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Ārkārtas sēdes protokols  

Alsungā 

2021. gada 30. aprīlis                                                      Nr. 8 

 

Darba kārtībā: 

1. Par 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu. 

2. Par deputāta G.Rozentāla pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. 

3. Par novada domes pastāvīgo komiteju sastāva izmaiņām. 

4. Par Alsungas novada domes priekšsēdētājas vietnieka ievēlēšanu. 

 

 

 

Novada domes sēdi sāk plkst. 8.30 un beidz plkst. 8.50. 

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

Inga Bredovska, Grigorijs Rozentāls (piedalās līdz 2. jautājuma izskatīšanai), Ainars 

Macpans, Andris Kaminskis, Dace Martinova (pievienojas pie 3. jautājuma izskatīšanas), 

Inārs Bērtulsons (pievienojas pie 4. jautājuma izskatīšanas). 

Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, izpilddirektors Voldemārs 

Dunajevs. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 
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1.# 

Par 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Atbilstoši likumiem “Par grāmatvedību”, “Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru 

kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība” un citiem normatīvajiem aktiem,  ir sagatavots Alsungas novada domes 2020. 

gada Finanšu pārskats.        

Pārskata dokumenti sagatavoti un pieejami Valsts kases sistēmā. Alsungas novada 

domes darbību un finanšu pārskatu par 2020. gadu pārbauda zvērināts revidents 

(pielikumā zvērināta revidenta atzinums par 2020. gada pārskatu). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma 

“Par budžetu un finanšu vadību” 30.pantu, likuma “Par grāmatvedību” un Ministru 

kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība”, 

 

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

Šteinbergs, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Andris 

Kaminskis, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Apstiprināt 2020. gada finanšu pārskatu. 

 

2.# 

Par deputāta G.Rozentāla pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 

D. Kalniņa, G.Rozentāls 

Dome izskata deputāta Grigorija Rozentāla 2021. gada 29. aprīļa iesniegumu par 

Alsungas novada domes deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. 

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. panta 

pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka “deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, 

kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta 

personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu;” savukārt ceturtā daļa 

nosaka, ka “Lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa 

iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis 

deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu 

dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai 

domes sēdes dienai.”.  

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 10.punkta, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un 3.panta ceturto daļu, 



 

 

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

Šteinbergs, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Andris 

Kaminskis, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 
1. Izbeigt pirms termiņa Grigorija Rozentāla Alsungas novada domes deputāta 

pilnvaras. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Sakarā ar deputāta Grigorija Rozentāla 2021. gada 29. aprīļa iesniegumu par deputāta 

pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa, ir nosūtīts paziņojums novada vēlēšanu komisijai. No 

vēlēšanu komisijas saņemts ziņojums, ka, pamatojoties uz Alsungas novada 2017. gada 

03. jūnija Domes vēlēšanu rezultātu protokolu, nākamais kandidāts, kurš ieguvis lielāko 

balsu skaitu “Suitu zeme” sarakstā, ir Dace Martinova, kura uzaicināma stāties deputāta 

Grigorija Rozentāla vietā.  

 Daiga Kalniņa informē, ka Dace Martinova ir piekritusi stāties pašvaldības domes 

deputāta amatā un  lūdz Daci Martinovu piedalīties domes sēdei. 

 

3.# 

Par novada domes pastāvīgo komiteju sastāva izmaiņām 

D. Kalniņa 

Novada dome izskata domes priekšsēdētāja sagatavotos priekšlikumus pastāvīgo 

komiteju sastāva izmaiņām un  aicina deputātus lemt par pastāvīgo komiteju sastāvu. 

Alsungas novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta 1. daļu, 

21. panta 1.daļas 10. punktu, 50. pantu un 51. pantu, 

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

Šteinbergs, Dace Martinova, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Andris 

Kaminskis, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt darbam Finanšu un saimnieciskās darbības komitejā locekļa amatam 

deputāti Daci Martinovu. 

2. Apstiprināt Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas locekļa amatam 

deputāti Daci Martinovu.  

 

 

 

 



 

 

4.# 

Par Alsungas novada domes priekšsēdētājas vietnieka ievēlēšanu 

D.Kalniņa 

Sakarā ar deputāta Grigorija Rozentāla 2021. gada 29. aprīļa iesniegumu par deputāta 

pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa Novada domes priekšsēdētāja D. Kalniņa izvirza 

domes priekšsēdētāja vietnieka amatam deputātu Aivaru Sokolovski. Aicina izvirzīt 

deputātus arī citus kandidātus. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20. pantu, 

 

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

Šteinbergs, Dace Martinova, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Andris 

Kaminskis, Inārs Bērtulsons, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Par Alsungas novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Aivaru Sokolovski 

personas kods [..]. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre   ________________________________ L. Migoviča 

 

Ar protokolu iepazinos un saskaņoju: 

 

       ________________________________A. Sokolovskis 

 

        ________________________________J. Šteinbergs 

 

________________________________I. Bērtulsons 

 

     ________________________________I. Bloka 

 

________________________________A. Macpans 

 

________________________________I. Bredovska 

 

________________________________D. Martinova 

 

________________________________A. Kaminskis 


