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VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 
 

Alsungas novads 

 

 

 
Ģerbonis 

 

Centrs: Alsunga  

Platība: 190[1] km2  

Iedzīvotāji (2009): 1688[2]  

Blīvums: 8,88 iedz./km²  

Izveidots: 2009. gadā  

Domes 
priekšsēdētājs: 

Grigorijs Rozentāls 
 

Mājaslapa http://www.alsunga.lv/  

Alsungas novads ir pašvaldība Kurzemē, 180 km no Rīgas senajā suitu apvidū. 
Robežojas ar Kuldīgas novada Ēdoles un Gudenieku pagastiem, Pāvilostas novada 
Sakas pagastu un Ventspils novada Jūrkalnes un Ziru pagastiem. Lielākās 
apdzīvotās vietas ir Alsunga (novada centrs), Reģi, Almāle, Ziedlejas, Balande, 
Dienvidstacija. 
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Alsungas novada teritorijā Rietumkursas augstienes reljefs pāriet Piejūras 
zemienē;[3] uz rietumiem no Alsungas - jūras senkrasta kāple. Pusi teritorijas klāj 
meži. Augstākais punkts ir uz robežas ar Ēdoles pagastu - 87,2 m. 

Upes:          Užava; Kauliņa - Užavas pieteka (lejtecē saucas Sudmalupe). Garums - 
26 km, baseins - 84 km2, kritums - 67 m,Mārgava 

Ezeri:Zvirgzdu ezers (74 ha);Kukšu ezers (40 ha);Alsungas dzirnezers. 

Vēsture  

Alsungas apkārtne kā kiligunda (Aliswangis) vēstures dokumentos pirmo reizi 
minēta 1230. gadā pāvesta līgumā ar kuršiem.[4] 1341. gadā pirmo reizi minēta 
Alsungas pils (Alschwangen). 

1935. gadā Aizputes apriņķa Alšvangas pagasta platība bija 240 km² un tajā 
dzīvoja 3365 iedzīvotāji.[5] 1945. gadā pagastā izveidoja Alšvangas, Bērzkalnu, 
Grāveru un Kraumaņu ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. 1950. 
gada 21. februārī Alsungas ciemam piešķīra strādnieku ciemata (no 1961. g. 
pilsētciemata) tiesības. 1961. gadā Alsungai pievienoja likvidētos Grāveru un 
Kraumaņu ciemus, izveidojot Alsungas lauku teritoriju. 1977. gadā tai 
pievienoja daļu Jūrkalnes ciema teritorijas, bet daļu teritorijas pievienojas 
Gudenieku ciemam.[6] 1991. gada 14. novembrī Alsunga zaudēja pilsētciemata 
statusu un kopā ar lauku teritoriju tika reorganizēta par Alsungas pagastu. 
2009. gadā pagasts tika reorganizēts par Alsungas novadu.[7] 

 

 

 

 

 

 

 
                     INTERESTĀKIE OBJEKTI 

 

Alsungas Livonijas ordeņa pils. 

Dižgabalkalns.  

 

 Alsungas Svētā erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca 
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Zieduleja.  

Žibgravas veselības taka ar gleznainiem Kauliņupes lejteces līkumiem 

Piemiņas akmens etnogrāfiskai filmai ,,Kāzas Alsungā.”  

Piemiņas akmens 1941., 1949.gadā deportētajiem Alsungas iedzīvotājiem.  

Tiesas kalns.  

Vecais suitu ceļš.  

Zvirgzdu ezers (74,7 ha) atrodas paugurainā apvidū, lielākais dziļums 5 metri.  

Alsungas dzirnavu ezers (9,6 ha).uzpludināts uz Kauliņas upes un izmantojams atpūtai, 

makšķerēšanai. 
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  DOMES PERSONĀLS UN KONTAKTI 

Vārds, 

Uzvārds 
Amats Telefons E-pasta adrese 

Grigorijs 

Rozentāls 

Alsungas domes 

priekšsēdētājs 

29196396  

  
grigorijs.rozentals@suitunovads.lv 

Valda 

Zingberga 

Sekretāre,  

Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja 

63351342 

26699509 

alsunga@kuldiga.lv 

dome@alsunga.lv 

Kristīne 

Brūkle 
muzeja vadītāja 26425015 

  

muzejs@alsunga.lv 

  

  

Santa 

Kreičmane 

Nomas zemju ierīkotāja,  

Lauku attīstības speciāliste 

63351533  

  

27813338 

santa.kreicmane@inbox.lv 

Voldemārs 

Dunajevs 

Alsungas novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks 

29386460 

  
  

Dainis 

Jēkabsons 

Pašvaldības policijas 

inspektors 
22007968   

Ance Bikse Sporta metodiķe 27852817 
  

 

Maira 

Baumane  

  

Sociālā dienesta vadītāja 
tālr.fakss63321307 

 27807982 

sociālie@alsunga.lv 

  

Ausma 

Mundiciema 
Finanšu nodaļas vadītāja 

63351396 

26364270 

ausma.mundiciema@alsunga.lv 

Māra 

Šmidberga 

Finanšu nodaļas vad. 

vietniece, projektu 

speciāliste 

63351396 

26364270 

mara.smidberga@alsunga.lv 

 

Aleta  

Lipsne 

Pirmsskolas izglītības un 

Bērnu nama-patversmes 

vadītāja 

63351358  

 27829712 

  

alsungasbn@alsunga.lv 
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Rasma Cīrule Bibliotēkas vadītāja 
63351343  

 27852093 

biblioteka@alsunga.lv 

  

Gunta 

Matēviča 
Kultūras nama direktore 

63351175  

  

27867749 

  

kultūra@alsunga.lv 

 

alsungakultura@apollo.lv 

  

Aīda 

Vanaga 

Izglītības pārvaldes 

vadītāja 

29178602 

aida.vanaga@inbox.lv 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAŠVALDĪBAS IESTĀDES UN STRUKTŪRVIENĪBAS: 

 
Izpildvara 
Dzimtsarakstu nodaļa 
Sociālais dienests 
Izglītības pārvalde 
Bāriņtiesa 
Bērnunams-patversme 

Juris Lipsnis 

Būvvaldes vadītājs, 

iepirkumu speciālists 

28676668 

būvvalde@alsunga.lv 

iepirkumi@alsunga.lv 
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Pirmskolas izglītības iestāde 
Vidusskola 
Mūzikas skola 
Kultūras nams 
Bibliotēka 
Muzejs 
Sports 
Būvvalde 
Pašvaldības policija 
Komunālais iecirknis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alsungas vidusskola 
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Skolā darbojas sekojoši interešu pulciņi:  

 3 tautisko deju kolektīvi;  

 folkloras kopa „Suitiņi”; 

 floristikas pulciņš; 

 rokdarbu pulciņš; 

 jaunsargi. 

 

 

 

 

 

 

 

Alsungas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 
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Iz vēstures...  

Alsungas bērnu dārzs darbu uzsācis 1951. gadā Raiņa ielā 10 ar 10 vietām. 1966. gada janvārī 

mazbērnu novietni apvienoja ar bērnu dārzu. 

Jaunais un esošais bērnu dārzs ir atklāts 1980. gadā, Skolas ielā 16a. 

Pēc Alsungas pagasta padomes 2000. gada 27. janvāra lēmuma par nosaukuma maiņu bērnu 

dārzs „Zīļuks" tiek nosaukts par Alsungas pagasta pirmsskolas izglītības iestādi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsungas bērnu nams- patversme 
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Alsungas bērnu nams – patversme ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

iestāde bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī krīzes situācijā 

nokļuvušajiem bērniem. 

    Alsungas bērnu nams – patversme savu darbību sāka 1994. gada 1. janvārī . 

 

 Bērnu nama bērniem ir iespēja mācīties Alsungas vidusskolā, Kuldīgas 78. AVS, Skrundas 

AVS,Pelču speciālajā attīstības centrā, Lažas pamatskolā, asociācijā „DZĪVESPRIEKS”, kā arī 

apmeklēt Alsungas pagasta pirmsskolas izglītības iestādi. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras nams                                   

• Etnogrāfiskais ansamblis SUITU SIEVAS  
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Pirmoreiz suitu dziedātāju vārds izskanēja 1924. gadā Rīgā, bet kā kolektīvs dibināts 1955. gadā. 

Nosaukumu SUITU SIEVAS ansamblis ieguva filmas PŪT VĒJIŅI filmēšanas laikā- 1973. gadā. 

Ansambļa dziedāšana jau labu laiku sniedzas pāri Latvijas robežām. Vairākkārt dziedāts Vācijā, 

Polijā, Lietuvā, bet 2000. gadā – otrajā Vispasaules folkloriadē Japānā. Kolektīvs aktīvi koncertē 

un ir atvērts dažādiem projektiem. Pēdējās aktivitātes- sadarbībā ar Radio kori Sigvarda Kļavas 

vadībā top latviešu komponistu kora dziesmu disks.  No 1989. gada kolektīvu vada Ilga Leimane.  

 Deju kopa SUITI  

Vidējās paaudzes deju kopa SUITI dibināta 1982. gadā.  

Jauniešu deju kolektīvs 

Jauniešu deju kolektīvs Alsungas kultūras namā darbojas no 1963. gada.  

 

Tradīciju ansamblis 

Kolektīvs dibināts 1965. gadā kā sieviešu vokālais ansamblis, laikam ritot, pārtapis par tradīciju 

ansambli.  

 Senioru ansamblis  SENDIENAS 

Kolektīvs dibināts 2002. gadā..  

Amatierteātris 

Kolektīvs dibināts 2000. gadā.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ALSUNGAS NOVADA DOMES FINANŠU RĀDĪTĀJI 
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     Alsungas novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats izstrādāts un 
apstiprināts, pamatojoties uz  „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 
3.daļas, likuma „Par pašvaldībām”72.pantu, 69.panta pirmās daļas 7.punktu, 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī 2010.gada 5.maija Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 413. „Noteikumi par publiskajiem gada pārskatiem” prasībām. 
 
      2010.gadā Alsungas novadā uzskaiti veic 2009.gadā izveidotā Finanšu nodaļa. 
        
         

  Alsungas novada domes finansiālās darbības rezultāti: 
 
 
. 
Pamatbudžets                                                                          2010.gads       2009.gads 
 
 kopējie ieņēmumi                                          Ls                        1101014        967919 
 kopējie izdevumi                                            Ls                         899487         934184 
 Ieņēmumu pārsniegums                                 Ls                         201527          33735 
 
 
Speciālais budžets      
 
Kopējie ieņēmumi                                         Ls                              32891         38777 
Kopējie izdevumi                                          Ls                            201743       199897 
Izdevumu pārsniegums                                 Ls                           -168852     -161120 
 
 
Ziedojumi un dāvinājumi  
 
Ieņēmumi                                                      Ls                                2464          1280 
Izdevumi                                                        Ls                               2102          1278 
Ieņēmu pārsniegums                                     Ls                                  452               2 
 
 
Kopā izdevumu pārsniegums                         Ls                           33127       122719 
 
   
 
                     
                 2010.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir Ls 2827693. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma palielinājusies par 

Ls 84267. 
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                                                    AKTĪVS 

1. Nemateriālie ieguldījumi  

Nemateriālie ieguldījumi kopsummā salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu 

palielinājušies par Ls 1466. 

AKTĪVS 

Pi
ez

īm
es

 
Nr

.  

Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 

sākumu 

Izmaiņas 
(+,-) 

1 2 3 4 5 

Nemateriālie ieguldījumi - kopā 
(020+030+040+050) 

1.1. 13054 11588 +1466 

Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 9780 10977 -1197 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 
tamlīdzīgas tiesības 

1.1.2. 3274 611 +2663 

Piezīme Nr. 1.1.1. 

Aktīva nemateriālie ieguldījumi sastāv no attīstības pasākumiem un programmām 

un datorprogrammu licencēm. Attīstības pasākumu un programmu samazinājumu 

veido 2010.gadā aprēķinātā amortizācija Ls 1197.  

Piezīme Nr. 1.1.2. 

Licenču un datorprogrammu palielinājumu veido 2010.gadā iegādātās 

datorprogrammas par Ls 3409, posteņa samazinājumu – aprēķinātā amortizācija Ls 

509, kā arī izslēgtās datorprogrammas par Ls 237. 

 

2. Pamatlīdzekļi  

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma 

palielinājusies par Ls  66358. 

AKTĪVS 

Pi
ez

īm
es

 
Nr

.  

Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 

sākumu 

Izmaiņas 
(+,-) 

1 2 3 4 5 

 Pamatlīdzekļi – kopā 
(070+080+090+100+110) 

1.2. 2617979 2551621 +66358 

1210 Zeme, ēkas, būves 1.2.1. 1907605 1827919 +79686 
1220 Tehnoloģiskās iekārtas un 
mašīnas 

1.2.2. 5508 6740 -1232 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi  1.2.3. 151232 166062 -14830 
1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un 
nepabeigtā celtniecība 

1.2.4. 19146 16786 +2360 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 534488 534114 +374 
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Piezīme Nr. 1.2.1. 

     Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti”197.punktu, Alsungas novada dome veikusi tās bilancē 

uzskaitītās zemes pārvērtēšanu pēc kadastrālās vērtības uz 2010.gada 1.novembri, 

salīdzinot ar zemes stāvokli uz 01.01.2007., kā rezultātā veikta zemes, kura saskaņā 

ar likumu pārgājusi valsts īpašumā, norakstīšana no pašvaldības bilances par kopējo 

summu Ls 3701, kā arī veikta zemes pārvērtēšana par Ls 176258 – palielinājums, Ls 

599 – zemes vērtības samazinājums. 2010.gadā pašvaldība saņēmusi bezatlīdzības  

no LR Zemkopības ministrijas īpašumus – par kopējo summu Ls 4074. Posteņa 

samazinājumu veido aprēķinātais nolietojums ēkām un būvēm Ls 204409, kā arī 

pamatlīdzekļu pārvietošana starp bilances kontiem – aktīvs „Dekoratīvie krūmi, 

zālāji, koki”no konta 1214 „Zeme zem ēkām un būvēm” uz kontu 1269 „Pārējie 

bioloģiskie aktīvi” par Ls 374. 

2010.gadā iegādāti sekojoši pamatlīdzekļi: 

 Rotaļu laukums pie Alsungas Pirmsskolas izglītības iestādes – Ls 2633; 

 LR Vides ministrijas KPFI projektu konkursa ietvaros rekonstruēta Alsungas 

Pirmsskolas izglītības iestāde par Ls 112498.  

 

Piezīme Nr. 1.2.2. 

Posteņa samazinājumu veido aprēķinātais nolietojums Ls 1232. 

Piezīme Nr. 1.2.3. 

Pārējos pamatlīdzekļos iekļauj transporta līdzekļus, saimniecības pamatlīdzekļus, 

bibliotēkas fondu, datortehniku un citus pamatlīdzekļus.  

2010.gadā iegādāti pārējie pamatlīdzekļi par kopējo summu Ls 11067, tai skaitā: 

 Transportlīdzekļi –Ls 2874; 

 Saimniecības pamatlīdzekļi –Ls 931; 

 Bibliotēku fonds – Ls 3518; 

 Datortehnika – Ls 1472; 

 Pārējie pamatlīdzekļi – Ls 2272. 

    Pārgrāmatota periodika uz bibliotēku fondu, kura tika uzskaitīta nākamo 

periodu izdevumos par kopējo summu Ls 884, kā arī saņemtas grāmatas bez 

atlīdzības par summu Ls 335. Posteņa samazinājumu veido izslēgtie pamatlīdzekļi par 

kopējo summu Ls 5324, kā arī aprēķinātais nolietojums Ls 23189. 

Piezīme Nr. 1.2.4. 
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Pārskata gada bilances posteņa Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

celtniecība atlikumu  veido: 

 Almāles ciema ūdenssaimniecības projekts Ls 12654  ; 

 Kultūras nama rekonstrukcijas projekts Ls 4132; 

 Tehniskais projekts „Satiksmes drošibas un transporta sistēmas 

organizācijas uzlabošana Raiņa ielā, Alsungā” Ls 2360 – 2010.gada 

izdevumi. 

 

Piezīme Nr.1.2.6. 

2010.gadā nav veikta konta 1261 „Pazemes aktīvi”, kurā tiek uzskaitītas 2 

pašvaldības grants-smilts atradnes, pārvērtēšana.  

Posteņa palielinājumu veido  pamatlīdzekļu pārvietošana starp bilances kontiem – 

aktīvs „Dekoratīvie krūmi, zālāji, koki”no konta 1214 „Zeme zem ēkām un būvēm” uz 

kontu 1269 „Pārējie bioloģiskie aktīvi” par Ls 374. 

(Skatīt veidlapu Nr.5 “Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu 

pārskats). 

3.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

Alsungas novada domei uz 2010.gada beigām nav ilgtermiņa finanšu ieguldījumu. 

4. Krājumi 

Kopējie krājumi samazinājušies par Ls 879 .  

AKTĪVS 

Pi
ez

īm
es

 N
r. 

 

Uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 

sākumu 

Izmaiņa
s (+,-) 

1 2 3 4 5 

 Krājumi - kopā 
(220+230+240+250+260+270)  

2.1. 9326 10205 -879 

Izejvielas un materiāli 2.1.1 8845 9856 -1011 
Inventārs  2.1.2 0 0 0 
Avansa maksājumi par krājumiem 2.1.3 481 349 132 

Piezīme Nr.2.1.1.  

Izejvielas un materiāli pārskata gadā ir samazinājušies par Ls 1011. Izejvielu un 

materiālu atlikumu  veido pārtikas preču, degvielas, malkas un saimniecības 

materiālu atlikums. 

 (Skatīt veidlapu Nr.6 “Krājumu izmaiņu pārskats”) 

Piezīme Nr. 2.1.2. 

Avansa maksājumus par krājumiem uz 2010.gada beigām veido Alsungas 

vidusskolas, Mūzikas skolas un Autoceļu fonda  veiktie avansa maksājumi par Ls 481. 
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(Skatīt veidlapu Nr.8-AV “Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu 

maksājumiem”). 

5.Debitori 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori palielinājušies par Ls 614. 

AKTĪVS 

Pi
ez

īm
es

 N
r. 

 

Uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 

sākumu 

Izmaiņas 
(+,-) 

1 2 3 4 5 

 Debitori- kopā 2.3. 34175 33561 614 
2310 Pircēju un pasūtītāju parādi 2.3.1 5869 11154 -5285 
2320 Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un ES 
politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem, 
izņemot Kohēzijas fonda projektus 

2.3.2 261 265 -4  

2340 Prasības par nodokļiem 2.3.3 23281 12868 10413  
 

2370 Pārmaksātie nodokļi 2.3.4 0 7185 -7185 
2380 Prasības pret personālu 2.3.5 0 23 -23 
2390 Pārējās prasības 2.3.6 4764 2066 2698 

 

 

Piezīme Nr. 2.3.1. 

Būtisks pircēju un pasūtītāju atlikuma samazinājums saistīts ar izveidotiem 

uzkrājumiem nedrošiem debitoru parādiem par Ls 3772, pārējo konta samazinājumu 

veido parādnieku parādu nomaksu par īpašuma nodokli un komunālajiem 

pakalpojumiem. Konta atlikumu veido: 

 Nomas maksu parādi Ls 4711; 

 Savstarpējo norēķinu par izglītību  starp pašvaldībām parādi Ls 958; 

 Prasības pret valsts budžetu par 2010.gada decembra sociālo pabalstu 

daļēju atmaksu par Ls 200. 

Piezīme Nr. 2.3.2. 

Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un ES politikas instrumentu 

finansētajiem pasākumiem, izņemot Kohēzijas fonda projektus, veido debitoru parāds 

par finansējumu Eiropas Sociālā fonda projektam Ls 261. 

 

 Piezīme Nr. 2.3.3. 

Posteņa Prasības par nodokļiem atlikumu Ls 23281 veido: 

 Prasības par nekustamā īpašuma nodokli Ls 19877; 

 Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 3404. 
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Piezīme Nr. 2.3.4. 

Uz 2010.gada beigām pašvaldībai nav nodokļu pārmaksu. 

Piezīme Nr.2.3.5.  

Uz 2010.gada beigām pašvaldībai nav prasību pret personālu. 

Piezīme Nr.2.3.6. 

Posteņa Pārējās prasības atlikumu Ls 4764 uz 2010.gada beigām veido 

2011.gadā saņemamā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija par 

2010.gadu. 

 (skatīt veidlapu Nr.8-1 “Pārskats par debitoriem (prasībām)). 

6. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu ir samazinājušies par Ls 1217. 

AKTĪVS 
Pi

ez
īm

es
 N

r. 
 

Uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 

sākumu 

Izmaiņas 
(+,-) 

1 2 3 4 5 
 Nākamo periodu izdevumi un avansi par 
pakalpojumiem un projektiem - kopā 2.4. 1961 3178 -1217 
2410 Nākamo periodu izdevumi ārvalstu finanšu 
palīdzības un ES politikas instrumentu finansētiem 
projektiem un pasākumiem 

2.4.1. 38 0 +38 

2420 Nākamo periodu izdevumi un avansi par 
pakalpojumiem 2.4.2. 1923 3178 -1255 

 

Piezīme Nr. 2.4.1. 

Posteņa atlikumu Ls 38 veido pārmaksāta stipendija ES Sociālā fonda projektā. 

Piezīme Nr. 2.4.2. 

Nākamo periodu izmaksas Ls 1923 attiecīgi sastāda:  

 avansa maksājumi par pakalpojumiem Ls 204; 

  nākamo periodu izmaksas par preses abonēšanu,  apdrošināšanu un 

2011.gada pasākumu dalības maksām Ls 1719. 

 (skatīt veidlapu Nr.8-AV “Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu 

maksājumiem”). 

 

 

 

7.Naudas līdzekļi  
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Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu naudas līdzekļi ir palielinājušies 

par Ls 17925. Naudas līdzekļi tiek glabāti budžeta iestādes kasē, A/S SEB bankā,  

Valsts kasē  un A/S Latvijas krājbankā. 

AKTĪVS 

Pi
ez

īm
es

 
Nr

.  

Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 

sākumu 

Izmaiņas 
(+,-) 

1 2 3 4 5 

Naudas līdzekļi - kopā  2.6. 151198 133273 17925 
Kase 2.6.1 14 489 -475 
2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai 
kredītiestādēs 

2.6.2 151184 132784 18400 

Piezīme Nr. 2.6.1. 

Uz pārskata perioda beigām  naudas līdzekļu atlikums kasē Ls  14. 

Piezīme Nr. 2.6.2. 

Lielais naudas lidzekļu atlikums norēķinu kontos pamatā saistīts ar 2010.gadā 

saņemtajiem līdzekļiem dažādu ES u.c. fondu  finansētu projektu realizēšanai. 

 

PASĪVS 

Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu. 

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls palielinājies par Ls 31132. Pašu 

kapitāla izmaiņas uzrādītas veidlapā Nr.4-1 “Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu 

pārskats”. 

8.Rezerves 

PASĪVS 

Pi
ez

īm
es

 
Nr

.  

Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 

sākumu 

Izmaiņas 
(+,-) 

1 2    

Rezerves - kopā 3.3. 8359 10354 -1995 
3300 Ilgtermiņa ieguldījumu 
pārvērtēšanas rezerves 

3.3.1. 8359 10354 -1995 

 

Piezīme Nr.3.3.1.  

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazinājumu Ls 1995 2010.gadā 

veido rezerves likvidācija, norakstot no pašvaldības bilances zemi, kura atzīta par 

piekritīgu valstij. 

 

 

 

9.Budžeta izpildes rezultāts 
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Budžeta gada izpildes rezultātu  aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un 

faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi 

(skatīt veidlapu Nr.2 “Pārskats par budžeta izpildi” un veidlapa Nr. 4–3 "Pārskats 

par darbības finansiālajiem rezultātiem"). 

PASĪVS 

Pi
ez

īm
es

 
Nr

.  

Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 

sākumu 

Izmaiņas 
(+,-) 

1 2 3 4 5 

Budžeta izpildes rezultāts 3.5. 2388082 2354955 33127 
3510 Iepriekšējo pārskata gadu 
budžeta izpildes rezultāts 

3.5.1. 2354955 2477674 -122719 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes 
rezultāts 

3.5.2. 33127 -122719 155846 

 

Piezīme Nr. 3.5.1. 

Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātā uzkrāj budžeta izpildes rezultātu par 

visiem iepriekšējiem gadiem. Izmaiņas postenī veidojas, ja pārskata gada rezultātu 

pārnes uz iepriekšējo gadu rezultātu. 

Piezīme Nr. 3.5.2. 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts ir atspoguļots veidlapās Nr. 2-PB, Nr. 2-

SP „Pārskats par budžeta izpildi” un Nr. 4–3 "Pārskats par darbības finansiālajiem 

rezultātiem". 

Pozitīvais pārskata gada budžeta izpildes rezultāts saistīts ar zemes vērtības 

palielinājumu 2010.gadā par Ls 176258, kā arī faktisko ieņēmumu pārsniegums par 

izdevumiem, samazinājumu veido aprēķinātais pamatlīdzekļu nolietojums Ls 230536, 

pārējās izmaiņas veido citu posteņu izmaiņas pašvaldības faktiskajos ieņēmumos un 

izdevumos. 

10.Uzkrājumi 

 Alsungas novada domes  bilancē nav uzkrājumu, kas būtu skaidrojami veidlapā 

Nr. 4-2 „Pārskats par uzkrājumiem” 

11. Kreditori 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru apjoms palielinājies par 

Ls 53135, kas lielākoties ir saistīts ar nākamo periodu ieņēmumiem. 

PASĪVS 

Pi
ez

īm
es

 N
r. 

 

Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz 
pārskata 

gada 
sākumu 

Izmaiņas 
(+,-) 

1 2 3 4 5 

Kreditori - kopā 5. 431252 378117 53135 
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 Ilgtermiņa saistības 5.1. 112908 163882 -50974 
5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1 81179 122597 -41418 

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības 5.1.9 31729 41285 
-9556 

 

 Īstermiņa saistības 
5.2.-
5.9. 

318344 214235 104109 

5200 īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 
īstermiņa daļa 5.2. 26621 16510 10111 
5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 5.3. 12898 8459 4439 

5410 Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem 5.4.1. 351 45809 -45458 
5420 Uzkrātās saistības 5.4.2. 44751 25286 19465 
5500 Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu 
palīdzību un ES politikas instrumentu finansētajiem 
pasākumiem 

5.5. 0 15976 -15976 

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 
(izņemot nodokļus) 5.6. 739 2093 -1354 

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 5.7. 8605 1202 7403 
5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 9649 9337 312 
5900 Nākamo periodu ieņēmumi 5.9. 214730 89563 125167 

 

Piezīme Nr.5.1.1.  

Ilgtermiņa aizņēmumu izmaiņas atspoguļotas veidlapā Nr. 9-1 „Pārskats par 

aizņēmumiem”. 2010.gadā atmaksāti aizņēmumi par Ls 36557, kā arī dzēsts 

aizņēmums ar reinvestīcijām par Ls 4861. Kopā ilgteriņa saistības uz pārskata 

perioda beigām sastāda Ls 107800. 2010.gadā Alsungas novada dome jaunus 

aizņēmumus nav aizņēmusies no Valsts kases vai citām kredītiestādēm. 

Piezīme Nr.5.1.9. 

Pārskata gadā neveidojās jaunas ilgtermiņa saistības par transporta līdzekļu 

finansu līzingu. Kopā līzinga saistības pārskata perioda beigās sastāda Ls 41378. 

Piezīme Nr.5.2. 

Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa uz 2010.gada beigām sastāda Ls 26621, ko 

veido 2011.gadā atmaksājamās kredītu pamatsummas. 

Piezīme Nr.5.3.  

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem ir palielinājušās par 

Ls 4439, atlikums uz 2010.gada beigām ir Ls 12898. 

 

 

 

Piezīme Nr. 5.4.1. 
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Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem veido saņemtās pārmaksas par 

nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomu Ls 256, kā arī saistības par izglītības 

iestāžu savstarpējiem norēķiniem par Ls 95. 

Piezīme Nr. 5.4.2. 

Postenī „Uzkrātās saistības” iekļauti šādi aprēķini: 

Summa, 

Ls 

Darījuma apraksts 

17949 Neizmantotā atvaļinājuma uzkrājumi darbiniekiem 

4324 Darba devēja VSAOI par neizmantoto atvaļinājumu 

1298 Uzkrātās saistības procentu maksājumiem par aizņēmumiem  

21180 Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

 

Uzkrātajās saistībās procentu maksājumiem ir iekļauti gan procentu maksājumi, 

gan aizņēmuma apkalpošanas izdevumi. Uzkrātās saistības norēķiniem ar 

piegādātājiem un darbuzņēmējiem lielāko posteņa summu Ls 16137 apmērā veido ES 

fondu līdzekļu atlikumi pašvaldības kontos, Ls 3295 ir 2010.gadā saņemtā un 

neizlietotā Autoceļu fonda dotācija, Ls 1748  - pārējās uzkrātās saistības norēķiniem 

ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem –par rēķiniem, kuri saņemti un apmaksāti 

2011.gadā, bet attiecināmi uz 2010.gada izdevumiem. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu uzkrātās  saistības palielinājušās 

par Ls 19465 . 

Piezīme Nr.5.6.  

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) iekļauj novada 

domē aprēķināto, bet neizmaksāto darba samaksu Alsungas mūzikas skolas pedagogu 

darba samaksa, kam finansējumu decembra algām Kultūras ministrija ieskaitīja 

domes kontā tikai 2011. gada janvārī. Neizmaksāto algu summa uz pārskata perioda 

beigām sastāda Ls 526, Ls 213 ir ieturējumi no darba samaksas. 

Piezīme Nr. 5.7. 

Nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumos iekļauti: 

Nodoklis Summa 

pārskata 

gada 

sākumā 

2010.gada 

konta 

samazinājums 

 

2010.gada 

konta 

palielinājums  

Summa 

pārskata 

gada beigās 
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Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

125 76424 77744 1445 

Valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 

1077 142576 148585 7086 

Dabas resursu nodoklis 0 1051 1125 74 

Pievienotās vērtības 

nodoklis 

0 2476 2470 0 

 

Piezīme Nr. 5.8. 

Posteņa Pārējās īstermiņa saistības atlikumu Ls 9649 veido īstermiņa finanšu 

līzinga saistības. 

 

Piezīme Nr. 5.9. 

Postenī „Nākamo periodu ieņēmumi” iekļauti šādi aprēķini: 

Posteņa nosaukums Atlikums 

31.12.2010. 

Atlikums 

01.01.2010. 

5913 Nākamo periodu 

ieņēmumi ES 

finansētajiem projektiem 

203372 89563 

5914 Nākamo periodu 

ieņēmumi par 

ziedojumiem un 

dāvinājumiem 

11358 0 

Kopā 214730 89563 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALSUNGAS NOVADA DOME 

 

Reģistrācijas Nr.90000036596 

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

tālrunis 63351342, faks63351447,elektroniskais pasts alsunga@kuldiga.lv 

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

Alsungas novadā 

2011.gada 29.aprīlī 

Alsungas  novada domes 

Vadības ziņojums 

par  2010. gadu 

 

         Administratīvi teritoriālā reforma aizsākās 2009.gada 01.jūlijā sasniedzot savu 

mērķi - tika izveidots ekonomiski patstāvīgs novads. Saskaņā ar 31.12.2008. likumu „Par 

administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” apstiprināta un darbību ar 

2009.gada 01.jūliju uzsāka teritoriālā iedalījuma vienība Alsungas novads.  

       Saskaņā ar Alsungas novada domes 2009.gada 01.jūlija protokolu par novada 

domes priekšsēdētāju ievēlēja Grigoriju Rozentālu un novada domes priekšsēdētāja 

vietnieku Voldemāru Dunajevu. 

     Alsungas novada dome darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem “Par 

pašvaldībām”, „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu 

„un novada domes Nolikumu (Saistošie noteikumi Nr.1 apstiprināti 17.09.2009. ar 

grozījumiem: Saistošie noteikumi Nr.7 no 22.10.2009., Saistošie noteikumi Nr.10 no 

17.12.2009.). 

 Atbilstoši Alsungas novada domes nolikumam domē izveidotas: 

  komitejas:  

1. finanšu un tautsaimniecības komiteja, 

2. izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komiteja; 

komisijas: 

1. administratīvā komisija, 
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2. izsoles un konkursu, pamatlīdzekļu novērtēšanas un norakstīšanas, 

atsavināšanas, kā arī privatizācijas un iepirkumu komisija, 

3. vēlēšanu komisija, 

4. civilās aizsardzības komisija, 

5. pedagogu atlases komisija. 

Pašvaldības funkciju realizēšanai Alsungas novada dome ir izveidojusi šādas 

pašvaldības iestādes: 

Administrācija, Bāriņtiesa, Sociālais dienests; 

struktūrvienības:  

Bērnu nams-patversme, Bibliotēka, Būvvalde, Dzimtsarakstu nodaļa, Izglītības pārvalde, 

Kultūras nams, Komunālais iecirknis, Mūzikas skola, Muzejs, Pirmsskolas izglītības 

iestāde, Pašvaldības policija, Vidusskola. Papildus iestādēm un struktūrvienībām 

uzteicamas ir sporta aktivitātes, ko pārrauga sporta metodiķe.    

Novada dome ir atradusi iespēju iedzīvotāju sapulcēs tikties ar VSAA un VID Kuldīgas 

speciālistiem, lai pašvaldības ļaudis iepazīstinātu ar jaunāko informāciju, tai skaitā 

normatīvajiem aktiem. Domes priekšsēdētājs un vietnieks sapulcēs  iedzīvotājus 

informējuši par pusgada laikā padarīto un plānotajām iecerēm.  

Alsungas novada dome ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):  

1. biedrībā Latvijas Pašvaldību savienība, 

2. biedrībā Etniskās kultūras centrs „Suiti”. 

     Augstākminētajām novada domes iestādēm un struktūrvienībām, komitejām un 

komisijām ir apstiprināti Nolikumi. 

      Domes institūciju darba laiks pakārtots atbilstoši Alsungas novada domes, tās 

struktūrvienību un iestādes darba kārtības noteikumiem (apstiprināts 27.08.2009., 

protokols Nr.5).  

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Alsungas novadā uz 2010.gada 

1.janvāri deklarēto iedzīvotāju skaits 1623 un papildus dzīves vietas norādījuši 14. 

2010.gada 1.jūlijā deklarēti 1594 cilvēki un dzīves vietas vēl papildus norādījuši 13. 

Secinājums gandrīz tāds pats kā visā republikā: iedzīvotāju skaits samazinās. To pašu 

var teikt arī par ne visai lielo bērnu skaitu pašvaldībā 01.07.2010.: 0-6 gadiem= 85;7-18 

gadiem=177. 

     2010.gadā Alsungas novada dome sekmīgi veica dažādu fondu finansējuma piesaisti, 

iesaistoties sekojošu projektu realizācijā: 

1. ES fondu finansētos: 

 ESF projekts; atbalsta institūcija–NVA; „Darba praktizēšanas pasākumu 

nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un 
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uzturēšanai”Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001/; projekts pašlaik tiek 

īstenots; īstenošanas laiks 15.09.2009.-31.12.2010., finansējums: 67380,52 

LVL, 100% ESF atbalsta intensitāte. 

 ESF projekts; atbalsta institūcija–IZM; „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos”Nr.2009/0196/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001; projekts pašlaik tiek 

īstenots; īstenošanas laiks 09.11.2009.-31.03.2012., finansējums: 11147 LVL, 

100% ESF atbalsta intensitāte. 

 ERAF projekts; atbalsta institūcija–VIAA; „Alsungas vidusskolas 

informatizācija” Nr.2009/0240/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/536; projekts 

pašlaik tiek īstenots; īstenošanas laiks 01.01.2010.-30.06.2011., finansējums: 

19917,24 LVL, no tā Eiropas Reģionālās attīstības fonda 16929,64 LVL, valsts 

budžeta  2987,60 LVL. 

 ELFLA  Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” projekts Nr.10-02-LL02-L413101-000001 „Rotaļu 

laukuma objekta iegāde un uzstādīšana Alsungas pirmsskolas izglītības 

iestādes teritorijā”; projekta īstenošanas periods no 28.06.2010. līdz 

15.05.2011.; finansējums 2199.07 LVL, no tā publiskais finansējums 1649.30 

LVL, pašvaldības 549.77 LVL. 

 ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.3.pasākuma 

1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un 

novadiem” projekts Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/097 „Speciālistu 

piesaiste Alsungas novada pašvaldībai”, projekta īstenošanas periods no 

15.11.2010. līdz 31.12.2012., finansējums 18500 LVL, 100% ESF finansējums. 

 ERAF 3.darbības programmas „Infrstruktūra un pakalpojumi” 3.2.prioritātes 

3.2.1.pasākuma 3.2.1.3.aktivitātes 3.2.1.3.1.apakšaktivitātes „Satiksmes 

drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” ietvaros projekts 

Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/064/022 „Satiksmes drošības un transporta 

sistēmas organizācijas uzlabošana Raiņa ielā, Alsungā”; projekta īstenošanas 

periods no 15.12.2010. līdz 15.09.2011.; finansējums 79829.75 LVL, no tā 

ERAF finansējums 67056.99 LVL, valsts budžeta dotācija 2394.88 LVL , 

pašvaldības finansējums 10377.88 LVL. 

2. Valsts u.c. fondu finansētos: 

 LR Vides ministrijas KPFI projekts; atbalsta institūcija–Vides ministrija; 

„Pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana Skolas 
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ielā 16a, Alsunga, Alsungas novads” Nr.VIDM/2009/KPFI-1/39; īstenošanas 

laiks 28.07.2009.-01.12.2010., finansējums: 104947,71 LVL, no tā valsts 

budžeta 89205,55 LVL, pašvaldības 15742,15 LVL; 

 KKF projekts „Suitu kopienas kultūrtelpas apzināšana un apsekošana 

Alsungas novadā”, īstenošanas laiks 01.03.2010. -01.06.2011.; Kopējais 

finansējums  500.00 LVL, 100% atbalsta intensitāte; 

 UNESCO finansēts projekts ’Mācību priekšmeta „Suitu novada mācība” 

programmas izstrāde”, Kopējais finansējums 400.00 LVL, 100% atbalsta 

intensitāte; 

 VKPAI finansēts projekts „Alsungas pils Dienvidu korpusa tehniskā 

apsekošana un slēdziena sagatavošana”, īstenošanas laiks 09.08.2010. -

30.12.2010., Kopējais finansējums 2500.00 LVL, 100% atbalsta intensitāte. 

 
 

       Lai nodrošinātu Alsungas pašvaldības produktīvu darbību, nepieciešams piesaistīt 

un noturēt kvalificētus darbiniekus. Pašvaldības personāla kvalitatīva apmācība ir viens 

no galvenajiem faktoriem, kas pozitīvi ietekmē darbinieka profesionālo izaugsmi, kā arī 

uzlabo darba rezultātus un veicina novatorisku ideju rašanos.  

       2010.gadā Alsungas pašvaldības personālam tika piedāvāti dažādi profesionālie un 

intelektuālie izglītošanās resursi sava darbības lauka ietvaros, tai skaitā: kursi, semināri 

un darba pieredzes apmaiņas braucieni, lai pilnveidotu savas zināšanas un paaugstinātu 

savu kvalifikāciju.  

 

 

 

ALSUNGAS VIDUSSKOLA   

 

     2010.gada sākumā Alsungas vidusskolā mācījās 190 skolēni, gada beigās  -172 

skolēni. Skolā strādāja 23 skolotāji, 4 interešu izglītības pulciņu skolotāji un 17 

darbinieki. 

     2010. aprīlī skolā notika skolas akreditācija un skola ir akreditēta līdz 2016.gada 

aprīlim. 

   Skola darbojās kā UNESCO Asociēto skolu projekta dalībniece jau trešo gadu. 

      Skolā 2010.gadā darbojās 8 interešu pulciņi : t.sk. 3 tautisko deju kolektīvi, folkloras 

kopa „Suitiņi”. Visi minētie kolektīvi piedalījās Kurzemes zonas pasākumos un X  

Skolēnu dziesmu un deju svētkos Rīgā (kopā 70 dalībnieki). Vēl darbojās vokālie 
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ansambļi un floristikas pulciņš, novada mācība 5.- 7.klasei. Joprojām skolā darbojās 

jaunsargu pulciņš.  

     Joprojām izmantojām iespēju  mācīties Zellīšu skolā pie Kuldīgas tūrisma un 

tehnoloģiju profesionālās vidusskolas vienu reizi mēnesī, tādējādi veicinot skolēnu 

karjeras izvēli. Braucām uz izstādi „Rīga- 2010”. Rudenī un pavasarī klases piedalījās 

pagasta sakopšanas talkās un pārgājienos. Akcijā „Nenocērt koku” savācām un 

nodevām Līgatnes papīrfabrikai 10 tonnas makulatūru. 

     Skolā tradicionāli turpinājām atzīmēt Miķeļdienu (ziedu kompozīciju izstādi 

veidojām), Mārtiņdienu (tirdziņš), Lāčplēša dienu („gaismas logi”), Valsts dzimšanas 

dienu (izstāde, koncerts), Ziemassvētkus (koncerts), Meteņus (koncerts), Mātes dienu 

(koncerts).  

        Pateicoties novada domes atsaucībai (nodrošināšanā ar transportu), skolēni 

piedalījušies arī dažādās sporta sacensībās, kā arī braukuši uz nodarbībām „Mazo 

zellīšu skolā”, piedalījušies arī deju skatēs.           

     Dažādas aktivitātes notikušas skolas bibliotēkā, kas veltītas gan atsevišķi katrai 

klasei, gan arī pasākumi, kas veltīti Dzejas dienai, Adventes laikam un rakstnieku 

jubilejām u.c.  

         2010.gada novembrī  Skola tika pieteikta dalībai atbalsta programmā „Skolas 

auglis”, lai no 2011.gada 10.janvāra līdz 25.februārim  1.- 6.klašu skolēni bez maksas 

skolā varētu saņemt augļu un dārzeņu porciju katru mācību dienu. 

     2010.gadā skolas darbinieki  un pašvaldībā nodarbinātie darbinieki veica kosmētisko 

remontu un ielika jaunu grīdu telpā, kurā tiks novietota interaktīvā tāfele. Vasarā esam 

atjaunojuši grīdas krāsojumus klasēs un koridoros, kā arī izremontējuši daļu no kāpņu 

telpas (nokrāsoti griesti un sienas).  

     Iegādājāmies jaunus skolas galdus, solus un tāfeles 1., 2., 3.klasei un 

jaunizremontētajai klasei.  

     Tā kā skolā uzsākts projekts „Alsungas vidusskolas informatizācija”, tad šī projekta 

ietvaros 2010.gada beigās tika paplašināts skolas lokālais datortīkls interneta 

izmantošanai.  

     2010.gadā skolas bibliotēkas fonds tika papildināts par Ls 2358.31.  

 

 

 

ALSUNGAS NOVADA BIBLIOTĒKA 

Alsungas novada bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums: 
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     Alsungas novada bibliotēka ar bērnu literatūras nodaļu ir informācijas, izglītības un 

kultūras iestāde, kura ar savu krājumu jeb informācijas resursiem nodrošina vietējās 

sabiedrības informacionālo apkalpošanu. 

    Piedāvā brīvu pieeju dažādiem informācijas resursiem, sniedz atbalstu visa veida         

izglītībai un veicina saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju. 

    Struktūrvienību finansē Alsungas novada dome. Pēc novada izveides domes sēdē 

apstiprināts Bibliotēkas nolikums. Iedzīvotāju skaits 1663. Bibliotēkas akreditācijas 

apliecība ar Nr. 241 izsniegta 2007. gada 12. decembrī un piešķirts vietējās nozīmes 

bibliotēkas statuss. Akreditēta uz 5 gadiem. 

Tā atrodas 1976. gada celtā un Alsungas domei piederošā ēkā, nav pieejama cilvēkiem 

ar kustību traucējumiem. Pie ārdurvīm ir plāksne ar bibliotēkas nosaukumu un darba 

laiku, ceļa malā bibliotēkas norāde. Telpu kopējā platība ir 197 m2 .  

 

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība: 

     Piedāvā:   

 Bezmaksas interneta un datoru ( septiņas darba stacijas) izmantošanu. 

 Alsungas, Kuldīgas, Skrundas novadu bibliotēku elektronisko 

kopkatalogu – informāciju par publisko bibliotēku krājumā esošām grāmatām un 

materiālus par novada vēsturi, kultūru, attīstību, novadniekiem. 

 Apmācību informācijas meklēšanā datu bāzēs – www.letonika.lv ; 

www.lursoft.lv (laikrakstu bibliotēka) ; un citos interneta resursos, uzziņas, 

konsultācijas. 

 Izmantot starpbibliotēku abonementu, ja iespieddarbs nav Alsungas 

bibliotēkas krājumā. 

 Izstādes un lasīšanas veicināšanas pasākumus. 

 Lasītavā iespēja iepazīties ar 36 nosaukuma preses izdevumiem: 2 

avīzēm,              30 žurnāliem, 4 bērnu žurnāliem 

 Informācijas plaukts ar Eiropas Savienības materiāliem.                    

Bibliotēkas izmantošana: 

  2010. gadā bibliotēkas pakalpojumus izmantojuši 444 lasītāji; 

  izsniegums 15645 vienības; apmeklējums – 9790 

          Pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības uzlabošanai bibliotēka atvērta 

39 stundas nedēļā. Darba laiks 9.00 līdz 17.00. Otrdienā līdz 18.00 vakarā, strādā arī 

sestdienās (9.00 – 15.00) Brīvdienas – svētdiena, pirmdiena.          
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Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums. 

     Finansējums ir stabils, ar pozitīvu dinamiku, nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju 

veikšanu. No valsts piešķirtā mērķdotācija bezmaksas interneta un datoru izmantošanai - 

Ls 336.00. 

2010. gadā kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju Ls 26 

Grāmatas piekomplektētas par Ls 1458, prese pasūtīta 2011. gadam par Ls 709 

Proporcija – no kopējās summas divas trešdaļas nauda tiek sadalīta grāmatām, viena 

trešdaļa presei - pieaugušiem un bērniem. 

      2011. gadā plānots iegādāties vienu grāmatu plauktu bērnu literatūras nodaļai un 

žurnālu stendu, kā arī dažām telpām veikt kosmētisko remontu. 

 

 ALSUNGAS NOVADA BŪVVALDE 

 

     2010. gadā Alsungas novada būvvalde veikusi būvniecības procesa vadību, kontroli 

un uzraudzību novada administratīvajā teritorijā. 

Izsniegti 28 plānošanas un arhitektūras uzdevumi; 

Akceptēti 6 tehniskie projekti; 

Saskaņoti 2 skiču projekti; 

Izsniegtas 8 būvatļaujas; 

Pieņemta ekspluatācijā 1 būve; 

Apturēta 1 būvniecība; 

Veiktas 3 pārbaudes objektos; 

Izsniegtas 2 atļaujas rakšanas darbiem; 

Izskatīti divi ar būvniecību saistīti iesniegumi. 

Veiktas 15 citas ar būvniecību un teritorijas plānošanu saistītas darbības. 

Būvvaldes amatpersonas piedalījās arī būvniecības procesa uzraudzībā pašvaldības 

īpašumā esošajos objektos, piemēram, pirmsskolas izglītības iestādē un Alsungas 

ordeņpils DR korpusā, kā arī pašvaldības iecerēto būvniecības procesu izejmateriālu un 

iepirkumu sagatavošanā un tehnisko projektu izstrādē. 

Uzraudzīta būvniecība privātuzņēmumu būvobjektos: SIA “Venta FM” zivju pārstrādes 

ražotnē “Tuči” un Z/S “Ezernieki” ražošanas bāzē Almālē.  

 

 

 

ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS 
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        Alsungas kultūras namā strādā divi štata darbinieki- direktors un kultūras 

metodiķe un desmit pulciņu vadītāji.  

     2010. gadā kultūras nama kopīgie ieņēmumi ir 290.72Ls.  No pašvaldības budžeta 

piešķirti 18320 Ls, ieņēmumi no biļešu pārdošanas- 71.50Ls, telpu īres- 158.90Ls,. 

Kultūras nama darbinieku atalgojumam izlietoti 10687.97Ls. Sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas- 2288.60Ls. Ēku remontiem izlietoti 616.34Ls.  .  

2010.gadā kultūras namā notikušas 104 norises: 

Valsts un tradicionālie svētki- 16, profesionāļu koncerti- 2, pašdarbnieku koncerti-6. 

Notikušas 2 profesionāļu izrādes, 15izklaides pasākumi. Izbraukumā bijuši 67 koncerti 

un 1 izrāde. Notikuši 40 informatīvi izglītojoši pasākumi. Katra mēneša pēdējā 

svētdienā- zolītes turnīrs. 

Kultūras namā darbojas: 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs SUITI; 

Etnogrāfiskais ansamblis SUITU SIEVAS; 

Jauniešu deju kolektīvs; 

Tradīciju ansamblis; 

Senioru ansamblis SENDIENAS; 

Amatierteātris; 

Folkloras kopa SUITIŅI; 

Senioru deju kopa 

Lauku kapela 

Skolēnu popgrupa 

Kultūras namā nodarbības notiek arī 5.-9. klašu deju kolektīvam un 3.-4. klašu 

dejotājiem. 

     Visi kolektīvi piedalījās pašdarbības kolektīvu skatēs, rajona un pagasta pasākumos. 

Visi Alsungas bērnu un jauniešu deju kolektīvi un folkloras kopa SUITIŅI  piedalījās 

skolēnu dziesmu un deju svētkos Rīgā. Visaktīvākā koncertdarbība ir SUITU SIEVĀM. 

Viņas piedalījušās daudzos ne tikai ar folkloru saistītos pasākumos.  

     Jau tradicionāls kļuvis katru gadu Zvaigznes dienā organizētais pensionāru atpūtas 

vakars. Katru gadu februārī kultūras namā notiek Meteņdanču koncerts, kurā sadejo visi 

Alsungas dejotāji, ieskaitot bērnu dārza audzēkņus un kādu viesu kolektīvu. Tāpat 

neiztrūkstošas ir Lieldienu svinības ar tradicionālo Alsungas saimnieču cepto kūku 

izsoli. 1. maiju atzīmējām ar ģimeņu pasākumu- nakts pārgājienu Žibgravā. 2010. gadā 

vērienīgi svinējām Jāņus. Izrādē „Skroderdienas Silmačos” piedalījās daudzi 

alsundznieki, kuri pirmo reizi kāpa uz skatuves. Izrādi noskatījās pāri par 500 simtiem 

skatītāju. „Suitu sievas” jūlijā piedalījās festivālā „Baltika” Igaunijā kā Latvijas 
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pārstāves. Ļoti plaši 2010. gadā svinējām Miķeļus. Šie svētki tapa sadarbojoties 

Alsungas katoļu baznīcai, etniskajam centram „Suiti” un pašvaldībai. Tradicionāli 

valsts svētku- 18. novembra pasākumā apsveicam labākos darba darītājus. Decembra 

sākumā iededzinām svētku egli Alsungas centrā un nu jau tradicionāli arī Vecgada un 

Jaungada nakti kultūras namā notiek svētku balle. 

 

ALSUNGAS MUZEJS 

    Alsungas muzejā 2010.gadā rīkotas 6 izstādes: 

 „Aptieka 21” – muzejā 

 Daces Andorsenas Brūkles gleznas un apgleznotie trauki – pilī 

 Lailas Puķītes un Gunas Porietes rotas – pilī 

 Zanes Lintiņas un Ilzes Sondores Drukaļskas tekstildarbi – muzejā 

 Medību trofejas – pilī 

 Kartiņas un floristikas darbi 

Izstāžu apmeklējumi bija bezmaksas. Izstādes veidotas no autoru darbiem kā arī no 

muzeja fondiem. 

Muzejs piedalījies vairākos pasākumos: 

 Lieldienu pasākumā kultūras namā- radošas nodarbības  

 Starptautiskā ekspedīcijā par augu vākšanu tējām, uzlējumiem, kosmētikai 

un vainagu pīšanu 

 Alsungas Miķeļdienas svētkos 

    Muzeja rīkotie pasākumi: 

 Izstādes „Aptieka 21” noslēguma pasākums  ar kosmētikas gatavošanu 

 Ziemassvētku pasākums ar pēlīšu rotājumu un kartiņu gatavošanu 

 

   Muzejs 2010. gadā piedalījās 2 akcijās 

 Apceļosim Kurzemi 

 Apceļosim Latvijas Pilis un Muižas 

 

     Muzejā 2010. gadā tika veikta kartotēkas pārbaude un sakārtošana. Pilnveidots un 

iespiests jauns Alsungas ceļvedis. Iespēju robežās tika sakārtota Alsungas Livonijas 

ordeņa pils, kas bija pieejama vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Tūrisma sezonas 

laikā tika algots viens darbinieks uz nepilnu slodzi, kas veica gida funkcijas.  
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ALSUNGAS NOVADA BĀRIŅTIESA 

 

     Alsungas novada bāriņtiesa ir Alsungas novada domes izveidota aizbildnības un 

aizgādnības iestāde. Bāriņtiesas darbības teritorija ir Alsungas novads. Bāriņtiesas 

sastāvā    no   2010. gada jūnija ir bāriņtiesas priekšsēdētāja Dina Kaminska un 

bāriņtiesas locekļi: Ligita Stašaite, Maira Baumane un Valdis Remerts.  Bāriņtiesas 

sekretāre Valda Zingberga.  

            Bāriņtiesa izskata bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus, aizstāvot bērna vai 

citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības, izdara 

apliecinājumus un veic citus uzdevumus - notariālās darbības, sniedz palīdzību 

mantojuma lietu kārtošanā.  

            Alsungas novada bāriņtiesā 2010.gadā izskatītas 9 lietas un pieņemti 9 lēmumi. 

Atņemtas 2 bērnu aprūpes tiesības 1 vecākam. Pieņemts 1 lēmums par viesģimenes 

statusa piešķiršanu. Pieņemts 1 lēmums par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības 

tiesību atņemšanu vienam vecākam. 2010. gadā atcelts 1 aizbildnis un atlaisti 2 

aizbildņi, sakarā ar aizbilstamo pilngadību. Pieņemti 2 lēmumi par 2 personu atbilstību 

aizgādņa pienākumu pildīšanai rīcībnespējīgām personām. 2010. gadā bāriņtiesā 

aktīvas bija 7 aizbildnības lietas, no tām pārraudzībā aizbildnības lietas no Liepājas 

pilsētas bāriņtiesas un no Kuldīgas novada pagastu bāriņtiesas; 2 bērnu mantu lietas, kā 

arī 1 lieta par aprūpes tiesību atņemšanu. Pērn ar Alsungas novada bāriņtiesas lēmumu 

neviens bērns nav ievietots ne ārpusģimenes aprūpes iestādē, ne audžuģimenē. Tomēr 

aicinu novada iedzīvotājus pārdomāt iespēju kļūt par audžuģimeni. Audžuģimene ir 

ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz 

brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts 

vai viņam nodibināta aizbildnība. Audžuģimenes statusu var iegūt ne tikai laulātie, bet 

arī viena persona. Sīkāku informāciju par šo iespēju var saņemt bāriņtiesā. 

            2010. gadā bāriņtiesā veikti 119 apliecinājumi, t.sk. sastādītas un apliecinātas 

pilnvaras, sastādīti un apliecināti līgumi un citi darījumu dokumenti, sastādīti 

nostiprinājuma lūgumi un apliecināti paraksti uz tiem, apliecināti paraksti uz dažāda 

rakstura dokumentiem, apliecinātas dokumentu kopijas. 

Organizējot apmeklētāju pieņemšanu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas 

rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.  

Apmeklētājus bāriņtiesas priekšsēdētāja pieņem divreiz nedēļā: 

          otrdienās 13.00-18.00 

          ceturtdienās 8.00-12.00 

Bāriņtiesas darba laiks:  
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          pirmdien 8.00-17.00 

          otrdien 8.00-18.00 

          trešdien 8.00-17.00 

          ceturtdien 8.00- 17.00 

          piektdien 8.00- 15.00 

Kontakti: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 

                Tālrunis 63351502, fakss 63351447 

                e-pasts: dome@alsunga.lv 

 

ALSUNGAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA 

 

           Alsungas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2010.gads bija pasākumiem bagāts gads. 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri vēlas savu 

kopdzīvi noformēt oficiāli, reģistrējot laulību.  

           2010. gadā Alsungas novada Dzimtsarakstu nodaļā veiktie darbi:  

1. reģistrētas dzimšanas 11 jaundzimušajiem, tajā skaitā 9 noteikta paternitāte 

pie dzimšanas reģistrēšanas;  

2. nav reģistrētu bērnu bez ziņām par bērnu tēvu;  

3. reģistrētas laulības 11 pāriem, no kurām 7 bija baznīcas laulības un 4  

reģistrētas Dzimtsarakstu nodaļā svinīgos apstākļos;  

4. reģistrētas miršanas 18 iedzīvotājiem; 

5. papildināts 1 civilstāvokļu aktu reģistrs ; 

6. 1 laulības reģistrā izdarīta atzīme par šķiršanu; 

7. izsniegtas 9 atkārtotas apliecības. 

 

Ja bērnu reģistrē administratīvajā teritorijā deklarēts vecāks, dome izmaksā 

jaundzimušā pabalstu 50,-Ls. 

Ja miris pašvaldībā deklarēts iedzīvotājs, dome izmaksā fakta reģistrētājam par 

apbedīšanu 30,-Ls.   

Reģistrējot laulību, novada dome izsniedz laulības apliecību dekoratīvajos  vākos. 

 

 

 

SPORTS 
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     2010. gads tradicionāli iesākās ar Slēpošanas čempionātu, pēc tam ar Ziemas sporta 

spēlēm – galda tenisu, novusu, šaušanu, soda metieniem, dartu, futbola soda sitieniem, 

pokeru. Atsevišķi tika sarīkotas arī galda tenisa sacensības. 

     Pavasarī skolēniem notika stafetes, kuras tika organizētas kopā ar skolu. Visu vasaru 

ik pārnedēļu notika pludmales volejbola čempionātu un Vasaras sporta spēlēm – mini 

futbolu, riteņbraukšanu, pludmales volejbolu, strītbolu.  Miķeļdienā tradicionālais velo – 

orientēšanās pasākums un jautrās stafetes.  

     Oktobrī notika ar skolu kopīgi rīkotais pasākums nakts orientēšanās, kas īpaši 

populāra skolēnu vidū. Visu gadu , pēdējās mēneša svētdienās notika Zolītes čempionāts. 

Ļoti aktīvi, kā katru gadu, bija futbolisti – piedalījās Kuldīgas novada Telpu futbola 

čempionātā, Zibens turnīrā futbolā, vasaras čempionātā Kuldīgas novadā, Skrundas 

futbola turnīros. 

    Hokeja komanda guva labas rezultātus gan Skrundā rīkotājā hokeja turnīrā, gan 

Pelčos, gan Ziemas sporta spēlēs Kuldīgas novadā. 

     Alsungas novada komanda piedalījās Kuldīgas novada rīkotājās Ziemas un Vasaras 

sporta spēlēs. 

     Visu sezonu, no septembra līdz maijam, Alsungas novada iedzīvotājiem bija pieejama 

vidusskolas sporta un svaru zāle. 

 

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE 

 

Alsungas novada Izglītības pārvalde ir Alsungas novada izpildinstitūcijas 

struktūrvienība. Izglītības pārvalde savu darbu organizē saskaņā ar spēkā esošajiem 

likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, Alsungas novada domes nolikumu, 

lēmumiem un rīkojumiem. 

Izglītības pārvaldes mērķis ir koordinēt pārziņā esošo izglītības iestāžu darbību: 

-  Alsungas pirmsskolas izglītības iestādi, ( 60 bērni) 

- Alsungas vidusskolu, (172 skolēns) 

- Alsungas bērnu mūzikas skolu. (60 skolēni) 

Nodrošināt Alsungas novada teritorijā dzīvojošo izglītības vecumu sasniegušo bērnu 

izglītību, 

viņu tiesības pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iegūšanai. 

Izglītības pārvaldes uzdevumi un darba organizācija ir noteikta Alsungas novada 

Izglītības pārvaldes nolikumā. 
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- Alsungas novada izglītības pārvalde koordinē Izglītības un zinātnes 

ministrijas valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības 

iestādēm, 

-  interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību ( pēc nolikuma), 

-  kārtību par izglītojamo apbalvošanu ( pēc kārtības noteikumiem), 

-  ESF projektu pedagogiem, 

-  mācību priekšmetu olimpiāžu norisi starp novadiem, 

-  pedagogu tālākizglītību, 

-  VIIS un VPIS darbību, 

-  skolu programmu licencēšanas kārtību. 

Izglītības pārvaldes darbs tiek atspoguļots katra mēneša darba plānā. 

Ir izstrādātas izglītības pārvaldes prioritātes, rīcības plāns vispārējā izglītībā 

2010./2011. gadam. 

Pārraudzības jautājumi 2010./2011.gadā ir: 

- obligātās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguve, 

- Alsungas vidusskolas programmu licencēšana, 

- ESF projekts „ Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”, 

-  E- klases ieviešana un darbība Alsungas vidusskolā, 

- Alsungas vidusskolā- novadmācības programmas ieviešana un aprobācija. 

- ESF projekts „Skolu informatizācija”(datortehnikas iegāde un lokālā tīkla 

ierīkošana). 

 

Pārraudzības jautājumu izpilde par 2009./2010.gadu ir: 

- Sekmīga dalība X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos ( visu 

kolektīvu), 

- Alsungas vidusskolas akreditācija, 

-  Alsungas mūzikas skolas – mākslas klases atvēršana, 

-  Alsungas mūzikas skolas kokles mācības ieviešana, 

-  PII renovācija. 

 

 

 

ALSUNGAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS 

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 
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Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts 19.11.2009., apliecība Nr.431 

Sociālā dienesta darbības mērķis ir sniegt noteikta veida sociālos pakalpojumus, 

sociālo palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas un padomu par tālāku rīcību 

personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās 

dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un, kurai ir vēlēšanās mainīt pašreizējo 

situāciju. 

Sociālais dienests — pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, 

organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem; 

Klients — persona, kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību; 

Sociālie pakalpojumi – sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā 

darba pakalpojumi; 

Sociālā palīdzība — naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz 

materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu 

pamatvajadzību apmierināšanai; 

Sociālais darbs — profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, 

personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli 

funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. 

Darba laiks: 

Pirmdienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00 

Otrdienās no 8.00-12.00 un 13.00-18.00 

Trešdienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00 

Ceturtdienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00 

Piektdienās no 8.00 līdz 15.00 

Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību sniedz saskaņā ar LR likumu „Par 

sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību”, MK noteikumiem un Alsungas 

novada domes  04.02.2010. apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 2 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Alsungas novadā”. 

Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi: 

1)pakalpojumu nodrošināšana klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;  

2)sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ilgstošas aprūpes 

sociālās 3)rehabilitācijas institūcijās tajā gadījumā, ja sociālo pakalpojumu 

apjoms nav klientam pietiekams;  

4)personas individuālo vajadzību un resursu novērtējums;  

5)starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības nodrošināšana 

institūcijām, sniedzot sociālos pakalpojumus;  

6)personas līdzdarbība lēmuma pieņemšanas procesā;  

7)bērna aprūpe ģimeniskā vidē.  



 38 

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām 

trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu 

darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Sociālās palīdzības 

pamatprincipus nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Likums 

definē šādus sociālās palīdzības veidus pašvaldībās: 

1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;  

2. Dzīvokļa pabalsts 

3. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;  

4. Citi pabalsti, ko reglamentē pašvaldības saistošie noteikumi. 

Sociālā dienesta uzdevumi ir sekojoši: 

1. Veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām; 

2. Sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, 

audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, 

invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura 

traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas ir nepieciešams; 

3. Novērtēt klienta vajadzības, materiālos un personiskos resursus, pamatojoties 

uz „Iztikas līdzekļu deklarāciju" un/vai dzīvesvietas apsekošanas aktu. 

4. Nosaka klientu līdzdarbības pienākumus. 

5. Sniedz sociālo palīdzību Alsungas novada teritorijā deklarētām ģimenēm 

(personām) SD finansiālo iespēju robežās. 

6. Informē iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to 

saņemšanas kārtību. 

7. Nodrošina saņemtās informācijas konfidencialitāti. 

8.Izveido datu bāzi par sociālās palīdzības saņēmējiem, sniegtās palīdzības vai 

pakalpojuma veidu un apmēru. 

9. Sagatavo un iesniedz domē izskatīšanai priekšlikumus par jaunu sociālo 

pakalpojumu ieviešanu un esošo pakalpojumu pilnveidošanu. 

10. Administrē pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības sniegšanai. 

11. Pieņem lēmumus SD kompetences ietvaros. 

12. Iesniedz grāmatvedībā sarakstus ar sociālo pabalstu summām izmaksāšanai 

domes kasē, kā arī sarakstus ar naudas pārskaitījumiem par sociālajiem 

pabalstiem vai pakalpojumiem.  

13. Sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī ar citām juridiskām 

un fiziskām personām, nevalstiskām organizācijām un reliģiskām konfesijām 

sociālo jautājumu risināšanā. 

14. Saņem humāno palīdzību un koordinē tās sadali novada teritorijā. 

Sociālā palīdzība 
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     Viens no sociālā dienesta uzdevumiem ir nodrošināt un sniegt pašvaldības 

teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus 

savas kompetences ietvaros atbilstoši klienta vajadzībām un noteiktajiem kritērijiem. 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka pašvaldības pienākums 

ir, pirmkārt, nodrošināt trūcīgo iedzīvotāju pieprasījumu pēc pabalsta garantētā 

minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta. Otrkārt, tie 

ir pabalsti ārkārtas situācijās, kas tiek piešķirti bez ienākumu izvērtēšanas. Treškārt, 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka pašvaldības ir tiesīgas 

izmaksāt citus pabalstus, ja ir apmierināts pamatots iedzīvotāju pieprasījums pēc 

pabalsta garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa 

pabalsta. Šie pabalstu veidi, kā arī to piešķiršanas kārtība noteikta pašvaldību 

saistošajos noteikumos.  

Alsungas novada sociālā dienesta sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu budžeta 

izpilde 2010. gadā: 
Pabalstu veidi Ls 

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai 

3040  

Dzīvokļa pabalsts 1100  

Ēdināšanas izdevumu segšana Alsungas vsk. 864 

Ēdināšanas izdevumu segšana pirmskolas izglītības iestādē 724  

Apbedīšanas pabalsti 90 

Ārstēšanās izdevumu segšanai 190  

Pēc ieslodzījuma atgriežoties 36 

Bērnu izglītībai un audzināšanai 58  

Sociālā nodrošinājuma pabalsts 1385  

Bērna piedzimšanas pabalsts 100  

Aprūpe mājās 2600 

Ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās 5892  

Citi  480 

Kopā : 16559 

Domājot par turpmāko sociālo pakalpojumu attīstību novadā, būtu nepieciešams 

palielināt sociālo darbinieku skaitu atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumam, kurš nosaka, ka jābūt vienam darbiniekam uz tūkstoš 

iedzīvotājiem. 

  ALSUNGAS MŪZIKAS SKOLA 
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     Alsungas mūzikas skola ir Alsungas novada domes dibināta profesionālās ievirzes 

izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošanai. 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums 

un citi normatīvie akti, kā arī Alsungas novada domes apstiprināts Skolas Nolikums. 

Skolas finansu kontu pārvalda Alsungas novada domes grāmatvedība. 

Alsungas Mūzikas skola ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr.4176902156 

Alsungas Mūzikas skola ir Izglītības un Zinātnes ministrijas  akreditēta izglītības 

iestāde. 

Akreditācijas lapas Nr.AI 2110.Akreditācijas termiņš 2012.gada 18.decembris. 

Skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas klavierspēlē, 

akordeona spēlē , ģitāras spēlē un vizuāli plastiskā mākslā. 

 

1.Audzēkņu skaits izglītības programmās    

Izglītības programmas  

nosaukums 

Apakšprogrammas 

nosaukums 

Audzēkņu skaits 

uz 01.09.2010. 

Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle 33 

Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle 10 

Stīgu instrumentu spēle Ģitāras spēle 15 

Vizuāli plastiskā māksla  14 

                         Kopā 72 

Alsungas mūzikas skolai ir mācību punkts Ēdoles pamatskolā un Jūrkalnes 

pamatskolā. 

Šajā mācību gadā skolā mācās 38 audzēkņi no Alsungas novada, 15 audzēkņi  no  

Ventspils novada Jūrkalnes  un 19 audzēkņi no Kuldīgas novada Ēdoles. 

2.Skolas absolventi 

Izglītības programmas  

nosaukums 

Apakšprogrammas 

nosaukums 

Audzēkņu skaits 

 

Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle 2 

Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle 1 

Stīgu instrumentu spēle Ģitāras spēle 1 

                         Kopā 4 

 

3.Skolas finansiālais nodrošinājums 

Ieņēmumu avots 2010.gads 

Iestādes kopējie ieņēmumi 34 309 
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No tiem : Valsts dotācija,t.sk.soc.apdroš. 

iemaksas 

28 984 

Pašvaldības budžets ,t.sk.: 5325 

vecāku līdzfinansējums uz 1 audz. 4.00-

5.00.Ls 

2600 

 

4.Materiāli tehniskās bāzes pilnveide 

Šajā gadā ir labiekārtota vizuāli plastiskās mākslas klase. Skola ir iegādājusies 

uzstādījumu postamentu , gatavo darbu izstādīšanas rāmjus un  papildinājusi vizuāli 

plastiskās mākslas klases materiālo nodrošinājumu. 

Mūzikas stundu klases pilnībā visas šogad apgādātas ar mūzikas atskaņošanas 

sistēmām. 

Papildināts bibliotēkas, fonotēkas un metodisko materiālu fonds. 

Skola iegādājusies portatīvo datoru, lai atvieglotu darbu mācību punktos Ēdoles un 

Jūrkalnes pamatskolās. 

5.Mācību sasniegumi un aktivitātes. 

Šajā mācību gadā ar Alsungas novada domes finansiālu atbalstu audzēkņiem ir 

iespēja papildus savam specialitātes instrumentam apgūt arī kokles spēli. Skola 

sadarbībā ar LMA pasniedzēju Andu Beitāni ir izstrādājusi mācību priekšmeta 

programmu kokles spēlē. 

Ar Alsungas novada domes finansiālu atbalstu skolā darbu ir uzsākusi mākslas 

nodaļa kurā audzēkņiem ir iespēja apgūt vizuāli plastisko mākslu. 

Skola ir licencējusi profesionālās ievirzes izglītības programmu Vizuāli plastiskā 

māksla. 

Skolas audzēkņi ar labiem panākumiem regulāri piedalās  Liepājas reģiona un Valsts 

konkursos un festivālos. 

Šajā gadā skolas klavieru klases audzēkņi ( skolotāja Ilze Raģele)  piedalījās Liepājas 

reģiona mūzikas skolu klavierspēles audzēkņu koncertā- festivālā Liepājas mūzikas 

vsk. 

Klavierspēles audzēkņu konkursā – festivālā Vangažu mūzikas skolā  

Klavierspēles audzēkņu konkursā- festivālā Dobeles mūzikas skolā. 

Skolas akordeona klases audzēkņi ( skolotāja Helēna Lazda)  piedalījās Liepājas 

reģiona mūzikas skolu akordeonistu koncertā Liepājas mūzikas vsk. 

Ģitāras klases audzēkņi ( skolotājas Ainars Macpans)  šogad ar lieliskiem 

panākumiem piedalījās III Baltijas Valstu starptautiskajā klasiskās ģitāras spēles 

konkursā Lietuvā , kur skolas audzēkne Laine Bumeistare ieguva 3. vietu. 
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Valsts konkursā ģitāras spēles audzēkņiem, kurš norisinājās LMA, skolas audzēkne 

Laine Būmeistare ieguva 1.vietu. 

Skolas ģitāristi piedalījās  skolotāja Ainara Macpana  meistarklasēs Jelgavas 

mūzikas vsk. 

Ģitāristu ansamblis piedalījās N.Novikas starptautiskajā kameransambļu konkursā – 

festivālā Mārupes mūzikas skolā. 

Skolas audzēkņi regulāri rīko koncertus,viktorīnas  un muzikālus pasākumus skolā. 

Par tradīciju ir kļuvuši atklātie Ziemassvētku , mācību gada noslēguma un draudzības  

koncerti ar Ķekavas ,Kandavas un Pāvilostas mūzikas skolām. 

Šajā mācību gadā skolas audzēkņi un arī skolas skolotāji sniedza  koncertus Alsungas 

Sv.Miķeļa  baznīcā. 

Skolas audzēkņi labprāt muzicē arī Alsungas vidusskolas pasākumos, kā arī kopīgi ar 

Alsungas vidusskolas audzēkņiem sniedz koncertus Alsungas kultūras namā. 

Skolas skolotāji un audzēkņi sniedz koncertus arī Ēdoles un Jūrkalnes pamatskolā un 

kultūras namā. 

 

 

 

6.Profesionālās meistarības pilnveide. 

Skolā strādā 6 skolotāji ar augstāko profesionālo izglītību. Kokles spēli  skolas 

audzēkņiem šogad mācīja skolotāja Helēna Lazda, kas savas zināšanas papildināja 

JVLMA pie pasniedzējas Andas Beitānes. 

Visi skolas skolotāji regulāri pilnveido savas profesionālās zināšanas piedaloties 

meistarklasēs, tālākizglītības kursos un semināros Liepājas mūzikas vsk. un JVLMA. 

Šogad skolotāji savas zināšanas papildināja: 

1.JVLMA lektora Jurija Rižova meistarklases akordeona spēlē „Stila veidošanas un 

tehnisko paņēmienu īpatnības 20.gs.akordeona mūzikā” 

2.Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās ievirzes mācību priekšmetā „Mūzikas 

valoda” 

3.Informācijas tehnoloģijas izmantošanas iespējas mācību procesa organizēšanā. 

4.Profesionālās pilnveidošanas tālākizglītības kursi „Skaņas veidošanas paņēmieni 

darbā ar mūzikas skolas klavierspēles audzēkņiem. 

5.R.Kalsona meistarklases kompozīcijā. 

6.Starptautiskās  džeza  un populāras mūzikas meistarklases. 

7.Laikmetīgās mākslas principi profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli 

plastiskā māksla”. 
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7.Svarīgākie darbības uzdevumi. 

Neskatoties uz virkni izmaiņām visā profesionālās ievirzes izglītības sistēmā Latvijā, 

Alsungas Mūzikas skola optimistiski turpina skolas darbības mērķus veidot izglītības 

vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu. 

2011.gadā  svarīgākie uzdevumi : 

* akreditēt Vizuāli plastiskās mākslas programmu un iegūt Valsts mērķdotāciju 

mākslas nodaļas stundām 

* izstrādāt un akreditēt mācību programmu ģitāras spēlē  un iegūt Valsts 

mērķdotāciju ģitāras spēles stundām audzēkņu apmācībai nākošajā mācību pakāpē. 

   
PAŠVALDĪBAS POLICIJA 

  
     Pašvaldības policija nodrošināja pārraudzību Alsungas novada pašvaldības 
teritorijā 24 stundas diennaktī. 
Pašvaldības policija izbrauca uz 79 izsaukumiem. 
  
Pašvaldības policija aizturēja un nogādāja Kuldīgas pašvaldības policijā 31 personu 
par dažādiem administratīvajiem pārkāpumiem. 
  
Pašvaldības policija aizturēja un nogādāja Valsts policijā  15 personas: 

-          no tām par noziedzīgiem nodarījumiem – 6 
-          no tām meklēšanā esošās – 1 
-          no tām citu kategoriju aizturētie – 8 

  
Pašvaldības policija aizturēja un nodeva Valsts policijas, Ceļu policijai 6 personas 
par transportlīdzekļa vadīšanu reibuma stāvoklī. 

  
Pašvaldības policija sastādīja 6 administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem: 

-          par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā un atrašanos sabiedriskā 
vietā reibuma stāvoklī – 5 

 
-          par nolaidīgu pases glabāšanu, kuras rezultātā tā pazaudēta – 1 
           

  
Nodrošināta Alsungas vidusskolas un Pirmsskolas izglītības, Bērnu nama- patversmes 
uzraudzību dienas mācību stundu laikā, dežūrē  kultūras pasākumu laikā 
administratīvajā teritorijā.. 
Pašvaldības policija izglītības iestādēs ar bērniem pārrunāja drošības jautājumus, 
kopā ar viņiem atkārtoja ceļu satiksmes noteikumus, kā arī demonstrēja savas 
automašīnas un ekipējumu – 3 stundas. 
Pašvaldības policijā reģistrēti 16 rakstiski personu iesniegumi. 
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Pašvaldības policija pieņēma  29 paskaidrojumus. 
 
Pašvaldības policija nodrošināja sabiedriskā kārtību 1 ceļu satiksmes negadījumu 
vietās. 
Pašvaldības policija nodrošināja sabiedrisko kārtību 8 masu pasākumos. 
Pašvaldības policija veica 38 profilaktiskos pasākumus, reidus. 
Pašvaldības policija nodeva neatliekamai medicīniskai palīdzībai 5 personas. 
 

ALSUNGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE  
 
 

Iestādē strādā 19 darbinieki: 
vadītāja, 
7 pedagogi, 
3 pirmsskolas skolotāja palīgi, 
logopēds, 
lietvede, 
medmāsa, 
saimniecības daļas vadītāja, 
veļas mazgātāja, 
apkopēja, 
sētnieks, 
pavāre, 
pavāra palīgs. 
 
 2 pirmsskolas skolotājas, 3 skolotājas palīdzes apmeklējuši tālāk izglītības kursus 
profesionālās kvalifikācijas celšanai.   

Alsungas pirmskolas iestādē pirmskolas izglītības programmu apguva 59 bērni: 
53 bērni no Alsungas novada, 6 bērni no Kuldīgas novada (2 - Ēdole, 1 - Īvande, 2 – 
Jūrkalne, 1- Gudenieki).  

2010.gada maijā 12 audzēkņi apguva obligāto pirmsskolas izglītības programmu. 
 
 

Izdevumi kopā: Ls 85642 
Darbinieku atalgojumam Ls 50556 (t.sk. mērķdotācijas + soc. nod.Ls 12535) 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 12579 
Pakalpojumu apmaksa Ls 4177 
Krājumu, materiālu, biroja preču inventāra iegāde Ls 14383 
Grāmatu un žurnālu iegāde Ls 114 

Atlikums: Ls 2722. 
      

     LR Vides ministrijas KPFI projektu konkursa ietvaros rekonstruēta Alsungas 

Pirmsskolas izglītības iestāde par Ls 112498.  
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ALSUNGAS BĒRNU NAMS-PATVERSME 

 
2010. gadā Bērnu namā strādāja 11 darbinieki.  
(3 darbinieki strādā gan bērnu namā, gan bērnudārzā).  
Vadītāja, 2 sociālie aprūpētāji – pedagogi, 2 nakts aukles, medmāsa, psihologs, 

lietvede, pavārs, veļas mazgātāja, meistars. 
 
 

1 sociālā aprūpētāja 2010. gadā ieguvusi Sociālā pedagoga profesionālo 
kvalifikāciju Liepājas Universitātē. 

1 sociālā aprūpētāja mācās par Sociālo pedagogu Liepājas Universitātē. 
2010.gada jūlijā sociālā aprūpētāja un vadītāja apmeklēja VBTAI rīkoto 40 

akadēmisko stundu apmācības programmu „Vardarbības risku mazināšana 
ārpusģimenes aprūpes iestādēs ”. 

2 sociālās aprūpētājas apmeklēja VBTAI rīkoto semināru par audzēkņu 
individuālo attīstības plānošanas pieeju. 

 
2010. gada janvārī bērnu namā dzīvoja 16 audzēkņi. 
2010.gadā patstāvīgu dzīvi uzsākuši 3 audzēkņi. 2 audzēkņi ievietoti 

audžuģimenēs 
2010. gadā iestājušies bērnu namā 2 audzēkņi 
2010.gada 1.septembrī bērnu namā dzīvoja 13 audzēkņi 
  

Bērnu 
skaits 

Pašvaldība, ar kuras lēmumu bērns 
ievietots bērnu namā 

2 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
3 

Kuldīgas pilsēta  
Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads 
Vārmes pagasts, Kuldīgas novads 
Skrunda 
Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads 
Laidu pagasts, Kuldīgas novads 
Tukuma pilsēta 
Valdemārpils, Talsu novads 
Kalvenes pagasts, Liepājas novads 

 
Uzsākuši patstāvīgu dzīvi 
1 Sanita Zvirgzdiņa 15.01.2010 
2 Kristiāna Sproģe 12.03.2010 
3 Agrita Ašnevica 24.06.2010 
Ievietoti audžuģimenēs 
2. Elgars Petrinaitis 16.02.2010 



 46 

3. Ervīns Maslabojevs 26.02.2010  
 

 
Audzēkņi iegūst izglītību: 

Bērnu skaits Izglītības iestādes nosaukums 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

Alsungas vidusskola 
Pelču speciālajā attīstības centrs 
Lažas speciālajā internātskola 
Kuldīgas 78. AVS 
Avantonas Svētā Sirds skola Francijā 
Rīgas Stila un modes arodvidusskola 
Skrundas arodvidusskola 
Kuldīgas vakara vidusskola 
Rubas speciālā pamatinternātskola 

Par 3 bērniem, kuri uzņemti bērnu namā 1998.gadā, tiek saņemts valsts finansējums.  
Ieņēmumi  
+ Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem līgumiem Ls 18 705 
+ Centralizētā kārtībā pārdalāmie līdzekļi Ls 139 778 
Izdevumi kopā Ls 129 284 

-Darbinieku atalgojumam Ls 40840 
-Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 8922 
-Pakalpojumu apmaksa Ls 7005 
-Materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra iegāde Ls 13741 
-Grāmatu un žurnālu iegāde Ls 135 
-Subsīdijas, dotācijas - kabatas naudas. 

 
Atlikums: Ls 34 697 
Saņemts ziedojums Ls 1714   , kurš izlietots: 

 Bērnu ceļa izdevumiem pie krustvecākiem uz Franciju (Ziemassvētku un 
vasaras skolas brīvlaikos),  

 Ziemassvētku dāvanu paciņām 
 Arņa Plostnieka ceļgala operācijai 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
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ALSUNGAS NOVADA DOME 
 

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils ielā 1,Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 

tālrunis 63351342, faks63351447,elektroniskais pasts alsunga@kuldiga.lv 
Banka A/S SEB BANKA KULDĪGAS NODAĻA, kods UNLALV2X011, KONTS 

LV78UNLA0011012130623 

 

 
VADĪBAS APLIECINĀJUMS 

 
  

   Mēs apliecinām  Alsungas novada domes  finanšu pārskatu , kurš ietver pārskatu  par 
domes finansiālo stāvokli  ( veidlapa Nr. 1.- BILANCE) , pārskatu par darbības 
finansiālajiem rezultātiem ( Veidlapa Nr. 4-3 ), Pašu kapitāla izmaiņu pārskatu ( veidlapa Nr. 
4-1), naudas plūsmas pārskatu ( veidlapa Nr.  2 NP), finanšu pārskata pielikumus, kas 
noteikti MK noteikumos Nr. 777 .par periodu no 2010. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. 
decembrim . 

   Mēs apliecinām, ka esam atbildīgi par  finanšu pārskatos uzrādītās informācijas patiesumu 
saskaņā ar pastāvošo normatīvo aktu prasībām. 

 Mēs apstiprinām šādus apgalvojumus: 

1. Minētajos finanšu pārskatos uzrādītā informācija ir patiesa visos būtiskajos aspektos 
saskaņā ar pastāvošas likumdošanas prasībām. 
2.  Nepastāv zināmas vai iespējamas neatbilstības likumdošanas normām un noteikumiem, 
kurām varētu būt būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem. 
3. Mēs esam pārliecināti, ka neizlaboto kļūdu finanšu pārskatos  ietekme uz finanšu  
pārskatiem nav būtiska ne individuāli, ne kopumā. 

4. Pašvaldība  ir ievērojusi visus līgumu noteikumus, kā arī valsts iestāžu prasības, kuru 
neievērošana varētu radīt būtisku ietekmi uz finanšu pārskatiem. 

5. Mēs neesam informēti par jebkādām papildu neuzrādītām prasībām, kas ir saņemtas vai ir 
paredzams saņemt. 

6.  Mēs esam iegrāmatojuši vai uzrādījuši kā nepieciešams visas faktiskās un iespējamās 
saistības, un gada pārskata pielikumā esam aprakstījuši visas rakstiskas vai mutiskas 
garantijas, kuras esam snieguši trešajām pusēm. 

7. Nepastāv apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt pašvaldības darbības turpināšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                    Grigorijs Rozentāls 

 

                                       Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
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                                             REVIDENTS 

Reģistrācijas Nr.40003285562 
Brīvības ielā 45, Rīgā, LV-1010, Latvija           tālrunis +371-67240345 fakss +371-76240345 

 
 
 

 
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

 

Alsungas novada domei 

Ziņojums par finanšu pārskatu 
Mēs esam veikuši Alsungas novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2010. 
gada konsolidētā finanšu pārskata,  revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2010. gada 
31. decembra pārskatu par iestādes finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance", 2010. 
gada pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3, pašu kapitāla 
(neto aktīva) izmaiņu pārskatu – veidlapa Nr.4-1, naudas plūsmas pārskatu – veidlapa 
Nr.2-NP, finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti LR Ministru kabineta noteikumos Nr. 
777, „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites 
pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  

Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas 
patiesu atspoguļošanu saskaņā ar 2010.gada 17.augusta LR Ministru Kabineta 
noteikumiem Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādām iekšējām 
kontrolēm, kādas vadība uzskata par nepieciešamām, lai nodrošinātu finanšu pārskatu 
sagatavošanu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. 

Revidenta atbildība 
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par 
šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem 
revīzijas standartiem.  Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno 
un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav 
būtisku neatbilstību. 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus par finanšu 
pārskatā uzrādīto summu un atklātās informācijas pamatotību. Procedūras tiek izvēlētas, 
pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu 
būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, 
revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata 
sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt 
apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles 
efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un nozīmīgu 
uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās 
informācijas vispārēju izvērtējumu. 
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Uzskatām, ka iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas 
atzinuma izteikšanai. 

 

 

Atzinums 
Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu 
priekšstatu par Alsungas novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, 
kā arī par tās finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2010. gadā saskaņā ar 2010.gada 
17.augusta LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas 
kārtība”. 

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību 
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2010. gadu, kas atspoguļots gada 
pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības 
starp šajā vadības ziņojumā un 2010. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu 
informāciju. 
 
SIA „Revidents” 
Licence Nr. 57. 
 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS  
AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
Antonija Spirina 
Valdes priekšsēdētāja 
Sertifikāts Nr. 7. 
 
Rīgā, 
2011.gada 30.aprīlī. 

 
 

                                                       


