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PAMATINFORMĀCIJA 

 

Alsungas novads atrodas Latvijas rietumu daļā. Tas robežojas ar Kuldīgas, 

Ventspils un Pāvilostas novadiem. Alsungas novads teritorija ir 191 km2. Pašvaldības 

adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306. 

Alsungas novadā notiek vidēji intensīva lauksaimniecības un mežsaimniecības 

un mežistrādes attīstība (54 reģistrēti uzņēmumi lauksaimniecības jomā un 15 

mežsaimniecības un mežizstrādes jomā), kā arī kultūras tūrisma attīstība, kas saistīta 

ar suitu kultūru.  

 Pašvaldībā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. 2016. gada 1. janvārī 

dzīves vietu deklarējuši bija  1495 iedzīvotāji, bet 2019. gada 1. janvārī bija 1381 

iedzīvotāji, saglabājot negatīvu tendenci iedzīvotāju skaitā. 

 

Alsungas novada domes juridiskais statuss 

Alsungas novada dome, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” ir vietējā pārvalde, 

kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un 

iestāžu starpniecību nodrošina normatīvajos aktos noteikto funkciju un pašvaldības 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju intereses. Alsungas novada domes darbību nosaka 2014. gada 20. marta 

saistošie noteikumi Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums”. 

 

Pašvaldības vadība un atbildība 

Alsungas novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts 

pašvaldības lēmējorgāns – Alsungas novada Dome, kas atbilstoši kompetencei ir 

atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. 

Domes funkcijas: 

• pieņem lēmumus; 

• nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; 

• lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par 

kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un 

pārvaldes uzdevumu izpildi; 

• izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu; 

• atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku 

darbību un finanšu līdzekļu atbilstīgu izlietojumu. 
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Alsungas novada Domē darbojas 9 deputāti: 

Ilze Bloka (ievēlēta no “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”). 

Inga Bredovska (ievēlēta no “Par Alsungas novada izaugsmi”). 

Daiga Kalniņa (ievēlēta no “Par Alsungas novada izaugsmi”). 

Ainars Macpans (ievēlēts no “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”). 

Grigorijs Rozentāls (ievēlēts no “Suitu zeme”). 

Māra Rozentāle (ievēlēts no “Suitu zeme”). 

Aivars Sokolovskis (ievēlēts no “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”). 

Juris Šteinbergs (ievēlēts no “Par iedzīvotāju interesēm). 

Zaiga Vanaga (ievēlēta no “Par Alsungas novada izaugsmi”). 

2019. gada beigās deputāta mandātu nolika Māra Rozentāle un Zaiga Vanaga. Viņu 

vietā deputāta pienākumu pildīšanu uzsāka Andris Kaminskis (“Suitu zeme”) un Jānis 

Brūklis (“Par Alsungas novada izaugsmi”). 

Alsungas novada pašvaldības vadība: 

domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa, 

priekšsēdētājas vietnieks Grigorijs Rozentāls, 

izpilddirektors Voldemārs Dunajevs. 

 

 Alsungas novada Domes darbības nodrošināšanai ir izveidotas pastāvīgi 

darbojošās komitejas, kuru galvenais uzdevums ir sagatavot jautājumus izskatīšanai 

domes sēdēs. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar domes 

nolikumā apstiprināto sēžu grafiku. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota 

principam, ka deputāts izvēlas komiteju atbilstoši interesēm un vēlmēm. Ja 

domstarpību gadījumā šo principu nav iespējams ievērot, komitejās deputāti tiek 

ievēlēti pēc proporcionalitātes principa. Atbilstoši Alsungas novada domes 

nolikumam, domē 2019. gadā darbojās 2 patstāvīgās komitejas:  

1. Finanšu un saimnieciskās darbības komiteja (9 locekļi – visi domē 

ievēlētie deputāti),  

2. Izglītības, sociālo lietu, kultūras un sporta jautājumu komiteja (4 locekļi – 

Inga Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle (līdz 2019. gada 23. 

decembrim), Ilze Bloka (no 2019. gada 23. decembra), Zaiga Vanaga (līdz 

2019. gada 21. novembrim), Grigorijs Rozentāls (no 2019. gada 

21. novembra). 

 

2019. gadā notikušas: 
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14 apvienotās Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības, 

sociālo lietu, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes (izskatīti 149 

jautājumi); 

17 Domes sēdes (pieņemti 174 lēmumi). 

 

Pieņemtie saistošie noteiktumi 2019. gadā: 

 20.01.2019. saistošie noteikumi Nr.1 “Par Alsungas novada pašvaldības 

budžetu 2019. gadam”. 

 18.04.2019. saistošie noteikumi Nr. 2 “Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību  Alsungas novada pašvaldībā”. 

 18.04.2019. saistošie noteikumi Nr. 3 “Grozījumi 2014. gada 20. marta 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības Nolikums”. 

 20.06.2019. saistoši noteikumi Nr. 4 “Grozījumi Alsungas novada domes 

2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada 

domes budžetu 2019. gadam””. 

 09.09.2019. saistošie noteikumi Nr. 5 “Grozījumi Alsungas novada domes 

2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada 

domes budžetu 2019. gadam””. 

 17.10.2019. saistošie noteikumi Nr. 6 “Grozījumi Alsungas novada domes 

2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada 

domes budžetu 2019. gadam””. 

 21.11.2019. saistošie noteikumi Nr. 7 “Par atvieglojumiem nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem”. 

 19.12.2019. saistošie noteikumi Nr. 8 “Grozījumi Alsungas novada domes 

2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada 

domes budžetu 2019. gadam”. 

 

Bija izveidotas un darbojās komisijas:  

1. Vēlēšanu komisija 

2. Administratīvā komisija. 

3. Administratīvo aktu strīdus komisija. 

4. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija. 

5. Iepirkumu komisija. 

6. Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija. 
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7. Alsungas novada medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanas un 

medību koordinācijas komisija. 

8. Dzīvokļu komisija. 

9. Korupcijas un interešu konflikta riska novērtēšanas komisija. 

10. Ētikas komisija. 

11. Alsungas novada domes dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu 

komisija. 

Realizējot vietējo pārvaldi, pašvaldība likumā noteiktajos ietvaros ir publisko tiesību 

subjekts, bet privāttiesību jomā pašvaldībai ir juridiskās personas tiesības. Pašvaldība 

savas kompetences un likuma ietvaros darbojas patstāvīgi un atbild par tās izveidoto 

institūciju darbību, ja likumos nav noteikts citādi. Deleģēto valsts pārvaldes funkciju 

un pārvaldes uzdevumu izpildē pašvaldība pārstāv Latvijas Republiku un ir Ministru 

kabineta padotībā. 

 

Pašvaldības izpildinstitūcija 

Alsungas novada Domes pieņemto lēmumu izpildi un darba organizatorisko un 

tehnisko apkalpošanu nodrošina Alsungas novada dome, kas izveidota kā patstāvīga 

pašvaldības iestāde, kurai apstiprināts nolikums un kuras sastāvā ir pašvaldības 

iestādes:  

1. Alsungas novada Administrācija,  

2. Alsungas novada Bāriņtiesa,  

3. Alsungas novada Sociālais dienests,  

4. Alsungas vidusskola, 

5. Alsungas novada pirmskolas izglītības iestāde „Miķelītis”. 

Alsungas novada domes Administrācijas sastāvā ir: 

1. Administratīvā un attīstības nodaļa,  

2. Finanšu nodaļa,  

3. Izglītības pārvalde,  

4. Sporta pārvalde, 

5. Struktūrvienības:  

5.1. Dzimtsarakstu nodaļa,  

5.2. Mūzikas skola,  

5.3. Kultūras nams,  

5.4. Bibliotēka,  

5.5. Komunālais iecirknis,  
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5.6. Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrs,  

5.7. Būvvalde,  

5.8. Pašvaldības policija.  

Iestādes pārstāv pašvaldību to kompetencē noteiktajos jautājumos un darbojas saskaņā 

ar nolikumiem, kurus apstiprina dome. 

 

Pašvaldības darbības pilnveide 

Ar 2019. gadu tika reorganizēts Alsungas novada domes Komunālais iecirknis. 

Reorganizācijas rezultātā tika izveidota viena jauna štata vieta – Komunālā iecirkņa 

vadītāja amats. Tika veikts Komunālā iecirkņa darbinieku sastāva un to atalgojuma 

apmēra izvērtējums. Likvidēts Izglītības pārvaldes vadītāja amats un izveidots 

izglītības darba speciālista amats. 

2019.gadā Alsungas novada pašvaldība bija iekļauta revidējamo pašvaldību 

sarakstā Valsts kontroles revīzijas lietā Nr.2.4.1-23/2018 “Par Latvijas Republikas 

2018. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem”(revīzijas 

ziņojums pieejams http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/2018/2.4.1-

23_2018/SGP2018%20revizijas%20zinojums.pdf”). Alsungas novada dome novērsusi 

atklātos trūkumus un LR Uzņēmumu reģistra publisko personu un iestāžu sarakstā 

tagad iekļautas 5 iestādes. Par neatbilstības novēršanu 29.09.2019. informēta Valsts 

kontrole. 

 

FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI 

Finanšu resursi 

Alsungas novada domes budžets 2019.gadā sastāv no pamatbudžeta, speciālā 

budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžetiem. Pamatbudžets ietver pašvaldības 

ieņēmumus, kuri paredzēti visu pašvaldības izdevumu segšanai, kurus paredzēts segt 

no pamatbudžeta līdzekļiem, un nav iezīmēti īpašiem mērķiem (saskaņā ar Likumu 

“Par budžeta un finanšu vadību” 7. panta 1. punktu). 

Speciālais budžets ietver ieņēmumus un izdevumus noteiktiem mērķiem. 

Alsungas novada domē speciālais budžets sastāv no:  

1. Autoceļa fonda, 

2. Dabas resursu fonda. 

Ziedojumu un dāvinājumu budžets ietver ieņēmumus, kas veidojas no 

privātpersonu un iestāžu, uzņēmumu u.c. ziedojumiem un dāvinājumiem. Tā 

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/2018/2.4.1-23_2018/SGP2018%20revizijas%20zinojums.pdf
http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/2018/2.4.1-23_2018/SGP2018%20revizijas%20zinojums.pdf
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izlietojumu var būt noteikts ziedotāja (dāvinātāja) paredzētajam mērķim, bet, ja 

noteikts mērķis nav norādīts, izlietojumu nosaka ar pašvaldības lēmumu. Budžets tiek 

veidots, ievērojot MK noteikumus par valdības funkcijām un ieņēmumu un izdevumu 

ekonomisko klasifikāciju. 

Alsungas novada domes budžets ir sabiedrībai pieejams novada domē pie  

kancelejas vadītājas, tas tiek publicēts arī informatīvajā izdevumā “Alsungas ziņas” 

un mājas lapā www.alsunga.lv. 

Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms 

nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildei. Sastādot Alsungas novada pašvaldības 2019. gada budžetu, tika sabalansētas 

ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.  

2019. gada budžets un tā grozījumi apstiprināti Alsungas novada Domes 

sēdēs, budžeta finanšu tāmes apstiprinātas katrai Domes iestādei un struktūrvienībai. 

Par budžeta prioritārajām jomām 2019. gadā ir noteikta sabiedriskās 

infrastruktūras uzlabošana (Alsungas viduslaiku pils glābšanas darbi, ceļa posmi Rija 

– Zaļumi un Stobri- Pucenes, kā arī grants seguma atjaunošana autoceļam Grāveri- 

Putni), kas ir  nozīmīgi iedzīvotājiem un uzņēmējdarbības attīstībai un arī spēja 

nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Alsungas novada domē izstrādāta 

un apstiprināta attīstības programma 2015.-2020. gadam, kā arī ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2015. - 2020. gadam. 

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības budžets tiek 

iedalīts pamatbudžetā un speciālajā budžetā. Pašvaldības budžeta projekts veidots pēc 

naudas plūsmas principa un sastādīts saskaņā ar LR likumiem “Par budžetu un finanšu 

vadību”, “Par pašvaldību budžetiem” un “Par valsts budžetu 2019. gadam”.  

 

Pašvaldības budžeta līdzekļi un to izlietojums 

PĒC NAUDAS PLŪSMAS  KOPĀ, Euro 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

2017.gadā Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

(Faktiskā 

izpilde) 
apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

1740514 1789597 2333565 

 

2289331 

1.1. Dotācijas (Transferti) 731950 792780 1021529 983602 

1.2. maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

125231 135587 216013 165276 

1.3. ārvalstu finanšu 0 0 0 0 
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palīdzība 

1.4. ziedojumi un 

dāvinājumi 

1162 916 400 0 

1.5. nodokļu ieņēmumi 797259 802379 860946 907928 

1.6. nenodokļu ieņēmumi 7748       5983 8684 7997 

1.7. ieņēmumi no 

ieguldījumu darbības 

16264 11235 3700 2235 

1.8. saņemtie aizņēmumi 60900 40717 222293 222293 

2. Izdevumi (kopā) 1708710 1766777 2531402 2206146 

2.1. uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

1517694 1523306 1944768 1679443 

2.1.1. kārtējie izdevumi 1424375 1404659 1641675 1554544 

2.1.2. procentu izdevumi 3503 3300 2750 2702 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 

43465 68053 95962 68685 

2.1.4. kārtējie maksājumi 

Eiropas Kopienas 

budžetā un 

starptautiskā sadarbība 

0 0 0 0 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu 

transferti 

46351 47294 86793 

 

53512 

2.2. izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

164714 181477 538267 479537 

2.3. Aizņēmumu atmaksa  61994 48367 47166 

 

Vadoties no noteikumiem par pašvaldību budžetiem, sākot ar 2020.gada 

1.janvāri speciālais budžets tiek pievienots pamatbudžetam, ieņēmumus un izdevumus 

nodalot kā atsevišķām pamatbudžeta struktūrvienībām. 

 

Budžeta izpildes rezultāts 

Budžeta gada izpildes rezultātu  aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu 

un faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi.  

  

PASĪVS 

Uz pārskata 

perioda 

sākumu 

Uz pārskata 

gada beigām 

Izmaiņas  

(+,-) 

1 2 3 4 

Budžeta izpildes rezultāts +2623432  +2943074   +319642 

3510 Iepriekšējo pārskata gadu 

budžeta izpildes rezultāts 
+2670508  +2623432     -47076 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes 

rezultāts 
-    47076   + 319642  +366718 
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Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts 

 Budžeta veids                                2017. gadā                       2018. gadā     

Pamatbudžets                                    +123367                          +41847                  

Speciālais budžets                              -95262                            - 89278              

Ziedojumi un dāvinājumi                   + 1333                              +  355                    

KOPĀ                                                 +29438                           -47076                

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 

 Budžeta veids                                2017. gadā                       2018. gadā     

Pamatbudžets                                     +41847                         +  252174      

Speciālais budžets                              - 89278                         +  67651        

Ziedojumi un dāvinājumi                    +  355                              - 183                    

KOPĀ                                                 -47076                        +319642 

 

 

Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts veidojas, katra nākamā atskaites 

perioda sākumā iepriekšējā pārskata gada rezultātu summējot ar iepriekšējo gadu 

budžeta izpildes rezultātu atsevišķi katram budžeta veidam: pamatbudžetam, 

speciālajam budžetam un ziedojumu un dāvinājumu budžetam. 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts saistīts ar faktisko ieņēmumu 

pārsniegumu par izdevumiem.  

Izdevumi:  aprēķinātais pamatlīdzekļu nolietojums 244543 euro, atlīdzība 

1006966 euro, pakalpojumi 362031 euro, krājumi, materiāli, energoresursi, biroja 

preces un inventārs 152951 euro, dienesta un komandējuma braucieni 1354 euro, 

nodokļi un nodevas 1131 euro, procentu izdevumi 2590 euro,  transferti 51929 euro, 

dotācijas un sociālā palīdzība 95544 euro, pavisam kopā izdevumi  1919039 euro.   

Ieņēmumi:  Nodokļu ieņēmumi 905693 euro, nenodokļu ieņēmumi 12210 euro, 

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 169510 euro, transfertu ieņēmumi 

(t.sk.projektu realizēšanai) 972109 euro, citi ieņēmumi no pamatdarbības 179159 

(nefinanšu aktīvu sākotnējā atzīšana), pavisam kopā ieņēmumi   2238681 euro.  

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts ir  319642 euro. 

 

Pamatbudžets 

Ieņēmumu struktūra pēc naudas plūsmas 
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Izdevumi 

2019   

Izdevumi 

2018   

2019 

/2018 

Euro % Euro % Euro 

Nodokļu ieņēmumi 901458 45.69 790973 47.42 +110485 

Nenodokļu ieņēmumi 10232 0.52 17218 1.03 -6986 

Maksas pakalpojumi u.c.pašu 

ieņēmumi 165276 8.38 135587 8.13 +29689 

Transferti 895994 45.41 724341 43.42 +171653 

KOPĀ 1972960 100 1668119 100 +304841 

            

      

 
Izdevumi pēc naudas plūsmas 

 

      

  

Izdevumi 

2019   

Izdevumi 

2018   

2019 

/2018 

Euro % Euro % Euro 

Izpildvara 294645 16.08 324349 19.6 -29704 

Kārtība un drošība 39691 2.17 40344 2.50 -653 

Ekonomiskā darbība 25069 1.37 24954 1.50 +115 

Teritorijas uzturēšana 344395 18.8 284800 17.30 +59595 

Sports, kultūra, bibliotēka, TIC 281465 15.37 246628 15.00 +34837 

Izglītība 767793 41.92 652723 39.60 +115070 

Sociālā aizsardzība 78534 4.29 74885 4.50 +3649 

KOPĀ 1831592 100 1648683 100 +182909 
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Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

      

  

Izdevumi 2019 

Izdevumi 2018 2019 

/2018 

Euro % Euro % Euro 

Atlīdzība 1001457 54.68 954469 57.89 +46988 

Preces un pakalpojumi 479403 26.17 391905 23.77 +87498 

Kapitālie izdevumi 195620 10.68 181477 11.01 +14143 

Sociālie pabalsti 62380 3.41 61455 3.73 +925 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti 86427 4.72 52779 3.20 +33648 

Subsīdijas un dotācija 6305 0.34 6598 0.40 -293 

KOPĀ 1831592 100.00 1648683 100 +182909 

       

Izdevumu sadalījumu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām: 

 

Izdevumi 2019.gadā 2018.gadā 2017.gadā 

Atlīdzībai 54.68% 57.9% 58.6 % 

Preču un pakalpojumu iegādei 26.17% 23.8% 27.3 % 

Kapitālie izdevumiem 10.68% 11.0%   8.1% 

Sociālie pabalstiem  3.41%  3.7% 2.7 % 

Uzturēšanas izdevumu transfertiem  4.72%  3.2% 3.2% 

Subsīdijām un dotācijām 0.34% -0.4% 0.01% 

 

 

SPECIĀLAIS BUDŽETS 

Ieņēmumu struktūra pēc naudas plūsmas 

      

  

Ieņēmumi 

2019   

Ieņēmumi 

2018   

2019 

/2018 

Euro % Euro % Euro 

Transferti 202988 96.9 73924 86.6 +129064 

Nodokļu ieņēmumi 6470 3.1 11406 13.4 -4936 

KOPĀ 209458 100 85330 100 +124128 

      

      Izdevumi pēc naudas plūsmas 

      

  

Izdevumi 2019 Izdevumi 2018 

2019 

/2018 

Euro % Euro % Euro 

Atlīdzība 1835 0.51 13672 23.02 -11837 

Preces un pakalpojumi 70056 19.55 42410 71.42 +27646 

Kapitālie izdevumi 283917 79.19   0 +283917 

% atmaksa 2702 0.75 3300 5.56 -598 

KOPĀ 358510 100.00 59382 100 +299128 
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2019.gada speciālā budžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas ir :               209458 euro: 

- saņemtie autoceļu fonda līdzekļi                                                   69474 euro 

- dabas resursu nodoklis                                                                    6470 euro 

- transferta ieņēmumi no projektu realizācijai                               100599 euro 

- Transferts no pamatbudžeta            32915 euro 

 

Izdevumi 

Speciālā budžeta izdevumi Alsungas novadā 2019. gadā pēc naudas plūsmas pavisam   

358510 euro. 

Izdevumu sadalījums pēc naudas plūsmas 

atbilstoši ekonomiskajām kategorijām: 

2019.gadā 2018.gadā 2017.gadā 

Atlīdzībai   0.51%  22.3% 17.7% 

Preču un pakalpojumu apmaksai  19.55%  72.3% 38.3 % 

Kredītprocentu maksājumiem    0.75%    5.4%   3.8% 

Kapitālieguldījumiem 79.19%     0% 40.2 % 

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžets 

2019.gada naudas ziedojumi nav saņemti, arī iepriekšējos gados speciālam mērķim 

(Suitu puķu dobei) saņemtie līdzekļi nav izlietoti- tie tiks izmantoti turpmākajos 

gados. 

 

Kreditori 

   Ilgtermiņa aizņēmumi 

Posteņa nosaukums 

Uz pārskata 

perioda 

sākuma 

Uz 

pārskata 

gada 

beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

Ilgtermiņa aizņēmumi 145056 307812 +162756     

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu Ilgtermiņa saistības (Ilgtermiņa 

aizņēmumi) palielinājušās  par 162756 euro, kas saistīts ar saņemtajiem aizņēmumiem 

pašvaldības autoceļu rekonstrukcijai no Valsts kases. 

No Valsts kases 2019.gadā  saņemts ilgtermiņa aizdevums 202034 euro autoceļa 

Grāveri-Putni rekonstrukcijai un 20259 euro autoceļa Rija- Zaļumi un Stobri- Pucenes 

rekonstrukcijai, kopā 222293 euro. 

No ilgtermiņa saistībām uz īstermiņa saistībām pārgrāmatota aizdevumu summa 

39861 euro, kas atmaksājama 2020.gadā. 
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Posteņa nosaukums 

Uz pārskata 

perioda 

sākuma 

Uz 

pārskata 

gada 

beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

Īstermiņa uzkrātās saistības 56097 82597 +26500     

 

Šajā uzskaites postenī tiek uzrādītas uzkrātās saistības norēķiniem ar 

darbiniekiem, uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas 

maksājumiem, uzkrātās saistības procentu maksājumiem un apkalpošanas maksai par 

aizņēmumiem no Valsts kases, kā arī pārējās uzkrātās saistības. 

 

Posteņa nosaukums 

Uz 

pārskata 

perioda 

sākuma 

Uz 

pārskata 

gada 

beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

Uzkrātās saistības norēķiniem ar  28573 29134 + 561     

darbiniekiem    

Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem 

un sociālās apdrošināšanas maksājumiem 
6745 6853 

 

+ 108 

 

Uzkrātās saistības norēķiniem ar Valsts kasi 

par aizņēmumu apkalpošanu 
847      - 847 

Uzkrātās saistības norēķiniem ar 

piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
 18665 +18665 

Pārējās uzkrātās saistības 19932 27945 

 

+8013 

 

KOPĀ  UZKRĀTĀS ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS  56097 82597 +26500 

 

Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem un uzkrātās saistības norēķiniem 

par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem palielinājušās  kopsummā 

par 669 euro,kas saistīts ar atvaļinājumus izmantošanu. 

Uzkrātās saistības procentu maksājumiem un apkalpošanas maksai samazinājušās 

faktiski tās ir 706 euro, bet, mainoties grāmatvedības uzskaites kārtībai atbilstoši 

Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87, šī summa netiek 

uzrādīta pie uzkrātajām saistībām, bet kā īstermiņa saistības. 

 “Pārējās uzkrātās saistības” summas palielinājums 8013 euro ir 2019.gada 

uzkrātais palielinājums māju apsaimniekošanai. 
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Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem par atvaļinājumu rezervi un 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem aprēķina 

grāmatvedības programmā „Horizon” atsevišķi katram darbiniekam par pārskata gadā 

neizmantotām atvaļinājuma dienām. Atvaļinājuma ilgums pedagogiem 8 kalendārās 

nedēļas (40 darba dienas), pārējiem darbiniekiem 4 kalendārās nedēļas (20 darba 

dienas) kalendārajā gadā. 

 

Posteņa nosaukums 

Uz pārskata 

perioda 

sākuma 

Uz pārskata 

gada beigām 

Izmaiņas (+,-

) 

Norēķini par darba samaksu  31844 33665 
+ 1821 

 

Ieturējumi pēc izpildrakstiem  238 261 
+ 23 

 

Citi ieturējumi (Arodbiedrības 

maksājumi) 
57 42 

           - 15 

 

KOPĀ  NORĒĶINI PAR DARBA 

SAMAKSU UN IETURĒJUMIEM 
32139 33968 + 1829 

 

Pašvaldības finansētiem darbiniekiem atalgojumu izmaksā nākamajā 

kalendārajā mēnesī, tādēļ summa uz gada beigām palielinājusies.  

2019. gada beigās pašvaldības finansētiem darbiniekiem par izpildrakstiem, 

summa 261 euro ir aprēķinātā un ieturētā summa par 2019.gada decembri. 

Arodbiedrības maksājumu ieturētā, bet nepārskaitītā summa par 15 euro 

samazinājusies, summa pārskaitāma 2020.gada janvārī. 

 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 

Nodoklis Summa 

pārskata gada 

sākumā 

Summa 

pārskata 

gada beigās 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 5503 5766 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 

15877 16788 

Dabas resursu nodoklis 118 153 

Pievienotās vērtības nodoklis 2723 596 

Kopā 24221 23303 
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Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums palielinājies par 263 euro, 

bet Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu atlikums palielinājies par 911 

euro - maksājumi par 2019.gada decembri.  

Samazinājies uz gada beigām aprēķinātais PVN par 2019.gada IV ceturksni par 

2127 euro, jo 2019.gada janvārī bija maksājams PVN par iepriekšējā gada decembrī 

iegādātām granulām apkurei.     

Par 2019.gada IV ceturksni aprēķinātais dabas resursu nodoklis palielinājies par 

35 euro. 

Iepriekšējā kalendārajā gadā aprēķinātie nodokļi maksājami nākošajā gadā 

likumos noteiktajos termiņos. 

Kopā 2020.gada janvārī maksājamie nodokļi par iepriekšējā gada decembri 

samazinājušies par 918 euro. 

 

Pārējās īstermiņa saistības 

Atlikumu 965 euro veido: 

 saistības par norēķiniem (stipendijām) algotiem pagaidu sabiedriskajiem 

darbiem 400 euro, palielinājums 50 euro. 

 Saistības par ziemassvētku pabalstiem 565 euro daudzbērnu un 

maznodrošināto  ģimeņu bērniem, kas izmaksājami 2020.gada janvārī. 

 

Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

Posteņa nosaukums 

Uz pārskata 

perioda 

sākuma 

Uz 

pārskata 

gada 

beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

Norēķini ar piegādātājiem 17351 13150 -4201     

 

Summa samazinājusies par 4201 euro, jo 2019.gada pēdējās dienās  bija saņemti 

mazāk apmaksājamu rēķinu kā iepriekšējā pārskata gada beigās. 

Avansā saņemtie transferti  

Grāmatvedības uzskaitē katram avansā saņemtā transferta veidam ir izveidoti 

atsevišķi uzskaites konti. 
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Konts. Posteņa nosaukums. 

Uz pārskata 

perioda 

sākumu 

Uz pārskata 

gada 

beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

Pils kultūras mantojuma stratēģija- 

transferts no Kuldīgas novada 

pašvaldības 

58986.83 58986.83 0 

Individuālo kompetenču attīstībai- 

transferts no IZM 
1845.50 945.50 -900 

EST- LAT projektam- transferts no 

VARAM 
1840.16 39.70 -1800.46 

Projektam “Skolas soma” KM 

finansējums 
0 1.60 + 1.60 

Mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas 

novēršanai- transferts no IZM 
2117.51 3481.23 +1363.72 

Jaunatnes iniciatīvu projekta 

konkursam- transferts no IKVD 
 11960.00 +11960.00 

PII mācību līdzekļu iegādei- transferts 

no IZM 
0.12 0 -0.12 

Vidusskolai- mācību grāmatu iegādei- 

IZM transferts 
38.19 0 -38.19 

Neizlietotās mērķdotācijas Mūzikas 

skolas pedagogu atlīdzībai 
598.86 0 -598.86 

Neizlietotās mērķdotācijas vidusskolas 

pedagogu atlīdzībai 
1571.76 1601.48 +29.72 

Neizlietotās mērķdotācijas interešu 

pulciņu pedagogu atlīdzībai 
82.39 74.01 -8.38 

Neizlietotās mērķdotācijas PII 

pedagogu atlīdzībai 
0.25 0 -0.25 

Avansā saņemtās mērķdotācijas 1.-

4.klašu skolēnu ēdināšanai 
998.45 695.80 -302.65 

Avansā saņemtās mērķdotācijas 

sociālajam darbiniekam darbam ar 

ģimenēm un bērniem 

1212.17 0 -1212.17 

Neizlietotās mērķdotācijas pašvaldību 

autoceļiem 
45795.54 11679.72 -34115.82 
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Neizlietotais finansējums autoceļa 

Grāveri- Putni rekonstrukcijai  
 47229.62 +47229.62 

KOPĀ 116587.14 136694.49 +20107.35 

                

Saņemtie transferti sākotnēji tiek uzskaitīti kā avansā saņemti, bet uz ieņēmumiem 

pārgrāmatoti  pēc izdevumu atzīšanas atzīto izdevumu apmērā. 

Ja par transfertu izlietojumu tos akceptējošs dokuments tiek saņemts no 

finansējuma maksātāja, par pamatu tiek ņemts šis dokuments. Ja dokuments 

rakstveidā netiek saņemts, pašvaldībā tiek sagatavots iekšējais dokuments, 

pamatojoties uz salīdzināšanas aktiem un pieņemtajām (akceptētajām) atskaitēm 

(piemēram, Satiksmes ministrijas ceturkšņu, kā arī citas atskaites). 

 

 

Nekustamais īpašums atlikušajā vērtībā uz gada beigām 

 

Nekustamais īpašums                  2017.gadā            2018.gadā                2019.gadā 

Kopā                                             1474140                  1364604          1427134 

t.sk. 

Dzīvojamās ēkas                                46293                      41814   39971                 

Nedzīvojamās ēkas                            652747                   633619           688884 

Transporta būves                               287208                    200217           262656 

Zeme zem ēkām un būvēm                163291                   151596           146465 

Kultivētā zeme                                   232788                   232766           137294 

Zeme atpūtai un izklaidei                    9793                       9793     9457 

Pārējā zeme                                        34563                     34563   35460 

Inženierbūves                                     18879                       2377   21226 

Pārējais nekustamais īpašums           28578                      36455   85721 

 

 Pamatojoties uz 2018.gada 13.februāra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, nekustamais īpašums, tai 

skaitā zeme, kas tiek iznomāta vai kam nav noteikts lietošanas mērķis, uzskaitāma 

Ieguldījumu īpašumu sastāvā. Šīs uzskaites kārtības noteikumu ievērošanai 

pašvaldības zeme, kas iznomāta, ir pārgrāmatota no citām zemju grupām uz 

Ieguldījumu īpašumiem, kopsummā 184397 euro. 

 Līdz ar to ir samazinājums: 

 Zemei zem ēkām un būvēm                                          Euro      7511 

 Kultivētai zemei                                                            Euro 172174 

 Atpūtai un izklaidei izmantojamai .zemei                    Euro        336 

 Pārējai zemei                Euro      4376 
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2019.gadā ņemtas uzskaitē pašvaldībai nodotās valsts rezerves zemes par kopējo 

summu Euro 84344. 

Nedzīvojamām ēkām palielinājumu veido pils Dienvidu korpusa 1.kārtas 

rekonstrukcija, transporta būvēm - autoceļa Rija- Zaļumi un Stobri- Pucenes 

rekonstrukcija, bet pārējam nekustamajam īpašumam- bruģētu celiņu izbūve pie 

pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” un Tūrisma informācijas centra. 

 

Darbības rezultāti 

Prioritātes ir novada, tās iestāžu un struktūrvienību noteikto funkciju izpilde, 

novada attīstības plāna īstenošana, izglītība, sociālā palīdzība, kultūra, ES 

līdzfinansēto kā arī citu projektu īstenošana. 

Alsungas novada domē izstrādāta un apstiprināta attīstības programma 2015.-

2020. gadam, kā arī ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. - 2020. gadam. 2019. gadā 

novadā veiktās darbības bijušas vērstas uz vīzijas - Alsungas novads ir vieta ar 

spēcīgu identitāti un vidi radošiem, uzņēmīgiem un lepniem cilvēkiem, kurā 

mijiedarbojas iedzīvotāji, pārvalde, uzņēmēji un sabiedriskās organizācijas, lai 

saglabātu un veicinātu kultūrvēsturisko novada vērtību, vienlaikus veidojot jaunu – 

21.gadsimta vidi ar kvalitatīvu izglītības, infrastruktūras, daudzveidīgas atpūtas un 

kultūras pieejamību – īstenošanu.  

Attīstības plānā vidējam termiņam līdz 2020. gadam ir izvirzītas piecas 

prioritātes, katras no to sasniegšanai definējot veicamos uzdevumus: 

1) Attīstīta vietējā uzņēmējdarbība un nodrošināta tehniskā infrastruktūra. 

Alsungas novadā jau šobrīd ir aktīva vietējā uzņēmējdarbība, taču 

nepieciešams uzņēmējus nodrošināt ar vajadzībām atbilstošu infrastruktūru, 

tādējādi veicinot konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstību plašākā mērogā, 

lai veicinātu novada kopējo ekonomisko izaugsmi, līdz ar to visa novada 

kopējo labklājību.  

Nozīmīgākās 2019. gadā paveiktās aktivitātes ir ERAF projekta īstenošana 

“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras pārbūve Alsungas 

novadā”, ceļa posma turpinājumam Rijas-Zaļumi, kur projekta ietvaros 

minētajam ceļa posmam tika uzklāts asfaltbetona segums. LAD iesniegts 

projekta pieteikums “Autoceļa Grāveri – Putni pārbūve Alsungas novadā” 

esošā grants ceļa seguma rekonstrukcijas veikšanai. Nodrošināts atbalsts ar 

tūrismu saistītiem uzņēmējiem, turpinot īstenot EST-LAT projektu “UNESCO 

tūrisms” - organizēti pieredzes apmaiņas braucieni un semināri tūrisma 

uzņēmējiem. Turpināta iepriekšējā gadā uzsāktā iniciatīva - Alsungas novada 
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domes konkurss par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektiem. 2019. gadā 

atbalstīti trīs uzņēmēji uzņēmējdarbības uzsākšanai vai dažādošanai. 

2) Sakopta dzīves vide un moderna tehniskā infrastruktūra. Alsungas novada 

vide ir pievilcīga un sakopta, arī tehniskā infrastruktūra ir salīdzinoši labā 

stāvoklī un pietiekami daudzveidīga (kultūras nams, izglītības iestāžu ēkas 

utt.), tomēr turpmākai novada attīstībai ir nepieciešami tehniskās 

infrastruktūras uzlabojumi. Galvenokārt nepieciešams uzlabot ēku 

energoefektivitāti un apsaimniekošanu, uzlabot ceļu infrastruktūru. Vides 

uzlabošanai ir nepieciešams veikt ieguldījumus jauniešu un ģimenēm ar 

bērniem brīvā laika pavadīšanas infrastruktūrā (sporta un rotaļu laukumi). 

Ilgtermiņā tas veidotu arvien pievilcīgāku dzīves telpu.  

2019. gadā nozīmīgākais veikums ir pabeigtā Alsungas viduslaiku pils 

dienvidu korpusa restaurācija, kas ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda SAM 

5.5.1 projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades 

magnēti” 1.kārta. Nomainīti malkas apkures katli Skolas ielas un doktorāta 

ēkas katlu mājās pret efektīvākiem granulu apkures katliem. Alsungas novada 

dome ir iesaistījusies projekta “Dabas pieejamība visiem” īstenošanā, kur 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pielāgojot pastaigu taku un uzstādot visiem 

pieejamu tualeti, tiks pielāgots Žibgravas dabas takas “Mazais loks”. 

Teritorijas labiekārtošanai projekta “Mēs Alsungai! 2019” ietvaros izveidota 

piknika vieta Ziedulejas parkā. Vairākos ceļa posmos atjaunots grants segums. 

Atjaunots celiņš pie TIC, kā arī atjaunoti celiņi un žogs pirmsskolas izglītības 

iestādē “Miķelītis”. Alsungas vidusskolā atjaunots sporta zāles grīdas segums 

un nomainīt apgaismojums. 

3) Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums. Prioritāte ir ļoti būtiska Alsungas 

novadam kā suitu kultūrtelpas centram. Alsungas novadā tiek veikta 

kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana, taču vidējā termiņā 

tam nepieciešams piesaistīt investīcijas, lai, piemēram, glābtu Alsungas 

viduslaiku pili no sabrukšanas, tādējādi saglabājot tās kultūrvēsturisko vērtību 

un attīstot jaunus kultūras pakalpojumus Alsungas novadā.  

2019. gadā pabeigta Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa restaurācija 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda SAM 5.5.1 projekta “Jēkaba ceļa kultūras 

mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” ietvaros, atjaunojot bojātās jumta 

sijas, izgatavojot un uzstādot šaujamlūku aizslietņus, 2.stāvā izveidojot 

tehnisko laipu. Sadarbībā ar biedrībām, tiek īstenoti dažādi pasākumi un 
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projekti suitu kultūras saglabāšanai (skat. sadaļās Alsungas vidusskola, 

Mūzikas skola, Kultūras nams, Muzejs). 

4) Veiksmīga sabiedrības un pārvaldes mijiedarbība. Novada attīstībai viens no 

svarīgākajiem faktoriem ir laba pārvaldība un publisko pakalpojumu 

pieejamība. Nepieciešams būtiski uzlabot informāciju un komunikāciju 

tehnoloģiju izmantošanu pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanai. Svarīgi ir 

veicināt iedzīvotāju, uzņēmēju un sabiedrisko organizāciju iesaisti lēmumu 

pieņemšanā, nodrošinot komunikācijas un informācijas pieejamību.  

2019. gadā turpināta virzība uz viedā ciema koncepta ieviešanu Alsungā: 

darbojās rīcības grupa, notikušas apspriedes un plānoti un īstenoti kopīgi 

veicami darbi. Paveiktais šīs prioritātes īstenošanā izvirzīto uzdevumu 

paveikšanā aprakstīts sadaļās: Komunikācija ar sabiedrību, Sociālais dienests 

un Bāriņtiesa.  

5) Nodrošinātas izglītības iespējas, dažādotas kultūras un atpūtas aktivitātes. 

Alsungas novadā ir ļoti būtiski saglabāt vidusskolu un attīstīt izglītības 

iespējas, lai novērstu iedzīvotāju aizplūšanu uz pilsētām. Lai veicinātu novada 

izaugsmi un iedzīvotāju vēlmi šeit dzīvot patstāvīgi, nepieciešams dažādot un 

pilnveidot kultūras un atpūtas aktivitātes.  

2019. gadā paveiktais šīs prioritātes realizācijai izvirzītajiem uzdevumiem 

aprakstīts sadaļās Izglītības pārvalde, Alsungas vidusskola, Mūzikas skola, 

pirmsskolas izglītības iestāde “Miķelītis”, Kultūras nams, Tūrisma 

informācijas un vēsturiskā mantojuma centrs, Bibliotēka. 

2019. gadā tika piedāvāts Alsungas vidusskolas skolēniem jauns interešu 

izglītības pulciņš “Mazpulki”, īstenota projektu realizācija skolēnu peldēt 

apmācībai un veselības vingrošanas nodarbības pieaugušajiem, darbam ar 

talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar mācību grūtībām, kā arī projekts 

jaunatnes iniciatīvu veicināšanai. 

Pašvaldības iestādes nodrošinājušas pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu un 

attīstības plānā noteiktos uzdevumus. 

 

Bāriņtiesa 

Alsungas novada bāriņtiesa ir Alsungas novada domes izveidota aizbildnības un 

aizgādnības iestāde. Bāriņtiesas darbības teritorija ir Alsungas novads. Bāriņtiesa 

izskata tās kompetencē esošos jautājumus, aizstāvot bērna vai aizgādnībā esošas 

personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības, izskata iesniegumus un 
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sūdzības. Tā kā Alsungas novadā nav zvērināta notāra, bāriņtiesa Bāriņtiesu likumā 

paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību sava novada iedzīvotājiem mantojuma lietu 

kārtošanā, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šajā likumā noteiktos 

uzdevumus. 2019. gadā bāriņtiesā veikti 68 apliecinājumi, t.sk. sastādītas un 

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

sastādīti nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatai un apliecināti paraksti uz tiem, 

apliecināti paraksti uz dažāda rakstura dokumentiem, apliecinātas dokumentu kopijas, 

sastādīti mantojuma saraksti. 

Alsungas novada bāriņtiesā 2019.gadā saņemti 13 iesniegumi, notikušas 6 bāriņtiesas 

sēdes un pieņemti 4 lēmumi. Neviens bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts. Bāriņtiesā 

aktīvas bija 3 aizgādnības lietas, 4 lietas par bērna mantas pārvaldīšanu, 2 adopcijas 

lietas, 3 lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu, 1 lieta par saskarsmes tiesību 

izmantošanu ar bērnu, 2 lietas par ārpusģimenes aprūpi, 1 lieta par bērna nodošanu 

citas personas aprūpē, 2 lietas par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu,  

pārraudzībā no citām bāriņtiesām 3 aizgādnības lietas. Bāriņtiesas lietvedībā saņemti 

55 dokumenti, sagatavoti un nosūtīti 70 dokumenti. 

Novada iedzīvotāji tika aicināti pārdomāt iespēju kļūt par audžuģimeni, 

aizbildni, adoptētāju vai viesģimeni, dodot mājas bārenim vai bez vecāku gādības 

palikušam bērnam. Audžuģimenes, aizbildņa, adoptētāja vai viesģimenes statusu var 

iegūt ne tikai laulātie, bet arī viena persona. Ģimenē var tikt ievietoti arī bērni no citas 

pašvaldības.  

Bērnu tiesība aizsardzības likuma 73.panta pirmā daļa nosaka, ka katra 

iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā 

ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērna tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu 

vardarbību, noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu pret bērnu, par viņa 

tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu, kā arī tad, ja personai ir aizdomas, ka 

bērnam ir priekšmeti, vielas vai materiāli, kas var apdraudēt paša bērna vai citu 

personu dzīvību vai veselību. Organizējot apmeklētāju pieņemšanu, bāriņtiesa 

prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu 

aizsardzību.  

 

Sociālais dienests 

Sociālais dienests realizē likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 7. punktā 

noteiktās funkcijas: nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) -- 

sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli maz aizsargātām personām, 
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veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības 

palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, 

bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c. 

Sociālā dienesta mērķis – nodrošināt Alsungas novada iedzīvotāju sociālo 

vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā. 

Sociālā dienesta uzdevumi: 

1. Veikt profesionālu, kvalitatīvu sociālo darbu ar Alsungas novadā dzīvojošām 

personām, ģimenēm un personu grupām. 

2. Novērtēt Alsungas novadā dzīvojošo klientu vajadzības, materiālos un personiskos 

(motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus. 

3. Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu Alsungas novadā 

dzīvojošajiem iedzīvotājiem savas kompetences ietvaros atbilstoši klienta vajadzībām 

un noteiktajiem kritērijiem. 

4. Noteikt Alsungas novadā dzīvojošo klientu līdzdarbības pienākumus. 

5. Sniegt sociālo palīdzību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6. Administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti Sociālajam dienestam 

pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai. 

7. Novērtēt dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības kvalitāti. 

8. Līdzdarboties Eiropas Savienības finansēto un citu projektu realizācijā. 

9. Nodrošināt veco, vientuļo un nespējīgo pašvaldības iedzīvotāju aprūpi mājās, 

nepieciešamības gadījumā organizēt un nodrošināt personu ievietošanu sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas iestādēs. 

10. Pilnveidot starpinstitucionālo tīklu darbam ar klientiem krīzēs un problēmu 

risināšanas procesā. 

11. Organizēt darbu ar sociālā riska grupām (alkoholiķiem, narkomāniem, 

bezpajumtniekiem, bezdarbniekiem u.c.) un veicināt atbalsta un pašpalīdzības grupu 

veidošanos. 

12. Nodrošināt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus bērniem bāreņiem, bez 

vecāku apgādības palikušiem bērniem un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai 

nelabvēlīgi apstākļi. 

13. Plānot, koordinēt, analizēt un prognozēt sociālā darba attīstību pašvaldības 

teritorijā. 
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14. Izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un 

priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai, kā arī esošo pakalpojumu 

pilnveidošanai. 

15. Informēt novada iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību un 

to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdarbības pasākumiem sociālās 

palīdzības saņemšanā, kā arī par sociālā dienesta darba organizāciju un citiem ar 

sociālo darbu saistītiem jautājumiem. 

16. Izveidot datu bāzi par sociālās palīdzības pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegto 

pakalpojumu veidiem, institūcijām, kuras var palīdzēt sociālās palīdzības sniegšanā 

klientiem, finanšu līdzekļu izlietojumu. 

17. Nodrošināt par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju saņemtās informācijas 

konfidencialitāti. 

18. Veikt sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu un kontroli saskaņā ar spēkā 

esošo LR likumdošanu un normatīvajiem aktiem. 

19. Veicināt aktīvu sadarbību sociālās palīdzības jautājumu risināšanā starp valsts un 

pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, kā arī fiziskām un juridiskām 

organizācijām. 

20. Sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, nodrošinot savstarpēju 

informācijas apmaiņu. 

21. Izstrādāt domes normatīvo aktu projektus sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības jomā. 

22. Iesniegt priekšlikumus Alsungas novada domei sociālo pakalpojumu attīstības 

koncepcijas, 

mērķprogrammas un budžeta tāmju projektus jaunu pakalpojumu ieviešanai Alsungas 

novadā. 

23. Sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu ar kopīgām vērtībām, interesēm, vajadzībām 

apvienošanos, sniedzot iespēju apmainīties ar domām, viedokļiem, pieredzi, lai 

sniegtu ieguldījumu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un palīdzētu iekļauties 

sabiedrībā  

24. Veicināt sociālā darba profesionālās kompetences pilnveidošanu. 

25. Pilnveidot sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas iespējas un 

efektivitāti, organizējot sadarbību ar citu pašvaldību kolēģiem un iesaistoties 

sadarbības projektos. 

26. Veicināt atkarību profilakses darbu novadā. 
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27. Piedalīties darba grupās un komisijās ar sociālā dienesta uzdevumiem saistīto 

jautājumu risināšanā un normatīvo aktu izstrādē. 

28. Izskatīt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un pieņemt lēmumus savas 

kompetences ietvaros, sniegt atbildes vai sagatavot atbilžu projektus uz institūciju vai 

privātpersonu iesniegumiem, priekšlikumiem, sūdzībām vai jautājumiem. 

29. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un no tā izrietošo Ministru 

kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā lemt par ģimenes (personas) atzīšanu par 

trūcīgu. 

30. Patstāvīgi lemt par normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu 

nepieciešamību un piešķiršanu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

35. pantā noteikto pašvaldības sociālo pabalstu (t.sk. pabalstu garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai, vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas 

nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas 

pamatvajadzības, citus pabalstus saskaņā ar domes saistošajiem noteikumiem vai 

noteikumiem) piešķiršanu. 

31. Patstāvīgi lemt par sociālās palīdzības mērķim ziedoto līdzekļu izlietojumu 

atbilstoši to mērķim un atskaitīties ziedotājiem par to izlietojumu. 

2019. gada galvenie pasākumi bija sociālā darba un sociālo pakalpojumu 

attīstīšana un pilnveidošana, jaunu sociālā darba metožu ieviešana un esošo 

uzlabošana, pilnveidošana: 

 Nodrošināta psihosociālā konsultēšana, psihologa atbalsts un konsultācijas 

vardarbībā cietušajiem un krīžu situācijās nonākušajiem bērniem un 

pieaugušajiem. 

 Sociālā gadījuma risināšanas procesā nodrošināts psiholoģiskais atbalsts 

vecākiem un bērniem. 

 Kvalitatīva sociālā pakalpojuma – aprūpe mājās – pirkšana no biedrības 

“Latvijas Samariešu apvienība” 6 cilvēkiem. 

 Sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju iesaistīšanās DI 

projekta aktivitātēs, DI procesa ietvaros apzināta un izvērtēta nepieciešamība 

pēc jauniem alternatīvajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumiem novadā. 

 Administrēts valsts finansētais asistentu pakalpojums 5 cilvēkiem. 

 Sociālajā darbā ar gadījumu regulāri organizēta un ir pilnveidota 

starpprofesionāļu sadarbība, iesaistot starpinstitūciju sadarbības partnerus no 

bāriņtiesas, policijas, izglītības un veselības aprūpes iestādēm. 
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 Organizētas 84 stundas apmācības un 7 grupu supervīzijas starpinstitūciju 

sadarbības uzlabošanai un pilnveidošanai, izveidota starpinstitūciju sadarbības 

grupa. 

 Pilnveidota sociālās palīdzības programma SOPA. 

 Nodrošināta regulāra sociālo darbinieku profesionalitātes un kvalifikācijas 

paaugstināšana, izdegšanas profilakse (apmācību, grupas un individuālo 

supervīziju nodrošināšana, izmantojot daļēju valsts finansējumu par 

supervīzijām). 

 Turpinājās sadarbība ar biedrību Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes nodaļu 

par 178 pārtikas un 114 higiēnas paku un 7 mācību komplektu izdali Alsungas 

novada trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem. 

 

2019. gadā tika izskatīti 103 Alsungas novada iedzīvotāju iesniegumi sociālai 

palīdzībai un pakalpojumu saņemšanai. Pārskata gadā trūcīgas ģimenes (personas) 

statuss bija noteikts 17 ģimenēm (kopā 21 personai) un maznodrošinātas ģimenes 

statuss 8 ģimenēm (20 personām). 

 Sociālā atbalsta pasākumiem 2019. gadā izlietoti 39 604,33 euro.  

Sociālās palīdzības pabalstiem 2019. gadā izlietoti 18 112,63 euro: 

 Dzīvokļa pabalstam – 2 924 euro. 

 Ārstēšanās izdevumu segšanai – 270,13 euro. 

 Pārējie pašvaldības sociālie pabalsti un kompensācijas - 3 012,90 euro. 

 Audžuģimenes pabalstam – 9 288 euro. 

 Apbedīšanas pabalstam – 999,24 euro. 

 Pabalsts bārenim ikdienas izdevumiem –768,36 euro. 

 Dzīvokļa pabalsts bārenim – 550 euro. 

 Pabalsts krīzes situācijā – 300 euro. 

Sociālajiem pakalpojumiem izlietoti 21491,70 euro: 

 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtiem 

pakalpojumiem – 12130,59 euro. 

 Aprūpes mājās pakalpojumam – 6 960 euro. 

 Psihologa pakalpojumiem – 2 401,11 euro. 

 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem (sociālā palīdzība, 

sociālie pakalpojumi un pašvaldības materiālie pabalsti) 2019. gadā, salīdzinot ar 

2018. gadu ir palielinājušies – kopumā par 3874,56 euro. Sociālajiem pabalstiem 
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izlietotā summa palielinājusies par 951,93 euro, Trūcīgo un maznodrošināto personu 

(ģimeņu) skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu būtiski nav mainījies. Pārējos 

pašvaldības sociālajos pabalstos un kompensācijās izlietots par 1617,90 euro vairāk, 

salīdzinot ar 2018. gadu. Ēdināšanas pabalstiem skolā un pirmsskolas izglītības 

iestādē trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm netika pieprasīta. Tas skaidrojams ar 

to, ka pašvaldība nodrošina visiem bērniem bezmaksas ēdināšanu.  

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem izlietotā summa 

2019. gadā salīdzinot ar 2018. gadu ir palielinājusies par 2922,63 euro, kas 

izskaidrojams ar ilgstošas sociālās aprūpes institūciju maksas paaugstināšanu. 

2019. gadā turpināta Aprūpes mājās pakalpojumu pirkšana no biedrības “Latvijas 

Samariešu apvienība”. Salīdzinoši ar aprūpes pakalpojumu institūcijā, aprūpes mājās 

pakalpojums ir lētāks un ļauj ietaupīt finanšu resursus, vienlaikus nodrošinot klientu 

vajadzības pēc kvalitatīva aprūpes pakalpojuma dzīves vietā. 

 

 

 

Alsungas vidusskola 

2019.gada sākumā Alsungas vidusskolā mācījās 115 skolēni, 2019.gada decembra 

beigās – 103 skolēni.  

Skolā tika realizētās sekojošas mācību programmas: 

1. Pamatizglītības programma (uz 2019.g. 1.janvāri- 93 skolēni), 

2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (uz 

2019.g. 1.janvāri - 22 skolēni). 

Alsungas vidusskolu 2018./2019.mācību gadā pabeidza: 

 9.klasi- 10 skolēni. 

 12. klasi- 15 skolēni. 

2019. gadā skola turpina darbību UNESCO asociēto skolu programmā.  

Skola piedalās valsts un ES atbalstītā programmā „Izglītības iestāžu apgāde ar 

augļiem, dārzeņiem un pienu” un trīs reizes nedēļā 1.- 9. klašu skolēni  saņem svaigus 

augļus un dzer pienu.  

Vairāki pasākumi skolā tika veltīti patriotiskajai audzināšanai: Lāčplēša dienas 

atzīmēšana, barikāžu piemiņas diena, 25.marta piemiņas pasākums, Valsts 

proklamēšanas gadadienas svinības. Pateicoties programmai ”Skolas soma”, 

skolēniem bija iespēja apmeklēt teātra izrādes, izstādes, koncerta pasākumus. 
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Pateicoties novada pašvaldības atsaucībai (nodrošināšanā ar transportu), skolēni 

varēja piedalīties starpnovadu (Aizputes, Pāvilostas, Grobiņas, Durbes, Nīcas, 

Priekules un Vaiņodes) mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās Kuldīgas  

novadā un doties dažādās mācību ekskursijās.   

Alsungas vidusskola 2018./2019.māc. gadā darbojās kā dalībskola Junior 

Achievement Latvia praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmā. Darbu uzsāka 

jauns interešu izglītības pulciņš “Mazpulki”. 

Skolas tautisko deju kolektīvs piedalījās koncertos Druvas vidusskolā un 

Brocēnos.  

Karjeras izglītībā nozīmīgs bija brauciens uz Kuldīgu, lai apmeklētu tikšanos ar 

septiņu augstskolu pārstāvjiem pasākumā “Veru durvis uz augstskolu”. Skolā tika 

organizēti  pasākumi, kas saistīti ar karjeras izglītību. 

Mācību priekšmetu jomu koordinatori apmeklēja VISC organizētos seminārus 

Rīgā divas reizes gadā. 

Saimnieciskie darbi 

Lielākie 2019. gadā veiktie darbi: 

- Skolas ēkas Skolas ielā 11, Alsungā, tehniskā apsekošana; 

- Skolas sporta zāles grīdas seguma remonts, grīdas lakošana, trepju izbūve, 

līniju marķēšana; 

- Skolas sporta zālē tika veikta veco lampu demontāža un spuldžu nomaiņa; 

- Skolas aktu zālei tika iegādāti jauni skatuves aizkari no ugunsdroša 

materiāla. 

Skolas darbinieki veica kārtējos kosmētiskos remontus: atjaunoja grīdas krāsojumu 

mācību klasēs, veica mājturības (šūšanas) kabineta  telpas kosmētisko remontu. 

Skolas mācību procesam tika iegādātas jaunas mācību grāmatas un darba burtnīcas 

par valsts līdzekļiem, bet mācību līdzekļi tika apmaksāti no pašvaldības budžeta. 

Mācību kabinetiem iegādāti jauni mācību līdzekļi (ķīmijas, fizikas, meiteņu - zēnu 

mājturības kabinetiem, sporta inventārs). Iegādāts jauns portatīvais dators 

administrācijas vajadzībām, projektors 1.klasei. Skolas ēdnīcas vajadzībām tika 

iegādāta jauna elektriskā panna. 

 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Miķelītis” 

2019. gadā īstenoja Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods – 01011111. 

Audzēkņu skaitu PII “Miķelītis” 2019. gadā: 
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Alsungas novada dome 2019. gadā 5 - 6 gadīgiem un daudzbērnu vecāku bērniem  

piešķīra brīvpusdienas mācību gada laikā 

Datums Bērnu skaits 

Uz 01.09.2019 28 

 

10 skolotājas apmeklējušas tālākizglītības kursus profesionālās kvalifikācijas 

celšanai. Tika organizēts darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepājas 

bērnudārzu “Saulīte”.  

Organizētie pasākumi: 

 Piedalījāmies kopējos Miķeļa svētku dienas pasākumos 29.septembrī, 

atzīmējot Miķelīša vārda dienas svinības, ar sportiskām rotaļām bērniem kopā 

ar pieaugušiem telpā. 

 6 gadīgie bērni devās mācību gada noslēguma ekskursijā uz Ventspili.  

 

Remontdarbi 2019. gadā: 

Darba veicējs Darba veids Summa EUR Piezīmes 

SIA 

“Ģeodēzists” 

Topogrāfiskā plāna izstrāde  270,00+PVN  Līgums 1944/2019 

(24.05.2019.) 

SIA”AB 

Būvniecība” 

Bruģēšanas darbi bērnudārza 

teritorijā 

45771,05 ar 

PVN 

Līgums 

Nr.16.09.2019/7 

(16.09.2019 

SIA 

“Baltbery” 

Būvju tehniskā apsekošana 

un atzinuma sagatavošana 

950,00 Darbuzņēmuma 

līgums Nr. 1/2019 

(02.08.2019) 

 

 

Mūzikas skola 

Alsungas Mūzikas skolā tiek īstenotas akreditētas programmas: 

1. Vizuāli plastiskā māksla 20 V 211 001. 

2. Ģitāras spēle 20 V 212 021. 

Datums Bērnu skaits 

Uz 01. 01. 2019. 66 

Uz 31.12. 2019. 62 

2018./2019. m. g. apguva obligāto pirmsskolas izglītības programmu 19 
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3. Klavierspēle 20 V 212 011. 

4. Akordeona spēle 20 V 212 011. 

2019.gadā Alsungas mūzikas skolā uz 01.01.2019. mācījās 65 audzēkņi: 

 Izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” 18 audzēkņi 

 Izglītības programmā “ Klavierspēle” 28 audzēkņi 

 Izglītības programmā “Akordeona spēle” 3 audzēkņi 

 Izglītības programma “Ģitāras spēle” 16 audzēkņi 

Mūzikas kolas audzēkņiem papildus ar pašvaldības atbalstu ir iespējams apgūt 

tradicionālo kokles spēli. 

Uz 31.12.2019. skola mācījās 75 audzēkņi. 

2019.gadā skolu absolvēja  4 audzēkņi: 

 Izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” 1 audzēknis. 

 Izglītības programmā “Klavierspēle” 1 audzēknis. 

 Izglītības programmā “Ģitāras spēle” 2 audzēkņi. 

Skolas audzēkņi un skolotāji regulāri piedalās koncertos, festivālos, konkursos, kas 

tiek rīkoti  Alsungas novadā, Kurzemes reģionā un Latvijas valstī. 

 

Skolas audzēkņu dalība pasākumos Alsungas novadā: 

 Sv.Miķeļa svētki Alsungas baznīcā. 

 LV proklamēšanas svētki Alsungas kultūras namā. 

 Baltā galdauta svētki Alsungas kultūras namā. 

 Lebedikā Alsunga brīvdabas estrādē. 

 Mātes dienas koncerts Alsungas vidusskolā. 

 Skolotājas Natālijas Štefaņukas portretu izstāde Alsungas muzejā. 

 Alsungas muzejā tika rīkota Alsungas mūzikas un mākslas skolas kalendāra 

atvēršanas svētki. 

 Alsungas kultūras namā tika rīkota skolas audzēkņu darbu izstāde par tēmu 

“Saulīte silta, māmiņa mīļa”. 

 VUGD izsludinātā konkursā “Mana vasara-droša vasara”. 

 SIA “Balta Eko” izsludinātajā konkursā “Plānotāja vāka dizains”. 

 Biedrības “Suitu amatnieki” rīkotajā konkursā “Suitu suvenīrs”. 

 Mākslas klases audzēkņu izstāde Alsungas bibliotēkā “Alsungas skati”. 

 Ģitāras klases audzēkņu koncerts Alsungas kultūras namā “Vasaru sagaidot”. 

 Labdarības koncerts Ēdoles kultūras namā. 

 Koklētāju koncerts Jūrkalnē. 
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2019.gadā  skolas audzēkņi piedalījās Kurzemes reģiona pasākumos: 

 Kurzemes zonas mūzikas skolu vispārējo klavieru klašu audzēkņu festivālā 

Kuldīgas mūzikas skolā. 

 Klavierspēles audzēkņu konkurss – festivāls Vangažu mūzikas skolā. 

 Liepājas reģiona mūzikas skolu audzēkņu koncerts-festivāls Liepājas mūzikas 

vidusskolā. 

 Koncerts Rucavas luterāņu baznīcā. 

 Koncerts Liepājas Svētā Jāzepa Romas katoļu katedrālē. 

 Koncerts Liepājas Svētās trīsvienības katedrālē. 

 Jūrmalas klasiskās ģitāras spēles festivālā. 

 Klasiskās ģitāras spēles audzēkņu viktorīnā Liepājas reģiona skolām Liepājas 

mūzikas vidusskolā. 

 

2019.gadā skolas audzēkņi piedalījās arī Latvijas mēroga pasākumos: 

 Klasiskās ģitāras spēles konkurss Latvijas bērniem un jauniešiem Iecavā. 

 Konkursā “Gada ģitārists” Rīgā. 

 Valsts konkursā “Vizuāli plastiskajā mākslā” Kandavā. 

 Mākslas klases audzēkņu darbi izstādīti mākslas plenērā Tartu. 

 Klasiskās ģitāras festivālā Žemaitijā. 

 Profesora J.Kurauska meistarklasēs Klaipēdā. 

 

Kā katru mācību gadu, arī 2019. gadā skolā notika muzikālas viktorīnas, piemēram, 

“Iepazīsti intervālus”, ”Iepazīsti instrumentus”, ”Suitu muzikālās tradīcijas”, 

“Uzglezno dziesmu” u.c. 

Audzēkņi kopā ar skolotājiem apmeklēja “Pianisma zvaigžņu festivāla” koncertu 

Liepājas dzintarā. Mākslas klases audzēkņi bija ekskursijā uz Dekoratīvās mākslas un 

dizaina muzeju Rīgā 

 

 

Izglītības pārvalde 

Alsungas novada domes izglītības pārvalde 2019. gadā koordinēja interešu 

izglītības programmas, kurās jauniešiem no 1. – 10. klasei bija iespēja darboties un 

pilnveidot savas prasmes dažādos pulciņos: 

- Datorika skolēniem 7 – 11 gadu vecumā; 
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- 5. – 9. klašu sporta pulciņš (11 – 16 gadi); 

- Deju ritmika skolēniem 7 – 15 gadu vecumā; 

- Mazpulki skolēniem 7 – 18 gadu vecumā; 

- 1. – 4. klašu tautas deju kolektīvs (7 – 11 gadi); 

- 2. – 4. klašu sporta pulciņš (8 – 11 gadi); 

- Novada mācība skolēniem 10 – 12 gadu vecumā. 

Skolēniem tika piedāvāta iespēja apmeklēt folkloras kopas “Suitiņi” 

nodarbības Alsungas kultūras namā, kā arī trenēties ugunsdzēsības sportā un boksa 

treniņos.  

Alsungas novada dome 2019. gadā finansē un atbalsta: 

- skolēnus, uzsākot skolas gaitas 1. klasē, pabalsta apmērs 50 EUR; 

- 2. – 12. klašu skolēnus skolas mācību piederumu iegādei, pabalsta apmērs 

20 EUR; 

- 5. – 12. klašu skolēnus, piešķirot brīvpusdienas (1. – 4. klasēm finansē 

valsts); 

- Alsungas vidusskolēnus ar stipendiju piešķiršanu par labu un teicamu 

mācību darbu, atbilstoši nolikumam; 

- Alsungas vidusskolēnus, daļēji sedzot auto apmācības izdevumus, 

atbilstoši noteikumiem; 

- skolēnu transporta izdevumus nokļūšanai uz skolu un mājās; 

- skolēnus ar labām un teicamām sekmēm, mācību gada noslēgumā 

apmaksājot ekskursiju; 

- skolēnus, kuri piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, 

un saņēmuši godalgotas vietas, apbalvo ar naudas balvu atbilstoši 

nolikumam; 

- skolotāju pieredzes apmaiņas ekskursijas. 

2019. gadā skolēni uzrādīja labus sasniegumus mācībās vispārizglītojošā 

skolā, profesionālās ievirzes izglītības konkursos, interešu izglītības konkursos un 

sporta sacensībās: 

- valsts konkursa “Latvijas gada ģitārists 2019” iegūta 1. vieta; 

- folkloras kopai “Suitiņi” tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu 

dziedu, kāda bija 2019” iegūts I pakāpes diploms; 

- Kuldīgas novada skolēnu sacensībās: “Peldēšana”, “Jauno vieglatlētu 

daudzcīņa” un “Florbols” iegūtas 2. un 3. vieta; 

- pasaules čempionātā ugunsdzēsības sportā Saratovā iegūta 1. vieta.  

Alsungas novada domes iesaiste izglītības projektos 2019. gadā: 

1. Alsungas vidusskola turpina darbību UNESCO Asociēto skolu projektā, 
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2. projekta “Pasākumi Alsungas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai 

un slimību profilaksei” ietvaros skolēni no 2. un 3. klases apgūst peldēt 

prasmi, 

3. dalība SAM 8.3.2. projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”, 

4. dalība SAM 8.3.4. projektā “Atbalsts priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”, 

5. dalība programmas ”Skolas soma” īstenošanā. 

Izglītības pārvalde 2019. gadā organizēja tālākizglītības kursus pedagogiem, 

kā arī VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 9 jomu koordinatori no 

Alsungas vidusskolas un PII “Miķelītis” turpināja apmeklēt Skola 2030 seminārus, lai 

turpmāk koordinētu izglītības jautājumus savās iestādēs. Izglītības pārvaldes vadītāja 

apmeklējusi IZM, VISC, IKVD, LPS un Skola 2030 organizētos seminārus. 

 

Sports 

Alsungas sporta bāzē - Alsungas vidusskolas sporta zālē un stadionā - 

iedzīvotājiem tiek piedāvāts trenēties futbolā, basketbolā, boksā, ugunsdzēsības 

sportā, volejbolā, florbolā, novusā, apmeklēt svaru zāli. Individuāli trenēties 

skriešanā, riteņbraukšanā. Iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt veselības vingrošanu 

projekta “Pasākumi Alsungas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei” ietvaros. Alsungas novada bērnus veda uz peldēšanas nodarbībām 

Kuldīgas peldbaseinā. Šī projekta ietvaros tika organizēti veselības veicināšanas un 

profilakses pasākumi, tai skaitā par veselīgu ēdienu, veselības vingrošanas un 

nūjošanas nodarbības. 

Alsungā 2019.gadā tika organizētas dažādas sporta sacensības iedzīvotājiem. 

Sporta zālē tika rīkotas basketbola, futbola, novusa, volejbola, boksa, galda spēļu, 

zolītes, galda tenisa sacensības. Senioriem tika rīkotas sportiskas aktivitātes. Visiem 

skolas bērniem tika rīkota Olimpiskā sporta diena. Cilvēku skaits sporta pasākumos ir 

dažāds (no 15 līdz 60 cilvēkiem), bet vasaras sporta dienā, ugunsdzēsības sporta dienā 

un boksa mačos pat vairāk par 60 cilvēkiem. 

Alsungas sportisti piedalās arī sacensībās ārpus novada robežām. Pasaules, 

Baltijas, Latvijas mačos Alsungas novada vārds ir pārstāvēts ugunsdzēsības sportā. 

Alsungas bokseri piedalās Baltijas, Latvijas mačos. Alsungas sportisti piedalās arī 

blakus novada rīkotajos sacensībās -basketbolā, florbolā, volejbolā, novusā, futbolā. 

Alsungas sportisti arī individuāli piedalās Latvijas mēroga sacensībās - 

riteņbraukšana, novuss, cīņas sports, orientēšanās, skriešanā, rallijā. 
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Bibliotēka 

Alsungas novada bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) ar bērnu literatūras 

nodaļu ir Alsungas novada domes struktūrvienība, kas ar savu krājumu jeb 

informācijas resursiem nodrošina vietējās sabiedrības informacionālo apkalpošanu. 

Bibliotēka ir izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs, 

nodrošina bibliotekāro, bibliogrāfisko pakalpojumu sniegšanu, kā arī citu Latvijas un 

ārvalstu bibliotēku krājumu pieejamību, izmantojot starpbibliotēku abonementa 

(SBA) pakalpojumus. Bibliotēka veic iespieddarbu un citu dokumentu 

komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo 

vērtību uzskaiti un saglabāšanu, strādā ar bibliotēkas krājumu, piedalās Alsungas, 

Kuldīgas, Skrundas elektroniskā kopkataloga, novadpētniecības datu bāzes veidošanā, 

veic bibliogrāfisko uzziņu darbu, sniedz atbalstu visa veida izglītībai un veicina 

saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Rosina interesi bērnos un jauniešos par 

grāmatu, pilnveido viņu lasītprasmes iemaņas, informācijpratību un medijpratību. 

Bibliotēka attīstās par galveno e-pakalpojumu publisko saņemšanas vietu. Saglabā un 

nodrošina pieeju nozīmīgiem vietējiem kultūras resursiem. No 2011. gada 

automatizēto iespieddarbu izsniegšana un saņemšana Bibliotēkā notiek, izmantojot 

BIS ALISE. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums Alsungas novadā ir bibliotēkas 

attīstību veicinošs. Izdalītie pašvaldības budžeta līdzekļi krājuma komplektēšanai, 

bibliotēkas attīstībai, personāla profesionālajai izaugsmei, materiāli tehniskajam 

nodrošinājumam katru gadu tiek palielināti. 

Bibliotēkā ir laba tehnoloģiskā bāze: bibliotēkas lietotājiem pieejami 5 datori, 2 

multifunkcionālās iekārtas. 2019. gadā tika norakstīta 2004. gadā iepirktā 

multifunkcionālā iekārta – Lazerbase 5650 un iegādāta jauna multifunkcionālā iekārta 

- HP Color LaserJet Pro MFP M280nw (T6B80A).  24 ha diennaktī pieejams internets 

(bezmaksas WI-FI), bezmaksas datu bāzes:  https://www.letonika.lv/, 

https://www.lursoft.lv/, https://www.ebsco.com/ , https://3td.lv/ (e-grāmatu 

bibliotēka) , http://biblio.kuldiga.lv/,  https://www.lnb.lv/ 

Tiek popularizētas informācijas tehnoloģiju, interneta izmantošanas iespējas, 

gan iedzīvotāju ikdienā risināmiem jautājumiem – rēķinu nomaksai, iepirkšanās 

internetā, gan ērti pieejamām iespējām izglītoties, palielināt redzesloku, apmierināt 

interešu vajadzības. Iedzīvotāji tiek aicināti  izmantot interneta vietnes un to 

piedāvātās datubāzes, elektronisko resursu kolekcijas, iepazīties ar Bibliotēkas 

sagatavoto aktuālo informāciju arī Bibliotēkas ziņu sadaļā Alsungas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Alsungas ziņas” un interneta vietnēs - 

https://www.letonika.lv/
https://www.lursoft.lv/
https://www.ebsco.com/
https://3td.lv/
http://biblio.kuldiga.lv/
https://www.lnb.lv/
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https://alsunga.lv/lv/biblioteka_biblioteka/, https://www.facebook.com/Alsungas-

novada-bibliot%C4%93ka-326815991142421/. Alsungas novada bibliotēkas vietne 

Faceebook.com iegūst arvien lielāku popularitāti, 2019.g. skatījumu skaits pārsniedz 

13 tūkstošus.   

Pārskata periodā pabeigts bibliotēkas atkārtotas akreditācijas process, 

22.10.2019. piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss (Akreditācijas apliecība 

Nr.241 B).  

Krājuma politikas īstenošanas rezultātā pieaugusi lasītāju apmierinātība ar 

bibliotēkas krājumu, palielinājies grāmatu izsniegumu un fizisko apmeklējumu skaits, 

paaugstinājusies krājuma apgrozība. Pārskata periodā reģistrēti 32 jauni lasītāji. 

Pieaugusi iedzīvotāju, bibliotēkas lasītāju aktivitāte un ieinteresētība bibliotēkas 

darbā. 

Tiek plānota bibliotēkas resursu lielāka pieejamība iedzīvotājiem ar īpašām 

vajadzībām (budžetā iekļauta īpašās zvana pogas ierīkošana). Senioriem, cilvēkiem ar 

veselības traucējumiem tiek piedāvātas grāmatu apmaiņas iespējas tuvāk dzīvesvietai 

(notiek sadarbība ar pastu un sociālo dienestu).  

Novadā attīstās tūrisms, kas tieši saistīts ar suitu kultūras tradīcijām. Tādēļ 

varētu pieaugt arī interese par digitalizēto suitu kultūras mantojumu. Turpināts darbs 

pie novadpētniecības datu bāzes veidošanas, kas nākotnē varētu veidot arī daļu no 

Kuldīgas reģiona bibliotēku lielāka kopprojekta - kultūras mantojama digitalizēto 

materiālu datu bāzes un atsevišķu kolekciju digitālās izstādes izveidošanas. 

2019. gadā Bibliotēkas pakalpojumus izmantojuši 363 bibliotēkas lietotāji (no 

kopējā BIS reģistrēto lietotāju skaita – 628),  t.sk. bērni un jaunieši – 129. Bibliotēkas 

lietotāju apmeklējums 2019. gadā - 5149, t.sk. bērnu un jaunieši – 1621.  Izsniegums 

– 8898 eksemplāri, t.sk. bērniem un jauniešiem – 1247 eksemplāri. 

     Sniegtas 70 uzziņas. Novadpētniecības datu bāzē ievadīti 33 jauni MARC apraksti, 

25 rediģēti, paplašinātā meklēšana veikta 215 gadījumos. 

     Krājuma dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lietotāju – 36. 

     Izdevumi uz vienu lietotāju 2019. gadā – 93 EUR. 

     No kopējā krājuma -  13138 vienības, fondā ir 10207 grāmatas (78%) un 2913 

seriālizdevumi (22%, periodiskie izdevumi, 35 nosaukumi). 

     2019. gadā no Alsungas domes budžeta grāmatu (355 eks.) iegādei iztērēti 3008 

EUR. Tajā skaitā - bērniem un jauniešiem iepirktas 89 grāmatas kopsummā par 630 

EUR. 

     Periodiskie izdevumi pasūtīti par 1001 EUR.  

https://alsunga.lv/lv/biblioteka_biblioteka/
https://www.facebook.com/Alsungas-novada-bibliot%C4%93ka-326815991142421/
https://www.facebook.com/Alsungas-novada-bibliot%C4%93ka-326815991142421/
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     Saņemti dāvinājumi (grāmatas) – 20 eksemplāri par 216 EUR. 

2019. gadā tika veikts krājuma saturiskais, lasītāju pieprasījuma un grāmatu 

fiziskā stāvokļa izvērtējums. Apkopojot rezultātus, komisija pieņēma lēmumu par 811 

grāmatu norakstīšanu (par 2154 EUR). Lielākā daļa no šīm grāmatām bija sliktā 

stāvoklī, ievērojama daļa ilgstoši nepieprasītas, saturiski neaktuālas vai literāri zemā 

kvalitātes līmenī. Komplektējot krājumu tiek analizēti lasītāju pieprasījuma dati, 

vēlmes un iespējamās nākotnes vajadzības, intereses. Ar saviem ierosinājumiem 

bibliotēkas lasītāji aizvien aktīvāk piedalās krājuma veidošanas procesā, palīdzot 

veidot grāmatu iepirkuma sarakstus. 

Bibliotekāres organizēja 28 pasākumus  un 17 izstādes (lielākie pasākumi – 20, 

plašākās, apmeklētākās izstādes – 11).  

 

Apmeklētākie, interesantākie pasākumi (pēc dalībnieku atsauksmēm) un izstādes: 

Pasākumi: 

- Dzejas pēcpusdiena bibliotēkā. Goda viesi – Arvīds Ulme un Lidija 

Jansone. 

- Tikšanās ar Arvīdu Ulmi Alsungas vidusskolā. Arvīda Ulmes stāstījums 

un grāmatas “Simbolika latviešu folklorā” prezentācija. 

- Interaktīvā digitālā stunda par medijpratību Alsungas vidusskolā ar 

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciālisti Itiju Vesperi. 

- Ēdoles bibliotēkas un Alsungas novada bibliotēkas sadarbības pasākums – 

“Ēdolnieki Alsungā”. Ēdoles lasītāju klubs viesojas Alsungā. 

- Ligitas Paegles grāmatas “Visas sēdvietas izpirktas” atvēršana Alsungā, 

tējnīcā “Sapņotava” (tējnīcas un bibliotēkas sadarbības pasākums). 

- Pasaku rīts. “Pasakas par zaķiem”. 

- Miķeļdiena bibliotēkā. “No suitu pūra lādes”. Ligitas Jansones stāstījums, 

Gudenieku suitu sievu dziedājums. 

- “Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums – ekskursija uz Kuldīgas Galveno 

bibliotēku, Kuldīgas novada muzeju. 

- Ziemassvētku eglīte Alsungas bibliotēkā. Ziemassvētku vecīša viesošanās, 

čaklāko lasītāju apbalvošana, rotaļas, loterija, mīklu minēšana. 

Izstādes: 

- Fotoizstāde “Arnis Gercāns. Alsunga laiku lokos”. 

- Vaļasprieku izstāžu cikla “Uzmini autoru” 1. izstāde – gleznas dažādās 

tehnikās. 



37 

 

- Konkursa “Uzmini autoru” 2. izstāde – apsveikuma kartītes. 

- Konkursa “Uzmini autoru” 3. izstāde – “Karikatūras, zīmējumi. Ar ironiju 

un humoru”. 

- Bērnu grāmatu tematiskā izstāde “Ziemassvētki nāk!”. 

- Grāmatu izstāde bērniem – “Brīvajiem brīžiem”. 

Katru mēnesi tiek veidotās arī dažādas tematiskās izstādes – atzīmējot 

rakstnieku atceres dienas, gadskārtas (piem. “Kārlis Skalbe – 140”, “Nora Ikstena – 

50” nozaru grāmatu krājumu (“Pavārgrāmatas”, “Māksla un mākslinieki”, 

“Dārzkopība” u.c.).      

 

 

 

Kultūras nams 

Alsungas kultūras nams ir Alsungas novada domes struktūrvienība, kas atbild 

par kultūras pasākumu organizēšanu un norisi Alsungas novadā, kā arī par amatieru 

mākslas kolektīvu darbību, attīstību un aktivitātēm.  

Kultūras nams darbojas ar mērķi nodrošināt kultūras programmu Alsungas 

novadā dažādām mērķauditorijām, kā arī dod iespēju ikvienam iestāties kādā no 

amatieru mākslas kolektīviem. 

2019. gadā tika organizēti un realizēti dažāda veida un satura pasākumi, gan ar 

vietējo un viesu amatieru mākslas kolektīvu uzstāšanos, kas īpaši tuva ir vietējiem 

iedzīvotājiem, gan ar profesionālu viesmākslinieku uzstāšanos, kas piesaista skatītājus 

arī no blakus novadiem. 

2019. gadā lielākais un vērienīgākais pasākums bija Svētā Miķeļa svētki 

Alsungā, kad ar programmu trīs dienu garumā bija iespēja baudīt dažāda veida 

kultūras programmu: čellu trio “Melo-M” koncerts, tirgus ar radošajām darbnīcām un 

koncertu, kurā uzstājās deju kolektīva “Andžiņš” dažādas vecumu grupas, Suitu sieva, 

Suitu vīri un Suitu dūdenieki, Daces Priedes grāmatas “Kur sarkanas ogas aug” 

atklāšana, kora “Tik un tā” koncerts Svētā Miķeļa Romas katoļu baznīcā, Svētku 

gājiens, balle, folkloras kopu koncerts Svētā Miķeļa Romas katoļu baznīcā u.c. radoši 

un interesanti pasākumi svētku ietvaros. 

2019. gadā nodrošināts pašdarbības kolektīvu darbs: 

 Deju kopa SUITI, 23 dalībnieki. 

 Etnogrāfiskais ansamblis SUITU SIEVAS, 17 dalībnieki. 

 Folkloras kopa SUITU VĪRI, 12 dalībnieki. 
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 Folkloras kopa SUITU DŪDENIEKI, 11 dalībnieki. 

 Folkloras kopa SUITIŅI, 19 dalībnieki. 

 Senioru deju kopa KALMES, 14 dalībnieki. 

 Muzikantu kopa SUITU MUZIKANTI, 5 dalībnieki. 

 Amatierteātris, 6 dalībnieki. 

 Keramikas pulciņš, 21 dalībnieki. 

 

Lielākie organizētie pasākumi: 

 Janvārī: Barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums (50 dalībnieki). 

 Februārī:  

o Meteņdanču koncerts (100 dalībnieki, 137 skatītāji). 

o Senioru balle (100 dalībnieki). 

 Martā: Zemnieku balle (50 dalībnieki). 

 Aprīlī:  

o Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancis (150 dalībnieki, 150 

skatītāji). 

o Lieldienas Dižgabalkalnā (150 dalībnieki). 

 Maijā: 

o Baltā galdauta svētki ar burkānu sēšanu (100 dalībnieki). 

o Mātes dienas koncerts (200 dalībnieki). 

o Suitu lebediks (1500 dalībnieki). 

 Jūnijā: Jāņi Ziedulejā ar Alsungas amatierteātra izrādi “Iz senioru dzīves” 

(400 skatītāji). 

 Jūlijā:  izrāde “Lielai loms” (200 skatītāji). 

 Augusts: senioru deju kopu koncerts “Ziedulejas ritmi” (250 dalībnieki un 

skatītāji). 

 Septembrī: Sv. Miķeļa svētki (2000 dalībnieki un skatītāji). 

 Oktobrī: Burkānu ražas svētki (50 dalībnieki). 

 Novembrī: Valsts proklamēšanas dienai veltīts svinīgais pasākums ar 

novadnieku godināšanu (300 dalībnieki). 

 Decembris:  

o Egles iedegšana centra laukumā (200 dalībnieki). 

o Vecgada balle (150 dalībnieki). 
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Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrs 

2019.gads bija ļoti saspringts tūrisma jomā, kas atspoguļojas arī statistikas 

datos. Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centru apmeklēja 87 

organizētas tūristu grupas, esam uzņēmuši rekordlielu viesu skaitu, kas ir 4 300 

Alsungas TIC un gandrīz tikpat arī Alsungas Livonijas ordeņa pilī. Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, tas ir teju dubultojies.  

Arvien vairāk uz Alsungu brauc ārzemju tūristi. Daļa šeit ierodas caurbraucot, 

jo apceļo Latviju, Eiropu, pasauli; daļa - pārsvarā viesi no Japānas - uz Alsungu 

dodas, jo Suitu kultūrtelpa ir iekļauta UNESCO Pasaules nemateriālās kultūras 

mantojuma sarakstā, bet daudzi par Suitu kultūrtelpu ir lasījuši sociālajos tīklos, 

žurnālos. 

Arvien biežāk TIC  strādā ar ārzemju blogeriem, žurnālistiem un 

tūroperatoriem. 2019. gadā TIC  apmeklēja tūristi no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, 

Vācijas Amerikas, Austrālijas, Lielbritānijas, Īrijas, Itālijas, Krievijas, Slovākijas, 

Kanādas, Brazīlijas, Francijas, Beļģijas, Spānijas, Nīderlandes, Luksemburgas, 

Ukrainas, Baltkrievijas, Zviedrijas, Dānijas, Igaunijas, Japānas un Polijas.   

Pārsvarā tiek strādāts ar tūristiem no Latvijas, kas pagājušajā gadā TIC 

apmeklēja vairāk kā no 80 vietām. Šis skaitlis noteikti ir vēl lielāks, jo grupas, kas 

apmeklē TIC, izmantojot tūroperatoru pakalpojumus, bieži vien tiek komplektētas no 

dažādām Latvijas vietām, bet, ierodoties TIC, norāda, ka ieradušies no Rīgas. Ņemot 

vērā statistikas datus un tūristu vēlmes, var secināt, ka vairākums viesu, kas šeit 

ierodas, vēlas baudīt Suitu kultūrtelpas piedāvājumu. Tieši tāpēc TIC strādā un 

sadarbojas ar mājražotājiem, uzņēmējiem, kultūras darbiniekiem un citiem Suitu 

kultūrtelpas saglabāšanas entuziastiem.  

Šī statistika ir tikai daļēja, jo ne visi, kas ierodas Alsungā, apmeklē Alsungas 

TIC un pili. Kopējā tūristu plūsma Alsungas novadā ir daudz lielāka.  

TIC ikdienas darbs nebūt nav saistīts tikai un vienīgi ar tūrismu, paralēli tam 

tiek rīkoti dažādi pasākumi, lai veiktu ar novadpētniecību saistītu datu ieguvi, 

popularizētu Alsungas TIC, piesaistītu jaunus apmeklētājus, arī vietējos iedzīvotājus, 

veicinātu sabiedrības saliedēšanos kā arī, lai dažādotu Alsungas kultūras dzīvi. 

Pagājušajā gadā kopā Alsungas TIC notika 42 pasākumi, no kuriem lielākie bija 

Muzeju nakts, Dārza svētki. TIC aktīvi piedalījās arī Vienas dienas kafejnīcas Suitos 

organizēšanā. Pasākumi 2019. gadā, kurus organizējis vai piedalījies Alsungas TIC: 

 Dalība tūrisma izstādē “Balttour 2019”. 

 Komunālā dzīvokļu stāstu cikls (4 pasākumi). 
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 Cikls “Saulītei skani, dziedi, atskani” (12 pasākumi). 

 Komunistiskā genocīda upuru atceres pasākumi (2pasākumi). 

 Fotokonkurss- «Meklē ziemu Alsungā». 

 Muzeju nakts. 

 Baltu ceļš. 

 Lebediks. 

 Zāļu dienas pasākums. 

 Dārza svētki. 

 Vienas dienas kafejnīcas Suitos. 

 Svētā Miķeļa svētki. 

 Cikls “Ceļojums skaņu straumē” (4 pasākumi). 

 Rūķu darbnīcas bērniem (4 pasākumi) 

 Semināri tūrisma pakalpojuma uzņēmējiem (7pasākumi). 

Neatņemama sastāvdaļa Tūrisma informācijas un vēsturiskā  mantojuma 

centram ir izstāžu un to atklāšanas pasākumu organizēšana. 2019.gadā pie Alsungas 

TIC varēja apskatīt 11 dažādas izstādes: 

 Kristīnes Vizbules personālizstāde. 

 Rokdarbu kopas «Čaupes» adījumu izstāde. 

 Alsungas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. 

 Suitu dūdenieki -ekspresizstāde. 

 Ilonas Balodes fotoizstāde. 

 Viktora Lipinska gleznu izstāde. 

 Sanitas Ābelītes personālizstāde. 

 Fotoizstāde «Alsungas pastkartes». 

 Šverina viesistaba-ekspresizstāde. 

 Alsungas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. 

 Keramikas darbu izstāde «Balti ziemassvētki». 

 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

nodrošināšana un civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda veidošana. Dzimtsarakstu 

nodaļa reģistrē dzimšanas un miršanas faktus, laulības (arī baznīcā noslēgtās), kā arī 

pieņemt paternitātes atzīšanas iesniegumus utt. Uz Alsungas novada Domes 

2018.gada 15. februāra sēdes protokollēmumu Nr. 2#8 „Saistošie noteikumi Nr.3 



41 

 

Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas novadā”, 2018.gadā atsaucās viena ģimene, 

kura svinēja 50 gadu laulības jubileju. Alsungas novada Dzimtsarakstu nodaļa un 

novada domes priekšsēdētāja organizēja šīs ģimenes godināšanu un materiālā atbalsta 

saņemšanu.  

Dzimšana: 2019. gadā kopā reģistrēti 8 jaundzimušie, no tiem 6 zēni un 2 

meitenes. Laulībā dzimuši 4 bērni un 4 bērni dzimuši vecākiem, kuru laulība nav 

reģistrēta. 

Laulības: 2019. gadā sastādīti 6 laulību reģistri. 1 no laulībām reģistrēta 

Alsungas Romas Katoļu baznīcā. Svinīgo laulības reģistrāciju skaits dzimtsarakstu 

nodaļā - 5. 

Miršana: 2019. gadā sastādīti 15 miršanas reģistri, no tiem 12 sievietes un 3 

vīrieši. 

Atkārtoti izsniegtās apliecības: 2019. gadā atkārtoti izsniegtas 3 dzimšanas 

apliecības. 

Šķirto laulību skaits: 2019. gadā reģistrēta 1 laulības šķiršana. 

 

Būvvalde 

Būvvalde atbilstoši savai kompetencei: 

1) kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību šā likuma un citu būvniecību 

regulējošu normatīvo aktu prasībām; 

2) sniedz ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī teritorijā 

esošajiem inženiertīkliem; 

3) informē par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un sniedz ziņas par būvi; 

4) izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda 

lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos 

aktos noteiktajā apjomā; 

5) izskata būvuzraudzības plānu; 

6) norīko būvinspektoru būvniecības kontrolei objektā un nosaka obligāto 

būvlaukuma apmeklējuma grafiku. Gadījumos, kad būvei nepieciešama 

būvuzraudzība, minētais grafiks nosakāms, izvērtējot būvuzraudzības plānā noteiktos 

galvenos būvdarbu posmus; 

7) saņēmusi informāciju par būvlaukumā esoša būvizstrādājuma neatbilstību 

normatīvo aktu prasībām, lemj par nepieciešamību uzdot būvniecības ieceres 

iesniedzējam izvērtēt neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei izvirzītām prasībām; 



42 

 

8) izskata alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, ja 

nepieciešams, lūdzot attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu viedokli 

gadījumos, kad būvprojektā nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās prasības; 

9) pieņem būves ekspluatācijā; 

10) izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būves vai tās daļas lietošanas veida 

maiņu bez pārbūves; 

11) sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību; 

12) veic citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas 

darbības; 

13) reģistrē citu institūciju izdotās būvatļaujas; 

14) sniedz konsultācijas par būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā; 

15) vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā sadarbojas ar biroju un 

institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas. 

2019.gadā Alsungas novada domes būvvaldē: 

 Izsniegtās būvatļaujas – 8; 

 Akceptētās būvniecības ieceres (Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes) 

– 14; 

 Pieņemti ekspluatācijā objekti – 8. 

 

Komunālais iecirknis 

Alsungas komunālais iecirknis ir Alsungas novada domes struktūrvienība, kuras 

galvenais uzdevums ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, kas iekļauj:  

 Centrālās apkures nodrošināšanu ēkām, kas pieslēgtas pašvaldībai 

piederošajām katlu mājām (3 granulu apkures katlu mājas Skolas ielā, 

Raiņa ielā un Doktorātā); 

 4 ūdens apgādes urbuma vietas, (Ceļdaļas urbums, Pasta urbums, 

Dienvidstacijas urbums, Almāles urbums) visos ūdens apgādes 

dziļurbumos ir uzstādīti atdzelžošanas iekārtas un tiek veiktas regulāras 

apkopes, lai nodrošinātu atbilstoši likumam noteiktās dzeramā ūdens 

kvalitātes prasības; 

 2 ūdens kanalizāciju vietu uzturēšana (Almāles un Pasta), kā arī tiek 

nodrošināta asenizācijas pakalpojums. 

Alsungas komunālais iecirknis atbild arī par Alsungas novada administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kas iekļauj: 
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 bruģēto un asfaltēto ietvju (apmēram 2,9 km garumā) un pieguļošo 

teritoriju – ceļu joslas, parku, laukumu, zālienu uzturēšana un 

apsaimniekošana. Alsungas novada teritorijā tiek veikta zāles pļaušana 

aptuveni 25 ha platībā (neskaitot ceļmalu pļaušanu ar traktortehniku un 

kapu teritorijas) ar trimmeriem, raideri un traktortehniku, gada laikā 

daļa no platības tiek pļautas vairākkārt, atkarībā no nepieciešamības; 

 parku un atpūtu vietu labiekārtošana, tai skaitā zaru un krūmu 

izzāģēšana, soliņu atjaunošana, krāsošana, atkritumu savākšana; 

 ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

apgaismošana, apgaismojuma remonts;  

 kapsētu uzturēšana - tiek uzturētas 17 Alsungas novada kapsētas. 

Uzturēšanā ietilpst apbedīšanas vietu uzturēšana, zāles nopļaušana, 

veco lapu novākšana, atkritumu savākšana, teritorijas labiekārtošana. 

Komunālā iecirkņa atbildībā ir arī namu apsaimniekošana, to skaitā ir 29 

pašvaldībā esošas daudzdzīvokļu ēkas, kurās tiek veikti sekojoši darbi: 

 veikt dažādus remontdarbus no ēkas uzkrājumu naudas; 

 dūmvadu un apkures ierīču tīrīšanu veic sertificēts skursteņslauķis; 

 dzīvojamās mājas lietas vešana; 

 pārvaldības darba plānošana, organizēšana un pārraudzība; 

 līgumu slēgšana par sadzīves atkritumu izvešanu, elektroenerģiju, 

būvdarbu veicējiem un citiem pakalpojumiem; 

 informācijas sniegšanu valsts institūcijām; 

 dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikācijas vizuālā 

pārbaude. 

Tiek arī apsaimniekoti 95 pašvaldības dzīvokļi, kuros tiek veikta īres līgumu 

slēgšana, pēc nepieciešamības apkures ierīču, elektroinstalāciju, logu, dzīvokļa 

iekštelpu remonti. 

2019. gadā lielākie organizētie vai paveiktie darbi (neskaitot ikdienas teritorijas 

uzturēšanas darbus):  

 apkures katla nomaiņa pret moderniem granulu apkures katliem Skolas 

ielā un Doktorātā; 

 14 apsaimniekotajās daudzdzīvokļu ēkās un 5 pašvaldību sabiedriskās 

ēkās ir veikti dažādi ēkas remontdarbi, piemēram, jumta remonti, 

skursteņu pārmūrēšana, vējmalu, vējdēļu nomaiņa, kores, notekrenes 

nomaiņa un uzstādīšana un citi darbi; 



44 

 

  celiņu bruģēšana pie TIC; 

 elektroinstalācijas pārvilkšana Raiņa ielas katlu mājā, Skolas ielas katlu 

mājā un citviet Alsungas novadā; 

 apmales betonēšana ap Kalnbirzes kapsētas kapliču; 

 ūdens un siltumskaitītāju uzstādīšanas darbi; 

 auto iegāde, lai nodrošinātu kvalitatīvāku komunālā iecirkņa darbu; 

 Pasta ielas un Almāles ūdens apgādes sistēmā veikti dezinfekcijas 

darbi; 

 Pasta kanalizācijas attīrīšanas darbi; 

 Granulu novietnes izveide Skolas ielas katlu mājā; 

 bīstamo/nokaltušo zaru izzāģēšana lielajiem kokiem Kalnbirzes 

kapsētā un citviet Alsungas novadā; 

 ceļa remontu darbi uz vairākiem pašvaldību apsaimniekotajiem ceļiem; 

 MTZ-80 frontālā iekrāvēja un sniega lāpstas iegāde. 

 

Ceļu (ielu) stāvokļa raksturojums, pasākumi to uzlabošanai 

Auto ceļu tīkls daudzu gadu gaitā izveidots un saglabāts, lai nodrošinātu 

transporta kustību drošu un ekonomisku. Pašvaldība nodrošina 112,02 km autoceļu un 

10,02 km ielu uzturēšanu atbilstoši valsts standartu prasībām. 

Ceļu izmantošanas intensitāte ir atkarīga no lauksaimniecības, mežsaimniecības 

un tūrisma attīstības novadā. Pavasara un rudens lietavas reizēm prasa auto 

kravnesības ierobežošanu. Ziema jau sen nav bijusi ar salu un sniegu , tāpēc mainās 

ikdienas uzturēšanas nosacījumi ziemā. Neveidojās ziemas ceļi kravu transportēšanai. 

Tos bojā šķīdonis. Atklāta lopu turēšana noslogo ceļus visā gada garumā. Šie ceļi 

prasa papildus darbus 

 Šo apstākļu kopums veicina ceļu nolietošanos. Lai tas mazinātos, katru gadu 

tiek atjaunots arī ceļa segums un pārbūvēti esošie ceļi. Darbi tiek plānoti un veikti, lai 

būtu droša pārvietošanās, piekļuve īpašumiem, nodrošināta saimnieciskā darbība. 

Kopīgs darbs mazina novada atkarību no ārējiem apstākļiem. Tas ceļiem neļāvis kļūt 

par neceļiem un sabrukt. 

Pašvaldības pārziņā esošo autoceļu uzturēšanu organizē un pārrauga 

izpilddirektors. Ikdienas uzturēšanas darbus veic Komunālais iecirknis, kā arī darbos, 

kur nepieciešama specifiska tehnoloģija, tiek piesaistīti uzņēmēji. 

2019. gadā tika veikti Alsungas novada pašvaldības apsaimniekoto ielu, ceļu un 

laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšanas darbi: 
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 greiderēšanas darbi;  

 ceļu seguma virsmas uzlabošana ar grants segumu: 

o Žibji – Laidi  60 m3, 

o Parka, Maija Kalna ielas 28 m3, 

o Andiņi – Kalnarāji 46 m3, 

o Liepiņu ceļš, Ratenieku ceļš, Poļu ceļš 35 m3, 

o Annuži – Andiņu tilts 21 m3, 

o Pīkšas – Kulpji, Izgāztuves ceļš 21 m3, 

o Rudumi – Tīrlauki, Kļaviņas – Gaņģīši 56 m3, 

o Strēļu kapu ceļš 56 m3, 

o Šķiļi – Ābeļnieki 28 m3, 

o Grāveri – Kulpji 17 m3, 

o Stacijas  - Norieši 28 m3, 

o Avenāji, Birzes ceļš, Kurši, Viesuļi 42 m3, 

o Žibji – Laidi (12 m3 šķembas izskalojuma aizpildīšanai), 

o Viesuļi – Karpiņi 77 m3, 

o Blintenes kapu ceļš 28 m3, 

o Lipšņu kapu ceļš 14 m3; 

 caurteku uzturēšana, atjaunošana un izveidošana, ieliktas 3 jaunas 

caurtekas; 

 Ceļu nomaļu grants uzauguma norakšana un ūdens novadīšana: Užavas 

tilts – Andiņu tilts 4,7 km, Viesuļi – Karpiņi, Skujas – Kurši, Avenāji 

– Zilupes, Mīzenes ceļš, Liepiņu ceļš, Lipšņu kapi, Grāveru – Putni, 

Poļu ceļš, Bāliņu kapu ceļš, Ērču kapu ceļš, Pidiltu karjeru ceļš, 

Kaltnieku – Eglnieku ceļš, Beķeru karjeru ceļš. 

 ceļu nomaļu apauguma likvidēšana, izzāģējot krūmus, nopļaujot zāli 

gar ceļmalām: 

o Rudumi – Kānes 2,3 km, 

o Liepiņu ceļš 1,2 km, 

o Viesuļi – Karpiņi, Rijas – Zaļumi, Stacijas iela, Pidiltu ceļš, 

Kalniņi – Sedļi, Skujas – Kurši, Mīzenes ceļš, Kāpenieku ceļš, 

Andiņu tilts – Anuži, Užavas tilts – Kolkasrags: kopgarums 

8,7 km, 

o Kļavkalni – Gulbji 0,6 km, 

o Lapšu kalni – Zundes 1,2 km, 
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o Grāveri – Kulpji 0,3 km, 

o Stacijas – Norieši 0,8 km, 

o Bērzkalni – Tīrlauki 1,4 km, 

o Ķirškalni – Mazreģi 0,6 km, 

o Mārgavas ceļš 0,5 km; 

 asfaltēto ielu seguma bedru remonts par 8211 EUR bez PVN; 

 ceļu profilaktiskie pasākumi – grants ceļu apstrāde pret putēšanu 

(Magoņu iela, Rijas kopumā 500 m2), kā arī lielo akmeņu novākšana 

no ceļu seguma, nomalēm; 

 Skolas ielas un Pils ielas virsmas seguma atjaunošana 1,22 km garumā, 

izmaksas sastādīja 27361 EUR ar PVN. 

 

Pašvaldības policija 

Pašvaldības policijas galvenie pienākumi ir kontrolēt Alsungas novada domes 

izdoto saistošo noteikumu un lēmumu, kā arī Latvijas Republikas normatīvo aktu, par 

kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, izpildi, kā arī nodrošināt 

likumpārkāpumu profilaksi, pieņemt izsaukumus un, ja nepieciešams, pāradresēt tos 

attiecīgajiem dienestiem. 

2019. gadā pašvaldības policijā: 

 Izskatīti 16 iesniegumi. 

 Sastādīti 6 administratīvā pārkāpuma protokoli (3 lietas nosūtītas 

administratīvajai komisijai; 10 lietas izskatīja pašvaldības policija; 3 lietas 

nosūtītas pēc piekritības VP). 

 Reģistrētas 11 administratīvā pārkāpuma lietvedības lietas. 

 53 nakts dežūras, tajā skaitā 5 balles ar dežūru un 1 obligātā pasākuma 

dežūra. 

 25 apsekošanas kopā ar sociālo dienestu un bāriņtiesu. 

 Teritorijas apsekošanu laikā konstatēti aptuveni 80 klaiņojoši mājdzīvnieki 

bez īpašnieka klātbūtnes. 

 Izteikti aptuveni 100 brīdinājumi. 

 Reģistrēti 11paskaidrojumi. 

 Sastādīti 12 ziņojumi. 

 Sastādīti 16 akti. 

 Veikta 3 probācijas darbos nozīmētu personu uzraudzība. 
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2019. gada visbiežākie izsaukumi bijuši par klaiņojošiem mājdzīvniekiem, no 

tiem lielākajai daļai noskaidroti saimnieki un daži arī nogādāti Saldus dzīvnieku 

patversmē; kā arī izsaukumi par nesaskaņām savā starpā un/vai ar kaimiņiem. 

Salīdzinot ar 2018. gadu, tad 2019. gadā klaiņojošo mājdzīvnieku skaits bez īpašnieka 

klātbūtnes ir pieaudzis. Arī uz Saldus dzīvnieku patversmi 2019. gadā ir nogādāti 

vairāk klaiņojošo mājdzīvnieku nekā 2018. gadā.  

Probācijas darbi 2018. gadā bijuši 1 personai, bet 2019. gadā 3 personām.  

 

 

Iepirkumi 

Alsungas novadā 2019. gadā ir veikti 8 iepirkumi: 

 Divu granulu tērauda apkures katlu piegāde un uzstādīšana katlu mājā, 

Skolas ielā 11a, Alsungā, Alsungas novadā (Iepirkuma identifikācijas Nr. 

AND 2019/5). 

 Pārtikas produktu piegāde Alsungas novada domes iestādēm. 

 Autoceļa Rijas Zaļumi un autoceļa Stobri Pucenes pārbūve Alsungas 

novadā (Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2019/1/ERAF). 

 Grāveri Putni ceļa pārbūve Alsungas novadā (Iepirkuma identifikācijas 

Nr. AND 2019/2/ELFLA). 

 Alsungas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2019/3; pārtraukts bez rezultāta). 

 Ielu un ceļu asfaltbetona seguma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju 

un šķembām (Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2019/4). 

 Par bruģēšanas darbu veikšanu (Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 

2019/7). 

 Kokskaidu granulu piegāde Alsungas novada domes vajadzībām 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2019/8). 

 Degvielas piegāde (Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2019/9). 

 

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) 

Alsungas novada VPVKAC iedzīvotāji neatkarīgi no dzīvesvietas var: 

 Pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus. 
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 Saņemt konsultācijas par valsts iestāžu, ar kurām noslēgti sadarbības 

līgumi, e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu 

un eID viedkartes lasītāju. 

2019. gadā sniegtie pakalpojumi: 

 Apbedīšanas pabalsts - 14. 

 Bērnu piedzimšanas pabalsts - 1. 

 Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/ atlīdzības izmaksai - 4. 

 Pabalsts invalīdam kuram nepieciešama kopšana - .1 

 Maternitātes pabalsts - 1. 

 Pabalsts mirušā pensijas saņēmējam laulātajam - 2. 

 Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta 

pārvietošanās - 1. 

 Personas datu vai izmaksas adreses maiņa - 1. 

 Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas - 1. 

 Slimības pabalsts - 37. 

 Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc 

pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas – 6. 

 Ģimenes valsts pabalsts - 3. 

 Elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa - 6. 

 Gada ienākuma deklarācija - 23. 

 Iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojumi - 6. 

 Pašvaldības pakalpojumi – 2. 

 Lauksaimniecības datu centrs - 1. 

 Uzņēmumu reģistrs - 4. 

 Valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumi – 8. 

 Valsts ieņēmumu dienests - 46.  

 Nav norādīts - 2. 

 

Projekti 

Alsungas novada domes īstenotie projekti 2019. gadā: 

Aktivitātes/programmas/ 

projekta nosaukums 

Īss apraksts, realizēto projektu  summa 

2019.gadā 

Eiropas sociālā fonda projekts 

“Pasākumi Alsungas novada 

Veselības diena, veselības nometne bērniem, 

bērnu peldētapmācība, veselības vingrošanas 
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iedzīvotāju veselības 

veicināšanai un slimību 

profilaksei” 

nodarbības. 

Summa: 7 962,33 eiro. 

ERAF “Uzņēmējdarbības 

attīstībai nepieciešamās 

infrastruktūras pārbūve 

Alsungas novadā”  

Ceļa posma turpinājums Rijas-Zaļumi, projekts 

pilnībā īstenots.  

Kopējā projekta summa: 81 005,80 eiro. 

Est-Lat projekts “UNESCO 

tūrisms” 

 

Izveidots tūrisma ceļvedis, izveidots tūrisma 

informācijas centrs, rekonstruētas telpas 

muzejā, pieredzes apmaiņas braucieni un 

semināri tūrisma uzņēmējiem. 

Summa: 39 035,36 eiro. 

ESF projekts “Primārās 

veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana 

Gundegas Zdanovskas 

ģimenes ārsta praksē” 

Apstiprināts projekta pieteikums CFLA. 

Uzsākts projekta īstenošana. 

Kopējā projekta summa: 9 962,61 eiro. 

LAD projekts “Autoceļa 

“Grāveri-Putni” pārbūve 

Alsungas novadā” 

Uzsākta projekta īstenošana. 

Summa: 262 386,79 eiro. 

Vietējo projektu konkurss  

„Mēs-Alsungai!2019” 

Realizēti projekti:  

 “Piknika vietas izveide Ziedulejas 

parkā”; 

 “Dejā rotāties!” ; 

 “Iesim skaisti”; 

 “Alsungas novada atpazīstamība 

Latvijā”. 

Projektu kopsumma: 1 994,36 eiro. 

Alsungas novada domes 

kultūras projektu konkurss 

2019 

Realizētie projekti: 

 “Alsungas pastkartes”; 

 “Jauniešu diena Alsungā 2019”. 

Projektu kopsumma: 987,50 eiro. 

Alsungas novada domes 

uzņēmēju projekti 2019 

Realizētie projekti: 

 “Iekārtu iegāde uzņēmējdarbības 

uzsākšanai un nodrošināšanai pārtikas 
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rūpniecības nozarē Alsungas novadā”; 

 “Galdniecības tapotāja iegāde”; 

 “Uzņēmējdarbības turpmākai attīstībai 

un izaugsmei nepieciešamās 

datortehnikas nomaiņa uz specifiski 

atbilstošāku uzņēmumā SIA 

“CustomStickers.SHOP””. 

Projektu kopsumma: 2 933,99 eiro. 

Latvijas valsts budžeta 

finansētas mērķprogrammas 

projekts “Mobilā bērnu stūrīša 

izveide Alsungas kultūras 

namā” 

Projekts īstenots, izveidojot bērnu stūrīti 

Alsungas kultūras namā un organizējot 

ģimenes dienu. 

Summa: 4 787,37 eiro. 

INTERREG Centrālās Baltijas 

jūras reģiona programmas 

2014.-2020. gadam 

līdzfinansētā projekta Nr. 

CB786 “Dabas pieejamība 

visiem” 

Uzsākta projekta īstenošana. Projekta ietvaros 

Žibgravas dabas takas “Mazais loks” tiks 

pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Projekta kopējā summa: 15 000,00 eiro. 

Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda SAM 5.5.1 projekts 

“Jēkaba ceļa kultūras 

mantojuma un mākslas 

jaunrades magnēti”  

Mērķis aizsargāt un attīstīt Kuldīgas, Talsu un 

Alsungas novadu pašvaldību attīstības 

programmās balstītu nozīmīgu valsts nozīmes 

arhitektūras un vēstures mantojumu, radot tajos 

jaunus pakalpojumus, tādējādi nodrošinot 

ilgtspējīgu attīstību, vietas potenciāla 

pilnvērtīgu izmantošanu un ekonomisko 

dzīvotspēju.  

2019. gadā pabeigta Alsungas pils dienvidu 

korpusa restaurācijas darbu I kārta. 

Summa 73 045,25 eiro. 

Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”  

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības 

pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz 

individuālās mācību pieejas attīstību un 

ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi 

uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību 
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Kopumā vērtējot attīstības plānā izvirzīto mērķu un prioritāšu sasniegšanu, 

novads pakāpeniski īsteno rezultatīvos rādītājus, lai sasniegtu vidēja termiņa izvirzītās 

prioritātes, tomēr iedzīvotāju skaits novadā turpina kristies.  

 

PERSONĀLS 

Vidējais darbinieku skaits – 145*: 

Lēmējvara  ……………………………………………………   9 deputāti 

Izpildvara, Dzimtsarakstu nodaļa:………………………....…    5 darbinieki 

Finanšu nodaļa.....................................................................         4 darbinieki 

Sociālais dienests  ………………………………………………6 darbinieki 

Sabiedriskā pakalpojuma centrs ………………………………. 1 darbinieks 

Pašvaldības policija …………………………………………… 2 darbinieki 

Administratīvā komisija……………………………………….. 1 darbinieki 

Bibliotēka ……………………………………………………… 3 darbinieki 

Kultūras nams …………………………………………………  9 darbinieki 

Muzejs …………………………………………………………. 3 darbinieki 

Bāriņtiesa …………………………………………………..….. 4 darbinieki 

Komunālais iecirknis……………………………………..….… 18 darbinieks 

Apkure  ………………………………………………………… 1 darbinieki 

Mājokļu apsaimniekošana  …………………………………….. 1 darbinieks 

Būvvalde…………………………………………………..…… 2 darbinieki 

Sporta pārvalde ………………………………………….…….. 1 darbinieks 

Izglītības pārvalde……………………………………………… 1 darbinieks 

Vidusskola ……………………….…... 20 pedagogi, 18 tehniskie darbinieki 

Pirmskolas izglītības iestāde …………. 10 pedagogi, 14 tehniskie darbinieki 

Mūzikas skola………………………..………………………….. 6 pedagogi 

sasniegumus.  

Summa 2019.gadā 1624,86 eiro. 

Eiropas Sociālā fonda projekts 

Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai”  

Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu 

skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz 

skolu.  

Izlietotā kopējā summa no projekta uzsākšanas 

līdz 2019.gada beigām 2084,72 eiro. 
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*Darbinieki iestādēs un struktūrvienībās norādīti atbilstoši personālsastāva 

sarakstiem, ieskaitot arī pulciņu vadītājus Kultūras namā un Alsungas vidusskolā, kā 

arī locekļu skaitu pastāvīgi darbojošās komisijās. Vairākiem darbiniekiem ir apvienoti 

vairāki amati, lai tiktu nodrošināta viena pilna darba slodze. 

 

Darbinieku sadalījums pa vecumiem  

Vecuma grupa Darbinieku skaits 

līdz 30 gadiem 14 

no 30 līdz 62 gadiem 105 

vecāki par 62 gadiem 26 

 

Darbinieku sadalījums pa dzimumiem: 

Dzimums Darbinieku skaits 

vīrieši 29 

sievietes 116 

 

Darbinieku sadalījums pēc izglītības: 

Iegūtā izglītība Darbinieku skaits 

augstākā izglītība 56 

vidējā vai pamatizglītība 89 

 

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

2019. gadā Alsungas novada pašvaldība komunikācijai ar sabiedrību izmantoja 

pašvaldības mājas lapu www.alsunga.lv, pašvaldības informatīvo izdevumu 

„Alsungas ziņas”, pašvaldības kontus sociālajos tīklos www.facebook.com, 

www.youtube.com. Pašvaldība turpināja sadarbību ar reģionālo laikrakstu 

“Kurzemnieks”, tostarp bijušas domes priekšsēdētājas tikšanās ar laikrakstu 

pārstāvjiem, lai sniegtu atbildes uz aktuāliem jautājumiem. Lai par norisēm Alsungas 

novadā informētu plašāku auditoriju, pārskata gadā pašvaldība sadarbojās ar 

„Kurzemes Radio”, „Skrundas televīzija”, “Radio Skonto”, “Latvijas Radio 1” un 

citiem medijiem. Pašvaldība atbildējusi uz žurnālistu uzdotajiem jautājumiem, 

pašvaldības amatpersonas sniegušas intervijas žurnālistiem, kā arī tika sagatavotas un 

sūtītas preses relīzes par dažādiem notikumiem un pasākumiem novadā. 



53 

 

“Kurzemes Radio” ēterā katru pirmo un trešo mēneša ceturtdienu izskanēja 

raidījums „Alsungas novada aktualitātes”. Un laikrakstā “Kurzemnieks”, katru nedēļu 

tika ievietota informācija par plānotajiem pasākumiem novadā, kā arī sludinājumi un 

lielāko novada pasākumu “Lebediks” un “Svētā Miķeļa svētki” pasākumu 

programmas. 

Pārskata gadā pašvaldības informatīvais izdevums “Alsungas ziņas” izdots 12 

reizes. Iedzīvotāji tiek informēti par svarīgāko informāciju pašvaldības darbā, domes 

lēmumiem, saistošiem noteikumiem, novada aktualitātēm, pasākumiem, sadarbības 

iespējām, sniedz atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. Informatīvā izdevuma tirāža ir 

700 eksemplāri un tas tiek drukāta, sadarbojoties ar SIA “Māras druka”. Pašvaldības 

laikraksta izplatīšanai novada teritorijā pārskata gadā pašvaldība sadarbojās ar VAS 

“Latvijas pasts”. “Alsungas ziņas” pārskata gadā bija iespējams lasīt arī pašvaldības 

interneta mājas lapā www.alsunga.lv. 

2019. gadā uzturēta un pilnveidota Alsungas novada pašvaldības mājaslapa 

www.alsunga.lv, lai iedzīvotājiem un viesiem būtu iespējams atrast nepieciešamo 

informāciju par novadu, kā arī uzturēta arī mājas lapas mobilā versija. Pašvaldības 

mājas lapā publicētas visas aktuālās novada ziņas, tostarp par izglītību, kultūru, 

sportu, pieņemtajiem domes lēmumiem, projektiem u.c.. Tiek publicētas pasākumu 

programmas, afišas, ziņas par pasākumiem. Pēc pasākumiem mājas lapā publicētas 

fotogalerijas un video sižeti, kas atspoguļo pasākumu norisi. Ar pašvaldības mājas 

lapas starpniecību iedzīvotājiem bijusi iespēja uzdot jautājumu pašvaldībai, nosūtot 

pašvaldībai elektronisku vēstuli. Kā arī mājaslapā sadaļā aptaujas, ir iespēja veikt 

iedzīvotāju aptaujas par dažādiem jautājumiem. 2019. gadā uzlabota un papildināta ar 

visu aktuālo informāciju mājaslapas sadaļa “Tūrisms”. 

Domes un domes komiteju sēdes ir atklātas un tajās arī pārskata gadā varēja 

piedalīties visi interesenti. Ar domes sēžu lēmumiem iedzīvotājiem bija iespēja 

iepazīties Alsungas novada pašvaldībā, kā arī pašvaldības mājas lapā. Pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Alsungas ziņas” publicēts domes sēdēs pieņemto lēmumu 

apskats, savukārt domes sēžu audio ieraksts pieejams pašvaldības mājas lapā. 

Lai uzrunātu tieši iedzīvotājus un viņus ātrāk sasniegtu, Alsungas novada domei 

ir izveidots konts www.facebook.com (1427 sekotāji) un www.youtube.com. 

Iedzīvotāju izglītošanai organizēti vairāki izglītojoši semināri, par dažādām 

tēmām, piemēram uzņēmējdarbības attīstība, sadarbība uzņēmējiem un mājražotājiem, 

tūrisma attīstība, veselīgs dzīvesveids utt. 2019. gadā īpaši uzmanība tika pievērsta 

mājražotāju izglītošanai, rīkoti semināri un apmācības, lai sagatavotos pirmajām 



54 

 

“Vienas dienas kafejnīcām Suitos”. Lai iedzīvotājus sasniegtu ne tikai caur dažādiem 

masu medijiem vai internetu, Pašvaldības vadība pārskata gadā tikās ar vairāku 

sabiedriski aktīvo grupu pārstāvjiem, kā arī tika organizētas divas iedzīvotāju 

sapulces, tādējādi dodot iespēju iedzīvotājiem iesaistīties lēmumu pieņemšanas un 

viedokļu izteikšanas procesā. 

Nevalstiskās organizācijas aktīvi iesaistās novada dzīvē, īpaši kultūras sektorā. 

Pašvaldība ir biedrs biedrībā “Etniskās kultūras centrs “Suiti””. Pašvaldība atbalsta 

biedrību organizētos pasākumus un par savu darbību biedrības informē iedzīvotājus 

novada informatīvajā izdevumā. 

 

 

2020. GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

Pašvaldības galvenā prioritāte 2019. gadā ir iedzīvotāju skaita stabilizēšana, ko 

pašvaldība centīsies panākt, attīstot bērnu un jauniešu izglītības jomu, uzlabojot 

dzīves vides kvalitāti un sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību. Kā jauna iniciatīva 

paredzēti finansējuma konkursi kultūras projektiem, uzņēmējdarbības attīstības 

projektiem. 

2020. gadam un turpmākajiem gadiem paredzētie projekti: 

 Alsungas pils Dienvidu korpusa rekonstrukcija, projekta “Jēkaba ceļa 

kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” kopsumma Euro 

352939.81, no tā 2020.gadā Euro 228346.77. 

 Grants ceļa Grāveri- Putni rekonstrukcija (no 2019.gada), summa Euro 

268124.40. 

 SAM Veselības projekts , projekta kopsumma Euro 30678.00, no tā 

2020.gadā Euro 3983.88. 

 ESF projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana 

Gundegas Zdanovskas ģimenes ārsta praksē”, projekta summa Euro 

9 962.61. 

 INTERREG Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. 

gadam līdzfinansētā projekta Nr. CB786 “Dabas pieejamība visiem”, 

projekta summa Euro 15000.00. 

 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. 

 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. 

 No pašvaldības pamatbudžeta 4 mazo projektu “Mēs – Alsungai! 2020” 

realizēšana, summa Euro 2000.00. 
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 Kultūras projekti, finansējums 2020.gadā no pašvaldības budžeta Euro 

1000.00 

 Uzņēmējdarbības projekti – atbalsts vietējiem uzņēmējiem. 2020.gadā no 

pašvaldības budžeta 3000,00 Euro. 

No pašvaldības budžeta 2019. gadā paredzētas biedru naudas Latvijas 

pašvaldību savienībai, biedrībai “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” un biedrībai 

“Darīsim paši!”, kā arī finansējums Kurzemes plānošanas reģionam, un 

līdzfinansējums novada biedrībām dažādu projektu realizācijai. Tas paredzēts novada 

interešu aizstāvībai, kā arī kultūras un sociālās dzīves dažādošanai un bagātināšanai 

novadā.  

       

 

Domes priekšsēdētāja                                                               Daiga Kalniņa 
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