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VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
Alsungas novads

Ăerbonis

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), Reăi, 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; KauliĦa - 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 apriĦėa Alšvangas pagasta platība bija 240 km² un tajā
dzīvoja 3365 iedzīvotāji.[5] 1945. gadā pagastā izveidoja Alšvangas, Bērzkalnu,
Grāveru un KraumaĦu ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. 1950.
gada 21. februārī Alsungas ciemam piešėīra strādnieku ciemata (no 1961. g.
pilsētciemata) tiesības. 1961. gadā Alsungai pievienoja likvidētos Grāveru un
KraumaĦu ciemus, izveidojot Alsungas lauku teritoriju. 1977. gadā tai
pievienoja daĜu Jūrkalnes ciema teritorijas, bet daĜu 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
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,

Amats

Telefons

Grigorijs

Alsungas domes

29196396

Rozentāls

priekšsēdētājs

Uzvārds

Valda
Zingberga

Kristīne
Brūkle

Sekretāre,

E-pasta adrese

grigorijs.rozentals@suitunovads.lv

63351342

alsunga@kuldiga.lv

26699509

dome@alsunga.lv

Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

muzejs@alsunga.lv
muzeja vadītāja

26425015

63351533
Santa

Nomas zemju ierīkotāja,

Kreičmane

Lauku attīstības speciāliste

santa.kreicmane@inbox.lv
27813338

Voldemārs
Dunajevs

Alsungas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks

Dainis

Pašvaldības policijas

Jēkabsons

inspektors

Ance Bikse

Sporta metodiķe

Maira
Baumane

Ausma
Mundiciema

Māra
Šmidberga

Aleta
Lipsne

29386460

Sociālā dienesta vadītāja

22007968

27852817

tālr.fakss63321307

sociālie@alsunga.lv

27807982
63351396

Finanšu nodaļas vadītāja

ausma.mundiciema@alsunga.lv
26364270

Finanšu nodaļas vad.
vietniece, projektu
speciāliste
Pirmsskolas izglītības un
Bērnu nama-patversmes
vadītāja

63351396

mara.smidberga@alsunga.lv

26364270

63351358
27829712

alsungasbn@alsunga.lv
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Rasma Cīrule

63351343

Bibliotēkas vadītāja

27852093

63351175
Gunta
Matēviča

kultūra@alsunga.lv

Kultūras nama direktore
27867749

Aīda

biblioteka@alsunga.lv

alsungakultura@apollo.lv

aida.vanaga@inbox.lv

Izglītības pārvaldes
29178602

Vanaga

vadītāja
Būvvaldes vadītājs,

Juris Lipsnis

būvvalde@alsunga.lv
28676668

iepirkumu speciālists

iepirkumi@alsunga.lv

PAŠVALDĪBAS IESTĀDES UN STRUKTŪRVIENĪBAS:
Izpildvara
Dzimtsarakstu nodaĜa
Sociālais dienests
Izglītības pārvalde
BāriĦtiesa
Bērnunams-patversme
Pirmskolas izglītības iestāde
Vidusskola
Mūzikas skola

Bibliotēka
Muzejs
Sports
Būvvalde
Pašvaldības policija
Komunālais iecirknis
Kultūras nams

ALSUNGAS NOVADA DOMES FINANŠU RĀDĪTĀJI
.
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Pamatbudžets

2011.gads

kopējie ieĦēmumi
kopējie izdevumi
IeĦēmumu pārsniegums

918312
927848
- 9536

2010.gads

2009.gads

1101014
899487
201527

967919
934184
33735

Speciālais budžets
Kopējie ieĦēmumi
Kopējie izdevumi
Izdevumu pārsniegums

41065
185995
-144930

32891
201743
-168852

38777
199897
-161120

Ziedojumi un dāvinājumi
IeĦēmumi
Izdevumi
IeĦēmu pārsniegums

Kopā izdevumu pārsniegums

5306
4674
632

2464
2102
452

1280
1278
2

-153834

33127

122719

LATVIJAS REPUBLIKA
ALSUNGAS NOVADA DOME
Reăistrācijas Nr.90000036596
Pils ielā 1,Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306,
tālrunis 63351342, faks63351447,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv
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Banka A/S SEB BANKA kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623

SKAIDROJUMI
Alsungā
Dokumenta datums ir tā

Nr.3.8/140

elektroniskās parakstīšanas laiks

ALSUNGAS NOVADA DOMES
PASKAIDROJUMI BILANCES POSTEĥIEM UN CITĀM
VEIDLAPĀM
2011.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir Ls 2697529.Salīdzinot ar
iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma samazinājusies par Ls 130164.

AKTĪVS
1. Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi kopsummā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu,

AKTĪVS
1

Nemateriālie ieguldījumi - kopā
(020+030+040+050)
Attīstības pasākumi un programmas
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības

Piezīmes
Nr.

samazinājušies par Ls 10.
Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

IzmaiĦas
(+,-)

2

3

4

5

1.1.

13044

13054

-10

1.1.1.

8583

9780

-1197

1.1.2.

4461

3274

+1187

Piezīme Nr. 1.1.1.
Aktīva nemateriālie ieguldījumi sastāv no attīstības pasākumiem un programmām un
datorprogrammu licencēm. Attīstības pasākumu un programmu samazinājumu veido
2011.gadā aprēėinātā amortizācija Ls 1197.

Piezīme Nr. 1.1.2.
Licenču

un

datorprogrammu

palielinājumu

veido

2011.gadā

iegādātās

datorprogrammas par Ls 2374, posteĦa samazinājumu – aprēėinātā amortizācija
Ls 1187.
2. PamatlīdzekĜi
Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekĜu kopsumma
samazinājusies par Ls 127434 .
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1

PamatlīdzekĜi – kopā
(070+080+090+100+110)
1210 Zeme, ēkas, būves
1220 Tehnoloăiskās iekārtas un mašīnas
1230 Pārējie pamatlīdzekĜi
1240 PamatlīdzekĜu izveidošana un
nepabeigtā celtniecība
1260 Bioloăiskie un pazemes aktīvi

Piezīmes
Nr.

AKTĪVS

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

IzmaiĦas
(+,-)

2

3

4

5

1.2.

2490543

2617979

-127436

1.2.1.
1.2.3.

1706832
5025
168223

1907605
5508
151232

-200773
-483
+16991

1.2.4.

75975

19146

+56829

1.2.6.

534488

534488

0

1.2.2.

Piezīme Nr. 1.2.1.
2011.gadā pašvaldības īpašumā un lietojumā esošā zeme nav pārvērtēta, jo
2011.gadā pašvaldībai īpašumā un lietojumā esošo zemes gabalu daudzums nav
mainījies.
2011.gadā pašvaldība saĦēmusi bezatlīdzības

no LR Zemkopības ministrijas

īpašumus – par kopējo summu Ls 746. 2011.gadā Ħemti uzskaitē līdz šim neuzskaitīti,
inventarizācijā konstatēti pamatlīdzekĜi kontā 1218 „Inženierbūves” – par kopējo
summu Ls 1340.
2011.gadā EZF LEADER projekta „Ārējā apgaismojuma rekonstrukcija Maija,
Ziedlejas, Kuršu un Kalna ielās Alsungā, Alsungas novadā” ietvaros veikta ielu
rekonstrukcija par kopējo summu Ls 10547.
PosteĦa samazinājumu veido aprēėinātais nolietojums ēkām un būvēm Ls 212998.
Piezīme Nr. 1.2.2.
PosteĦa palielinājumu veido 2011.gadā veikts kapitālais remonts pamatlīdzeklim par
Ls 1076; samazinājumu veido izslēgtie pamatlīdzekĜi par Ls 209, kā arī aprēėinātais
nolietojums Ls 1388 un izslēgtais nolietojums Ls 38.
Piezīme Nr. 1.2.3.
Pārējos pamatlīdzekĜos iekĜauj transporta līdzekĜus, saimniecības pamatlīdzekĜus,
bibliotēkas fondu, datortehniku un citus pamatlīdzekĜus.
2011.gadā iegādāti pārējie pamatlīdzekĜi par kopējo summu Ls 23702, tai skaitā:
•

TransportlīdzekĜi, tai skaitā veikts kapitālais remonts –Ls 10603;

•

Saimniecības pamatlīdzekĜi –Ls 1238;

•

Bibliotēku fonds – Ls 4319;

•

Datortehnika – Ls 7542;

2011.gadā veikta bibliotēkas krājumu inventarizācija saskaĦā ar „Bibliotēku likumu”
un MK noteikumiem Nr.317 „Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”, kā rezultātā
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veikta bibliotēkas krājumu pārvērtēšana par Ls 16764. 2011.g. saĦemtas grāmatas
bez atlīdzības par summu Ls 110.
PosteĦa samazinājumu veido izslēgtie pamatlīdzekĜi par kopējo summu Ls 8441, kā
arī aprēėinātais nolietojums Ls 22885 un izslēgtais nolietojums Ls 7741.

Piezīme Nr. 1.2.4.
Pārskata gada bilances posteĦa 1242 „Nepabeigtā celtniecība” atlikumu veido:
•

Projekts „Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas
uzlabošana RaiĦa ielā, Alsungā” Ls 5288;

•

Projekts „Alsungas kultūras nama iekštelpu rekonstrukcija” Ls 69086;

•

Tehniskais projekts Alsungas kultūras nama rekonstrukcijas 2., 3. un 4.
kārtai Ls 1601.

2011.gadā, pamatojoties uz to, ka iepriekšējos gados sāktie projekti netiks realizēti,
norakstīti konta 1240 „PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigtā celtniecība”
atlikumi par kopējo summu Ls 16786, tai skaitā:
•

Almāles ciema ūdenssaimniecības projekts Ls 12654 ;

•

Kultūras nama rekonstrukcijas projekts Ls 4132;

Piezīme Nr.1.2.6.
2011.gadā nav veikta konta 1261 „Pazemes aktīvi”, kurā tiek uzskaitītas 2
pašvaldības grants-smilts atradnes, pārvērtēšana.
(Skatīt veidlapu Nr.5 “Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekĜu izmaiĦu pārskats).
3.IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi
Alsungas novada domei uz 2011.gada beigām nav ilgtermiĦa finanšu ieguldījumu.
4. Krājumi

AKTĪVS

Piezīmes
Nr.

Kopējie krājumi samazinājušies par Ls 1371 .
Uz
pārskata
perioda
beigām

1

2

3

4

5

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

2.1.

7955

9326

-1371

Izejvielas un materiāli
Inventārs
Avansa maksājumi par krājumiem

2.1.1
2.1.2
2.1.3

7955
0
0

8845
0
481

-890
0
-481

Uz pārskata
gada sākumu

IzmaiĦas
(+,-)

Piezīme Nr.2.1.1.
Izejvielas un materiāli pārskata gadā ir samazinājušies par Ls 1371. Izejvielu un
materiālu atlikumu veido pārtikas produktu, degvielas, malkas, kancelejas preču un
saimniecības materiālu atlikums.
(Skatīt veidlapu Nr.6 “Krājumu izmaiĦu pārskats”)
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Piezīme Nr.2.1.3.
Avansa maksājumi par krājumiem pārskata gadā samazinājušies par Ls 481 ,un uz
gada beigām ir 0.
. (Skatīt veidlapu Nr.8-AV “Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu
maksājumiem”).
5.Debitori

Piezīmes
Nr.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru atlikums palielinājies par Ls 656.

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

IzmaiĦas
(+,-)

2

3

4

5

2.3.
2.3.1

34831
7701

34175
5869

+656
+1832

2.3.2

0

261

-261

2340 Prasības par nodokĜiem

2.3.3

22637

23281

-644

2390 Pārējās prasības

2.3.4

4493

4764

-271

AKTĪVS
1
Debitori- kopā
2310 Pircēju un pasūtītāju parādi
2320 Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un
ES politikas instrumentu finansētajiem
pasākumiem, izĦemot Kohēzijas fonda projektus

Piezīme Nr. 2.3.1.
Bilancē pircēju un pasūtītāju atlikums uzrādīts neto vērtībā, atskaitot izveidotos
uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem par komunāliem pakalpojumiem par Ls
6382, kā arī uzkrājumu prasībām pret AS Latvijas Krājbanku par norēėinu kontu
atlikuma summu Ls 1172.
Konta atlikumu veido:
•

Zemes, telpu nomas, grants un asenizācijas pakalpojumu parāds Ls 3494;

•

Pirmsskolas izglītības iestādes audzēkĦu ēdināšanas maksas un mūzikas
skolas vecāku līdzfinansējuma un instrumentu īres parāds Ls 2080;

•

Norēėinu par īri, apsaimniekošanas maksu un komunālajiem
pakalpojumiem parāds Ls 2060.

•

Prasības pret valsts budžetu par 2012.gada decembra sociālo pabalstu
daĜēju atmaksu par Ls 67.

Piezīme Nr. 2.3.2.
Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un ES politikas instrumentu finansētajiem
pasākumiem, izĦemot Kohēzijas fonda projektus, uz gada beigām ir 0.

Piezīme Nr. 2.3.3.
PosteĦa Prasības par nodokĜiem atlikumu Ls 22637 veido:
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•

Prasības par nekustamā īpašuma nodokli Ls 18375;

•

Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 3578;

•

Prasības par pievienotās vērtības nodokli Ls 684.

Piezīme Nr.2.3.4.
PosteĦa Pārējās prasības atlikumu Ls 4493 uz 2011.gada beigām veido 2012.gadā
saĦemamā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija par 2011.gadu.
(skatīt veidlapu Nr.8-1 “Pārskats par debitoriem (prasībām)).
6. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem

AKTĪVS
1
Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem - kopā
2410 Nākamo periodu izdevumi ārvalstu
finanšu palīdzības un ES politikas instrumentu
finansētiem projektiem un pasākumiem
2420 Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem

Piezīmes
Nr.

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir
samazinājušies par Ls 90.

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

IzmaiĦas
(+,-)

2

3

4

5

2.4.

1871

1961

-90

2.4.1.

0

38

-38

2.4.2.

1871

1923

-52

Piezīme Nr. 2.4.1.
PosteĦa atlikums uz pārskata gada beigām ir 0.
Piezīme Nr. 2.4.2.
Nākamo periodu izdevumu summa uz gada beigām sastāda Ls 1815, tai skaitā:
•

Nākamo periodu izdevumi par preses izdevumu abonēšanu Ls 956;

•

Nākamo periodu izdevumi par dalības maksām Ls 39;

•

Nākamo periodu izdevumi par transportlīdzekĜu apdrošināšanu Ls 820.

Avansi par pakalpojumiem sastāda Ls 56 – avansa maksājumi par bibliotēkas
interneta, kā arī komunālajiem pakalpojumiem.
(skatīt veidlapu Nr.8-AV “Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu
maksājumiem”).
7.Naudas līdzekĜi
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu naudas līdzekĜi ir samazinājušies par
Ls 1913. Naudas līdzekĜi tiek glabāti budžeta iestādes kasē, A/S SEB bankā, Valsts

AKTĪVS

Piezīme
s Nr.

kasē un A/S Latvijas Hipotēku un zemes bankā.

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

IzmaiĦas
(+,-)
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1
Naudas līdzekĜi - kopā
Kase
2620 Norēėinu konti Valsts kasē vai
kredītiestādēs

2
2.6.
2.6.1
2.6.2

3

4

5

149285
93
149192

151198
14
151184

-1913
+79
-1992

Piezīme Nr. 2.6.1.
Uz pārskata perioda beigām naudas līdzekĜu atlikums kasē Ls 93(Gada pēdējās
darba dienas ieĦēmumi

Piezīme Nr. 2.6.2.
Lielais naudas līdzekĜu atlikums norēėinu kontos pamatā saistīts ar 2011.gadā
saĦemtajiem līdzekĜiem dažādu ES u.c. fondu finansētu projektu realizēšanai.

PASĪVS
Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekĜu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu.
Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls samazinājies par Ls 153834.. Pašu
kapitāla izmaiĦas uzrādītas veidlapā Nr.4-1 “Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiĦu
pārskats”.

PASĪVS

Piezīmes
Nr.

8.Rezerves

1

2

Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

IzmaiĦas
(+,-)

Rezerves - kopā

3.3.

8359

8359

0

3300 IlgtermiĦa ieguldījumu
pārvērtēšanas rezerves

3.3.1.

8359

8359

0

Piezīme Nr.3.3.1.
Konta „IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves” atlikums 2011.gadā nav
mainījies.
9.Budžeta izpildes rezultāts
Budžeta gada izpildes rezultātu aprēėina kā pārskata gada faktisko ieĦēmumu un
faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēėina par katru budžetu atsevišėi
(skatīt veidlapas Nr.2 “Pārskats par budžeta izpildi” un veidlapa Nr. 4–3 "Pārskats

PASĪVS
1

Piezīmes
Nr.

par darbības finansiālajiem rezultātiem")

Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

IzmaiĦas
(+,-)

2

3

4

5
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Budžeta izpildes rezultāts

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta
izpildes rezultāts
3520 Pārskata gada budžeta izpildes
rezultāts

3.5.

2234248

2388082

3.5.1.

2388082

2354955

+33125

3.5.2.

-153834

33127

-1869961

-153834

Piezīme Nr. 3.5.1.
Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātā uzkrāj budžeta izpildes rezultātu par
visiem iepriekšējiem gadiem.
Piezīme Nr. 3.5.2.
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts ir atspoguĜots veidlapās Nr. 2-PB, Nr. 2-SB,
Nr. 2-ZD „Pārskats par budžeta izpildi” un Nr. 4–3 "Pārskats par darbības
finansiālajiem rezultātiem".
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts saistīts ar faktisko izdevumu pārsniegumu
par ieĦēmumiem,, samazinājumu veido aprēėinātais pamatlīdzekĜu nolietojums Ls
239655, pārējās izmaiĦas veido citu posteĦu izmaiĦas pašvaldības faktiskajos
ieĦēmumos 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

PASĪVS
1
Kreditori - kopā
IlgtermiĦa saistības
5110 IlgtermiĦa aizĦēmumi
5190 Pārējās ilgtermiĦa saistības
ĪstermiĦa saistības
5200 īstermiĦa aizĦēmumi un ilgtermiĦa
aizĦēmumu īstermiĦa daĜa
5300 ĪstermiĦa saistības pret piegādātājiem un
darbuzĦēmējiem
5410 ĪstermiĦa saistības par saĦemtajiem
avansiem
5420 Uzkrātās saistības
5600 Norēėini par darba samaksu un
ieturējumiem (izĦemot nodokĜus)
5700 NodokĜi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi
5800 Pārējās īstermiĦa saistības
5900 Nākamo periodu ieĦēmumi

Piezīme
s Nr.

23671, kas lielākoties ir saistīts ar saĦemto aizĦēmumu no Valsts kases

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada
sākumu

IzmaiĦas
(+,-)

2

3

4

5

5.
5.1.
5.1.1
5.1.9
5.2.5.9.

454922
157892
126159
31733

431252
112908
81179
31729

+2367
+44984
+44980
+4

2970310

318344

-21314

5.2.

0

26621

-26621

5.3.

9304

12898

-3594

5.4.1.

24116

351

+23765

5.4.2.

57637

44751

+12886

5.6.

14245

739

+13506

5.7.

11540

8605

+2935

5.8.
5.9.

400
179788

9649
214730

-9249
-34942
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Piezīme Nr.5.1.1.
IlgtermiĦa aizĦēmumu izmaiĦas atspoguĜotas veidlapā Nr. 9-1 „Pārskats par
aizĦēmumiem”. 2011.gadā saĦemts aizĦēmums no Valsts kases Ls 40853 apmērā
ELFLA līdzfinansēta projekta „Kultūras nama iekštelpu rekonstrukcijas 1.kārta”
izmaksu priekšfinansēšanai un līdzfinansējuma segšanai.
2011.gadā atmaksāti aizĦēmumi Valsts kasei Ls 18621, kā arī dzēsts aizĦēmums ar
reinvestīcijām par Ls 3873.
Piezīme Nr.5.1.9.
Pārskata gadā neveidojās jaunas ilgtermiĦa saistības par transporta līdzekĜu finanšu
līzingu. 2011.gadā atmaksāta līzinga saistību summa EUR 9645. Kopā līzinga
saistības pārskata perioda beigās sastāda Ls 31733( Līzinga valūta- eiro)
Piezīme Nr.5.2.
IlgtermiĦa aizĦēmumu īstermiĦa daĜa uz 2011.gada beigām sastāda 0.Aizdevuma
īstermiĦa daĜa 2012.gadam grāmatota janvāra pirmajā darba dienā.
Piezīme Nr.5.3.
ĪstermiĦa saistības pret piegādātājiem un darbuzĦēmējiem ir samazinājušās par Ls
3594, atlikums uz 2011.gada beigām ir Ls 9304, no tā lielāko kreditora parāda
summu veido norēėini par elektroenerăiju, degvielu, kā arī telekomunikāciju
pakalpojumiem par 2011.gada decembri.
Piezīme Nr. 5.4.1.
ĪstermiĦa saistības par saĦemtajiem avansiem veido:
•

saĦemtās pārmaksas par nekustamā īpašuma nodokli Ls 240;

•

avanss no Lauku atbalsta dienesta projektam „Kultūras nama iekštelpu
rekonstrukcijas 1.kārta” Ls 20590;

•

saĦemtā dotācija no LR Izglītības un zinātnes ministrijas pirmklasnieku
ēdināšanai Ls 231;

•

Mūzikas skolas vecāku maksas pārmaksa Ls 4;

•

Dotācija no Lauku atbalsta dienesta projektam „Ārējā apgaismojuma
rekonstrukcija Maija, Ziedlejas, Kuršu un Kalna ielās Alsungā, Alsungas
novadā” Ls 1433;

•

Dotācija no LR Izglītības un zinātnes ministrijas projektam „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākĜos”
Ls 1618.

Piezīme Nr. 5.4.2.
Postenī „Uzkrātās saistības” iekĜauti šādi aprēėini:
Summa, Ls

Darījuma apraksts
15

16886

Neizmantotā atvaĜinājuma uzkrājumi darbiniekiem

4029

Darba devēja VSAOI par neizmantoto atvaĜinājumu

1121

Uzkrātās saistības procentu maksājumiem par aizĦēmumiem

35601

Uzkrātās saistības norēėiniem ar piegādātājiem un darbuzĦēmējiem

Uzkrātajās saistībās procentu maksājumiem ir iekĜauti gan procentu maksājumi, gan
aizĦēmuma apkalpošanas izdevumi. Uzkrātās saistības norēėiniem ar piegādātājiem
un darbuzĦēmējiem lielāko posteĦa summu Ls 35417 apmērā veido ES fondu līdzekĜu
atlikumi pašvaldības kontos, Ls 184 - pārējās uzkrātās saistības
norēėiniem ar piegādātājiem un darbuzĦēmējiem –par rēėiniem, kuri saĦemti un
apmaksāti 2012.gadā, bet attiecināmi uz 2011.gada izdevumiem.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu uzkrātās saistības palielinājušās par
Ls 12886 .

Piezīme Nr.5.6.
Norēėini par darba samaksu un ieturējumiem (izĦemot nodokĜus) iekĜauj novada
domē aprēėināto, bet neizmaksāto darba samaksu pašvaldības darbiniekiem.
Neizmaksāto algu summa uz pārskata perioda beigām sastāda Ls 14127, Ls 119 ir
ieturējumi no darba samaksas.

Piezīme Nr. 5.7.
NodokĜu un sociālās apdrošināšanas maksājumos iekĜauti:
Nodoklis

Summa
pārskata
gada
sākumā

2011.gada
konta
samazinājums

2011.gada
konta
palielinājums

Summa
pārskata
gada beigās

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

1445

69104

71132

3473

Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

7086

149903

150870

8053

Dabas resursu nodoklis

74

292

232

14

Pievienotās vērtības nodoklis

0

9211

9211

0

Piezīme Nr. 5.8.
PosteĦa Pārējās īstermiĦa saistības atlikumu Ls 400 veido norēėini par stipendijām
projektam „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākĜos”.

Piezīme Nr. 5.9.
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Postenī „Nākamo periodu ieĦēmumi” iekĜauti šādi aprēėini:

PosteĦa nosaukums
5913 Nākamo periodu
ieĦēmumi
ES
finansētajiem projektiem
5914 Nākamo periodu
ieĦēmumi par
ziedojumiem un
dāvinājumiem
Kopā

Atlikums
31.12.2012.

Atlikums
31.12.2011.

169054

203372

10734

11358

179788

214730

PASKAIDROJUMI PIE BILANCES PIELIKUMU VEIDLAPĀM

Paskaidrojumi pie veidlapas Nr. 2-PB „Pārskats par budžeta izpildi”

2011.gada pamatbudžeta faktiskie ieĦēmumi ir Ls 918308, izdevumi –927844 Ls, līdz
ar to gada budžeta izpildes rezultāts Ls - 9536. Izdevumu pārsniegumu pamatā veido
pamatlīdzekĜu amortizācija.

Paskaidrojumi pie veidlapas Nr. 2-SB „Pārskats par speciālā budžeta izpildi”
2011.gada speciālā budžeta faktiskie ieĦēmumi ir Ls 41065, izdevumi – Ls185995,
līdz ar to budžeta izpildes rezultāts Ls –144930. Speciālā budžeta pārskata perioda
rezultātu negatīvi ietekmē pagasta ielu un ceĜu amortizācijas summa.

Paskaidrojumi pie veidlapas Nr. 2-ZDB „Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu
budžeta izpildi”
2011.gada ziedojumu faktiskie budžeta ieĦēmumi ir Ls 5306, izdevumi – Ls 4764,
Budžeta izpildes rezultāts Ls 632.Alsungas novada dome 2011.gadā saĦēmusi
ziedojumus un dāvinājumus no fiziskām personām naudā Ls 1766, naturālā veidā – Ls
7. Ziedojumi un dāvinājumi no juridiskām personām naudā – Ls2420. Naturālā veidā
Ls 587. Naturālā veidā ( mācību līdzekĜi) dāvinājumi saĦemti no Valsts izglītības
satura centra, papīrs- no SIA BALTA .
Ziedojumi naudā saĦemti no SIA WESS, zemnieku saimniecībām un privātpersonām.
Ziedojumu un dāvinājumu neizlietotais līdzekĜu atlikums uz 2011.gada beigām
sastāda Ls 1648.
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Priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu G.Rozentāls
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Ausma Mundiciema 63351396
ausma.mundiciema@alsunga.lv

Pārskata sagatavošanas pamats
2011.gadā grāmatvedības uzskaite kārtota un gada pārskats sastādīts,
Ħemot vērā sekojošu normatīvo aktu nosacījumu:
•
Likuma "Par grāmatvedību" ar grozījumiem
•
Likuma "Par pašvaldību budžetiem"
•
Likuma "Par budžetu un finanšu vadību"
•
LR MK noteikumi nr. 1486 15.12.2009”Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
•
LR MK noteikumi Nr. 1032. 27.12.2005 „Noteikumi par
budžeta ieĦēmumu klasifikāciju”
•
LR MK noteikumi Nr. 1031. 27.12.2005 „Noteikumi par
budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”
•
LR MK noteikumi Nr. .810. 25.10.2005. „Noteikumi par
institucionālo sektoru klasifikāciju”
•
LR MK noteikumi Nr. 585. 21.10.2003. „Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”
•
LR MK noteikumi Nr. 777. 17.08.2010 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība”
•
Citi likumi un noteikumi
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LATVIJAS REPUBLIKA
ALSUNGAS NOVADA DOME
Reăistrācijas Nr.90000036596
Pils ielā 1,Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306,
tālrunis 63351342, faks63351447,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv
Banka A/S SEB BANKA , kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623
Alsungā
ZIĥOJUMS
Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks

Nr.3.8/141

Alsungas novada domes
Vadības ziĦojums

Alsungas novads kā ekonomiski patstāvīgs novads savu darbību uzsāka 2009.gada
01.jūlijā.
SaskaĦā 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: finanšu un tautsaimniecības komiteja,izglītības, kultūras, sporta un sociālo
lietu

komiteja;izsoles,

konkursu,

pamatlīdzekĜu

novērtēšanas,

norakstīšanas,

atsavināšanas, kā arī privatizācijas un iepirkumu komisija
izsoles un konkursu, pamatlīdzekĜu novērtēšanas un norakstīšanas, atsavināšanas, kā
arī privatizācijas un iepirkumu komisija,
1.

vēlēšanu komisija,
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2.

civilās aizsardzības komisija,

3.

pedagogu atlases komisija.

Pašvaldības funkciju realizēšanai Alsungas novada dome ir izveidojusi šādas
pašvaldības iestādes:
Administrācija, BāriĦtiesa, Sociālais dienests;
struktūrvienības:
Bērnu nams-patversme, Bibliotēka, Būvvalde, Dzimtsarakstu nodaĜa, Izglītības pārvalde,
Kultūras nams, Komunālais iecirknis, MājokĜu apsaimniekošanas iecirknis, AutoceĜu
uzturēšanas iecirknis, Mūzikas skola, Muzejs, Pirmsskolas izglītības iestāde, Pašvaldības
policija, Vidusskola, darbojas sporta metodiėe.
No 2011.gada 1. augusta ar Domes lēmumu pārtraukta Alsungas bērnunamapatversmes darbība, jo tajā atradās tikai 6 bērni, no kuriem neviens nebija no Alsungas
novada. 4 vecākie bērnunama audzēkĦi mācījās skolās ārpus novada un katru dienu
bērnunamā neatgriezās, tādēĜ neracionāla bija bērnunama-patversmes uzturēšana
(darbinieku algas, sociālās garantijas u.c., tāpat materiālā bāze).
Alsungas novada dome ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
1.

biedrībā Latvijas Pašvaldību savienība,

2.

biedrībā Etniskās kultūras centrs „Suiti”.
Visām novada domes iestādēm, 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).

2011.gadā Alsungas novada dome sekmīgi veica dažādu fondu finansējuma
piesaisti, iesaistoties projektu realizācijā:
1.

ES fondu finansētos:

•

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

nodrošināšana pašvaldībās darba iemaĦu iegūšanai un uzturēšanai”
•

ESF projekts; atbalsta institūcija–IZM; „Pedagogu konkurētspējas

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākĜos ”
•

ERAF projekts; atbalsta institūcija–VIAA; „Alsungas vidusskolas

informatizācija” . IZM šī projekta realizēšanas laiku pagarinājusi, tā beigu termiĦš
paredzēts 2012.gadā

20

•

ESF

darbības

programmas

„Cilvēkresursi

un

nodarbinātība”

1.5.3.pasākuma 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reăioniem,
pilsētām un novadiem” , „Speciālistu piesaiste Alsungas novada pašvaldībai”.
•

ERAF

3.2.prioritātes

3.darbības

programmas

3.2.1.pasākuma

„Infrastruktūra

3.2.1.3.aktivitātes

un

pakalpojumi”

3.2.1.3.1.apakšaktivitātes

„Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” ietvaros- projekts
„Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana RaiĦa ielā,
Alsungā”
2.

Valsts u.c. fondu finansētos:

•

KKF projekts „Suitu kopienas kultūrtelpas apzināšana un apsekošana

Alsungas novadā”, īstenošanas laiks 01.03.2010. -01.06.2011
•

Ūdenssaimniecības projekts Alsungā

•

Ūdenssaimniecības projekts Almāles ciemā

•

Kultūras nama iekštelpu rekonstrukcija 1.kārta.

* Organizēts mazo projektu konkurss pašvaldības teritorijas un infrastruktūras
sakārtošanai ar 10 aktivitātēm. DaĜa finansējuma ir juridisko un fizisko personu
ziedojumi.

Lai nodrošinātu Alsungas pašvaldības efektīvu 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.

2011.gadā Alsungas pašvaldības personālam tika piedāvāti dažādi profesionālie
un intelektuālie izglītošanās resursi sava darbības lauka ietvaros, tai skaitā: kursi,
semināri un darba pieredzes apmaiĦas braucieni, lai pilnveidotu savas zināšanas un
paaugstinātu savu kvalifikāciju.
Uzlabota materiāli- tehniskā bāze. Iegādāti

datori ( finanšu nodaĜai,

sociālajam dienestam, vidusskolai), jaunas biroja mēbeles sociālajam dienestam,
kancelejas vadītājai, bibliotēkai, pašvaldības policijai, Pirmskolas izglītības iestādei.
Notiek pašvaldības īpašumu sakārtošan 2011. gadā Zemesgrāmatā ir ierakstītas
Kuršu,, Ziedlejas, Kalna, Maija ielas, Grants atradnes’’ Pidiltu karjeras’’.
‘’Brāzmas’’- lauksaimniecības zeme, kas paredzēta personīgo palīgsaimniecību
vajadzībām, pašvaldības īpašums Skolas iela 11A , kur atrodas bijušā skolas
internāta ēka, kurā ir muzejs, dzīvokĜi vidusskolas darbiniekiem, pašvaldības katlu
māja, kā arī palīgēkas.
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Zemesgrāmatā ierakstīts arī nekustamais īpašums ‘’Bērzu iela 1’’- uz
minētā zemes gabala atrodas citai personai piederošas ēkas. Zemes gabals piekrīt
Alsungas novada domei saskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatā’’ 3. panta 5.1. punktu .Uz šo zemes gabalu
personai, kam pārtrauktas lietošanas tiesības, ir pirmpirkuma tiesības.
Darbojas Alsungas novada

Dzimtsarakstu nodaĜa - vadītājas pienākumus veic

Kancelejas vadītāja, un nodaĜas vadītāja vietnieka pienākumus - domes priekšsēdētāja
vietnieks. Ceremonijas notiek Ceremoniju zālē. Pasākumi notiek ar dzejas un prozas
lasīšanu, muzikālo pavadījumu laulību reăistrācijas ceremonijās veic etnogrāfiskā
ansambĜa „Suitu sievas” dalībnieces. Zelta kāzu jubileju svinībās dzīves vietā
gaviĜniekus godina novada domes priekšsēdētājs, Dzimtsarakstu nodaĜas vadītāja,
Kuldīgas novada (tuvākā lielā novada) laikraksta „Kurzemnieks” pārstāvis

un

informatīvā izdevuma „Alsungas ziĦas” redaktore .
2011. gadā sastādīti 13 dzimšanas reăistri, 2 dzimšanas reăistri
papildināti sakarā ar paternitātes noteikšanu, pamatojoties uz tiesas spriedumu,
reăistrētas 8 laulības:

t. sk. 7 laulības noslēgtas baznīcā. 2 laulības reăistros ir

izdarīta atzīme par laulības šėiršanu.

Reăistrēti

18

miršanas

gadījumi. Izdotas 9 atkārtotas apliecības.
Demogrāfiskā situācijas raksturojums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem

Gads

Dzimšanas

Miršanas

Laulību

reăistrācija

reăistrācija

reăistrācija

2009.

10

28

6

2010.

11

18

10

2011.

13

18

8

Lai uzturētu un sakārtotu pašvaldības teritoriju un dzīvojamo fondu, Komunālais
iecirknis un Māju apsaimniekošanas struktūrvienība regulāri veic remontdarbus gan
sabiedriskās lietošanas objektos, gan sakārto dzīvojamās un palīgēkas..
Pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokĜos remontēti logi,durvis, jumti, veikti krāšĦu un
skursteĦu remonti un krāšĦu un dūmvadu regulāra tīrīšana. Sakārtots žogs Kalna kapos,
ceĜi uz kapsētām. Regulāri tiek remontētas kanalizācijas iekārtas.
Sabiedrisko pasākumu rīkošanas vietā- Ziedulejā- izgatavoti soli, sakārtots tiltiĦš pār
upi, sakārtota Žibtaka un Žibgrava.
2011.gadā sakārtotas bijušās bērnunama- patversmes telpas, kuras tiek nomātas
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NMP- tā pašvaldības iedzīvotājiem ir vieglāk pieejami medicīniskie pakalpojumi.
Darbojas Alsungas novada Izglītības pārvalde, kuras mērėis ir koordinēt tās pārziĦā
esošo izglītības iestāžu darbību, nodrošināt Alsungas novada teritorijā dzīvojošo
izglītības vecumu sasniegušo bērnu izglītību, viĦu tiesības pirmsskolas izglītības,
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanai.
Notiek starpnovadu- Aizputes, Pāvilostas, GrobiĦas, Nīcas, Durbes, VaiĦodes,
Priekules -izglītības pārvalžu sadarbība.
Lielākā izglītības iestāde ir Alsungas vidusskola. 2011.gada sākumā

vidusskolā

mācījās 162 skolēni, bet 2011.gada beigās -178 skolēni.Skolā strādāja 24 skolotāji
un 17 tehniskie darbinieki.
2011.gada septembrī mācības uzsāka skolēni divās neklātienes klasēs 10.N un 11.N, bet
skolēnu nepietiekamā skaita dēĜ nenokomplektējās klātienes 10.klase.
Skola iesaistījās starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu norisē.
Skolotāji piedalījās tālākizglītības kvalifikācijas kursu apguvē,2011./2012.mācību gadā
uzsākta „E-klases” aprobācija.
Skolā 2011.gadā darbojās 10 interešu izglītības pulciĦi : t.sk. 4 tautisko deju kolektīvi, 2
vokālie ansambĜi, vizuālās mākslas, angĜu valodas un sporta pulciĦi, novada mācība 4.,
5., 6.klasei, darbojās folkloras kopa „SuitiĦi”, jaunsargu pulciĦš un jauno ugunsdzēsēju
pulciĦš.
Skola 2011.gada jūlijā iesaistījās „Comenius” projektā „Mākslas valoda” un projekta
ietvaros novembrī devās braucienā uz Lietuvu.
Rudenī un pavasarī klases piedalās pagasta sakopšanas talkās, pārgājienos un
makulatūras vākšanas akcijā „Nenocērt koku”.
Skolā tradicionāli turpina atzīmēt MiėeĜdienu ar ziedu kompozīciju, MārtiĦdienu,
Lāčplēša dienu,, Valsts dzimšanas dienu, Ziemassvētkus, MeteĦus , Mātes dienu .
Skolotāji piedalās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākĜos”.
Skola piedalās atbalsta programmā „Skolas auglis” 1.- 9.klasei un programmā „Skolas
piens” 1.- 4.klasei.
Mācību procesa uzlabošanai iegādāti 2 jauni portatīvie datori un 2 projektori.
Pirmskolas izglītības iestādē strādā 23 darbinieki-vadītāja, 8 pedagogi, 4 pirmsskolas
skolotāja palīgi, logopēds, un 9 atbalsta personāla darbinieki, pirmsskolas izglītības
programmu apguva 61 bērns:52 bērni no Alsungas novada, 4- no Kuldīgas novada 2no Ventspils novada Jūrkalnes pag.,1- no Rīgas , 2 -no Tukuma.
2011.gada maijā 17 audzēkĦi ieguva obligāto pirmsskolas izglītības programmu.
2011.gada 12.septembrī atvērta jauna grupiĦa „Bitītes” bērniem no 1,5 gadu vecuma
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Realizēti vairāki projekti „Nāc izkrāso bērnību”, ”Izkrāsosim bērnu otrās mājas”,
„Mazās bitītes laukā skrien”. Iegādāti mācību līdzekĜi arī par IZM finansējumu
Darbojas Alsungas Mūzikas un mākslas skola ,kas

īsteno licencētas profesionālās

ievirzes izglītības programmas klavierspēlē, akordeona spēlē , ăitāras spēlē un vizuāli
plastiskā mākslā.
AudzēkĦu skaits izglītības programmās uz 01.09.2011
Izglītības programmas
nosaukums

Apakšprogrammas
nosaukums

AudzēkĦu
skaits

TaustiĦinstrumentu spēle

Klavierspēle

34

TaustiĦinstrumentu spēle

Akordeona spēle

10

Stīgu instrumentu spēle

Ăitāras spēle

17

Vizuāli plastiskā māksla

15

Vairāki skolēni apmeklē gan mūzikas skolas, gan vizuāli plastiskās mākslas
nodarbības.
Alsungas mūzikas skolai ir mācību punkts Ēdoles pamatskolā un Jūrkalnes
pamatskolā.
Šajā mācību gadā skolā mācās audzēkĦi no Alsungas novada, Ventspils novada
Jūrkalnes un Kuldīgas novada Ēdoles.
2011.gadā mūzikas skolu absolvēja 8 audzēkĦi:
TaustiĦinstrumentu spēli

Klavieres

3
TaustiĦinstrumentu spēli

Akordeons

3

Stīgu instrumentu spēli

Ăitāra

2

Turpinās materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, turpināta

vizuāli

plastiskās mākslas klase labiekārtošana, papildinot regulējamās galda virsmas. Iegādāti
gleznu rāmji gatavo darbu izstādīšanai. Skola ir papildinājusi vizuāli plastiskās mākslas
klases materiālo nodrošinājumu. Mūzikas stundu klases pilnībā apgādātas ar mūzikas
atskaĦošanas sistēmām.Papildināts bibliotēkas, fonotēkas un metodisko materiālu fonds.
Šajā mācību gadā ar Alsungas novada domes finansiālu atbalstu audzēkĦiem ir iespēja
papildus savam specialitātes instrumentam apgūt mācību priekšmetu- kokles spēli, darbu
turpina mākslas nodaĜa, kurā audzēkĦiem ir iespēja apgūt vizuāli plastisko mākslu.
Skolas audzēkĦi ar labiem panākumiem regulāri piedalās Liepājas reăiona un Valsts
konkursos un festivālos ,regulāri rīko koncertus, viktorīnas un muzikālus pasākumus
skolā. Par tradīciju ir kĜuvuši atklātie Ziemassvētku , mācību gada noslēguma un
draudzības koncerti ar citām mūzikas skolām.
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Šajā mācību gadā skolas audzēkĦi un arī skolas skolotāji sniedza koncertus Alsungas
SvMiėeĜa baznīcā. Skolas audzēkĦi labprāt muzicē arī Alsungas vidusskolas pasākumos,
kā arī kopīgi ar Alsungas vidusskolas audzēkĦiem sniedz koncertus Alsungas kultūras
namā, skolotāji un audzēkĦi sniedz koncertus arī Ēdoles un Jūrkalnes pamatskolā un
kultūras namā.
Skolā strādā 6 skolotāji ar augstāko profesionālo izglītību. Visi skolas skolotāji
regulāri pilnveido savas profesionālās zināšanas piedaloties meistarklasēs,
tālākizglītības kursos un semināros Liepājas mūzikas vsk. un JVLMA.
Neskatoties uz virkni izmaiĦām visā profesionālās ievirzes izglītības sistēmā Latvijā,
Alsungas Mūzikas skola optimistiski turpina skolas darbības mērėus veidot izglītības
vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas
izglītības programmās noteikto mērėu sasniegšanu.2012.gadā svarīgākie uzdevumi ir
akreditēt Vizuāli plastiskās mākslas programmu un iegūt Valsts mērėdotāciju mākslas
nodaĜas stundām, turpināt izglītojošo darbu novadā, lai piesaistītu skolēnu interesi par
mācībām Alsungas mūzikas skolā, līdz 2012.gada decembrim veikt atkārtotu skolas
akreditāciju.
Kārtību un drošību Alsungas novada teritorijā 24 stundas diennaktī nodrošina
Pašvaldības policija, izbraukts uz 123 izsaukumiem.
Aizturēti

un nogādāti

Kuldīgas pašvaldības policijā 35 personas par dažādiem

pārkāpumiem. Pašvaldības policija aizturēja un nodeva Valsts policijas CeĜu policijai 4
personas par transportlīdzekĜa vadīšanu reibuma stāvoklī. Sastādīts 12 administratīvo
pārkāpumu protokols, no kuriem par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā un
atrašanos sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī – 12
Pašvaldības policija nodrošina Alsungas vidusskolu un Pirmsskolas izglītības iestāžu
uzraudzību dienā mācību stundu laikā, dežūrē kultūras pasākumu laikā to
administratīvajā teritorijā.
Izglītības iestādēs ar bērniem pārrunāti drošības jautājumi, kopā ar viĦiem atkārtoti
ceĜu satiksmes noteikumi. Pašvaldības policisti demonstrēja savas automašīnas un
ekipējumu 3 stundas- tas skolas audzēkĦiem Ĝoti interesēja.
Pašvaldības policijā reăistrēti 25 rakstiski personu iesniegumi, pieĦemts
paskaidrojums par pārkāpumiem, nodrošināta

kārtība

41

ceĜu satiksmes negadījumu

vietās, 8 masu pasākumos, veikti 39 profilaktiskie pasākumi, reidi, nodoti neatliekamai
medicīniskai palīdzībai 5 personas.
Galvenā sociālā dienesta funkcija ir koordinēt, plānot un organizēt sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Alsungas pašvaldības teritorijā
dzīvojošajiem iedzīvotājiem, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu
darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Sociālais dienests
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sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Alsungas trūcīgajiem
iedzīvotājiem, kā arī palīdz personām, ăimenēm un personu grupām noteikt, atrisināt
vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta
sistēmās. Sociālā dienesta speciālistu darbība ir vērsta uz to, lai panāktu un veicinātu
personu sociālo problēmu praktisku
risinājumu un viĦu dzīves kvalitātes uzlabošanos, iekĜaušanos sabiedrībā, spēju
palīdzēt pašiem sev. Savas kompetences ietvaros Sociālais dienests piedalās projektu
izstrādē un finansējuma piesaistē, nodrošina piešėirto pašvaldības budžeta līdzekĜu
mērėtiecīgu un efektīvu izlietošanu.

Sociālajā dienestā strādā divi darbinieki ar profesionālo augstākā 2. līmeĦa izglītību
sociālajā darbā.
Sociālais dienests organizē valsts apmaksātās sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
saĦemšanu. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieprasījušas un uzĦemtas rindā 3
personas, 2 personas pakalpojumu saĦēmušas, no tām -2 politiski represētās personas.
Turpinājās sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu. Alsungas novada trūcīgās
ăimenes/personas varēja saĦemt ES pārtikas pakas. Alsungas novada trūcīgajām
mājsaimniecībām tika izsniegtas 23 AS „Latvenergo” dāvanu kartes „Elektrības
norēėinu kartes 500kWh”. Par trūcīgām, 2011.gadā Alsungas novadā ir tikušas atzītas
39 ăimenes (99 personas). Pašvaldības sociālajai palīdzībai izlietoti 14555 Ls, no
kuriem lielākā daĜa tērēti LR „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”
noteiktajiem obligātajiem pašvaldības pabalstiem. Tie ir pabalsts Garantētā minimālā
ienākuma līmeĦa nodrošināšanai.
2011. gadā tika izskatīti 195 Alsungas novada iedzīvotāju iesniegumi sociālai palīdzībai
un pakalpojumu saĦemšanai. Sociālais dienests noslēdzis sadarbības līgumus ar Valsts
sociālās apdrošināšanas aăentūru, Nodarbinātības valsts aăentūru, CeĜu satiksmes
drošības direkciju un Zemes dienestu. Pašvaldības sociālo palīdzību 2011.gadā
saĦēmušas 106 personas. Visvairāk līdzekĜu ir izlietots garantētā minimālā ienākuma
līmeĦa nodrošināšanai.
Alsungas novadā darbojas bāriĦtiesa, kas ir Alsungas novada domes izveidota
aizbildnības un aizgādnības iestāde. Tā izskata

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. 2011.gadā izskatītas 8 lietas un pieĦemti
8 lēmumi. Bērnu aprūpes tiesības nevienam vecākam nav atĦemtas. PieĦemts 1
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lēmums par bērna nodošanu citas personas aprūpē. PieĦemti 2 lēmumi par prasības
sniegšanu tiesā par
aizgādības tiesību atĦemšanu vienam vecākam, iecelts 1 aizgādnis. 2011. gadā
bāriĦtiesā aktīvas bija 3 aizbildnības lietas, no tām pārraudzībā aizbildnības lietas no
Liepājas pilsētas bāriĦtiesas un no Kuldīgas novada pagastu bāriĦtiesas; 5 aizgādnības
lietas, 3 bērnu mantu lietas, kā arī 1 lieta par aprūpes tiesību atĦemšanu. Pērn ar
Alsungas novada bāriĦtiesas lēmumu neviens bērns nav ievietots ne ārpusăimenes
aprūpes iestādē, ne audžuăimenē.
2011. gadā bāriĦtiesā veikti 138 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
pieĦemšanu, bāriĦtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas
tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
Alsungas novadā ikviens var atrast sev piemērotu sporta nodarbi – basketbols, futbols,
volejbols, galda teniss, novuss, zolīte, pilates, svaru zāle u.c..
Sporta zāle apmeklētājiem ir atvērta katru darba dienu no plkst. 19:00 līdz 21:30.
TreniĦu laiki ir sadalīti pa dienām un sporta veidiem, svaru zāle apmeklētājiem atvērta
katru darba dienu .2011. gadā notikušie sporta pasākumi: Futzāla ( futbols zālē)
sacensības, Basketbola sacensības, Ziemā bija arī slēpošanas sacensības;Ziemas sporta
spēles, Kuldīgas novada ziemas un vasaras sporta spēles; Strītbola un pludmales
volejbola vietējais turnīrs, kas notika visas vasaras garumā nedēĜas nogalēs;Vasaras
sporta diena Alsungā;Maija velobrauciens,MiėeĜdienas veloorientēšanās,Katru mēnesi
notiek zolītes turnīrs. Alsungas komanda regulāri ar labiem panākumiem piedalās citu
pašvaldību rīkotajās dažādos sporta pasākumos
Alsungas novada bibliotēka ar bērnu literatūras nodaĜu ir informācijas, izglītības
un kultūras iestāde, kura ar savu krājumu jeb informācijas resursiem nodrošina
vietējās sabiedrības informacionālo apkalpošanu, tā piedāvā brīvu pieeju dažādiem
informācijas resursiem, sniedz atbalstu visa veida

izglītībai un veicina saturīgu

brīvā laika pavadīšanas iespēju. Bibliotēka atrodas 1976. gada celtā un Alsungas
domei piederošā ēkā, nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Telpu kopējā
platība ir 197 m2 . Bibliotēka piedāvā bezmaksas interneta un datoru ( septiĦas 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
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datu bāzēs – www.letonika.lv ; www.lursoft.lv (laikrakstu bibliotēka) ; un citos
interneta resursos, uzziĦas, konsultācijas,izmantot starpbibliotēku abonementu, ja
iespieddarbs nav Alsungas bibliotēkas krājumā,izstādes un lasīšanas veicināšanas
pasākumus.Lasītavā iespēja iepazīties ar 37 nosaukuma preses izdevumiem: 1 avīzi,
33 žurnāliem, 3 bērnu žurnāliem, ir informācijas plaukts ar Eiropas Savienības
materiāliem.
2011. gadā bibliotēkas pakalpojumus izmantojuši 500 lasītāji, izsniegums 10498
vienības; apmeklējums – 6386.Finansējums ir stabils un nodrošina bibliotēkas
pamatfunkciju veikšanu. No valsts piešėirtā mērėdotācija bezmaksas interneta un datoru
izmantošanai - Ls 339.2011. gadā iegādāts grāmatu plauktu bērnu literatūras nodaĜai
un žurnālu stends, kā arī dažām telpām veikts kosmētiskais remonts.
Alsungas kultūras nams ir sabiedriskās aktivitātes centrs-te strādā trīs štata darbiniekidirektors, kultūras metodiėe un etnogrāfiskā ansambĜa „Suitu sievas” vadītāja, un
desmit pulciĦu vadītāji.. 2011.gadā kultūras namā notikušas 95 norises:Valsts un
tradicionālie svētki, profesionāĜu koncerti,, pašdarbnieku koncerti, 1 profesionāĜu
izrāde, amatierteātra izrādes,, izklaides pasākumi. Izbraukumā bijuši 49 koncerti.
Notikuši 36 informatīvi izglītojoši pasākumi. Katra mēneša pēdējā svētdienā te notiek
zolītes turnīrs.Kultūras namā darbojas Vidējās paaudzes deju kolektīvs SUITI,
Etnogrāfiskais ansamblis SUITU SIEVAS, Jauniešu deju kolektīvs, Tradīciju ansambli,
Senioru ansamblis SENDIENAS, Amatierteātris, Folkloras kopa SUITIĥI, Senioru deju
kopa, Lauku kapella, Skolēnu popgrupa, Pinēju kursi.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. Deju kopa piedalījās
labdarības koncertos Francijā. Visaktīvākā koncertdarbība ir SUITU SIEVĀM. ViĦas
piedalījušās daudzos ne tikai ar folkloru saistītos pasākumos.Jau tradicionāls kĜuvis
katru gadu Zvaigznes dienā organizētais pensionāru atpūtas vakars. Katru gadu februārī
kultūras namā notiek MeteĦdanču koncerts, kurā sadejo visi Alsungas dejotāji, ieskaitot
bērnu dārza audzēkĦus un kādu viesu kolektīvu. Plaši apmeklēta ir 12. klases
organizētais Žetonvakars ar pašu veidotu izrādi un absolventu kopā sabraukšanu. Tāpat
neiztrūkstošas ir Lieldienu svinības ar tradicionālo Alsungas saimnieču cepto kūku
izsoli, spēlēm, konkursiem un atrakcijām.
Maija mēnesī folkloras kopas „SuitiĦi” audzēkĦi ar labiem panākumiem piedalījās
folkloras kustības „Pulkā eimu, pulkā teku” dziedātāju konkursos un sarīkojumā
Lēdurgā. Ievērojams notikums maija mēnesī bija arī Liepājas simfoniskā orėestra
koncerts kultūras namā. Maija beigās pirmo reizi organizējām Vasarsvētkos „Suitu
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Lebediku”- pašdarbnieku un citos koncertos

un aktivitātēs piedalījās daudzi

alsundznieki un viesi.
Nu jau tradicionāli

vērienīgi svinējām JāĦus. Izrādē „Īsa pamācība mīlēšanā”

piedalījās daudzi alsundznieki, kuri pirmo reizi kāpa uz skatuves, kā arī visi deju
kolektīvi, muzikanti un „Suitu sievas”. Izrādi noskatījās pāri par 5 simtiem skatītāju.
Tradicionāli plaši svinējām arī MiėeĜus- ar viesu koncertiem ,gadatirgu,
riteĦbraucēju sacensībām, balli un gājienu. Šogad viens no centrālajiem pasākumiem
bija vidusskolas jubileja un absolventu salidojums. Šie svētki tapa sadarbojoties
Alsungas katoĜu baznīcai, etniskajam centram „Suiti” , pašvaldībai un vidusskolas
kolektīvam.
6. oktobrī sākās kultūras nama remonts, tādēĜ gada nogales svētkus organizējām
Alsungas vidusskolas telpās. Tradicionāli valsts svētku- 18. novembra pasākumā
apsveicām labākos darba darītājus. Decembra sākumā iededzinām svētku egli Alsungas
centrā un nu jau tradicionāli arī Vecgada un Jaungada naktī notika balles- šoreiz
vidusskolas sporta zālē.
Par uzskaites un atskaites nodrošināšanu atbild Finanšu nodaĜa-te strādā 5 pastāvīgi
darbinieki, kā arī vecākā grāmatvede projekta ietvaros ( Projekts- speciālistu
piesaiste pašvaldībām). Finanšu nodaĜas vadītājas vietniece pilda arī projektu
speciālista pienākumus.

2011.gadā pilnveidota grāmatvedības uzskaite, iegādāti

papildinājumi datorprogrammai Horizon- tas Ĝauj precīzāk veikt uzskaiti un
norēėinus par dzīvokĜu un komunālajiem pakalpojumiem. Iespējams uzskaitīt arī
izdevumus par katru māju - koplietošanas izdevumus- elektrību, apsaimniekošanas
darbus. Tādejādi iespējams veikt līdzekĜu uzkrājumus katrai mājai, plānot remontus
un citus izdevumus. Darbinieki regulāri pilnveido zināšanas kā semināros, tā arī
pašmācības ceĜā, seko jaunumiem likumdošanā ( kas nepārtraukti mainās), apgūst
jaunas iemaĦas.2011.gada beigās Finanšu nodaĜai tika iegādāti 2jauni datori, jo
novecojušie vairs nespēja pilnībā veikt uzskaites funkcijas.
Vadoties no iepriekš minētā ir skaidrs- Alsungas novads turpina darboties un virzīties
uz priekšu. Arī naudas līdzekĜus, salīdzinājumā ar 2009. un 2010.gadu, varam vairāk
paredzēt novada attīstībai un iedzīvotāju labklājības celšanai. Attīstās infrastruktūranovadā ienāk rūpniecības objekti, dodot darbu arī vietējiem iedzīvotājiem ( Venta
FM, WESS), realizētie, uzsāktie un plānotie projekti uzlabos iedzīvotāju sadzīves
apstākĜus un veicinās novada attīstību.

Priekšsēdētājs Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu

G.Rozentāls
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APLIECINĀJUMS
Alsungā
Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks

Nr.3.8/138

ALSUNGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
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 izmaiĦu pārskatu ( veidlapa Nr. 4-1), naudas
plūsmas pārskatu ( veidlapa Nr. 2 NP), finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti MK
noteikumos Nr. 777 .par periodu no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim .
Mēs apliecinām, ka esam atbildīgi par finanšu pārskatos uzrādītās informācijas patiesumu
saskaĦā ar pastāvošo normatīvo aktu prasībām.
Mēs apstiprinām šādus apgalvojumus:
1. Minētajos finanšu pārskatos uzrādītā informācija ir patiesa visos būtiskajos aspektos
saskaĦā 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 kĜūdu 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 saĦemtas vai ir
paredzams saĦemt.
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.

00000624200_APLI_010512_00;Alsungas novada pašvaldības vadības apliecinājums
7. Nepastāv apstākĜi, kas varētu negatīvi ietekmēt pašvaldības darbības turpināšanu.

.
Priekšsēdētājs
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parakstu un satur laika zīmogu
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIĥOJUMS

Alsungas novada domei
ZiĦojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši ALSUNGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2011. gada finanšu
pārskata revīziju. Revidētais 2011. gada finanšu pārskats ietver:


2011. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",



2011. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,



Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiĦu pārskatu par 2011. gadu – veidlapa Nr.4-1,



Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2011. gadu – veidlapa Nr.2-NP,



konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr.
777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,
pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguĜošanu
saskaĦā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai
nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kĜūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.
Revidentu atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs
veicām revīziju saskaĦā ar 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 pārskatā nav būtisku
neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādītajām
summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu,
ieskaitot krāpšanas vai kĜūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska
novērtējumu, revidenti Ħem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un
tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguĜošanu, ar mērėi noteikt apstākĜiem piemērotas revīzijas procedūras, bet
nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu
un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata vispārējā izklāsta
izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai.

Atzinums

Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par ALSUNGAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2011. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un
naudas plūsmām 2011. gadā, saskaĦā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 17. augusta
noteikumu Nr.777. „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.
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ZiĦojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziĦojumu par 2011. gadu, kas atspoguĜots gada pārskata sadaĜā Vadības
ziĦojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziĦojumā un 2011. gada finanšu
pārskatā atspoguĜoto finanšu informāciju.

SIA „Revidents”
Licence Nr. 57

Antonija Spirina
Valdes locklpriekšsēdētāja
Zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 7.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS
Antonija Spirina, t.29534167
revidents@tl.lv
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