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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 2020. gada 1. janvārī bija 1370
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”).
Andris Kaminskis (ievēlēts no “Suitu zeme”).
Aivars Sokolovskis (ievēlēts no “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”).
Juris Šteinbergs (ievēlēts no “Par iedzīvotāju interesēm).
Jānis Brūklis (ievēlēta no “Par Alsungas novada izaugsmi”).
2020. gada beigās deputāta mandātu nolika Jānis Brūklis. Viņa vietā deputāta
pienākumu pildīšanu uzsāka Inārs Bērtulsons (“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 2020. 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, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls).

2020. gadā notikušas:
13 apvienotās Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas un Izglītības,
sociālo lietu, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes (izskatīti 167
jautājumi);
22 Domes sēdes (pieņemti 197 lēmumi).
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Pieņemtie saistošie noteiktumi 2019. gadā:
•

16.01.2020. saistošie noteikumi Nr.1 “Par Alsungas novada pašvaldības
budžetu 2020. gadam”.

•

16.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi Alsungas novada domes
2019. gada 18. aprīļa saistošo noteikumos Nr. 2 “Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alsungas novada
pašvaldībā””.

•

19.03.2020. saistošie noteikumi Nr. 3 “Grozījumi 2018. gada 5. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 “Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas
novadā””.

•

26.03.2020. saistoši noteikumi Nr. 4 “Grozījumi Alsungas novada
pašvaldības 2014. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2014
“Alsungas novada pašvaldības nolikums””.

•

22.04.2020.

saistošajiem

noteikumiem

Nr.
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“Alsungas

novada

pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid–19 izplatību”.
•

16.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 6 “Grozījumi Alsungas novada
domes 2020. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas
novada domes budžetu 2020. gadam””.

•

20.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 7 “Par sabiedrisko kārtību
Alsungas novadā”.

•

20.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Grozījumi Alsungas novada
domes 2019. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alsungas novada
pašvaldībā””.

•

20.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Grozījumi Alsungas novada
domes 2014. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Ielu
tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas novadā””.

•

20.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 10 “Grozījumi Alsungas
novada domes 2015. gada 18. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 “Par
kārtību, kādā izvietojamas ielu, laukumu un māju nosaukumu plāksnes un ēku
numurzīmes Alsungas novadā””.

•

20.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Grozījumi Alsungas
novada domes 2015. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 7/2015
“Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas novadā””.
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•

20.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12 “Grozījumi Alsungas
novada domes 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 5/2011
“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alsungas novada administratīvajā
teritorijā””.

•

20.08.2020. Saistošos noteikumus Nr. 13 “Par licencēto makšķerēšanu
Zvirgzdu ezerā”.

•

15.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 14 “Grozījumi Alsungas
novada domes 2020. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par
Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam””.

•

29.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15 “Kārtība, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Alsungas novadā”.

•

29.12.2020. saistošiem noteikumiem Nr. 16 grozījumi saistošajos
noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada domes budžetu 2020. 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.
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.
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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,
5.6. Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrs,
5.7. Būvvalde,
5.8. Pašvaldības policija,
5.9. Daudzfunkcionālais dienas centrs.
Iestādes pārstāv pašvaldību to kompetencē noteiktajos jautājumos un darbojas saskaņā
ar nolikumiem, kurus apstiprina dome.

Pašvaldības darbības pilnveide
2020.gadā saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli saistībā ar COVID-19
pandēmijas ierobežošanu un nepieciešamību nodrošināt nepārtrauktu domes darbu,
tika veikti grozījumi Alsungas novada pašvaldības 2014. gada 20. marta saistošajos
noteikumos Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums””, kas turpmāk
paredzēja iespēju domes Komitejas un Domes sēdēm notikt attālināti ar
videokonferences starpniecību.
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2020.gadā tika nolemts izveidot Pils ielā 10, Alsungā, telpās ar kadastra
apzīmējumu 62420080344001 (kopējā platība 72,7 m2) daudzfunkcionālu dienas
centru kā Sociālā dienesta struktūrvienību. Daudzfunkcionālais dienas centrā plānots
īstenot pasākumu kopumu, kas veicinās iedzīvotāju attiecību uzlabošanos, motivāciju
iesaistīties un līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē, un novadā dzīvojošie iedzīvotāji varēs
sniegt atbalstu viens otram. Dienas centrs īstenos pasākumus un aktivitātes
pilngadīgām personām, kā arī sniegs pakalpojumus, kura ietvaros tiks nodrošināts
atbalsts un izglītošana ģimenēm ar mērķi – stiprināt ģimeniskās vērtības, veicināt
ģimeņu stabilitāti. Sākotnēji centra izveidei pašvaldība rakstīja projektu ELFLA
aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu konkursā
“Darīsim Paši”, taču iznākumā telpu remonts tika veikts pilnībā par pašvaldības
līdzekļiem.
2020. gadā tika izveidot Alsungas bibliotēkā kopstrādes telpa. Telpu Alsungas
bibliotēkā izveidoja Alsungas viedā ciema rīcības grupas dalībnieki, sadarbojoties ar
pašvaldības darbiniekiem. Viena no pašvaldības funkcijām ir sekmēt saimniecisko
darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu.
Vairāki iedzīvotāji izmanto Alsungas novada bibliotēkas telpas un pakalpojumus
savas saimnieciskās darbības veikšanai, piemēram, WiFi, lasītavas galdu, maksas
printēšanas pakalpojumu. Līdz ar to bibliotēka tika izveidota kopstrādes telpa, taču
COVID-19 pandēmijas ietekmē, aktīva šīs telpas izmantošana cerams sāks notiks no
2021.gada, kad valstī beigsies ar pandēmiju saistītie ierobežojumi.

FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI
Finanšu resursi
Alsungas novada domes budžets 2020.gadā sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu
un dāvinājumu budžetiem. Uz 2020. gada 1. janvāri, atbilstoši spēkā esošajam
likumam par budžetu un finanšu vadību, pamatbudžets apvienots ar pašvaldības
speciālo budžetu, veidojot vienu vienotu- pamatbudžetu.
Pamatbudžets ir budžeta daļa, kas ietver:
1) pašvaldības ieņēmumus, kuri paredzēti izdevumu segšanai, izņemot
dāvinājumus un ziedojumus;
2) apropriācijas visiem pašvaldības izdevumiem, kurus paredzēts segt no
pamatbudžeta līdzekļiem;
3) pašvaldību budžetu aizņēmumus un aizņēmumu atmaksu.
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Speciālais budžets ir valsts sociālajai apdrošināšanai paredzēta valsts budžeta
daļa- tādas pašvaldībām nav.
Ziedojumu un dāvinājumu budžets ietver ieņēmumus, kas veidojas no
privātpersonu un iestāžu, uzņēmumu u.c. ziedojumiem un dāvinājumiem. Tā
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
administratīvās un attīstības nodaļas 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 2020. gada budžetu, tika sabalansētas
ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.
2020. gada budžets un tā grozījumi apstiprināti Alsungas novada Domes
sēdēs, budžeta finanšu tāmes apstiprinātas katrai Domes iestādei un struktūrvienībai.
Par budžeta prioritārajām jomām 2020. gadā ir noteikta sabiedriskās
infrastruktūras uzlabošana (Alsungas viduslaiku pils glābšanas darbi, 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.
Pašvaldības budžets projekts veidots pēc naudas plūsmas principa un sastādīts
saskaņā ar LR likumiem “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par pašvaldību
budžetiem” un “Par valsts budžetu 2020. gadam”.

Pašvaldības budžeta līdzekļi un to izlietojums
Pēc naudas plūsmas kopā , Euro
2018.gadā
Nr.p.k. Finansiālie rādītāji

Pārskata gadā
Iepriekšējā
gadā (faktiskā apstiprināts faktiskā
izpilde)
likumā
izpilde

1.

2289331

2143501

2128992

983602

1164023

1172937

1.1.

(Faktiskā
izpilde)
Finanšu
resursi 1789597
izdevumu segšanaiieņēmumi (kopā)
Dotācijas (Transferti) 792780
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1.2.

maksas pakalpojumi un 135587
citi pašu ieņēmumi

165276

164660

140192

1.3.

0

0

0

0

0

0

1.5.

ārvalstu
finanšu 0
palīdzība
ziedojumi
un 916
dāvinājumi
nodokļu ieņēmumi
802379

907928

770843

773821

1.6.

nenodokļu ieņēmumi

9226

7520

1.7.

2235

34749

34522

1.8.

ieņēmumi
no 11235
ieguldījumu darbības
saņemtie aizņēmumi
40717

222293

0

0

2.

Izdevumi (kopā)

1766777

2206146

2208581

1891320

2.1.

1679443

1943304

1674384

2.1.1.

uzturēšanas izdevumi 1523306
(kopā)
kārtējie izdevumi
1404659

1554544

1778457

1555305

2.1.2.

procentu izdevumi

2702

2500

2124

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un 68053
sociālie pabalsti
kārtējie
maksājumi 0
Eiropas
Kopienas
budžetā
un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu 47294
transferti
izdevumi
181477
kapitālieguldījumiem
Aizņēmumu atmaksa 61994

68685

95651

63565

0

0

0

53512

66696

53390

479537

265277

216936

47166

243667

225592

1.4.

2.1.4.

2.1.5.
2.2.
2.3.

5983

7997

3300

Budžeta izpildes rezultāts Euro
Budžeta gada izpildes rezultātu aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu
un faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi.

Rādītājs
1
Budžeta izpildes rezultāts
3510 Iepriekšējo pārskata gadu
budžeta izpildes rezultāts
3520 Pārskata gada budžeta izpildes
rezultāts

Uz pārskata
perioda
sākumu
2
+2943074

Uz pārskata Izmaiņas
gada beigām (+,-)
3
+3557281

4
+614207

+2623432

+2943074

+319642

+ 319642

+614207

+294565
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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.
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts saistīts ar faktisko ieņēmumu
pārsniegumu par izdevumiem.
Pašvaldības kārtējā gada finanšu līdzekļus veido:
• Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu domes banku kontos un kasē
• Nodokļu ieņēmumi
• Nenodokļu ieņēmumi
• Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
• Transferti

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu skaidrojumi
IEŅĒMUMI EURO

Ieņēmumu veids

2019.gadā

2020.gadā

1
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi
no
pamatlīdzekļu
pārdošanas
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Transferti

2
907928
7997

3
773821
7520

Izmaiņas
Euro
(+ vai -)
4
-134107
-477

2235

34522

+32287

+144.46

165276.

140192

-25084

-15.18

983602

1172937

+189335

+10.46

KOPĀ PAŠU IEŅĒMUMI

2067038

2128992

+61954

+3.00

Aizņēmumi no Valsts kases

222293

0

-222293

-100.00

KOPĀ IEŅĒMUMI PAVISAM

2289331

2128992

-160339

-7.00

Izmaiņas
% (+,-)
5
-14.77
-5.96

Kopumā ieņēmumi ir palielinājušies par Euro 160339.
Nodokļu ieņēmumi samazinājušies par Euro 134107, tai skaitā Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis- par Euro 118395 (-15.26 %), bet nekustamā īpašuma nodoklis –
par Euro 14734 ( -11.7%).Dabas resursu nodoklis saņemts par Euro 978 mazāk.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi samazinājušies par Euro 25084.
Lielākās

ieņēmumu

starpības

maksas

pakalpojumiem

un

citiem

pašu

ieņēmumiem ir ieņēmumiem par projektu realizēšanu - Euro -20003, ieņēmumiem
īpašiem mērķiem ( ēdināšana izglītības iestādēs) Euro – 6270, par biļešu realizāciju
Euro – 2147. Palielinājušies ieņēmumi par īri un nomu EURO + 3562
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Mazāk ir iekasēts par PII audzēkņu un PII un vidusskolas pedagogu un
darbinieku ēdināšanu- par Euro 6270 mazāk, jo visiem skolēniem un PII
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gadīgajiem audzēkņiem, kā arī bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm
nodrošinātas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas, tāpat ēdināšanas pakalpojumus
izmanto mazāk vidusskolas darbinieku attālinātu mācību dēļ.
Nenodokļu ieņēmumi ir samazinājušies par Euro 477.
Mazāk ir iekasētas kavējuma naudas par nekustamā īpašuma nodokļa un
zemes nomas maksājumiem- Euro 3040, palielinājušies ieņēmumi par pašvaldības
nodokļiem un nodevām (tirdzniecības nodevas) , no valsts nodevām, ko ieskaita
pašvaldības budžetā, kā arī no AS “Publisko aktīvu pārvaldītāja PROSSESSOR
“saņemti 2355 kā 10 % no zemes īpašuma pārdošanas 2019.gadā
Transfertu ieņēmumi 2020.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu,
saņemti vairāk par Euro 189335.
Transfertu ieņēmumus veido valsts budžeta transferti un pašvadību budžeta
transferti.
Valsts budžeta transferti Euro
Transfertu ieņēmumi

2019.gadā

2020.gadā

1
Vēlēšanu komisijai
Vienotajam KAC
LR VARAM- EST- LAT projekta
realizācijai
LAD finansējums autoceļu RijasZaļumi un Stobri- Pucenes
rekonstrukcijai un Grāveri- Putni
rekonstrukcijai
Pasākumiem iedzīvotāju veselības
veicināšanai un slimību profilaksei
Valsts
Kultūrkapitāla
fondsMūzikas skolas un mākslas klases
materiāli
tehniskās
bāzes
uzlabošanai
Mērķdotācijas no NVA skolēnu
darbam vasarā
Latvijas bērnu fonds
Mērķdotācijas
pašvaldības
kultūras nama pulciņu vadītāju

2
3619
6900

3
1828
6900

Izmaiņas
Euro
(+ vai -)
4
-1791
0

262

+262

+100

100599

187622

+87023

+86.50

10137

4468

-5669

-55.92

2861

+2861

+100

516

-258

-33.33

234

+234

2382

-299

774

2681
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Izmaiņas
% (+,-)
5
-49.49
0

+100
-11.15

atlīdzībai
Sabiedrības integrācijas fonds
ģimenei draudzīgai pašvaldībai
CFLA
pacēlāja
ierīkošanai
G.Zdanovskas dokorātā
Transferts no VRAA projektam
“Gimenei draudzīga pašvaldība”
Pirmsskolas 5-6 gadīgo pedagogu
atlīdzībai
Vidusskolas pedagogu un interešu
pulciņu pedagogu atlīdzībai
IZM
mērķdotācijas
mācību
grāmatu un mācību līdzekļu
iegādei
Mērķdotācijas 1.-4.klašu skolēnu
ēdināšanai
Atbalstam priekšlaicīgai mācību
pārtraukšanai
Projektam “Skolas soma”
Atbalsts izglītojamo individuālo
komptenču attīstībai
Mērķdotācijas Mūzikas skolas
pedagogu atlīdzībai
Labklājības ministrijas dotācijas
audžuģimenei
un
asistentu
pakalpojumiem
Labklājības
ministrijas
mērķdotācijas sociālo darbinieku
apmācībai un supervīzijām
Mērķdotācijas algotajiem pagaidu
sabiedriskajiem darbiem
PFIF dotācijas
LR
Satiksmes
ministrijas
mērķdotācijas pašvaldību ielām un
autoceļiem
Centrālā Finanšu un līgumu
aģentūra autoceļa Stobri- Pucenes
rekonstrukcijai
KOPĀ VALSTS BUDŽETA
TRANSFERTI

12500

12500

7632

+100
+100

4786

0

-4786

-100

28400

27772

-628

-2.21

177676

182974

+5298

+2.98

2637

2308

-329

-12.48

9819

4724

-5095

-51.89

2475

6152

+3677

+148.57

1592

721

-871

-54.71

11960

1400

-10560

-88.29

64997

61961

-3036

-4.67

5666

5599

-67

-1.18

62

92

+30

+48.39

6445

7957

+1512

+23.46

333519

413790

+80271

+24.07

69474

73459

+3985

+5.74

8546

8546

+100

1024427

+180210

+21.35

844217
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Lielākais palielinājums naudas izteiksmē ir ieņēmumiem no PFIF, LAD un
CFLA finansējuma autoceļu projektiem, no Sabiedrības integrācijas fonda Ģimenei
draudzīgai pašvaldībai.
2020.gadā Alsungas novada pašvaldība piedalījās konkursā “Ģimenei
draudzīga pašvaldība” un saņēma finansējumu Euro 12500.
2020. gadā pabeigta rekonstrukcija autoceļiem Rijas Zaļumi un StobriPucenes, kā ari autoceļam Grāveri- Putni, saņemts finansējums Euro 196168, t.i. par
Euro 95569 vairāk kā iepriekšējā gadā.
Tāpat saņemts finansējums Euro 7632 pacēlāja ierīkošanai primārās veselības
pakalpojumu pieejamībai G. Zdanovskas doktorātā.
Mazāks finansējums par Euro 5095 saņemts 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai,
IZM uz pusi samazinot finansējumu, pasākumiem iedzīvotāju veselības veicināšanai
un slimību profilaksei Euro 5669,kā arī atbalstam izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai par Euro 10560 mazāk.
Pašvaldību budžeta transferti Euro
Transfertu ieņēmumi

2019.gadā

2020.gadā

1
Izglītības iestāžu savstarpējiem
norēķiniem
Projektam
“Pils
kultūras
mantojuma stratēģija”
KOPĀ
PAŠVALDĪBU
BUDŽETA TRANSFERTI
Ieņēmumu samazinājums ir no

2

3

Izmaiņas
Euro
(+ vai -)
4

45292

69065

+23773

+52.49

92903

79445

-13458

-14.49

138195

148510

+10315

+7.46

Izmaiņas
% (+,-)
5

Kuldīgas novada pašvaldības par projektu “Pils

kultūras mantojuma stratēģija” novadu kopprojektā “Jēkaba ceļa mantojums”, ko
koordinē Kuldīgas novada pašvaldība. 2019.gadā šī projekta realizācijai projekta
2.kārtas realizācijai 2020.gadam ieskaitīti Euro 25618, 2020.gadā saņemti Euro
79445.
Palielinājušies transferta ieņēmumi par izglītības iestāžu savstarpējiem
norēķiniem.
Samazinājumu galvenokārt veido citu novadu skolēnu un PII audzēkņu skaita
palielināšanās Alsungas novada izglītības iestādēs. Tāpat pašvaldību transfertu
ieņēmumi par izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem palielinās, jo ir lielākas
pašvaldības izmaksas uz 1 skolēnu un PII audzēkni.
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Transferti no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publiskām personām
Euro
Transfertu ieņēmumi

2019.gadā

2020.gadā

1
KOPĀ
reģions

2

3

Izmaiņas
Euro
(+ vai -)
4

1190

0

-1190

Kurzemes plānošanas

Izmaiņas
% (+,-)
5
-100

Atbilstoši noteiktajām vadlīnijām 2019.gada beigās tika pēc naudas plūsmas
no speciālā budžeta uz pamatbudžetu pārskaitīti speciālā budžeta kontu atlikumi Euro
82645.

IZDEVUMI EURO

Izdevumu veids

2019.gadā

2020.gadā

1
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi, nodokļi
Procentu izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti
Transferti
Kapitālie izdevumi
KOPĀ IZDEVUMI

2
1003292
551252
2702
6305
62380
53512
479537
2158980

3
1045379
509927
2124
7506
56059
53390
216936
1891321

Izmaiņas
Euro
(+ vai -)
4
+42087
-41325
-578
+1201
-6321
-122
-262601
-267659

Izmaiņas
% (+,-)
5
+4.19
-7.50
-21.39
+19.05
-10.57
-0.23
-54.76
-12.40

Izdevumi atlīdzībai palielinājušies par Euro 42087.
Preču iegādei un pakalpojumu apmaksai samazinājums ir Euro 41325.
Lielākais izdevumu samazinājums ir izdevumiem par ielu un autoceļu
kārtējiem uzturēšanas darbiem – Euro 33011, apkuri - Euro

8975, degvielu un

smērvielu iegādi – Euro 5826, izdevumi transporta pakalpojumiem – Euro 4404, ,
Izdevumi pasākumiem CCOVID-19 ietekmē nenotikušo pasākumu dēļ ir mazāk par
Euro 43634.
Palielinājušies izdevumi par nekustamā īpašuma remontiem + Euro 9180,
pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi par Euro 47555 (
Ugunsdrošības apziņošanas signalizācijas ierīkošana Alsungas vidusskolā).
Nodokļu un nodevu maksājumi ir vairāk par Euro 495.
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Subsīdijas un dotācijas biedrībām, iedzīvotājiem un komersantiem 2020.gadā ir
vairāk kā 2019.gadā par Euro 1201.
Dotācijas ar domes sēdes lēmumu piešķirtas un maksātas pašvaldības
finansētajiem Uzņēmēju projektiem, kultūras projektiem, kā arī biedrībām.
2020.gadā dotācijas piešķirtas : Boksa klubam “Pērkons”

Euro 1170.00

Biedrībai “Etniskās kultūras centram “Suiti”” Euro 1300.00
Biedrībai “Liepu ielas radošais kvartāls”

Euro 1120.00

Biedrībai “Suitu kultūras mantojums”

Euro 919.66

Uzņēmēju projektiem

Euro 996,00

Kopā

Euro 7505.66

Sociālie pabalsti Euro
Sociālajiem pabalstiem izdevumi 2020.gadā ir par Euro 6321 mazāk kā
iepriekšējā pārskata gadā.
Izdevumu veids

2019.gadā

2020.gadā

1
Bezdarbnieka stipendija
Pabalsts krīzes situācijā
Sociālās garantijas bāreņiem un
audžuģimenēm naudā
Pabalsts ārstniecības izdevumu
segšanai un medikamentu iegādei
Apbedīšanas pabalsti
Pabalsts
bārenim
patstāvīgas
dzīves
uzsākšanai,
pabalsts
sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei
Ikmēneša pabalsts bārenim pēc
aizbildniecības pārtraukšanas
Vienreizējs pabalsts sadzīves
priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei
GMI pabalsts
Dzīvokļa pabalsti un pabalsti
kurināmā iegādei
Privātajiem pansionātiem
Psihologa pakalpojumiem

2
4702
300

3
5771
440

Izmaiņas
Euro
(+ vai -)
4
+1069
+140

9288

8601

-687

-7.40

371

343

-28

-7.55

1069

1518

+449

+41.07

128

+128

+100

523

-245

-31.90

385

+385

+100

64

+64

+100

3474

4026

+452

+15.89

6314
2401

9827
1802

+3513
-599

+55.64
-24.95

768
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Izmaiņas
% (+,-)
5
+22.74
+46.66

Samariešu pakalpojumi
Maksājums krīzes centram
Dāvanas, apsveikumi un citas
natūrā
veiktās
izmaksas
iedzīvotājiem
Naudas balvas pēc pašvaldības
nolikumiem
Pašvaldības brīvpusdienas
Stipendijas vidusskolā
Pabalsts pirmklasniekiem ( 50
euro)
Pabalsts skolas piederumu iegādei
( 20 euro)
Pabalsts Latvijas proklamēšanas
gadadienā
Bērna piedzimšanas pabalsts
Pabalsts zelta kāzu jubilejā
Pabalsts 70, 80 un 90 gadu
jubilejās
Ziemassvētku pabalsts
Pārējie izdevumi brīvprātīgajām
iniciatīvām
KOPĀ IZDEVUMI

6960

5918
186

-1042
+186

-14.97

2023

1389

-634

-31.34

925

-425

-31.48

11398
280

8629
0

-2769
-280

-24.29
-100

900

350

-550

-61.11

1820

1830

+10

+5.49

400

360

-400

-10.00

1193
50

825
0

-368
-50

-30.85
-100

660

520

-140

-21.21

480

525

+45

+9.38

6179

1174

-5005

-81.44

62380

56059

-6321

-10.13

1350

Transfertu izdevumi Euro
Izdevumu veids

2019.gadā

2020.gadā

1
Uzturēšanas izdevumu transferti
citām pašvaldībām
Transfertu
atmaksa
par
iepriekšējos gados neizlietoto
finansējumu
Pašvaldības izdevumu transferts
no valsts budžeta daļēji finansētām
atvasinātām
publiskajām
personām, budžeta nefinansētām
iestādēm
KOPĀ IZDEVUMI

2

3

Izmaiņas
Euro
(+ vai -)
4

50901

52588

+1687

+3.31

1811

2

-1809

-99.89

800

800

0

0

53512

53390

-122

-2.28
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Izmaiņas
% (+,-)
5

Pamatlīdzekļu iegāde Euro
Izdevumu veids

2019.gadā

2020.gadā

Izmaiņas Euro
(+ vai -)

1
Nemateriālie ieguldījumi
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Pārējais nekustamais īpašums
Transporta līdzekļi
Bibliotēku krājumi
Datortehnika un pārējā biroja
tehnika
Pārējie iepriekš nekvalificētie
pamatlīdzekļi
Transporta būves
Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā celtniecība
KOPĀ IZDEVUMI

2
1597
725
54059
9276
4537

3
143
14718
46361
11225
0
5489

4
-1454
+14718
+45636
-42834
-9276
+952

3640

5131

+1491

48649

23015

-25634

283917

40751

-243166

73137

70103

-3034

479537

216936

-262601

Lielākie izdevumi pamatlīdzekļu iegādei 2020.gadā:
• Pils Dienvidu korpusa rekonstrukcija

Euro 70103

• Autoceļa “Grāveri- Putni” rekonstrukcija

Euro 40751

• Logu un radiatoru nomaiņa TIC ēkā

Euro 37923

• Bruģētu celiņu ierīkošana pie bibliotēkas un TIC

Euro 11225

• Dzīvojamo ēku kapitālie izdevumi

Euro 14718

• Pacēlāja ierīkošana G.Zdanovskas ārsta praksē

Euro 8438

• 8 planšetu, skolēnu mācībām un printera iegāde

Euro

5131

• Grāmatu iegāde bibliotēkai un izglītības iestādēm

Euro

5489

• Rotējošā pļaujmašīna Komunālajam iecirknim

Euro

1093

Saņemtie aizņēmumi Euro
Posteņa nosaukums vai darījuma
2019.gads
apraksts
1
Saņemtie aizņēmumi
2020.gadā aizņēmumi nav ņemti.

2
222293
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2020.gads

Starpība

3
0

4
-222293

2019.gadā bija saņemti aizņēmumi autoceļa Rijas Zaļumi un Stobri-Pucenes Euro
20259 un autoceļa Grāveri- Putni pārbūvei Euro 202034
Aizņēmumu atmaksa Euro
Posteņa nosaukums vai darījuma
2019.gads
apraksts

2020.gads

Starpība

1
Aizņēmumu atmaksa

3
225592

4
+178426

2
47166

2020,gadā aizņēmumu atmaksas summa palielinājusies par Euro 178426, jo
Valsts kasei atmaksāta daļa autoceļa “Grāveri- Putni” rekonstrukcijai ņemtā
aizņēmuma, ko pašvaldība saņēma no LAD

Euro 187621.65, kā arī atmaksātas

aizņēmumu summas atbilstoši līgumu atmaksas grafikiem.
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā Euro
Posteņa nosaukums vai darījuma
01.01.2019
apraksts
1
2
Naudas līdzekļu un noguldījumu
272277
atlikums perioda sākumā

01.01.2020

Izmaiņas

3

4

253594

+18683

Izdevumi pēc naudas plūsmas
Izdevumi
Izdevumi pa funkcionālajām 2019
kategorijām
Euro
Izpildvara
294645
Kārtība un drošība
39691
Ekonomiskā darbība
397830
Vides aizsardzība
1793
Teritorijas uzturēšana
344395
Sports, kultūra, bibliotēka, TIC 281465
Izglītība
767793
Sociālā aizsardzība
78534
KOPĀ
2206146

19

%
13.36
1.80
18.03
0.08
15.61
12.76
34.80
3.56
100

Izdevumi
2020
Euro
289184
38790
103293
2321
325273
245643
797852
88964
1891320

%
15.29
2.05
5.46
0.12
17.20
12.99
42.18
4.71
100

2020/2019
Euro
-5461
-901
-294537
+528
-19122
-35822
+30059
+10430
-314826

Izdevumu sadalījums atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Euro
Izdevumi pa ekonomiskajām kategorijām

2019.gadā

2020.gadā

Atlīdzībai
Preču un pakalpojumu iegādei
Procentu izdevumi
Kapitālie izdevumiem
Sociālie pabalstiem
Uzturēšanas izdevumu transfertiem
Subsīdijām un dotācijām

54.68%
26.17%
0.1%
10.68%
3.41%
4.72%
0.34%

55.27%
26.96%
0.1%
11.47%
2.96%
2.82%
0.4%

+ vai mīnus
%
+0.59%
+0.79%
0
+0.79%
-0.45%
-1.9%
-0.06%

Ziedojumu un dāvinājumu budžets
2020.gada naudas ziedojumi un dāvinājumi nav saņemti

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. 2020. 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 –
20

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 2020. gadā paveiktās aktivitātes ir Suitu tirgus un kopstrādes
telpas Alsungas bibliotēkā izveide, sadarbībā ar Alsungas viedā ciema
iniciatīvas grupu. Turpināta iepriekšējā 2018. gadā uzsāktā iniciatīva Alsungas novada domes konkurss par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju
projektiem. 2020. 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

infrastruktūras

turpmākai

novada

uzlabojumi.

attīstībai

Galvenokārt

ir

nepieciešami

nepieciešams

tehniskās

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.
2020. 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” 2.kārta (jumta remonts). Pabeigta projekta INTERREG Centrālās
Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam līdzfinansētā projekta
Nr. CB786 “Dabas pieejamība visiem”, kā rezultātā Žibgravas dabas takas
“Mazā loks” segums izveidots atbilstoši prasībām, lai pa to varētu pārvietoties
cilvēki ratiņkrēslos un māmiņas ar bērnu ratiņiem. Taka labiekārtota ar tualeti,
kas paredzēta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzstādīts viens soliņš un
taktilais objekts. “Mēs Alsungai! 2020” ietvaros uzstādīta mobilā tualete
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Bērnu un senioru aktīvās atpūtas parkā, kā arī pilnveidota Alsungas
vidusskolas vide, izveidojot klasi, kas paredzēta neformālam mācību procesam
un izvietojot mācīšanos un kustības veicinošas uzlīmes. Vairākos ceļa posmos
atjaunots grants segums. Atjaunots celiņš pie pasta, nomainīti logi un radiatori
ēkai Skolas ielā 11A, veikta dabaszinību kabinetu pārbūve un ierīkota
automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēma Alsungas vidusskolā u.c. darbi.
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.
2020. gadā Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusam nomainīts jumta
segums un ierīkota zibens aizsardzības sistēma Sadarbībā ar biedrībām, tiek
īstenoti dažādi pasākumi un 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.
2020. gadā turpināta virzība uz viedā ciema koncepta ieviešanu Alsungā:
darbojās rīcības grupa, notikušas apspriedes un plānoti un īstenoti kopīgi
veicami darbi, tai skaitā izveidots Suitu tirgus un kopstrādes telpa Alsungas
bibliotēkā. 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.
2020. gadā paveiktais šīs prioritātes realizācijai izvirzītajiem uzdevumiem
aprakstīts sadaļās Izglītības pārvalde, Alsungas vidusskola, Mūzikas skola,
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pirmsskolas

izglītības

iestāde

“Miķelītis”,

Kultūras

nams,

Tūrisma

informācijas un vēsturiskā mantojuma centrs, Bibliotēka.
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
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. 2020. gadā bāriņtiesā veikts 51 apliecinājums, 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.
Alsungas novada bāriņtiesā 2020. gadā saņemti 23 iesniegumi, notikušas 13
bāriņtiesas sēdes un pieņemti 11 lēmumi. Pērn neviens bāriņtiesas lēmums nav
pārsūdzēts. Kā pieaicinātā institūcija bāriņtiesa piedalījās divās tiesas sēdēs Kurzemes
rajona tiesā. Bāriņtiesā aktīvas bija 3 aizgādnības lietas, 3 lietas par bērna mantas
pārvaldību, 2 adopcijas lietas, 1 lieta par aizgādības tiesību pārtraukšanu, 2 lietas par
ārpusģimenes aprūpi, 2 lietas par mantojuma aizgādnību,

pārraudzībā no citām

bāriņtiesām 2 aizgādnības lietas, 1 lieta par atzinuma sniegšanu tiesai. Bāriņtiesas
lietvedībā saņemti 104 dokumenti, sagatavoti un nosūtīti 111 dokumenti.
Novada iedzīvotāji 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
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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,
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.
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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.
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.
25

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.
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.
2020. 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.
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•

Kvalitatīva sociālā pakalpojuma – aprūpe mājās – pirkšana no biedrības
“Latvijas Samariešu apvienība” 4 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 4 cilvēkiem.

•

Sociālajā darbā ar gadījumu regulāri organizēta un ir pilnveidota
starpprofesionāļu sadarbība, iesaistot starpinstitūciju sadarbības partnerus no
bāriņtiesas, policijas, izglītības un veselības aprūpes iestādēm.

•

Organizētas 96 stundas apmācības un 9 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 231 pārtikas un 142 higiēnas paku, 5 mācību komplektu un 3 bērnu
komplektu

izdali

Alsungas

novada

trūcīgiem

un

maznodrošinātiem

iedzīvotājiem.
2020. gadā tika izskatīti 116 Alsungas novada iedzīvotāju iesniegumi sociālai
palīdzībai un pakalpojumu saņemšanai. Pārskata gadā trūcīgas ģimenes (personas)
statuss bija noteikts 25 ģimenēm (kopā 41 personai) un maznodrošinātas ģimenes
statuss 6 ģimenēm (18 personām).
Sociālā atbalsta pasākumiem 2020. gadā izlietoti 39 720,48 euro.
Sociālās palīdzības pabalstiem 2020. gadā izlietoti 18 958,92 euro:
•

Dzīvokļa pabalstam – 3 526 euro.

•

Ārstēšanās izdevumu segšanai – 342,14 euro.

•

Pārējie pašvaldības sociālie pabalsti un kompensācijas – 2318,50 euro

•

Audžuģimenes pabalstam – 9 007,48 euro.

•

Apbedīšanas pabalstam – 1177,62 euro.

•

Pabalsts bārenim ikdienas izdevumiem –586,66 euro.

•

Dzīvokļa pabalsts bārenim – 436,96 euro.
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•

Pabalsts krīzes situācijā – 440,06 euro.

•

GMI pabalstam – 64 euro

•

Pabalsts bārenim pastāvīgas dzīves uzsākšanai – 128 euro

•

Pabalsts mīkstā inventāra iegādei – 260 euro

Sociālajiem pakalpojumiem izlietoti 21 443,06 euro:
•

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtiem
pakalpojumiem – 15525,06 euro.

•

Aprūpes mājās pakalpojumam – 5 918 euro.

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem (sociālā palīdzība,
sociālie pakalpojumi un pašvaldības materiālie pabalsti) 2020. gadā, salīdzinot ar
2019. sociālajiem pabalstiem izlietotā summa palielinājusies par 951,93 euro, bet
sociālajiem pakalpojumiem izlietotā summa samazinājusies par 48,64 euro. Trūcīgo
un maznodrošināto personu (ģimeņu) skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir
palielinājies par 8 ģimenēm (20 personām). Ēdināšanas pabalstiem skolā un
pirmsskolas izglītības iestādē trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm netika
pieprasīta. Tas skaidrojams ar to, ka pašvaldība nodrošina visiem bērniem bezmaksas
ēdināšanu.
2020. 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
2020. gadā Alsungas vidusskolā mācījās 103 skolēni, 2020./ 2021. mācību
gadu uzsāka 94 skolēni.
Skolā tika realizētās sekojošas mācību programmas:
1. Pamatizglītības programma (uz 2020. gada 1. janvāri - 98 skolēni),
2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (uz
2020. gada 1. janvāri - 5 skolēni).
Alsungas vidusskolu 2019./2020. mācību gadā absolvēja:
•

9. klasi - 13 skolēni.

•

12. klasi - 0 skolēni.

Pilnveidoto mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā paredzēts ieviest
pakāpeniski, 2020./2021. mācību gadā 1., 4. un 7. klases uzsāk pilnveidotā mācību
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satura un pieejas īstenošanu. Mācību priekšmetu un stundu īstenošanas plānā ir tādi
mācību priekšmeti, kā, piemēram: dizains un tehnoloģijas, sports un veselība, krievu
valoda un sociālās zinības un vēsture jau no 4. klases, teātra māksla, datorika,
inženierzinības u.c.
2020. gadā skola turpina darbību UNESCO asociēto skolu programmā, kuras
misija ir stiprināt izglītību starpkultūru saskarsmi, sadarbībai un mieram, kā tas ir
izcelts ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā.
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.
Skolā tiek īstenoti valsts svētki, atceres un atzīmējamās dienas, atbilstoši skolā
ieviestām svētku svinēšanas tradīcijām. Pateicoties dalībai programmā “Latvijas
skolas soma”, skolēniem bija iespēja apmeklēt dažādus kultūras un izglītojošus
pasākumus gan klātienē, gan tiešsaistē.
Pateicoties novada pašvaldības atbalstam (finansējums un transports),
skolēniem ir iespēja piedalīties starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta
sacensībās Kuldīgas novadā un doties dažādās mācību ekskursijās.
Alsungas vidusskolā 2019./2020. mācību gadā īstenoja tādas interešu
izglītības programmas kā: Datorika (1. – 4. klasei), Novadmācība (4. – 6. klasei),
Sporta pulciņš (2. – 9. klasei), Mazpulki (1. – 12. klasei), Tautiskās dejas (1. – 4.
klasei) un Vokālais ansamblis (1. – 3. klasei).
Karjeras izglītība skolā tiek īstenota integrēti. Jēdziens karjeras vadības
prasmes ir ļoti plašs un tas aptver vispārējās izglītības programmas galvenos
elementus – pašvadību, sadarbību, problēmu risināšanu, komunikāciju, izpratni par
uzņēmējdarbību un informāciju tehnoloģiju izmantošanu u.c. Tās īstenošanu skolā
veic klašu audzinātāji sadarbībā ar citām mācību priekšmetu jomām, kā arī Alsungas
vietējiem uzņēmējiem.
Gatavojoties jaunā kompetenču pieejas mācību satura ieviešanai, mācību
priekšmetu jomu koordinatori regulāri iesaistās un piedalās VISC un Skola2030
organizētajos kursos un semināros.
Saimnieciskie darbi
Saimnieciskajā jomā 2020. gadā veiktie darbi:
-

Skolas ēkas Skolas ielā 11, Alsungā, uzturēšana – noteku tīrīšana, jumta

remonts, zibensnovedējsistēmas sakārtošana u.c.
-

Dabaszinību kabineta vienkāršota pārbūve un labiekārtošana/ divas telpas;
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-

Ugunsdrošības apziņošanas sistēmas ierīkošana;

-

Klašu telpu kosmētiskais remonts.

Skolas materiāltehniskā bāze papildināta ar jauniem IKT rīkiem un jaunā
mācību satura nodrošināšanai nepieciešamiem mācību līdzekļiem un materiāliem.
Iegādātas 8 planšetes, projektori un ekrāni klasēm, veikts interaktīvās tāfeles remonts
un apkope, kā arī attālinātā mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamie papildus
tehnoloģiskie rīki – austiņas, mikrofoni, kameras, dokumentu kamera u.c. 7 portatīvos
datorus piešķīra Izglītības un zinātnes ministrija skolēnu un skolotāju mācību darba
vajadzībām.
Mācību procesa īstenošanai pēc jaunā kompetenču pieejas satura iegādāti
mācību līdzekļi un materiāli, galvenokārt STEM mācību jomas vajadzībām –
ģeogrāfiskās kartes, dabas kalendāri un pētniecības materiāli, saules sistēmas un
zemes uzbūves izpēte, valodas un skaitļošanas materiāli sākumskolai kā atbalsts
mācību satura apguvē u.c. Iegādātas jaunas mācību grāmatas un darba burtnīcas
atbilstoši jaunā satura pieejai un vajadzībām.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Miķelītis”
2020. gadā īstenoja Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods – 01011111.
Audzēkņu skaits PII “Miķelītis” 2020. gadā:
Datums

Bērnu skaits

Uz 01. 01. 2020.

59

Uz 31.12. 2020.

63

2019./2020. m. g. apguva obligāto pirmsskolas 9
izglītības programmu
Alsungas
novada dome 2020. gadā 5 - 6 gadīgiem un daudzbērnu vecāku bērniem piešķirtas
brīvpusdienas mācību gada laikā
Datums

Bērnu skaits

Uz 01.09.2020
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3 skolotājas apmeklējušas tālākizglītības kursus profesionālās kvalifikācijas
celšanai. 4 tehniskie darbinieki un 9 skolotājas apguvušas speciālo zināšanu
programmu bērnu tiesību aizsardzības jomā, 1 tehniskai darbinieks piedalījies
vebinārā profesionālās kvalifikācijas celšanā.
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Piedalījāmies kopējos Miķeļa svētku dienas pasākumos 26.septembrī, atzīmējot
bērnudārza 40 gadu svinības, ar darbinieku uzvedumu, rotaļām bērniem.
Remontdarbi 2020. gadā:
Darba veicējs

Darba veids

Piezīmes

Summa
EUR

SIA “Rūcits”

Sanmezgla un guļamtelpas 3796,45 bez

Līgums

vispārceltnieciskie

RUC2020/03

PVN

remontdarbi

(15.06.2020.)

SIA”Jūrmalas Izgatavot, piegādāt uzstādīt 4365,08
Mežaparki”

iekārtas rotaļlaukumā

SIA “Rūcits”

Virtuves

darba

uztādīšana,

PVN
virsmas 289,20

izgatavošana,

ar Līgums Nr.2019/B 21 (28.05.2020)
ar Līgums Nr. 2020/06

piegāde, PVN
esošo

(15.06.2020)

skapīšu

pārbūve
SIA “Rūcits”

SIA “Rūcits”

Trauku

mazg.

maš. 2413,67

ar Līgums Nr. RUC

Uzstādīsana piegāde, esošo PVN

2020/07

skapīšu, virsmu pārbūve

(03.07.2020)

Selektīvo
uzmērīšana

stiklu

pakešu 762,10

ar Līgums Nr. RUC

pasūtīšana, PVN

2020/08

piegāde, uzstādīšana
Būvnams

Ārējā

MG SIA

remonts

(17.08.2020)

elektroapgaismojuma 686,74

ar Rēķins

PVN

(24.11.2020)

Mūzikas skola
Alsungas Mūzikas skolā tiek īstenotas akreditētas programmas:
1.Vizuāli plastiskā māksla 20 V 211 001.
2.Ģitāras spēle 20 V 212 021.
3.Klavierspēle 20 V 212 011.
4.Akordeona spēle 20 V 212 011.
2020.gadā Alsungas mūzikas skolā uz 01.01.2020. mācījās 71 audzēkņi:
•

Izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” 21 audzēkņi

•

Izglītības programmā “ Klavierspēle” 29 audzēkņi

•

Izglītības programmā “Akordeona spēle” 3 audzēkņi

•

Izglītības programma “Ģitāras spēle” 18 audzēkņi
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Nr.

97

Mūzikas kolas audzēkņiem papildus ar pašvaldības atbalstu ir iespējams apgūt
tradicionālo kokles spēli.
Uz 31.12.2020. skola mācījās 67 audzēkņi.
2020.gadā skolu absolvēja 10 audzēkņi:
•

Izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” 2 audzēknis.

•

Izglītības programmā “Klavierspēle” 1 audzēknis.

•

Izglītības programmā “Ģitāras spēle” 4 audzēkņi.

•

Izglītības programmā “Akordeona spēle” 3 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 darbu izstāde Alsungas muzejā.
• Alsungas muzejā tika rīkota Alsungas mūzikas un mākslas skolas kalendāra
atvēršanas svētki.
• Instrumentālo ansambļu skate “No baroka līdz rokam” Kurzemes novadā.
• Biedrības “Suitu amatnieki” rīkotajā konkursā “Suitu suvenīrs”.
• Mākslas klases audzēkņu izstāde Alsungas TIC “Iepazīsti augus”.
• Ģitāras klases audzēkņu koncerts Alsungas kultūras namā .
• Labdarības koncerts Ēdoles kultūras namā.
• Koklētāju koncerts Jūrkalnē.
2020.gadā skolas audzēkņi piedalījās Kurzemes reģiona pasākumos:
•

Klavierspēles audzēkņu konkurss – festivāls Saldus mūzikas skolā.

•

Liepājas reģiona mūzikas skolu audzēkņu koncerts-festivāls Liepājas mūzikas
vidusskolā.

•

Valsts klasiskās ģitārspēles konkursa II kārta Liepājas MMDV.

2020.gadā skolas audzēkņi piedalījās arī Latvijas mēroga pasākumos:
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• Valsts klasiskās ģitārspēles konkurs III kārta Jūrmalas MV;
• Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina
jomas programmas audzēkņu valsts konkurss “Tēls, Telpa, Scenogrāfija”
II. kārtas izstāde “Melnā kaste” Rīgā, Eduarda Smiļģa muzejā;
• Latvijas mākslas skolu audzēkņu radošā darbu izstāde “Dārgumi: Ko stāsta
tautas tērps” Jēkabpilī;
•

Profesora J.Kurauska meistarklasēs Klaipēdā.

Kā katru mācību gadu, arī 2020. gadā skolā notika muzikālas viktorīnas, piemēram,
“Iepazīsti intervālus”, ”Iepazīsti instrumentus”, ”Suitu muzikālās tradīcijas”,
“Uzglezno dziesmu” “Suitu dūdenieki u.c.
Audzēkņi kopā ar skolotājiem apmeklēja “Pianisma zvaigžņu festivāla” koncertu
Liepājas dzintarā. Mākslas klases audzēkņi bija ekskursijā uz Brīvdabas muzeju
Rīgā.
Izglītības pārvalde
Alsungas novada pašvaldības izglītības pārvalde 2020. gadā koordinēja
interešu izglītības programmas, kurās jauniešiem no 1. – 11. klasei bija iespēja
darboties un pilnveidot savas prasmes dažādos pulciņos:
-

Datorika skolēniem 7 – 11 gadu vecumā;

-

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

-

5. – 9. klašu sporta pulciņš (11 – 16 gadi);

-

Mazpulki skolēniem 7 – 18 gadu vecumā;

-

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

-

Novadmācība skolēniem 10 – 12 gadu vecumā;

-

Vokālais ansamblis skolēniem 7 – 10 gadu vecumā.

Skolēniem tika piedāvāta iespēja apmeklēt folkloras kopas “Suitiņi”
nodarbības Alsungas kultūras namā, kā arī trenēties boksa kluba “Pērkons”
organizētajos treniņos.
Alsungas novada pašvaldība 2020. 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);
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-

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.

2020. gadā skolēni uzrādīja labus sasniegumus mācībās vispārizglītojošā
skolā, profesionālās ievirzes izglītības jomā, interešu izglītības jomā un sporta
sacensībās, bet infekcijas “Covid – 19” izplatības rezultātā, to norise tika ierobežota.
Alsungas novada domes iesaiste izglītības projektos 2020. gadā:
1. Alsungas vidusskola turpina darbību UNESCO Asociēto skolu projektā,
2. projekta “Pasākumi Alsungas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai
un slimību profilaksei” ietvaros skolēni no 1. un 2. 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 2020. gadā organizēja tālākizglītības kursus pedagogiem
bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību
saturā” 9 jomu koordinatori no Alsungas vidusskolas un PII “Miķelītis” turpināja
apmeklēt Skola2030 seminārus, turpinot jaunā kompetenču pieejas satura īstenošanu
Alsungas novada izglītības iestādēs. Izglītības darba speciāliste aktīvi piedalījusies
VISC, Skola2030, LPS un IZM rīkotajos tiešsaistes semināros, kā arī IKVD
organizētajos kursos un semināros.

Sports
Alsungas sporta bāzē - Alsungas vidusskolas sporta zālē un stadionā - iedzīvotājiem
tiek piedāvāts trenēties futbolā, basketbolā, boksā, volejbolā, florbolā, novusā,
apmeklēt svaru zāli, kas tika papildināta ar jauniem trenažieriem. Ir pieejami āra
trenažieri, pludmales volejbola laukums un basketbola laukums. Ir pieejami gan
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Individuāli trenēties skriešanā, riteņbraukšanā. Iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt
veselības vingrošanu projekta “Pasākumi Alsungas novada iedzīvotāju veselības
veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.
Alsungā 2020. 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 un boksa mačos pat vairāk par 60
cilvēkiem. Reizi gadā, tradicionāli Sv. Miķeļa svētkos, notika makšķerēšanas
sacensības un orientēšanās.
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.
2020. gadā Alsungā tika dibināts Kuldīgas – Alsungas novusa klubs (biedrība), kas
gada sākumā aktīvi rīkoja sacensības. Tajās tika aicināti piedalīties Alsungas
iedzīvotāji. Notika arī Latvijas mēroga sacensības novusā cilvēkiem ar kustību
traucējumiem.
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
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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. 24 ha diennaktī pieejams internets (bezmaksas WI-FI),
bezmaksas

datu

bāzes:

https://www.ebsco.com/

https://www.letonika.lv/,
,

https://3td.lv/

https://www.lursoft.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”

https://alsunga.lv/lv/biblioteka_biblioteka/,

un

interneta

vietnēs

-

https://www.facebook.com/Alsungas-

novada-bibliot%C4%93ka-326815991142421/. Alsungas novada bibliotēkas vietne
Faceebook.com iegūst arvien lielāku popularitāti, 2020.g. skatījumu skaits pārsniedz
13 tūkstošus.
Krājuma politikas īstenošanas rezultātā pieaugusi lasītāju apmierinātība ar
bibliotēkas krājumu, palielinājies grāmatu izsniegumu un fizisko apmeklējumu skaits,
paaugstinājusies krājuma apgrozība. Pārskata periodā reģistrēti 44 jauni lasītāji.
Pieaugusi iedzīvotāju, bibliotēkas lasītāju aktivitāte un ieinteresētība bibliotēkas
darbā. Piemēram, lietotāju skaita samazinājums no (-)15 % 2019. gadā (salīdzinot ar
iepriekšējo gadu) līdz (–) 3 % 2020. gadā (salīdzinot ar iepriekšējo gadu).
Samazinājusies šī rādītāja negatīvā tendence. Palielinājies kopējais izsniegums – par
8%, t.sk. – grāmatu izsniegums – par 30%. Pieaugusi iedzīvotāju, bibliotēkas lasītāju
aktivitāte un ieinteresētība bibliotēkas darbā. Nodibināts lasītāju klubiņš. Vēl pirms
Covid-19 krīzes situācijas tika īstenots pasākums – lasītāju klubiņa dalībnieku
tikšanās ar rakstnieci Marinu Kosteņecku Jūrkalnē.
2019./2020. m.g. Bibliotēkas vadītāja pabeidza mācības LNB Kompetenču
attīstības centrā, 960 stundu programmā “Bibliotēku zinības” un ieguva profesionālo
kvalifikāciju “Bibliotekārs”, kā arī strādāja mācību prakses laikā Kuldīgas Galvenajā
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bibliotēkā. 2020. gadā bibliotēkas vadītāja apmeklēja 12 mācību seminārus,
bibliotekāre – 8 seminārus un piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Talsiem.
Bibliotēka kļuvusi pieejamāka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – ierīkota zvana
poga pie ārdurvīm. Senioriem, cilvēkiem ar veselības traucējumiem tiek piedāvātas
grāmatu apmaiņas iespējas tuvāk dzīvesvietai (notiek sadarbība ar pastu un sociālo
dienestu). Grāmatas pēc lasītāju pieprasījuma tiek piegādātas arī mājās. Cilvēkiem ar
redzes veselības traucējumiem tiek piedāvāta iespēja lasīt audiogrāmatas, izsniedzot
pēc nepieciešamības arī ierīci šādu grāmatu atskaņošanai.
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.
Sadarbībā ar Alsungas Viedā ciema biedrību 2020. gadā iekārtota Kopstrādes
telpa (palīdzība jaunajiem uzņēmējiem, kā arī citiem novada iedzīvotājiem, kuriem
būtu nepieciešami apstākļi, tehnoloģijas projektu, kā arī citu radošu darbu veikšanai,
ar rakstāmgaldu, datoru, printēšanas, skenēšanas, laminēšanas iespējām, ar atpūtas un
Klusās lasītavas funkcijām). Tika veikts šīs telpas un gaiteņa kosmētiskais remonts.
Ar pašvaldības atbalstu tika ierīkoti jauni, bruģēti celiņi pie bibliotēkas. Iepirkta
arī piekaru sistēma uzkrāto novadpētniecības materiālu izvietošanai un jauns mēbeļu
komplekts bērnu grāmatu nodaļai. Pielāgojoties Covid-19 saslimstības apstākļiem,
tika ieviests jauns pakalpojums -

bezkontakta bibliotēkas lasītāju apkalpošana:

grāmatas, printētie materiāli, pēc telefoniska vai e-pasta pieprasījuma tiek atlasīti,
sagatavoti un novietoti 1.stāva plauktā, par saņemšanu lietotāji tiek informēti. Gada
nogalē saņemtas jaunas galda spēles dāvinājumā, kopskaitā 30 un 19 jaunas grāmatas
angļu valodas prasmju pilnveidošanai.
2020. gadā Bibliotēkas pakalpojumus izmantojuši 351 bibliotēkas lietotāji (no
kopējā BIS reģistrēto lietotāju skaita – 628), t.sk. bērni un jaunieši – 141. Bibliotēkas
lietotāju apmeklējums 2020. gadā - 4445, t.sk. bērnu un jaunieši – 1198. Izsniegums
– 9611 eksemplāri, t.sk. bērniem un jauniešiem – 2248 eksemplāri.
Sniegtas 113 uzziņas un 193 konsultācijas. Novadpētniecības datu bāzē rediģēti 29,
izveidoti 7, importēti 8 MARC apraksti, paplašinātā meklēšana veikta 152 gadījumos.
Vidēji reizi mēnesī bibliotēkā viesojās suitu kultūras kopēja un zinātāja Lidija
Jansone. Viņas atmiņu stāsti par piedzīvoto Sibīrijā, tautas garamantu pētījumi,
folkloras dziesmas tika pierakstītas, ievadītas, formatētas datorā, materiāli apkopoti
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failos. Bibliotēkas novadpētniecības krājums papildināts ar 145 jaunām fotogrāfijām –
laikmeta vēstures ainu liecībām.
Bibliotēkas rājuma dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lietotāju – 40.
Izdevumi uz vienu lietotāju 2020. gadā – 105 EUR.
No kopējā krājuma - 14044 vienības, fondā ir 10617 grāmatas (76%) un 3427
seriālizdevumi (24%, periodiskie izdevumi, 34 nosaukumi).
2020. gadā no Alsungas domes budžeta grāmatu (395 eks.) iegādei iztērēti 2994
EUR. Tajā skaitā - bērniem un jauniešiem iepirktas 99 grāmatas kopsummā par 738
EUR. Periodiskie izdevumi pasūtīti par 991 EUR.
Saņemti dāvinājumi (grāmatas) : 60 eksemplāri par 566.13 EUR (LNB programma
“Vērtīgo grāmatu iepirkums), 1 grāmata par 5.43 no Kuldīgas Galvenās bibliotēkas
(LNB projekts “Bērnu un jauniešu žūrija”), 4 grāmatas no LNB Atbalsta biedrības,
19 bērnu grāmatas no Lielbritānijas.
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.
Tika organizēti 15 pasākumi un 16 izstādes.
Apmeklētākie, interesantākie pasākumi (pēc dalībnieku atsauksmēm) un izstādes:
Pasākumi:
-

Kopsadarbības pasākums (Tējnīca “Sapņotava”, Alsungas TIC, Alsungas
novada bibliotēka) - somu dzejnieces Heli Lāksonena (Heli Laaksonen)
viesošanās kopā ar dzejnieku un atdzejotāju Guntaru Godiņu ar lasījumiem un
stāstījumiem.

-

Ligitas Paegles autorvakars tējnīcā “Sapņotava” – “Galvenajā lomā “Istabas
biotops” (stāsts par studentu dzīvi kopmītnēs). Tējnīcas “Sapņotava” un
bibliotēkas sadarbības pasākums, piedalījās Alsungas vidusskolas skolēni.

-

Lasītāju klubiņa dibināšanas sanāksme.

-

Brauciens uz Jūrkalni ar Lasītāju klubiņa aktīvistiem. Tikšanās ar rakstnieci
Marinu Kosteņecku Jūrkalnes Vējturu namā.

Izstādes:
- Izstāde “Ķirbji” ar tās prezentāciju, piedaloties radošajā darbnīcā “Suitu ķēķis”
Ķirbju sestdienā.”
- “Lieldienas gaidot”. Grāmatu un instalāciju izstāde.
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- Zinību dienas izstāde – “Man jāiet(i) skoliņā” ar vēsturiskiem eksponātiem no
padomju skolēnu dzīves.
- Izstāde “J. Rainim - 155”. “Dzejas dienas – “Dzeja dziedē”. Slavenu
mākslinieku ilustrētās Raiņa grāmatas no bibliotēkas krājuma.
- “Aktieri un teātris”
- “Latvijas mākslinieki”
- “Iepazīsim Latviju!”
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.
2020.pandēmijas dēļ, dažus pasākumus nācās atcelt un pārcelt. Taču tika arī
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.
2020. gadā lielākais un vērienīgākais pasākums bija Svētā Miķeļa svētki
Alsungā, kad ar programmu trīs dienu garumā bija iespēja baudīt dažāda veida
kultūras programmu: Jāņa Stībeļa akustiskais koncerts, tirgus ar radošajām darbnīcām
un dažāda veida un stila koncertiem un izrādi visas dienas garumā, kurā uzstājās,
Suitu sievas, Suitu vīri, Suitu dūdenieki, saksofoniste un Brocēnu amatierteātris.
Daces Nastevičas grāmatas “Suitu novada mantojums. Suitu burdons.” atklāšana,
suiteņu kleitu modes skate, „Suitu sievu” jubilejas pasākums „Suiteņu piedzīvojumi
65 gadu garumā”, muzikālais pikniks kopā ar „Suitu muzikantiem”, uguns šovs, Svētā
mise, kuru vadīja bīskaps Viktors Stulpins Sv. Miķeļa Alsungas katoļu baznīcā, u.c.
radoši un interesanti pasākumi svētku ietvaros.
2020. gadā nodrošināts pašdarbības kolektīvu darbs:
•

Deju kopa SUITI, 20 dalībnieki.

•

Etnogrāfiskais ansamblis SUITU SIEVAS, 17 dalībnieki.

•

Folkloras kopa SUITU VĪRI, 12 dalībnieki.

•

Folkloras kopa SUITU DŪDENIEKI, 11 dalībnieki.
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•

Folkloras kopa SUITIŅI, 13 dalībnieki.

•

Senioru deju kopa KALMES, 12 dalībnieki.

•

Muzikantu kopa SUITU MUZIKANTI, 5 dalībnieki.

•

Keramikas pulciņš, 21 dalībnieki.

Lielākie organizētie pasākumi:
•

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

•

Februārī:
o Senioru balle (100 dalībnieki)

•

Martā:
o Ģimenes diena (60 dalībnieki).

•

Jūnijā:
o Ielīgošana Alsungas novadā (100 skatītāji).

•

Jūlijā:
o Akadēmiskās un populārās mūzikas koncerts „Visa pasaule ziedos.”
(40 skatītāji)
o Latvijas Valsts prezidenta vizīte (80 dalībnieki)

•

Augusts:
o Izrāde „Īsa pamācība mīlēšanā” (320 skatītāji)
o Ģimeņu pēcpusdiena (50dalībnieki)

•

Septembrī:
o Cirka izrāde „Ceļojums pie Baltā Lāča” (30 skatītāji)
o Sv. Miķeļa svētki (2000 dalībnieki un skatītāji).

•

Novembrī:
o Svecīšu

aizdegšana

Dižgabalkalnā,

par

godu

Latvijas

Valsts

proklamēšanas dienai. Individuāla novadnieku godināšana
(60 dalībnieki).
Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrs
2020.gads tūrisma jomā bijis ļoti saspringts, jo sakarā ar valstī noteiktajiem
ierobežojumiem nevarējām strādāt ar pilnu jaudu. Šajā gadā Alsungas TIC apmeklēja
tikai 2750 apmeklētāju,54 tūristu grupas no Latvijas un 3 organizētas tūristu grupas
no Lietuvas, kuras paguva pie mums paciemoties pašā gada sākumā.
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Pārsvarā strādājam ar tūristiem no Latvijas, kas pagājušajā gadā TIC apmeklēja
vairāk kā no 40 vietām. Šis skaitlis noteikti ir vēl lielāks, jo grupas, kas apmeklē TIC,
izmantojot tūroperatoru pakalpojumus bieži vien komplektējās no dažādām Latvijas
vietām, bet, ierodoties TIC norāda, ka ieradušies no Rīgas. Ņemot vērā statistikas
datus un tūristu vēlmes, varam 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. Šis skaitlis noteikti ir daudz lielāks, ja runājam par Alsungas kopējo
tūristu plūsmu.
Savukārt Žibgravas dabas taka šajā sezonā bija pieprasīts apskates objekts.
Alsungā viesojās Valsts prezidents Egils Levits, lai tuvāk iepazītu Suitu
kultūrtelpu, tās tradīcijas un diskutētu par kultūrtelpas saglabāšanas, attīstības un
dzīvotspējas iespējām, par valsts atbalstu Suitu kultūrtelpai un mums bija tas gods
uzņemt prezidentu un iepazīstināt ar TIC ekspozīcijām.
Šogad turpinājām darbu arī ar žurnālistiem, blogeriem un senatnes pētniekiem.
2020.gadā turpinājās remonta darbi TIC telpās. Tika izremontētas divas
ekspozīciju telpas.
TIC ikdienas darbs 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.
Nenotika plānotie pasākumi, kā Muzeju nakts, Lebediks, Vienas dienas
kafejnīcas ,Rūķu darbnīcas, kas vienmēr pulcina plašu apmeklētāju skaitu. Pasākumi
2020. gadā, kurus organizējis vai piedalījies Alsungas TIC:
1. Represēto personu piemiņas pasākumi (2 pasākumi).
2. Mauču adīšanas meistarklase ar Daci Nasteviču.
3. Apmācības tūrisma uzņēmējiem (3nodarbības).
4. Gleznošanas meistarklase.
5. Dārza svētki.
6. “Ceļojums skaņu straumē” kopā ar N.Rutuli (4 pasākumi).
7. “Dziedi, skani, atskani” ar Aletu Lipsni (4pasākumi).
8. “Ziedūdens stāsti” ar N.Rutuli.
9. Miķeļdienas svētki.
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2020.gadā pie Alsungas TIC varēja apskatīt 11 dažādas izstādes:
1. D.Nastevičas adīto darbu izstāde.
2. G.Mārtiņa Bezdelīgas gleznu izstāde.
3. K.Birznieces gleznu izstāde”Gaismas cena”.
4. A.Laizānes gleznu izstāde.
5. V.Skvorcovas gleznu izstāde ”Tuvāk vēl…”
6. I.Ozolas fotoizstāde “Rītausmā”.
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
Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas novadā”, 2020.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: 2020. gadā kopā reģistrēti 7 jaundzimušie, no tiem 2 zēni un 5
meitenes. Laulībā dzimuši 2 bērni un 5 bērni dzimuši vecākiem, kuru laulība nav
reģistrēta.
Laulības: 2020. gadā izdotas 15 izziņas par dokumentu pārbaudi laulības
reģistrācijai. Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 15 laulību reģistri. Svinīgo laulības
reģistrāciju skaits dzimtsarakstu nodaļā - 10. Alsungas Romas Katoļu baznīcā
reģistrētas 5 laulības.
Miršana: 2020. gadā sastādīti 16 miršanas reģistri, no tiem 9 sievietes un 7
vīrieši.
Atkārtoti izsniegtās apliecības: 2020. gadā atkārtoti izsniegtas 1 miršanas un 3
dzimšanas apliecības.
Būvvalde
Būvvalde atbilstoši savai kompetencei:
1) kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību šā likuma un citu būvniecību
regulējošu normatīvo aktu prasībām;
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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;
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 – 11;

•

Akceptētās būvniecības ieceres (paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes)
– 10;

•

Pieņemti ekspluatācijā objekti – 5.

Komunālais iecirknis
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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:
•

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 28
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;
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• 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.
2020. gadā lielākie organizētie vai paveiktie darbi (neskaitot ikdienas teritorijas
uzturēšanas darbus):
• Nomainīti visi nolietojušies logi Skolas ielā 11A uz moderniem trīs
stiklu paketes logiem, tādā veidā uzlabojot ēkas energoefektivitāti un
samazinot kopējās apkures izmaksas iedzīvotājiem un pašvaldībai;
• Nomainīti visi nolietojušies radiatori Skolas ielā 11A uz moderniem,
efektīviem radiatoriem, kā arī izveidotas visiem radiatoriem siltumtrases
radiatoru apejas, tādā veidā katrā telpā iespējams noregulēt vajadzīgo
temperatūru neapstādinot kopējo siltumtrases caurplūdi, kas deva iespēju
samazināt apkures izmaksas iedzīvotājiem un pašvaldībai;
• Celiņu bruģēšana ap pastu/bibliotēkas ēku un pie bibliotēkas pārtaisīta
lietus ūdens novadīšanas sistēma;
• Pasta/bibliotēkas ēkai pievienots jauns ūdensvads, tādējādi nodrošinot
kvalitatīvu ūdens piegādi patērētājiem;
• Žibgravas takas lielā loka atjaunošanas darbi, atjaunojot trepes, tiltiņus,
margas, zīmju stabu nomaiņa;
• Ceļa daļas ūdens apgādes sistēmā veikti dezinfekcijas darbi;
• Jauna raidera, trimmera un lapu pūtēja iegāde, lai nodrošinātu
kvalitatīvāku teritorijas apsaimniekošanas darbus;
• lokāli esošo bruģa ietvju labošanas darbi uz Pils, Skolas, Krasta ielām
un Alsungas novada domes administratīvās ēkas stāvlaukumā;
• Granulu novietnes izveide Skolas ielas katlu mājā;
• MTZ-80 priekšējā kausa iegāde, tādējādi uzlabojot komunālā iecirkņa
darbību, paplašinot darba iespējas saistībā ar zemes un iekraušanas
darbiem.
• Elektrības pārvilkšanas remontdarbi ceļa daļas ūdens urbumā un dažādi
citi elektrības remontdarbi;
• Ceļa remontu darbi uz vairākiem pašvaldību apsaimniekotajiem
ceļiem.
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• Dažādi ūdensapgādes urbuma ierīču nomaiņa/remonts (dziļurbumu
sūkņa, spiedkatlu, releju un citu ierīču atjaunošana).
2020. gadā lielākie organizētie remontdarbi mājokļu apsaimniekošanā:
• Aizputes ielā 4 – mājas pamatu apmetuma remonts, mājas apmaļu
betonēšana; vējdēļu nomaiņa, vējmalas uzstādīšana, kores montāža,
tekņu lokāla labošana;
• Almale 7 - Mājas apmaļu betonēšana;
• Pils ielā 4 – Divu skursteņu pārmūrēšana;
• Liepu ielā 3 – Atjaunotas nolietojušās spāres, vējmalu, vējdēļu
uzstādīšana, notek tekņu nomaiņa, trepju remonts, atjaunotas
atsevišķas logu aiļu apdares;
• Liepu ielā 3 dzīvokļa Nr.1 – visas elektroinstalācijas pārvilkšana, un
visa dzīvokļa grīdas nomaiņa, sienu, griestu remonts;
• Pils ielā 2 – Vējdēļu nomaiņa, vējmalu uzstādīšana, kores labošana,
kanalizācijas lūku un ventilācijas nomaiņa, jumta kastu labošana;
• Dienvidstacija

2

–

Notekcauruļu

montāža,

vējmalu,

vējdēļu

uzstādīšana/nomaiņa;
• Dzelzceļnieka māja – pārbūvēts tiltiņš;
• Raiņa iela 4 – Tekņu nomaiņa, vējdēļu nomaiņa, vējmalu uzstādīšana;
• Dienvidstacija 5 -

Jumta kastu labošana, vējmalas, vējdēļu

uzstādīšana;
• Skolas ielā 9B dzīvokļa Nr.3 – grīdas seguma nomaiņa un griestu
remonts;
• Almale 7 dzīvokļa Nr.2 – aukstā ūdens un kanalizācijas pārbūve.
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.
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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.
2020. gadā tika veikti Alsungas novada pašvaldības apsaimniekoto ielu, ceļu un
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšanas darbi:
• greiderēšanas darbi;
• ceļu seguma virsmas uzlabošana ar grants segumu:
o Ābeļnieki -Šķiļi 0,5km/164 m3,
o Kāpenieku ceļš 42 m3,
o Rijas Zaļumi 49 m3,
o Viesuļi-Karpiņi 42 m3,
o Liepiņu ceļš 42 m3,
o Bēzkalini-Tīrlauki 210 m3,
o Kliņģi-Dāliņi28 m3,
o Rudumi-Kānes 361 m3,
o Žibji-Laidi 77 m3,
o Kaltnieki-Eglenieki 70 m3,
o Rudumi-Tīrlauki 56 m3,
o Avenāji-Zilupes 14 m3,
o Mīzenes ceļš 105 m3,
o Stacijas iela 42 m3,
o Stacija -Norieši 28 kub
o Blintene- Mazgravas 30 m3,
o Kukšu ceļš 21 m3,
o Poļu ceļš 21 m3,
o Sniķeru ceļš 21 m3,
o Pamātras- Tiltiņi 49 m3,
o Beķeru ceļš 21 m3,
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o Kļaviņas -Gulbji 27 m3,
o Noriešu ceļš 49 m3,
o Oliņi- Dambenieki 15 m3,
o Zitiņu ceļš 7 m3,
o Pļavsargi- tilts 16 m3,
o Steras- Puķītes 14 m3,
o Kaktiņi- Zvaguļi 35 m3,
o Stobri - Pucenes 7 m3.
• Caurteku uzturēšana, atjaunošana un izveidošana, ieliktas 3 jaunas
caurtekas.
• Ceļu nomaļu grants uzauguma norakšana un ūdens novadīšana 3,6 km.
• Ceļu nomaļu apauguma likvidēšana, izzāģējot krūmus, nopļaujot zāli
gar ceļmalām 56 km.
• Asfaltēto ielu seguma bedru remonts.
• Krasta ielas virsmas seguma atjaunošana.

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.
2020. gadā pašvaldības policijā:
•

Izskatīti 25 iesniegumi, no kuriem pēc piekritības nosūtīti Valsts policijai.

•

54 nakts/vakara dežūras, tajā skaitā apsekojām personas, kurām jāievēro
karantīna un “Mājsēdes” dežūras pa teritorijas ielām un ceļiem.

•

Sadarbība ar Valsts policiju aptuveni 50 reizes.

•

20 apsekošanas kopā ar sociālo dienestu un bāriņtiesu.

•

Teritorijas apsekošanu laikā konstatēti aptuveni 40 klaiņojoši mājdzīvnieki
bez īpašnieka klātbūtnes.

•

Izteikti aptuveni 100 brīdinājumi.

•

Reģistrēti 15 paskaidrojumi.

•

Sastādīti 13 akti.

•

Veikta 3 probācijas darbos nozīmētu personu uzraudzība.
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•

Katru svētdienu apsekota ielu tirdzniecības vieta.

2020. gada visbiežākie izsaukumi/ zvani bijuši par COVID19 karantīnā vai
pašizolācijā esošajām personām. Un ka rīkoties, ja esi atgriezies no ārzemēm un
jāievēro pašizolācija 14 dienas. Kā arī par

nesaskaņām savā starpā un/vai ar

kaimiņiem un klaiņojošiem mājdzīvniekiem, no tiem lielākajai daļai noskaidroti
saimnieki. Uz Saldus dzīvnieku patversmi 2020. gadā ir nogādāti vairāk klaiņojošo
mājdzīvnieku nekā 2019. gadā.

Iepirkumi
Alsungas novadā 2020. gadā ir veikti 10 iepirkumi:
•

ALSUNGAS PILS DIENVIDU KORPUSA LOGU UN DURVJU
RESTAURĀCIJA

(Mazie

iepirkumi

Nr.

AND

2021/1,

izsludināts:

25.01.2021., pārtraukts).
•

Apgaismojuma nodrošināšanas pilna servisa pakalpojums Alsungas
novadā (Atklāts konkurss Nr. AND 2020/8, izsludināts: 07.12.2020., līgums
noslēgts).

•

Kokskaidu granulu piegāde Alsungas novada domes vajadzībām(Mazie
iepirkumi Nr. AND 2020/7, izsludināts: 17.08.2020., līgums noslēgts).

•

Pārtikas produktu piegāde Alsungas novada domes iestādēm.

•

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas izbūve
(Mazie iepirkumi Nr. AND 2020/6., izsludināts: 18.05.2020., līgums noslēgts)

•

“ALSUNGAS PILS

DIENVIDU KORPUSA JUMTA SEGUMA

REMONTS” (Mazie iepirkumi Nr. AND 2020/5, izsludināts: 07.05.2020.,
līgums noslēgts).
•

“Alsungas vidusskolas telpu remonts un durvju ailes izbūve” (Mazie
iepirkumi Nr. AND 2020/4, izsludināts: 29.04.2020., līgums noslēgts).

•

“ALSUNGAS PILS

DIENVIDU KORPUSA JUMTA SEGUMA

REMONTS” (Mazie iepirkumi Nr. AND 2020/3, izsludināts: 23.04.2020.,
pārtraukts).
•

ALSUNGAS

PILS

DIENVIDU

KORPUSA

JUMTA

SEGUMA

REMONTS (Mazie iepirkumi Nr. AND 2020/2, izsludināts: 09.04.2020.,
pārtraukts).
•

Elektroenerģijas piegāde Alsungas novada domes vajadzībām (Atklāts
konkurss Nr. AND 2020/1, izsludināts: 31.01.2020., līgums noslēgts.
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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 u.c. valsts iestāžu pakalpojumus.

•

Saņemt konsultācijas par valsts iestāžu, ar kurām noslēgti sadarbības
līgumi, e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu
un eID viedkartes lasītāju.

2021. gadā sniegti 229 pakalpojumi, tai skaitā:
•

Apbedīšanas pabalsta piešķiršana - 14.

•

Bērnu piedzimšanas pabalsta piešķiršana - 1.

•

Bezdarbnieku pabalsta piešķiršana – 3.

•

E-iesniegums pabalsta piešķiršanai mirušā pensijas saņēmēja laulātajam – 6.

•

Maternitāte pabalsta piešķiršana – 1.

•

Pabalsta invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana, piešķiršana – 2.

•

Par pensiju otrā līmeņa mantošanu – 1.

•

Slimības pabalsta piešķiršana – 44.

•

Valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai piešķiršana – 1.

•

Vecāku pabalsta, bērna kopšanas pabalsta piešķiršana – 4.

•

Apbedīšanas pabalsts – 3.

•

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts – 1.

•

Bērna piedzimšanas pabalsts – 1.

•

Bezdarbnieka pabalsts – 1.

•

Ģimenes valsts pabalsts – 1.

•

Nesaņemta maksājuma izmaksas VSAA pakalpojuma saņēmēja nāves
gadījumā – 4.

•

Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana – 1.

•

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti - 2.

•

Personas datu vai izmaksas adreses maiņa – 1.

•

Slimības pabalsts - 1.

•

Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc
pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas – 7.

•

Elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa - 12.

•

Gada ienākuma deklarācija - 21.
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•

Iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojumi - 4.

•

Pieteikšanās Elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) lietošanai – 8.

•

Pašvaldību pakalpojumi – 2.

•

Lauksaimniecības datu centrs - 1.

•

Lauku atbalsta dienests – 11.

•

Nodarbinātības valsts aģentūra – 2.

•

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – 2.

•

Uzņēmumu reģistrs - 2.

•

Valsts ieņēmumu dienests – 54.

•

Valsts zemes dienests – 6.

•

Citi – 3.

Projekti
Alsungas novada domes īstenotie projekti 2020. gadā:
Aktivitātes/programmas/

Īss apraksts, realizēto projektu

projekta nosaukums

2020.gadā

Eiropas sociālā fonda projekts Peldētapmācība

Alsungas

summa

vidusskolas

“Pasākumi Alsungas novada skolēniem, veselības vingrošanas nodarbības,
iedzīvotāju
veicināšanai

veselības lekcija Alsungas vidusskolas skolēniem par
un

slimību dažāda veida atkarību mazināšanu un dažādām

profilaksei”

alternatīvām.
2020. gadā izlietotais finansējums: 3184,97
eiro.

ESF

projekts

“Primārās Pabeigta projekta īstenošana. Projekta ietvaros

veselības

aprūpes uzstādīts

infrastruktūras

viens

kāpņu

pacēlājs

pie

uzlabošana G.Zdanovskas ģimenes ārstu prakses.
Zdanovskas Kopējā projekta summa: 9 962,61 eiro.

Gundegas

ģimenes ārsta praksē”
Vietējo

projektu

konkurss Īstenotie projekti:

„Mēs-Alsungai! 2020”

•

“Skola – visforšākā vieta mācībām”;

•

“Mobilās tualetes uzstādīšana bērnu un
senioru aktīvās atpūtas parkā” ;

•

“Bērnu un jauniešu attīstībai”;

•

“Esi vesels!”.
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Projektu kopsumma: 1861,50 eiro.

Alsungas
kultūras

domes Īstenotie projekti:

novada
projektu

konkurss

2020

•

“Dots devējam atdodas”;

•

“Jauniešu diena Alsungā 2020”.

Projektu kopsumma: 1000,00 eiro.
Alsungas

domes Īstenotie projekti:

novada

uzņēmēju projekti 2020

•

“Burkānu zaptes”;

•

“Koka dizaina priekšmetu ražošana,
izmantojot INOVATĪVAS metodes”;

•

“ZIGAGU

DARINĀJUMI

ATTĪSTĪBAI”.
Projektu kopsumma: 2996,00 eiro.
INTERREG Centrālās Baltijas Pabeigta projekta īstenošana. Projekta ietvaros
jūras

reģiona

programmas Žibgravas dabas takas “Mazā loks” segums
gadam izveidots atbilstoši prasībām, lai pa to varētu

2014.-2020.
līdzfinansētā
CB786

projekta

“Dabas

visiem”

Nr. pārvietoties cilvēki ratiņkrēslos un māmiņas ar

pieejamība bērnu ratiņiem. Taka labiekārtota ar tualeti, kas
paredzēta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
uzstādīts viens soliņš un taktilais objekts.
Projekta kopējā summa: 15 000,00 eiro.

Eiropas Reģionālās attīstības Mērķis aizsargāt un attīstīt Kuldīgas, Talsu un
fonda SAM 5.5.1 projekts Alsungas
“Jēkaba
mantojuma

ceļa
un

jaunrades magnēti”

novadu

pašvaldību

attīstības

kultūras programmās balstītu nozīmīgu valsts nozīmes
mākslas arhitektūras un vēstures mantojumu, radot tajos
jaunus

pakalpojumus,

tādējādi

nodrošinot

vietas

potenciāla

ilgtspējīgu

attīstību,

pilnvērtīgu

izmantošanu

un

ekonomisko

dzīvotspēju.
2020. gadā uzsākti Alsunga pils Dienvidu
korpusa

jumta

seguma

remontdarbi

un

zibensaizsardzības ierīkošana, kā arī izstrādāta
dokumentācija logu restaurācijai.
2020.gadā izlietotais finansējums: 99 702,57
eiro.
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Eiropas Sociālā fonda projekta Projekta
Nr.8.3.2.2/16/I/001
izglītojamo

mērķis

ir

nodrošināt

izglītības

„Atbalsts pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz
individuālo individuālās

kompetenču attīstībai”

mācību

pieejas

attīstību

un

ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi
uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību
sasniegumus.
2020.gadā izlietotais finansējums: 700,00 eiro.

Eiropas Sociālā fonda projekts Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu
Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz
priekšlaicīgas

mācību skolu.

pārtraukšanas samazināšanai”

Izlietotā kopējā summa no projekta uzsākšanas
līdz 2019.gada beigām 7974,00 eiro.

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 – 143*:
Lēmējvara …………………………………………………… 9 deputāti
Izpildvara, Dzimtsarakstu nodaļa:………………………....…

7 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 ………………………………………………… 12 darbinieki
Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrs………….3 darbinieki
Bāriņtiesa …………………………………………………..….. 3 darbinieki
Komunālais iecirknis……………………………………..….… 18 darbinieks
Apkure ………………………………………………………… 1 darbinieki
Mājokļu apsaimniekošana …………………………………….. 1 darbinieks
Būvvalde…………………………………………………..…… 2 darbinieki
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Sporta pārvalde ………………………………………….…….. 1 darbinieks
Izglītības pārvalde……………………………………………… 1 darbinieks
Vidusskola ……………………….…... 22 pedagogi, 16 tehniskie darbinieki
Pirmskolas izglītības iestāde …………. 12 pedagogi, 12 tehniskie darbinieki
Mūzikas skola………………………..………………………….. 6 pedagogi
*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

12

no 30 līdz 62 gadiem

106

vecāki par 62 gadiem

25

Darbinieku sadalījums pa dzimumiem:
Dzimums

Darbinieku skaits

vīrieši

29

sievietes

114

Darbinieku sadalījums pēc izglītības:
Iegūtā izglītība

Darbinieku skaits

augstākā izglītība
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vidējā vai pamatizglītība

88

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
2020. 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
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„Kurzemes Radio”, „Skrundas televīzija”, “Radio Skonto”, “Latvijas Radio 1” un
citiem medijiem. Pašvaldība sadarbojās ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centru gan informācijas apmaiņai, sabiedrības informēšanai par pasākumiem, gan
aktīvi LLKC pārstāvji piedalījās pašvaldības vietējās rīcības grupas “Viedais ciems”
darbības popularizēšanā un iedzīvotāju izglītošanā. Alsungas Tūrisma informācijas
centrs plaši sadarbojies ar žurnālistiem, atbildot uz dažādiem jautājumiem par Suitu
vēsturi un tūrisma iespējām Alsungā, kā arī Alsungā tika uzņemti blogeri, kas
aprakstījuši Alsungu. 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.
“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 “Svētā Miķeļa svētki” pasākumu programma.
Pārskata gadā pašvaldības informatīvais izdevums “Alsungas ziņas” izdots 12
reizes. Tas tika izdots katra mēneša pēdējā nedēļā. Iedzīvotāji informatīvajā izdevumā
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”. “Katra mēneša informatīvā izdevuma elektroniskā versija tika
ievietota pašvaldības informatīvajā vietnē www.alsunga.lv sadaļā “Alsungas Ziņas”.
Pašvaldība sedza visus izdevumus, kas saistīti ar izdevuma izdošanu un piegādi
iedzīvotājiem.
2020. 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. Informatīvajā
vietnē ir atrodama informācija par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem
noteikumiem, nolikumiem, publiskiem gada pārskatiem, dokumenti par pašvaldības
budžeta izpildes gaitu, kā arī informācija par aktualitātēm izglītības, kultūras, tūrisma,
sporta u.c. nozarēs. 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.
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Kā arī mājaslapā sadaļā aptaujas, ir iespēja veikt iedzīvotāju aptaujas par dažādiem
jautājumiem. 2020. gadā izveidota mājaslapas sadaļa “Piekļūstamības paziņojums”.
Domes un domes komiteju sēdes ir atklātas un tajās arī pārskata gadā varēja
piedalīties visi interesenti. 2020.gadā saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli
saistībā ar COVID-19 pandēmijas ierobežošanu un nepieciešamību nodrošināt
nepārtrauktu domes darbu tika veikti grozījumi Alsungas novada pašvaldības 2014.
gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības
nolikums””, kas turpmāk paredzēja iespēju domes Komitejas un Domes sēdēm notikt
attālināti ar videokonferences starpniecību. Domes sēžu videokonferences tika
nodrošinātas ar Zoom platformas starpniecību. Iedzīvotājiem tika dota iespēja arī
piedalīties šajās attālinātajās domes sēdēs. 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 (1754 sekotāji) un www.youtube.com.
Izmantojot sociālo tīklu sniegtās iespējas, īsā laika posmā iespējams informēt plašu
cilvēku loku.
Iedzīvotāju izglītošanai organizēti vairāki izglītojoši semināri, par dažādām
tēmām, piemēram uzņēmējdarbības attīstība, sadarbība uzņēmējiem un mājražotājiem,
tūrisma attīstība, veselīgs dzīvesveids utt. 2020. gadā lielas korekcijas paredzētajos
plānos gan pasākumiem, gan dažādām apmācībām un lekcijām ieviesa neplānotais
ārkārtas stāvoklis valstī saistībā ar COVID-19 ierobežošanu. Tāpat kā iepriekšējo
2019. gadu arī 2020.gadā īpaši uzmanība tika plānots pievērsts mājražotāju
izglītošanai, rīkojot seminārus un apmācības, lai sagatavotos jau otrajām “Vienas
dienas kafejnīcām Suitos”, taču klātienē notika tikai dažas apmācības un pasākums
nenotika un tika pārcelts uz 2021. gadu. Taču 2020.gadā plašu aktivitāti vietējo
mājražotāju kā arī tirgotājiem no blakus novadiem, ieguva izveidotais “Suitu tirgus”,
tādējādi iegūtās zināšanas bija iespēja pielietot visas vasaras garumā, jo ”Suitu
Tirgus” norisinājās katru svētdienu no jūnija līdz pat septembra beigām. Lai
iedzīvotājus sasniegtu ne tikai caur dažādiem masu medijiem vai internetu,
Pašvaldības vadība pārskata gadā tikās ar vairāku sabiedriski aktīvo grupu
pārstāvjiem. Novada iedzīvotājiem un viesiem ir iespēja piedalīties aktuālu jautājumu
risināšanā pašvaldībā, sniegt priekšlikumus un ģenerēt idejas novada attīstības,
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izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un citos jautājumos. 2020. gadā tika rīkotas divas
novada domes vadības un speciālistu tikšanās ar novada iedzīvotājiem un uzklausīti
viņu jautājumi un ierosinājumi.
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.

2021. GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Pašvaldības galvenā prioritāte 2021. gadā ir iedzīvotāju skaita stabilizēšana, ko
pašvaldība centīsies panākt, attīstot bērnu un jauniešu izglītības jomu, uzlabojot
dzīves vides kvalitāti un sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību.
2021. 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 2021.gadā Euro 157288,76.

•

Eiropas sociālā fonda projekts “Pasākumi Alsungas novada iedzīvotāju
veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, projekta kopsumma Euro
30678.00, no tā 2021.gadā Euro 4570,00.

•

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”

•

Eiropas

Sociālā

fonda

projekts

Nr.

8.3.4.0/16/I/001

“Atbalsts

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
•

No pašvaldības pamatbudžeta 4 mazo projektu “Mēs – Alsungai! 2021”
īstenošana, summa Euro 2000.00.

•

Kultūras projekti, finansējums 2021.gadā no pašvaldības budžeta Euro
1000.00

•

Uzņēmējdarbības projekti – atbalsts vietējiem uzņēmējiem. 2021.gadā no
pašvaldības budžeta 3000,00 Euro.

•

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes projektu konkurss – plānots
iesniegt projekta ideju, kas ietver divas aktivitātes:
o Alsungas pils pagrabu tehniskā apsekojuma izstrāde,
o Alsungas pils Dienvidu korpusa fasādes izpēte.
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No pašvaldības budžeta 2021. 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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PIELIKUMI
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Pielikums Nr. 1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

REVIDENTS
Reģistrācijas Nr.40003285562
Brīvības ielā 45, Rīgā, LV-1010, Latvija

mob. tālrunis +371-29534167

19.05.2021.
Rīgā

Nr.2/21

Ziņojums Alsungas novada pašvaldības vadībai
par konstatējumiem 2020.gada pārskata revīzijas ietvaros
Saskaņā ar noslēgto revīzijas līgumu SIA „Revidents” , atbildīgā zvērināta revidente
Antonija Spirina, veicām revīzijas procedūras Alsungas novada pašvaldībā.
Revīziju veicām, ievērojot Starptautiskās Grāmatvežu Federācijas izdotos un
Latvijā akceptētos Starptautiskos Revīzijas standartus. Finanšu pārskatu revīzija
veikta, ievērojot 700. Starptautiskās Revīzijas standarta prasības un 600. Starptautiskā
revīzijas standarta – grupas finanšu pārskata revīzija vadītāja – Valsts kontroles
norādījumus. Revīzijas gaitā veicām nepieciešamās procedūras, lai gūtu pārliecību, ka
uzskaites ziņas nesatur būtiskas neatbilstības krāpšanas vai kļūdu dēļ.
Revīzijas mērķis ir palielināt finanšu pārskatu uzticamības pakāpi, kādu tie nodrošina
potenciālajiem lietotājiem. Ar šādu mērķi tiek sagatavots zvērināta revidenta ziņojums
par to, vai finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar spēkā esošām likumdošanas
prasībām.
Revīzijas veikšanai izmantota Būtiskuma koncepcija un uz riskiem balstīta pieeja.
Noteikts revīzijas būtiskums 2% apmērā no pašvaldības 2020.gada faktiskajiem
budžeta izdevumiem - 37932 euro.
Revīzijas procesā veiktas pārbaudes, salīdzināšanas, aptaujas, sarunu, pārrēķinu, u.c.
nepieciešamās revīzijas procedūras. Ņemta vērā iepriekšējo gadu pieredze revīzijā
pašvaldībā.
Revīzijas procesu ievērojami apgrūtināja apstākļi, ka process notika pandēmijas
apstākļos, pašvaldībā darbs bija organizēts, ievērojot iekšējus piesardzības
pasākumus. Revidentam bija ierobežotas iespējas piedalīties inventarizācijas procesos
un veikt citas novērošanas procedūras.
Īpaša uzmanība bija pievērsta visu pašvaldības aktīvu un pasīvu posteņu
inventarizācijām, notika ziņu salīdzināšana ar visiem publiskajiem reģistriem.
Pašvaldības vadība apzinās savu atbildību pirms pievienošanās Kuldīgas novada
pašvaldībai, inventarizācijas procesi bija savlaicīgi organizēti un pārraudzīti atbilstoši
pastāvošajiem apstākļiem un resursiem.
Konstatētās kļūdas uzskaitē izlabotas.
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Gada pārskats sagatavots atbilstoši MK noteikumu Nr. 344 prasībām. Par gada
pārskatu sniegts pozitīvs revidenta atzinums.
Ieteikumi vai uzlabojumi uzskaites darbā netiek izteikti, pašvaldības uzskaites
procesus turpmāk organizēs apvienotā novada pašvaldība.

SIA Revidents valdes priekšsēdētāja
Zvērināta revidente
/Antonija Spirina/
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu
e- parakstu un satur laika zīmogu
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Pielikums Nr 2
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