, 

2.4. Alsungas novada domes deputāte Māra Rozentāle, 

2.5. Personāla speciāliste Lauma Migoviča, 

2.6. Alsungas novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa, 

2.7. Projektu vadītājs Ronalds Veiss, 

2.8. Izglītības pārvaldes vadītāja Aīda Vanaga, 

3. Uzdot personāla speciālistei L. Migovičai izsludināt atklātu konkursu uz vakanto 

Alsungas kultūras nama vadītāja amatu. 
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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 

NOLIKUMS  

Alsungā 

APSTIPRINĀTS  

Ar Alsungas novada domes 

20.09.2018. lēmumu Nr. 10#2 

 

 

Alsungas novada domes Kultūras nama  

direktora amata konkursa nolikums 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Konkurss uz Alsungas novada domes 

Kultūras nama direktora vietu (turpmāk – Konkurss). 

1.2. Konkursa mērķis ir noskaidrot un izvēlēties Alsungas novada domes Kultūras nama 

(turpmāk – Kultūras nams) direktora amatam (kods pēc profesiju klasifikatora 

1431 11) atbilstošāko pretendentu, kurš nodrošinātu kvalitatīvu kultūras dzīvi Alsungas 

novadā, veicinātu Kultūras nama attīstību un nodrošinātu tā darbību. 

1.3. Konkursa uzdevums ir izvērtēt Konkursa dalībnieku profesionālo sagatavotību un 

prasmju atbilstību šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām. 

 

2. Konkurss komisija un tās darba organizācija 

2.1. Konkurss komisiju (turpmāk tekstā - Komisija) 10 (desmit) locekļu sastāvā apstiprina 

Alsungas novada dome. 

2.2. Komisija savu darbu veic Alsungas novada domes telpās Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas 

novadā. 

2.3. Konkursa Komisijas sēdes ir slēgtas. 

2.4. Pirmajā Komisijas sēdē no komisijas locekļu vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un 

sekretāru. Nākamās sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs. Komisijas sēdes protokolē 

Komisijas sekretārs. Komisijas protokolus paraksta Komisijas priekšsēdētājs un sekretārs. 

2.5. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no Komisijas 

locekļiem. 

2.6. Komisija: 

2.6.1. izskata iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokuments; 

2.6.2. izvēlas Konkursa noteikumiem atbilstošus amata kandidātus; 

2.6.3. nosaka pretendentu interviju norises laiku un intervē kandidātus; 

2.6.4. pieņem lēmumus par Konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem un šim 

Nolikumam. 

2.6.5. Katrs Komisijas loceklis par katru pretendentu dod savu novērtējumu. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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2.6.6. Izvēlas atbilstošāko kandidātu Kultūras nama direktoram un iesniedz domē 

apstiprināšanai. 

 

3. Konkursa dalībnieki 

3.1. Pieteikties uz amatu var jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis 

pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem. 

3.2. Pretendentu atlases kritēriji: 

3.2.1. izglītība; 

3.2.2. pieredze kultūras darba jomā vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā vai 

mākslinieciskā darbā;  

3.2.3. informācijas tehnoloģiju prasmes; 

3.2.4. projektu vadības prasmes; 

3.2.5. valsts valodas prasme augstākajā līmenī;  

3.2.6. svešvalodu prasme; 

3.2.7. izpratne par finanšu plānošanu; 

3.2.8. saskarsmes prasmes; 

3.2.9. profesionālās prasmes kultūras darba plānošanā un vadībā. 

 

4. Konkurss izsludināšana un dokumentu iesniegšana 

4.1. Sludinājumu par pieteikšanos publicē Alsungas novada mājas lapā www.alsunga.lv un 

Alsungas novada domes Facebook lapā, laikrakstā “Kurzemnieks”. Sludinājumā norāda 

prasības pretendentiem, iesniedzamos dokumentus, Konkursa termiņu, vietu un 

kontakttālruni. 

4.2. Pretendents pieteikumu un tam pievienotos dokumentus: 

4.2.1. var iesniegt personīgi Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas 

novadā, administrācijas darba laikā; 

4.2.2. nosūtot uz e-pastu dome@alsunga.lv vai pa pastu Alsungas novada domei, Pils 

iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306: pieteikums uz Alsungas kultūras 

nama direktora vietu. 

4.3. Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 28. oktobrim plkst. 

15:00 (saņemšanas zīmogs). Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks 

vērtēti. 

4.4. Pieteikums satur šādus dokumentus: 

4.4.1. īsu dzīves un darba gaitu aprakstu (CV); 

4.4.2. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas; 

4.4.3. motivācijas vēstuli; 

4.4.4. Alsungas kultūras nama attīstības redzējumu un pasākumu plānu vienam 

kalnedāram gadam (līdz 2 A4 formāta lapām datorrakstā; burtu šrifts – Time New 

Roman, burtu lielums -12); 

4.4.5. valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams); 

4.4.6. vēlamas rekomendācijas vai ieteikumu vēstules; 

4.4.7. citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem. 

4.5. Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis 

Konkursa noteikumiem. 

http://www.alsunga.lv/
mailto:dome@alsunga.lv
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4.6. Dokumentu oriģinālus, kas apliecina pretendenta pieteikumā norādītās informācijas 

patiesumu un atbilstību, pretendentam jāuzrāda intervijas dienā, ja pretendents tiks 

uzaicināts uz darba interviju - konkursa II (otro) kārtu. 

 

5. Pieteikuma izskatīšana, vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana 

5.1. Pretendentu izvērtēšana norit 2 kārtās: 

5.1.1. I (pirmajā) kārtā komisija divu darba dienu laikā pēc Konkurss termiņa beigām atver 

aploksnes, izvērtē iesniegtos dokumentus un, atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem, 

novērtē katra pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām; 

5.2. I (pirmajā) kārtā Komisija izvērtē šī nolikuma 4.4. punktā minēto informāciju un 

dokumentus punktu sistēmā (maksimāli iespējamais punktu skaits ir 16 punkti): 

Nosacījums Punkti Komisijas 

vērtējums 

Izglītība (3) 

Maģistra grāds (studē maģistratūrā- 2,5)  3  

Otrā līmeņa augstākā izglītība vai bakalaura grāds (vēl 

studē – 1,5)  

2  

Pirmā līmeņa augstākā izglītība (vēl studē – 0,5)  1  

Vidējā speciālā izglītība 0,5  

Pieredze darbā kultūras jomā vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā, 

mākslinieciskā darbā (3) 

Pieredze darbā kultūras jomā un vadītāja darbā 3  

Pieredze radošā, organizatoriskā, mākslinieciskā darbā  2  

Papildus izglītība un kvalifikācija (saskaņā ar CV un apliecinošajiem 

dokumentiem) (13) 

Amata pienākumu izpildei būtisku apmācību vai kursu 

apmeklējums pēdējo 5 gadu laikā (subjektīvs vērtējums) 

0-3 

 

 

Amata pienākumu izpildei vēlamā pieredze un prasmes: 

Informācijas tehnoloģiju prasmes: 1 

Projektu vadības prasmes: 1 

Svešvalodu prasme: 1 

B kategorijas autovadītāja apliecība: 1 

Citas amata pienākumu veikšanai noderīgas prasmes: 

1 

0-5  

Alsungas kultūras nama attīstības redzējums un motivācija 

(subjektīvs vērtējums) 

0-5  

 

5.3. Konkursa II (otrajā) kārtā – intervijā – tiek uzaicināti piedalīties tie pretendenti, kuru 

iesniegtie dokumenti atbilst Nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un, kuri Konkurss 

I (pirmajā) kārtā ieguvuši vismaz 50% no pirmajā kārtā iespējamo punktu skaita. 

5.4. Darba interviju norises laiku un vietu nosaka Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas 

sekretārs telefoniski vai elektroniski paziņo tiem pretendentiem, kuri izturējuši I (pirmo) 

atlases kārtu un tiek aicināti uz darba interviju. 

5.5. Konkursa komisija uzklausa katru pretendentu, kurš atbilst izvirzītajām prasībām, kurš ir 

iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus. 
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5.6. Konkurss komisijas priekšsēdētājs iepazīstina pretendentu ar Komisijas sastāvu un 

uzaicina pretendentu motivēt savu izvēli kandidēt uz Kultūras nama direktora vietu.  

5.7. Pretendentam tiek dots laiks 5-7 minūtes, lai prezentētu savu ideju par gada pasākumu 

plānu Alsungas novadā. 

5.8. Komisijas locekļi uzdod jautājumus pretendentam par viņa izglītību, kvalifikāciju 

tālākizglītību, darba pieredzi, normatīvo aktu pārzināšanu, sniegto prezentāciju u.c., kas 

ļauj izvērtēt pretendenta zināšanas, pieredzi, komunikācijas prasmes, motivāciju un 

atbilstību Kultūras nama vadītāja amata izvirzītajām prasībām. 

5.9. Pretendentam, ierodoties uz 2. kārtu, jāuzrāda Komisijai izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju, kā arī profesionālo pilnveidi apliecinošo dokumentu oriģināli un valsts 

valodas prasmes apliecība, ja tāda ir nepieciešama. 

5.10.  Katrs Komisijas loceklis individuāli novērtē pretendenta darba intervijas laikā sniegto 

informāciju punktu sistēmā. Maksimāli iespējamais punktu skaits (23 punkti). 

Kritērijs Punkti Vērtējums 

Komisija izvērtē pretendenta iesniegto kultūras iestādes attīstības redzējumu, 

pamatojumu (15 punkti) 

1. Attīstības redzējuma pamatojums, tā 

atbilstība iesniegtajam rakstiskajam 

materiālam (subjektīvs vērtējums). 

1-5  

2. Spējas sniegt kompetentas atbildes uz 

jomai specifiskiem jautājumiem 

(subjektīvs vērtējums). 

1-5  

3. Saskarsmes spējas, komunikācijas 

prasme, personības īpašības 

(subjektīvs vērtējums). 

1-5  

4. Pasākumu plāns gadam (subjektīvs 

vērtējums, ietverot radošumu, budžeta 

samērīgumu u.c. kritērijus) 

0-8 

 

 

 

5.11. Pretendenta maksimāli iespējamais - I (pirmās) un II (otrās) kārtas kopējais punktu 

skaits – 39 punkti. 

5.12. Ja I (pirmās) un II (otrās) kārtas kopsummā vairāki pretendenti ir ieguvuši vienādu 

vērtējumu, Komisijai ir tiesības organizēt papildu atlases kārtu. 

5.13. Pēc pretendentu izvērtēšanas, Komisija vienojas par piemērotākā pretendenta 

ieteikšanu Kultūras nama vadītāja amatam. Ja Komisijas locekļi nevar vienoties par vienu 

piemērotāko pretendentu, lēmumu pieņem, atklāti balsojot ar klātesošo balsu vairākumu. 

Ja balsu skaits sadalās, izšķirošā balss ir Komisijas priekšsēdētājam. 

5.14. Piecu darba dienu laikā pēc II (otrās) kārtas (intervijas) katram intervētajam 

pretendentam paziņo Konkurss rezultātus. 

5.15. Izvēlēto pretendentu pieņem darbā pēc apstiprināšanas Alsungas novada domes sēdē, 

noslēdzot darba līgumu uz nenoteiktu laiku, nosakot 3 mēnešu pārbaudes laiku. 

5.16. Ja Komisija nevienu no pretendentiem neizvēlas par atbilstošu iestādes vadītāja 

amatam, Komisija pieņem lēmumu par atkārtotu Konkursa izsludināšanu. 
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6. Amata pamatpienākumi, nepieciešamā izglītība un pamatprasmes 

6.1. Amata pamatpienākumi: 

6.1.1. plānot, organizēt un vadīt Alsungas kultūras nama darbību saskaņā ar Alsungas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Kultūras nama nolikumu; 

6.1.2. plānot, vadīt un koordinēt kultūras pasākumus Alsungas novadā un sastādīt 

kultūras pasākumu plānu mēnesim, ceturksnim, gadam; 

6.1.3. izstrādāt priekšlikumus Alsungas novada kultūras dzīves veidošanai; 

6.1.4. nodrošināt rīkoto pasākumu saturisko un māksliniecisko līmeni; 

6.1.5. organizēt profesionālas mākslas pieejamību novada iedzīvotājiem; 

6.1.6. nodrošināt pašvaldības mājas lapā aktuālu informāciju par kultūras norisēm 

Kultūras namā; 

6.1.7. organizēt kultūras nama darbinieku (kultūras pasākumu organizatora, pulciņu 

vadītāju, tehnisko darbinieku) darbu un kontrolēt pienākumu izpildi;  

6.1.8. veikt administratīvus pienākumus; 

6.1.9. sagatavot apstiprināšanai Kultūras nama budžeta plānu apstiprināšanai un atbildēt 

par apstiprinātā budžeta izpildi;  

6.1.10. nodrošināt kultūras nama saimniecisko darbību - veikt lietošanā esošā inventāra, 

tērpu un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu, jaunu tērpu, saimniecisko 

materiālu un inventāra iegādi budžeta ietvaros, organizēt telpu iznomāšanu; 

6.1.11. piesaistīt sponsoru līdzekļus un projektu līdzfinansējumu novada kultūras 

pasākumiem; 

6.1.12. veidot sadarbības tīklu ar citām organizācijām un iestādēm Alsungas novadā; 

6.1.13. koordinēt amatiermākslas kolektīvu darbību Alsungas novadā; 

6.1.14. nodrošināt nepieciešamās informācijas saturu un apriti Alsungas novadā par 

kultūras norisēm novadā un valstī; 

6.1.15. nodrošināt Kultūras nama lietojumā nodoto inventāru un nekustamā īpašuma 

lietderīgu apsaimniekošanu un saglabāšanu; 

6.1.16. pārstāvēt Alsungas kultūras namu pašvaldības, valsts, sabiedriskās u.c. iestādēs 

savas kompetences ietvaros; 

6.1.17. ievērot kultūras centru darbību reglamentējošus normatīvos aktus. 

6.2.Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze: 

6.2.1. augstākā (vai vēl studējošs) vai vidējā speciālā izglītība; 

6.2.2. pieredze kultūras darba organizēšanā; 

6.2.3. augsta saskarsmes kultūra; 

6.2.4. kultūras jomas pārzināšana; 

6.2.5. augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas; 

6.2.6. zināšanas lietvedībā un finanšu plānošanā; 

6.2.7. prasmes datora lietošanā (Microsoft Word, Excel, Power Point un citas 

programmas). 

 

7. Noslēguma noteikumi 

 

7.1. Uzziņas var saņemt pa tālruni 20280614 (Lauma Migoviča, personāla speciāliste). 
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7.2. Netiek izvērtēti pieteikumi, kuri (vismaz viens kritērijs): 

7.2.1. nav noformēti atbilstoši Nolikuma 4.2. punkta nosacījumiem; 

7.2.2. saņemti pēc Nolikuma 4.3. punktā noteiktā termiņa; 

7.2.3. nesatur Nolikuma 4.4. punktā noteikto informāciju un dokumentus; 

7.2.4. satur pretendenta sagatavotus, bet neparakstītus un nedatētus dokumentus. 

7.3. Iesniegtie dokumenti pretendentam atpakaļ netiek izsniegti, izņemot gadījumu, ja 

Konkurss tiek atsaukta pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām un pretendents 

iesniegto dokumentu izsniegšanu pieprasa ar atsevišķu iesniegumu. 

7.4. Konkursa Nolikums sagatavots uz 6 (sešām) lapām. 

 

Domes priekšsēdētāja         D. Kalniņa 
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3.# 

Par konkursu uz Alsungas bibliotēkas vadītāja amatu 

Z. Vanaga 

Saskaņā ar Bibliotēku likuma 25.pantu, bibliotēkas darbu vada un par bibliotēkas 

darbību atbild bibliotēkas vadītājs (direktors), kuru apstiprina amatā, atceļ no amata, kā arī 

viņa pienākumus un tiesības nosaka bibliotēkas dibinātājs. Bibliotēkas vadītājs (direktors) var 

būt persona, kurai ir bibliotēkas darbā iegūts darba stāžs un attiecīga izglītība: vietējas 

nozīmes bibliotēkas vadītājam (direktoram) — augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, 

vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts 

bibliotēku darba jomā. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9) punkts nosaka, ka Dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt 

amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Alsungas novada domes 20.03.2014. saistošo 

noteikumu Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums” 13.19. punkts nosaka, ka 

izpilddirektors pieņem darbā un atbrīvo no tā pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājus. 

Saskaņā ar Alsungas novada pašvaldības nolikuma 9.7.4. punktu, Bibliotēka ir Alsungas 

novada domes Administrācijas struktūrvienība. Domes juriste V. Ķine norāda, ka domei šajā 

gadījumā būtu jāapstiprina konkursa kārtībā izvēlēts pretendents, ar kuru pēc tam 

izpilddirektors slēdz darba līgumu. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas 

13.09.2018. sēdes un Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2018. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Juris 

Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga,  

1 deputātu balsi  “Atturas” Ainars Macpans, 

2 deputātu balsīm “Pretī” Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Dome nolemj: 

1. Atbrīvot no amata Alsungas novada bibliotēkas vadītāju Rasmu Cīruli, 

pamatojoties uz viņas 08.08.2018. augusta iesniegumu (pensionējas). 

2. Apstiprināt Alsungas novada domes Bibliotēkas vadītāja amata konkursa 

nolikumu (pielikumā). 

3. Izveidot pretendentu atlases komisiju šādā sastāvā: 

3.1 Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, 

deputāte Zaiga Vanaga, 

3.2 Alsungas novada domes deputāte Ilze Bloka, 

3.3 Alsungas novada domes deputāte Inga Bredovska, 

3.4 Alsungas novada domes deputāte Māra Rozentāle, 

3.5 Personāla speciāliste Lauma Migoviča, 

3.6 Alsungas novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa, 

3.7 Projektu vadītājs Ronalds Veiss, 

3.8 Izglītības pārvaldes vadītāja Aīda Vanaga. 

4. Uzdot personāla speciālistei L. Migovičai izsludināt atklātu konkursu uz vakanto 

Bibliotēkas vadītāja amatu. 
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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 

NOLIKUMS  

Alsungā 

APSTIPRINĀTS  

Ar Alsungas novada domes 

20.09.2018. lēmumu Nr. 10#3 

 

Alsungas novada domes Bibliotēkas 

vadītāja amata konkursa nolikums 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Konkurss uz Alsungas novada domes 

Bibliotēkas vadītāja vietu (turpmāk – Konkurss). 

1.2. Konkursa mērķis ir noskaidrot un izvēlēties Alsungas novada domes Bibliotēkas 

(turpmāk – Bibliotēka) vadītāja amatam (kods pēc profesiju klasifikatora 1349 34) 

atbilstošāko pretendentu. 

1.3. Konkursa uzdevums ir izvērtēt Konkursa dalībnieku profesionālo sagatavotību un 

prasmju atbilstību šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām. 

 

2. Konkurss komisija un tās darba organizācija 

2.1. Konkurss komisiju (turpmāk tekstā - Komisija) 9 (deviņu) locekļu sastāvā apstiprina 

Alsungas novada dome. 

2.2. Komisija savu darbu veic Alsungas novada domes telpās Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas 

novadā. 

2.3. Konkursa Komisijas sēdes ir slēgtas. 

2.4. Pirmajā Komisijas sēdē no komisijas locekļu vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un 

sekretāru. Nākamās sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs. Komisijas sēdes protokolē 

Komisijas sekretārs. Komisijas protokolus paraksta Komisijas priekšsēdētājs un sekretārs. 

2.5. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no Komisijas 

locekļiem. 

2.6. Komisija: 

2.6.1. izskata iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokuments; 

2.6.2. izvēlas Konkursa noteikumiem atbilstošus amata kandidātus; 

2.6.3. nosaka pretendentu interviju norises laiku un intervē kandidātus; 

2.6.4. pieņem lēmumus par Konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem un šim 

Nolikumam. 

2.6.5. Katrs Komisijas loceklis par katru pretendentu dod savu novērtējumu. 

2.6.6. Izvēlas atbilstošāko kandidātu Bibliotēkas vadītājam un iesniedz domē 

apstiprināšanai. 

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

3.1. Pieteikties uz amatu var jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis 

pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem. 

3.2. Pretendentu atlases kritēriji: 

3.2.1. izglītība; 

3.2.2. pieredze bibliotēku darbā;  

3.2.3. informācijas tehnoloģiju prasmes; 

3.2.4. valsts valodas prasme augstākajā līmenī;  

3.2.5. svešvalodu prasme; 

3.2.6. izpratne par finanšu plānošanu; 

3.2.7. saskarsmes prasmes; 

3.2.8. profesionālās prasmes bibliotēkas darba plānošanā un vadībā. 

 

4. Konkurss izsludināšana un dokumentu iesniegšana 

4.1. Sludinājumu par pieteikšanos publicē Alsungas novada mājas lapā www.alsunga.lv un 

Alsungas novada domes Facebook lapā, laikrakstā “Kurzemnieks”. Sludinājumā norāda 

prasības pretendentiem, iesniedzamos dokumentus, Konkursa termiņu, vietu un 

kontakttālruni. 

4.2. Pretendents pieteikumu un tam pievienotos dokumentus: 

4.2.1. var iesniegt personīgi Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas 

novadā, administrācijas darba laikā; 

4.2.2. nosūtot uz e-pastu dome@alsunga.lv vai pa pastu Alsungas novada domei, Pils 

iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306: pieteikums uz Alsungas bibliotēkas 

vadītāja vietu. 

4.3. Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 28. oktobrim plkst. 

15:00 (saņemšanas zīmogs). Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks 

vērtēti. 

4.4. Pieteikums satur šādus dokumentus: 

4.4.1. īsu dzīves un darba gaitu aprakstu (CV); 

4.4.2. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas; 

4.4.3. motivācijas vēstuli; 

4.4.4. Alsungas novada bibliotēkas attīstības redzējumu (līdz 2 A4 formāta lapām 

datorrakstā; burtu šrifts – Time New Roman, burtu lielums -12); 

4.4.5. valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams); 

4.4.6. vēlamas rekomendācijas vai ieteikumu vēstules; 

4.4.7. citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem. 

4.5. Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis 

Konkursa noteikumiem. 

4.6. Dokumentu oriģinālus, kas apliecina pretendenta pieteikumā norādītās informācijas 

patiesumu un atbilstību, pretendentam jāuzrāda intervijas dienā, ja pretendents tiks 

uzaicināts uz darba interviju - konkursa II (otro) kārtu. 

 

5. Pieteikuma izskatīšana, vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana 

http://www.alsunga.lv/
mailto:dome@alsunga.lv
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5.1. Pretendentu izvērtēšana norit 2 kārtās: 

5.1.1. I (pirmajā) kārtā komisija divu darba dienu laikā pēc Konkurss termiņa beigām atver 

aploksnes, izvērtē iesniegtos dokumentus un, atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem, 

novērtē katra pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām; 

5.2. I (pirmajā) kārtā Komisija izvērtē šī nolikuma 4.4. punktā minēto informāciju un 

dokumentus punktu sistēmā (maksimāli iespējamais punktu skaits ir 16 punkti): 

Nosacījums Punkti Komisijas 

vērtējums 

Izglītība (3) 

augstākā akadēmiskā izglītība bibliotēku darba jomā  3  

augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā 3  

vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā  2  

tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba 

jomā 

1  

augstākā izglītība citā jomā   0,5  

Pieredze bibliotēku darbā (3) 

Pieredze bibliotēkas vadītāja darbā 3  

Pieredze bibliotekāra darbā un pieredze vadības vai 

pedagoģiskā darbā 

2  

Pieredze bibliotekāra darbā 1  

Papildus izglītība un kvalifikācija (saskaņā ar CV un apliecinošajiem 

dokumentiem) (13) 

Amata pienākumu izpildei būtisku apmācību vai kursu 

apmeklējums pēdējo 5 gadu laikā (subjektīvs vērtējums) 

0-3 

 

 

Amata pienākumu izpildei vēlamā pieredze un prasmes: 

Informācijas tehnoloģiju prasmes: 1 

Projektu vadības prasmes: 1 

Svešvalodu prasme: 1 

B kategorijas autovadītāja apliecība: 1 

Citas amata pienākumu veikšanai noderīgas prasmes: 

1 

0-5  

Bibliotēkas attīstības redzējums un motivācija (subjektīvs 

vērtējums) 

0-5  

 

5.3. Konkursa II (otrajā) kārtā – intervijā – tiek uzaicināti piedalīties tie pretendenti, kuru 

iesniegtie dokumenti atbilst Nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un, kuri Konkursa 

I (pirmajā) kārtā ieguvuši vismaz 50% no pirmajā kārtā iespējamo punktu skaita. 

5.4. Darba interviju norises laiku un vietu nosaka Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas 

sekretārs telefoniski vai elektroniski paziņo tiem pretendentiem, kuri izturējuši I (pirmo) 

atlases kārtu un tiek aicināti uz darba interviju. 

5.5. Konkursa komisija uzklausa katru pretendentu, kurš atbilst izvirzītajām prasībām un kurš 

ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus. 

5.6. Konkurss komisijas priekšsēdētājs iepazīstina pretendentu ar Komisijas sastāvu un 

uzaicina pretendentu motivēt savu izvēli kandidēt uz Bibliotēkas vadītāja vietu.  
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5.7. Pretendentam tiek dots laiks 4 minūtes, lai prezentētu savu Bibliotēkas attīstības 

redzējumu. 

5.8. Komisijas locekļi uzdod jautājumus pretendentam par viņa izglītību, kvalifikāciju, 

tālākizglītību, darba pieredzi, normatīvo aktu pārzināšanu, sniegto prezentāciju u.c., kas 

ļauj izvērtēt pretendenta zināšanas, pieredzi, komunikācijas prasmes, motivāciju un 

atbilstību Bibliotēkas vadītāja amata izvirzītajām prasībām. 

5.9. Pretendentam, ierodoties uz 2. kārtu, jāuzrāda Komisijai izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju, kā arī profesionālo pilnveidi apliecinošo dokumentu oriģināli un valsts 

valodas prasmes apliecība, ja tāda ir nepieciešama. 

5.10.  Katrs Komisijas loceklis individuāli novērtē pretendenta darba intervijas laikā sniegto 

informāciju punktu sistēmā. Maksimāli iespējamais punktu skaits (15 punkti). 

Kritērijs Punkti Vērtējums 

Komisija izvērtē pretendenta iesniegto Bibliotēkas attīstības redzējumu, 

pamatojumu (15 punkti) 

5. Attīstības redzējuma pamatojums, tā 

atbilstība iesniegtajam rakstiskajam 

materiālam (subjektīvs vērtējums). 

1-5  

6. Spējas sniegt kompetentas atbildes uz 

jomai specifiskiem jautājumiem 

(subjektīvs vērtējums). 

1-5  

7. Saskarsmes spējas, komunikācijas 

prasme, personības īpašības 

(subjektīvs vērtējums). 

1-5  

 

5.11. Pretendenta maksimāli iespējamais - I (pirmās) un II (otrās) kārtas kopējais punktu 

skaits – 31 punkts. 

5.12. Ja I (pirmās) un II (otrās) kārtas kopsummā vairāki pretendenti ir ieguvuši vienādu 

vērtējumu, Komisijai ir tiesības organizēt papildu atlases kārtu. 

5.13. Pēc pretendentu izvērtēšanas, Komisija vienojas par piemērotākā pretendenta 

ieteikšanu Bibliotēkas vadītāja amatam. Ja Komisijas locekļi nevar vienoties par vienu 

piemērotāko pretendentu, lēmumu pieņem, atklāti balsojot ar klātesošo balsu vairākumu. 

Ja balsu skaits sadalās, izšķirošā balss ir Komisijas priekšsēdētājam. 

5.14. Piecu darba dienu laikā pēc II (otrās) kārtas (intervijas) katram intervētajam 

pretendentam paziņo Konkurss rezultātus. 

5.15. Izvēlēto pretendentu pieņem darbā pēc apstiprināšanas Alsungas novada domes sēdē, 

noslēdzot darba līgumu uz nenoteiktu laiku, nosakot 3 mēnešu pārbaudes laiku. 

5.16. Ja Komisija nevienu no pretendentiem neizvēlas par atbilstošu iestādes vadītāja 

amatam, Komisija pieņem lēmumu par atkārtotu Konkursa izsludināšanu. 

 

6. Amata pamatpienākumi, nepieciešamā izglītība un pamatprasmes 

6.1. Amata pamatpienākumi: 

6.1.1. plānot, organizēt un vadīt Bibliotēkas darbību saskaņā ar Alsungas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Bibliotēkas nolikumu; 
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6.1.2. plānot un organizēt kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, 

rokrakstu un citu dokumentu — uzkrāšana, sistematizēšana, kataloģizēšana, 

bibliografēšana un saglabāšana, kā arī bibliotēkas krājumā esošās informācijas 

publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanu un bibliotēkas 

pakalpojumu sniegšanu; 

6.1.3. sniegt bibliotēkas lietotājiem konsultācijas tradicionālo un elektronisko resursu 

izmantošanā; 

6.1.4. nodrošināt preses publikāciju par Alsungas novadu apkopošanu un uzglabāšanu; 

6.1.5. plānot, vadīt un koordinēt izglītojošus, informatīvus un kultūras pasākumus 

Bibliotēkā un sastādīt pasākumu plānu mēnesim, ceturksnim, gadam; 

6.1.6. nodrošināt pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā “Alsungas ziņas” 

aktuālu informāciju par norisēm un jaunumiem Bibliotēkā; 

6.1.7. organizēt bibliotēkas darbinieku darbu un kontrolēt pienākumu izpildi;  

6.1.8. veikt administratīvus pienākumus; 

6.1.9. sagatavot apstiprināšanai Bibliotēkas budžeta plānu un atbildēt par apstiprinātā 

budžeta izpildi;  

6.1.10. nodrošināt Bibliotēkas saimniecisko darbību - veikt lietošanā esošā inventāra un 

citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu, jaunu iespieddarbu, saimniecisko 

materiālu un inventāra iegādi budžeta ietvaros, organizēt maksas pakalpojumu 

sniegšanu; 

6.1.11. nodrošināt Bibliotēkas lietojumā nodotā inventāra un nekustamā īpašuma 

lietderīgu apsaimniekošanu un saglabāšanu; 

6.1.12. piesaistīt sponsoru līdzekļus un projektu līdzfinansējumu Bibliotēkas 

pasākumiem; 

6.1.13. veidot sadarbības tīklu ar citām organizācijām un iestādēm Alsungas novadā; 

6.1.14. pārstāvēt Bibliotēku pašvaldības, valsts, sabiedriskās u.c. iestādēs savas 

kompetences ietvaros; 

6.1.15. ievērot Bibliotēku darbību reglamentējošus normatīvos aktus, tai skaitā organizēt 

Bibliotēkas akreditāciju. 

6.2.Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze: 

6.2.1. izglītība bibliotēku jomā (vai augstākā izglītība citā jomā, stājoties darbā obligāti 

nepieciešams apgūt tālākizglītības kursus bibliotēku darba jomā); 

6.2.2. augsta saskarsmes kultūra; 

6.2.3. bibliotēku darbības pārzināšana; 

6.2.4. augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas; 

6.2.5. zināšanas lietvedībā un budžeta plānošanā; 

6.2.6. augstas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes; 

6.2.7. vēlamas prasmes darbā ar elektronisko katalogu BIS Alise. 

 

7. Noslēguma noteikumi 

 

7.1. Uzziņas var saņemt pa tālruni 20280614 (Lauma Migoviča, personāla speciāliste). 

7.2. Netiek izvērtēti pieteikumi, kuri (vismaz viens kritērijs): 

7.2.1. nav noformēti atbilstoši Nolikuma 4.2. punkta nosacījumiem; 
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7.2.2. saņemti pēc Nolikuma 4.3. punktā noteiktā termiņa; 

7.2.3. nesatur Nolikuma 4.4. punktā noteikto informāciju un dokumentus; 

7.2.4. satur pretendenta sagatavotus, bet neparakstītus un nedatētus dokumentus. 

7.3. Iesniegtie dokumenti pretendentam atpakaļ netiek izsniegti, izņemot gadījumu, ja 

Konkurss tiek atsaukta pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām un pretendents 

iesniegto dokumentu izsniegšanu pieprasa ar atsevišķu iesniegumu. 

7.4. Konkursa Nolikums sagatavots uz 6 (sešām) lapām. 

 

Domes priekšsēdētāja         D. Kalniņa   
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4.# 

Par izmaiņām Alsungas vidusskolas amatu sarakstā 

D. Kalniņa, Z. Vanaga, V. Leismane 

Tika saņemts no Alsungas vidusskolas direktores V. Leismanes iesniegums (31.08.2018., 

Nr.1.12/12) ar lūgumu sakarā ar izmaiņām iestādes telpu apkopjamā platībā un ēkas (dienas) 

dežuranta nepieciešamību izglītības iestādē, lai nodrošinātu izglītojamo drošību, apstiprināt 

izmaiņas tehnisko darbinieku personālsastāvā un darba slodzēs (pašvaldības apstiprinātā 

budžeta ietvaros) no 2018.gada 1.septembra: 

1) Apkopējas  4,5 slodzes (iepriekš bija 5,5 slodzes); 

2) Ēkas dežurants (dienas un vakara) 1,8 slodzes (iepriekš bija 0,8 slodzes); 

3) Remontstrādnieks  0,45 slodzes (iepriekš bija 0,7 slodzes); 

4) Jaunatnes darbinieks 0,7 slodzes (piešķirts ar Alsungas novada domes 18.01.2018. 

sēdes protokollēmumu Nr. 1#16 ar 2018. gada 1. martu). 

Pamatojoties uz uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas 13.09.2018. sēdes un Finanšu un 

saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

1 deputātu balsi  “Pretī” Ainars Macpans 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Alsungas vidusskolas tehnisko darbinieku amatu sarakstu. 

 

ALSUNGAS VIDUSSKOLAS TEHNISKO DARBINIEKU AMATU SARAKSTS      

Mēneša darba algas fonds (EUR):  7342,00 

N.p.k. Amata nosaukums Slodze Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu 

slodzi 

Mēnešalga 

1. Lietvedis, arhīvists 1   645,00 645,00 

2. Saimniecības 

pārzinis 

1   645,00 645,00 

3. Remontstrādnieks 0,45   430,00 193,50 

4. Pavārs 1   473,00 473,00 

5. Ēdnīcas vadītāja 1   588,00 588,00 

6. Virtuves darbinieks 1   430,00 430,00 

7. Pavāra palīgs 1   430,00 430,00 
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8. Apkopēja 4,5   430,00 1935,00 

9. Ēkas dežurants 1,8   430,00 774,00 

10. Sētnieks 1   430,00 430,00 

11. Skolas māsa 0,5   645,00 322,50 

12. Jaunatnes lietu 

speciālists 

0,7   680,00 476,00 

 

 

5.# 

Par atbalstu Alsungas vidusskolas projektam “Let’s Learn Together” 

D. Kalniņa, Z. Vanaga, V. Leismane 

Alsungas vidusskola, sadarbībā ar Lietuvas un Norvēģijas izglītības iestādēm piedalās 

programmas “NORDPLUS Junior” programmā “Let’s Learn Together” (NPJR-2017/10087), 

kura ietvaros visu trīs valstu skolēni ar pavadošiem skolotājiem dodas vizītē, dzīvo ģimenēs, 

apmeklē skolu un iepazīst attiecīgās valsts kultūru. Alsungas vidusskolas skolēni jau bija 

Lietuvā, bet šogad no 23. septembra līdz 1. oktobrim uzņems Alsungā Lietuvas un Norvēģijas 

skolēnus un pavadošos skolotājus (kopā 20 cilvēkus). 

Lai īstenotu projekta mērķi – iepazīt citu valstu kultūru un izglītību – skolēni ne tikai 

dzīvos ģimenēs, bet arī kopā ar Alsungas vidusskolas skolēniem apmeklēs skolu. Tāpēc 

nepieciešams nodrošināt, ka skolēniem un skolotājiem ir iespēja paēst skolā pusdienas tāpat, 

kā to dara Alsungas vidusskolas skolēni un skolotāji. Pusdienas apmaksās no projekta 

līdzekļiem. 

Uz sēdi ierodas deputāts Grigorijs Rozentāls. 

Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14) punkta g) 

apakšpunktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas 13.09.2018. sēdes un 

Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

Atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Zaiga 

Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut Alsungas vidusskolai ēdināt ar pusdienām Lietuvas un Norvēģijas skolēnus un 

skolotājus (20 cilvēki) projekta “Let’s Learn Together” (NPJR-2017/10087) ietvaros 

25. – 28.09.2018. (četras dienas), sedzot no Alsungas novada domes skolēnu 

brīvpusdienām paredzētiem līdzekļiem gatavošanas izmaksas. 

2. Noteikt maksu par produktiem 1,21 eiro (t.sk. PVN) personai par ēdienreizi. Maksu 

par produktiem segt no projekta “Let’s Learn Together” (NPJR-2017/10087) 

līdzekļiem. 
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6.# 

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 

Z. Vanaga, A. Vanaga, D. Kalniņa 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētais Eiropas Sociālā fonda projekts 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) tiek dota 

iespēja pašvaldībām bez pašvaldības līdzfinansējuma izsludināt atklātu projektu konkursu 

jauniešu organizācijām “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 

iniciatīvu projektos”. Alsungas novadam piešķirti 4600,00 eiro viena projekta atbalstīšanai. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr.460 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa 

“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus” īstenošanas noteikumi”, 2017. gada 20. oktobra sadarbības līgumu Nr. P6-13/60 

par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” īstenošanu, 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas 13.09.2018. sēdes un Finanšu un 

saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Zaiga 

Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu (pielikumā). 

2. Izveidot konkursa projekta iesniegumu vērtēšanas komisiju trīs cilvēku sastāvā: 

2.1. Komisijas vadītāja Alsungas novada domes deputāte Ilze Bloka,  

2.2. Komisijas sekretāre Alsungas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Aīda Vanaga, 

2.3. Alsungas vidusskolas direktore Vigra Leismane. 
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Atklāta projektu konkursa 

„PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU 
PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU 

IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU 
PROJEKTOS”  

nolikums 
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I Vispārīgie jautājumi 
 

1. Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” (turpmāk – konkurss) organizēšanas pamats – Izglītības kvalitātes 

valsts dienesta administrētais Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) (turpmāk – Projekts 8.3.4.). 

 

2. Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu Projektā 8.3.4. noteiktos mērķus:  

2.1. palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo 

motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē; 

2.2. iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu 

projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un 

jauniešu dzīves un mācību vietai. 

 

3. Saskaņā ar Metodoloģiskajām vadlīnijām darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)1 PMP riska grupas izglītojami ir izglītojamie, kuri 

pakļauti riskiem kādā no PMP riska grupām: 

3.1. ar mācību darbu vai izglītības iestādes vidi saistītiem riskiem (neattaisnoti mācību 

kavējumi, grūtības mācībās, konflikti ar klasesbiedriem, pedagogiem, vardarbība u.c.); 

3.2. sociālās vides un veselības riskiem (speciālās vajadzības, ilgstoša slimošana, 

grūtniecība/mazi bērni, laulība/attiecības, atkarība, slimi vecāki/tuvinieki u.c.); 

3.3. ekonomiskiem riskiem (apgrūtināta nokļūšana uz skolu, materiālie apstākļi, pienākumi 

mājās, kas traucē mācībām u.c.); 

3.4. ar ģimeni saistītiem riskiem (vecāki ilgstošā prombūtnē, pieskata brāli/māsu, vecāku 

atkarība, konflikti/vardarbība ģimenē, vecāku nepietiekams atbalsts vai pārlieku liela iesaiste u.c.).  

 

4. Konkurss tiek organizēts saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumiem 

Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa 

“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” 

īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 460). 

 

5. Konkursa organizētājs – Alsungas novada dome (turpmāk – PAŠVALDĪBA). 

 

6. Paziņojumu par konkursu un konkursa nolikumu publicē PAŠVALDĪBAS tīmekļa vietnē 

www.alsunga.lv . Konkursa nolikumu var saņemt PAŠVALDĪBAS noteiktajā darba laikā. 

 

7. Projekta iesniedzējs – jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar 

jaunatni, vai jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā 

ar jauniešu iniciatīvu grupu. 

 

8. Konkursa mērķis – atbalstīt jaunatnes organizāciju, biedrību vai nodibinājumu, kas veic 

darbu ar jaunatni, un jaunatnes organizāciju vai biedrību vai nodibinājumu, kas veic darbu ar 

jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu projektus (turpmāk – projekti), lai nodrošinātu šī 

nolikuma 2.punktā minēto mērķu sasniegšanu. 

 

                                                           
1
 Pieejams šeit: http://site-

550587.mozfiles.com/files/550587/PuMPuRS_Metodologiskas_Vadlinijas_2017_WEB.pdf  

http://site-550587.mozfiles.com/files/550587/PuMPuRS_Metodologiskas_Vadlinijas_2017_WEB.pdf
http://site-550587.mozfiles.com/files/550587/PuMPuRS_Metodologiskas_Vadlinijas_2017_WEB.pdf


 

23 
 

9. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī 

to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības 

programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam, t.sk. PMP riska grupas izglītojamie atbilstoši šī 

nolikuma 3.punktam.  

 

10. Projekta netiešā mērķa grupa – personas, kas nav minēti šī nolikuma 9.punktā , bet gūst 

labumu no projekta īstenošanas (jaunieši, pedagogi, vecāki, u.c.).  

 

11. Konkursā atbalstāmās aktivitātes – pasākumi, kas vērsti uz šī nolikuma 3.punktā minēto 

PMP riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu 

līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos 

ārpus formālās izglītības.  

 

12. Pasākumi tiek plānoti saskaņā ar PAŠVALDĪBAS un pašvaldībā esošo valsts profesionālās 

izglītības iestāžu preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plānu PMP samazināšanai 

(1.pielikums). PAŠVALDĪBA informē projekta iesniedzējus par Projektā 8.3.4. iesaistītajām vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēm un iesaistāmo projekta mērķa grupu.  

 

13. Minimālais PMP riska grupas izglītojamo skaits, kas iesaistāms projektā, ir ne mazāks kā 

10% no mērķa grupas, ko apliecina saskaņā ar šī nolikuma 4.pielikumā pievienoto formu.  

 

14. Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem: 

14.1. ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu; 

14.2. atbilst metodikas „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu 

projektu īstenošanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta 

mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus” ietvaros” (turpmāk – Metodika) 22., 23., 24., 26. un 27.punktā minētajiem 

nosacījumiem; 

14.3. nedublē Projektā 8.3.4. plānotās izmaksas un citas pašvaldības un/ vai profesionālās 

izglītības iestādes finansētas aktivitātes un izmaksas; 

 

15. Projekta attiecināmo izmaksu un plānoto aktivitāšu īstenošanas periods ir no līguma par 

projekta īstenošanu noslēgšanas dienas līdz projekta noslēguma dienai. Projekta īstenošanas termiņš 

nav īsāks par trim mēnešiem un nepārsniedz 18 mēnešus. 

 

16. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2018. gada 22.oktobris. Personīgi iesniegtam 

projekta iesniegumam ir jābūt iesniegtam PAŠVALDĪBĀ līdz 2018. gada 22. oktobra darba dienas 

beigām. 

 

17. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs no Projekta 8.3.4. budžeta līdzekļiem 

ir 4600.00 euro. Projektu iesniegumu atlases rezultātā tiks atbalstīts/-i viens projekta iesniegums/-i 

atbilstoši Projekta 8.3.4. noteiktajai finansējuma kvotai. 

  

18. PAŠVALDĪBA veic maksājumus projekta īstenotājam līgumā noteiktajā kārtībā pēc 

finansējuma saņemšanas no Projekta 8.3.4. 

 

19. Projekta iesniedzējam, ar kuru tiks noslēgts līgums par projekta īstenošanu, apstiprinātā 

projekta īstenošanai ir jābūt atvērtam kontam Valsts kasē. 
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II Projekta iesnieguma iesniegšana 

 

20. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz datorrakstā latviešu valodā. Projekta 

iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums) un, ja attiecināms, – 

sadarbības partnera apliecinājuma par dalību projektā, kas tiek apstiprināts ar sadarbības partnera 

paraksttiesīgās personas parakstu (3.pielikums) un citiem pielikumiem. 

   

21. Šī nolikuma 20.punktā minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniska 

dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu: 

21.1. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru 

kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība”. Projekta iesnieguma eksemplāru papīra formā iesniedz caurauklotu, lapas 

sanumurējot un caurauklošanai izmantoto auklu nostiprinot ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts 

cauraukloto lapu skaits un kas tiek apstiprināta ar projekta iesniedzēja paraksttiesīgās personas 

parakstu. Projekta iesnieguma pavadvēstuli iesniedz atsevišķi, to necaurauklojot; 

21.2. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniskā formātā, tas ir noformēts atbilstoši 

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, 

noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek 

elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un 

fiziskajām un juridiskajām personām”. 

 

22. Projekta iesniegumu iesniedz šī nolikuma 16.punktā noteiktajā termiņā PAŠVALDĪBĀ – 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, iesniedzot personīgi, pasta sūtījumā vai nosūtot kā elektronisku 

dokumentu: 

22.1. ja projekta iesniegums tiek iesniegts personīgi vai pasta sūtījumā, tad projekta 

iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā, vienā vai vairākās aizlīmētās un apzīmogotās aploksnēs (ja 

aploksnes ir vairākas, tās sanumurē) ar norādi: „Atklātam projektu konkursam „PRIEKŠLAICĪGAS 

MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS”, 

pievienojot arī projekta iesniegumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta 

nosaukums, vai nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: dome@alsunga.lv; 

22.2. ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to nosūta uz 

PAŠVALDĪBAS oficiālo elektronisko adresi:dome@alsunga.lv; 

22.3. ja projekta iesniegums tiek nosūtīts pa pastu, par tā iesniegšanas laiku tiek uzskatīts 

laiks, kad sūtījums nodots pastā (zīmogs); 

22.4. ja projekta iesniegums sagatavots un iesniegts kā elektronisks dokuments, par tā 

iesniegšanas laiku tiek uzskatīts laiks, kad tas ir saņemts PAŠVALDĪBĀ. 

 

23. Visas izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu, sedz 

projekta iesniedzējs no saviem līdzekļiem, un tās nav attiecināmas finansēšanai no projekta 

līdzekļiem. 

  

24. Projekta iesniedzējs atbild par sniegto ziņu patiesumu. PAŠVALDĪBA ir tiesīga pieprasīt 

papildu informāciju no projekta iesniedzēja. PAŠVALDĪBA visus apstiprinātos projekta iesniegumus 

nosūta uz Projekta 8.3.4. elektroniskā pasta adresi: pmp@ikvd.gov.lv. 
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25. Šī nolikuma 7.punktā minētie projekta iesniedzēji šajā projektu konkursā var iesniegt 

vienu projekta iesniegumu. Projekta iesniedzēji ir tiesīgi piedalīties citu pašvaldību izsludinātajos 

Projekta 8.3.4. konkursos. 

 

III Projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma vērtēšana 

 

 26. PAŠVALDĪBA iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai izveido konkursa projekta 

iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija) vismaz trīs balsstiesīgo komisijas 

locekļu sastāvā. Ievērojot atklāta projektu konkursa specifiku un interešu konflikta neesamību 

vērtēšanas komisijā var iekļaut pārstāvjus no valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām 

organizācijām un citām institūcijām, kuru darbs ir saistīts ar jaunatni. Projekta 8.3.4. īstenošanas 

personālam ir tiesības piedalīties vērtēšanas komisijas darbā novērotāja statusā. 

 

 27. Vērtēšanas komisija darbojas saskaņā ar vērtēšanas komisijas nolikumu, un vērtēšanas 

komisijas locekļi ir atbildīgi par: 

 27.1. projektu iesniegumu savlaicīgu, objektīvu un rūpīgu izvērtēšanu atbilstoši Latvijas 

Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un projekta iesnieguma vērtēšanas 

kritērijiem; 

 27.2. lēmumu pieņemšanu par projekta iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar 

nosacījumu vai projekta iesnieguma noraidīšanu atbilstoši nolikumam. 

 

 28. Ja vērtēšanas komisijas loceklim jebkurā vērtēšanas procesa stadijā rodas interešu 

konflikts saistībā ar izvērtējamo projekta iesniegumu, tas nekavējoties jāpaziņo vērtēšanas komisijas 

vadītājam un jāpārtrauc darbs pie konkrētā projekta iesnieguma vērtēšanas. Vērtēšanas komisijas 

loceklis nav tiesīgs piedalīties vērtēšanas komisijas sēdes daļā, kurā tiek izskatīts projekta 

iesniegums, kura izskatīšanā komisijas loceklim ir interešu konflikts. 

 

 29. Interešu konflikts ir situācija, kurā vērtēšanas komisijas loceklim jāpieņem lēmums vai 

jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt vērtēšanas 

komisijas locekļa vai tā radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses saskaņā 

ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 

 

 30. Vērtēšanas komisijas vadītājs ir atbildīgs par vērtēšanas procesa koordinēšanu un 

interešu konflikta nepieļaušanu. 

 

 31. Iesniegtos projekta iesniegumus vērtēšanas komisija vērtē atbilstoši šī nolikuma 5. 

pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem šādos vērtēšanas posmos: 

31.1. saskaņā ar atbilstības vērtēšanas kritērijiem; 

31.2. saskaņā ar kvalitātes kritērijiem.  

 

 32. Vērtēšanas komisija 10 darbdienu laikā pēc šī nolikuma 16. punktā minētā termiņa 

beigām vērtē projekta iesniegumu saskaņā ar šī nolikuma 5.pielikumā minētajiem 1.1.projekta 

iesniedzēja un sadarbības partneru (ja attiecināms) atbilstības kritērijiem un 1.2.projekta iesnieguma 

atbilstības kritērijiem .  

  

 33. Ja projekta iesniedzējs neatbilst šī nolikuma 5.pielikuma 1.1.1.apakšpunktā noteiktajam 

atbilstības kritērijam vai projekta iesniedzējs un sadarbības partneri (ja attiecināms) neatbilst šī 

nolikuma 5.pielikuma 1.1.2.apakšpunktā noteiktajam atbilstības kritērijam, vai projekta iesniegums 
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neatbilst šī nolikuma 5.pielikuma 1.2.1., 1.2.2. un 1.2.3. apakšpunktā noteiktajiem atbilstības 

kritērijiem, to noraida. 

 

 34. Ja projekta iesniegums neatbilst šī nolikuma 5.pielikuma 1.1.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 

1.2.7., 1.2.8. un 1.2.9.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, to virza tālākai izvērtēšanai atbilstoši 

kvalitātes kritērijiem, taču projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā lēmumā par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu iekļauj nosacījumus projekta iesnieguma precizēšanai, kuru izpilde ir 

priekšnosacījums līguma par projekta īstenošanu slēgšanai. 

 

 35. Ja projekta iesnieguma vērtēšanas procesā vērtējumā iegūti mazāk par 22 punktiem vai 

kādā no kvalitātes kritērijiem ir saņemts vērtējums, kas ir zemāks par diviem punktiem, vērtēšanas 

komisija sagatavo lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. 

 

 36. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas atbilstoši šī nolikuma 31.punktam, vērtēšanas 

komisija sagatavo vērtēto projektu iesniegumu sarakstu, kurā tos sakārto prioritārā secībā atbilstoši 

vērtēšanas procesā iegūtajam vērtējumam. 

 

 37. Ja divi vai vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, tos vērtēto 

projektu iesniegumu sarakstā sarindo šādā prioritārā secībā: 

 37.1. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šī nolikuma 5.pielikuma 2.1. apakšpunktā 

minētajā kritērijā; 

 37.2. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šī nolikuma 5.pielikuma 2.3.apakšpunktā 

minētajā kritērijā; 

 37.3. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šī nolikuma 5.pielikuma 2.6.apakšpunktā 

minētajā kritērijā. 

 

IV Lēmuma pieņemšana 

 

 38. Vērtēšanas komisija atbilstoši pieejamās kvotas2 finansējumam, kā arī saskaņā ar šī 

nolikuma III sadaļu pieņem lēmumu par projekta iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar 

nosacījumu vai projekta iesnieguma noraidīšanu .  

 

39. Ar lēmuma par projekta iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai 

projekta iesnieguma noraidīšanu pieņemšanu tiek noslēgts atklātais projektu konkurss. Lēmums tiek 

pieņemts mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 

 40. Finansējumu piešķir to projektu īstenošanai, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu, ievērojot 

projektu konkursam paredzēto finansējuma apmēru. 

 

 41. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem var iekļaut šādus 

nosacījumus: 

 41.1 precizēt projekta iesniegumu, lai tas atbilst šī nolikuma 5. pielikuma 1.1.3., 1.2.4., 1.2.5., 

1.2.6., 1.2.7., 1.2.8. un 1.2.9.apakšpunktā minētajām prasībām; 

                                                           
2
 Nosaka Izglītības kvalitātes valsts dienests kā 8.3.4.SAM projekta finansējuma saņēmējs atbilstoši MK 

noteikumu Nr.460 21.2. apakšpunktā noteiktajam: 8.3.4.SAM finansējuma saņēmējs plāno finansējumu 
pašvaldībām jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai „proporcionāli vispārējās izglītības iestāžu 5.–12. klašu 
izglītojamo un profesionālās izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņu skaitam pašvaldībā”. 
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 41.2. precizēt projekta aktivitāšu aprakstu; 

 41.3. novērst pretrunas projekta iesniegumā norādītajā informācijā. 

 

 42. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs nodrošina 

lēmumā noteikto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā. Vērtēšanas komisija 10 darbdienu 

laikā pēc atbilstoši lēmumā minētajiem nosacījumiem precizēta projekta iesnieguma saņemšanas 

izskata to un, ja lēmumā noteiktie nosacījumi ir izpildīti noteiktajā termiņā, sagatavo atzinumu par 

lēmumā noteikto nosacījumu izpildi. Ja lēmumā noteiktie nosacījumi nav izpildīti vai nav izpildīti 

noteiktajā termiņā, tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu. 

 

 43. Vērtēšanas komisijas lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar 

nosacījumu vai projekta iesnieguma noraidīšanu PAŠVALDĪBA 10 darbdienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu un uz projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā 

pasta adresi. 

  

 44. Paziņojumu par atklāta projektu konkursa rezultātiem publicē PAŠVALDĪBAS tīmekļa 

vietnē. 

 

 45. Lēmumi apstrīdami Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

V Līguma par projekta īstenošanu noslēgšana un projektu īstenošana 

 

 46. PAŠVALDĪBA, izsūtot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbilstoši šī 

nolikuma 43.punkta noteiktajam, uzaicina projekta iesniedzēju slēgt līgumu par projekta īstenošanu 

(turpmāk – līgums). 

 

 47. Projekta iesniedzējs var atsaukt iesniegto projekta iesniegumu jebkurā laikā, kamēr nav 

noslēgts līgums. 

 

 48. Ja projekta iesniedzējs atsakās slēgt līgumu, PAŠVALDĪBA uzaicina slēgt līgumu projekta 

iesniedzēju, kas ir saņēmis nākamo lielāko punktu skaitu. 

 

 49. PAŠVALDĪBA slēdz līgumu ar jaunatnes organizāciju, biedrību vai nodibinājumu, kas veic 

darbu ar jaunatni. 

 

 50. Līgumā iekļauj vismaz šādu informāciju: 

50.1. projekta īstenošanas pamatnosacījumi; 

50.2. PAŠVALDĪBAS un projekta īstenotāja pienākumi un tiesības; 

50.3. projekta sadarbības partnera pienākumi un tiesības, tai skaitā sadarbības partnera 

veicamās aktivitātes, maksājumu kārtība un citi nosacījumi, kas jāievēro projektā iesaistot sadarbības 

partneri (ja attiecināms); 

50.4. finanšu līdzekļu maksājumu nosacījumi; 

50.5. pārskatu iesniegšanas kārtība; 

50.6. finansējuma izlietojuma nosacījumi; 

50.7. finansējuma atmaksas kārtība; 

50.8. līguma termiņš, līguma izbeigšanas un grozīšanas kārtība; 

50.9. strīdu izskatīšanas kārtība; 

50.10. publicitātes nosacījumi. 
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 51. Noslēdzot līgumu, projekta iesniedzējs iegūst projekta īstenotāja statusu un nodrošina 

projekta īstenošanu atbilstoši līgumam. 

 

 52. Projekta īstenotājs grozījumus līgumā par projekta īstenošanu saskaņo ar PAŠVALDĪBU 

gadījumos, kad izmaiņas projektā ir saistītas ar plānoto izmaksu kopsummu 4600 euro apmērā 

un/vai mērķa sasniegšanu (piemēram, pārplānojot aktivitātes). PAŠVALDĪBA informē par izmaiņām 

Projekta 8.3.4. īstenošanas personālu. Citos gadījumos projekta īstenotājs apraksta izmaiņas 

noslēguma pārskatā. 

 

 53. Projekta noslēgumā projekta īstenotājs iesniedz PAŠVALDĪBĀ noslēguma pārskatu ar 

pielikumiem, tai skaitā jaunatnes iniciatīvu projekta dalībnieku sarakstu ar dalībnieku 

kontaktinformāciju un parakstiem (kopiju) un apliecinājumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un 

uzskaiti saskaņā ar Metodikas 1.pielikumu. 

 

 54. Lēmumu par projekta mērķa sasniegšanu un noslēguma pārskata apstiprināšanu pieņem 

PAŠVALDĪBA. Projekta 8.3.4. īstenošanas personālam ir tiesības piedalīties komisijas darbā bez 

balsstiesībām. 

 

 55. PAŠVALDĪBA projekta īstenotājam avansa un noslēguma maksājumu veic saskaņā ar 

līgumā par projekta īstenošanu noteikto kārtību. 

 

56. Ja šī nolikuma 53.punktā minētie rezultātus apliecinošie dokumenti pašvaldībā netiek 

iesniegti vai PAŠVALDĪBAS lēmums par iesniegto noslēguma pārskatu nav pozitīvs, projekta 

īstenotājs līgumā noteiktajā kārtībā atmaksā PAŠVALDĪBAI saņemto avansu. 

 

57. Projekta īstenotājs ar projektu saistītos dokumentus uzglabā saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām par attiecīgo dokumentu uzglabāšanas laiku, kā arī nodrošina Latvijas Republikas 

institūcijām pieeju minētajiem dokumentiem. 

 

 

 

Saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. gada 20. augusta vēstuli Nr.4-

29e/2018/2819 

 

Domes priekšsēdētāja D. Kalniņa paraksts, datums)  
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1.pielikums  

Atklāta projektu konkursa 
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

 riska jauniešu iesaiste 
jaunatnes iniciatīvu projektos”  

atlases nolikumam  
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 12. jūlija noteikumu Nr. 460 16.2. apakšpunktu, sadarbības partnerim (pilsētu un novadu pašvaldības, valsts 

profesionālās izglītības iestādes) jāizstrādā preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP* risku mazināšanai. 

 

Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai 

Alsungas novada pašvaldībā 
 

N.p.k.  Plānotie mērķi un 
uzdevumi 

Kvalitātes rādītāji Izpildes periods 
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Uz institucionālajiem faktoriem orientēti pasākumi 
 

1. 

PMP riska izglītojamo 
datu bāzes ieviešana 
un izmantošana  

 Plānots izmantot projektā izstrādāto datu bāzi, kas ļaus identificēt individuālā līmenī PMP 
riska iemeslus, izglītojamo sociāli ekonomisko stāvokli un citus rādītājus.  

 Tiek veikta mācību kavējumu uzskaite un situācijas analīze. 

 
2017. - 2022. 

2. Valsts un pašvaldības 
institūciju iesaistīšanās 
PMP preventīvo un 
intervences pasākumu 
īstenošanā  

 Tiks  izveidots un ieviests PMP prevencijā iesaistīto institūciju sadarbības modelis.  

 Iesaistīto institūciju atbildība un pienākumi būs definēti, lai nodrošinātu to darbības 
nepārtrauktību.  

 Nepieciešamības gadījumā  tiks piesaistītas citas institūcijas.  

2017. - 2022. 

3. Pedagogu un atbalsta 
personāla 
kompetences un 
kapacitātes darbā ar 
PMP riska 
izglītojamiem 
uzlabošana  

 Pēc vajadzības izglītības iestādēs tiek nodrošināta  atbalsta personāla (pedagoga, psihologa, 
logopēda, u.c.) pieejamība. 

 Tiek plānota un īstenota  pedagogu un atbalsta personāla kompetenču pilnveide darbam ar 
PMP izglītojamiem.  

 Izglītojamiem ir pieejamas atbalsta personāla konsultācijas ārpus izglītības iestādes. 

 

2017. - 2022. 

4. Vienaudžu un jauniešu 
līderu atbalsta 
palielināšana PMP 
riska jauniešiem 

 Darbā ar PMP mērķa grupām un PMP prevencijas pasākumos iesaistīsies pašvaldības 
jauniešu apvienība kopā ar pašvaldības jaunatnes lietu koordinatori. 

 Ir nodrošināts pašvaldības finansējums jauniešu apvienībai. 

2017. - 2022. 

Uz individuālajiem faktoriem orientēti pasākumi  
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5. Vecāku iesaistīšana 
izglītojamo izglītības un 
sociālo problēmu 
risināšanā 

 Projekta ietvaros vecāki tiks informēti un izglītoti par PMP riska situācijām, iespējamajām 
atbalsta aktivitātēm.  

 Vecāki ir iesaisti un līdzdarbojas izglītojamo skolas aktivitātēs.  

 Vecāki apmeklē atbalsta personāla konsultācijas.  
 

 

2017. - 2022. 

6. Palīdzības sniegšana 
ģimenēm, kurām ir  
ierobežotas finansiālās 
iespējas 
pamatvajadzību 
nodrošināšanā 
izglītojamiem 

 Projekta laikā tiks izvērtēta un  sniegta individuāla palīdzība pamatvajadzību nodrošināšanā. 
 

 

2017. - 2022. 

 

7. Individuālu, konkrētām 
situācijām atbilstošu 
atbalsta pasākumu 
īstenošana PMP riska 
izglītojamiem 

 Starpinstitūciju sadarbībā tiks izstrādāti individuāli PMP riska prevencijas un novēršanas 
plāni un izglītības iestāde iesaistīsies to īstenošanā. 

 Izglītības iestādē un pašvaldībā ir individuāla pieeja konkrētu izglītojamo problēmsituāciju 
risināšanā.   

 Notiks individuāls, papildu darbs ar PMP riska izglītojamiem (pedagogi, psihologi,  karjeras 
konsultanti u.c.) gan izglītības iestādē, gan pašvaldībā.  

 Projektā tiks plānots mērķfinansējums (regulārs) konkrētu PMP prevencijas un seku 
novēršanas aktivitāšu īstenošanai pašvaldībā un tās izglītības iestādē, atbilstoši konkrētām 
situācijām un vajadzībām.  

 

2017. - 2022. 

*Priekšlaicīga mācību pārtraukšana 

 

Sagatavoja:    

Aīda Vanaga  

Alsungas novada izglītības pārvaldes vadītāja    

02.10.2017.   
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2. pielikums 

Atklāta projektu konkursa 

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” atlases nolikumam 

 

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA 

1. SADAĻA - PROJEKTA PAMATDATI 

 

1.1. Projekta nosaukums  

 

 

1.2. Projekta iesniedzējs 

Juridiskās personas pilns nosaukums  

Reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese  

Tālrunis  

E-pasta adrese  

Tīmekļa vietnes adrese  

Bankas rekvizīti  

Vadītāja vārds, uzvārds  

Amata nosaukums  

1.3. Projekta vadītājs (kontaktpersona) 

Vārds, uzvārds  

Amata nosaukums  

Tālrunis/mob. tālr.  

E-pasta adrese  
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1.4. Kontaktpersona par finanšu jautājumiem 

Vārds, uzvārds  

Amata nosaukums  

Tālrunis/mob. tālr.  

E-pasta adrese  

 

1.5. Projekta īstenošanas laiks un termiņš   

___ mēneši, __.___.201_. - __.___.201_. 

1.6. Projekta īstenošanas vieta(-s)  

 

1.7. Projekta kopsavilkums 

Lūdzu, norādiet projekta mērķi, galvenās aktivitātes, mērķa grupu, t.sk. kādiem priekšlaicīgas mācību pamešanas  
riskiem pakļautos izglītojamos plānots iesaistīt, rezultātus. Šī informācija var tikt izmantota publicēšanai. 

 

 

 

1.8. Īss projekta iesniedzēja apraksts 

Miniet savus galvenos darbības virzienus, aktivitātes un teritoriju. 

 

 

1.9. Projekta sadarbības partneri (ja attiecināms) 

Sadarbības partneris var būt jauniešu centrs, bērnunams, izglītības iestāde, cita nevalstiska organizācija u.c., kas 
tiks iesaistītas projekta īstenošanā, lai veicinātu tā mērķa sasniegšanu. Lūdzu, sniedziet informāciju par sadarbības 
partneriem, kas piedalīsies projekta īstenošanā. Norādiet katra sadarbības partnera lomu un pienākumus projekta 
īstenošanas laikā, kā arī īstenojamās aktivitātes atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas 2.4.punktā minētajām 
aktivitātēm. Pievienojiet sadarbības partnera apliecinājumu par dalību projektā un kontaktinformāciju, tai skaitā 
juridiskās personas pilnu nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.  

 

 

2. SADAĻA - PROJEKTA APRAKSTS 
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2.1. Projekta mērķis 

Lūdzu, norādiet projekta mērķi un aprakstiet, kādā veidā projekts sniegs ieguldījumu kopējā Projekta 8.3.4.mērķa
3
 

sasniegšanā.  

 

 

 

 

2.2. Projekta mērķa grupas raksturojums 

Lūdzu, aprakstiet projekta plānotos dalībniekus, viņu vajadzības un problēmas, kuras paredzēts risināt projekta 
ietvaros, norādiet dalībnieku skaitu. 
Lūdzam ievērot, ka projekta īstenošanā jānodrošina mērķa grupas iesaiste vismaz 75% apmērā no projekta 
iesniegumā plānotā un, apliecinot ar pašvaldības vadītāja vai izglītības iestādes vadītāja parakstu, - priekšlaicīgas 

mācību pamešanas riska grupas izglītojamo iesaiste vismaz 10% apmērā no faktiski iesaistīto dalībnieku kopskaita. 
Aprakstiet, kā tiks atlasīta mērķa grupa un kā projekta aktivitātes samazinās priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
riskus. 
Aprakstiet projekta ietekmi uz netiešo mērķa grupu (ja attiecināms). 

 

 

 

 

2.3. Projekta aktivitāšu apraksts 

Lūdzu, norādiet projekta plānoto darbību atbilstību preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plānam 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai pašvaldībā, kā arī darbību nepārklāšanos ar aktivitātēm un 
izmaksām, kas tiek finansētas Projektā 8.3.4., pašvaldībā un/vai profesionālās izglītības iestādē, kuras izglītojamos 
plānots iesaistīt projektā kā dalībniekus. 

 

 

 

 

2.4. Projekta aktivitāšu plāns 

Lūdzu, norādiet projektā dalībniekiem plānotās aktivitātes (tajā skaitā, projekta administrēšanu un projekta 
publicitāti) hronoloģiskā secībā, to aprakstu, īstenošanas ilgumu un laiku, kā arī indikatīvo finansējuma apmēru.  

Nr. 

p. k. 

Aktivitātes 

nosaukums 

Detalizēts aktivitātes 

apraksts 

(mērķis, tematika, metodes 

(ja attiecināms), darbības un 

to indikatīvas izmaksas, 

Aktivitātes 

īstenošanas 

ilgums  

(dienu skaits) 

Aktivitātes 

īstenošanas 

periods 

(sākuma un 

beigu datums) 

Plānotais 

finansējuma 

apmērs 

 (EUR) 

                                                           
3
 1) palielināt PMP riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē; 2) iesaistīt PMP 

riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību 

iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. 

 



 

35 
 

norises vieta, dalībnieki, 

atbildīgās personas u.c.) 

1.      

2.      

....      

KOPĀ: 46004 

 

2.5. Projekta rezultāti 

Lūdzu, norādiet projekta kvalitatīvos un kvantitatīvos rezultātus un aprakstiet informācijas avotus, kas pamatos 
plānoto rezultātu sasniegšanu (piemēram, dalībnieku saraksts, mācību programmas, izvērtēšanas anketas, 
intervijas, u.c.).  

Nr. p. 

k. 

Aktivitāte 

(atbilstoši projekta 

iesnieguma veidlapas 

2.4. punktam) 

Kvalitatīvie rezultāti Kvantitatīvie rezultāti Informācijas avoti  

 

1.     

2.     

...     

 

2.6. Projekta īstenošanā un administrēšanā iesaistītais personāls 

Lūdzu, norādiet speciālistu vārdus un uzvārdus, institūciju/organizāciju nosaukumus, definējot viņu atbildību un 
pienākumus projekta īstenošanā. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi nav zināmas konkrētas personas, norādiet šīm 
personām nepieciešamo kvalifikāciju projekta ietvaros plānoto pienākumu veikšanai. 

Nr.p. 

k. 

 

 

Vārds, 

uzvārds 

Organizācija, 

amats 

Kvalifikācija un 

pieredze 

attiecīgā jomā 

Projektā veicamie pienākumi  
 (lūdzu norādiet projekta aktivitātes 

nosaukumu un numuru saskaņā ar 

projekta iesnieguma veidlapas 2.4. punktu, 

kurās personāls tiks iesaistīts, īsi aprakstot 

veicamos pienākumus/ lomu) 

Darba 

veikšanas 

ilgums 

(stundās/ 

dienās/ 

mēnešos) 

1.      

2.      

...      

 

2.7. Projekta finansējuma apraksts 

Lūdzu, aprakstiet, kā projektā paredzētais finansējums 4600 euro apmērā nodrošinās plānoto rezultātu 
sasniegšanu. Lūdzam ievērot, ka projekta ietvaros nevar gūt ieņēmumus un piedāvāt maksas pakalpojumus.  

                                                           
4
 Saskaņā ar atbalsta sniegšanas metodoloģiju plānotais finansējuma apmērs nevar būt mazāks vai lielāks par 4600 euro. 
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Projekta iesniedzēja nosaukums:   

  Vārds, uzvārds:   

  Amata nosaukums:   

  Paraksts:   

  

Datums: 

 

20_. gada ___.___________ 
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3.pielikums  

Atklāta projektu konkursa 
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

 riska jauniešu iesaiste 
jaunatnes iniciatīvu projektos”  

atlases nolikumam  
Projekta iesnieguma pielikums 

 

Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā 

 

 

20___.gada ____.______________ 

 

 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar  

 (partnera nosaukums) 

Partnera pārstāvis  

 (amats; vārds, uzvārds) 

Reģistrācijas numurs (ja attiecināms)  

Adrese  

 

  

 

Ar parakstu apliecinu, ka (partnera nosaukums) esam iepazinušies ar projekta 

“______________” iesniegumu un apņēmušies piedalīties tā ieviešanā. 

 

Partnera pārstāvis: 
 

Paraksts:  

Amats  

Datums:  
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7.# 

Par biļešu cenu apstiprināšanu Miķeļdienas pasākumiem 

D. Kalniņa, Z. Vanaga, A. Macpane 

Pamatojoties uz 2018. gada 15. februāra Alsungas novada domes sēdes 

protokollēmuma Nr. 2#12   3. punktu, Alsungas kultūras nama direktores p.i. ir vērsusies 

Alsungas novada domē ar lūgumu apstiprināt biļešu cenas atsevišķiem Miķeļdienas 

pasākumiem. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14) punkta g) 

apakšpunktu un 2018. gada 15. februāra Alsungas novada domes sēdes protokollēmuma Nr. 

2#12   3. punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas 13.09.2018. sēdes un 

Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Zaiga 

Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt ieejas biļešu cenu grupas “Ducele” koncertam 28. septembrī plkst. 19:00 

pieaugušajiem 5,00 euro, skolēniem 3,00 euro, bērniem līdz 6 gadu vecumam 0,00 euro. 

2. Apstiprināt ieejas biļešu cenu ballei 29. septembrī plkst. 22:00     3,50 euro, tai skaitā 

PVN 21%. 

 

 

8.# 

Par Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

apstiprināšanu 

D. Kalniņa 

Pamatojoties uz 2018. gada 24. jūlijā Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas sēdi, kurā tika lemts, nodot tālākai apstiprināšanai Kuldīgas sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un Civilās aizsardzības un katastrofas 

pārvaldīšanas likuma 11.panta par pašvaldības domes, tās priekšsēdētāja, pašvaldības 

institūcijas un tās vadītāja uzdevumiem un tiesībām 1. daļas 2. apakšpunktu apstiprināt 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu. Finanšu un 

saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Zaiga 

Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. 
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APSTIPRINĀTS 

ar Kuldīgas novada Domes  

2018. gada 26. jūlija sēdes 

lēmumu (protokols Nr.7, p.36.) 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Skrundas novada domes  

2018. gada__.______ sēdes  

lēmumu (protokols Nr....., .....§) 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Alsungas novada domes  

2018. gada 20. septembra sēdes  

lēmumu (protokols Nr. 10#8) 

 

Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

N O L I K U M S 

 
Izdoti saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas  

pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu  

 

 
I. Vispārīgie jautājumi  

1. Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija (turpmāk - Komisija) ir 

Kuldīgas novada Domes, Skrundas novada domes un Alsungas novada domes 

(turpmāk pašvaldības kopā – PAŠVALDĪBAS) izveidota koordinējoša un konsultatīva 

institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt pasākumus katastrofas un katastrofas 

draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai 

katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumu risināšanu Kuldīgas, Skrundas un 

Alsungas novadu administratīvajās teritorijās (turpmāk - Sadarbības teritorija). 

2. Nolikums nosaka Komisijas sastāvu, darba organizāciju un uzdevumus, Komisijas 

locekļu tiesības un atbildību. 

3. Komisijas skaitlisko sastāvu nosaka un apstiprina PAŠVALDĪBAS, Komisijā iekļaujot 

PAŠVALDĪBU, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, ārstniecības un sociālās 

aprūpes, tiesībsargājošo institūciju, nacionālo bruņoto spēku/zemessardzes, Pārtikas un 

veterinārā dienesta Dienvidkurzemes pārvaldes, Valsts meža dienesta 

Dienvidkurzemes virsmežniecības, AS ”Sadales tīkls” pilnvarotos pārstāvjus,  kā arī 

citu institūciju un/vai kapitālsabiedrību, un/vai sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, ja 

tas veicina Komisijas darbības efektivitāti. 

4. Komisijas darbu koordinē un vada Komisijas priekšsēdētājs, kurš ir pēc iedzīvotāju 

skaita lielākā novada (atbilstoši iedzīvotāju reģistra datiem) PAŠVALDĪBAS vadītājs - 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājs. 

5. Komisijas priekšsēdētāja vietnieki ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

priekšnieka norīkota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona un 

Skrundas un Alsungas novada domju priekšsēdētāji. 

6. Komisijas sēdes sekretāra pienākumus pilda un Komisijas sēdes protokolēšanu 

nodrošina Kuldīgas novada pašvaldības norīkots darbinieks, kas nav Komisijas 

loceklis. 
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7. Komisija savu darbību plāno un veic patstāvīgi, tā tiek finansēta no PAŠVALDĪBU 

budžeta līdzekļiem, un pēc PAŠVALDĪBU pilnvaru termiņa beigām Komisija turpina 

darbu līdz jauna Komisijas sastāva apstiprināšanai. 

8. Komisija darbojas saskaņā ar šo nolikumu un savā darbībā ievēro un pilda Latvijas 

Republikas Satversmi, LR likumu „Par pašvaldībām”, Civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas likumu, Ministru kabineta noteikumus, citus valstī spēkā 

esošus normatīvos aktus. 

 

II. Komisijas uzdevumi, tiesības un atbildība 

9. Komisijai ir šādi uzdevumi: 

9.1. analizēt informāciju par situāciju katastrofas apdraudētajā teritorijā, par 

cilvēkiem, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, reaģēšanas un seku 

likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanu, kā arī izvērtēt apdraudējuma 

iespējamo attīstību; 

9.2. koordinēt papildu resursu piesaisti katastrofu pārvaldīšanā, kā arī ārvalstu un 

starptautisko organizāciju palīdzības saņemšanu; 

9.3. koordinēt evakuācijas pasākumus, iedzīvotāju izvietošanu, ēdināšanu, 

medicīniskās palīdzības sniegšanu, apgādi pagaidu dzīvesvietās, kā arī cita veida 

palīdzības sniegšanu katastrofās cietušajiem; 

9.4. organizēt preses konferences plašsaziņas līdzekļu un elektronisko sabiedrības 

saziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai informētu sabiedrību par katastrofu draudiem, 

notikušām katastrofām un veiktajiem pasākumiem to seku likvidēšanā; 

9.5. pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus un, ja nepieciešams, 

sniegt attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes 

atjaunošanu un priekšlikumus valsts materiālo rezervju pilnveidošanai; 

9.6. izskatīt PAŠVALDĪBU Civilās aizsardzības plānu un sniegt Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta attiecīgajai struktūrvienībai priekšlikumus tā precizēšanai; 

9.7. plānot, organizēt un piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās 

aizsardzības mācībās; 

9.8. izskatīt citus ar attiecīgo PAŠVALDĪBU drošību saistītos civilās aizsardzības 

jautājumus. 

10. Komisijai ir šādas tiesības: 

10.1. uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts pārvalžu un tiesībsargājošo institūciju, 

PAŠVALDĪBU institūciju un struktūrvienību, kapitālsabiedrību un sabiedrisko 

organizāciju, nacionālo bruņoto spēku/zemessardzes, kā arī citu institūciju 

amatpersonas un speciālistus; 

10.2. izveidot ekspertu grupas darbam katastrofas vietā; 

10.3. vērsties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ar ierosinājumu iesaistīt 

valsts materiālo rezervju resursus; 

10.4. ierosināt komisijas priekšsēdētājam vērsties Krīzes vadības padomē, ja 

PAŠVALDĪBU rīcībā esošie resursi ir nepietiekami reaģēšanas un seku 

likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai; 

10.5. ierosināt ārkārtējas situācijas izsludināšanu, kā arī ar to saistītu ierobežojumu 

ieviešanu pēc piederības PAŠVALDĪBU attiecīgajā administratīvajā teritorijā; 

10.6. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts pārvalžu un tiesībsargājošām 

institūcijām, PAŠVALDĪBU institūcijām un struktūrvienībām, 

kapitālsabiedrībām, komersantiem un sabiedriskajām organizācijām uzdevumu 

izpildei nepieciešamo informāciju; 

10.7. pieprasīt Nacionālo bruņoto spēku vienību iesaistīšanu normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā; 
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10.8. slēgt līgumus par pakalpojumu saņemšanu ar valsts pārvalžu un 

tiesībsargājošām institūcijām, PAŠVALDĪBU institūcijām un struktūrvienībām, 

kapitālsabiedrībām, komersantiem un sabiedriskajām organizācijām ārkārtas 

situācijas noregulēšanai un/vai seku novēršanai. 

11. Komisija ir atbildīga par: 

11.1. šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildi;  

11.2. Komisijas kompetencē esošu jautājumu risināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un brīvprātīgo iniciatīvu;  

11.3. kaitējumu PAŠVALDĪBU tēlam publiskā telpā, ja tāds radīts Komisijas 

nekompetentu lēmumu vai neprofesionālu darbību dēļ; 

11.4. ārkārtas situācijas noregulēšanai un/vai novēršanai noslēgto pakalpojumu 

līgumu saistību izpildi. 

 

III. Komisijas sastāvs, komisijas locekļu tiesības un pienākumi 

12. Komisija sastāvā ar balstiesībām ietilpst: 

12.1. Komisijas priekšsēdētājs;  

12.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieki; 

12.3. Komisijas locekļi. 

13. Komisijas sēdēs bez balstiesībām piedalās: 

13.1. Komisijas sekretārs; 

13.2. uzaicinātās valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu amatpersonas un 

speciālisti. 

14. Komisijas priekšsēdētājs: 

14.1. organizē un vada Komisijas darbu atbilstoši šim nolikumam;  

14.2. sasauc Komisijas sēdes, nosaka sēdes norises vietu un laiku, darba kārtību un 

Komisijas uzdevumu izpildei katastrofu pārvaldīšanā izmantojamās telpas; 

14.3. vada Komisijas sēdes, paraksta sēžu protokolus, ierosina jautājumu izskatīšanu 

PAŠVALDĪBU pastāvīgo komiteju un domju sēdēs; 

14.4. nosaka uzdevumus vai sadala pienākumus Komisijas locekļu starpā un izvērtē to 

izpildi;  

14.5. informē PAŠVALDĪBU domes par Komisijā skatītajiem jautājumiem;  

14.6. sagatavo priekšlikumus par finanšu līdzekļu nepieciešamību Komisijas 

uzdevumu veikšanai; 

14.7. iesniedz domēm priekšlikumus, paskaidrojumus, ieteikumus jautājumos, kas 

ietilpst Komisijas kompetencē un kuru risināšanai nepieciešams domes lēmums. 

15. Komisija ar vienkāršu balsu vairākumu nosaka to Komisijas priekšsēdētāja vietnieku, 

kurš Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda Komisijas priekšsēdētāja 

pienākumus.  

16. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus 

Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā. 

17. Komisijas sekretārs: 

17.1. pilda Komisijas priekšsēdētāja (viņa prombūtnes laikā - Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieka) uzliktos pienākumus un norādījumus;  

17.2. pēc Komisijas priekšsēdētāja (viņa prombūtnes laikā - Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieka) norādījuma sasauc Komisijas sēdes, apziņojot komisijas locekļus 

atbilstoši izstrādātai un Komisijas apstiprinātai apziņošanas shēmai; 

17.3. protokolē Komisijas sēdes un paraksta sēžu protokolu; 

17.4. sagatavo un nosūta Komisijas locekļiem un/vai ieinteresētajām personām 

uzaicinājumus un/vai pieprasījumus par nepieciešamo informāciju; 
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17.5. piecu darbdienu laikā nosūta Komisijas locekļiem sēdes vadītāja parakstītā 

protokola kopiju; 

17.6. uzglabā Komisijas sēdes protokola oriģinālu, organizē Komisijas dokumentu 

glabāšanu un nodošanu PAŠVALDĪBAS arhīvā. 

18. Komisijas locekļu pienākumi: 

18.1. ierosināt Komisijas priekšsēdētājam sasaukt Komisiju apdraudējumos vai 

pasākumos, kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku 

likvidēšanas darbu vadītājs;  

18.2. ierosināt Komisijas priekšsēdētājam sasaukt Komisiju, ja izskatāmais jautājums 

skar attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, 

katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību;  

18.3. sniegt priekšlikumus Komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai 

precizēšanai;  

18.4. sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, 

papildināšanai vai precizēšanai;  

18.5. sniegt informāciju Komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo 

attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā;  

18.6. sniegt informāciju Komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma 

pārvarēšanā; 

18.7. sniegt informāciju Komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā 

esošajām valsts materiālajām rezervēm;  

18.8. koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas 

un seku likvidēšanas darbu vadītāju par Komisijā pieņemtajiem lēmumiem;  

18.9. piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un 

valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās.  

19. Komisijas locekļu tiesības:  

19.1. ierosināt uzaicināt uz Komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai 

komersantu amatpersonas un speciālistus;  

19.2. pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu Komisijas sēdes protokolā. 

20. Ja kāds no Komisijas locekļiem tiek atsaukts no pienākumu pildīšanas Komisijā, 

Komisijas priekšsēdētājs var pieprasīt attiecīgai institūcijai norīkot citu institūcijas 

pilnvaroto pārstāvi. 

 

IV. Komisijas darba organizācija 

21.  Komisijas sēdes rīko ne retāk kā reizi sešos mēnešos vai nekavējoties, ja notikusi 

katastrofa vai pastāv tās draudi, kā arī citu neatliekamu jautājumu risināšanai civilās 

aizsardzības jomā. 

22. Lēmumu par Komisijas sasaukšanu pieņem Komisijas priekšsēdētājs pēc savas 

iniciatīvas vai Komisijas locekļa ierosinājuma.  

23. Komisijā izskatāmos jautājumus Komisijas priekšsēdētājam (Komisijas priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā - Komisijas priekšsēdētāja vietniekam) var rakstiski iesniegt jebkurš 

Komisijas loceklis. 

24. Komisijas sekretārs ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes (ja notikusi katastrofa - 

nekavējoties) paziņo Komisijas locekļiem par sēdes norises vietu un laiku, kā arī 

nosūta Komisijas locekļiem sēdes darba kārtību. Nepieciešamības gadījumā, ja 

Komisijas sēdes sasaukšana nav iespējama, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus 

un telefonsakarus, Komisijas priekšsēdētājs (vai Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, 

kurš Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda Komisijas priekšsēdētāja 
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pienākumus) Komisijas sēdes sasaukšanu veic saskaņā ar Komisijas izstrādāto 

apziņošanas kārtību. 

25. Ja Komisijā izskatāmais jautājums skar tikai vienu pašvaldību, Komisijas 

priekšsēdētājs var noteikt, ka Komisijas sēdi vada, kā arī Komisijas sēdes protokolu 

paraksta tas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš ir attiecīgās pašvaldības domes 

priekšsēdētājs. Šādos gadījumos Komisijas sēde var tikt sasaukta attiecīgās pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

26. Ja Komisijas loceklis nevar ierasties uz Komisijas sēdi, viņš par to laikus informē 

Komisijas sekretāru un, ja nepieciešams, attiecīgā institūcija vai komersants pilnvaro 

citu attiecīgās institūcijas vai komersanta pārstāvi piedalīties Komisijas sēdē. 

Pilnvarotajam institūcijas vai komersanta pārstāvim ir balsstiesības. 

27. Komisijas sēdes ir atklātas, un Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā 

puse no ievēlēto Komisijas locekļu skaita.  

28. Komisija lēmumus pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 

Katram Komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir 

Komisijas priekšsēdētāja (Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā - Komisijas 

sēdes vadītāja) balss. Pieaicinātajām amatpersonām un speciālistiem ir padomdevēja 

tiesības, un balsošanā tās nepiedalās. 

29. Komisijas sēdē par izskatāmā lēmuma projektu ziņo Komisijas priekšsēdētājs vai viņa 

uzdevumā pilnvarots Komisijas loceklis. 

30. Vadot Komisijas sēdi, Komisijas priekšsēdētājam jāseko, lai Komisijas sēdes laikā 

tiktu ievērota kārtība. Uzaicinātās personas drīkst runāt tad, kad tām vārdu devis 

Komisijas priekšsēdētājs. Ja personas, kuras piedalās Komisijas sēdē neievēro sēdes 

norises kārtību, Komisijas priekšsēdētājam ir tiesības minēto personu izraidīt no 

Komisijas sēdes. 

31. Komisijas sekretārs protokolē Komisijas sēdes, sagatavo Komisijas sēdes protokola 

projektu un nepieciešamības gadījumā saskaņo to ar Komisijas locekļiem, kuri 

piedalījās attiecīgajā Komisijas sēdē, nosūtot Komisijas sēdes protokola projektu e-

pastā. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas sēdes vadītājs un sekretārs. 

Komisijas sekretārs parakstīto Komisijas sēdes protokolu elektroniski (skenētā veidā) 

nosūta visiem Komisijas locekļiem. 

32. Komisijas priekšsēdētājs nākamajā kārtējā Komisijas sēdē vai, nepieciešamības 

gadījumā, nosūtot informāciju e-pastā, informē Komisijas locekļus par Komisijas sēdē 

pieņemto lēmumu izpildi. 

 

 

 

Kuldīgas sadarbības teritorijas  

civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja     Inga Bērziņa 
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9.# 

Par dzīvokļa Nr.1, Krasta ielā 4, Alsungā, Alsungas novadā, pārdošanu izsolē 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Izsolē tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr.1, Krasta ielā 4, Alsungā, Alsungas novadā, 

nekustamā īpašuma kadastra Nr. 62429000212, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1,  63.40 m2 

platībā un 594/16493 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala 

Krasta ielā 4, izsoles sākumcena EUR 4600 (četri tūkstoši seši simti euro 00 euro 

centi),izsoles soli EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 euro centi).  

Aivars Sokolovskis izsaka viedokli, ka balso pret lēmumprojektu, jo šie dzīvokļi ir 

vieni no labākajiem dzīvokļiem, kas pieder pašvaldībai un uzskata, ka šie nekustamie īpašumi 

jāatstāj kā dzīvokļi speciālistiem, nevis jāpārdod izsolē, kurā var piedalīties ikviens kam ir 

lielākās finanses. 

D. Kalniņa norāda, ka speciālistiem ir rezervēti divi pašvaldības dzīvokļi. 

Pamatojoties uz likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 

pirmo daļu, 8.panta septīto daļu, likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 17.punktu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā 

atsavināma Publiskas personas manta”, 2018.gada 17.maija domes sēdes protokollēmumu Nr. 

6#10 Par Alsungas novada domei piederošo dzīvokļu nodošanu privatizācijai, kā arī 

sertificēta vērtētāja SIA “VINDEKS” atzinumu, no 2018. gada 30.augusta. Finanšu un 

saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Juris 

Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Zaiga Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

1 deputāta balsi  “Pretī” Aivars Sokolovskis, 

Dome nolemj: 

1. Pārdot izsolē ar augšupejošu soli Alsungas novada domei piederošo dzīvokļa īpašumu 

Nr.1, Krasta ielā 4, Alsungā, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 62429000212, kas 

sastāv no dzīvokļa Nr.1 63.40 m2 platībā un 594/16493 kopīpašuma domājamām 

daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala Krasta ielā 4, nosakot izsoles sākumcenu 

EUR 4600,00 (četri tūkstoši seši simti euro 00 euro centi); 

2. Noteikt izsoles soli EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 euro centi). 

3. Reģistrācijas nauda – 15 EUR (piecpadsmit euro,), 

4. Noteikt izsoles datumu 2018.gada 26.oktobris plkst. 10:00 Alsungas novada domē, 

Pils ielā – 1, Alsungā, Alsungas novadā. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikumi 

domē, Pils ielā -1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, līdz 2018.gada 25.oktobrim 

plkst. 16:00. 

5. Apstiprināt izsoles noteikumus dzīvokļa īpašuma pārdošanai izsolē. 

6. Sludinājuma par izsoles organizēšanu publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 

Alsungas novada pašvaldības mājas lapā un laikrakstā “Kurzemnieks”. 
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APSTIPRINĀTS 

ar Alsungas novada domes  

2018. gada 20. septembra sēdes  

lēmumu (protokols Nr. 10#9) 

 

Alsungas novada domei 

piederošā dzīvokļa īpašuma  

IZSOLES NOTEIKUMI 

1. Vispārējie noteikumi 

 

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota atkārtota atklātā izsole Alsungas novada 

domei (turpmāk – Domei) piederošajam dzīvokļa īpašumam, turpmāk – nekustamais 

īpašums, dzīvoklim Nr.1 Krasta ielā 4, Alsungā, Alsungas novadā, nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.62429000212, kas sastāv no atsevišķā dzīvokļa Nr.1 63.40 m
2
 platībā un 

594/16493 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala; 

1.2. Nekustamā īpašuma izsoles pamatnosacījumi: 

 

1.2.1. atsavināšanas veids - izsolīšana (pārdošana) atklātā izsolē ar augšupejošu soli; 

1.2.2. izsoles veids - mutiska izsole, izmantojot reģistrācijas kartīti; 

1.2.3. maksāšanas līdzeklis - 100 % (simts procenti) euro (EUR); 

1.2.4. izsoles sākumcena – EUR 4600,00 (četri tūkstoši seši simti euro 00 euro centi). 

1.2.5. izsoles solis -  30,00 euro (trīsdesmit euro 00 eurocenti); 

1.2.6. izsoles nodrošinājums – 10% (desmit procentu) apmērā no izsoles sākumcenas; 

1.2.7. reģistrācijas nauda – 15 EUR (piecpadsmit euro,), 

1.2.8. izsoles vieta –Alsungas  novada dome, Pils ielā 1, Alsunga, LV-3306  

1.2.9. izsoles sludinājumu publicēts “Latvijas Vēstnesī”, Domes izdevumā un Domes 

interneta mājas lapā www.alsunga.lv 

 

1.3. Nekustamā īpašuma izsoles organizētājs –Alsungas  novada dome. 

1.4. Nekustamā īpašuma izsoles rīkotājs – Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija. 

1.5. Nekustamā īpašuma izsoles protokolu apstiprina izsoles rīkotājs, septiņu dienu laikā 

pēc izsoles. Nekustamā īpašuma izsoles rezultātus apstiprina izsoles organizētājs ne vēlāk kā 

30 dienu laikā pēc visas nosolītās summas nomaksas. 

1.6. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām, izsoles dalībnieki var iesniegt izsoles 

organizētājam. 

1.7. Nekustamā īpašuma  izsolē iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti Domes budžeta kontā. 

1.8. Ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu, vai arī nosolītājs 

nav samaksājis nosolīto cenu, izsole atzīstama par nenotikušu. 

1.9. Izsolē var piedalīties tikai tie izsoles dalībnieki, kuri iesnieguši pieteikumu izsoles 

sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildījuši šo izsoles noteikumu prasības. 

2. Maksājumi 

2.1. Izsoles dalībnieki pirms izsoles iesniedz nodrošinājumu 10 % no izsoles sākumcenas un 

reģistrācijas naudu – 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā. 

Nodrošinājums  un reģistrācijas nauda uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā summa ir 

ieskaitīta šo noteikumu 2.5. norādītajā izsoles organizētāja norēķinu kontā.  
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Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamo īpašumu nav nosolījuši, nodrošinājuma nauda tiek 

atmaksāta piecu darba dienu laikā pēc izsoles. 

2.2. Nosolītajā cenā ir iekļauts solītāja ieskaitītais nodrošinājums. 

2.3. Nosolītā cena, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu (2.1. punkts) samaksājama 14 

(četrpadsmit) dienu laikā no notikušās izsoles dienas (ieskaitot izsoles dienu). 

2.4. Ja nosolītājs šī nolikuma 2.3. punktā norādītajā termiņā nav samaksājis nosolīto cenu, 

viņš zaudē iesniegto nodrošinājumu, bet nekustāmā īpašuma atsavināšana tiek turpināta, 

saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 31. 

panta nosacījumiem. 

2.5. Izsoles organizētāja rekvizīti: 

Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 

Reģistrācijas numurs LV90000036596 

norēķinu konts LV78 UNLA 0011012130623 

AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X 

3. Izsoles vieta un laiks 

3.1. Izsole notiks 2018. gada 26.oktobrī plkst. 10:00 Alsungas novada domē, Pils ielā 1, 

Alsungā, Alsungas novadā LV-3306. 

3.2. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikums Domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, 

LV-3306 līdz 2018. gada 25.oktobrim, plkst. 16:00. 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1. Reģistrēties izsolei var Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās un fiziskās personas, 

kuras izsoles sludinājumā noteiktajā termiņā ir iesniegušas pieteikumu izsolei, un 

iesniegušas šajos noteikumos norādītos dokumentus: 

4.1.1. juridiskām personām: 

- pieteikums izsolei;  

- informāciju par juridisko personu (reģistrācijas numurs), par tās pārvaldes institūciju 

(amatpersonu) kompetences apjomu, attiecīgās institūcijas lēmums par nekustamā 

īpašuma iegādi; 

- Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par likumos paredzēto nodokļu, nodevu un valsts 

obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumu nomaksu (izziņa derīga, ja tā izsniegta 

ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas). 

- ja juridisko personu pārstāv pilnvarotā persona, papildus iesniedz juridiskās 

personas pārstāvim izsniegtu pilnvaru; 

4.1.2. fiziskām personām: 

- pieteikums izsolei; 

- jāuzrāda pase vai cits personas identitāti apliecinošs dokuments; 

- ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai 

saistošu starptautisko līgumu noteikumiem. 

4.2. Izsolei netiek reģistrētas tās fiziskās un juridiskās personas, kuras nav nokārtojušas 

jebkādus iepriekšējos maksājumus attiecībā pret Domi. 

4.3. Izsoles sludinājumā norādītajā pieteikšanās termiņā, izsoles komisijas priekšsēdētāja 

norīkots komisijas loceklis, reģistrē izsoles dalībnieku iesniegtos pieteikumus izsolei un 

šajā nolikumā 4.1. punktā norādītos iesniegtos dokumentus, šim nolūkam iekārtotā 

attiecīgā reģistrā, norādot šādas ziņas: 

- izsoles dalībnieka reģistrācijas numurs; 

- fiziskām personām- vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, pases vai 

cita dokumenta dati; 
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- juridiskām personām - juridiskās personas pilns nosaukums, uzņēmuma 

(komersanta) reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu reģistrā, pilnvarotās 

personas/pārstāvja  vārds, uzvārds, amats; 

- šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.2. punktos norādīto dokumentu iesniegšanu; 

- atzīme par dalības maksas nomaksu (kvīts vai bankas maksājuma uzdevuma Nr., 

datums); 

- atzīme par nodrošinājuma iesniegšanu (kvīts vai bankas maksājuma uzdevuma Nr., 

datums). 

4.4. Pēc izsoles sludinājumā noteiktā pieteikšanās termiņa beigām, izsoles rīkotājs sastāda to 

personu sarakstu, kuras ir izpildījušas šo izsoles noteikumu prasības. 

5. Izsoles norise 

5.1. Izsole notiek, ja uz to ierodas vismaz viens izsoles dalībnieks. Ja izsolē piedalās  tikai 

viens izsoles dalībnieks, tam ir jānosola vismaz viens izsoles solis. 

5.2. Pirms izsoles uzsākšanas, izsoles komisijas priekšsēdētājs pārliecinās par solītāju klāt 

esamību pēc iepriekš sastādītā saraksta (izsoles noteikumu 4.1. punkts). 

5.3. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra izsoles dalībnieka vārdu un uzvārdu vai 

nosaukumu, kā arī solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. Atsakoties no turpmākās 

solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina  ar parakstu izsoles 

dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

5.4.Izsoles dalībnieki pirms izsoles uzsākšanas paraksta šos izsoles noteikumus. 

5.5. Izsoles komisijas priekšsēdētājs izsniedz katram izsoles dalībniekam reģistrācijas kartīti 

ar numuru, kas atbilst izsoles dalībnieka kārtas numuram. 

5.6. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs, saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem. 

5.7. Atklājot izsoli, tās vadītājs nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra komisijas locekļa vārdu, 

uzvārdu un amatu izsoles komisijā. 

5.8 Izsoles komisijas priekšsēdētājs paziņo, ka nekustamais īpašums, nevar tikt pārdots par 

zemāku cenu kā izsoles sākumcena. 

5.9. Izsoles komisijas priekšsēdētājs paziņo izsolāmā nekustāmā īpašuma izsoles sākumcenu 

un  izsoles soli. 

5.10. Izsoles protokolā atspoguļo visas izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles  

gaitā. 

5.11. Solīšana sākas no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas. 

5.12. Izsoles vadītājs nosauc nekustamā īpašuma izsoles cenu, izsoles dalībnieki paceļ savas   

reģistrācijas kartītes ar numuru. 

5.13. Kad uz nosaukto cenu palicis tikai viens pretendents, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 

cenu, kura ir pēdējā augstākā un apstiprina to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura 

piesitiens nozīmē - izsoles vadītājs pieņēmis solījumu. 

5.14.Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu 

izsoles  protokolā apliecina tanī norādītās cenas atbilstību nosolītai cenai. 

5.15. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolīja nekustamo īpašumu, atsakās parakstīties izsoles  

protokolā, viņš zaudē iesniegto nodrošinājumu.  Par nekustamā īpašuma  nosolītāju 

kļūst izsoles dalībnieks, kurš solījis iepriekšējo augstāko summu. Izsoles komisija 

paraksta izsoles protokolu izsoles dienā, pēc izsoles slēgšanas. 

5.16. Nekustamā īpašuma nosolītājam pēc izsoles slēgšanas, jāveic maksājums atbilstoši šo 

noteikumu 2.3. punktam. 

6. Iemaksātās dalības maksas un nodrošinājuma atmaksāšanas kārtība 
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6.1. Iemaksāto nodrošinājumu atmaksā tiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem , kuri 

piedalījās izsolē, bet nenosolīja augstāko cenu. 

6.2. Iemaksātā nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc 

izsoles. 

6.3. Iemaksāto nodrošinājumu neatmaksā: 

 6.3.1. tam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ir piedalījies izsolē un nosolījis 

visaugstāko cenu. Šajā gadījumā iemaksātais nodrošinājums tiek iekļauts nosolītajā 

cenā; 

 6.3.2. tam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis visaugstāko cenu, bet atsakās par to 

parakstīties izsoles protokolā; 

 6.3.3. tam izsoles dalībniekam, kurš ir nokavējis šī nolikuma 2.4. punktā noteikto 

termiņu,  

6.4.Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta. 

7. Pirkuma līguma slēgšana 

7.1. Ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis visaugstāko cenu un izpildījis šo izsoles noteikumu 

prasības, tiek slēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums. 

7.2. Nosolītā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu nekustamā īpašuma izsoles organizētāja 

vārdā paraksta Domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona. 

7.3. Nekustāmā īpašuma nosolītājam, septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas 

jāparaksta nosolītā nekustāmā īpašuma pirkuma līgums. 

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētāja    D.Kalniņa 
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10.# 

Par dzīvokļa Nr.5, Aizputes ielā 4, Alsungā, Alsungas novadā, pārdošanu izsolē  

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Izsolē tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr.5, Aizputes ielā 4, Alsungā, Alsungas novadā, 

nekustamā īpašuma kadastra Nr. 62429000211, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5,  42.60 m
2 

platībā 

un 426/5466 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala Aizputes 

ielā 4, izsoles sākumcena EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti euro 00 euro centi),izsoles 

soli EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 euro centi).  

Pamatojoties uz likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 

pirmo daļu, 8.panta septīto daļu, , likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 17.punktu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā 

atsavināma Publiskas personas manta”, 2018.gada 17.maija domes sēdes protokollēmumu Nr. 

6#10 Par Alsungas novada domei piederošo dzīvokļu nodošanu privatizācijai, kā arī 

sertificēta vērtētāja SIA “VINDEKS”atzinumu no 2018. gada 30.augusta. Finanšu un 

saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, , Juris 

Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, , Zaiga Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

1 deputātu balsi  “Pretī” Aivars Sokolovskis  

Grigorijs Rozentāls izgājis no sēžu telpas un balsojumā nepiedalās. 

Dome nolemj: 

1. Pārdot izsolē ar augšupejošu soli Alsungas novada domei piederošo dzīvokļa īpašumu 

Nr.5, Aizputes ielā 4, Alsungā, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 62429000211, kas 

sastāv no dzīvokļa Nr.5 42.60 m
2
 platībā un 426/5466 kopīpašuma domājamām daļām 

no dzīvojamās mājas un zemes gabala Aizputes ielā 4, nosakot izsoles sākumcenu 

EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti euro 00 euro centi); 

2. Noteikt izsoles soli EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 eurocenti). 

3. Reģistrācijas nauda – 15 EUR (piecpadsmit euro,), 

4. Noteikt izsoles datumu 2018.gada 26.oktobrī plkst. 11:00 Alsungas novada domē, Pils 

ielā – 1, Alsungā, Alsungas novadā. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikumi domē, 

Pils ielā -1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, līdz 2018.gada 25.oktobris plkst. 

16:00. 

5. Apstiprināt izsoles noteikumus dzīvokļa īpašuma pārdošanai izsolē. 

6. Sludinājuma par izsoles organizēšanu publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 

Alsungas novada pašvaldības mājas lapā un laikrakstā “Kurzemnieks”. 
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APSTIPRINĀTS 

ar Alsungas novada domes  

2018. gada 20. septembra sēdes  

lēmumu (protokols Nr. 10#10) 

Alsungas novada domei 

piederošā dzīvokļa īpašuma  

IZSOLES NOTEIKUMI 
1. Vispārējie noteikumi 

 

1.1 Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota atkārtota atklātā izsole Alsungas novada 

domei (turpmāk – Domei) piederošajam dzīvokļa īpašumam, turpmāk – nekustamais 

īpašums, dzīvoklim Nr.5 Aizputes ielā 4, Alsungā, Alsungas novadā, nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.62429000211, kas sastāv no atsevišķā dzīvokļa Nr.5 42.60 m
2
 platībā un 

426/5466 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala; 

1.2.Nekustamā īpašuma izsoles pamatnosacījumi: 

 

1.2.1. .atsavināšanas veids - izsolīšana (pārdošana) atklātā izsolē ar augšupejošu soli; 

1.2.2. izsoles veids - mutiska izsole, izmantojot reģistrācijas kartīti; 

1.2.3. maksāšanas līdzeklis - 100 % (simts procenti) euro (EUR); 

1.2.4. izsoles sākumcena – EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti euro 00 euro 

centi). 

1.2.5. izsoles solis -  30,00 euro (trīsdesmit euro 00 eurocenti); 

1.2.6. izsoles nodrošinājums – 10% (desmit procentu) apmērā no izsoles 

sākumcenas; 

1.2.7. reģistrācijas nauda – 15 EUR (piecpadsmit euro,), 

1.2.8. izsoles vieta –Alsungas  novada dome, Pils ielā 1, Alsunga, LV-3306  

1.2.9. izsoles sludinājumu publicēts “Latvijas Vēstnesī”, Domes izdevumā un Domes 

interneta mājas lapā www.alsunga.lv 

 

1.3.  Nekustamā īpašuma izsoles organizētājs –Alsungas  novada dome. 

1.4.  Nekustamā īpašuma izsoles rīkotājs – Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija. 

1.5. Nekustamā īpašuma izsoles protokolu apstiprina izsoles rīkotājs, septiņu dienu laikā 

pēc izsoles. Nekustamā īpašuma izsoles rezultātus apstiprina izsoles organizētājs ne vēlāk kā 

30 dienu laikā pēc visas nosolītās summas nomaksas. 

1.6. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām, izsoles dalībnieki var iesniegt izsoles 

organizētājam. 

1.7  Nekustamā īpašuma  izsolē iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti Domes budžeta kontā. 

1.8. Ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu, vai arī nosolītājs 

nav samaksājis nosolīto cenu, izsole atzīstama par nenotikušu. 

1.9. Izsolē var piedalīties tikai tie izsoles dalībnieki, kuri iesnieguši pieteikumu izsoles 

sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildījuši šo izsoles noteikumu prasības. 

2. Maksājumi 

2.1. Izsoles dalībnieki pirms izsoles iesniedz nodrošinājumu 10 % no izsoles sākumcenas un 

reģistrācijas naudu – 15 EUR (piecpadsmit euro), 

Nodrošinājums un reģistrācijas nauda uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā summa ir 

ieskaitīta šo noteikumu 2.5. norādītajā izsoles organizētāja norēķinu kontā.  
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Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamo īpašumu nav nosolījuši, nodrošinājuma nauda tiek 

atmaksāta piecu darba dienu laikā pēc izsoles. 

2.2. Nosolītajā cenā ir iekļauts solītāja ieskaitītais nodrošinājums. 

2.3. Nosolītā cena, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu (2.1. punkts) samaksājama 14 

(četrpadsmit) dienu laikā no notikušās izsoles dienas (ieskaitot izsoles dienu). 

2.4. Ja nosolītājs šī nolikuma 2.3. punktā norādītajā termiņā nav samaksājis nosolīto cenu, 

viņš zaudē iesniegto nodrošinājumu, bet nekustāmā īpašuma atsavināšana tiek turpināta, 

saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 31. 

panta nosacījumiem. 

2.5. Izsoles organizētāja rekvizīti: 

Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 

Reģistrācijas numurs LV90000036596 

norēķinu konts LV78 UNLA 0011012130623 

AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X 

3. Izsoles vieta un laiks 

3.1. Izsole notiks 2018. gada 26.oktobrim plkst. 11:00 Alsungas novada domē, Pils ielā 1, 

Alsungā, Alsungas novadā LV-3306. 

3.2. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikums Domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, 

LV-3306 līdz 2018. gada 25.oktobrim, plkst. 16:00. 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1. Reģistrēties izsolei var Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās un fiziskās personas, 

kuras izsoles sludinājumā noteiktajā termiņā ir iesniegušas pieteikumu izsolei, un 

iesniegušas šajos noteikumos norādītos dokumentus: 

4.1.1. juridiskām personām: 

- pieteikums izsolei;  

- informāciju par juridisko personu (reģistrācijas numurs), par tās pārvaldes institūciju 

(amatpersonu) kompetences apjomu, .attiecīgās institūcijas lēmums par nekustamā 

īpašuma iegādi; 

- Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par likumos paredzēto nodokļu, nodevu un valsts 

obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumu nomaksu (izziņa derīga, ja tā izsniegta 

ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas). 

- ja juridisko personu pārstāv pilnvarotā persona, papildus iesniedz juridiskās 

personas pārstāvim izsniegtu pilnvaru; 

4.1.2. fiziskām personām: 

- pieteikums izsolei; 

- jāuzrāda pase vai cits personas identitāti apliecinošs dokuments; 

- ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai 

saistošu starptautisko līgumu noteikumiem. 

4.2. Izsolei netiek reģistrētas tās fiziskās un juridiskās personas, kuras nav nokārtojušas 

jebkādus iepriekšējos maksājumus attiecībā pret Domi. 

4.3. Izsoles sludinājumā norādītajā pieteikšanās termiņā, izsoles komisijas priekšsēdētāja 

norīkots komisijas loceklis, reģistrē izsoles dalībnieku iesniegtos pieteikumus izsolei un 

šajā nolikumā 4.1. punktā norādītos iesniegtos dokumentus, šim nolūkam iekārtotā 

attiecīgā reģistrā, norādot šādas ziņas: 

- izsoles dalībnieka reģistrācijas numurs; 

- fiziskām personām- vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, pases vai 

cita dokumenta dati; 
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- juridiskām personām - juridiskās personas pilns nosaukums, uzņēmuma 

(komersanta) reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu reģistrā, pilnvarotās 

personas/pārstāvja  vārds, uzvārds, amats; 

- šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.2. punktos norādīto dokumentu iesniegšanu; 

- atzīme par dalības maksas nomaksu (kvīts vai bankas maksājuma uzdevuma Nr., 

datums); 

- atzīme par nodrošinājuma iesniegšanu (kvīts vai bankas maksājuma uzdevuma Nr., 

datums). 

4.4. Pēc izsoles sludinājumā noteiktā pieteikšanās termiņa beigām, izsoles rīkotājs sastāda to 

personu sarakstu, kuras ir izpildījušas šo izsoles noteikumu prasības. 

5. Izsoles norise 

5.4. Izsole notiek, ja uz to ierodas vismaz viens izsoles dalībnieks. Ja izsolē piedalās  tikai 

viens izsoles dalībnieks, tam ir jānosola vismaz viens izsoles solis. 

5.5. Pirms izsoles uzsākšanas, izsoles komisijas priekšsēdētājs pārliecinās par solītāju klāt 

esamību pēc iepriekš sastādītā saraksta (izsoles noteikumu 4.1. punkts). 

5.6. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra izsoles dalībnieka vārdu un uzvārdu vai 

nosaukumu, kā arī solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. Atsakoties no turpmākās 

solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina  ar parakstu izsoles 

dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

5.8.Izsoles dalībnieki pirms izsoles uzsākšanas paraksta šos izsoles noteikumus. 

5.9. Izsoles komisijas priekšsēdētājs izsniedz katram izsoles dalībniekam reģistrācijas kartīti 

ar numuru, kas atbilst izsoles dalībnieka kārtas numuram. 

5.10.  Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs, saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem. 

5.11.  Atklājot izsoli, tās vadītājs nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra komisijas locekļa 

vārdu, uzvārdu un amatu izsoles komisijā. 

1.2 Izsoles komisijas priekšsēdētājs paziņo, ka nekustamais īpašums, nevar tikt pārdots par 

zemāku cenu kā izsoles sākumcena. 

5.11.  Izsoles komisijas priekšsēdētājs paziņo izsolāmā nekustāmā īpašuma izsoles 

sākumcenu un  izsoles soli. 

5.12. Izsoles protokolā atspoguļo visas izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles  

gaitā. 

5.11. Solīšana sākas no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas. 

5.12. Izsoles vadītājs nosauc nekustamā īpašuma izsoles cenu, izsoles dalībnieki paceļ savas   

reģistrācijas kartītes ar numuru. 

5.17. Kad uz nosaukto cenu palicis tikai viens pretendents, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 

cenu, kura ir pēdējā augstākā un apstiprina to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura 

piesitiens nozīmē - izsoles vadītājs pieņēmis solījumu. 

5.18.Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu 

izsoles  protokolā apliecina tanī norādītās cenas atbilstību nosolītai cenai. 

5.19. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolīja nekustamo īpašumu, atsakās parakstīties izsoles  

protokolā, viņš zaudē iesniegto nodrošinājumu.  Par nekustamā īpašuma  nosolītāju kļūst 

izsoles dalībnieks, kurš solījis iepriekšējo augstāko summu. Izsoles komisija paraksta 

izsoles protokolu izsoles dienā, pēc izsoles slēgšanas. 

5.20. Nekustamā īpašuma nosolītājam pēc izsoles slēgšanas, jāveic maksājums atbilstoši šo 

noteikumu 2.3. punktam. 

6. Iemaksātās dalības maksas un nodrošinājuma atmaksāšanas kārtība 
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6.1. Iemaksāto nodrošinājumu atmaksā tiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem , kuri 

piedalījās izsolē, bet nenosolīja augstāko cenu. 

6.3. Iemaksātā nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc 

izsoles. 

6.3. Iemaksāto nodrošinājumu neatmaksā: 

 6.3.1. tam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ir piedalījies izsolē un nosolījis 

visaugstāko cenu. Šajā gadījumā iemaksātais nodrošinājums tiek iekļauts nosolītajā 

cenā; 

 6.3.2. tam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis visaugstāko cenu, bet atsakās par to 

parakstīties izsoles protokolā; 

 6.3.3. tam izsoles dalībniekam, kurš ir nokavējis šī nolikuma 2.4. punktā noteikto 

termiņu,  

6.4. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

7. Pirkuma līguma slēgšana 

7.1. Ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis visaugstāko cenu un izpildījis šo izsoles noteikumu 

prasības, tiek slēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums. 

7.2. Nosolītā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu nekustamā īpašuma izsoles organizētāja 

vārdā paraksta Domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona. 

7.3.Nekustāmā īpašuma nosolītājam, septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas jāparaksta nosolītā nekustāmā īpašuma pirkuma līgums. 

 

 

 

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētāja    D.Kalniņa 
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11.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  nekustamam īpašumam [..] sadalot un apvienojot  

divus zemes gabalus ar kadastra apzīmējumu [..]  un [..] 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Izskatot [..] p.k. [..] (adrese: “ Pidilti”, Alsungas novads) un [..] p.k. [..] (adrese: [..] 

Alsungas novads) iesniegumu (saņemts pašvaldībā 15.08.2018) ar lūgumu atļaut uzsākt 

zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [..], Alsungas novadā, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu [..]  daļas, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..],  sadalīšanai 

un apvienošanai vienā zemes vienībā. 

 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 ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2 un 11.5. apakšpunktiem, 13. punktu. 

Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Grigorijs Rozentāls un Zaiga Vanaga izgājuši no sēžu telpas un balsojumā 

nepiedalās. 

Dome nolemj: 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [..], Alsungas 

novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]  daļas, un zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu [..]   sadalīšanai un apvienošanai vienā zemes vienībā. 

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 īpašniecēm [..] un [..] (adrese: [..], 

Alsungas novads, LV-3306) .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 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 

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

plānojumu.  

1. Projekta robežas 

1.1.  Izstrādājamā zemes ierīcības projekta robežas atbilst nekustamā īpašuma [..], Alsungas 

novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]  daļas, un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..]  zemes vienību robežām.  

2. Projekta mērķis 

2.1. Zemes vienību [..] ( 6.8 ha )  sadalīt divās daļās:  

2.1.1. Pirmā daļa ar aptuveno platību 4.5 ha atstājot nosaukumu [..] un nosakot zemes 

lietošanas mērķi lauksaimniecība.     

2.1.2. Otrā daļa  ar aptuveno platību 2.26 ha un šai daļai pievienojot zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu [..]  -0.04 ha  un šai jaunizveidotajai zemes vienībai  apstiprināt 

nosaukumu [..] 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; 
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 5.2.2. izstrādā zemes ierīcības projektu:  

5.2.2.1. noformē dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  

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:  

5.3.1. saskaņošanai - zemes ierīcības projekta teritorijā esošo inženierkomunikāciju 

turētājiem;  

5.3.2. saskaņošanai - 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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12.# 

Par iedzīvotāju lūgumu atcelt apkures maksas paaugstinājumu 

D. Kalniņa 

 26.03.2018. tika iesniegums no [..],[..],[..] un [..] ar lūgumu atcelt apkures maksas 

paaugstinājumu, pamatojot, ka dzīvokļi aizņem salīdzinoši nelielu daļu no ēkas kopējas 

platības, ir daļēji pašu spēkiem sakārtoti, lai taupītu piegādāto siltumu. Iedzīvotāji norāda,  ka 

pārējā ēkā ir lieli siltumenerģijas zudumi, kas liek patērēt vairāk apkurei nepieciešamos 

resursus. Iesnieguma iesniedzējas norāda, ka viņām ir nelieli ienākumi un pārsvarā visas ir 

pensionētas skolotājas.  

19.04.2018. apvienotās komiteju sēdes tika lemts maija Finanšu un saimnieciskās 

darbības komitejas sēdē uzklausīt siltumtehniķa Pētera Dunajeva priekšlikumus par 

ekonomiskāko apkures risinājumu Alsungas novada domei piederošās katlu mājās. 

Tagad neieciešams atgriezties pie augstāk minētā iedzīvotāju iesnieguma izskatīšanas. 

Aivars Sokolovskis izsaka priekšlikums Finanšu nodaļai veikt aprēķinu salīdzinājumu 

2011. gada un 2018. gada siltuma tarifu aprēķiniem, lai skaidrotu 30% pieaugumu apkures 

cenai. Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema skaidro jau veikto salīdzinājumu par 

apkures cenu tarifu aprēķiniem, minot ka vislielāko cenu tarifu paaustinājumu veido algu 

pieaugums, sociālā nodokļa pieaugums un elektrības cenas pieaugums. 

Pamatojoties uz uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14) punkta g) 

apakšpunktu un Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2018. sēdes deputātu 

atzinumu, 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Zaiga 

Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Uzdot Ronaldam Veisam organizēt siltumzuduma uzmērījumu 2 nedēļu laikā no 

apkures sezonas sākuma. Pēc iesniegtajiem rezultātu mērījumiem, iesniegt 

priekšlikumus par apkures tarifu samazināšanu. 

 

Grigorijs Rozentāls izsaka viedokli veikt uzmērījumus visām ēkām, ko apkurina pašvaldības 

katlumājas. 

Atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Zaiga 

Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 
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1. Atcelt iepriekš pieņemto lēmumu. 

 

Atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Zaiga 

Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Uzdot Ronaldam Veisam organizēt siltumzuduma uzmērījumu 2 nedēļu laikā 

no apkures sezonas sākuma visām ar pašvaldību katlumājām apkurināmajām ēkām. 

Pēc iesniegtajiem rezultātu mērījumiem, iesniegt priekšlikumus par apkures tarifu 

izmaiņām. 

 

 

13.# 

Par ceļa izdevumu atmaksu skolēnu nokļūšanai uz skolu 

D.Kalniņa, A.Mundiciema 

 

Alsungas novada domē iesniegti vidusskolas skolēnu vecāku [..]   03.09.2018. 

iesniegums  un [..] 12.09.2018. iesniegums ar lūgumu rast iespēju piešķirt naudas 

kompensāciju, sakarā ar bērnu nogādāšanu mācību iestādē Alsungas vidusskola, jo skolas 

transporta maršruts neietver skolēnu dzīvesvietas un [..] (personas kods [..]) iesniegums ar 

lūgumu apmaksāt ceļa izdevumus (sakārtot e-talonu Alsungas novadā) dēla [..]  nokļūšanai uz 

[..] pamatskolu, jo bērns mācās speciālā programmā ar kodu.   

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

pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tai skaitā iedzīvotājiem 

noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības iegūšanai. Tā kā Alsungas novada izglītības 

iestādēs netiek īstenotas speciālās izglītības programmas, pašvaldības pienākums būtu 

nodrošināt, lai iedzīvotājiem, kuriem ir konstatēta diagnoze (kods), kas nosaka speciālās 

izglītības nepieciešamību, šī speciālā izglītība būtu pieejama. Alsungas novadā deklarētie 

bērni, kam nepieciešama speciālā izglītība, pārsvarā to iegūst [..]  pamatskolā vai Pelču 

speciālajā internātpamatskolā. Skolēniem, kas mācās speciālās izglītības iestādē (Pelčos), 

ceļu uz izglītības iestādi apmaksā valsts. Skolēniem, kas apgūst speciālās izglītības 

programmu vispārējās izglītības iestādē, ceļš tiek apmaksāts tikai tā novada teritorijā, kurā 

atrodas šī speciālās izglītības iestāde. 

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

kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 371 “Braukšanas maksas atvieglojumu 

noteikumi” 8.
3
 punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2018. sēdes 

deputātu atzinumu, 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 
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“Pretī” nav, 

Grigorijs Rozentāls izgājis no sēžu telpas un balsojumā nepiedalās. 

Dome nolemj: 

1. Atmaksāt degvielas izdevumus skolēnu [..] un [..] vešanai uz Alsungas vidusskolu pēc 

vecāku iesniegtajiem degvielas iegādes čekiem (ar rekvizītiem), nepārsniedzot  20 

(divdesmit) litrus pilnā kalendārā mēnesī. Degvielas izdevumus atmaksāt tikai par 

mācību dienām, kad skolēns apmeklējis Alsungas vidusskolu.  

2. Segt braukšanas izdevumus skolēnam [..], kamēr viņš apgūst speciālo pamatizglītības 

programmu [..]  pamatskolā, maršrutā Alsunga – Vārtkambari, pievienojot šo maršrutu 

e-talonam. Noteikt, ka [..] katru reizi jāuzrāda autobusa vadītājam Latvijas Goda 

ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” un skolēna apliecība, lai saņemtu valsts 

apmaksāto braukšanas maksas atvieglojumu 90% apmērā.  

 

 

14.# 

Par grozījumiem 15.02.2018. saistošajos noteikumos Nr. 3 “Pašvaldības materiālie 

pabalsti Alsungas novadā” 

D.Kalniņa 

 

Piemērojot 15.02.2018. saistošos noteikumus Nr. 3 “Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas 

novadā”, tika konstatēts, ka nav pilnā apmēra iespējams to 3.1. un 4.1. punktu piemērot 

atbilstoši mērķim, jo noteikumi paredz pabalstu izmaksu par bērnu, kas mācās cita novada 

teritorijā esošā speciālās izglītības iestādē, bet neparedz izmaksāt par bērnu, kurš apgūst 

speciālās izglītības programmu cita novada vispārējās izglītības iestādē. Bērniem ar 

speciālām vajadzībām (kods) nav iespējams iegūt izglītību Alsungas vidusskolā, jo tajā netiek 

īstenota speciālās izglītības programma. 

 

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

 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Zaiga 

Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6 “Grozījumi Alsungas novada domes 2018. 

gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Pašvaldības materiālie pabalsti”. 

2. Bērniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu cita novada teritorijā esošā 

vispārējās izglītības iestādē, pabalsts jāizmaksā 2018. gadā pēc Saistošo noteikumu 

Nr. 6. “Grozījumi Alsungas novada domes 2018. gada 15. februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 3 “Pašvaldības materiālie pabalsti” stāšanās spēkā. 
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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  

2018. gada 20. septembra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 10#14 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

2018. gada 20. septembrī                                                                                                   Nr. 6 

 

Grozījumi Alsungas novada domes 2018. gada 15. februāra saistošajos noteikumos  

Nr. 3 “Pašvaldības materiālie pabalsti” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

43. panta trešo daļu 

 

Izdarīt Alsungas novada domes 2018. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 

“Pašvaldības materiālie pabalsti” grozījumus: 

1. Papildināt noteikumu 3.1. punktu aiz vārdiem “cita nvada teritorijā esošā speciālās 

izglītības iestādē” ar vārdiem “vai speciālās izglītības programmā cita novada 

teritorijā esošā vispārējās izglītības iestādē”. 

2. Papildināt noteikumu 4.1. punktu aiz vārdiem “cita novada teritorijā esošā speciālās 

izglītības iestādē” ar vārdiem “vai speciālās izglītības programmā cita novada 

teritorijā esošā vispārējās izglītības iestādē”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        D. Kalniņa 

  

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

Grozījumi Alsungas novada domes 2018. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 

3 “Pašvaldības materiālie pabalsti” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Piemērojot 15.02.2018. saistošos noteikumus Nr. 3 “Pašvaldības 

materiālie pabalsti Alsungas novadā”, tika konstatēts, ka nav pilnā 

apmēra iespējams to 3.1. un 4.1. punktu piemērot atbilstoši 

mērķim, jo noteikumi paredz pabalstu izmaksu par bērnu, kas 

mācās cita novada teritorijā esošā speciālās izglītības iestādē, bet 

neparedz izmaksāt par bērnu, kurš apgūst speciālās izglītības 

programmu cita novada vispārējās izglītības iestādē. Bērniem ar 

speciālām vajadzībām (kods) nav iespējams iegūt izglītību 

Alsungas vidusskolā, jo tajā netiek īstenota speciālās izglītības 

programma. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Tiek veikti papildinājumi, lai visiem bērniem, kuriem nav iespēja 

izvēlēties mācīties Alsungas vidusskolā, jo tajā netiek īstenota 

speciālās izglītības programma, būtu iespēja saņemt pabalstu 

pirmklasniekam vai pabalstu skolas piederumu iegādei 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

2018. gada budžetā šim mērķim nepieciešams atvēlēt papildus 

20,00 eiro. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sociāli 

ekonomisko stāvokli 

(uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā 

Nav. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav. 

 

Domes priekšsēdētāja        D. Kalniņa 
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15.# 

Par Alsungas novada domes Komunālā iecirkņa 2018.gada amatu sarakstu 

D.Kalniņa, A.Mundiciema 

Lai nodrošinātu Alsungas novada domes Komunālā iecirkņa nepārtrauktu darbību 

mazkvalificētu darbu veikšanai, kā arī pamatojoties uz  šī iecirkņa 2018.gada darba algas 

fonda ekonomiju (ilgstoši slimojoši darbinieki), ar 10.09.2018 mainīt  Alsungas novada 

domes Komunālā iecirkņa 2018.gada amatu sarakstu, papildinot to ar amatu 

“Palīgstrādnieks” 1,0 darba slodzes. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu un 

Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Zaiga 

Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Papildināt Komunālā iecirkņa amatu sarakstu esošā darba algas fonda ietvaros ar 

amatu “Palīgstrādnieks”  1,0 darba slodze, amatalga 430,00 ar 10.09.2018. 

 

16.# 

Par īres un komunālo pakalpojumu parādniekiem 

D.Kalniņa, A.Mundiciema 

Alsungas novada domes īpašumā esošo dzīvokļu īrnieki  

1. [..], adrese [..], parāds  uz 11.09.2018  Euro 1205.08, pēdējais maksājums veikts 

16.02.2015,  

2. [..], adrese [..], parāds uz 11.09.2018 Euro 1107.49, pēdējais maksājums veikts 

20.07.2015,  

3. [..],  adrese [..], parāds Euro 471.07, maksājumi vispār nav veikti, līgums no 

01.04.2016, neskatoties uz vairākkārtējiem rakstiski nosūtītiem  atgādinājumiem,  

nemaksā par īri, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem.  

         Juridisko pakalpojumu sniedzējai  iesniegti dokumenti parāda piedziņai,kā arī 

samaksātas nodevas Valsts kasei 

1. Par [..] 27.01.2016, 20.07.2017  un 08.02.2018; 

2. Par [..] 04.08.2017; 

3. Par [..] 27.01.2016.   

Taču domes Finanšu nodaļā  nav saņemti apliecinājumi, ka parāda piedziņas lietas tiek 

risinātas, kā arī  maksājumi parādu segšanai  nav saņemti. 

Pielikumā:  izdrukas no grāmatvedības sistēmas par īrnieku parādiem. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri”  28.
2
 pantu: 

Dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšana, ja īrnieks ir parādā īres maksu un maksu par 

pamatpakalpojumiem, 

Izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot īrnieku kopā ar viņa ģimenes 

locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, šādos gadījumos: 
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1) ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā dzīvojamās telpas īres maksu, lai gan viņam 

bija nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu un 

normatīvajiem aktiem; 

2) ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā par pamatpakalpojumiem, lai gan viņam bija 

nodrošināta iespēja izmantot pamatpakalpojumus saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu un 

normatīvajiem aktiem. 

Izīrētājs pirms prasības celšanas tiesā vismaz mēnesi iepriekš rakstveidā brīdina 

īrnieku par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. Gadījumos, kad izīrētājam nav zināma 

īrnieka atrašanās vieta, prasību tiesā var celt, ja mēnesi iepriekš laikrakstā "Latvijas 

Vēstnesis" ir publicēts brīdinājums.  

Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri”  28.
2
 pantu un Finanšu un 

saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Zaiga 

Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Uzdot Alsungas novada domes juridisko pakalpojumu sniedzējai Vinetai Ķinei 

likumdošanā noteiktajā kārtībā brīdināt parādniekus par īres līgumu pārtraukšanu un izlikšanu 

no domes izīrētajiem dzīvokļiem, kā arī informēt domi par lēmuma izpildi. 

 

17.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam [..] zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu [..]  sadalīšanai 

D.Kalniņa, S. Kreičmane 

 

Izskatot [..] p.k. [..] (adrese: [..], Ķekavas novads) iesniegumu (saņemts pašvaldībā 

2017.gada 14.sepembrī  Nr. 2.1.17/1104) ar lūgumu atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta 

izstrādi zemesgabalam  ar kadastra apzīmējumu [..] -5.90 ha kopplatībā sadalot zemes vienību 

divās daļās. 

Saskaņā ar Alsungas novada zemesgrāmatas nodalījumu Nr. [..], nekustamais īpašums [..], 

kadastra numurs [..], sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] - 5.90 ha. 

Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas [..]. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem minēto 

nekustamo īpašumu lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).   

Atbilstoši Alsungas novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai nekustamajam 

īpašumam [..], kadastra numurs [..]  noteikta plānotā (atļautā) izmantošana – ainaviski vērtīgās 

lauksaimniecības zemes. 

Lauku apbūves teritorija, minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība lauksaimniecības 

zemei– 0.5 ha un meža zemei -2.00 ha. 

Nekustamajā īpašumā [..], zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..], saskaņā ar 

zemesgrāmatu  ir  noteiktas  aizsargjoslas:   
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- Vecais suitu ceļš aizsargjosla-30 metri; 

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 ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 11.5. apakšpunktiem, 13. punktu, 

  

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Zaiga 

Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta nekustama īpašuma [..]  kadastra 

apzīmējumu [..]  saskaņā ar zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem. 

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 [..] (adrese: [..], 

Ķekavas novads) .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 nekustamam īpašumam [..] zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu [..]  sadalīšanai 

 

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 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” un Alsungas novada teritorijas plānojumu.  

2. Projekta robežas. 

 

1.1.Izstrādājamā zemes ierīcības projekta robežas atbilst nekustamā īpašuma [..], 

kadastra apzīmējums [..] - 5.90 ha kopplatībā, zemes gabalu robežām.  

2. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana.  

Atbilstoši Alsungas novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai noteikta plānotā (atļautā) 

izmantošana nekustamajam īpašumam [..],  zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu  [..]  – 

ainaviski vērtīgā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, minimālā jaunveidojamas zemes 

vienības platība 0.50 ha.  

3. Projekta mērķis. 

3.1. Zemes  gabala sadalīšana divās daļās. Pirmā daļa ar aptuveno platību-0.95 ha, 

otrā daļa ar aptuveno platību 4.95 ha, Zemes gabala platības uzmērot var tikt 

precizētas. ( Saskaņā ar pielikumu Nr.2)  

3.2. Precizēt apgrūtinājumus saskaņā ar Teritorijas plānojumu, robežplānu un 

esošajiem apgrūtinājumiem projektējamā teritorijā.  

4. Projekta veidošanas nosacījumi.  

4.1. Robežas saskaņā ar darba uzdevuma grafisko shēmu; 

4.2. Citi nosacījumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

5. Projekta izstrādei nepieciešamie dati un dokumenti.  

5.1. Alsungas novada domes lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 

un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu.  

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

5.3. Grafiskā daļa – projekta risinājums uz robežplāna, ietverot īpašumu pārkārtošanas 

robežu uz Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LAS-2000,5 izstrādāta, augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāna pamatnes ar mēroga noteiktību 1:500 ar 

iekļautu nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju. 
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 5.4. Alsungas  novada teritorijas plānojums.  

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

projekta teritorijā, (skat. 6.3. un 6.4.2.apakšpunktus) izsniegtie nosacījumi zemes 

ierīcības projekta izstrādei. 

 5.6. Valsts institūciju un inženierkomunikāciju turētāju (skat. 6.4.punktu) 

atzinumi/skaņojumi zemes ierīcības projekta izstrādes atbilstībai normatīvajiem 

aktiem.  

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

505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

 6. Projekta izstrāde.  

6.1. Projekta izstrādātājs saņem nosacījumus  no inženierkomunikāciju turētājiem, 

kuru komunikācijas atrodas projekta teritorijā.  

6.2. Projekta izstrādātājs apkopo saņemtos priekšlikumus, izvērtējumus, nosacījumus 

un:  

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

projekta izstrādes nosacījumus; 

 6.2.2. izstrādā zemes ierīcības projektu:  

6.2.2.1. noformē dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  

6.2.2.2. saskaņo ar personām, kuru intereses skar projekta risinājumi (t.sk. ar 

kopīpašniekiem, ja tādi ir);  

6.4. Izstrādātais zemes ierīcības projekts tiek iesniegts:  

6.4.1. saskaņošanai - zemes ierīcības projekta teritorijā esošo inženierkomunikāciju 

turētājiem;  

6.4.2. saskaņošanai - citās valsts institūcijās, kuru intereses (atbilstoši Aizsargjoslu 

likumam un teritorijas plānojumam) skar projekta risinājumi;  

6.5. Projekta lietu izstrādātājs iesniedz apstiprināšanai Alsungas novada domē. 

 7. Projekta sastāvs un prasības projekta noformēšanai.  

7.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumiem Nr. 505 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31. - 46. punktiem.  
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18.# 

Par būvju īpašuma izveidošanu 

D.Kalniņa, S. Kreičmane 

 

Pamatojoties  uz SIA “Alsunga”, reģ. Nr. 46103000639, juridiskā adrese Upes iela 7 

Alsunga, Alsungas novads iesniegumu (17.09.2018., Nr. 2.1.17/1111) un Ministru kabineta 

2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”, 

 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Zaiga 

Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Sakarā ar ēku ierakstīšanu Zemesgrāmatā, izveidot būvju īpašumu ēkai ar kadastra 

apzīmējumu [..], kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..]. 

2. Apstiprināt ēkai nosaukumu un adresi [..]  Alsungas novads (pielikumā skice). 

 

 

19.# 

Par telpu nomas “Pils ielā 10” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D.Kalniņa, S. Kreičmane 

 

Saskaņā ar 2018. gada 17.septembra izsoles rezultātiem un Alsungas novada domes 

izsoles komisijas protokolu Nr. 2 un  to, ka [..]  (personas kods [..] ) ir nosolījis augstāko cenu, 

un  saskaņā ar Alsungas novada domes 2018. gada 17. maija lēmuma Nr. 6 “Par nekustamā 

īpašuma “Pils iela 10 “ Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas izsoli” un 2018. gada 19. 

jūlija Alsungas novada domes lēmumu Nr. 8 “Par nekustamā īpašuma “Pils iela 10 “ 

Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas izsoli”, kā arī pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14) punkta a) apakšpunktu, 

 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Zaiga 

Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt 2018. gada 17. septembrī notikušā nekustamā īpašuma “Pils iela 10” 

Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas izsoles rezultātus un apstiprināt cenu 0.36 

EUR/m
2
 euro bez PVN par kvadrātmetru (kopējā  platību 72.7 m

2
).  

2. Noslēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu mēneša laikā pēc rezultātu apstiprināšanas. 
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20.# 

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar nodibinājumu “Muzikālās izglītības fonds 

“Spanga”” 

D.Kalniņa 

 

10.09.2018. tika saņemts iesniegums (Nr. 2.1.17/1091) no nodibinājuma “Muzikālās 

izglītības fonds “Spanga”” valdes locekles Skaidrītes Daugules ar lūgumu veikt izmaiņas 

deleģēšanas līgumā, jo objektīvu iemeslu dēļ nevarēja laicīgi saņemt būvatļauju, tāpēc ar 

LAD noslēgta vienošanās par projekta īstenošanas pagarinājumu līdz 2020. gada 4. 

februārim. 

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,  

 

atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par”, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra 

Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Zaiga Vanaga,  

1 deputātu balsi “Atturas” nav, Ainars Macpans 

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

Dome nolemj: 

1. Veikt izmaiņas 2018. gada 1. jūnija deleģēšanas līgumā Nr. 88-2018 starp Alsungas 

novada domi un nodibinājuma “Muzikālās izglītības fonds “Spanga””, līguma 2.1.4. 

punktā skaitļus “31.12.2018.” aizstājot ar skaitļiem “04.02.2020.”. 

2. Veikt izmaiņas 2018. gada 1. jūnija deleģēšanas līguma Nr. 88-2018 starp Alsungas 

novada domei un nodibinājuma “Muzikālās izglītības fonds “Spanga”” pielikumā 

“Deleģēšanas līguma ietvaros plānotie suitu vērtību saglabāšanas un popularizēšanas 

pasākumi izstāžu zālē “Gāčas””  

2.1. Pielikuma 1. punktā skaitļus “30.12.2018.” aizstāt ar skaitļiem “03.02.2020.”. 

2.2. Pielikuma 2. punktā skaitļus “30.12.2018.” aizstāt ar skaitļiem “03.02.2020.”. 

2.3. Pielikuma 3. punktā skaitļus “31.12.2018.” aizstāt ar skaitļiem 04.02.2020.”. 

2.4. Pielikuma 4. punktā skaitļus “10.01.2019.” aizstāt ar skaitļiem “13.02.2020.”. 

2.5. Pielikuma 5. punktā skaitļus “10.01.2019.” aizstāt ar skaitļiem “13.02.2020.”. 

2.6. Pielikuma 6. punktā skaitļus “01.03.2019.” aizstāt ar skaitļiem “01.03.2020.”. 

2.7. Pielikuma 7. punktā skaitļus “10.01.2019.” aizstāt ar skaitļiem “13.02.2020.”. 

2.8. Pielikuma 8. punktā skaitļus “26.04.2019.” aizstāt ar skaitļiem “26.04.2020.” 
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21.# 

Par J. Šteinberga iesnieguma izskatīšanu 

D. Kalniņa 

11.09.2018. Juris Šteinbergs vērsies Alsungas novada domē ar iesniegumu, kurā lūdz 

izskatīt jautājumu par Alsungas novada iedzīvotāju neapmierinātību ar Alsungas novada 

domes vadību. Pamatojoties uz Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2018. 

sēdes deputātu atzinumu, 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Zaiga 

Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Uzdot Alsungas novada domes priekšsēdētājai D. Kalniņai informatīvajā izdevumā 

“Alsungas ziņas” uzrakstīt rakstu, kurā būtu skaidrojums iedzīvotājiem par 

jautājumiem, kuri minēti J. Šteinberga iesniegtajā vēstulē. 

2. Organizēt iedzīvotāju sapulci, kurā skaidrot iedzīvotājiem domes darbu, viņu tiesības 

piedalīties sēdēs, kā arī atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja _______________________________________D.Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre_________________________________________L.Migoviča 

 

 

 


