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APSTIPRINĀTI  
ar Alsungas novada domes 

18.02.2010.sēdes protokollēmumu Nr.2#1 
  

Saistošie noteikumi Nr.4/2010. ”GROZĪJUMI SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS Nr.1/2009. ”ALSUNGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

NOLIKUMS”  
                  

  APSTIPRINĀTI 
                                                                                                                         ar Alsungas 
novada domes   17.09.2009.                   
                                                                                                        lēmumu (protokols Nr.6 # 5) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1 
 

„ALSUNGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 
  

                                                                                    Izdoti pamatojoties uz likuma 
                                                                                                         "Par pašvaldībām" 21.panta 

pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 
 

                                                                 GROZĪJUMI: Saistošie noteikumi 
Nr.7/2009. 22.10.2009.protokollēmums Nr.8#4; 

                                                                                             Saistošie noteikumi Nr.10/2009   
17.12.2009.protokollēmums Nr.11#18 

  
I. PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS, PAŠVALDĪBAS DOMES  UN 

ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA 
  
1. Alsungas novada pašvaldība ir vienota un nedalīta teritorija. 

  
2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, 
kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo 
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai 
deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda 
pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības 
institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.   
  
3. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 
13 deputātiem.  
 



4. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 
deputātiem ievēl: 

4.1. finanšu un tautsaimniecības komiteju septiņu locekļu sastāvā; 
4.2. izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komiteju sešu locekļu sastāvā. 

 
5. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:   

5.1. Alsungas novada dome ( turpmāk – pašvaldības centrālā administrācija); 
5.2.  Alsungas novada sociālais dienests;   
5.3. Alsungas novada Bāriņtiesa. 
 

6. Pašvaldības administrācijai ir pakļautas sekojošas struktūrvienības:    
6.1. Alsungas bērnu nams-patversme; 
6.2. Alsungas  bibliotēka; 
6.3. Alsungas   kultūras nams; 
6.4. Alsungas  muzejs; 
6.5. Alsungas  mūzikas skola; 
6.6. Alsungas būvvalde; 
6.7. Alsungas dzimtsarakstu nodaļa; 
6.8. Alsungas izglītības pārvalde; 
6.9. Alsungas komunālais  iecirknis; 
6.10.Alsungas pirmsskolas  izglītības iestāde; 
6.11.Alsungas pašvaldības policija; 
(grozījumi ar Alsungas novada domes sēdes  22.10.2009.protokollēmumu Nr.8#4) 
6.12.Alsungas  vidusskola. 
(grozījumi ar Alsungas  novada  domes sēdes  17.12.2009.protokollēmumu Nr.11#18) 
Pašvaldības administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. 
Alsungas Vidusskola ir izglītības iestāde, kas saskaņā ar likumiem nav jāreģistrē 
Uzņēmumu reģistrā, to kā nodokļu maksātāju reģistrē Valsts ieņēmumu 
dienests. 

   Pašvaldība izveidojusi iestādes, struktūrvienības autonomo funkciju izpildei. To 
kompetence, tiesības un pilnvaras noteiktas normatīvajos aktos, iestāžu un 
struktūrvienību Nolikumos. 
 

7.  Pašvaldības domes padotībā nav pašvaldības aģentūru. 
 
 8. Pašvaldība nav kapitāldaļu turētāja kapitālsabiedrībās. 
 
9.  Pašvaldība nav kapitāldaļu turētāja privātajās kapitālsabiedrībās. 
   
10. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 
 10.1. biedrībā Latvijas Pašvaldību savienība; 
 10.2. biedrībā Etniskās kultūras centrs „Suiti”. 
   
11. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 
iedzīvotājiem ir izveidojusi: 

11.1. vēlēšanu komisiju; 
11.2. administratīvo komisiju; 
11.3. izsolu un konkursu, pamatlīdzekļu novērtēšanas un norakstīšanas, kā arī 
privatizācijas un  iepirkumu komisiju; 
11.4.civilās aizsardzības komisija; 

(grozījumi ar Alsungas novada domes sēdes  22.10.2009.protokollēmumu Nr.8#4) 
11.5.pedagogu atlases komisija. 

 (grozījumi ar Alsungas novada domes sēdes  22.10.2009.protokollēmumu Nr.8#4) 
 
Priekšsēdētājs  __________________________                              G.Rozentāls 



 
 
 
 
 


