
Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku 

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.                                                                                                                        

 

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 

Protokols  
Alsungas novadā 

 
2016.gada 17.martā                                                                                                      Nr.3 
 

 
Darba kārtībā: 
 
1. Par līdzfinansējumu biedrībai “Darīsim paši”. 

2. Par grozījumiem 15.05.2014. saistošos noteikumos Nr.3/2014. ”Alsungas novada kārtības un 

administratīvās atbildības noteikumi”. 

3. Par brīvpusdienu apmaksu Alsungas vidusskolas 10.klases skolēniem. 

4. Par Alsungas novada pašvaldības dalību Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā 
5. Par zemes vienības atdalīšanu. 

6. Nekustamā īpašuma [..] sadalīšana. Zemes ierīcības projekta apstiprināšana. Zemes atdalīšana. 

7. Par adreses piešķiršanu. 
8. Par uzņemšanu rindā un dzīvojamās platības iedali pašvaldībā. 
9. Par deputātes Zaigas Vanagas iesniegumu. 
10. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam. 
11. Par atbalstu nodibinājumam “Sibīrijas bērni”. 
12. Par dalību Igaunijas-Latvijas 2014-2020 pārrobežu sadarbības programmas projektā. 
 
 
Priekšsēdētājs A. Sokolovskis: kas ir par to, ka darba kārtībā tiek iekļauti 12 punkti. 
Atklāts balsojums: 8 deputātu balsis “Par”.  
 

Novada domes  sēdi sāk  plkst. 16.00 un beidz plkst.17.00. 
Sēdē ieradušies deputāti: A. Sokolovskis, E. Goldbergs J. Gulbis, A. Kaminskis D. Martinova G. Rozentāls, I. 
Staņislavčika,  Z. Vanaga.  
Sēdē piedalās: novada domes izpilddirektors V. Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja A. Mundiciema, Attīstības 
nodaļas vadītāja A. Vanaga-Poriķe, Muzeja vadītāja  I.Bredovska. 
Sēdē nav ieradies deputāts: E. Zvejnieks 
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A. Sokolovskis. 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V. Zingberga. 
 
 

 

 

 

mailto:dome@alsunga.lv
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png


1.# 

Par līdzfinansējumu biedrībai “Darīsim paši” 

A. Sokolovskis 

        Pamatojoties uz biedrības  “Darīsim paši” 25.02.2016. iesniegumu par iespēju atbalstīt biedrību “Darīsim 
paši” (kur apvienojas Alsungas,  Kuldīgas un Skrundas novadi) ar novadu pašvaldību līdzfinansējumiem, un, 
pamatojoties uz 17.03.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par”8 A. Sokolovskis,  E. Goldbergs, J. Gulbis, A. Kaminskis, D. Martinova, 
G. Rozentāls, I. Staņislavčika, Z. Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 

1. Atbalstīt  no pašvaldības rezerves fonda biedrību “Darīsim paši”, piešķirot līdzfinansējumu  31,14 euro 

projekta “Tematisks izdevums “Pazīsti, atbalsti, sargā!” realizēšanai, ja projekts tiek apstiprināts.  

 

2.# 
Par grozījumiem 15.05.2014. saistošos noteikumos Nr.3/2014.”Alsungas novada kārtības un 
administratīvās atbildības noteikumi” 

A.Sokolovskis, I.Rogozova 

         Saskaņā ar Alsungas novada pašvaldības policijas iesniegumu 15.03.2016. par grozījumiem 
15.05.2014.gada saistošajos noteikumos  Nr.3/2014.  “Alsungas novada kārtības un administratīvās atbildības 
noteikumi” 38.1. punkta redakcijai “Par dabisko vajadzību kārtošanu dzīvojamo un sabiedrisko ēku kāpņu telpās, 
pagrabos, bēniņos, pagalmos, uz ielām un citur ārpus tam speciāli paredzētām vietām, uzliek naudas  sodu no 
5,00 (pieciem) līdz 75.00 (septiņdesmit pieciem) euro, un, pamatojoties uz 17.03.2016. novada domes 
apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par”8 A. Sokolovskis, E. Goldbergs, J. Gulbis, A. Kaminskis, D. Martinova, 
G. Rozentāls, I. Staņislavčika, Z. Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 

1. Veikt grozījumus 15.05.2014. saistošos noteikumos Nr. 3/2014  “Alsungas novada kārtības un 

administratīvās atbildības noteikumi”, papildinot, izsakot 38.1. punktu  šādā redakcijā:                  

38.1. Par dabisko vajadzību kārtošanu dzīvojamo un sabiedrisko ēku kāpņu telpās, pagrabos, bēniņos, 
pagalmos, uz ielām un citur ārpus tam speciāli paredzētām vietām, uzliek naudas sodu no 5,00(pieciem) līdz 
75,00 (septiņdesmit pieciem) euro. 
  
Par dabisko vajadzību kārtošanu dzīvojamo un sabiedrisko ēku kāpņu telpās, pagrabos, bēniņos, pagalmos, uz 
ielām un citur ārpus tam speciāli paredzētām vietām, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, uzliek naudas sodu no 10,00(desmit) līdz 150,00 (viens simts piecdesmit) euro. 
 
 
                                                                                            

 

 

 

 



                                                                                                         

 

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 

                                                                               Alsungas novadā 

                                                                                                                                                                

APSTIPRINĀTI: 

                                                                                                                         ar Alsungas novada domes  

2014.gada 15.maija sēdes protokollēmumu 6#6 

                                                                                                                                                                
 GROZĪJUMI: 

 ar Alsungas novada domes  
2016. gada 17.marta sēdes protokollēmumu 3#2 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 3/2016 

Grozījumi 15.05.2014. ”Alsungas novada kārtības un administratīvās atbildības noteikumos” 3/2014 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
 43. panta pirmās daļas 4.punktu 

 
 

1. Papildināt novada domes 15.05.2014. saistošos noteikumos Nr.3/2014 „Par Alsungas novada kārtības un 
administratīvās atbildības noteikumi” ar 38.1 punktu šādā redakcijā: 

 
 
38.1. Par dabisko vajadzību kārtošanu dzīvojamo un sabiedrisko ēku kāpņu telpās, pagrabos, bēniņos, 
pagalmos, uz ielām un citur ārpus tam speciāli paredzētām vietām, uzliek naudas sodu no 5,00(pieciem) līdz 
75,00 (septiņdesmit pieciem) euro. 
  
Par dabisko vajadzību kārtošanu dzīvojamo un sabiedrisko ēku kāpņu telpās, pagrabos, bēniņos, pagalmos, uz 
ielām un citur ārpus tam speciāli paredzētām vietām, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, uzliek naudas sodu no 10,00(desmit) līdz 150,00 (viens simts piecdesmit) euro. 
 
 
 
Priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
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3.# 
Par brīvpusdienu apmaksu Alsungas vidusskolas 10.klases skolēniem 

A.Sokolovskis, A.Vanaga 

           Sakarā ar novada domes Izglītības pārvaldes vadītājas Aīdas  Vanagas  01.03.2016. iesniegumu par  
pusdienu apmaksu 10.klases skolēniem no 1.09.2016. līdz 31.12.2016., un, pamatojoties uz 17.03.2016. 
novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 8 “Par” A. Sokolovskis,  E. Goldbergs, J. Gulbis, A. Kaminskis, D. Martinova, 
G. Rozentāls, I. Staņislavčika, Z. Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 

1. Rezervēt  līdzekļus Alsungas vidusskolas 10.klases skolēnu brīvpusdienu apmaksai no 1.09.2016. līdz 
31.12.2016: 14 nedēļas x 5 dienas= 70 dienas; 70 dienas x 0,70 euro=490.00 euro (10 skolēni} no 
pašvaldības rezerves fonda. 

 
 
 

 
4.# 
Par Alsungas novada pašvaldības dalību Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā 

A. Sokolovskis, A. Vanaga-Poriķe 
 
      Pamatojoties uz to, ka ESF līdzekļi iedzīvotāju veselības veicināšanas pasākumiem būs pieejami tikai 
pašvaldībām, kuras ir Latvijas Nacionālā veselības pašvaldību tīklā, un, pamatojoties uz novada domes 
apvienoto komiteju 17.03.2016. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 8 “Par” A. Sokolovskis,  E. Goldbergs, J. Gulbis, A. Kaminskis, D. Martinova, 
G. Rozentāls, I. Staņislavčika, Z. Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 

1. Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības dalību Latvijas Nacionālā veselības pašvaldību tīklā. 
2. Kā atbildīgo politisko amatpersonu deleģēt priekšsēdētāju Aivaru Sokolovski. 
3. Kā atbildīgo darbinieku deleģēt sporta metodiķi Māri Biksi. 

 
 
5.# 
Par zemes vienības atdalīšanu 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 

Par zemes vienības atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 29.02.2016. tika saņemts 

[..], p.k. [..], adrese [..] 2-12,Venta, Rumbas pagasts, Kuldīgas  novads iesniegums un pirkuma līgums Nr.695, 

no 24.02.2016 ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..],[..] 

piešķirt atdalītajām zemes vienībām adresi.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka iesniedzējs ir lūdzis 
atdalīt nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķu zemes vienību. Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka par atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt 
zemes vienību. Pamatojoties uz nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, MK 
08.12.2015 noteikumu Nr. 698  „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktu, Ministru kabineta 
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un, pamatojoties uz novada domes 
apvienoto komiteju 17.03.2016. sēdes atzinumu,  



atklāti balsojot ar deputātu balsīm 8 “Par” A. Sokolovskis,  E. Goldbergs, J. Gulbis, A. Kaminskis, D. Martinova, 
G. Rozentāls, I. Staņislavčika, Z. Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 

1.Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]): 

1.1. Atdalīt no īpašuma zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu [..] [..]ha,  

   1.1.1. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju 

apbūve  (NĪLM kods 0601).  

   1.1.2.Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] esošām ēkām (dzīvojamai mājai un funkcionāli saistītai 

ēkai) piešķirt  adresi: [..] 

1.2. Atdalīt no īpašuma zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu [..]-[..] ha.  

  1.1. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju 

apbūve  (NĪLM kods 0601).  

  1.2.Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..]  piešķirt adresi [..] Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401) 

 

6.# 
Nekustamā īpašuma [..] sadalīšana. Zemes ierīcības projekta apstiprināšana. Zemes atdalīšana. 

A.Sokolovskis, Skreičmane 
 

          Saskaņā ar zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam [..] ar kadastra apzīmējumu Nr. [..] un Nr. 
[..], kas izstrādāts, pamatojoties uz īpašuma ‘[..]’  2013. gada 15.augusta  Alsungas pagasta padomes sēdes 
protokolu Nr.14 ‘’Par zemes ierīcības projekta izstrādi’, SIA [..] pilvarotās personas [..], p.k. [..], iesniegums un 
pirkuma līgums no [..] (reģ. Nr. [..] ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu [..]- [..]ha platībā un pievienot nekustamam īpašumam [..]. 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 8 ” par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis, D.Martinova, 
G.Rozentāls I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
 „Pretī” nav; 
„Atturas” nav, 
Dome nolemj: 
 
1. Veikt grozījumus Alsungas novada domes 21.11.2013. sēdes protokollēmumā  Nr. 21#9 “Nekustamā 
īpašuma [..]sadalīšana. Zemes ierīcības projekta apstiprināšana, papildinot to ar 1.3.punktu: 
                1.3. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]), zemes vienību [..] ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu [..], piešķirot jaunu nosaukumu [..], nosakot lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101).  
 
7 # 
Par adreses piešķiršanu  

 A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 
                   Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto daļu un MK 
08.12.2015 noteikumu Nr. 698 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punkta 2.1.apakšpunktu,  un [..]  
iesniegumu (14.03.2016), paskaidrojuma rakstu, un, pamatojoties uz 17.03.2016. novada domes apvienoto 
komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 8 “Par” A. Sokolovskis,  E. Goldbergs, J. Gulbis, A. Kaminskis, D. Martinova, 
G. Rozentāls, I. Staņislavčika, Z. Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 



 
1. Nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] 

un uz tās esošai ēkai [..]piešķirt adresi – [..], Alsungas novads, LV-3306 (Pielikumā skice). 

2. Novada domes Kancelejai vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai.   

3. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt VZD Kuldīgas reģionālajai nodaļai, Pilsētas laukums 2, Kuldīga. 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p.1.d., lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, 

LV-3401). 

 

8.# 

Par uzņemšanu rindā un dzīvojamās platības iedali pašvaldībā 

A. Sokolovskis, V.Dunajevs,  V.Zingberga 

  Saskaņā ar: 

 likumu “Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu Šis likums reglamentē dzīvojamo telpu (turpmāk arī — 
dzīvoklis) izīrēšanas nosacījumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā ir dzīvojamās telpas, kā arī 
tiesiskās attiecības, kas veidojas starp izīrētāju un īrnieku, nosaka viņu tiesības un pienākumus, 
reglamentē dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību. 

Īres tiesiskajām attiecībām, ciktāl tās neregulē šis likums, piemērojams Civillikums un citi normatīvie akti. 
Nedzīvojamo telpu īres līgumi tiek slēgti Civillikumā noteiktajā kārtībā. 

 2.pantu Dzīvojamās telpas īre 
Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu. 

Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī 
pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" uz likumīga pamata ieguvusi 
attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā. 

Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai 
apakšīres līgums. 

 [..] 1.03.2016. iesniegumu, [..] 04.03.2016.iesniegumu un [..] 17.02.2016.iesniegumu, 

  pamatojoties uz 17.03.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu 8 balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E. Goldbergs, J. Gulbis, A. Kaminskis, D. 
Martinova, G. Rozentāls, I. Staņislavčika, Z. Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 

1. Uzņemt rindā uz apdzīvojamās platības  pašvaldībā iedali: 
1.1. [..] p/k [..], dzīvojošu [..] Alsungas novadā; 
1.2. [..] p/k [..], dzīvojošu  [..], Alsungas novadā. 

2. Piešķirt dzīvokļus: 
2.1. Skolas ielā 11a dz. [..] Alsungā [..] 
2.2. Skolas ielā 8 dz. [..][..]. 
3. Pieņemt zināšanai [..] iesniegumu par dzīvokļa iedales rindas saglabāšanu, piedāvājot tikai 

labiekārtotu dzīvokli-sākot ar 2017.gadu. 
 

9.#  

Par deputātes Zaigas Vanagas iesnieguma izskatīšanu 

A.Sokolovskis, Z.Vanga 

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums


         Saskaņā ar deputātes Zaigas Vanagas  iesniegumu 17.03.2016. par atlīdzības izmaksu atsākšanu 
deputātes pienākumu veikšanai, un, pamatojoties uz novada domes apvienoto komiteju 17.03.2016. sēdes 
atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu 7 balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E. Goldbergs, J. Gulbis, A. Kaminskis, D. Martinova, 
G. Rozentāls, I. Staņislavčika, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Balsošanā nepiedalās Zaiga.Vanaga, 
Doma nolemj: 
 

1. Ar 17.03.2016. atsākt atlīdzības izmaksu Zaigai Vanagai  par deputātes pienākumu veikšanu. 

 

  
10.# 
Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam  

A.Sokolovskis 
 
Saskaņā ar: 

Biedrības ”LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTO APVIENĪBA” 23.02.2016. iesniegumu “Par atbalstu politiski 
represēto personu salidojumam” 27.08.2016. plkst.13.00 Ikšķilē, un, pamatojoties uz novada domes apvienoto 
komiteju 17.03.2016. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 8 “Par” A. Sokolovskis,  E. Goldbergs, J. Gulbis, A. Kaminskis, D. Martinova, 
G. Rozentāls, I. Staņislavčika, Z. Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 

 

1. Piešķirt autobusu Alsungas novada politiski represēto personu nokļūšanai 27.08.2016 salidojumā 
Ikšķilē, degvielas izdevumus apmaksājot no pašvaldības līdzekļiem. 

2. Pašvaldības rezerves fondā rezervēt 70,00 euro novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalības 
maksājumam Ikšķilē .  

 
 
11.# 
Par atbalstu nodibinājumam ”Sibīrijas bērni” 

A.Sokolovskis 
 

    Saskaņā ar Nodibinājuma “Sibīrijas bērni” iesniegumu un novada domes 3.12.2015. apvienoto komitejas 
sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E. Goldbergs, J. Gulbis, A. Kaminskis, D. 

Martinova, G. Rozentāls, I. Staņislavčika, Z. Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 
1. Pārskaitīt  nodibinājumam “Sibīrijas bērni” Reģ. Nr.40008057169 finansiālu atbalstu 100,00 euro 

kopumā: projektam “Runājošā grāmata “Sibīrijas bērni”, projektam–izstādei “Sibīrijas bērni”, 
dokumentālās filmas “Tēvi tur” izveidošanai, sacerējumu un zīmējumu konkursu organizēšanai.  

2. Nodibinājumam “Sibīrijas bērni” pārskaitīt 100,00 euro no pašvaldības rezerves fonda (pēc rēķina 
saņemšanas). 

 
 



 
 

12.# 
Par dalību Igaunijas-Latvijas 2014-2020 pārrobežu sadarbības programmas projektā 

A. Sokolovskis, A. Vanaga-Poriķe  
 
    Pamatojoties uz Alsungas novada domes deputātu D. Martinovas, G. Rozentāla un A. Kaminska iesniegumu, 
kā arī uz Igaunijas-Latvijas 2014-2020 pārrobežu sadarbības programmas projekta pieteikumu “UNESCO-
tūrisms”, un, pamatojoties uz 17.03.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E. Goldbergs,  A. Kaminskis, D. Martinova, G. 
Rozentāls,  Z. Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” 2:  J.Gulbis,  I.Staņislavčika, 
Doma nolemj: 
 

1. Atbalstīt Alsungas novada pašvaldības dalību Igaunijas-Latvijas 2014-2020 pārrobežu sadarbības 
programmas projektā “UNESCO-tūrisms”, veicot investīcijas Alsungas tūrisma objektā Muzejā. 

 
 
 
 
Priekšsēdētājs A.Sokolovskis  
Kancelejas vadītāja .V.Zingberga  
  

 


