
 
 
 
 

 

 
 

  ALSUNGAS NOVADA                                       
DOMES 

                                                                                                                             
SĒDE 

 
Reģistrācijas Nr.90000036596 

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

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

Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

                                                                        
Sēdes protokols  

                                                                                Alsungas  novadā 
2017.gada   20.aprīlī                                                                                                                                 Nr. 6  
 
Darba kārtībā: 
 

1. Par Alsungas novada pašvaldības Deinstitucionalizācijas  vadības grupas izveidošanu. 
2. Par  pašvaldības zemes nomu ar apbūves tiesībām.   
3. Par grozījumiem pašvaldības policijas Nolikumā. 
4. Par Alsungas novada bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu. 
5. Par datortehnikas un kopētāja iegādi Alsungas Pirmsskolas izglītības iestādē “Miķelītis”. 
6. Par  dzīvojamo platību pašvaldībā. 
7. Par  adreses likvidēšanu. 
8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē.. 
9. Par  deputāta J.Gulbja  iesniegumu. 
10. Par Latvijas Republikas kultūras ministrijas profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas mūzikas, 

mākslas un dizaina vidusskolas plenērpraksi. 
11. Par dalības maksu politiski represēto pasākumam Ikšķilē. 
12. Par Kuldīgas Galvenās  bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam. 
 

Klausās novada domes priekšsēdētāju A.Sokolovski: kas par  šādu darba kārtību? 
Deputāti vienbalsīgi apstiprina divpadsmit jautājumu izskatīšanu domes sēdē. 
 
 
 
             Novada domes  sēdi sāk plkst. 15.00 un beidz plkst.17.00. 
Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, J.Gulbis, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
Sēdē nav ieradušies deputāti:  E.Zvejnieks,D.Martinova, A.Kaminskis,E.Goldbergs. 
Sēdē piedalās: novada domes izpilddirektors V.Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema, Alsungas novada 
domes iestāžu un struktūrvienību vadītājas/i:  
Pieaicinātās personas: J.Hercenberga – laikraksta “Kurzemnieks” žurnāliste; novada iedzīvotāja  L.Strujeviča. 
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga. 
 
 
 



1.# 
Par Alsungas novada pašvaldības Deinstitucionalizācijas (DI) vadības grupas izveidošanu 
_____________________________________________________________________ 
A.Sokolovskis, M.Baumane 

 
Lai veicinātu kvalitatīvu un daudzveidīgu sociālo pakalpojumu attīstību Alsungas novada pašvaldībā, Alsungas 

novada pašvaldība kopā ar citām Kurzemes pašvaldībām  ir iesaistījusies Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajā 
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā “Kurzeme visiem”. Alsungas pašvaldība un Kurzemes plānošanas reģions 
2015. gada 25. augustā noslēdza nodomu protokolu par sadarbību projekta „Kurzeme visiem” īstenošanā (KPR 
reģ.Nr.2.2-11/38/15) un 2016. gada 29. aprīlī noslēdza sadarbības līgumu par sadarbību projekta “Kurzemes visiem” 
īstenošanā. 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. „Palielināt kvalitatīvu 
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” projekta „Kurzeme visiem” ir 
apstiprināts un Projekta īstenotājs ir 2015.gada 11.decembrī parakstījis vienošanos par Eiropas Savienības fonda 
projekta īstenošanu Nr.9.2.2.1./15/I/004. 

Projekta mērķis ir kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 
videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamības palielināšana personām ar invaliditāti un bērniem Kurzemes reģionā. 

Lai uzraudzītu projekta ieviešanu Alsungas novada pašvaldībā, nepieciešams izveidot Deinstitucionalizācijas 
(DI) vadības grupu un nodrošināt tās darbību. 

Pašvaldības DI vadības grupas funkcijas būs nodrošināt mērķtiecīgu DI plānošanu, īstenošanu un uzraudzību 
pašvaldības līmenī, nodrošināt iesaistīto pušu sadarbību DI procesa īstenošanā un projekta ieviešanā pašvaldības 
teritorijā, tai skaitā: sagatavot un sniegt KPR informāciju par infrastruktūras objektiem, pašvaldībā esošajiem un 
plānotajiem pakalpojumiem un pieprasījumu pēc tiem, nodrošināt DI pamatprincipu ievērošanu sabiedrībā balstītu 
pakalpojumu plānošanā un sniegšanā, organizēt jaunu sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidi, organizēt pakalpojumu 
sniegšanu atbilstoši Kurzemes reģiona DI plānam, pārraudzīt personu ar GRT sagatavošanas un pakalpojumu 
sniegšanas procesa īstenošanu pašvaldības līmenī, veicināt vietējās sabiedrības izpratni par projekta mērķa grupām, 
informējot par to vajadzībām un iespējām un iesaistot mērķa grupas pašvaldības kopienas aktivitātēs,  sadarboties ar 
reģiona DI vadības grupu. 

Pamatojoties uz Alsungas novada domes  apvienoto komiteju 13.04.2017. sēdes deputātu atzinumu, 
atklāti  balsojot ar  deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis,  J.Gulbis,  I.Staņislavčika, Z.Vanaga 
“Atturas” G.Rozentāls 
“Pretī”nav, 
Dome nolemj:  

1. Izveidot Alsungas novada pašvaldības Deinstitucionalizācijas (DI) vadības grupu, kas nodrošinās Eiropas 
Sociālā fonda līdzfinansētā projektā “Kurzeme visiem” DI procesa vadību un pieņemt lēmumus, veicinot 
kvalitatīvu un daudzveidīgu sociālo pakalpojumu attīstību Alsungas novada pašvaldībā, šādā sastāvā: 
1.1 Aivars Sokolovskis, Alsungas novada domes priekšsēdētājs; 
1.2 Maira Baumane, Alsungas novada Sociālā dienesta vadītāja; 
1.3 Aiga Vanaga, Alsungas novada domes attīstības nodaļas vadītāja; 
1.4 Lauma Migoviča Alsungas novada domes attīstības nodaļas koordinatore; 
1.5 Sanita Gulbe, Alsungas novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm ar bērniem; 
1.6 Zaiga Vanaga, novada domes deputāte. 

 
 
2.# 
Par pašvaldības zemes nomu ar apbūves tiesībām 
A.Sokolovskis, S.Kreičmane 

 
Alsungas novada domē 2017. gada 23.martā,  ir saņēmusi Rolanda Veisa, p.k. 190181-12861, deklarētā 

adrese ‘’Eglenieki’’ Alsungas novadā iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi uz 10 gadiem 0,14 ha platībā ar apbūves 
tiesībām uz nomnieka vārda, projektam ‘’Tējnīca’’ u.c. izklaides un kultūras pasākumiem Alsungas novada domes 
piederošajā nekustamajā īpašumā Skolas iela 11A, Alsungā, Alsungas novadā, kadastra Nr.62420080371.  



Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskās personas 
zemes nomu” III daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 22. pantu, kā arī to, ka, pēc paziņojuma izlikšanas par īpašuma nomu Alsungas novada domes 
ēkā, nav pieteikušies citi pretendenti, kā arī pamatojoties uz Alsungas novada domes  apvienoto komiteju 13.04.2017. 
sēdes deputātu atzinumu, 
atklāti  balsojot ar  5 deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, J.Gulbis, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj:  

 
1. Iznomāt ar apbūves tiesībām (komercdarbības objektu apbūve) Rolandam Veisam, p.k.190181-12861, uz 10 gadiem 

Alsungas novada domei piederošo nekustamā īpašuma daļu Skolas ielā 11A, Alsunga, Alsungas novadā, kadastra 
Nr.62420080371, platība 0,14 ha (pielikumā skice ar iezīmētu iznomāto teritoriju). 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Noteikt minimālo nomas 
maksu  28 euro gadā, ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. 

3.Zemesgabala nomas līgumā paredzēt nosacījumu: ja zemes nomnieks 2 gadu laikā neuzsāk būvniecību Latvijas 
Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā, nomas līgums tiek lauzts. 

4. Maksu par apbūves tiesību uzsākt maksāt pēc uzņēmējdarbības projekta “Tējnīca” apstiprināšanu LEADER. 
5. Apstiprināt Ronaldam Veisam personas kods190181-12861 apbūves tiesību līgumu šādā redakcijā: 

 
 

 
3.# 
Par grozījumiem pašvaldības policijas Nolikumā 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs, Ie.Rogozova, J.Gulbis 
 
 
              Saskaņā ar: 

• likuma „Par policiju” 19.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu,  
•  Alsungas novada domes  apvienoto komiteju 13.04.2017. sēdes deputātu atzinumu, 
• atklāti  balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, J.Gulbis, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 

Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj:  

 

1. Līdz 20.04.2017. precizēt  grozījumus Alsungas novada pašvaldības policijas Nolikumā. 
2. Saskaņā ar likuma par “Policiju“ 21.pantu uzdot kancelejas vadītājai nosūtīt rakstveida piekrišanas 

pieprasījumu  Iekšlietu ministram par pašvaldības policijas priekšnieces pienākumu veikšanu Ievai 
Rogozovai.  

 
 
4.# 
Par Alsungas novada Bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu 

A.Sokolovskis, D.Kaminska 
 
       Saskaņā ar: 

• likuma ”Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Bāriņtiesu 
likuma 4.panta trešo daļu; 

• Alsungas novada domes  apvienoto komiteju 13.04.2017. sēdes deputātu atzinumu, 
atklāti  balsojot ar  5 deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis,  J.Gulbis,  G.Rozentāls, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj:  



 
1. Apstiprināt Alsungas novada Bāriņtiesas ētikas kodeksa projektu (sk. pielikumā). 
 

 
 

5.# 
Par datortehnikas un kopētāja iegādi Alsungas Pirmsskolas izglītības iestādē “Miķelītis” 

A.Sokolovskis, A.Lipsne, A.Mundiciema 
 

Saskaņā ar: 
• Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas A.Lipsnes  iesniegumu 16.03.2017.; 
• Priekšsēdētāja A.Sokolovska rezolūciju: Datorspeciālistam dot atzinumu par datora un kopētāja 

nolietošanas  sastādīta akta veidā; Finanšu nodaļai dot atzinumu par finansiālām iespējām; Skatīt 
apvienoto komiteju sēdē. Lēmumu pieņemt domes sēdē, 

• Finanšu nodaļas vadītājas A.Mundiciemas atzinumu un saņemto slēdzienu ar norakstīšanas aktu; 
• Alsungas novada domes  apvienoto komiteju 13.04.2017. sēdes deputātu atzinumu, 

 
atklāti  balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis,  J.Gulbis,  G.Rozentāls, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj:  
 

1. Pirmsskolas izglītības iestādei “Miķelītis” datortehnikas un kopētāja  iegādei  no pašvaldības rezerves fonda 
piešķirt 930,00 euro. 

 
 
 
6.# 
Par  dzīvojamo platību pašvaldībā 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs, V.Zingberga 
 
Saskaņā ar: 

• Pašvaldībā reģistrēto  dzīvojamās platības iedales uzskaites rindu; 
• L. Strujevičas  07.04.2017. iesniegumu par dzīvojamās platības maiņu, 
• Priekšsēdētāja A.Sokolovska rezolūciju: skatīt apvienoto komiteju sēdē. Lēmumu pieņemt domes sēdē. 

Kancelejai sagatavot lēmuma projektu, iekļaujot visus juridiskos aspektus. Īres parāds –kā pārceļas. 
Platība jaunā vietā  mazāka nekā ir pašreiz. Kas apliecina, ka dzīvoklis  9b-2 ir privātīpašums. 

• Izpilddirektora  rezolūcija: Galiņai S. sagatavot informāciju par  parādiem uz dzīvokļu platībām. 
• Finanšu nodaļas grāmatvedes S.Galiņas informācija: 

 L.Strujeviča patreiz dzīvo  Pils iela 2-9 ( 28,8 m2) parāds 976,8 euro.  
Dzīvoklis (mirušā brāļa  sertifikātiem  privatizēts, bet nav reģistrēts Zemesgrāmatā) Skolas ielā 9b- 2 
(24,1m2) parāds 557,32 euro. 
Dzīvoklis (uz kuru grib iemainīt) Pils 9b-3 (24,5 m2). 

• Alsungas novada domes  apvienoto komiteju 13.04.2017. sēdes deputātu atzinumu, 
atklāti  balsojot ar  deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis,  J.Gulbis,  G.Rozentāls, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj:  

1. Mārtiņam Rubenim piešķirt dzīvokli Almāle 7-4, Almālē, Alsungas novadā. 
 

• Alsungas novada domes  apvienoto komiteju 13.04.2017. sēdes deputātu atzinumu, 
atklāti  balsojot ar  deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis,  J.Gulbis,  G.Rozentāls, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 



“Pretī” nav, 
Dome nolemj:  

 

2. Atteikt Ligitai .Strujevičai  dzīvokļa maiņu no Skolas iela 2- 9 uz Pils ielu 9b-3, Alsungā. 
 

 
 

7.# 
Par adreses likvidēšanu 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs, 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, 
• Alsungas novada domes  apvienoto komiteju 13.04.2017. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti  balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, J.Gulbis, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj:  

 
1.   Likvidēt adresi Skolas iela 6 - 8, Alsunga, Alsungas novadā, LV-3306. (adreses klasifikatora kods 

116844642). 
 
 
8.# 
Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs, S.Kreičmane 
 

         Alsungas novada domē 2017. gada 29.martā,  ir saņemts Ditas Danosas , p.k. 120873-12750  iesniegumi ar 
lūgumu iegādāties nekustamos īpašumus ’’Almāle1’’ Almāle2’’un Upes iela 6 (Sporta zāle). 

    Pamatojoties uz Alsungas novada domes  apvienoto komiteju 13.04.2017. sēdes deputātu atzinumu, 
atklāti  balsojot ar  deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, J.Gulbis,  I.Staņislavčika,  
“Atturas”, Z.Vanaga, 
“Pretī” G.Rozentāls 
Dome nolemj:  
 

1. Alsungas novada domes izpilddirektoram veikt pārrunas  ar ēku Almāle 1 un Almāle 2 īrniekiem par minēto 
ēku  iespējamo atbrīvošanu- nodrošinot ar dzīvojamo platību. 

2. Pēc  nekustamo īpašumu Almāle 1 un Almāle 2 atbrīvošanas no īrniekiem nekustamā īpašuma speciālistei 
uzsākt dokumentācijas kārtošanu  pašvaldības īpašumu “ Almāle 1, Almāle 2” nodošanai  izsolē. 

 
Atklāti  balsojot ar  deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, G.Rozentāls I.Staņislavčika, Z.Vanaga  
“Atturas” nav, 
“Pretī” J.Gulbis,   
Dome nolemj:  
 

3. Atteikt Ditai Danosai p.k.120873-12750  veikt pašvaldības nekustamā īpašuma Upes iela 6 (sporta zāle) 
pārdošanu. 

  
 
 
 

9.# 



Par  deputāta J.Gulbja  iesniegumu 

A.Sokolovskis, J.Gulbis 
 

 
Saskaņā ar: 

• J.Gulbja iesniegumu 11. 04.2017., 

• Priekšsēdētāja A.Sokolovska rezolūciju: Attīstības nodaļai iesniegt  pārskatu par 2017.gada projektu. 
Iepazīstināt deputātus. Skatīt apvienoto komiteju sēdē. P.S. šo jau mēs visu skatījām pie budžeta 2017.gadam 
veidošanas, nākuši klāt tikai par fotoalbūma veidošanu un kokles spēli. 

• Attīstības nodaļas vadītājas A.Vanagas–Poriķes  informāciju par 2017.gada  9 projektiem, 

• Alsungas novada domes  apvienoto komiteju 13.04.2017. sēdes deputātu atzinumu, 
atklāti  balsojot ar  deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, J.Gulbis, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas”nav, 
“Pretī”nav, 
Dome nolemj:  
 

1. Pieņemt zināšanai Attīstības nodaļas vadītājas A.Vanagas – Poriķes iesniegto informāciju par pašvaldības 
2017.gada deviņiem projektiem. 

  
 
 
 
10.# 



Par Latvijas Republikas kultūras ministrijas profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas mūzikas, 
mākslas un dizaina vidusskolas plenērpraksi 

A.Sokolovskis, A.Lipsne 
 
Saskaņā ar : 
 

• LR Kultūras ministrijas Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas mūzikas, māksla un dizaina 
vidusskolas plenēra praksi no 5.06.2017.-16.06.2017., 

• Priekšsēdētāja A. Sokolovska 23.03.2017.rīkojumu Nr.2.3.1/27 “LR Kultūras ministrijas Profesionālās 
izglītības kompetences centra Liepājas mūzikas, māksla un dizaina vidusskolas plenēra praksi”, 

• Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” vadītājas…….. iesniegtajiem datiem un Finanšu nodaļas 
veiktajiem aprēķiniem, 

• A. Mundiciemas iesniegto PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”  līguma 
precizējumu, 

• Iekļaujot Līgumā summu 200.00 euro, 
• Alsungas novada domes  apvienoto komiteju 13.04.2017. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti  balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, J.Gulbis, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas”nav, 
“Pretī”nav, 
Dome nolemj:  
 

1. Slēgt  Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” un  PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskolai”  un pašvaldībai sadarbības līgumu pievienotajā redakcijā.(Pielikums) 

2. Apstiprināt  Alsungas pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” un PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un 
Dizaina vidusskolas” vienošanos pie sadarbības līguma Nr. 

3. Par telpu izmantošanu un komunālajiem pakalpojumiem PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskola” samaksā Alsungas novada domei (kontā norēķiniem par Pirmskolas izglītības iestādi “Miķelītis”) 
Euro 200.00 (divi simti euru 00 eurocenti), ieskaitot PVN 21%, (pēc Alsungas novada domes apstiprinātā 
nedzīvojamo telpu nomas cenrāža 0.36 euro/kv.m.mēnesī bez PVN, kā arī izlietotā  ūdens un elektrības 
faktiskās cenas (elektrība 0.1237 kWh bez PVN, ūdens  un kanalizācijas novadīšana 1.42 euro/m3 bez PVN) 
summu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Alsungas novada domes izrakstītā rēķina saņemšanas, pārskaitot to 
uz rēķinā norādīto Valsts kases kontu  (Alsungas novada domes konts norēķiniem par Pirmskolas izglītības 
iestādi). 

 
 
11.# 
Par dalības maksu politiski represēto pasākumam Ikšķilē 

A.Sokolovskis 
 
    Saskaņā ar: 

• biedrības ”Latvijas politiski represēto apvienība” iesniegumu  13.04.2017.; 
• priekšsēdētāja A. Sokolovska vīzu: skatīt komitejas sēdē, lēmumu pieņemt domes sēdē. Priekšlikums segt 

dalības maksu 70.00 euro no pašvaldības rezerves fonda,  
• Alsungas novada domes  apvienoto komiteju 13.04.2017. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti  balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis,  J.Gulbis, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas”nav, 
“Pretī”nav, 
Dome nolemj:  
 

1. Alsungas novada domes Finanšu nodaļai pārskaitīt rēķinu Nr.51/2017 biedrībai “Latvijas politiski represēto 
apvienība” 70.00 euro dalības maksu kā atbalstu politiski represēto personu salidojumam Ikšķilē -
26.08.2017. no rezerves fonda. 

 
 



12.# 
Par Kuldīgas  Galvenās  bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam 

A.Sokolovskis, R.Cīrule 
 
   Saskaņā ar: 

• Latvijas  Bibliotēku padomes 12.04.2017. vēstuli Nr.3.1.4-1/877 “Par reģiona galvenās  
bibliotēkas atkārtotu akreditāciju”; 

• Priekšsēdētāja A.Sokolovska rezolūciju: Bibliotēkas vadītājai sagatavot lēmuma projektu, 
lēmumu pieņemt domes sēdē, 

 atklāti  balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, J.Gulbis, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj:  
 

1. Atkārtoti izvirzīt Kuldīgas Galveno bibliotēku reģiona galvenās  bibliotēkas statusam. 
 
 
Priekšsēdētājs A. Sokolovskis  26.04.2017. 
Kancelejas vadītāja V.Zingberga 26.04.2017. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


