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Darba kārtībā: 

1. Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
projektu konkursā ar projekta ideju “Kompleksa sporta un rotaļu laukuma izveide Alsungā”. 

2. Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
projektu konkursā ar projekta ideju “Drošības uzlabošana un izglītības iestāžu pieejamības 
nodrošināšana Alsungā. 

3. Par atbalstu EKC “Suiti” līdzfinansējumu ELFLA, LEADER projektiem. 
 

Domes priekšsēdētājs A. Sokolovskis: sēdi sasaucu uz savu iniciatīvu un domes  deputātes pieprasījuma. 

Novada domes  sēdi sāk plkst. 9.00 un beidz plkst.10.00 
Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis,  E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis   G.Rozentāls. 
I.Staņislavčika,  Z.Vanaga.  
Sēdē nav ieradies deputāts: E.Zvejnieks, 
Sēdē piedalās:  novada domes izpilddirektors V.Dunajevs, Attīstības nodaļas vadītāja A.Vanaga-Poriķe,  
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga 
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1.# 
Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” projektu konkursā ar projekta ideju “Kompleksa sporta un rotaļu laukuma izveide 
Alsungā”  

A.Sokolvskis, A.Vanaga-Poriķe 
 
            Pamatojoties uz vietējās rīcības grupas “Darīsim paši!” izsludināto projektu konkursu, 
izmantojot LEADER pieeju, atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis,  E.Goldbergs, 
J.Gulbis, D.Martinova,   G.Rozentāls. I.Staņislavčika,  Z.Vanaga.  
 “Pretī” nav, 
“Atturas”” A.Kaminskis 
Dome nolemj: 
 

1. Piedalīties projektu konkursā ar projekta ideju “Kompleksa sporta un rotaļu laukuma izveide 
Alsungā”, nosakot, ka projekta īstenošanai nepieciešamais kopējais finansējuma apmērs ir 
EUR 48945.35, tai skaitā Publiskais finansējums EUR 44050.82 un pašvaldības 
līdzfinansējums EUR 4894.54.  

 
2.# 

 Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” projektu konkursā ar projekta ideju “Drošības uzlabošana un izglītības iestāžu 
pieejamības nodrošināšana Alsungā 

            A. Sokolovskis, A.Vanaga-Poriķe 

Pamatojoties uz vietējās rīcības grupas “Darīsim paši!” izsludināto projektu konkursu, 
izmantojot LEADER pieeju, un, pamatojoties uz 09.06.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes 
atzinumu, atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E. Goldbergs, J. Gulbis,  D. 
Martinova, A. Kaminskis G. Rozentāls, I. Staņislavčika, Z. Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 
 

1. Piedalīties projektu konkursā ar projekta ideju “Drošības uzlabošana un izglītības iestāžu 

pieejamības nodrošināšana Alsungā”, nosakot, ka projekta īstenošanai nepieciešamais 

kopējais finansējuma apmērs ir EUR 9240.52 , tai skaitā Publiskais finansējums EUR 8316.47 

un pašvaldības līdzfinansējums EUR 924.05. 

 
 3.# 
Par līdzfinansējumu  biedrībai EKC “Suiti” 

A.Sokolovskis, D.Martinova 
     
       Saskaņā ar biedrības Etniskās kultūras centrs ”Suiti” 15.06.2016  iesniegumu Nr./15/06/2016. 
Alsungas novada domē un 16.06.2016. diviem papildus materiālu iesniegumiem -izmaksu tāmes, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm                      
 “Par” A. Sokolovskis,  E.Goldbergs,   A.Kaminskis G. Rozentāls, D.Martinova, I. Staņislavčika, 
Z.Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” J.Gulbis 
Dome nolemj: 



 
1. Atbalstīt  biedrības EKC “Suiti”  projektu Radošās darbnīcas “Austuve” telpu atjaunošana un 

etnogrāfiskā suitu tautas tērpa atjaunošana uzvedumam “Suitu kāzas” iesniegšanu. Alsungas 
novada dome lems  par līdzfinansējuma apmēru projekta realizēšanā pēc projektu 
apstiprināšanas. 

 
Priekšsēdētājs _________________________________________________A. Sokolovskis 
Kancelejas vadītāja ____________________________________________ V.Zingberga   


