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LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 

AP Alsungas novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam  

AS Akciju sabiedrība  

ATC Automātiskā telefonu centrāle  

ATR Administratīvi teritoriālā reforma  

CSDD Ceļu satiksmes drošības direkcija  

CSP Centrālā statistikas pārvalde  

D Dienvidi  

DA Dienvidaustrumi  

DUS Degvielas uzpildes stacija  

EM Ekonomikas ministrija  

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds  

ES Eiropas Savienība  

ESF Eiropas Sociālais fonds  

ESK Ekonomiskā un sociālā kohēzija  

EUR Eiro  

FVP Feldšeru vecmāšu punkts  

GEPL Galvenās elektropārvades līnijas  

GSS Gāzes sadales stacija  

IKP Iekšzemes kopprodukts  

IIN iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

IU Individuālais uzņēmums  

IT Informācijas tehnoloģijas  

IVN Ietekmes uz vidi novērtējums  

IKT Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas  

KR Komercreģistrs  

KPFI Klimata pārmaiņu finanšu instruments  

KS kooperatīvā sabiedrība  

kW Kilovati  

kWh Kilovatstundas  

LIAS Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (2010)  

LIZ Lauksaimniecībā izmantojamā zeme  

LMT SIA „Latvijas Mobilais Telefons”  
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LPKS Lauksaimniecisko pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība  

LR Latvijas Republika  

LS Latvijas lats  

LVM Latvijas valsts meži  

MK Ministru Kabinets  

mW Megavati  

NACE Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācija  

NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārta  

NAP Nacionālais attīstības plāns  

NATURA 2000 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls  

NMP Neatliekamā medicīniskā palīdzība  

NRAP Nacionālā reģionālās attīstības padome  

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra  

NVO Nevalstiskā organizācija  

PIC Pieaugušo izglītības centrs  

PII Pirmskolas izglītības iestāde  

PFIF Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds  

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  

PPP Publiskā un privātā partnerība  

PVN Pievienotās vērtības nodoklis  

Raj. Rajons  

SAI Sadzīves atkritumu izgāztuve  

SDV Saimnieciskās darbības veicēji  

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

SVID Stiprās un vājās puses, iespējas, draudi  

TAVA Tūrisma attīstības valsts aģentūra  

TAVA IC Tūrisma attīstības valsts aģentūras informācijas centrs  

TEP Tehniski ekonomiskais pamatojums  

TIC Tūrisma informācijas centrs  

TIP Tūrisma informācijas punkts  

UR Uzņēmumu reģistrs  

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (RAPLM)  

VAS Valsts akciju sabiedrība  
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v.j.l. Virs jūras līmeņa  

VID Valsts ieņēmumu dienests  

VPR Vidzemes plānošanas reģions  

VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra  

VSAA Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra  

VSAC Valsts sociālās aprūpes centrs  

VZD Valsts Zemes dienests  

ZA Ziemeļaustrumi  

ZS Zemnieku saimniecība 
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TERMINU SKAIDROJUMI 

 

Attīstības plānošana – principu, mērķu un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības izstrāde 

nolūkā īstenot politiski noteiktas prioritātes un nodrošināt sabiedrības un teritorijas attīstību.  

Attīstības programma – vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts prioritāšu 

īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopums.  

Apdzīvojums – iedzīvotāju un apdzīvotu vietu izvietojums teritorijā, ko raksturo 

apdzīvojuma blīvums un tā teritoriālā struktūra (visā teritorijā vai faktiski apdzīvotajā – 

apstrādātajā, apbūvētajā teritorijā).  

Attīstības centru līmeņi – attīstības centru iedalījums atkarībā no savas attīstības pakāpes – 

iedzīvotāju skaita, pieejamās infrastruktūras, resursiem, pieejamo pakalpojumu apjoma.  

Bezdarba līmenis – Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto un bezdarbnieka statusu 

ieguvušo īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā procentos (%).  

Cilvēkkapitāls – vidējais iedzīvotāju talantu un spēju apjoms, pareizināts ar  

ekonomiski aktīvo cilvēku skaitu.  

Dabas kapitāls – ekosistēmas elementu kopums, kas rada un uztur cilvēces eksistencei 

vērtīgus ekosistēmas pakalpojumus un produktus.  

Dabas pieminekļi– atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: koki, alas, avoti, gravas, klintis, 

ūdenskritumi, akmeņi un citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai 

ekoloģiska vērtība.  

Demogrāfiskā slodze – statistikas rādītājs, kas raksturo bērnu un pensijas vecuma 

iedzīvotāju attiecību pret darbspējas vecuma iedzīvotājiem.  

Depopulācija – iedzīvotāju skaita samazināšanās.  

Ekonomiskais kapitāls – visi resursi, piemēram, darbaspēks, iekārtas un izejmateriāli, kuri 

rada ekonomisko vērtību.  

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji - abu dzimumu personas, kas pārskata periodā  

piedāvā savu darbu materiālo vērtību ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai. Ekonomiski 

aktīvie iedzīvotāji sastāv no nodarbinātajiem un nestrādājošiem iedzīvotājiem, kuri aktīvi 

meklē darbu.  

Ekonomikas profils – teritorijas ilgtermiņa ekonomiskās attīstības raksturojums, kas 

atspoguļotā ekonomiskās attīstības pamatu un ekonomiskās attīstības virzītājspēku 

perspektīvu.  
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ES LEADER+ - programma lauku iedzīvotāju potenciāla rosināšanai un iniciatīvu 

atbalstīšanai, sekmējot ilgtspējīgu vietējo attīstību, kuru finansē  

no Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonda.  

Funkcionālās ietekmes zona – teritorija A, kuras attīstību ietekmē teritorija B.  

Iedzīvotāju dzimumvecumstruktūra – iedzīvotāju sastāva raksturojums, ko izsaka 

attiecība starp vīriešu un sieviešu skaitu un starp iedzīvotāju skaitu dažādās vecumgrupās.  

Ilgtspējīga attīstība – attīstība, kura apmierina šodienas vajadzības, neradot draudus 

nākotnes vajadzību apmierināšanai.  

Inflācija – komplicēts sociālekonomisks process, kas izpaužas naudas vienības pirktspējas 

krišanā attiecībā pret precēm, pakalpojumiem, ārvalstu valūtu un cenu augšanu.  

Informācijas sabiedrība – sabiedrības (cilvēces) ilgtspējīgas attīstības process, kuru veicina 

augoša zināšanu pārvaldība, kurā sabiedrība veidojas un attīstās kā augsti izglītotu indivīdu 

kopiena, un kurā zināšanu ekonomika sekmē visas sabiedrības un ikviena indivīda dzīves 

līmeņa pieaugumu. Termins kopumā  

atspoguļo pieaugošo zināšanu pārvaldību, sistematizēšanu un izplatīšanu sabiedrībā, papildu 

informācijai ietverot šajā jēdzienā izpratni, saprašanu, pieredzi, kvalifikāciju, kompetenci, 

spējas un gudrību.  

Infrastruktūra – tautsaimniecības teritoriālās struktūras sastāvdaļa, ko veido transporta, 

sakaru, tirdzniecības, enerģētikas un ūdenssaimniecības sistēma, kā arī dzīvokļi, skolas, 

veselības aprūpes, kultūras, sporta u.tml. iedzīvotāju aprūpes objekti un to izkārtojums kādā 

teritorijā.  

Inkubators – organizācija, kas veicina jaunu un sekmīgu uzņēmumu rašanos,  

nodrošinot tiem nepieciešamo atbalstu: telpas, biznesa atbalsta pakalpojumus u.c.  

Inovācija – process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jaunas 

idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā 

vai pakalpojumā.  

Integrēt – iesaistīt kādā kopumā, veselumā, apvienot elementus, daļas, lai izveidotu vienu 

veselu kopumu, sasaistīt vienā veselumā ar ko citu.  

Integrētā pieeja – paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju, nodrošinot 

interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem (valsts, reģiona, vietējais) un 

ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām u.c.), 

izmantojot konkrētus (finanšu) instrumentus, lai sasniegtu noteiktos mērķus un prioritātes.  
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Investīcijas – līdzekļu izlietojums materiālu un nemateriālu vērtību iegādei, lai ar to 

palīdzību gūtu ekonomisku vai sociālu labumu.  

Investīciju plāns – attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam vismaz līdz 

3 gadiem, kuru apstiprina pašvaldība. Investīciju plānu var aktualizēt katru gadu.  

Klasters (puduris) – komersantu, pētniecības, izglītības un citu saistīto institūciju 

sadarbības tīkls, kas darbojas noteiktā tautsaimniecības nozarē vai savstarpēji saistītās 

nozarēs, izmanto radniecīgas tehnoloģijas un līdzīga profila darbaspēka resursus, sastāv no 

juridiski neatkarīgiem komersantiem, kas ir savstarpēji konkurējoši, un vienlaicīgi realizē 

savstarpēju sadarbību.  

Kohēzijas fonds – viens no Eiropas Savienības reģionālās politikas finanšu instrumentiem, 

kura mērķis ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības.  

Kultūrizglītība – izglītības sistēmas sastāvdaļa, kas aptver ne tikai visu līmeņu (pamata, 

vidējo un augstāko) profesionālo izglītību kultūras nozarēs un speciālistu tālākizglītības 

iespējas, bet arī vispārējo izglītošanos kultūras jomās, ikviena radošo spēju un talantu 

izkopšanu mūžizglītības perspektīvā.  

Kultūras kapitāls – no iepriekšējām paaudzēm mantotas un jaunradītas materiālas un 

nemateriālas kultūras vērtības, kas, mērķtiecīgi un radoši pielietotas, spēj radīt un rada jaunas 

ekonomiskas, sociālas un kultūras vērtības.  

Kultūras telpa – Latvijas pilsonisko sabiedrību vienojošs pamats, ko raksturo Latvijas 

vēsturiskās attīstības procesā veidojusies nācijas identitāte, kam kodols ir latviešu valoda, 

latviešu un citu Latvijā dzīvojošo tautu, kā arī latviešu diasporas radītās vērtības. Kultūras 

telpas sociālo vidi un sabiedriskās dzīves kārtību veido sabiedrībai kopīgie priekšstati un 

tradīcijas. Vienlīdz nozīmīga kultūras telpas tradīciju tīklojumā ir indivīdu rīcība, sasniegumi 

un idejas.  

Kultūrvide – vide, kas veidojusies cilvēka saimnieciskās un dzīves darbības rezultātā un 

glabā šīs darbības pēdas (materiālos veidojumus, kultūras un garīgās vērtības).  

Metodoloģija – skaidrojošā, teorētiskā pamatojuma un metodoloģiskā sadaļa, kurā 

atspoguļota attīstības programmas izstrādes normatīvā bāze, plānošanas dokumentu 

hierarhija un aprakstītas attīstības programmas sastāvdaļas.  

Migrācija – pārvietošanās, pārcelšanās no vienas vietas uz citu; cilvēku ieceļošana valstī vai 

izceļošana no tās (ārējā migrācija), pārvietošanās pa valsts iekšieni (iekšējā migrācija).  

Monitorings – regulāra novērošana, vērtēšana un pārskats par rīcībām un pārmaiņām 

attīstības programmas īstenošanā.  
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Muzejs – sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības institūcija, kuras uzdevums ir 

atbilstoši muzeja darbības specifikai vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā dabas, 

materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, kā arī  

sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai.  

Muzeju akreditācija un reģistrācija – valsts muzejam, pašvaldības muzejam un 

autonomajam muzejam, kas ir atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot 

pašvaldības) izveidota publiska aģentūra (iestāde) vai šīs publiskās aģentūras (iestādes) 

struktūrvienība, ir pienākums ne vēlāk kā piecu gadu laikā  

pēc muzeja dibināšanas nokārtot akreditāciju. Autonoms muzejs, kas ir valsts vai pašvaldības 

kapitālsabiedrība vai cita privāto tiesību juridiskā persona, kuras dalībnieks vai dibinātājs ir 

publisko tiesību juridiskā persona, un privātais muzejs akreditācijai piesakās pēc paša 

iniciatīvas. Muzeju akreditācija notiek saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem muzeju 

akreditācijas noteikumiem.  

Mūžizglītība – Izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām 

vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu 

kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība 

apvieno neformālo mācīšanos ar formālo izglītību, attīsta iedzimtas spējas līdztekus jaunām 

kompetencēm.  

Nacionālais krājums – nacionālais krājums ir nacionālā bagātība, un tas ir valsts 

aizsardzībā. Nacionālo krājumu veido: akreditēto valsts muzeju un akreditēto pašvaldību 

muzeju pamatkrājumi, akreditēto autonomo muzeju un akreditēto privāto muzeju 

pamatkrājumi (ar Muzeju padomes piekrišanu).  

Nemateriālais kultūras mantojums – daudzveidīgs kā visas pasaules mērogā, tā arī lokāli, 

izpaužoties visdažādākajās jomās, cita starpā: mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot 

valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; spēles mākslas; paražas, rituāli un svētki; 

zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu; tradicionālās amatniecības prasmes. 

Lokālā kultūras tradīciju daudzveidība ir nemateriālajam kultūras mantojumam īpaši 

nozīmīga un saglabājama.  

Paradigma – kādā laika posmā vispāratzītais problēmu izvirzījuma un risinājuma veids, kas 

raksturīgs izzinošai darbībai, zinātnei.  

Pastāvīgie iedzīvotāji – iedzīvotāji, kuru reģistrētā dzīvesvieta ir attiecīgā administratīvā 

teritorija.  
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Pašvaldības muzejs – pašvaldības izveidota publiska aģentūra (iestāde) vai šīs publiskās 

aģentūras (iestādes) struktūrvienība, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un kura īsteno 

likumā noteiktās funkcijas.  

Privāts muzejs – biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība (nodibinājums) vai 

komercreģistrā reģistrēta komercsabiedrība (līgumsabiedrība, komersants), kā arī tās 

struktūrvienība, kas ir muzeja krājuma īpašnieks (valdītājs) un īsteno likumā noteiktās 

funkcijas.  

Publisks muzejs – akreditēts valsts, pašvaldības vai autonoms muzejs.  

Rekreācija – indivīda fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošana brīvajā laikā, 

sabiedriski atzītas un organizētas darbības.  

Rekultivācija – ainavas sakopšana, zemes auglības atjaunošana pēc saimnieciskās darbības 

izraisītiem postījumiem.  

Prioritāte – teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta 

priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm.  

Projekts – pasākumu kopums, kas veicams noteiktu mērķu sasniegšanai noteiktā laika periodā 

ar iepriekš noteiktiem finansiālajiem, materiālajiem un cilvēku resursiem.  

Publiskā apspriešana – ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laika periods, kura 

ietvaros sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās citās 

institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās apspriedēs 

un sabiedriskās domas aptaujās).  

Rīcības plāns – attīstības programmas sadaļa, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu un 

investīciju plānu attīstības programmā noteikto uzdevumu īstenošanai.  

Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa 

prioritāšu sasniegšanai.  

Stratēģiskā daļa – attīstības programmas sadaļa, kurā definē pašvaldības vidēja termiņa 

prioritātes un izvirza uzdevumus to īstenošanai.  

Stratēģiskais mērķis – koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas 

pārmaiņām noteiktā laika periodā, kas ir vērts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un 

kas kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai.  

Teritorijas attīstības indekss – vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara 

koeficientiem, summējot svarīgāko, attīstību raksturojošo, statistikas pamatrādītāju 

standartizētās vērtības. Tas parāda teritoriju augstāku vai zemāku attīstību no vidējā valsts 

sociālekonomiskās attīstības līmeņa attiecīgajā gadā.  
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Teritorijas attīstības ķēdes indekss – raksturo teritorijas attīstības tempu pret  

iepriekšējā gada vidējiem rādītājiem valstī. Negatīvs attīstības ķēdes indekss norāda uz to, ka 

nav sasniegts iepriekšējā gada vidējais attīstības līmenis valstī.  

Teritorijas attīstības plānojums – tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāts un apstiprināts 

ilgtermiņa reģiona, republikas pilsētas vai novada attīstības plānošanas  

dokuments, kas izvirza attīstības stratēģiskos mērķus un prioritātes, definē telpiskās attīstības 

perspektīvu.  

Telpiskā attīstība – teritorijas evolūcija visās tās dimensijās jeb svarīgu ekonomisku, sociālu 

un ekoloģisku uzlabojumu sasniegšana, radot stabilus un paredzamus apstākļus investīcijām 

un attīstībai, nodrošinot sabiedrības ieguvumus no attīstības, kā arī veicinot saprātīgu zemes 

un dabas resursu izmantošanu attīstībai.  

Telpiskā plānošana – cilvēka dzīves vides sistēmiska organizācija lokālā, reģionālā, 

nacionālā un globālā līmenī, ietver metodes, ko izmanto sabiedriskais sektors, lai dažādos 

līmeņos ietekmētu cilvēku un to aktivitāšu izplatību telpā, kā  

arī dabas, rekreācijas teritoriju un dažādu veidu infrastruktūras izvietojumu, tā tiek pielietota 

ar mērķi izveidot racionālāku teritoriālo organizāciju zemes izmantošanai un sasaistei, 

līdzsvarot attīstības prasības ar nepieciešamību aizsargāt apkārtējo vidi un sasniegt sociālās un 

ekonomiskās attīstības mērķus.  

Transferts – gadskārtējā valsts budžeta likumā īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu pārskaitījums, 

ko var veikt viena līmeņa budžeta — valsts pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta, pašvaldību 

pamatbudžeta, pašvaldību speciālā budžeta — ietvaros vai starp dažāda līmeņa budžetiem. 

Transferta saņēmējs saņemto budžeta līdzekļu pārskaitījumu var izmantot gan izdevumu 

segšanai, gan pārskaitīšanai tālāk citam transferta saņēmējam.  

Uzdevumi – iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai. 

Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi.  

Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās 

vērtības.  

„Zaļā” ekonomika – izpratne par ekonomikas un dabisko ekosistēmu savstarpējo atkarību 

(piemērs sekām – klimata izmaiņas un globālā  

sasilšana). „Zaļā” ekonomika ietver uz atjaunojamiem energoresursiem balstītas enerģijas 

ražošanu, aizvietojot fosilos avotus, un šīs enerģijas efektīvu izmantošanu.  



Alsungas novada attīstības programma 2015.-2020.gadam  

  

 

13 

 

Zemes kadastrālā vērtība – zemes kvalitātes novērtējums latos, t.i., zemes dabiskās auglības 

novērtējums ballēs, ņemot vērā arī zemes ģeogrāfisko novietojumu, zemesgabala 

kompaktumu. 

 

 

 



Alsunga  
2014 

 

IZSTRĀDĀŠANAS PROCEDŪRA UN PRINCIPI 

Alsungas novada attīstības programma (turpmāk tekstā – Attīstības programma) ir vidējā 

termiņa plānošanas dokuments 2015. – 2020.gadam, kas nosaka novada attīstības prioritātes, 

rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu 

sasniegšanai.  

Attīstības programmas izstrāde veikta pamatojoties uz:  

» 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu;  

» 08.05.2008. likuma “Attīstības plānošanas sistēmas likuma” 6.panta ceturto daļu;  

» 21.03.2002. likuma “Reģionālās attīstības likuma” 13.pantu;  

» 16.10.2012. MK noteikumiem Nr. 711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem"; 

» LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem 

ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”; 

» Alsungas novada domes lēmumu „Par Alsungas novada attīstības programmas izstrādes 

uzsākšanu” (06.02.2013.sēdes protokols Nr.1, 8.#).  

Alsungas novada attīstības programma ir izstrādāta, ņemot vērā Kurzemes plānošanas 

reģiona attīstības stratēģiju, Kurzemes reģiona teritorijas plānojumu, Kurzemes reģiona 

Rīcības plānu un Alsungas novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2009.gadā.  

Izstrādājot attīstības programmu tika izvērtēti arī to vietējo pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumenti, ar kurām robežojas Alsungas novads – Ventspils, Kuldīgas un 

Pāvilostas novadi.  

Attīstības programma sastāv no trijām daļām. Pirmajā daļā ir veikta novada pašreizējās 

situācijas un SVID analīze. Balstoties uz pašreizējās situācijas analīzes rezultātiem, otrajā daļā 

ir noformulēta novada attīstības vīzija un stratēģiskie mērķi. Izejot no stratēģiskajiem 

mērķiem, ir definētas ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi. 

Otrās sadaļas nobeigumā ir analizēta Alsungas novada specializācija, balstoties uz SVID 

analīzē secināto. Trešā daļā ir iekļauts Rīcības plāns un Investīciju plāns.  Abi ir sastādīti 

piecu gadu periodam. Trešās daļas nobeigumā arī iekļauts pārskats par sabiedrības līdzdalības 

pasākumiem un izstrādāta Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība. 

Informācijas iegūšanai izmantoti pašvaldības dati, speciālistu sagatavotā informācija, dažādi 

publiski pieejami tīmekļa resursi, valsts pārvaldes institūciju sniegtā informācija, iedzīvotāju 
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aptaujas rezultāti, kā arī pieejamie plānošanas dokumenti.  

 



Alsunga  
2014 

 

I DAĻA - ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

 

1. Alsungas novada vispārējs raksturojums 

2.1. Atrašanās vieta un izveidošanās vēsture 

 

1.attēls. Alsungas novada atrašanās vieta Latvijā (Avots: www.wikipedia.org) 

  

     Alsungas novads ir pašvaldība Kurzemē, Kurzemes plānošanas reģionā. Robežojas ar 

Kuldīgas novada Ēdoles un Gudenieku pagastiem, Pāvilostas novada Sakas pagastu un 

Ventspils novada Jūrkalnes un Ziru pagastiem.  

 

 

2.attēls. Alsungas novada pieguļošās pašvaldības (Avots: www.wikipedia.org) 
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     Alsungas novada kopējā platība ir 191 km2, uz 01.01.2014. novadā reģistrēti 1592 

iedzīvotāji, pēc iedzīvotāju skaita Alsungas novads ir otrs mazākais Latvijā. Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka Alsungas novadam nav teritoriālā iedalījuma, 

jo Alsungas novads 2009.gadā Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros tika izveidots 

bijušās Alsungas pagasta pašvaldības robežās. Alsungas novadā ir divas apdzīvotās vietas: 

Alsungas un Almāles ciemi. 

      

 

3.attēls. Alšvanga 

     Jau pirms vācu ierašanās Alšvanga ir bijusi pils ar savu novadu un piederējusi pie kuršu 

Bandavas zemes. Līdz 1930. gadiem ikdienā tika lietots vēsturiskais Alsungas nosaukums. 

Vārds „Alšvanga” pirmo reizi tika pieminēts 1230. gada 28. decembra pāvesta vicelegāta 

Alnas Balduīna līgumā ar kuršiem. 

1253. gada 4. aprīlī starp Livonijas ordeni un Kurzemes bīskapu tiek noslēgts zemes 

sadalīšanas līgums, kurā Alšvanga (Alisvangen) ir minēta kā Livonijas ordenim piešķirtās 

zemes un tautas daļa.  

1372. gadā Alšvangā uzcelta četrstūraina akmens pils, kurā tiek nometināts Kuldīgas 

komturam padots firsts.  

Pēc Livonijas ordeņa sabrukšanas pēdējais mestrs Gothards Ketlers ieķīlāja Kuldīgas 

novadu Polijai, izdalot atsevišķi Alšvangu un ap 1560. gadu piešķirot to kā lēņu novadu 

savam padomniekam, bruņiniekam Frīdriham fon Kanicam, kurš 1569. gadā bija hercoga 

sūtnis Ļubļinas Seimā. 
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1573. gadā (pēc cita avota 1574. gada 10. februārī) Frīdrihs fon Kanics pārdod 

Alšvangas novadu Prūsijas hercoga padomniekam dēlam, Kurzemes un Zemgales maršalam 

Jēkabam fon Šverinam, kas piepērk klāt arī tagadējo Jūrkalnes novadu un tā paplašina savas 

robežas līdz jūrai. Pie Alšvangas muižas toreiz piederēja arī Grāveri, Blintene, Gudenieki, 

Jaunā muiža, Bases, Dekšņi (Audzes) un Pilsberga jeb Jūrkalne (Jorceim). Pēc viņa Alšvangu 

manto vēl divi Jēkabi fon Šverini.   

1625. gadā tiek uzbūvēta pašreizējā Alšvangas mūra baznīca svētā ercenģeļa Miķeļa 

godam. 

Jēkaba fon Šverina dēls Johans Ulrihs, lai varētu apprecēt polieti Barbaru Konarsku, 

pirms savām kāzām pieņem katoļticību. Pēc tēva nāves 1632. gadā grāfs ar savu sievu 

atgriežas Alšvangā, kur tas ar fanātisku degsmi pievēršas sava novada iedzīvotāju  pievēršanai 

katoļu ticībai.  Katoļticības izplatīšanai un sludināšanai Johans Ulrihs fon Šverins uz Alsungu 

uzaicinājis jezuītus, kuri veica zemnieku atgriešanu katoļticībā.  

1728. gadā Alšvangu manto Vladislavs Georgs fon Šverins, kurš 1738. gadā  ir spiests 

pārdot visu savu Alšvangas īpašumu Ernestam Johanam Bīronam, kurš, savukārt, 1737. gadā 

kļuva par Kurzemes hercogu.  

Tikai 18. gadsimta otrajā pusē, kad izbeidzās grāfu Šverinu baznīcas politika, Alšvangas 

miests atžirga un atkal sāka saimnieciski attīstīties. 

Pēc Kurzemes pievienošanas Krievijai, no 1796. gada līdz pat 1915. gadam Alšvanga 

pieder Krievijas valstij (kronim). 

No 1819. gada līdz 1950. gadam Alšvanga ir iekļauta Aizputes apriņķī. Alšvangas pils 

novadā ietilpa bijušie kroņa novadi: Alšvanga, Grāveri, Blintene, Gudenieki, Jaunā muiža, 

Adze, Stirnumuiža, Basu un Fēliksbergas (Lejas) muižas, kā arī dzimtie (muižnieku 

privātīpašumā esošie) novadi: Reģe, Almale, Todaiži, Birži, Cērenda un Pievīķi. 

1908. gadā saskaņā ar publikāciju laikrakstā "Dzimtenes Vēstnesis", Alšvangas draudzē 

ir 2 katoļu baznīcas ar 4 mācītājiem, 3 skolas (2 ministrijas un 1 pagasta skola) ar 6 

skolotājiem, 3 pagasta nami, 1 ūdens un 1 vēja dzirnavas, 1 aptieka, 1 monopola bode, 3 

dzertuves, kāds ducis preču pārdotavu, 1 kroņa tējnīca, bet nav sava mācīta ārsta.    

1918. gada 4. decembra Latvijas pagastu satversmes likums nosaka, ka pagasts ir 

noteikts lauku apgabals ar savu pašvaldību. Tas atņēma pagastiem zemnieku korporācijas 

raksturu. Pakļautību pagasta pašvaldībai turpmāk noteica dzīvošana tās teritorijā, nevis 

piederība zemnieku kārtai.  
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1926. gadā (pēc citiem datiem 1927. gadā) bijušā Alšvangas pils austrumu korpusa vietā 

virs vecajiem pagrabiem tika uzcelta  zāle ar skatuvi - Alšvangas tautas nams.  

1927. gadā Alšvangas pagastā ir 3323 iedzīvotāji,  

1935. gadā Alšvangas ciemā dzīvo 386 iedzīvotāji. Alšvangas pagastā dzīvo 3365 

iedzīvotāji.   

1940. gadā Latvija tiek okupēta un nodibinās padomju vara.  

1945. gada 9. maijā Alšvangā beidzas karš. Novadā ienāk padomju armija.  

No 1950. līdz 1956. gadam pastāv Alsungas rajons, bet pēc 1956. gada Alsunga kļūst par 

Kuldīgas rajona sastāvdaļu, šāda situācija saglabājās līdz pat 2009. gadam. 

1959. gadā Alsungas ciematā ir 1300 iedzīvotāji. 

1988. gadā nodibinās Alsungas Tautas frontes nodaļa.  

2009.gadā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Gudenieku pagasts nolemj 

pievienoties Kuldīgas novadam, Jūrkalnes pagasts - Ventspils novadam, bet Alsungas pagasts 

izvēlas veidot atsevišķu Alsungas novadu.   

2009.gada 1.oktobrī, UNESCO Starpvalstu konferencē Abu Dabi, Suitu kultūrtelpa ar 

vienbalsīgu dalībvalstu lēmumu tiek iekļauta UNESCO neatliekami glābjamo pasaules 

nemateriālās kultūras vērtību sarakstā.   

2.2. Reljefs un klimats 

Alsungas novada teritorijā Rietumkursas augstienes reljefs pāriet Piejūras zemienē; uz 

rietumiem no Alsungas - jūras senkrasta kāple. Pusi teritorijas klāj meži. Augstākais punkts ir 

uz robežas ar Kuldīgas novada Ēdoles pagastu – Kaušu kalns (87,2 m). Senais jūras stāvkrasts 

ir neizmantots tūrisma potenciāls. 

Teritorijas klimatu nosaka reljefs un ģeogrāfiskais novietojums. Alsungas novads atrodas 

salīdzinoši tuvu Baltijas jūrai (~13 km), tāpēc teritorijā valda piejūras klimats. Tam 

raksturīgas samērā vēsas vasaras un siltas ziemas, kā arī stipri vēji pavasaros un rudeņos. 

Vasarā gaisa temperatūra ir nedaudz zemāka, bet ziemā – augstāka nekā caurmērā vidējā 

Latvijas platuma grādos. Gada vidējā gaisa temperatūra aptuveni +60 C, janvāra +40C, jūlija 

+16,50C, kopējais nokrišņu daudzums ir apmēram 800 mm gadā. Tāpat kā visā Kurzemē, arī 

Alsungas novadā dominē rietumu, dienvidrietumu vēji. Klimatiskie apstākļi ir labs 

priekšnoteikums lauksaimniecības attīstībai novadā.   
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2.3. Kultūrvēsturiskie objekti 

Kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa — kultūrvēsturiskas ainavas un 

atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu 

personu darbības vietas), kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, 

iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras 

vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī 

starptautiskajām interesēm. To aizsardzību Latvijā regulē likums „Par kultūras pieminekļu 

aizsardzību”. 

    Par kultūras pieminekļiem atzīstami gan savā sākotnējā izskatā saglabājušies objekti, gan to 

atsevišķas daļas un fragmenti. 

Alsungas novadā saskaņā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem ir 

24 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, 15 pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski objekti, 

atsevišķi izdalāmas arī 4 vēsturiskās ainavas. 

1.Tabula. 

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Alsungas novadā 

(Avots: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija) 

Nr. Vērtības grupa Tipoloģija Nosaukums 

8832 Vietējas nozīmes Māksla Krucifikss 

8833 Vietējas nozīmes Māksla Krucifikss ar pamatni 

8834 Vietējas nozīmes Māksla Ciborija kauss 

8835 Vietējas nozīmes Māksla Ciborija kauss 

8836 Vietējas nozīmes Māksla Krucifikss 

8837 Vietējas nozīmes Māksla Kauss 

8910 Valsts nozīmes Māksla Ornāts ar piederumiem 

8911 Valsts nozīmes Māksla Skulptūra „Lieldienu Kristus” 

8912 Valsts nozīmes Māksla Skulptūras „Sv.Pēteris un 

apustulis Jānis” 

8909 Valsts nozīmes Māksla Ornāts ar piederumiem 

3579 Valsts nozīmes Māksla Kauss 

3580 Valsts nozīmes Māksla Kauss un patēna 

3581 Valsts nozīmes Māksla Ziedojumu lāde 

3577 Valsts nozīmes Māksla Kapella ar skulptūrām 

1209 Valsts nozīmes Arheoloģija Kalniņu senkapi 

3578 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles 
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6325 Valsts nozīmes Arhitektūra Alsungas katoļu baznīca 

6326 Valsts nozīmes Arhitektūra Alsungas pils 

1203 Valsts nozīmes Arheoloģija Dižgabala kalns - pilskalns 

1206 Vietējas nozīmes Arheoloģija Mazreģu viduslaiku kapsēta 

1207 Valsts nozīmes Arheoloģija Todaižu (Leiškalnu) pilskalns ar 

apmetni 

1204 Vietējas nozīmes Arheoloģija Grīnbergu senkapi 

1208 Vietējas nozīmes Arheoloģija Jaungaiļu senkapi (Sauleskalns) 

1205 Vietējas nozīmes Arheoloģija Ķīšu senkapi 

 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski objekti: 

1. Almāles muižas kalpu māja un klēts; 

2. Alsungas aptieka; 

3. Alsungas mācītāja māja; 

4. Irbes kapu zvanu tornis; 

5. Lapu kapu zvanu tornis; 

6. Reģu muižas apbūve; 

7. Reģu muižas parks; 

8. Rudumu kapu zvanu tornis; 

9. Gāču viensēta; 

10. Represēto iedzīvotāju piemiņas akmens; 

11. Tiesas kalns; 

12. Almāles aleja; 

13. Balandes gatve; 

14. Vēžu aleja; 

15. Kultūrvēsturisks autoceļš „Vecais suitu ceļš” 

Alsungas ciema vēsturiskās ainavas: 

1. Pilskalna un Kalniņu senkapu ainava; 

2. Ordeņa pils, Dzirnavezera, baznīcas, mācītājmuižas ainava; 

3. Skolas ielas ainava; 

4. Raiņa ielas, vecā tirgus laukuma un Kalnbirzes kapu ainava. 
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2.4. Reliģija  

Alsungas novadā darbojas divas reliģiskās organizācijas – Svētā Miķeļa Romas katoļu 

draudze un Kristus evaņģēliski luteriskā draudze.  

Lielākā daļa Alsungas novada iedzīvotāju ir katoļi, jo, līdz pat 2003.gadam, kad pēc 367 

gadu pārtraukuma Alsungā tika atjaunota luterāņu draudze, novadā bija vienīgi katoļu 

draudze. Līdz ar to Alsungas novads līdz ar citiem vēsturiskajiem suitu apgabaliem – Jūrkalni, 

Gudeniekiem un Basiem – bija kā katoļu „anklāvs” luteriskajā Kurzemē. Lielā mērā 

pateicoties tieši katoļu baznīcas spēcīgai ietekmei, novadā izveidojusies un saglabājusies 

neparasta kultūrvide un identitāte – suitu kultūra. Katoļu baznīcai joprojām ir ļoti liela nozīme 

suitu kultūras vērtību saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm. 

Vēsturiski katoļu baznīca Kurzemes herocogistē no 1561. gada līdz 1617. gadam bija 

aizliegta ar likumu.  Pēc reformācijas katoļu vēsture Suitu novadā atsākās ar 1632. gadu, kad 

novada īpašnieks Johans Ulrihs fon Šverins šeit ieviesa katoļu ticību.  1634. gadā viņš atdeva 

Alšvangas baznīcu katoļu draudzei.  Katoļticības izplatīšanai viņš uzaicināja uz Alšvangu 

jezuītus. 

Alsungas Sv.Miķeļa Romas katoļu baznīca būvēta 1625. gadā. 1882. gadā tā tika būtiski 

paplašināta, iegūstot krusta formu. Pēdējo gadu laikā Sv.Miķeļa baznīcā restaurēta virkne 

senu mākslas priekšmetu, piesaistot dažādu fondu atbalstu. Kopš 2012.gada virkne baznīcas 

priekšmetu ir iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. 

Kopš 2008.gada kultūrvēsturiskajā suitu novadā atjaunota maija dziedājumu tradīcija pie 

krustiem dievmātes godam. 

2003.gadā Alsungas novadā tika atjaunota luterāņu draudze – Kristus evaņģēliski 

luteriskā draudze, kura dievkalpojumus līdz 2014.gadam noturēja pašvaldības telpās. 

2. Dabas resursi 

2.1. Zemes izmantošana 

Alsungas novada teritorijas kopējā platība saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem uz 

01.01.2014.ir 19114,3 ha jeb 191 km2.  
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4.attēls. Alsungas novada zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem, %.  

(Avots: Valsts zemes dienesta dati, aprēķini) 

Kā redzams 4.attēlā Alsungas novada teritorijas lielāko daļu aizņem meži –53,1%. 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) sastāda 33,9%.  

 

 

5.attēls. Alsungas novada LIZ sadalījums pa zemes lietošanas veidiem, % 

(Avots: Valsts zemes dienesta dati, aprēķini) 

   

   Kā redzams 5.attēlā, no LIZ Alsungas novadā visvairāk – 47,5% ir aramzeme, tāpat 

procentuāli daudz – 30,7% ir pļavas un 20,7% - ganības, augļu dārzi aizņem tikai 1,1% no 

LIZ novadā. 

     Savukārt, salīdzinot koptu un neapstrādātu LIZ proporciju Alsungas novadā, var secināt, 

ka lielākā daļa – vairāk kā 80% ir  koptas LIZ, kā arī šī proporcija trīs gadu laikā nav īpaši 
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mainījusies. Salīdzinot ar kaimiņu novadiem, Kuldīgas novadā uz 2013.gada beigām ir 87% 

koptas LIZ, savukārt Pāvilostas novadā – tikai 76%, bet Ventspils novadā – 81% koptas LIZ. 

 

6.attēls. Alsungas novada LIZ sadalījums no 2011. – 2013.gadam, % 

(Avots: Lauku atbalsta dienesta dati, aprēķini) 

 

Analizējot Alsungas novada zemju sadalījumu pēc to lietošanas mērķa, Alsungas novadā 

dominē lauksaimniecības zeme – tā ir 11763 ha jeb 61,54% no kopējās zemes. Tāpat arī 

mežsaimniecības zemes – 6682 ha jeb 34,96%, kurās ietilpst arī īpaši aizsargājamas dabas 

teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta. Ekonomiski svarīgs resurss pašvaldībai ir 

derīgie izrakteņi – novadā derīgo izrakteņu ieguves teritorijas ir 22 ha jeb 0,12% no kopējās 

teritorijas. 

2.tabula 

Alsungas novada zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupām uz 

2013.g.beigām  

(Avots: Valsts zemes dienesta dati, aprēķini) 

NĪ lietošanas mērķu grupa Platība, 

ha 

% 

Lauksaimniecības zeme 11763 61.54 

Mežsaimniecības zeme un ĪAT 6682 34.96 

Ūdens objektu zeme 126 0.66 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 22 0.12 

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 15 0.08 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 44 0.23 
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Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 11 0.06 

Komercdarbības objektu apbūves zeme 3 0.01 

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme 62 0.32 

Ražošanas objektu apbūves zeme 15 0.08 

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 358 1.87 

Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves 

zeme 

15 0.08 

KOPĀ 19114.3 100 

2.2. Mežu resursi 

Alsungas novadā kopējā mežu platība ir 10381.9 ha, no tiem lielākā daļa pieder valstij - 

6165.1 ha jeb 59,4%, savukārt 4186.5 ha jeb 40,3% ir privātie meži - skatīt 7.attēlu. 

 

7.attēls. Alsungas novada mežu dalījums pēc īpašnieku grupām uz 2013.g.beigām, % 

(Avots: Valsts meža dienesta dati, aprēķini ) 

 

Kā redzams 8. attēlā, no visas novada reģistrētās mežu kopplatības lielākā daļa arī ir 

mežs – 9779,8 ha jeb 94,2%, tomēr samērā daudz meža zemju platību aizņem arī purvi (177,9 

ha), infrastruktūras objektu platības (200,2 ha), tāpat samērā daudz ir lauces (148,8 ha). 
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8.attēls. Alsungas novada mežu zemes sadalījums uz 2013.g.beigām, ha  

(Avots: Valsts meža dienesta dati, aprēķini) 

 

No kopējās novada mežu platības 679,8 ha jeb 6,5% aizņem īpaši aizsargājamo 

teritoriju platības, kurās ir daļēji vai pilnībā ierobežota saimnieciskā darbība. 9.attēlā attēlots 

šo teritoriju sīkāks dalījums. Visvairāk novadā – 28,5% no aizsargājamām teritorijām aizņem 

dabas liegumi - tās ir teritorijas, kurās aizsargā retas vai izzūdošas sugas vai biotopus, parasti 

cilvēku maz pārveidotas un saskaņoti apsaimniekotas platības. Tāpat daudz aizņem īpaši 

aizsargājamu meža iecirkņu platības – 17,8%, kā arī buferzonas ap mikroliegumiem (15,7%) 

u.c. 
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9.attēls. Alsungas novada aizsargājamo meža teritoriju dalījums uz 2013.g.beigām, % 

(Avots: Valsts meža dienesta dati, aprēķini) 

2.3. Ūdens resursi 

Pēc upju noteces baseiniem Alsungas novada upes pieder pie Baltijas jūras baseina. 

Alsungas novadā Baltijas jūras noteces baseina hidrogrāfisko tīklu veido Rīvas un Užavas 

upju baseini. Užavas upe gandrīz visā garumā ir regulēta un upes baseins plaši meliorēts. 

Esošā situācijā ir nepieciešama Užavas upes tīrīšana no aizaugumiem un krūmājiem. Užavas 

baseinā ieplūst Tērandes, Vankas, Kauliņas un Margavas upes.   

Alsungas novada upes: 

 Užava; 

 Kauliņa — Užavas pieteka. Garums — 26 km, baseins — 84 km², kritums — 67 m. 

 Margava; 

 Vanka. 

Alsungas novada ezeri: 

 Zvirgzdu ezers (74 ha); 

 Kukšu ezers (40 ha); 

 Alsungas Dzirnavu ezers. 

Alsungas novadā ir lielākās Baltijas jūras noteces baseina ūdenstilpes – Zvirgzdu un 

Kukšu ezeri. Zvirgzdu ezers pēc ezeru kvalitatīvām un hidroķīmiskām īpašībām varētu tikt 

pieskaitīts  lašveidīgo (sīgas) ūdeņu kategorijai. Vienīgais parametrs, kas neatbilst šīs klases 

raksturojumam ir Zvirgzdu ezera virsmas platība.  

Pie Zvirgzdu ezera ir iecienītas apkārtējās teritorijas iedzīvotāju peldēšanās vietas. 

Intensīva to izmantošana rekreācijai, īpaši brīvdienās, ir radījušas zināmas problēmas, kas ir 

saistītas ar piekrastes piesārņojumu, jo peldvietas nav labiekārtotas. Peldvietu atbilstoša 

iekārtošana ir būtiska gan no vides aizsardzības, gan tūrisma attīstības viedokļa.  

Alsungas Dzirnavezers ir uzpludināts dīķis un izmantojams rekreācijā – labiekārtojot 

makšķerēšanas vietas, laivu piestātnes un peldvietas.  

Alsungas novadā ir augsts gruntsūdens līmenis – 0-1 m no zemes virsas. Alsungas novads 

ir samērā bagāts ar dzeramajiem pazemes ūdeņiem. 
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2.4. Vēja resursi 

Vēja resursi ir viens no izmantojamiem atjaunojamiem dabas resursiem. Tas ir ekoloģiski 

tīrs enerģijas veids, turklāt vēja potenciāls ir liels. Vēja intensitāte ir diezgan laba vairākos 

apgabalos – jūras tuvumā Kurzemes piekrastē, līdz ar to arī Alsungā. Valdošie ir vēji ar 

dienvidu sastāvdaļu, lielākais vēja ātrums – vidēji 4-7m/s ir rudens un ziemas periodā, 

mazākais – vasarā 2-5 m/s. Jau gandrīz 10 gadus Alsungā darbojas vēja ģeneratori (kopskaitā 

18), kas pieder Vācijas un Latvijas kopuzņēmumam. Saražotā elektroenerģija tiek pārdota AS 

„Latvenergo”.  

2.5. Zemes dzīļu resursi 

Ekonomiski svarīgs resurss pašvaldībai ir derīgie izrakteņi – novadā derīgo izrakteņu 

ieguves teritorijas aizņem 22 ha jeb 0.12% no kopējās teritorijas. No derīgajiem izrakteņiem 

visvairāk ir tieši smilts (četri karjeri) un grants (četri karjeri). Tā kā smilts un grants ir vienas 

no galvenajām celtniecības materiālu izejvielām, to ieguve un pārstrāde varētu nest lielus 

ieņēmumus.    

Alsungas novadā dominē viegla sastāva augsnes (mālsmilts, smilts) – kopā 58,45%, taču 

nozīmīgu teritoriju aizņem arī  smagāka mehāniskā sastāva augsnes (smilšmāls māls) – 

34,12%. 

Smilts 

Alsungas novadā atrodas 4 smilts karjeri: 

 Boniņu karjers; 

 Zvaguļu karjers 

 Tiesas kalna karjers; 

 Pinnes karjers 

Smilts-Grants 

Alsungas novadā atrodas 4 smilts-grants karjeri: 

 Lejaspidiltu karjers; 

 Melderu karjers (Augšpidilti); 

 Grašu karjers; 

 Beķeru karjers. 
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Kūdra  

Salīdzinoši lielas platības novadā aizņem purva augsnes, kuru mehānisko sastāvu veido 

kūdra ar kopējo platību - 470,91 ha, taču pašreiz netiek apsaimniekotas, jo kūdras ieguve ir 

tehniski dārgs un laikietilpīgs process. Tā ir laba bāze piena un gaļas lopkopības attīstībai. 

Bijušā kūdras ieguves vieta - Tīrlauku purvs tiek izmantots lielogu dzērveņu audzēšanai. 

3. Vides kvalitāte 

Potenciāli piesārņotās vietas ir tādas, kuras pēc nepārbaudītas informācijas var saturēt 

piesārņojošās vielas. Potenciāli piesārņotas vietas Alsungā pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centra datiem ir degvielas uzpildes stacija „JG”, cūku ferma „Kliņģi”, 

ķimikāliju noliktava „Viesuļi” (Avots: Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu informācijas 

sistēma. http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/). 

3.1. Gaisa kvalitāte 

Alsungas novadā potenciāls gaisa piesārņojums ir no uzņēmuma SIA „Venta FM”, kurš 

nodarbojas ar nepārtikas zivju pārstrādi zivju miltos un zivju eļļā. Kopš rūpnīcas atklāšanas 

2011.gadā, ražotājs ir veicis vairākus pasākumus, lai novērstu nepatīkamo smaku izplatību, 

piemēram, nomainītas metāla izplūdes ventilācijas caurules uz stikla šķiedras caurulēm, 

uzstādīts izplūstošo smaku dedzinātājs-oksidētājs. Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs ir veicis gaisa piesārņojuma monitoringu un sniedzis atzinumu par gaisa 

kvalitātes atbilstību normai. 

Alsungas novadā pārējā esošā saimnieciskā darbība nerada videi bīstamu gaisa 

piesārņojumu. Gaisa kvalitāti ietekmē autotransports  un stacionārie piesārņotāji - katlu mājas, 

un privātmāju kurtuves, kurās par kurināmo lielākoties tiek izmantota malka, līdz ar to šos 

objektus nevar uzskatīt par nopietniem vides piesārņojuma veicinātājiem.  

3.2. Ūdens kvalitāte 

Pēc Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna 2010.- 2015. ūdens kvalitātes 

novērtējuma - Zvirgzdu ezera ūdens kvalitāte ir laba, bet Užavas ūdens kvalitāte ir augsta. 

Alsungas novada pašvaldība ir veikusi 2 avotu – „Zaļumi” un  „Ziedlejas” testēšanu pārtikas 

drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūtā ”BIOR”. Atzinumā norādīta ūdens 

kvalitātes atbilstība normai. Kopumā Alsungas novads ir labi nodrošināts ar pazemes ūdeņu 

resursiem. 
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3.3. Aizsargājamās dabas teritorijas 

Alsungas novadā atrodas vairākas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: dabas liegumi 

„Alsungas meži”, „Diļļu pļavas” un „Užavas augštece”. 

 

10.attēls. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. (Avots: Dabas aizsardzības pārvalde) 

 

Dabas liegumi 

Dabas liegums „Alsungas meži” Natura 2000 teritorija. Platība ir 79 ha. Dabas vērtības - 

teritorija nozīmīga purvaini mežu aizsardzībai Kurzemē. Sastopami ES nozīmes aizsargājami 

biotopi purvaini meži, staignāju meži, degradēti augstie purvi, kuros noris vai iespējama 

dabiska atjaunošanās un pārejas purvi un slīkšņas. Dabas aizsardzības plāna nav. 

Dabas liegums „Diļļu pļavas” Natura 2000 teritorija. Platība ir 174 ha. Dabas vērtības - 

Baltijas ledus ezera senkrasta pakājē dabas faktoru un cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā 

izveidojies Kurzemei raksturīgs zālāju tips, kas daudzviet Latvijā meliorācijas dēļ izzudis. 

Sastopami dabiskie zālāji ar zilgano molīniju un stāvo vilkakūlu, kā arī kaļķaini zāļu purvi un 

kadiķu audzes zālājos un virsājos.  
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Dabas liegums „Užavas augštece”, Natura 2000 teritorija. Platība ir 688 ha. Dabas 

vērtības -  mazāk pārveidotais Užavas palienes posms ar samērā dabisku applūstošo pļavu 

platībām, kas nozīmīgas ligzdojošajām griezēm. Vērtīgākā daļa no agrāk izdalītās putniem 

nozīmīgās vietas “Užavas augšteces pļavas”. Ietver nozīmīgas Biotopu direktīvas 1.pielikuma 

pļavu biotopu platības: upju palieņu pļavas un sugām bagātas vilkakūlas pļavas smilšainās 

augsnēs, kā arī īpaši aizsargājumu pļavu biotopu - zilganās seslērijas pļavas. Pļavās 

konstatētas arī vairākas citas ES Putnu direktīvas 1.pielikuma putnu sugas, t. sk. melnā klija, 

pļavu lija un mazais ērglis. Ormanītim piemēroti biotopi. Dabas liegumam ir izstrādāts dabas 

aizsardzības plāns 2006. – 2015.gadam. Plānā apkopota informācija par teritoriju un tās 

bioloģiskajām vērtībām, veikts dabisko ekosistēmu pašreizējā stāvokļa novērtējums, izvirzīti 

teritorijas saglabāšanas un apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi, izstrādāta rīcības 

programma izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

Dižkoki 

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas datu bāzi Alsungas novadā ir 15 

dižkoki, taču uz 2014.gada sākumu viens no tiem – parastā goba Pils ielā 4 Alsungas novadā 

– ir aizgājusi bojā. 

2.tabula 

Dižkoku sugas  un skaits Alsungas novadā 

(Avots: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas datu bāze) 

Suga Skaits 

Ulmus glabra Huds. (Parastā goba) 2 

Ulmus glabra Huds. (Parastā goba) 2 

Quercus robur L. (Parastais ozols) 1 

Quercus robur L. (Parastais ozols) 1 

Quercus robur L. (Parastais ozols) 1 

Fraxinus excelsior L. (Parastais osis) 1 

Quercus robur L. (Parastais ozols) 2 

Tilia cordata Mill. (Parastā liepa) 1 

Tilia cordata Mill. (Parastā liepa) 1 

Tilia cordata Mill. (Parastā liepa) 1 

Quercus robur L. (Parastais ozols) 1 

KOPĀ 14 
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4. Iedzīvotāji 

4.1. Skaits, demogrāfiskā situācija 

 Pēc iedzīvotāju skaita Alsungas novads ir mazākais novads Kurzemes plānošanas 

reģionā. Alsungas novadā uz 2014.gada 1.janvāri pēc Pilsonības un migrācijas dienesta 

datiem kopumā reģistrēti 1592 iedzīvotāji.  

Iedzīvotāju skaita dinamiku varam vērot  11.attēlā. Tai ir tendence samazināties, kas ir 

raksturīgi visos Latvijas laukos un lielai daļai pilsētu kopumā. 

 

 

11.attēls. Alsungas novada iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2010. līdz 2014.gadam (pēc stāvokļa uz 

1.janvāri) (Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, aprēķini) 
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12.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas gadā  %. (Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, RAIM 

aprēķini) 

Pašvaldībās, kas robežojas ar Alsungas novadu periodā no 2011.līdz 2014.gadam 

iedzīvotāju skaits samazinājies visās pašvaldībās, taču viskrasākās iedzīvotāju skaita izmaiņas 

ir bijušas Pāvilostas novadā. Savukārt salīdzinoši Alsungas novadā ir bijis vismazākais 

iedzīvotāju skaita samazinājums. 

12.attēla dati atspoguļo deklarēto iedzīvotāju skaita izmaiņas novadā, taču jāņem vērā, ka 

liela daļa no deklarētājiem iedzīvotājiem faktiski šeit nedzīvo, tomēr no šo iedzīvotāju 

ienākumiem pašvaldība gūst iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumus. Ir arī pretēja situācija 

– iedzīvotāji, kuri pastāvīgi dzīvo novadā, bet deklarēti citur. Veicinot šo iedzīvotāju 

pārdeklarēšanos, pašvaldība varētu gūt papildus ieņēmumus budžetā. 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas ietekmē vairāki faktori, būtiskākais  ir iedzīvotāju dabiskā 

kustība. Kā redzams 13. attēlā, savstarpējā attiecība dzimušo un mirušo iedzīvotāju skaitam pa 

gadiem pārskata periodā ir mainīga, tomēr situācija Alsungas novadā ir labāka, nekā vidēji 

Latvijā. Līdz 2013.gadam mirušo iedzīvotāju skaits Alsungas novadā bija lielāks, nekā 

dzimušo, taču 2013.gadā dzimušo skaits ir pārsniedzis mirušo iedzīvotāju skaitu. Tomēr 

jāņem vērā, ka faktiskais dzimušo skaits Alsungas novadā arī 2013.gadā ir salīdzinoši neliels 

– tikai 15 dzimušo, turklāt daļa no tiem šobrīd faktiski nedzīvo novadā.  
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13.attēls. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā un Alsungas novadā 2009. 

– 2013.gadā (Avots: Alsungas novada domes un Centrālās Statistikas pārvaldes dati) 

 

Otrs faktors, kas ietekmē iedzīvotāju skaitu, ir migrācijas saldo (starpība starp 

iedzīvotājiem, kas ieradušies un izbraukuši). Tas uzskatāms par vienu no būtiskākajiem 

teritorijas pievilcību raksturojošiem rādītājiem. No 2008.līdz 2012.gadam kopumā Latvijā 

migrācijas saldo bija negatīvs, tāpat arī Alsungas novadā, izņemot 2011.gadu, kad  iebraukušo 

skaits bija lielāks par izbraukušo iedzīvotāju skaitu. Kopumā Alsungas novadā ir sliktāki 

migrācijas saldo rādītāji, kā vidēji Latvijā. 

 

14.attēls. Iedzīvotāju migrācijas saldo Latvijā un Alsungas novadā 2008. – 2012.gadā (Avots: 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, aprēķini) 
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Kopumā var secināt, ka Alsungas iedzīvotāju skaita samazinājumu ietekmē gan negatīvs 

dabiskais pieaugums, gan arī migrācijas saldo. 

Analizējot situāciju pašvaldībā, svarīgi ir arī saprast, kāda ir iedzīvotāju struktūra pēc 

vecuma, jo tas ļauj izdarīt secinājumus par teritorijas demogrāfisko un ekonomisko 

potenciālu. Kā redzams 15. attēlā, Alsungas novadā 1043 jeb 66% no visiem iedzīvotājiem ir 

darbspējas vecumā, tas ir labāks rādītājs, nekā vidēji Latvijā – 65%. 

 

15.attēls. Alsungas novada iedzīvotāju vecuma struktūra uz 01.01.2014. (Avots: Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvalde, aprēķini) 

 

Kā redzams 16. attēlā, no visiem Alsungas novada iedzīvotājiem darbspējas vecumā 

vairums – 52% - ir vīrieši, tomēr var secināt, ka Alsungas novadā ir samērā līdzīga 

darbspējīgo iedzīvotāju struktūra pēc dzimuma.  

 

16.attēls. Alsungas novada darbspējīgie iedzīvotāji pēc dzimuma uz 01.01.2014. (Avots: Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvalde, aprēķini) 
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17.attēls. Iedzīvotāju vecuma struktūras izmaiņas no 2010. – 2014.g., % (Avots: Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvalde, aprēķini) 

 

Kopš 2010.gada ir samazinājies darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars, tomēr šis 

samazinājums ir salīdzinoši neliels – no 66,3% darbspējas vecuma iedzīvotāju 2010.gada 

sākumā līdz 65,5% 2014.gada sākumā. Tāpat kā visur Latvijā, ir palielinājies pensijas vecuma 

iedzīvotāju skaits, tomēr salīdzinoši nedaudz. Tendence skaidrojama ar kopējo iedzīvotāju 

dzīves ilguma palielinājumu.  

Iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam, jeb bērnu un skolas vecuma jauniešu skaits un 

īpatsvars liecina par teritorijas nākotnes perspektīvām. Alsungas novadā tas ir salīdzinoši 

zems – 13,3% no kopējā iedzīvotāju skaita 2014.gada sākumā, vidēji Latvijā tie ir 14,2%. 

Pozitīvi ir, ka šim rādītājam ir tendence pieaugt – no 12,7% 2010.gada sākumā līdz 13,3% 

2014.g.  

Var secināt, ka iedzīvotāju vecuma struktūras izmaiņas bijušas galvenokārt, samazinoties 

darbspējīgo iedzīvotāju skaitam un palielinoties bērnu un jauniešu skaitam. Izmaiņas 

iedzīvotāju vecuma struktūrā ietekmē arī demogrāfiskās slodzes (iedzīvotāju pirms un pēc 

darbspējas vecuma īpatsvars) rādītājus. Kā redzams 18. attēlā, demogrāfiskā slodze novadā uz 

1000 iedzīvotājiem kopš 2010.gada ir nedaudz palielinājusies, tomēr tā vienalga ir zemāka, kā 

vidēji Latvijā – 539,4. 
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18.attēls. Demogrāfiskā slodze Alsungas novadā uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem no 2010.-

2014.g. (Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, aprēķini) 

 

Alsungas novadā pēc nacionālā sastāva 2014.g.sākumā 95,5% iedzīvotāju ir latvieši, tas ir 

būtiski vairāk, kā vidēji Latvijā – 59,6%, kā arī tas ir otrais augstākais rādītājs starp visiem 

Latvijas novadiem, pirmajā vietā ir Lubānas novads ar pavisam nelielu starpību – tur 95,9% 

deklarēto iedzīvotāju ir latvieši.  

No citu tautību iedzīvotājiem kā to parāda 19.attēls ir krievi, kas dominē vidēji Latvijas 

cittautiešu starpā, Alsungas novadā ir tikai 1,2%, 1,4% ir lietuvieši un 1,9% - pārējie. 

 

 

19.attēls. Alsungas novada iedzīvotāju dalījums pēc nacionālā sastāva (pēc stāvokļa uz 01.01.2014.), 

% (Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, aprēķini) 
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4.2. Apdzīvojuma struktūra un blīvums 

Alsungas novadā jau vēsturiski ir izteikti monocentriska apdzīvojuma struktūra ar divām 

apdzīvotām vietām: Alsungas un Almāles ciemiem.  

 

20.attēls. Iedzīvotāju blīvums Latvijā, Alsungas novadā un citos novados uz 01.01.2014. (cilv./km2) 

(Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde, pašvaldību dati) 

 

Iedzīvotāju blīvums Alsungas novadā uz 01.01.2014. ir 8,3 iedzīvotāji uz 1 km2, 

salīdzinot ar kaimiņu pašvaldību datiem, tas ir otrs augstākais apdzīvotības blīvums aiz 

Kuldīgas novada (14,8 cilv.)km2), taču daudz mazāks rādītājs kā vidēji Latvijā (33,8 

cilv.)km2) 

4.3. Nodarbinātība 

Nodarbinātības līmenis ir viens no novada ekonomiskās attīstības raksturojošiem 

pamatrādītājiem. Līdz ekonomiskās krīzes sākumam 2009.gadā kopumā Latvijā 

nodarbinātības līmenis bija pieaugošs, bet tam sekoja straujš kritums. Bet no 2010.līdz 

2013.gadam nodarbināto iedzīvotāju skaits ir stabili pieaugošs, līdz ar to darba meklētāju 

skaits samazinās. 
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21.attēls. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes Latvijā no 2009.līdz 2013.gadam, % (Avots: 

Centrālā statistikas pārvalde, aprēķini) 

 

Uz 2012.gada beigām Alsungas novadā bija reģistrētas kopā 268 darbavietas, neskaitot 

fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicējus, Tas nozīmē, ka Alsungas novadā bija 

nodarbināti 25% no darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Kā redzams 3.tabulā, kopējais 

darbavietu skaits novadā nav būtiski mainījies pa gadiem, var pieņemt, ka arī 2013.gada laikā 

būtiskas izmaiņas nav notikušas. 

3.tabula. 

Nodarbināto skaits Alsungas novadā pa nozarēm no 2009. līdz 2012.gadam 

(Avots: Centrālā statistikas pārvalde) 

Nozare (NACE 2.redakcijas klasifikācija) 2009 2010 2011 2012 

(A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība 

 un zivsaimniecība 

35 12 16 22 

(C) Apstrādes rūpniecība 0 2 3 17 

(D) Elektroenerģija, gāzes apgāde,  

siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 

23 18 22 32 

(E) Ūdens apgāde; notekūdeņu,  

atkritumu apsaimniekošana un sanācija 

11 0 0 0 

(F) Būvniecība 7 11 11 21 

(G) Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;  

automobiļu un motociklu remonts 

23 29 28 26 

(H) Transports un uzglabāšana 10 10 2 7 

(I) Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 5 4 4 4 

(K) Finanšu un apdrošināšanas darbības 1 1 2 1 
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(M) Profesionālie, zinātniskie un 

 tehniskie pakalpojumi 

1 1 6 4 

(N) Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 7 6 9 7 

(O) Valsts pārvalde un aizsardzība;  

obligātā sociālā apdrošināšana 

23 90 102 86 

(P) Izglītība 69 40 33 25 

(Q) Veselība un sociālā aprūpe 44 3 4 5 

(R) Māksla, izklaide un atpūta 7 7 6 10 

(S) Citi pakalpojumi 2 1 1 1 

Kopā 268 235 249 268 

 

 

  22.attēls.  Nodarbināto skaits Alsungas novadā pa nozarēm 2012.g., % (Avots: Centrālā statistikas 

pārvalde, aprēķini) 
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Kā redzams 22.attēlā, lielākā daļa no novadā nodarbinātajiem iedzīvotājiem – 32,1% - 

nodarbināti valsts pārvaldē un aizsardzībā (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes 

metodoloģiju, sākot ar 2010.gadu daļa izglītības darbinieku tika iekļauti Valsts pārvaldes 

nozarē), tāpat arī daudz – 9,3% - izglītībā.  No tā varam secināt, ka lielākais darba devējs 

novadā ir pašvaldība ar tās struktūrvienībām un iestādēm. Vēl novadā daudz darbavietu ir 

tādās nozarēs kā lauksaimniecība un mežsaimniecība, elektroenerģija un siltumapgāde, 

vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, apstrādes rūpniecība u.c. nozares. 

Šie salīdzinoši zemie darba vietu skaita rādītāji norādu uz Alsungas novada iedzīvotāju 

tendenci strādāt ārpus novada – Kuldīgas, Ventspils u.c. blakus esošos novados. Varam arī 

secināt, ka daudzi iedzīvotāji Alsungas novadu izvēlas kā dzīvesvietu, bet strādā ārpus tā. 

4.4. Bezdarba līmenis 

  Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji - cilvēki, kurus neieskaita darbaspēka resursos, tai 

skaitā darbspējīgie iedzīvotāji, kuri nemeklē darbu. 

 Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2013.gada decembra beigās bija 9,5 % (bezdarbnieku 

īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā).  

Zemākais bezdarba līmenis 2013.gada decembrī reģistrēts Rīgas reģionā – 6%, augstākais 

bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 18,8%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis 

decembrī bija 11,5%, Zemgales reģionā – 9,8% un Vidzemes reģionā – 11,2%. 

 

23.attēls. Reģistrētais bezdarba līmenis valstī % (Avots: Centrālā statistikas pārvalde) 
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    24.attēls. Reģistrēto bezdarbnieku skaits Alsungas novadā no 2011.līdz 2013.gadam (Avots: 

Nodarbinātības valsts aģentūras dati, aprēķini) 

   

Kā redzams 24.attēlā, Alsungas novadā kopš 2011.gada reģistrēto bezdarbnieku skaitam 

ir tendence samazināties.  Tas ir samazinājies kopā par 36 personām. Pozitīvā tendence varētu 

būt skaidrojama ar jaunu darbavietu izveidi novadā (zivju pārstrādes uzņēmums, šūšanas 

uzņēmums u.c.), tomēr iespējams arī, ka nedaudz šo rādītāju ietekmē iedzīvotāju motivācijas 

mazināšanās reģistrēties kā bezdarbniekiem.   

Alsungas novadā uz 31.12.2013. kopā ir 81 reģistrēts bezdarbnieks, līdz ar to tie ir 7,8% 

no darbspējīgajiem novada iedzīvotājiem. Reģistrētais bezdarba līmenis valstī uz gada beigām 

ir 9,5%, savukārt Kurzemes reģionā – 11,5%, līdz ar to Alsungas novadā šis rādītājs ir krietni 

zemāks. Jāņem gan vērā, ka, tāpat kā citur Latvijā, arī Alsungas novadā liela daļa ekonomiski 

aktīvo iedzīvotāju, kuri ir bez darba,  nereģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, līdz ar to 

faktiski bezdarba līmenis varētu būt krietni augstāks. 

4.tabula. 

Bezdarbnieku struktūra Alsungas novadā uz 31.12.2013. 

(Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra) 
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No kopējā bezdarbnieku skaita uz 2013.gada 31.decembri 51% bija sievietes, bet 49% - 

vīrieši. Savukārt salīdzinoši liels skaits – 47% no visiem bezdarbniekiem bija ilgstošie 

bezdarbnieki. Ilgstošs bezdarbnieks ir cilvēks, kuram vairāk nekā gadu nav darba. 2% no 

bezdarbniekiem bija personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, bet 15% - pirmspensijas 

vecuma personas. Salīdzinoši maz reģistrēto bezdarbnieku – 7% - ir jaunieši vecumā no 18 

līdz 24 gadiem. Jāpiebilst, ka jauniešu – reģistrēto bezdarbnieku – vecumā līdz 18 gadiem 

Alsungas novadā nav vispār. 

Ilgstošajiem bezdarbniekiem atrast darbu traucē zema kvalifikācija un izglītība, sociālās 

problēmas, bieži vien arī veselības problēmas un zema motivācija.  

5. Uzņēmējdarbības vide 

Alsungas novada uzņēmējdarbība pārsvarā balstās uz lauksaimniecību un 

mežsaimniecību. Ar lauksaimniecību nodarbojas gan ZS, gan SDV (veidojot piemājas 

saimniecības). Lauksaimniecība novadā ir diezgan mazattīstīta un sadrumstalota - ir daudz 

nelielo saimniecību skaits. Tiek ražoti graudi, gaļa, piens, medus, dārzeņi, rapsis, augļi, ogas, 

u.c. Maz ir bioloģisko saimniecību. Salīdzinoši daudz uzņēmumu nodarbojas arī ar meža 

resursu apsaimniekošanu un pārstrādi. Uz 2013. gada novembri Alsungā darbojas 8 

mežsaimniecības uzņēmumi, 3 kokzāģētavas un 1 kokapstrādes uzņēmums. 

Vēl Alsungas novadā esošo uzņēmumu darbības nozares ir mazumtirdzniecība (pārtikas, 

medikamentu, kancelejas preču, auto rezerves daļu, u.c.), kravu pārvadājumi, atpūtas bāzes un 

viesu nami, autoremonts, degvielas uzpildes stacija, maizes un konditorijas izstrādājumu 

ražošana, ēdināšanas pakalpojumi, salmu granulu ražošana, būvdarbu veikšana. 

Pašnodarbinātās personas, bez iepriekš minētās lauksaimniecības, nodarbojas ar dažādu 

pakalpojumu sniegšanu - zobārstniecības prakses, ģimenes ārstu prakses, svētku galdu 

klāšana, veterinārie pakalpojumi, u.c.  

Lielākie 10 darba devēji novadā pēc samaksātās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas 

2013.gadā ir 5.tabulā  minētie uzņēmēji (neskaitot pašvaldību). Kā lielāko darba devēju var 

minēt IK Mārcis Martinovs mežapstrādes uzņēmumu, tas ir lielākais uzņēmums Alsungas 

novadā arī pēc darbinieku skaita – 74 darbinieki, pārējiem novada uzņēmumiem darbinieku 

skaits ir krietni mazāks –14 un mazāk darbinieku. Tāpat viens no lielākiem darba devējiem 

novadā gan pēc samaksātā IIN, gan arī pēc darbinieku skaita ir SIA Goldingen Invest, kas 

darbojas būvniecības nozarē, un SIA V.B.Meža serviss, kas nodarbojas ar mežizstrādi.  

5.tabula. 

Lielākie darba devēji Alsungas novadā pēc samaksātās IIN summas uz 2013.g.beigām 
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(Avots: VID) 

Nr. Nosaukums 

1 IK Mārcis Martinovs 

2 SIA Goldingen Invest 

3 SIA V.B. Meža serviss 

4 Gundega Zdanovska 

5 SIA MKM Mežs 

6 SIA Veiksme 

7 SIA SJ Būve 

8 SIA Alsunga 

9 ZS Ezernieki 

10 MPKS Mežsaimnieks 

Papildus minētajām darba vietām  Alsungas novadā 169 iedzīvotāji ir reģistrējušies VID  

kā saimnieciskās darbības veicēji dažādās nozarēs. 

Šie dati gan neietver uzņēmumus, kuri ir reģistrēti citos novados, bet darbojas Alsungas 

novadā un nodrošina darbavietas vietējiem iedzīvotājiem. Kā lielākos no tiem varam minēt 

SIA „Venta FM” zivju kaulu miltu pārstrādes ražotni, SIA „Gabriēla” veikals „TOP”, SIA 

„Ausma plus” veikals „Kristīne”, SIA „W.E.S.” – vēja elektrostacijas u.c.   

Kā redzams 25.attēlā, jaunu uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Alsungas 

novadā ir mainīga, tomēr var secināt, ka vismazāk jaunu uzņēmumu ir dibināti ekonomiskās 

krīzes periodā - 2010.g., savukārt 2013.g. ir bijis īpaši aktīvs jaunajiem uzņēmējiem novadā – 

reģistrētas 6 jaunas SIA, 2 IK, 1 kooperatīvā sabiedrība u.c. uzņēmumi. 

 

25.attēls. Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Alsungas novadā 2009.- 2013. Gadā 

(Avots: Lursoft datu bāze, aprēķini) 
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Kopā uz 25.02.2014. Alsungas novadā ir reģistrēti 177 uzņēmumi un organizācijas, tai 

skaitā visvairāk ir ZS – 103, SIA – 39 un individuālie uzņēmēji/komersanti – 18.  

Salīdzinot Alsungas novada ekonomiskās aktivitātes rādītājus ar blakus esošajiem 

Pāvilostas, Kuldīgas un Ventspils novadiem, Alsungas novads pēc iedzīvotāju skaita ir 

vismazākais, tomēr kopš 2011. gada - ekonomiski visaktīvākais – 2013. gadā panākot rādītāju 

- 111 uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem (CSP dati). Vidēji katru gadu uzņēmumu skaits uz 

1000 iedzīvotājiem Alsungā palielinājies par 12 vienībām, kamēr Latvijā vidēji tikai par 6 un 

Kurzemē vidēji par 4.  

 

 

26.attēls. Alsungas novadā reģistrēti uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas uz 25.02.2014. (Avots: 

Lursoft datu bāze) 

 

Kaut gan tūrisms nav starp darbavietu skaita ziņā lielākajām nozarēm novadā, tomēr tam 

ir arvien pieaugoša ietekme uz novada iedzīvotāju labklājību. Pēdējo ~10 gadu laikā ir strauji 

pieaudzis mājražotāju un uzņēmumu skaits, kuri darbojas tūrisma jomā. Zīmols „Suiti” kļūst 

arvien populārāks, par to liecina arvien pieaugošais uzņēmumu un organizāciju skaits, kas 

savā nosaukumā un aktivitātēs to izmanto. Alsungas novadā vēl ir liels potenciāls kultūras un 

radošo industriju attīstībai. 

 

6. Kultūrvide un tūrisms 

6.1. Kultūrvide 

Kultūras institūcijas lauku apvidos ir svarīgi sabiedriskās dzīves centri. To darbību regulē 

Kultūras institūciju likums.  

14 2

103

39

1 18

Biedrības

Reliģiskās organizācijas

Zemnieku saimniecības

Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību

Kooperatīvā sabiedrība

Individuālais komersants,
individuālais uzņēmums



Alsungas novada attīstības programma 2015.-2020.gadam  

  

 

46 

 

Alsungas novadā ir pieejams visai plašs kultūras institūciju pakalpojumu klāsts – darbojas 

kultūras nams, muzejs, bibliotēka, kā arī dažādus kultūras pasākumus organizē nevalstiskās 

organizācijas – biedrības „Etniskās kultūras centrs „Suiti””, „Suitu amatnieki”, „Spārni 

Alšvangā”, „Suitu kultūras mantojums”, „Alsungas keramika” u.c. 

Alsungas kultūras nams 

Alsungas kultūras nama pašreizējā ēka Ziedulejas ielā 1 celta 1967.gadā, 2011. - 

2012.gadā ELFLA līdzfinansēta projekta ietvaros veikta ēkas iekštelpu rekonstrukcija. 

Kultūras namā uz pilnu slodzi strādā kultūras nama direktore un kultūras metodiķe, kā arī 

pulciņu vadītāji 7 darbinieki uz nepilnu slodzi. 

Alsungas novada kultūras namā uz 2014.gada sākumu darbojas 9 pašdarbības kolektīvi: 

1.     Etnogrāfiskais ansamblis SUITU SIEVAS, vadītāja Ilga Leimane; 

2.     Deju kopa SUITI, vadītāja Aija Palma; 

3.     Senioru ansamblis SENDIENAS, vadītāja Liene Ventere; 

4.     Amatierteātris, vadītāja Gunta Matēviča; 

5.     Senioru deju kopa KALMES, vadītāja Silvija Gornija; 

6.     Kapella SUITU MUZIKANTI, vadītājs Modris Jēkabsons; 

7.     Folkloras kopa SUITIŅI, vadītāja Gunta Matēviča; 

8.     Bērnu popgrupa, vadītāja Zaiga Krauze; 

9.     Folkloras kopa SUITU VĪRI, vadītāja Ilga Leimane. 

Kopā pašdarbības kolektīvos pie kultūras nama iesaistīti ap 100 dalībnieku. Kopš 

2009.gada Suitu kultūrtelpa ir iekļauta UNESCO nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, 

kam nepieciešama steidzīga glābšana, līdz ar to Alsungas novadā aktīvi darbojas tradicionālās 

suitu kultūras entuziasti un nevalstiskās organizācijas. 

Apmeklētākie kultūras nama rīkotie pasākumi Alsungas novadā ir Sv.Miķeļa svētki, kuri 

norisinās katru gadu septembra beigās, Lebediks suitos – pavasara beigās, tradicionālās Jāņu 

svinības, kā arī reizi četros gados – Starptautiskais Burdona festivāls, ko pamatā organizē 

„Etniskās kultūras centrs „Suiti”” sadarbībā ar Alsungas, Jūrkalnes un Gudenieku kultūras 

pasākumu organizatoriem.       

Alsungas kultūras nama rīkotie pasākumi parasti ir labi apmeklēti, kā var redzēt 6. tabulā. 

Pasākumu, tāpat arī to apmeklētāju skaits pa gadiem ir mainīgs, jo, piemēram, 2013.gadā 

Alsungas novadā norisinājās vairāki lieli masu pasākumi, kā 3x3 nometne, folkloras festivāls 

„Pulkā eimu, pulkā teku” u.c., tādēļ arī novērojams pasākumu apmeklētāju skaita pieaugums. 
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6.tabula 

Pasākumu un apmeklētāju skaits Alsungas novada kultūras namā 2010. – 2013.gadam 

(Avots: Alsungas kultūras nama dati) 

 2010 2011 2012 2013 

Maksas norišu skaits gadā 9 4 4 7 

Bezmaksas norišu skaits gadā 64 73 35 85 

Maksas norišu apmeklētāju skaits 670 400 450 1200 

Bezmaksas norišu apmeklētāju 

skaits 

8240 7115 8150 9330 

Kopējais norišu apmeklētāju skaits 8910 7515 8600 10530 

     

Lai nodrošinātu kultūras pasākumu pakalpojumu kvalitāti, kultūras namā ir nepieciešami 

dažādi infrastruktūras uzlabojumi, no tiem steidzamākie – skatuves aprīkojuma iegāde 

(skatuves aizkari un apgaismojuma sistēma), kā arī ēkas energoefektivitātes pasākumu 

veikšana. Vairākiem kolektīviem nepieciešama jaunu tērpu un instrumentu iegāde. 

Nepieciešami arī finanšu resursi kolektīvu vadītāju atalgojumam, jo, piemēram, jaunākais 

kultūras nama kolektīvs  - folkloras kopa „Suitu vīri” – 2014.gadā darbojas bez finansējuma 

kolektīva vadītājai. 

Vairāki lieli kultūras nama rīkoti pasākumi novadā norisinās Ziedulejas brīvdabas 

estrādē, kurā nav veikta rekonstrukcija kopš tās uzbūvēšanas 20.gs.70.gados, izņemot 

pasākumu apmeklētāju solu nomaiņu. Remonts nepieciešams arī 20.gs. 90.gados estrādei 

piebūvētajai koka ēkai - aktieru ģērbtuvei. 

Alsungas novada bibliotēka 

     Alsungas novadā darbojas viena bibliotēka Raiņa ielā 2 kā vietējās nozīmes bibliotēka. Tā 

atrodas 1976.gadā celtā pašvaldības ēkā 2.stāvā. Bibliotēkā uz pilnu slodzi strādā 2 darbinieki. 

Alsungas bibliotēka ar bērnu apkalpošanas nodaļu ir Alsungas novada pašvaldības 

kultūras, informācijas un izglītības iestāde. Tā veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, 

rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina 

informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. 

Bibliotēkas krājuma komplektēšana pievērš īpašu uzmanību literatūrai sociālajās un 

humanitārajās zinātnēs, kā arī lauksaimniecībā. Bibliotēka abonē 35 nosaukumu periodiskos 

izdevumus. 
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Alsungas bibliotēkā LR Kultūras ministrija un Valsts aģentūra „Kultūras informācijas 

sistēmas” sadarbībā ar Bila & Melindas Geitsu fondu projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros tika 

piegādāta jauna datortehnika, kas paver plašākas saziņas iespējas un bezmaksas pieeju 

vismodernākajiem informācijas resursiem. Šobrīd bibliotēkā apmeklētājiem lietošanai ir 

pieejami kopā 5 datori, printeris un  multifunkcionālās iekārtas, atsevišķs dators ir 

darbiniekiem.  

7.tabula. 

Bibliotēkas lietotāju apmeklējums 3 gadu griezumā 

(Avots: Alsungas novada bibliotēka) 

2011. gads 2012. gads 2013. gads „+” vai „ –„  

6386 6154 7023 +869 

t.sk. bērni un 

jaunieši 

   

3041 2539 3525 +986 

 

Alsungas novada bibliotēkas apmeklējums pēdējo trīs gadu laikā ir pieaudzis par 869 

apmeklētājiem. Tāpat pieaudzis arī bērnu un jauniešu apmeklējums. Pieaugums ir 

datorlietotāju skaitam un lasītavas apmeklējumiem, savukārt samazinājies iespieddarbu 

izsniegums.  

Bibliotēkas krājums 2013. gadā papildināts par 352 izdevumiem; no kopējā krājuma 

11784 fondā ir 1824 žurnāli (35 nosaukumi) jeb  0.15%. 

No novada iedzīvotājiem bibliotēkas pakalpojumus izmanto 2.6%, visvairāk  skolēni un 

pensionāri. Līdz 18 gadiem bibliotēkas pakalpojumus izmanto 145 lietotāji. 

Lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, bibliotēkai būtu nepieciešami ieguldījumi 

infrastruktūras uzlabošanā, kā piemēram,  jaunu datoru iegāde, jo pašreizējie jau ir praktiski 

nolietojušies. Tāpat ēkai, kurā atrodas bibliotēka, būtu nepieciešami energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumi, kā, piemēram, jumta seguma nomaiņa un sienu siltināšana, kā arī 

iekštelpu kosmētiskais remonts. Ļoti svarīgi būtu nodrošināt bibliotēkai pieejamību cilvēkiem 

ar kustību traucējumiem. 

6.2. Kultūrvēsturiskie tūrisma objekti 

Lielākā daļa no Alsungas tūrisma piedāvājuma ir saistīta ar suitu kultūru, kā, piemēram, 

etnogrāfiskā ansambļa „Suitu sievas” priekšnesumi, suitu pūra, austuves apskate, suitu ēdienu 

gatavošana u.c. Pēdējo gadu laikā vairākas tūrisma kompānijas kā, piemēram, „Impro”, 
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„Skaisto skatu aģentūra”, „Jauni rakursi” u.c. savos tūrisma maršrutos iekļauj Alsungu kā 

suitu kultūras centru. Būtiski, ka šādam tūrisma piedāvājumam nav sezonāls raksturs, 

atšķirībā, piemēram, no atpūtas un dabas tūrisma.          

Nozīmīgākie kultūrvēsturiskie tūrisma objekti novadā ir Sv. Miķeļa Romas katoļu 

baznīca, Alsungas Livonijas ordeņpils ar pagrabiem, kas tūristiem apskatei ir atvērta no 

2010.gada, Dižgabalkalns u.c. objekti.  

Alsungas muzejs 

Par tūrisma veicināšanu novadā kopš 2010.gada ir atbildīgs Alsungas muzejs, līdz tam 

tūrisma informācija bija pieejama Alsungas bibliotēkā. 2010.gadā pirmo reizi publiskai 

apskatei tika atvērta Alsungas Livonijas ordeņpils, kā arī izveidots komplekss tūrisma 

piedāvājums un pašvaldības finansēts tūrisma buklets.  Katru gadu pašvaldība un tūrisma 

uzņēmēji piedalās Latvijas lielākajā tūrisma gadatirgū „Balttour”, reklamējot Alsungas 

tūrisma piedāvājumu. 

27.attēls. Alsungas muzejs 

Alsungas muzejs atrodas Skolas ielā 11a, vecās (sarkanās) skolas ēkā. Muzejā strādā 

viens darbinieks uz pilnu slodzi, kā arī tūrisma sezonā gids uz nepilnu slodzi.  

Muzejs dibināts 1967.gadā kā Alsungas vidusskolas muzejs, kurš sākotnēji atradās 

Alsungas ordeņa pils telpās. 

Muzeja misija ir ar Alsungas novada vēstures un kultūras bagātību apzināšanu un 

popularizēšanu celt vietējās sabiedrības pašapziņu, rosināt iedzīvotājus dot ieguldījumu 
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kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un novada tēla veidošanā un radīt interesi par 

Alsungas novadu. Muzeja darbības mērķis ir veidot novada iedzīvotāju interesi, izpratni un 

lepnumu par savu kultūras mantojumu, iepazīstināt novada viesus ar Alsungas savdabību un 

nozīmi gan valsts, gan starptautiskā mērogā.  

Muzejā apskatāmas ekspozīcijas: 

• Etnogrāfiskā ansambļa SUITU SIEVAS veidošanās un šodiena; 

• 20.gs. sākuma dzīvojamā istaba un virtuve; 

• Alsungas vēsture fotogrāfijās; 

• Izstāžu zālē - izstādes. 

      2015.gadā paredzēts veikt Alsungas muzeja akreditāciju, līdz šim muzejs nekad nav bijis 

akreditēts. Lai uzlabotu muzeja darbības kvalitāti, šobrīd tiek izstrādāts muzeja vidēja termiņa 

stratēģiskais plāns 2015. – 2020.gadam. 

Tā kā Alsungas muzejs pilda arī tūrisma informācijas centra funkcijas, tad Alsungas 

muzejam ir kopīga statistika muzeja un citu novada tūrisma objektu apmeklējumam. Alsungā 

trūkst tūrisma informācijas centra, kas būtu izvietots novada centrā, tam piemērotās telpās, 

pašvaldībai piederošā ēkā, kā arī trūkst norāžu un informatīvu stendu par tūrisma apskates 

vietām. 

 

28.attēls. Alsungas muzeja apmeklētāju skaits pa gadiem (Avots: Alsungas muzeja dati, aprēķini) 

 

Vērojot tūrisma statistiku Alsungas novadā, redzama tūristu skaita samazināšanās kopš 

2010.gada. Tas varētu būt saistīts gan ar finansējuma trūkumu tūrisma apskates objektu, kā, 

piemēram, pils, uzturēšanai, gan arī darbinieku trūkumu. Tūrisma jomā pašvaldībā darbojas 

muzeja vadītāja, apvienojot to ar pamatdarbu, kā arī gids vasaras sezonā. 
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29.attēls. Muzeja un citu tūrisma objektu apmeklējums Alsungas novadā pa apmeklētāju grupām 

(Avots: Alsungas muzeja dati, aprēķini) 

     

Kā redzams 29.attēlā, 2010.gadā, kad tika sākts aktīvi strādāt pie tūrisma veicināšanas 

Alsungas novadā, visvairāk  (1379) bija individuālie apmeklējumi, taču daudz apmeklējumu 

(1139) bija arī pieaugušo grupās. Tieši individuālo apmeklējumu skaits ir strauji samazinājies 

2012.gadā – līdz 605, taču 2013.gadā nedaudz palielinājies – līdz 846 apmeklētājiem. Taču ir 

vērojama stabila tendence pieaugt skolēnu grupu apmeklējumu skaitam – no 225 2010.gadā 

līdz 391 apmeklējumam 2013.gadā. 

Alsungas Livonijas Ordeņpils 

2010.gadā Alsungas novada dome muzeja pārraudzībā nodeva Alsungas pils daļu, kurā ir 

sākta veidot jauna ekspozīcija par pils vēsturi. Pils vasaras sezonā darbojas arī kā tūrisma 

informācijas centrs. Lai saglabātu nākamajām paaudzēm valsts nozīmes arhitektūras 

pieminekli – Alsungas viduslaiku ordeņa pili, kuras senākais  - Dienvidu – korpuss – ir uz 

sabrukšanas robežas, tai nepieciešams steidzīgi veikt kompleksus glābšanas darbus, tādēļ 

2014.gadā Valsts kultūrkapitāla fonds piešķīra finansējumu pils dienvidu korpusa neatliekamo 

glābšanas darbu tehniskā projekta izstrādei.  
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    30.attēls. Alsungas Livonijas Ordeņpils 

6.3. Tūrisms un atpūta 

Tūrisms Alsungas novadā balstās galvenokārt uz kultūrvēsturisko objektu apmeklēšanu, 

kā arī uz aktīvo atpūtu. Novadā ir dažādas izglītojošā tūrisma iespējas, piemēram, sklandu 

raušu un maizes gatavošanas darbnīcas, eko kosmētikas gatavošanas darbnīca, keramiķu 

darbnīca, aušanas darbnīca, kokgriezumu muzejs, vietējo tradīciju skola u.c. tūrisma vietas. 

Nozīmīgākie dabas resursi tūrismā ir Zvirgzdu, Kukšu u.c. ezeri, Žibgravas dabas taka, senais 

jūras krasts, vecais suitu ceļš u.c. Alsungas novadā Dzirnavu ezers ir izmantojams kā 

rekreatīvais, kā arī aktīvā tūrisma elements – labiekārtojot makšķerēšanas vietas, laivu 

piestātnes un peldvietas. Alsungas novadā tūrisma attīstības perspektīva ir rekreatīvais 

tūrisms, kā piemēram, Žibgravas dabas izziņu takas pagarināšana gar Kauliņas upes lejteci, 

kas ietvertu gan aktīvā, gan izzinošā tūrisma elementus. 

Būtisks tūrisma attīstības priekšnosacījums ir pieejamo naktsmītņu skaits un vietu skaits 

tajās. Līdz šim Alsungas novada centrā bija pieejama tikai viena daļēji labiekārtota 

naktsmītnes ar 10 vietām, kā arī viesu nami ārpus Alsungas centra – pavisam 4 viesu mājas ar 

kopējo vietu skaitu ~120, neskaitot telts vietas. No 2014.gada naktsmītņu pakalpojumu 

piedāvā arī Alsungas centrā esošais Spēlmaņu krogs. Līdz ar to kopējais naktsmītņu vietu 

skaits ir nedaudz palielinājies, kā redzams nākamajā attēlā.  

8.tabula. 

Naktsmītņu un vietu skaits Alsungas novadā 2013. - 2014.gadā 

(Avots: Alsungas muzeja dati, aprēķini) 
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Naktsmītnes Vietu skaits  

2013.g. 

Vietu skaits  

2014.g. 

 

Viesu māja "Ķīši" 50 50  

Atpūtas vieta "Ezermaļi" 40 40  

Brīvdienu māja "Ulmi" 10 10  

Viesu māja "Valciņi" 10 10  

"Spēlmaņu krogs" 0 10  

Pirts māja "Pūri" 20 20  

KOPĀ  130 140  

   

 

     No novadā esošajām naktsmītnēm vairums darbojas kā kompleksas viesu mājas ar iespēju 

tajās gan pārnakšņot istabiņās, gan teltīs, kā arī piedāvā iznomāt telpas dažādiem 

pasākumiem. 

       Tūristu piesaisti Alsungas novadā kavē informācijas zīmju un stendu trūkums, kā arī 

nesakārtoti kultūras pieminekļi un atbilstošas infrastruktūras trūkums.   

7. Tehniskā infrastruktūra 

7.1. Ūdensapgāde un kanalizācija 

Alsungas novadā atrodas 54 artēziskie urbumi. Ūdens kvalitātes uzlabošanai uzstādīti 

ūdens atdzelžotāji pašvaldības urbumiem. 

Alsungas pagastā ir divi ūdens apgādes urbumi, kuri ir 115 m dziļi. Ūdens patēriņš 

Alsungas novadā tiek novērtēts ar 220m3/diennaktī.  

Lielākā daļa Alsungas novada centrā esošo māju ir pieslēgtas kanalizācijas un 

ūdensapgādes sistēmai, ko apkalpo un bioloģisko attīrīšanu veic viens no novada 

uzņēmumiem SIA „Alsunga”. Kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai pārsvarā ir pievienotas 

daudzdzīvokļu mājas. Tomēr, iekārtas ir novecojušas, tāpēc bieži rodas ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas problēmas.  

Almāles ciemā ir bijusi centralizēta ūdens apgāde un kanalizācija ar MRS īpašumā esošo 

urbumu un tīkliem, kas nodrošināja ar ūdeni daudzdzīvokļu mājas un MRS. Infrastruktūra 

izbūvēta 1967.gadā, kura norakstīta likvidējoties pakalpojuma sniedzējam, taču urbums 

pārgājis cita uzņēmēja īpašumā. Taču vecās sistēmas ietvaros darbojas urbums un sistēmā 

saslēgtie patērētāji saņem prasībām neatbilstošu dzeramo ūdeni. Kanalizācijas sistēma 
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Almāles ciemā ir izbūvēta 1960-1970 gados. Kanalizācijas tīkli ir jau novecojuši un 

infrastruktūra norakstīta.  

Alsungas novada pašvaldība ir ieinteresēta nodrošināt pakalpojumu gan dzeramā ūdens 

ieguvē, sagatavošanā un padevē pakalpojuma saņēmējiem, gan notekūdeņu savākšanā un 

attīrīšanā. 

7.2. Siltumapgāde 

Alsungas novadā darbojas četras katlumājas, kuras apkalpo nelielu klientu skaitu. 

Siltumapgādes pakalpojumus Alsungā sniedz SIA „Alsunga”, bet vairākiem sabiedriskiem 

objektiem un dažiem dzīvokļiem - Alsungas komunālais iecirknis. Tā pārziņā ir divas 

katlumājas, kas apsilda muzeju, bibliotēku, pastu, kultūras namu, bērnudārzu un dažus 

dzīvokļus. Abās pašvaldības katlu mājās tiek izmantots malkas apkures veids. Perspektīvā 

nepieciešams apkures iekārtas rekonstruēt uz šķeldas/granulu apkures veidu izmantošanu. 

2013.gadā veikta siltumtrases rekonstrukcija pie Alsungas pasta ēkas. Arī PII „Miķelītis” 

siltumtrasei nepieciešama rekonstrukcija, jo tā ir novecojusi un sliktā tehniskā stāvoklī.  

Dažām pašvaldības ēkām nepieciešami energoefektivitātes pasākumi, tai skaitā -  

centralizēta apkures sistēma, jo tās vēl arvien tiek kurinātas ar malkas krāšņu apkuri.  

7.3. Ceļi un satiksme 

Alsungas novada ceļu tīklu veido valsts un pašvaldības ceļi. Novada teritoriju šķērso 

valsts reģionālais autoceļš P119 Kuldīga-Alsunga-Jūrkalne ar asfaltbetona segumu. Valsts 

autoceļu apsaimniekošanu un uzturēšanu veic VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alsungas 

iecirknis. 

Valsts vietējie ceļi Alsunga-Tērande-Ziras, Vecais Suitu ceļš, Alsunga-Ķikuri, Alsunga-

Adze ir ar grants segumu. Pašvaldības ceļu segums arī ir grants segums. Pašvaldības autoceļu 

kopējais garums ir 94.18 km no tiem: 

1. A grupas ceļi - 17.89 km; 

2. B grupas ceļi - 38.25 km; 

3. C grupas ceļi - 38.04 km. 

Alsungas novada centra ielu kopgarums ir 10.17 km, no tiem ar asfaltbetona segumu ir 

5.46 km, bet ar grants segumu 4.26 km, bez segas 0.3 km, gājēju celiņi 0.15 km. 
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Pašvaldības autoceļu stāvoklis ir neapmierinošs. Ceļu remontu un uzturēšanu veic 

Alsungas novada struktūrvienība - Komunālais iecirknis savu iespēju robežās, nodarbinot 

savu tehniku un darbaspēku.  

9.tabula. 

Informācija par prioritāro autoceļu nepieciešamo remontu Alsungas novadā 

(Avots: Alsungas novada dome) 

 

31.attēls parāda Alsungas novada sasniedzamību – līdz galvaspilsētai Rīgai ir 153 km, bet 

līdz tuvākam  pilsētas centram – Kuldīgai ir 23 km. Tiešā satiksme ar tuvāko pilsētu – 

Kuldīgu tiek nodrošināta ar SIA „Sabiedriskais autobuss” pārvadājumu pakalpojumu.  

Priori

tātes 

Nr. 

Autoceļu indekss, 

nosaukums 

Autoceļa 

iedalījums 

Sakārtoja

mā 

autoceļa 

garums 

(km) 

Sakārtoja

mā 

autoceļa 

platums 

(m) 

Segums/ 

stāvoklis 

Nepieciešamo 

darbu veids 

1. Alsunga – Ķikuri 

V1289 

Valsts 

vietējais 

9 8 Grants Asfaltēšana 

2. Adze – Gudenieki - 

Ēdole V1264 

Valsts 

vietējais 

6 6,5 Grants Asfaltēšana 

3. Alsunga – Tērande 

– Ziras V1269 

Valsts 

vietējais 

8 6,5 Grants Asfaltēšana 

4.  Vecais suitu ceļš 

V1279 

Valsts 

vietējais 

3,5 6,5 Grants Asfaltēšana 
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31.attēls. Alsungas novada sasniedzamība (Avots: Alsungas novada dome) 

 

Galvaspilsētas sasniedzamība tiek nodrošināta ar SIA „Nordeka” autobusu satiksmi 

starppilsētu maršrutā – Pāvilosta-Kuldīga-Tukums-Rīga. Lai nokļūtu Ventspilī, Liepājā vai 

Jelgavā, ir jābrauc caur Kuldīgu, tiešo reisu no Alsungas nav. Pašvaldība nodrošina savu 

autobusu skolēniem tajos maršrutos, kur nevar izmantot sabiedrisko transportu. Savukārt, 

skolēniem, kuri izmanto sabiedrisko transportu, pašvaldība apmaksā e-talonus. 

Alsungas ciema ielās ir veikta ielu apgaismojuma rekonstrukcija. 

7.4. Atkritumu apsaimniekošana 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” un  „Par atkritumu apsaimniekošanu”, vietējā 

pašvaldība ir atbildīga par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību 

iedzīvotājiem  tās teritorijā. Alsungas novadā šo funkciju nodrošina pakalpojuma sniedzējs 

Ventspils pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” ar kuru atkārtoti 2013.gadā 

Alsungas novada pašvaldība noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu. Uzņēmums 

pakalpojuma  saņēmējiem  piedāvā pilnu pakalpojuma klāstu – nešķirotu sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu, lielgabarīta atkritumu, dalīto atkritumu un bīstamo atkritumu savākšanu. 
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2004.gadā Alsungas pagastā tika izmantoti 108 atkritumu savākšanas konteineri, bet 

2013.gadā jau 281 atkritumu savākšanas konteineri. Atkritumu savākšana iedzīvotājiem tiek 

nodrošināta no vienas reizes pusgadā līdz vienai reizei nedēļā, atbilstoši individuāli starp 

atkritumu apsaimniekotāja un klientu noslēgtajam līgumam. Atkritumi tiek nogādāti uz 

Ventspils reģiona atkritumu apglabāšanas poligonu „Pentuļi”. Vidēji Alsungas novadā mēnesī 

tiek savākts ap 153 m3 sadzīves atkritumu, attiecīgi gadā tiek savākts ap 1840 m3 sadzīves 

atkritumu.  

7.5. Sakaru komunikācijas 

Novadu pārklāj mobilo sakaru un interneta tīkli, ko nodrošina LMT Tele2, Bite Latvija, 

Triatel raidtorņi, kā arī SIA „Lattelekom” nodrošina stacionāro telekomunikāciju līniju. Pie 

Zvirgzdu ezera ir nepietiekošs sakaru pārklājums. Alsungas novadā ir pieejams viens 

publiskais interneta pieejas punkts ar pieeju 5 datoriem. 

7.6. Enerģētiskais nodrošinājums 

Alsungas novads ietilpst Rietumu elektrotīklu rajonā ar vadības centru Kuldīgā. 

Elektroapgādes pakalpojumu Alsungas novadam nodrošina VAS „Latvenergo”. Alsungā 

atrodas maģistrālo elektropārvades līniju apakšstacija. Apakšstacija nodrošina ar 

elektroenerģiju visu Alsungas novadu. Novadu  šķērso 0.4kV, 20kV un 100kV elektrolīnijas. 

Projekta „Kurzemes loks” ietvaros notikusi 110kV elektrolīnijas rekonstrukcija, lai 

paaugstinātu jaudu līdz 330kV. Projekta «Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju 

rekonstrukcijas posmā Grobiņa-Ventspils, pastiprinot ar 330 kV līniju» ietvaros 2014.gadā 

pabeigta līnijas rekonstrukcijas būvdarbi Alsungas novadā. Paralēli jaunās līnijas izbūves 

darbiem, tika veikti vecās 110 kV līnijas demontāžas un līnijas trases sakopšanas darbi. 

Elektroenerģiju infrastruktūra Alsungas novadā ir ļoti labi attīstīta.   

7.7. Kapsētas     

 Alsungas novadā kopā ir 18 kapsētu: 

1. Almāles kapi; 

2. Bāliņu kapi; 

3. Blintenes kapi; 

4. Dzēriņu kapi; 

5. Ērču kapi; 
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6. Kukšu kapi; 

7. Irbes kapi; 

8. Kalnbirzes kapi; 

9. Kripas kapi; 

10. Lāču kapi; 

11. Lapu kapi; 

12. Lipšņu kapi; 

13. Pantu kapi; 

14. Ratnieku kapi; 

15. Rudumu kapi; 

16. Strautu kapi; 

17. Strēļu kapi; 

18. Vecie Pantu kapi. 

     Katru gadu visās Alsungas kapsētās tiek rīkoti kapu svētki mirušo piemiņai, kuri ir 

plaši apmeklēti. 

7.8. Mājokļi 

Alsungas novada pašvaldības īpašumā ir 34 dzīvojamās mājas kopskaitā ar 113 

pašvaldības dzīvokļiem un 95 privatizētiem dzīvokļiem. Sešas pašvaldības dzīvojamās mājas 

ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. No 34 dzīvojamām ēkām 15 ir neprivatizētu dzīvokļu mājas, 

pārējās 19 ir daļēji privatizēti dzīvokļi. Pašvaldības dzīvokļu rindā gadā vidēji piesakās 20 

personas, taču pašvaldība dzīvesvietu nodrošināt var 3-4 personām gadā, līdz ar to būtu 

nepieciešams pabeigt daudzdzīvokļu mājas būvniecību, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar 

dzīvojamo platību. 

Alsungas novadā nav izstrādāta namu apsaimniekošanas kārtība, kā arī dzīvokļu 

īpašniekiem namu apsaimniekošana būtu jāveic pašiem, izveidojot dzīvokļu īpašnieku 

biedrību vai pilnvarojot kādu dzīvokļa īpašnieku veikt apsaimniekotāja pienākumus, taču tas 

praktiski netiek darīts. Pašvaldības dzīvojamām ēkām nepieciešams veikt energoefektivitātes 

pasākumus. Kā arī pašvaldībai nav pieejamu brīvu dzīvokļu, kas būtu ļoti labā stāvoklī, lai 

varētu piesaistīt nepieciešamo izglītības, medicīnas u.c. personālu. 

Kopumā kā parāda 32.attēls iedzīvotāju apmierinātība ar namu apsaimniekošanas 

kvalitāti Alsungas novadā ir ar mazu pārsvaru lielāka par neapmierinātību. Apsaimniekošanas 

maksa sastāda 0,182 EUR/m². 
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32.attēls.  Novada iedzīvotāju apmierinātība ar namu apsaimniekošanas kvalitāti novadā. (Avots: 

novada iedzīvotāju aptauja) 

 

8. Jaunatne un sports 

8.1. Darbs ar jauniešiem 

Saskaņā ar LR Jaunatnes likumu par jauniešiem tiek uzskatītas personas vecumā no 13 

līdz 25 gadiem (šobrīd izskatīšanā no 13 – 29). Alsungas novadā ir reģistrēti 230 jaunieši, kas 

ir vairāk kā 15 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Alsungas novada jaunieši ir aktīvi un piedalās 

dažādos pasākumos kā brīvprātīgie. 

2014.gadā tika izstrādāta Alsungas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija ar trim 

pamatuzdevumiem: 

1. Definēt pašvaldības mērķus jaunatnes jautājumos, kā arī noteikt prioritātes jaunatnes 

lietās. 

2. Radīt pamatojumu papildu līdzekļu piesaistei no valsts institūcijām, Eiropas 

Savienības struktūrām, kā arī dažādiem fondiem jaunatnes jautājumu risināšanai Alsungas 

novadā. 

3. Veicināt atbalsta sistēmu jaunatnes darbam Alsungas novadā. 

Līdz šim nav izstrādāta sistēma jaunatnes politikas īstenošanai novadā. Par jaunatnes 

politikas stratēģijas veidošanu un jaunatnes interešu aizstāvību galvenokārt rūpējās Alsungas 

novada izglītības pārvalde un periodiski Alsungas novada domes deleģēta persona. 
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 No 2009.gada izveidojusies oficiāli nereģistrēta jauniešu organizācija „Suitu jauniešu 

apvienība”, kura periodiski ar mainīgu jauniešu sastāvu ir rīkojusi un piedalījusies dažādās 

aktivitātēs Alsungas novadā un ārpus tā robežām.  

Darba ar jaunatni īstenošanā patstāvīgi iesaistās pašvaldības iestādes (skola, kultūras 

nams, Alsungas novada domes Attīstības nodaļa u.c.) un speciālisti, kuri atbilstoši sava darba 

uzdevumiem izstrādā īpaši jauniešiem nepieciešamus projektus un aktivitātes.  

Alsungas novada jauniešus projektos un citās aktivitātēs iesaista arī nevalstiskās 

organizācijas. 

8.2. Sports 

Sportam ir ļoti svarīga ietekme uz novada sabiedrības attīstību. Tas ir kā vienojošs 

faktors, kas ietekmē sabiedrības veselību, brīvā laika pavadīšanu un kopēju mērķu sportā 

sasniegšanu.  

Alsungas novadā ar sporta aktivitātēm telpās var nodarboties Alsungas vidusskolas sporta 

zālē un svaru zālē, kā arī ar atsevišķām aktivitātēm – kultūras namā. Skolas sporta zālē 

iedzīvotāji var spēlēt volejbolu, basketbolu, ziemas futbolu, rokasbumbu, novusu galda tenisu 

u.c. spēles un spēka treniņi svaru zālē. Kultūras namā ir pieejamas pilates, kā arī kāršu spēle 

vienu reizi mēnesī. 

Siltajā periodā iedzīvotājiem ir pieejami laukumi brīvā dabā – pie Alsungas vidusskolas 

stadions un sporta laukumi, kur var nodarboties ar strītbolu, futbolu un pludmales volejbolu. 

Tāpat novada iedzīvotājiem ir iespējas nodarboties ar ugunsdzēsības sportu, kurā 

dalībniekiem ir labi sasniegumi Latvijas un starptautiskā mērogā, pateicoties kvalificētam un 

entuziastiskam trenerim. 

Alsungas novadā darbojas sporta metodiķis uz nepilnu slodzi, kurš organizē lielāko daļu 

no sporta aktivitātēm. Katru gadu tiek rīkotas novada ziemas un vasaras sporta dienas, kā arī 

senioru sporta diena, tāpat, ja ir piemēroti laikapstākļi, ziemā tiek organizētas slēpošanas 

sacensības. Siltajā periodā tiek rīkotas arī riteņbraukšanas sacensības. 

Pašreizējā novada sporta infrastruktūra ir sliktā stāvoklī, tā ir nolietojusies, īpaši sliktā 

stāvoklī ir stadions pie skolas, kā arī trūkst sporta inventāra lielākai daļai aktivitāšu. 



Alsungas novada attīstības programma 2015.-2020.gadam  

  

 

61 

 

9. Publiskā pārvalde un pakalpojumi 

9.1. Novada pašvaldības struktūra, funkcijas un īpašumi  

Alsungas novads tika izveidots 2009.gadā, bijušā Alsungas pagasta robežās. Alsungas 

novada domes darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Alsungas novada domes 

darbību  nosaka kopš 2009.gada vairākas reizes aktualizētie saistošie noteikumi „Alsungas 

novada pašvaldības nolikums”.  

     Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – 

dome, kas 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. Pašvaldības dome, atbilstoši kompetencei, ir atbildīga par pašvaldības 

institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.   

         No 2009.līdz 2013.gadam Alsungas novada domē bija ievēlēti 13 deputāti, bet  

2013.gada pašvaldību vēlēšanās, saskaņā  ar izmaiņām Republikas pilsētas domes un novada 

domes vēlēšanu likumā, Alsungas novada dome sastāv no 9 deputātiem. 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 

deputātiem ievēl: 

 Finanšu un saimnieciskās  darbības komiteju 9 deputātu sastāvā, 

 Izglītības, sociālo lietu, kultūras un sporta jautājumu komiteju 4 deputātu sastāvā. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un Alsungas novada 

iedzīvotājiem izveido:  

 vēlēšanu komisiju, 

 administratīvo komisiju,  

 pašvaldības iepirkumu, konkursu, pamatlīdzekļu novērtēšanas, pamatlīdzekļu 

norakstīšanas, izsoles komisiju,  

 administratīvo aktu strīdu komisiju,  

 Civilās aizsardzības komisiju,  

 Komisiju Būvju pieņemšanai ekspluatācijā.  

Dome var lemt par citu komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības 

uzdevumu veikšanai vai pasākumu organizēšanai. 

Pašvaldības izpildinstitūcija sastāv no pašvaldības dibinātām iestādēm un 

struktūrvienībām. 
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Novada dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

 Alsungas novada domes Administrācija (turpmāk tekstā Administrācija); 

 Alsungas novada Bāriņtiesa;  

 Alsungas novada Sociālais dienests; 

 Alsungas  novada  vidusskola; 

 Alsungas novada Pirmsskolas izglītības iestāde „Miķelītis”. 

Novada domes Administrācija ir pašvaldības institūcija, kas nodrošina domes pieņemto 

lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tās  sastāvā ir: 

 izpilddirektors; 

 Kanceleja (kancelejas vadītāja, nekustamā īpašuma speciāliste un referente); 

 Alsungas novada domes Attīstības nodaļa; 

 Alsungas novada domes Finanšu nodaļa; 

 Alsungas novada domes Izglītības pārvalde; 

 Alsungas novada domes  Sporta pārvalde; 

 Struktūrvienības: 

- Alsungas novada domes Dzimtsarakstu nodaļa; 

- Alsungas novada domes Mūzikas skola; 

- Alsungas novada domes Kultūras nams; 

- Alsungas novada domes Bibliotēka; 

- Alsungas novada domes Komunālais iecirknis; 

- Alsungas novada domes Muzejs; 

- Alsungas novada domes Būvvalde; 

- Alsungas novada domes Pašvaldības policija. 

Alsungas novada domes sēdes ir atklātas un tajās iespējams piedalīties ikvienam 

interesentam. Informācija par pašvaldības darbu un pieņemtajiem lēmumiem tiek ievietota 

mājas lapā www.alsunga.lv, kā arī publicēta informatīvajā izdevumā „Alsungas Ziņas”, kas 

iznāk reizi mēnesī. Domes sēdes gaitas precīzai fiksēšanai  tiek veikts tās audio ieraksts, kas 

glabājas Alsungas novada mājas lapā www.alsunga.lv līdz nākošai domes sēdei.                    

9.2. Novada budžeta analīze 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldību budžetiem” pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un 

pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti. Savukārt likums „Par 

http://www.alsunga.lv/
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budžetu un finanšu vadību” nosaka valsts budžeta un pašvaldību budžetu izstrādāšanas, 

apstiprināšanas un izpildes kārtību un atbildību budžeta procesā. 

Pašvaldības budžetu sastāda un apstiprina vienam saimnieciskajam gadam, kas sakrīt ar 

kalendāro gadu. Pašvaldību budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Pašvaldību 

budžetos ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa. 

     Pamatbudžets ietver: 

1) visus valsts vai pašvaldības ieņēmumus, kuri paredzēti izdevumu segšanai, izņemot īpašiem 

mērķiem iezīmētus speciālā budžeta ieņēmumus, dāvinājumus un ziedojumus; 

2) apropriācijas visiem valsts vai pašvaldības izdevumiem, kurus paredzēts segt no 

pamatbudžeta līdzekļiem; 

3) pašvaldību budžetu aizņēmumus un aizņēmumu atmaksu. 

     Speciālais budžets ietver: 

1) likumā paredzētu valsts budžeta izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem 

ieņēmumu avotiem; 

2) valsts, pašvaldības vai noteiktas budžeta iestādes saņemtos ziedojumus vai dāvinājumus ar 

norādītu mērķi vai bez tā; 

3) aizņēmumus no valsts pamatbudžeta un atmaksu valsts pamatbudžetam; 

4) pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumus, ko veido autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu 

nodokļa ieņēmumi, ieņēmumi no privatizācijas, ostas maksas, ieņēmumi no citiem īpašiem 

mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem, un ar tiem saistītos izdevumus, aizņēmumus un to 

atmaksu. 

Alsungas novada domes budžeta ieņēmumi 

Alsungas novada domes pamatbudžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas pēdējo 4 gadu laikā 

ir samazinājušies, kā var  redzēt 33.attēlā. Samazinājums salīdzinot ar 2010.gadu ir bijis visus 

turpmākos gadus, bet viskrasāk 2011.gadā. 
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33.attēls. Alsungas novada domes pamatbudžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas, EUR no 2010. - 

2013.g. (Avots: valsts kases dati; aprēķini) 

 

Aplūkojot pamatbudžeta ieņēmumu struktūru 2011. – 2013.gadā, redzam, ka ieņēmumi 

no nodokļiem veido no 39% ieņēmumu 2011.gadā līdz 52.8% 2013.gadā. Otrs lielākais 

pašvaldības ieņēmumu avots ir transferti, kas pa trim gadiem vidēji sastāda 46%. 

10.tabula 

Alsungas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2011. – 2013.g., EUR 

(Avots: valsts kases dati; aprēķini) 

 Gads 2011 2012 2013 

Nodokļu ieņēmumi 502638 560614 714580 

Nenodokļu ieņēmumi 21342 7638 24748 

Maksas pakalpojumu ieņēmumi 91607 115354 123883 

Transferti 673011 696177 489225 

KOPĀ  1288598 1379781 1352436 

 

Alsungas novada domes budžeta izdevumi 

Alsungas novada domes pamatbudžeta izdevumi pēc naudas plūsmas pēdējo 4 gadu laikā 

ir palielinājušies, ar izņēmumu 2013.gadā, kā var  redzēt 34.attēlā.  
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34.attēls. Alsungas novada domes pamatbudžeta izdevumi pēc naudas plūsmas, EUR no 2010. - 

2013.g. (Avots: valsts kases dati; aprēķini) 

 

11.tabula 

Alsungas novada domes pamatbudžeta izdevumu struktūra 2011. – 2013.g., EUR 

(Avots: valsts kases dati; aprēķini) 

 Gads  2011 2012 2013 

Atlīdzība  734636 770713 834669 

Preces, pakalpojumi, nodokļi 337660 402512 384686 

Kapitālieguldījumi  134545 188548 86313 

Sociāla palīdzība  76583 15302 41455 

Transferti 

 

52993 31871 29014 

Pārējie izdevumi  2264 27 0 

KOPĀ 1338681 1408972 1376138 
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9.3. Izglītība  

Pašvaldības kompetenci un funkciju nodrošināšanu izglītībā nosaka  Izglītības likums, 

Vispārējās izglītības likums un spēkā esošie normatīvie akti. Lai īstenotu savas funkcijas 

izglītības jomā, Alsungas pašvaldībā izveidota Izglītības pārvalde. Budžeta tāme izglītībai 

2014.gadā - Izdevumi 623 387 EUR, tai skaitā valsts mērķdotācijas pedagogiem 231 077 

EUR,  bet pašvaldības finansējums un pašu ieņēmumi sastāda 356 752 EUR.  

  Alsungas novadā vispārējās izglītības funkcijas veic: 

 Alsungas Pirmsskolas izglītības iestāde «Miķelītis»   

 Pirmsskolas izglītības programmu 

 Alsungas vidusskola  

 Pamatizglītības programmu 

 Vispārējās vidējās izglītības programmu 

 Darboties interešu izglītības pulciņos. 

Profesionālās ievirzes izglītības funkciju: 

 Alsungas mūzikas skola 

 

2014.gada 1.septembrī mācības uzsāka: 

 Alsungas vidusskolā - 143 izglītojamie 

 PII «Miķelītis» - 51 bērns 

 Alsungas mūzikas skolā – 84 izglītojamie 
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35.attēls. Izglītojamo skaits Alsungas novada izglītības iestādēs pa gadiem. (Avots: Izglītības iestāžu 

dati) 

 

35.attēlā ir parādīts reģistrēto izglītojamo skaits attiecīgā mācību gada sākumā. Kā 

redzams Alsungas vidusskolā izglītojamo skaits samazinās, PII ir diezgan stabils, bet mūzikas 

skolā ir pieaugošs. Iemesls pieaugošam mūzikas skolēnu skaitam ir tas, ka ir mūzikas skolai ir 

filiāles Ventspils novada Jūrkalnē un Kuldīgas novada Ēdolē, kas dod statistisko pieaugumu.  

Alsungas vidusskola  

Patreizējā Alsungas vidusskolas ēka būvēta 1986. gadā aptuveni 470 bērniem. Uz 

2014.gada 1.septembri Alsungas vidusskolā mācās 143 skolēni. Vidusskolā 2014.gadā uz 143 

izglītojamiem ir 22 pedagogi un  15 tehniskā personāla darbinieki. Alsungas pašvaldība 

apmaksā 2014./2015.mācību gadā pusdienas 4.un 5.klases skolēniem (1.-3.klases skolēniem 

ēdināšanas izdevumi tiek segti no Valsts budžeta līdzekļiem). Papildus tiek nodrošināta LAD 

programma „Skolas piens” un „Skolas auglis”. Alsungas vidusskola nodrošina skolēnus ar 

mācību grāmatām, darba burtnīcām, dienasgrāmatām un skolēnu apliecībām. Pašvaldība 

nodrošina autobusu skolēniem tajos maršrutos, kur nevar izmantot sabiedrisko transportu. 

Savukārt, skolēniem, kuri izmantot sabiedrisko transportu, pašvaldība apmaksā e-talonus. 

Skolā notiek 7 veidu interešu izglītības pulciņi – Sports 2.-6.klasei, Angļu valoda 1.-

2.klasei un 3.-4.klasei, Novada mācība 4., 5.klasei, Vizuālā māksla 2.-11.klasei, Tautiskās 

dejas 1.-2.klasei, 3.-4.klasei, 5.-9.klasei, Eiropas klubs 8.-11.klasei, Keramika 5.-10.klasei.  

Lai motivētu 10.-12.klašu izglītojamos paaugstināt savus mācību sasniegumus, katru mēnesi 

tiek piešķirtas stipendijas, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 7 ballēm katrā 

mācību priekšmetā. 

Alsungas vidusskolā mācību gada ietvaros tiek organizētas auto apmācības 11.un 12. 

klašu skolēniem. Teorētiskā kursa – teorija, pirmās palīdzības kursi, valsts eksāmens teorijā, 

vadītāja apliecība - tiek apmaksāts no Alsungas novada domes finanšu līdzekļiem. Alsungas 

novada dome veic skolēnu un skolotāju apbalvošanu -  Goda diploma un naudas balvas 

piešķiršanu par panākumiem Valsts izglītības satura centra organizēto valsts, reģiona un 

novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādēs, atklātajās un komandu olimpiādēs, valsts, 

reģionālo profesionālās ievirzes izglītības konkursos, valsts un Kurzemes reģiona interešu 

izglītības konkursos un sporta sacensībās. 

Papildus Alsungas novada dome no budžeta līdzekļiem algo logopēdu, kurš ir pieejams 

abām vispārējās izglītības iestādēm, kā arī psihologa konsultācijas 1 reizi nedēļā. 



Alsungas novada attīstības programma 2015.-2020.gadam  

  

 

68 

 

Alsungas pirmsskolas izglītības iestāde „Miķelītis” 

Alsungas pirmsskolas izglītības iestādē „Miķelītis” ir 4 grupiņas kurās uz 2014.gada 

1.septembri ir 51 bērns. Bērnudārzā nodarbināti ir 9 pedagogi, kā arī 12 tehniskie darbinieki, 

tai skaitā auklītes. Bērnudārza ēka ir celta 1979.gadā ar kopējo platību 1387 m2. 2009.gadā un 

2014.gadā ar KPFI finanšu instrumenta piesaisti veikti energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi - ēkas siltināšana, logu, durvju, radiatoru un apkures cauruļu nomaiņa, kā arī 

apgaismojuma nomaiņa.  

Alsungas mūzikas skola 

Alsungas mūzikas skola dibināta 1977.gadā. 2005.gadā mūzikas skola tiek pārcelta no 

Alsungas ordeņpils telpām uz mūsdienīgi izremontētām telpām Alsungas vidusskolā. 

Alsungas mūzikas skola ir akreditēta mācību iestāde, kurā skolas audzēkņi iegūst 

profesionālās ievirzes izglītību. Skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes izglītības 

programmas klavierspēlē, akordeona spēlē un ģitāras spēlē, kā arī izveidota atsevišķa 

Vizuālās mākslas klase. Uz 2014.gada 1.septembri Alsungas mūzikas skolā mācās 84 skolēni. 

Mūzikas skolā nodarbināti 5 pedagogi un statistiski nav neviena tehniskā personāla 

darbinieka, taču tie tiek piesaistīti no skolas.  

9.4. Sociālā palīdzība un pakalpojumi 

Alsungas novadā sociālo palīdzību nodrošina Sociālais dienests, kura galvenā funkcija ir 

koordinēt, plānot un organizēt sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Alsungas 

pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, lai apmierinātu to pamatvajadzības un 

veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Sociālais dienests 

sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Alsungas trūcīgajiem  iedzīvotājiem, kā arī 

palīdz personām, ģimenēm un personu grupām noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās 

problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās. Sociālā dienesta 

speciālistu darbība ir vērsta uz to, lai panāktu un veicinātu personu sociālo problēmu 

praktisku risinājumu un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, iekļaušanos sabiedrībā, spēju 

palīdzēt pašiem sev.  

Sociālā dienesta kompetencē ir iedzīvotāju informēšana par sociālo palīdzību un 

sociālajiem pakalpojumiem, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšana. Savas 

kompetences ietvaros Sociālais dienests piedalās projektu izstrādē un finansējuma piesaistē, 

nodrošina piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu.  
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Sociālajā dienestā strādā dienesta vadītāja, kas vienlaicīgi pilda arī sociālā darbinieka 

pienākumus un viena sociālā darbiniece, kas strādā ar ģimenēm un bērniem. Sociālais dienests 

organizē valsts apmaksātās sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu. Par trūcīgām, 

2012.gadā Alsungas novadā ir tikušas atzītas 56 ģimenes (145 personas). 

Pašvaldības sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem izlietoti 15558 Ls, no kuriem lielākā 

daļa tērēti LR „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” noteiktajiem obligātajiem 

pašvaldības pabalstiem. Tie ir pabalsts Garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai. 

Saskaņā ar dāvinājuma līgumu starp Latvijas Pašvaldību savienību un Alsungas  novada 

domi, Alsungas novada trūcīgajām mājsaimniecībām tika izsniegtas 19 AS „Latvenergo” 

dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes 500kWh”. 

2012. gadā tika izskatīti 257 Alsungas novada iedzīvotāju iesniegumi sociālai palīdzībai un 

pakalpojumu saņemšanai. 

 

36.attēls. Sociālās palīdzības pabalstu izmaksas 2012.gadā. (Avots: Sociālā dienesta dati) 

 

2012.gadā tika izveidots Sabiedriskā pakalpojuma centrs Alsungas doktorāta ēkā, kur 

visiem iedzīvotājiem ir pieejamas dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumi. 
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9.5. Sabiedriskā kārtība 

Alsungas novadā sabiedrisko kārtību nodrošina Pašvaldības policija, kurā nodarbināti 

divi policists uz nepilnu slodzi. Policijas darbiniekiem apģērbs un ekipējums jāgādā pašiem.  

Darba vajadzībām ir piešķirts operatīvais transporta līdzeklis. Alsungā kārtības uzturēšanas 

nolūkā darbojas 2 video novērošanas kameras, no kurām viena ir manuāli regulējama. 

Novada iedzīvotāji ir drīzāk apmierināti (60%) ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu 

novadā, toties ļoti neapmierināti ir tikai 1% iedzīvotāju, kamēr ļoti apmierināti – 12% 

iedzīvotāju. Ar policijas pieejamību novadā drīzāk apmierināto iedzīvotāju (51%) ir vairāk 

nekā drīzāk neapmierināto (16%). Taču ļoti neapmierināto ir 5% iedzīvotāju. 

 
37. attēls  Novada iedzīvotāju apmierinātība ar policijas pieejamību un sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanas kvalitāti novadā. (Avots: novada iedzīvotāju aptauja) 

 

Savukārt reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaitam pa gadiem ir tendence samazināties.  

  

38. attēls Alsungas novadā reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits pa gadiem . (Avots: Valsts 

informācijas sistēma) 

Sabiedriski aktīvākajās vietās ir nepieciešams ieviest papildus video novērošanas 

sistēmas, kā arī izveidot ātrumu ierobežojošos vaļņus. Policijas veiksmīgākas darbības 

nodrošināšanai nepieciešams izveidot īslaicīgās aizturēšanas telpu. 
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9.6. Veselības aizsardzība un ārstniecība 

Alsungas novadā primāro veselības aprūpi veic 2 ģimenes ārstu prakses un 1 

zobārstniecības prakse. Ģimenes ārstu kompetencē ir iedzīvotāju veselības veicināšana, 

slimību profilakse, agrīna slimību diagnosticēšana, ārstēšana un rehabilitācija, tai skaitā, 

indikāciju noteikšana un rehabilitācijas rezultātu novērtēšana. 

Gundegas Zdanovskas ģimenes ārsta praksē nodarbināta viena ģimenes ārste, viens ārsta 

palīgs un viena medicīnas māsa. Reģistrēto pacientu skaits uz 01.01.2014. ir 1680, tai skaitā 

226 bērni. Lijas Būmeisteres ģimenes ārsta praksē nodarbināta viena ģimenes ārste un viena 

medicīnas māsa. Praksē reģistrēto pacientu skaits uz 01.01.2014.  ir 675, tai skaitā 112 bērni. 

Abiem ģimenes ārstiem ir tiesības izrakstīt valsts garantētās kompensējamās zāles pacientiem 

(Nacionālā veselības dienesta dati). 

Dainas Priedes ārsta prakse zobārstniecībā ir nodarbināts viena stomatoloģe un viens 

medicīnas māsas palīgs. Perspektīvā ir potenciāls izveidot jaunu zobārstniecību Alsungas 

novadā.  

Visas ārstu prakses lokalizējas vienuviet - Alsungas novadā Pils ielā 10, taču esošajā ēkā 

nav nodrošināta piekļuve invalīdiem ar kustību traucējumiem, līdz ar to perspektīvā būtu 

jānodrošina pacēlājs ratiņkrēslam, kā arī jāierīko atsevišķa invalīdu tualete. 

Visas Alsungas novada ārstu prakses ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu 

par valsts apmaksāto primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 

Alsungā lokalizējas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta  brigāde, kuras sastāvā 

ir divas ārstniecības personas, operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs, kura rīcībā ir 

operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis, ar attiecīgu medicīnisko aprīkojumu. 

Alsungā atrodas viena privāta aptieka „Alsungas aptieka”, kura ir tiesīga izsniegt valsts 

kompensētos medikamentus. 

9.7. Sabiedrības līdzdalība un sadarbība ar NVO 

Alsungas pašvaldība nodrošina sabiedrības informēšanu par savu darbību un aktuālajiem 

notikumiem pašvaldībā, ievietojot informāciju savā mājas lapā interneta vietnē 

www.alsunga.lv, kā arī ikmēneša bezmaksas Alsungas novada izdevumā „Alsungas ziņas”, 

kura tirāža ir ap 700 eksemplāru. Jebkurš interesents var piedalīties Alsungas novada Domes 

sēdēs. 

2011.gadā pirmo reizi Alsungas novada dome organizēja mazo projektu konkursu „Mēs-

Alsungai!” ar mērķi veicināt iniciatīvu iedzīvotājos, lai uzlabotu Alsungas novada apkārtējo 
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vidi un veicinātu sabiedriskās aktivitātes. Atbalsta pretendenti  var būt gan esošas sabiedriskas 

organizācijas, gan neformālas iedzīvotāju grupas. Nav būtiski, kur ir reģistrēta formālā 

apvienība/deklarēti darba grupas dalībnieki – svarīgi, lai projekts sniegtu labumu Alsungas 

novadam. 

Novadā ir samērā daudz biedrību – 14, turklāt 4 no tām ir dibinātas 2013.gadā, kas liecina 

par iedzīvotāju samērā augsto sabiedrisko aktivitāti. Kaut gan biedrības pēc savas būtības ir 

bezpeļņas organizācijas un darbojas sabiedrisku un sociālu mērķu sasniegšanai, tomēr arī to 

darbība atstāj ietekmi uz novada nodarbinātību un finanšu piesaisti pašvaldībai. Novadā 

reģistrētas 2 reliģiskās organizācijas (draudzes) un 1 kooperatīvā sabiedrība. 

Alsungas novada dome nevalstiskās organizācijas atbalsta, iznomājot telpas par 

simbolisku samaksu, kā arī tiek strādāts pie tā, lai ar aktīvākajām biedrībām notiktu 

savstarpēja sadarbība dažādu projektu un pasākumu ietvaros.  

9.8. Pašvaldības īstenotie projekti 

Finansējuma piesaiste izglītībai 

» KPFI projekti Pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšanai 2009. un 

2014.gadā - Pirmsskolas izglītības ēkas siltināšana, logu, durvju, radiatoru un apkures cauruļu 

nomaiņa, lampu nomaiņa. 

» ELFLA Rotaļu laukuma objekta iegāde un uzstādīšana Alsungas pirmsskolas izglītības 

iestādes teritorijā 

» ERAF projekts Alsungas vidusskolas informatizācija – iegādāti 22 stacionārie datori, 2 

portatīvie datori, 1 multimediju tehnikas komplekts (sastāv no 1 interaktīvās tāfeles un 1 

projektora) 

» ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos 

» Comenius The Language of Art - skolēnu un pedagogu pieredzes apmaiņas vizītes pie 

sadarbības partneriem, savas vietējās kultūras vērtību popularizēšana. 

» ELFLA projekts Alsungas vidusskolas mājturības kabineta vienkāršotā renovācija 

Finansējums ceļu infrastruktūrai 

» EZF projekts Liepu ielas rekonstrukcija Alsungā - no jauna uzklāts asfaltbetona segums 

ciemata ielai 200 metru garumā  
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» EZF projekts Autoceļa „Rija-Zaļumi” segas rekonstrukcija Alsungā - rekonstruēts 

asfaltbetona segums 247 metru garumā 

» EZF projekts Ārējā apgaismojuma rekonstrukcija Maija, Ziedlejas, Kuršu un Kalna ielās 

Alsungas novadā 

» ERAF projekts Satiksmes efektivitātes paaugstināšana un drošības uzlabošana Alsungas 

pagastā - gājēju ietves seguma atjaunošana Pils un Skolas ielās; - Apgaismojuma uzstādīšana; 

- 4 jaunu pieturvietu izbūve 

» ERAF projekts Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Raiņa ielā, 

Alsungā 

Citi projekti 

» ESF projekts Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu 

iegūšanai un uzturēšanai 

» ELFLA projekts Sabiedrisko pakalpojuma centra izveide Alsungas novadā 

» Mūžizglītības programmas GRUNDTVIG projekts CREACTIV – Create Active Aging – 

activating and integrating seniors by using art-based activities – socializēšanās un pieredzes 

apmaiņas projekts Alsungas senioriem 

» ELFLA projekts Alsungas kultūras nama iekštelpu rekonstrukcija 

» ESF projekts Speciālistu piesaiste Alsungas novada pašvaldībai 

» VKKF projekts Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa neatliekami glābjamo darbu 

tehniskā projekta izstrāde  

» VKKF projekts Tradicionālās kokles un stabules spēles muzicēšanas tradīciju uzturēšana suitu 

novadā 

» VKPAI projekts Alsungas pils ZA torņa lietusūdens novadīšanas noteksistēmas izveide 

» VKPAI projekts Alsungas pils tehniskās apsekošanas veikšanai un risinājumu izstrādei pils 

ZA korpusa pagrabu konservācijai 

 

39. attēls Alsungas novadā ES fondu projektu finansējuma summa uz 1000 iedz. pa gadiem (Avots: 

RAIM) 

 

Pašvaldība 
ES fondu (ELGF, ELFLA, EZF) projektu 

finansējuma summa uz 1000 iedz. (EUR, 
RAIM apr.) 

ES fondu (ERAF, ESF, KF) projektu 
finansējuma summa uz 1000 iedz. (EUR, 

RAIM apr.) 

2012 2013 2012 2013 

Alsungas novads 833 832.12 572 095.88 27 279.83 55 187.89 



Alsunga  
2014 

 

SVID ANALĪZE 

 NOZARE STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES IESPĒJAS DRAUDI 

Demogrāfija 

 

 Stabils darbspējas vecuma 
iedzīvotāju īpatsvars 

(Alsungas novadā 1043 jeb 66% no 

visiem iedzīvotājiem ir darbspējas 

vecumā, tas ir labāks rādītājs, nekā 

vidēji Latvijā – 65%) 

 

 Iedzīvotāju skaita samazināšanās 

 Iedzīvotāju dabiskais pieaugums 

negatīvs 

 Negatīvs migrācijas saldo  

 Atbalsts ģimenēm un bērniem 

demogrāfiskās situācijas uzlabošanai 

 Alsungas novads  kā kvalitatīva 

dzīves vide 

 Iedzīvotāju skaita vispārēja 

samazināšanās 

 Darbspējīgo iedzīvotāju  migrācija 

Vide 

 

 Ainaviska un klusa vide 

 Laba vides kvalitāte 

 Komunālās saimniecības 

pakāpeniska sakārtošana 

 Iedzīvotāji iesaistās novada 

sakopšanā 

 Iedzīvotājiem pieejamas atklātas 

ūdenskrātuves novadā un tā apkārtnē 

 Augsts ūdenskrātuvju  kvalitātes 

novērtējums 

 Novada  infrastruktūras nav 

piemērota cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām 

 Trūkst visaptverošas sadzīves 

notekūdeņu kanalizācijas sistēmas  

 Nepietiekams ekonomisko 

instrumentu nodrošinājums un 

pielietošana vides vērtību aizsardzībā 

 

 Iedzīvotāju motivēšana iesaistīties 

novada sakopšanā 

 Videi draudzīga tūrisma attīstīšana 

 Atpūtas zonu veidošana pie ezeriem 

 Novada mežu teritoriju izmantošana 

iedzīvotāju aktīvai atpūtai 

 Potenciāli piesārņoto teritoriju 

apzināšana, novērtēšana un sanācija 

valstiskā līmenī 

 Transporta plūsmas palielināšanās 

 Sabiedrības neizpratne par vides un 

kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas 

nozīmīgumu 

 Vides piesārņojuma pieaugums 

Sabiedriskā 

drošība  

 Novada pašvaldība regulāri risina 

sabiedriskās drošības problēmas 

 Pie sabiedriskajiem objektiem 

izvietotas video novērošanas kameras 

 Noziedzīgo nodarījumu skaita 

samazināšanās 

 Nav īslaicīgās aizturēšanas telpas 

 

 Sabiedriski aktīvākajās vietās 

ieviest papildus video novērošanas 

sistēmas 

 Ātrumu ierobežojošo vaļņu izveide 

 Noziedzīgo nodarījumu skaita 

palielināšanās 

Tehniskā 

infrastruktūra  

 Veikta ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija Alsungas ciema ielās  

 Veikti izglītības iestāžu ēku 

energoefektivitātes pasākumi  

 Atkritumu apsaimniekošana tiek 

nodrošināta ar pakalpojuma sniedzēja 

palīdzību 

 Tiek veikta pašvaldības namu 

 Novecojušas ūdens apgādes un 

kanalizācijas sistēmas 

 Nepietiekami finanšu resursi 

inženiertehniskās infrastruktūras 

attīstībai un uzturēšanai 

 Vairākas pašvaldības mājas netiek 

nodrošinātas ar centralizētu  ūdens un 

siltumapgādi 

 Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu ieviešana 

 Ūdenssaimniecības sistēmu 

renovācija 

  Lokālo siltumavotu rekonstrukcija 

uz atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu. 

 ES fondu piesaiste dažādiem 

 Cenu kāpums materiāliem, 

būvniecībai, apkurei un degvielai 

 Kurināmā resursu trūkums 

 Kurināmā un degvielas cenu 

pieaugums 

 Cenu pieaugums komunālās 

saimniecības pakalpojumiem un 

iedzīvotāju zemā maksātspēja 
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apsaimniekošana  

 
 Slikta pašvaldības ēku 

energoefektivitāte 

 Dzīvokļu īpašnieki nav ieinteresēti 

piedalīties  māju  apsaimniekošanā 

 Daži privātīpašumi netiek 

apsaimniekoti – graustu veidošanās 

infrastruktūras projektiem 

 Uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras izveide 

 Pieaugošs sadzīves atkritumu 

daudzums 

Transporta 

infrastruktūra 

 Novada teritoriju šķērso valsts 

reģionālais autoceļš P119 

 Pašvaldības ceļi tiek uzturēti iespēju 

robežās 

 Nodrošināta tuvākās pilsētas – 

Kuldīgas sasniedzamība ar 

sabiedrisko transportu 

 Novadā ir labi organizēti skolēnu 

pārvadājumi 

 Izstrādāta pašvaldības ceļu 

asfaltēšanas programma 

 Pietiekams stāvlaukumu skaits 

 Pašvaldības autoceļu stāvoklis ir 

neapmierinošs 

 Liels grantēto ielu īpatsvars novadā 

 Pašvaldībai nepietiekami līdzekļi 

ceļu uzturēšanai  

 Nav nodrošināta blakus novadu 

pilsētu – Ventspils un Liepājas tieša 

sasniedzamība ar sabiedrisko 

transportu 

 Nav veloceliņu 

 

 Pieaugoši ceļa fonda līdzekļi 

 Asfalta segas uzklāšana Zvirgzdu 

ezera sasniedzamībai 

 ES fondu piesaiste dažādiem 

transporta infrastruktūras projektiem 

 Uzlabojumi gājēju un velobraucēju 

drošībai, t.sk. veloceliņu izbūve 

 Sabiedriskā transporta attīstības 

veicināšana 

 Cenu kāpums materiāliem un 

būvniecības izmaksām  

 Transporta līdzekļu skaita 

palielināšanās novadā 

Informācijas 

tehnoloģijas  

 Bibliotēka nodrošina pieejamību 

elektroniskajiem pakalpojumiem 

 Palielinās interneta lietotāju skaits 

 Visās valsts un pašvaldību iestādēs 

ir pieejams patstāvīgais interneta 

pieslēgums 

 Alsungas izglītības iestādēs tiek 

nodrošināta bezvadu interneta 

pieejamība 

 Plaša IT izmantošana jauniešu vidū 

 Ierobežoti e-pakalpojumi 

pašvaldības iestādēs 

 Zems vidējās un vecākās paaudzes 

prasmju līmenis IT lietošanā 

 Vājš telekomunikāciju tīkla 

pārklājums ap Zvirgzdu ezeru 

 Novecojusi pašvaldības mājaslapa 

 IT strauja attīstība un 

multifunkcionalitāte 

 Papildus bezvadu interneta pieejas 

punkta izveide novadā 

 E-vides pakalpojumu attīstība un 

pieejamība 

 Skārienjutīgu interaktīvu displeju 

un kiosku ieviešana informācijas 

iegūšanai  

 IT tehnoloģiju straujā novecošanās 

 Datoratkarības izplatība 

 Datu un informācijas drošība e-vidē 

 

Izglītība  Veikta izglītības iestāžu ēku 

renovācija un infrastruktūras daļēja 

sakārtošana 

 Stabils pieprasījums pēc 

pirmsskolas izglītības iestādes 

 Skolēnu skaita samazināšanās 

 Ierobežots finansējums iestāžu 

materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai, 

atjaunošanai un attīstībai 

 Nepietiekošs izglītības iestāžu 

 Izglītības iestāžu modernizācija ar 

valsts vai ES struktūrfondu atbalstu  

 Pilnīgāka informāciju tehnoloģiju 

izmantošana izglītības iestādēs 

 Neformālās izglītības piedāvājuma 

 Skolas piepildījums turpina 

samazināties 

 Samazinoties izglītojamo skaitam, 

ar katru gadu palielinās izdevumi uz 1 

skolēnu 
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pakalpojumiem 

 Augsts pedagogu izglītības un 

pieredzes līmenis 

 Mūzikas skolas  izglītojamo skaita 

pieaugums 

 Pašvaldības finansēta motivācijas 

sistēma izglītojamiem  

 Pedagogiem lielākas iespējas 

individuāli strādāt ar bērniem 

nepārpildīto klašu dēļ 

 Labi organizēti skolēnu 

pārvadājumi 

sporta bāžu nodrošinājums 

 Pedagogiem motivācijas un 

iniciatīvas trūkums pašrealizēties 

 Nepietiekami plašs Mūzikas skolas 

mācību priekšmetu klāsts 

 Nav dienas centrs bērniem un 

jauniešiem - neformāla tikšanās vieta 

 Pirmsskolas izglītības iestādē 

neapmierinošs āra rotaļu aprīkojums 

un laukumi 

paplašināšana 

 Alsungas vidusskolas telpu 

izmantošanas optimizācija 

 Uzņēmējspējas iekļaušana mācību 

procesā vispārējās izglītības iestādēs 

 Veselīgas un aktīvas dzīvesvides 

veidošana skolā 

 Izglītības kvalitātes pasliktināšanās 

specifisku mācību priekšmetu 

pedagogu trūkuma dēļ. 

 Novadam nelabvēlīgas reformas 

izglītības jomā 

Kultūra  UNESCO statuss Suitu kultūrtelpai 

 Unikāls kultūrvēsturiskais 

mantojums 

 Kultūras pasākumus novadā aktīvi 

organizē NVO 

 Alsungas novadā pieejams plašs 

tradicionālās suitu kultūras 

piedāvājums  

 Aktīvi iedzīvotāji ar interesi par 

kultūras pasākumiem 

 Atbilstošas telpas un infrastruktūra 

dažādu kultūras aktivitāšu 

organizēšanai 

 Nepietiekošas izklaides iespējas 

novadā 

 Mūsdienu prasībām neatbilstoša 

brīvdabas estrāde 

 Mazinās iedzīvotāju interese par 

kultūras norisēm 

 Finanšu resursu trūkums projektu 

līdzfinansēšanai, kultūras pasākumu 

organizēšanai un pašdarbības 

kolektīvu darbībai 

 Vairākas kultūras institūcijas nav 

pieejamas cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem 

 Nepietiekams sabiedriskā transporta 

nodrošinājums pasākumu 

apmeklējumiem 

 Šaurs kultūras pasākumu profils 

 Palielinās investīcijas kultūras 

infrastruktūras attīstībā 

 Materiāli tehniskās bāzes 

atjaunošana un pilnveidošana 

 Kultūras pasākumu dažādošana 

 Sociālo tīklu izmantošana kultūras 

pasākumu popularizēšanai 

 Suitu identitātes kā vērtības zudums 

 Jauniešu un vidējās paaudzes 

iedzīvotāju aiziešana no Alsungas 

novada 

 Ierobežotas iespējas ES finansējuma 

piesaistei  

 Sociālo problēmu pieaugums - 

trūcīgo personu skaita palielināšanās 

 Finanšu resursu trūkums projektu 

līdzfinansēšanai 

Sports un aktīvā 

atpūta 

 Aktīvi iedzīvotāji, ir interese par 

sportu 

 Labi sasniegumi Ugunsdzēsības 

sportā  

 Nepietiekams finansējums sporta 

inventāra iegādei 

 Maz aktīvās atpūtas iespēju bērniem 

un jauniešiem 

 Modernu sporta mācīšanas līdzekļu 

un metožu ieviešana izglītības 

iestādēs 

 Iedzīvotāju, īpaši jauniešu un bērnu 

 Veselības un fiziskās sagatavotības 

stāvokļa pasliktināšanās bērnu un 

jauniešu vidū 

 Jauniešu intereses par sportu 
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 Vairāki entuziasti aktīva 

dzīvesveida veicināšanai 

 Veiksmīgi organizēti dažāda 

mēroga sporta pasākumi 

 Sporta pasākumu ģimenēm aktīvai 

brīvā laika pavadīšanai 

 Novadā darbojas sporta metodiķis 

 Slikts un novecojis sporta 

infrastruktūras stāvoklis 

iesaistīšana sporta dzīvē 

 Veselīgs dzīvesveids un sports 

valstī tiek plaši popularizēts un 

atbalstīts 

 Novadā tiek attīstīta sporta 

infrastruktūra un iegādāts inventārs 

mazināšanās 

Sociālā aprūpe  Izveidots sociālais dienests, kurā ir 

arī sociālais darbinieks darbam ar 

ģimenēm ar bērniem 

 Izveidots Sabiedrisko pakalpojumu 

centrs 

 Būtiskas sociālās palīdzības 

sniegšana iedzīvotājiem  

 Sociālo pakalpojumu 

administrēšanas programma (SOPA) 

 Nav dienas centra invalīdiem, 

pensionāriem u.c. sociālām grupām 

 Finansējuma un dzīvojamā fonda 

rezervju trūkums mājokļa jautājuma 

risināšanai 

 Trūkst kvalitatīva dzīvojamā fonda 

 Jaunas darba metožu un paņēmienu 

ieviešana sociālajā darbā 

 Iedzīvotāju motivēšana brīvprātīgo 

darba veikšanai 

 Alternatīvu aprūpes pakalpojumu 

(sociālā aprūpe mājās) attīstība  

 Veidot dzīvojamo fondu jaunu 

speciālistu piesaistei 

 Veidot dienas centru dažādām 

sociālām grupām 

 Sociālo problēmu pieaugums 

 Nesabalansēta sociālo pabalstu un 

nodarbinātības veicināšanas politika, 

kā rezultātā veidojas „bezdarbnieks” 

kā dzīvesveids izplatība 

 

Sabiedrības 

veselība 

 

 Pietiekams ārstniecības 

pakalpojumu klāsts 

 Ārstu prakses ir līgumattiecībās ar 

Nacionālo veselības dienestu  

 Alsungā atrodas neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienesta  

brigāde 

 Nav diagnostikas iespējas (iekārtas, 

speciālisti) 

 Cilvēkresursu (ārstniecības 

personu) novecošanās 

 Ārstniecības iestādes nav pieejamas 

personām ar kustību traucējumiem 

 Trūkst fizioterapijas pakalpojuma  

 Kvalitatīvu veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstība 

 Jaunu speciālistu piesaiste 

 Iedzīvotāju izpratnes veicināšana 

par veselīgu dzīves veidu un 

profilaksi  

 Speciālistu trūkums medicīnas 

nozarē 

 Veselības aprūpes valsts politika 

nav vērsta uz pieejamību 

iedzīvotājiem 

  Pasliktinās iedzīvotāju vispārējais 

veselības stāvoklis 

 Atkarību izraisošo vielu izplatība 

Uzņēmējdarbība  Ļoti liels ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaits uz 1000 

iedzīvotājiem (111/2013.g.); 

 Ekoloģiski tīra vide un neizmantota 

dabas vērtība 

 Institucionālā vide un pakalpojumu 

pieejamība tuvu uzņēmējdarbības 

vietai 

 Nepietiekama uzņēmējdarbības 

stimulēšana 

 Līdzekļu trūkums infrastruktūras 

izveidošanai un attīstībai investīciju 

piesaistei 

 Kvalificēta darbaspēka trūkums 

 Ģeogrāfiskais novietojums attiecībā 

uz galvaspilsētu 

 Veicināt uzņēmumu skaitu, kas 

ražotu produkciju ar augstu 

pievienoto vērtību 

 Iesaistīšanās dažādās ES 

finansējuma programmās 

infrastruktūras izveidei 

 Informatīvs atbalsts uzņēmējiem 

 Mūsdienīgas novada mājaslapas 

 Uzņēmējdarbības attīstību 

ierobežojoši politiskie lēmumi 

 Finanšu trūkums un iniciatīvas 

trūkums uzsākt uzņēmējdarbību 

 Valsts ekonomiskās situācijas un 

politiskās darbības nestabilitāte. Nav 

pēctecības likumdošanā un stabilas  

ekonomiskās attīstības 
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 Neliels attālums līdz ostas pilsētām 

– Liepāju un Ventspili 

 Labs ceļu tīkla ģeogrāfiskais 

novietojums 

 Bagāts kultūras mantojums un 

esamība UNESCO  

 Labs klimats lauksaimniecības 

attīstībai 

 Pieaugoša mājražošanas attīstības 

tendence 

 Maz attīstīta uzņēmējdarbības  

informācijas vide 

 

izveidošana ar investīciju piesaistes 

informāciju citās valodās 

 Lauku tūrisma attīstība 

 Uzņēmējspējas iekļaušana mācību 

procesā 

 Nodrošināt konsultatīvo atbalstu 

uzņēmējiem 

 Kontrolējošo iestāžu represīvā 

attieksme pret uzņēmējiem 

Tūrisms, atpūta  Suitu kultūrtelpa kā tūrisma mērķis 

 Zīmola „Suiti” atpazīstamība 

 Aktīvas NVO  

 Veselīga un sakārtota vide 

 Attīstīts tūrisma servisa objektu 

piedāvājums 

 Amatniecība kā tūrisma 

pakalpojums 

 Kultūras un sporta pasākumu 

organizēšanas tradīcijas 

 Neliels attālums līdz jūras 

stāvkrastam 

 Ainaviska vide, senais jūras 

stāvkrasts 

 Alsungas Livonijas Ordeņpils 

 Nepietiekams informatīvo norāžu 

skaits un izvietojums 

 Ierobežots apkalpojošās sfēras 

pakalpojumu piedāvājums 

 Samazinās muzeja apmeklētāju 

skaits 

 Nav tūrisma informācijas centra 

 Nepietiekams tūrisma mārketings 

 Trūkst infrastruktūra atpūtai 

sabiedriskās vietās pie ezeriem  un 

upēm 

 Alsungas Livonijas Ordeņpils 

uzturēšanai un atjaunošanai 

nepietiekams finansējums 

 Sabiedrisko tualešu trūkums 

 Tūrisma pakalpojumu pilnveide, 

sadarbojoties muzejam un tūrisma 

uzņēmējiem 

 Dabas tūrisma pieprasījuma 

pieaugums 

 Tūrisma informācijas centra izveide 

Alsungas pilī  

 Amatu mājas izveide 

 Upju tūrisma attīstība 

 Rekreatīvā tūrisma attīstība 

 Sistēmas un vienotu darbības 

principu trūkums 

 Sadarbības trūkums starp 

pašvaldības iestādēm, uzņēmējiem un 

NVO tūrisma attīstībai 

 Nepietiekams finansējums tūrisma 

attīstībai  

 Kultūras pieminekļu saglabāšanas 

apdraudējums 
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Kopsavilkums 

 

Alsungas novadā 2014.gada sākumā ir 1592 iedzīvotāju un tas ir  otrs mazākais novads 

Latvijā. Kā jau visā Latvijas teritorijā iedzīvotāju skaitam ir tendence ar katru gadu 

pakāpeniski samazināties. Taču salīdzinot ar kaimiņu novadiem Alsungas novadā ir bijis 

vismazākais iedzīvotāju skaita samazinājums. Demogrāfiskā situācija ir novērtēta kā viens no 

lielākajiem draudiem kā arī vājajām pusēm visās nozarēs. 

Novada ģeogrāfiskais novietojums uzskatāms kā labvēlīgs – tuvu Baltijas jūras piekrastei 

ar tai piemītošu specifisku klimatu. Ir potenciāls izmantot vēju resursus enerģijas ražošanai. 

Pozitīvs fakts, ka novada teritoriju 53% aizņem mežu platības, bet 33% lauksaimniecības 

zemes. Vides kvalitāte vērtējama kā laba un kopumā novads ir sakopts. 

Alsungas novadā uzņēmējdarbība balstās galvenokārt uz mežistrādi un lauksaimniecību, 

mājražošanu un tūrismu. Novadā ir liels aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem. 

Lauksaimniecība novadā ir sadrumstalota - ir daudz nelielo saimniecību skaits. Tiek ražoti 

graudi, gaļa, piens, medus, dārzeņi, rapsis, augļi, ogas, u.c. Daudzas lauksaimniecībā 

izmantotās zemes platības ir atzītas par ainaviski vērtīgām lauksaimniecības zemēm. Maz ir 

bioloģisko saimniecību. Salīdzinoši daudz uzņēmumu nodarbojas arī ar meža resursu 

apsaimniekošanu un pārstrādi. Nozīmīgs faktors ir kvalificēta darbaspēka trūkums, kas kavē 

uzņēmējdarbības attīstību. Vairums iedzīvotāju uzskata, ka Alsungas novada attīstības 

virziens ir uzņēmējdarbība, par vienu no aktuālākajām problēmām uzsverot darbavietu 

trūkumu. 

Pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras veikta pētījuma „Investīciju piesaistes indekss 

pašvaldībām” Alsungas novads starp visiem Latvijas novadiem ierindojas 3.vietā pēc dzīves 

vides kvalitātes faktora, kas iekļauj tādus indikatorus kā ārstu skaits, kultūras iestāžu skaits, 

mājokļu skaits un reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem. Lai gan 

Alsungas novads ir mazs, tomēr tiek nodrošināts pietiekami plašs publisko pakalpojumu 

klāsts. Savukārt pēc infrastruktūras faktora, kas iekļauj tādus indikatorus kā kopējais ceļu tīkla 

blīvums, pieslēguma iespēja vismaz 10 kilovoltu elektropārvaldes līnijai, dabasgāzes 

pieslēguma iespēja u.c. Alsungas novads ierindojas 115.vietā no 119 vietām. Nākas secināt, 

ka uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei ir nepieciešami infrastruktūras 

uzlabojumi. 

Pašvaldības tehniskā infrastruktūra vērtējama kā vidēji labi attīstīta, tomēr būtiski veikt 

energoefektivitātes pasākumus ēkās, kā arī jāveic pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem 
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siltuma ražošanai. Komunālos pakalpojumus novadā veic gan pašvaldības Komunālais 

iecirknis, gan SIA „Alsunga”. Nepieciešami ieguldījumi notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 

sistēmu sakārtošanā, kā arī uzlabot ceļu, ielu un ietvju stāvokli, ar kuru ir neapmierināti 

iedzīvotāji. 

Alsungas novads robežojas ar Kuldīgas novada Gudenieku pagastu un Ventspils novada 

Jūrkalnes pagastu. Izsenis visi trīs pagasti bijuši kā vienota suitu teritoriālā telpa, līdz ar to, lai 

nezaudētu suitu identitāti ir svarīgi veidot kopīgu zīmolvedību un tūrisma attīstības 

koncepciju sadarbībā ar Kuldīgas un Ventspils novadiem. Tādēļ arī Alsungas novadā ir 

būtiski turpināt attīstīt tūrisma nozari, liekot uzsvaru tieši uz suitu kultūras vērtību 

izmantošanu tajā. Tūrisma un atpūtas attīstībai nepieciešami dažādi infrastruktūras 

uzlabojumi, kā, piemēram, pašvaldības ceļu,  publisko tualešu rekonstrukcija, kā arī pašu 

tūrisma apskates objektu rekonstrukcija un restaurācija. Labi saglabājusies ir Alsungas 

viduslaiku ordeņpils, taču tai nepieciešamas lielas investīcijas, lai ar to spētu piesaistīt 

tūristus. Ezeri ir būtisks novada ekonomisko attīstību sekmējošs faktors, kuru potenciāls 

netiek pilnībā izmantots.     

Novadā nozīmīgs resurss ir izglītots un radošs cilvēks ar novadam  raksturīgu mentalitāti, 

piederības izjūtu un kultūras apziņu. Turpmākais pamats novada attīstībai ir tradīciju un 

kultūras mantojuma izpratne  mijiedarbībā ar uzņēmējspēju. Novada identitātes un kultūras 

pievienoto vērtību nosaka saglabātās suitu tradīcijas, dialekts, burdona dziedāšana, kulinārais 

mantojums, raksturīgā kultūrvide.  

Kā lielākie Alsungas novada attīstības draudi ir demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās, 

valsts nodokļu politikas biežās izmaiņas, valsts virzīta izglītības iestāžu reforma un investīciju 

un finanšu trūkums attīstībai. 
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II DAĻA – STRATĒĢISKĀ DAĻA 

Novada vizītkarte 

» Novadā dzīvo 1592  iedzīvotāju  

» Kopējā novada teritorija – 191 km2  

» Atrodas Latvijas Dienvidrietumu daļā, starp divām ostas pilsētām – Liepāju (~80 km) un 

Ventspili (~60 km) 

» Novada Suitu kultūrtelpa ir iekļauta UNESCO nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, kam 

nepieciešama neatliekama glābšana 

» Lielākā ūdenstilpe – Zvirgzdu ezers, kura platība ir 74 ha, dabas liegumi „Užavas augštece”, 

„Diļļu pļavas”, „Alsungas meži” iekļauti NATURA 2000 aizsargājamo teritoriju sarakstā  

» Alsungā atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Alsungas Livonijas ordeņa pils 

» Liels aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem – 111 (2013.gadā) 

» Visplašāk attīstītākās uzņēmējdarbības nozares – lauksaimniecība (graudkopība, 

piensaimniecība, augļkopība), mežsaimniecība, netradicionālās lauksaimniecības formas 

(amatniecība, biškopība, mājražošana utt.) 

» Vietējās priekšrocības – zīmols „Suiti”, UNESCO statuss, aktīvas nevalstiskās organizācijas 

un iedzīvotāji, Dzirnavezers,  Zvirgzdu ezers, attālums no ostas pilsētām – Liepāju, Ventspili, 

vietējie produkti – (Sklandrausis), pasākumi (Burdona festivāls, Lebediks, Sv.Miķeļa svētki).  
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Specializācija 

Alsungas novada specializācija pamatojas uz  tradicionālajām nozarēm – 

mežsaimniecību, lauksaimniecību, mājražošanu un kultūras tūrismu. 

Ņemot vērā to, ka Alsungas novada teritorijas lielāko daļu aizņem meži – būtisks resurss 

ir meži un koksnes izmantošana. Novadā ir izveidojušies konkurētspējīgi mežistrādes 

uzņēmumi, kas veiksmīgi darbojas Latvijas mērogā. Taču svarīgi nozarei radīt pievienoto 

vērtību, veicinot jaunu produktu dizaina un preču zīmju attīstīšanu, piesaistot kvalificētus 

speciālistus. 

Otra nozare, kas veicina novada attīstību ir lauksaimniecība – graudkopība, lopkopība un 

lauksaimniecisko produktu ražošana, kas balstās uz efektīvu vietējo dabas resursu pārvaldību 

un izmantošanu. Pēc lauksaimniecībā izmantojamām zemēm Alsungas novadā visvairāk – 

47,5% ir aramzeme, tāpat procentuāli daudz – 30,7% ir pļavas un 20,7% - ganības, augļu 

dārzi aizņem tikai 1,1% novadā. Klimatiskie apstākļi ir labs priekšnoteikums augļkopības 

nozares attīstībai novadā. 

Alsungā ir attīstījusies mājražošana – ņemot vērā senās tradīcijas – tiek siets siers, cepta 

maize un sklandrauši, kā arī piekopta amatniecība, aužot audumus tautas tērpiem, veidojot 

keramikas izstrādājumus. Mājražošana un kultūras mantojums Alsungas novadā ir pamats 

tūrismam, kas arī ir viena no Alsungas ekonomiskajām specializācijām. Izmantojot gan esošās 

materiālās, gan nemateriālās kultūras potenciālu, skaisto, sakopto vidi, dabas resursus, ir 

jāpalielina piesaistītā tūristu plūsma. Rezultātā, ir iespējas attīstīt ar tūristu apkalpošanu 

saistītās uzņēmējdarbības pakalpojumus - ēdināšanas un naktsmītņu nodrošināšanu, gidu 

pakalpojumus, suvenīru ražošanu, u.c. 

Alsungas novadā jāstiprina vietējo uzņēmēju, lauksaimnieku, mājražotāju iespējas iegūt 

kvalitatīvus pakalpojumus – biznesa, finanšu konsultācijas, atbalstu projekta izstrādei, 

realizācijai, u.c. Šādu pakalpojumu pieejamība ir nodrošināma gan caur pašvaldības atbalstu, 

gan iesaistot vietējo uzņēmēju zināšanu pārnesi un kompetenci, veicinot sadarbību un 

pašiniciatīvu. 

 

 

  



Alsungas novada attīstības programma 2015.-2020.gadam  

  

 

83 

 

Sasaiste ar hierarhiski augstākiem attīstības plānošanas dokumentiem 

     Šajā nodaļā apskatīti citu līmeņu plānošanas dokumenti un katra dokumenta svarīgākie 

nosacījumi un ieteikumi, kas ņemti vērā izstrādājot Alsungas novada attīstības programmas 

2015.-2020.gadam, kā arī pašvaldību, kas robežojas ar Alsungas novada administratīvo 

teritoriju, plānošanas dokumenti. 

Eiropa 2020. Eiropas Savienības līmenī svarīgākais attīstības plānošanas dokuments ir 

„Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei”. Tās mērķis ir veicināt 

izaugsmi un nodarbinātību Eiropas Savienībā kopumā un katrā dalībvalstī atsevišķi. Stratēģijā 

„Eiropa 2020” ir izklāstīts redzējums par Eiropas sociālo tirgus ekonomiku nākamajā 

desmitgadē, un tās pamatā ir trīs savstarpēji saistītas un savstarpēji pastiprinošas prioritārās 

jomas: „gudra” izaugsme, attīstot uz zināšanām balstītu ekonomiku un inovāciju; ilgtspējīga 

izaugsme, veicinot ekonomiku, kas rada zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, taupīgi 

izmanto resursus un ir konkurētspējīga; un iekļaujoša izaugsme, sekmējot ekonomiku, kuru 

raksturo augsts nodarbinātības līmenis un sociālā un teritoriālā kohēzija. 

Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai (VASAB) ir 11 Baltijas jūras reģiona valstu 

starpvaldību sadarbība telpiskās plānošanas un attīstības jautājumos, kuras vadībā ir iesaistīti 

11 atbildīgie ministri un Krievijas reģionu un Vācijas zemju atbildīgās amatpersonas. Baltijas 

jūras reģiona telpiskās attīstības vīzijā 2030.gadam ir izklāstītas rīcībpolitikas pamatnostādnes 

un noteikta darba kārtība trijās tematiskās jomās: pilsētu tīklojuma izveides un pilsētas un 

lauku sadarbības veicināšana; iekšējās un ārējās sasniedzamības uzlabošana; jūras telpiskās 

plānošanas un apsaimniekošanas uzlabošana. Alsungas novada attīstības programma paredz 

sadarbības veicināšanu ar Ventspils un Kuldīgas novadiem kopīgu tūrisma produktu 

veidošanai un popularizēšanai u.c.  

Hierarhiski augstākie valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumenti ir ilgtermiņa attīstības 

plānošanas dokuments Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam (Latvija2030) un 

vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. 

gadam (NAP2020). 

Latvija 2030 parāda valsts un sabiedrības tālākos uzdevumus ceļā uz vienotu mērķi – 

līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, norāda veidus, kā veiksmīgi reaģēt uz globālajām 

pārmaiņām, to radītos izaicinājumus  pārvēršot arvien jaunās iespējās. 
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Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija tika veidota, apzinoties, ka laikā līdz 2030. gadam 

Latvija neizbēgami pārdzīvos lielas, ar globāliem procesiem saistītas pārmaiņas. Telpiskās 

attīstības perspektīva akcentē trīs galvenos aspektus: 

» sasniedzamība un mobilitātes iespējas; 

» apdzīvojums kā ekonomiskās attīstības, cilvēku dzīves un darba vide; 

» nacionālo interešu telpas – unikālas specifiskas teritorijas, kas nozīmīgas visas valsts 

attīstībai. 

Šie aspekti ir iekļauti Alsungas novada attīstības programmā, nosakot vidēja termiņa 

attīstības mērķus, kā arī izvirzot rīcības un projektus vietējā potenciāla izmantošanai. 

NAP2020 ir vidēja termiņa (septiņi gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kurā 

analizēta sociālā un ekonomiskā situācija, noteikti reģionālās attīstības mērķi un prioritātes, 

atbalsta pasākumi noteikto mērķu īstenošanai un izpildei nepieciešamie finanšu līdzekļi. 

NAP2020 izvirzītas trīs prioritātes: 

» Tautas saimniecības izaugsme; 

» Cilvēka drošumspēja; 

» Izaugsmi atbalstošas teritorijas. 

Saskaņā ar NAP 2020 trešo prioritāti – izaugsmi atbalstošas teritorijas, Alsungas novada 

attīstības programma paredz attīstīt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību ne tikai 

lauksaimniecības nozarēs, bet arī attīstīt radošās industrijas un tūrisma aktivitātes, tostarp 

veidojot labvēlīgu un iekļaujošu dzīves vidi, ņemot vērā unikālu kultūras un radošo 

cilvēkkapitāla resursu Alsungā.  

Plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumenti ir galvenā saikne starp nacionāla un 

pašvaldības līmeņa plānošanas dokumentiem. Līdz ar to, izstrādājot Alsungas novada 

attīstības programmu, tika izvērtēts Kurzemes plānošanas reģionā spēkā esošais plānošanas 

dokuments Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.  

Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026. (turpmāk- Teritorijas 

plānojums) ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments, kas, saskaņā ar Teritorijas 

plānošanas likumu un Ministru Kabineta -5.04.2005. noteikumiem Nr.236 „Plānošanas 

reģiona teritorijas plānošanas noteikumi”, nosaka plānošanas reģiona attīstības iespējas un 

virzienus 20 gadiem. Kurzemes reģiona teritorijas plānojums ietver sevī reģiona esošās 

telpiskās struktūras aprakstu, telpiskās attīstības perspektīvu, teritorijas plānojuma vadlīnijas, 

kā arī detalizētu kartogrāfisko materiālu. Reģiona Teritorijas plānojums ir saistošs rajonu un 
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vietējām pašvaldībām, izstrādājot un realizējot savu teritoriju plānojumus un attīstības 

programmas. 

Teritorijas plānojuma izstrādes vispārējais mērķis ir veicināt reģiona stabilu, sabalansētu 

un ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti un nodrošinot reģiona 

konkurētspēju starptautiskā mērogā.    

Kurzemes reģiona telpiskās attīstības perspektīvā ir šāda apdzīvojuma struktūra:  

» republikas pilsētas - valsts nozīmes – reģiona, valsts un starpreģionu pakalpojumus 

nodrošinošie centri - lielās pilsētas: Liepāja un Ventspils;  

» reģiona vidēji lielās pilsētas - rajonu pilsētas/ rajonu centri – (reģiona un rajonu pakalpojumus 

nodrošinošie centri): Kuldīga, Saldus un Talsi;  

» rajonu pilsētas un lielie ciemi (lauku atbalsta – starppašvaldību pakalpojumus nodrošinošie 

centri), katrs no tiem perspektīvā var attīstīties kā reģiona nozīmes centrs;  

» vidējie un mazie ciemi (lauku vietējos pakalpojumus nodrošinošie centri, vietējo pašvaldību 

administratīvie centri).  

Viens no reģiona telpiskās attīstības vispārējiem mērķiem – augsta dzīves kvalitāte –

uzstādīts arī par Alsungas novada prioritāru attīstības mērķi - sakārtota, droša un pievilcīga 

vide, kas ietver kultūrvēsturisko bagātību,   pieejamu kvalitatīvu izglītību, atpūtai un tūrismam 

pievilcīgu vietu, kas veidotas, izkopjot esošās tradīcijas un saglabājot dabas un kultūras 

vērtības u.c.. 

Veicot Alsungas novada attīstības programmas izstrādi, tika analizēti kaimiņu novadu – 

Ventspils, Kuldīgas un Pāvilostas novadiem. Tika ņemti vērā kaimiņu novadu stratēģiskie 

mērķi, ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni, kas ietverti plānošanas 

dokumentos: 

» Kuldīgas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam; 

» Ventspils pilsētas attīstības virzieni līdz 2020 un attīstības programma 2007 – 2013; 

» Pāvilostas novada attīstības programma 2012.- 2018. gadam  

 

     Alsungas novada spēkā esošs teritorijas plānojums. Alsungas novada teritorijas plānojuma 

izstrāde uzsākta 2008.gadā, pamatojoties uz Alsungas pagasta padomes 24.04.2008. lēmumu 

Nr.4., 1.# „Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi”. Tie tika izstrādāti, sadarbojoties ar 

Kuldīgas novada p/a „Kuldīgas attīstības aģentūra”. Teritorijas plānojuma grozījumi 

apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem 22.10.2009.  

 

http://www.pavilosta.lv/files/2013.gads/SEPTEMBRIS/teritorijas%20pl%C4%81nojums%20LABOTAIS/pavilosta_ap_2012_2018.pdf
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Stratēģiskie uzstādījumi 

 

40.attēls. Alsungas novada attīstības stratēģiskais ietvars 
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Lai sasniegtu definēto vīziju: „Alsungas novads ir vieta ar spēcīgu identitāti un vidi 

radošiem, uzņēmīgiem un lepniem cilvēkiem, kurā mijiedarbojas iedzīvotāji, pārvalde, 

uzņēmēji un sabiedriskās organizācijas, lai saglabātu un veicinātu kultūrvēsturisko novada 

vērtību, vienlaikus veidojot jaunu – 21.gadsimta vidi ar kvalitatīvu izglītības, infrastruktūras, 

daudzveidīgas atpūtas un kultūras pieejamību” ir noteikti 3 stratēģiskie mērķi, kuri balstās uz 

trim vērtībām – sabiedrība, vide un uzņēmējdarbība. 

Stratēģiskais mērķis SM1 Ilgtspējīga un daudzveidīga uzņēmējdarbība tiecas uz Alsungas 

novadu kā ekonomisko attīstību veicinošu un atbalstošu vidi ar daudzveidīgiem 

pakalpojumiem. 

Stratēģiskais mērķis SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga vide tiecas uz Alsungas novadu kā 

pilnvērtīgu dzīves un darba telpu. 

Stratēģiskais mērķis SM3 Saliedēta, izglītota un radoša sabiedrība tiecas uz Alsungas 

novadu kā izglītotu, aktīvu un saliedētu kopienu.  

 

Prioritāte ir teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā 

salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm. Atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem ir izvirzītas 

3 ilgtermiņa prioritātes (IP) sasniedzamas līdz 2030.gadam:  

 IP1 Veicināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu uzņēmējdarbību  

 IP2 Nodrošināt kvalitatīvu dzīvesvidi iedzīvotājiem 

 IP3 Radoša sabiedrība un saliedējoša pārvaldība 

Vidēja termiņa prioritātes tiek atvasinātas no ilgtermiņa prioritātēm un tiek izvirzītas līdz 

2020.gadam. Atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem izvirzītas 5 vidēja termiņa prioritātes (VTP): 

 VTP1 Attīstīta vietējā uzņēmējdarbība un nodrošināta tehniskā infrastruktūra 

 VTP2 Sakopta dzīves vide un moderna tehniskā infrastruktūra  

 VTP3 Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums 

 VTP4 Veiksmīga sabiedrības un pārvaldes mijiedarbība  

 VTP5 Nodrošinātas izglītības iespējas, dažādotas kultūras un atpūtas aktivitātes 

 

 

 

 

  



Alsungas novada attīstības programma 2015.-2020.gadam  

  

 

88 

 

VTP1 Attīstīta vietējā uzņēmējdarbība un nodrošināta tehniskā infrastruktūra ir vidēja 

termiņa prioritāte. Alsungas novadā jau šobrīd ir aktīva vietējā uzņēmējdarbība, taču 

nepieciešams uzņēmējus nodrošināt ar vajadzībām atbilstošu infrastruktūru, tādējādi veicinot 

konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstību plašākā mērogā. Šī prioritāte tiecas uz SM1, kas 

veicina novada kopējo 

ekonomisko izaugsmi, līdz ar to visa novada kopējo labklājību. 

VTP2 Sakopta dzīves vide un moderna tehniskā infrastruktūra ir otra vidēja termiņa 

prioritāte, kas tiecas uz SM2 sasniegšanu. Alsungas novada vide ir pievilcīga un sakopta, arī 

tehniskā infrastruktūra ir salīdzinoši labā stāvoklī un pietiekami daudzveidīga (kultūras nams, 

muzejs, izglītības iestāžu ēkas utt.), tomēr turpmākai novada attīstībai ir nepieciešami 

tehniskās infrastruktūras uzlabojumi. Galvenokārt nepieciešams uzlabot ēku energoefektivitāti 

un apsaimniekošanu, uzlabot ceļu infrastruktūru. Vides uzlabošanai ir nepieciešams veikt 

ieguldījumus jauniešu un ģimenēm ar bērniem brīvā laika pavadīšanas infrastruktūrā (sporta 

un rotaļu laukumi). Ilgtermiņā tas veidotu arvien pievilcīgāku dzīves telpu. 

VTP3 Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums ir trešā vidēja termiņa prioritāte, kas ir ļoti 

būtiska Alsungas novadam kā suitu kultūrtelpas centram un tiecas uz SM2 sasniegšanu. 

Alsungas novadā tiek veikta kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana, taču 

vidējā termiņā tam nepieciešams piesaistīt investīcijas, lai, piemēram, glābtu Alsungas 

viduslaiku ordeņpili no sabrukšanas, tādējādi saglabājot tās kultūrvēsturisko vērtību un attīstot 

jaunus kultūras pakalpojumus Alsungas novadā. 

VTP4 Veiksmīga sabiedrības un pārvaldes mijiedarbība ir ceturtā vidēja termiņa prioritāte, 

kas tiecas uz SM3 sasniegšanu. 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.    

VTP5 Nodrošinātas izglītības iespējas, dažādotas kultūras un atpūtas aktivitātes ir piektā 

vidēja termiņa prioritāte. 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. Šī vidēja termiņa prioritāte tiecas uz SM3 sasniegšanu, tādējādi 

nodrošinot to, ka Alsungas iedzīvotāji ir aktīvi, zinoši un radoši. 

 

RĪCĪBAS VIRZIENI 
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Lai spētu noteikt veicamos uzdevumus un pasākumus visu stratēģisko uzstādījumu 

sasniegšanai ir noteikti 9 rīcību virzieni. Rīcību virzieni ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir 

izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai. Noteiktie virzieni ir sekojoši: 

Uzņēmējdarbības vide, Tehniskā infrastruktūra, Vide un dabas resursi, Materiālais un 

nemateriālais kultūrvēsturiskais mantojums, Pārvaldība un sadarbība, Sabiedriskā drošība, 

veselības un sociālā aprūpe, Vispārējā izglītība, Interešu izglītība, Kultūras, atpūtas un 

sabiedriskās aktivitātes. 

 

VTP1  

Attīstīta vietējā 

uzņēmējdarbība 

un nodrošināta 

tehniskā 

infrastruktūra 

Rīcības virziens Uzdevumi 

RV1 Uzņēmējdarbības 

vide 

U1 Veicināt vietējās uzņēmējdarbības vides 

attīstību 

U2 Attīstīt inženiertehnisko infrastruktūru, 

atbilstoši uzņēmējdarbības vajadzībām 

U3 Veicināt uzņēmēju iesaisti un sadarbību 

 

VTP2  

Sakopta dzīves 

vide un 

moderna 

tehniskā 

infrastruktūra 

Rīcības virziens Uzdevumi 

RV2 Tehniskā 

infrastruktūra 

U4 Uzlabot un attīstīt inženiertehnisko 

infrastruktūru un satiksmes drošību 

U5 Uzlabot mājokļu fondu un namu 

apsaimniekošanu 

U6 Veicināt publisko un privāto ēku 

energoefektivitāti  

RV3 Vide un dabas 

resursi 

U7 Veikt teritorijas labiekārtošanu 

U8 Nodrošināt ainaviskas vides aizsardzību 

U9 Nodrošināt dabas resursu racionālu un 

ilgtspējīgu izmantošanu 

 

VTP3  

Saglabāts 

kultūrvēsturis

kais 

mantojums 

Rīcības virziens Uzdevumi 

RV4 Materiālais un 

nemateriālais 

kultūrvēsturiskais 

mantojums 

U10 Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma 

attīstību 

U11 Atbalstīt kultūrvēsturiskā mantojuma 

pētniecību un saglabāšanu 

U12 Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma 
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popularizēšanu  

 

VTP4 

Veiksmīga 

sabiedrības 

un pārvaldes 

mijiedarbība 

Rīcības virziens Uzdevumi 

RV5 Pārvaldība un 

sadarbība 

U13 Uzlabot pašvaldības pārvaldības efektivitāti 

U14 Veicināt pašvaldības sadarbību ar sabiedrību 

un organizācijām 

U15 Veicināt sabiedrības iesaisti un nodrošināt 

sabiedriskās attiecības 

RV6 Sabiedriskā drošība, 

veselības un sociālā 

aprūpe 

U16 Uzlabot sabiedrisko drošību 

U17 Veicināt veselības aprūpes pieejamību 

U18 Veicināt sociālo pakalpojumu un 

infrastruktūras attīstību 

 

VTP5 

Nodrošinātas 

izglītības 

iespējas, 

dažādotas 

kultūras un 

atpūtas 

aktivitātes 

Rīcības virziens Uzdevumi 

RV7 Vispārējā izglītība U19 Pilnveidot izglītības iestāžu materiāltehnisko 

bāzi un infrastruktūru 

U20 Paaugstināt izglītības kvalitāti un veicināt 

izglītojamo piesaisti  

U21 Veicināt izglītības personāla profesionālo 

pilnveidi  

RV8 Interešu izglītība U22 Nodrošināt neformālās un interešu izglītības 

piedāvājumu 

U23 Paplašināt neformālās un interešu izglītības 

piedāvājuma klāstu 

RV9 Kultūras, atpūtas un 

sabiedriskās aktivitātes 

U24 Veicināt daudzveidīgu kultūras pasākumu 

pieejamību 

U25 Pilnveidot kultūras un citu iestāžu 

infrastruktūru 

U26 Attīstīt tūrisma pakalpojumus un 

infrastruktūru 

U27 Attīstīt sporta infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi 

U28 Nodrošināt jauniešu iesaisti sabiedriskās 
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aktivitātēs 
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III DAĻA – RĪCĪBAS PLĀNS 

Alsungas novada Attīstības programmas 2015.-2020.gada ietvaros izstrādāts Rīcības plāns, 

kas ir viena no trīs  dokumentu veidojošajām daļām. Rīcības plāns sastādīts 5 gadiem secīgi 

visiem programmas Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem un ietver: 

 Rīcības  (aktivitātes vai projektus) atbilstoši Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem, 

 Aprakstu par plānoto darbības rezultātu, 

 Plānoto rīcības izpildes termiņu vai periodu, 

 īstenošanu atbildīgos izpildītājus; 

 Rīcības izpildei nepieciešamo finanšu resursu avotus. 
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SM1 Ilgtspējīga un daudzveidīga uzņēmējdarbības vide 

Nr. 
 

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums 
 

Plānotais darbības rezultāts 
 

Izpildes 

termiņš/ 
periods 

 

Atbildīgais 
 

Finanšu 
resursi/avoti 

 

SM1 Ilgtspējīga un daudzveidīga uzņēmējdarbības vide VTP1 Attīstīta vietējā uzņēmējdarbība un nodrošināta tehniskā infrastruktūra 
 

RV1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 
 U1 Veicināt vietējās uzņēmējdarbības vides attīstību 
 R 1.1 
 

Informācijas datu bāzes izveide par 
dažādiem ekonomiskai darbībai 

izmantojamiem objektiem novadā 
(ēkas, būves, zeme) 

Izstrādāta datu bāze 

 

2015-2020 

 

Alsungas 
novada dome 

 

Pašvaldības 
budžets, fondu 

līdzekļi 

 

R 1.2 
 

Informatīva atbalsta nodrošināšana par 

ES struktūrfondu līdzfinansējuma 
iespējām uzņēmējdarbības attīstībā un 
konkurētspējas paaugstināšanā  

 

Labi informēti uzņēmumi par dažādām 

līdzfinansējuma un investīciju piesaistes 
iespējām 

 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R 1.3 
 

Uzņēmēju motivēšana piedalīties 
regulārās tikšanās un novada 

sakārtošanā 
 

Aktīvi novada uzņēmēji 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R 1.4 
 

Veicināt uzņēmēju vēlmi piedalīties 
sabiedriskās apspriešanās un novada 

attīstības plānošanā 

Aktīvi un labi informēti novada uzņēmēji 
 

2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

U2 Attīstīt inženiertehnisko infrastruktūru, atbilstoši uzņēmējdarbības vajadzībām 

R 1.5 
 

Elastīga teritorijas plānojuma izstrāde 

 

 

Ekonomisko attīstību veicinošs 

teritorijas plānojums 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R 1.6 Ieguldījumi uzņēmējdarbības 

attīstībā 

Degradēto pašvaldības māju renovācija un 

pielāgošana uzņēmējdarbības vajadzībām 

 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

Attīstīti pievedceļi uzņēmējdarbības vajadzībām 

R 1.7 
 

Infrastruktūras investīcijas 
uzņēmējdarbības atbalstam 

Nodrošināts ūdensapgādes, apkures, 

kanalizācijas un elektropieslēgums, balstoties 
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 
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U3 Veicināt uzņēmēju iesaisti un sadarbību 

R 1.8 
 

Darba devēju sasaiste ar  
nodarbinātības pasākumiem 

 

 

Darba devēju iesaistīšana skolēnu 
nodarbinātībā vasaras brīvlaikā 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 
Prakses vietas 

Kvalifikācijas kursu piesaiste 

R 1.9 
 

Uzņēmēju iesaiste teritorijas 

plānošanas un attīstības 
dokumentu izstrādē 

Uzņēmēju dalība sabiedriskās apspriešanās 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R 1.10 
 

 Privātā un publiskā sektora 
sadarbība 

Nodrošinātas regulāras tikšanās 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 
Organizēti semināri 
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SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga vide 

Nr. 
 

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums 
 

Plānotais darbības rezultāts 
 

Izpildes 

termiņš/ 
periods 

 

Atbildīgais 

 

Finanšu 
resursi/avoti 

 

SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga vide VTP2 Sakopta dzīves vide un moderna tehniskā infrastruktūra 

RV2 TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 
 U4 Uzlabot un attīstīt inženiertehnisko infrastruktūru un satiksmes drošību 
 R 2.1 
 

Centrālās ūdens attīrīšanas iekārtas 
rekonstrukcija  

Rekonstruēta centrālā ūdens attīrīšanas iekārta 
Ronvalkā 

2015-2020 

 

Alsungas 

Komunālais 
iecirknis  

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta 
līdzekļi, fondu līdzekļi 

R 2.2 
 

Pašvaldības katlu māju rekonstrukcija 

 

Rekonstruētas pašvaldības katlu mājas uz 

atjaunojamiem energoresursiem – šķelda, 
granulas 

 

2015-2020 Alsungas 
Komunālais 

iecirknis 

Pašvaldības budžets, 
valsts budžeta 

līdzekļi, fondu līdzekļi 

R 2.3 
 

Bioloģisko attīrīšanas iekārtu 
uzstādīšana un kanalizācijas 

sistēmas tīkla paplašināšana 
 

Uzstādītas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas kultūras 
namā 
 

2015-2020 Alsungas 
Komunālais 

iecirknis 

Pašvaldības budžets, 
valsts budžeta 

līdzekļi, fondu līdzekļi 
 Paplašināts kanalizācijas sistēmas tīkls Alsungas 

centra ziemeļu daļā 

2015-2020 Alsungas 

Komunālais 
iecirknis 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta 
līdzekļi, fondu līdzekļi 

 R 2.4 Ūdensapgādes sistēmas sakārtošana 
un attīstība 

Veikti ūdenssaimniecības uzlabojumi Alsungā un 
Almālē 

2015-2020 Alsungas 
Komunālais 

iecirknis 

SIA „Alsunga” 

Pašvaldības budžets, 
valsts budžeta 

līdzekļi, fondu līdzekļi, 

SIA „Alsunga” līdzekļi 

R 2.5 Komunālā iecirkņa tehniskās bāzes 
uzlabošana 

Modernizēta tehniskā bāze 2015-2020 Alsungas 

Komunālais 
iecirknis 

Pašvaldības budžets 

R 2.6 
 

Valsts autoceļu rekonstrukcijas 
veicināšana  
 

Rekonstruēts autoceļš P119 Kuldīga-Alsunga 
 

2015-2020 VAS LVC 
 

Valsts budžeta 
līdzekļi, fondu 

līdzekļi 
 

Uzklāts asfaltbetona segums autoceļa posmam 
Ēdole-Stūrīši-Miltiņi-Alsunga  

R 2.7 Pašvaldības ielas rekonstrukcija 
Liepu iela II kārta 

Uzklāts asfaltbetona segums Liepu iela II kārta 2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 
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R 2.8 Pašvaldības ceļu un valsts autoceļu 
nodalījuma joslu atbrīvošana no 

kokiem un krūmiem 
 

Braukšanai droši pašvaldības autoceļi 
 

2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets 

R 2.9 Pašvaldības autoceļu uzturēšana Braukšanai droši pašvaldības autoceļi 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets 

R 2.10 Velomaršrutu izstrāde Izstrādāts velomaršruts Alsunga – Rīva 2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

EUROVELO maršruta attīstība 2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R 2.11 Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
pieejamība un reisu laiku 

efektivizēšana 

Pieejami un nodrošināti kvalitatīva sabiedriskā 

transporta pakalpojumi 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, KPR 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta 
līdzekļi, fondu līdzekļi 

 

R 2.12 Ātrumu ierobežojošo vaļņu izveide Izveidoti ātrumu ierobežojoši vaļņi un uzlabota 

satiksmes drošība 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, 

pašvaldības 
policija 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

 

U5 Uzlabot mājokļu fondu un namu apsaimniekošanu 

R 2.13 
 

Esošo mājokļu apsaimniekošanas 

veicināšana 
 

 

Uzlabota māju apsaimniekošana 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, 
Komunālais 

iecirknis 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R 2.14 
 

Dzīvojamā fonda uzlabošana 
 

Izveidots dienesta dzīvokļu fonds 
 

2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Privātie, 
Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

U6 Veicināt publisko un privāto ēku energoefektivitāti 

R 2.15 
 

Ēku energoauditu veikšana 
 

Veikti ēku energoauditi 2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R 2.16 
 

Energoefektivitātes pasākumi ēkās 
 

Realizēti daudzdzīvokļu māju siltināšanas 

projekti 
2015-2020 

 

Alsungas novada 

dome 
Privātie, 
Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi Realizēti pašvaldības ēku siltināšanas 

projekti 
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RV3 VIDE UN DABAS RESURSI 
 U7 Veikt teritorijas labiekārtošanu 
 R 2.17 Kapsētu teritoriju uzturēšana Sakārtotas novada kapu teritorijas 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Privātie līdzekļi, 

Pašvaldības budžets 

R 2.18 Publiskās pludmales un atpūtas vietu 

ierīkošana, labiekārtošana 
 

Drošas un labiekārtotas publiskās pludmales pie 

Zvirgzdu un Dzirnavu ezera 
2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

Regulāras talkas atpūtas vietu sakopšanai  

R 2.19 Daudzdzīvokļu māju pagalmu un 

viensētu sakārtošanas veicināšana 
Sakopti daudzdzīvokļu māju pagalmi  2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Privātie līdzekļi, 

Pašvaldības budžets Konkurss par skaistāko un sakoptāko māju 

pagalmiem un viensētām 

R 2.20 Privāto teritoriju un īpašumu 

sakārtošanas veicināšana 
Sakoptas privātās teritorijas 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Privātie līdzekļi 

R 2.21 Vides pieejamības nodrošināšana 

iedzīvotājiem ar funkcionāliem un 
mobilitātes traucējumiem 

Pieejamas sabiedriskās vietas 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R 2.22 Teritoriju labiekārtošana ar atpūtas 

soliņiem un atkritumu urnām, publisko 
tualešu renovācija 

Labiekārtota novada teritorija 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

U8 Nodrošināt ainaviskas vides aizsardzību 

R 2.23 Dabas objektu aizsardzības 

un apskates infrastruktūras 
attīstība 

Izveidoti skatu torņi, dabas takas un norādes 2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R 2.24 Vides izglītības un informatīvu 
pasākumu organizēšana 

Sabiedrības apziņas līmeņa paaugstināšanās par 
vides aizsardzību 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R 2.25 Dabas aizsardzības plānu 

izstrāde visām trim 
aizsargājamām teritorijām 

 Nodrošināta dabas aizsardzības plānu izstrāde  Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

U9 Nodrošināt dabas resursu racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu 
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R 2.26 Vides nometņu organizēšana Sabiedrības apziņas līmeņa paaugstināšanās par 
vides aizsardzību 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, Alsungas 

vidusskola 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R 2.27 Zivju resursu atjaunošana 
 

Papildināti zivju resursi 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R 2.28 Derīgo izrakteņu racionāla un 

ilgtspējīga ieguve un izmantošana 
Nodrošināta ilgtspējīga resursu izmantošana 2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R 2.29 Purva augšņu apsaimniekošana Nodrošināta purvāju apsaimniekošana 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Privātie līdzekļi, 

Pašvaldības budžets 

R 2.30 Veicināt atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu 

Atjaunojamo energoresursu projektu attīstība 

un realizācija 
2015-2020 Privātā 

uzņēmējdarbība, 

Alsungas novada 

dome 

Privātie līdzekļi, 

Pašvaldības budžets 

Alternatīvās lauksaimniecības attīstība 
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SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga vide 

Nr. 
 

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums 
 

Plānotais darbības rezultāts 
 

Izpildes 

termiņš/ 
periods 

 

Atbildīgais 
 

Finanšu 
resursi/avoti 

 

SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga vide VTP3 Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums 

RV4 MATERIĀLAIS UN NEMATERIĀLAIS KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 
U10 Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma attīstību 
 R 2.31 
 

Alsungas pils kompleksa 
restaurācija 

 

Restaurēts Alsungas pils komplekss 

 

2015-2020 

 

Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta 
līdzekļi, fondu līdzekļi 

R 2.32 Izveidot un ierīkot suitu 
etnogrāfisko sētu 

Izveidots brīvdabas muzejs 2015-2020 

 

Alsungas novada 

dome, 
Biedrība „EKC 

SUITI”, Kuldīgas, 
Ventspils novadu 

pašvaldības 

Pašvaldību budžets, 

valsts budžeta 
līdzekļi, biedrības,  

fondu līdzekļi 
 

U11 Atbalstīt kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecību un saglabāšanu 
 R 2.33 
 

Mācību priekšmeta „Suitu novada 
mācība” nodrošināšana izglītības 

iestādēs 

Nodrošināta izglītība par novada kultūrvēsturisko 

mantojumu 

 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets, 
valsts budžeta 

līdzekļi, fondu līdzekļi 

R 2.34 
 

Nodrošināta kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana 

Organizētas vasaras nometnes suitu bērniem un 

jauniešiem 

2015-2020 

 

Alsungas novada 

dome, 

Biedrība „EKC 
SUITI”, Kuldīgas, 

Ventspils novadu 
pašvaldības 

Pašvaldību budžets, 

valsts budžeta 

līdzekļi, biedrības,  
fondu līdzekļi 

 
 

Nodrošinātas dūdu, vijoles un kokles spēles 

apmācības 

Organizēt izglītojošus seminārus 

Nodrošināt folkloras kopu un deju kolektīvu 

darbību 

R 2.35 
 

Nodrošināta kultūrvēsturiskā 

mantojuma pētniecība 

Organizēti pētījumi suitu nemateriālās un 

materiālās kultūras apzināšanai un izpētei 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, 

Pašvaldību budžets, 

valsts budžeta 
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Digitalizētas tautas dziesmas   Biedrība „EKC 
SUITI”, Kuldīgas, 

Ventspils novadu 
pašvaldības 

līdzekļi, biedrības,  
fondu līdzekļi 

 Apkopoti un kartografēti saglabājušies vietvārdi 

Izdotas grāmatas un dokumentālās filmas par 

suitu kopienas nemateriālo kultūras mantojumu 

U12 Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu 
 R 2.36 Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma 

popularizēšanu 
Organizēti tradicionālie svētki 2015-2020 

 

Alsungas novada 
dome, Biedrība 

„EKC SUITI”, 
Kuldīgas, 

Ventspils novadu 
pašvaldības 

Pašvaldību budžets, 
valsts budžeta 

līdzekļi, biedrības,  
fondu līdzekļi 

 

Organizēti Starptautiskie burdona festivāli 

Izveidot, patentēt un popularizēt  suitu zīmolu 
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SM3 Saliedēta, izglītota un radoša sabiedrība 

Nr. 
 

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums 
 

Plānotais darbības rezultāts 
 

Izpildes 

termiņš/ 
periods 

 

Atbildīgais 
 

Finanšu 
resursi/avoti 

 

SM3 Saliedēta, izglītota un radoša sabiedrība VTP4 Veiksmīga sabiedrības un pārvaldes mijiedarbība 

RV5 PĀRVALDĪBA UN SADARBĪBA 
U13 Uzlabot pašvaldības pārvaldības efektivitāti 

 R 3.1 
 

Pašvaldību darbinieku prasmju un 
kompetences paaugstināšana 

Kompetenti pašvaldības darbinieki  2015-2020 

 

Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.2 Projektu sagatavošana finansējuma 
piesaistei, projektu īstenošana 

Nodrošināta ES un citu fondu apgūšana un 

līdzfinansējuma piesaiste 

2015-2020 

 

Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.3 Regulāru pašvaldības darbinieku un 

vadības sanāksmju organizēšana 
Katru trešdienu plkst. 9.00 darbinieku 

sanāksmes pie novada domes priekšsēdētāja 
2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets 

R 3.4 E-pakalpojumu izmantošanas 
paaugstināšana pašvaldības 

pakalpojumu nodrošināšanai un 
pieejamībai 

Nodrošināti pašvaldības e-pakalpojumi 2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.5 Pašvaldības telpu remonts un 

labiekārtošana 

Veikts remonts pašvaldības sēžu un dzimtsarakstu 

zālēs, iegādātas jaunas mēbeles 
2015-2020 

 

Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

U14 Veicināt pašvaldības sadarbību ar sabiedrību un organizācijām 
 R 3.6 Sadarbības ar citām pašvaldībām 

uzlabošana 
Pieredzes apmaiņas braucieni 

 

2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

Kopīgu projektu realizēšana 

R 3.7 Sadarbības ar iedzīvotājiem veicināšana Nodrošināts iedzīvotāju iniciatīvu konkurss „Mēs-

Alsungai!”  

2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

Nodrošinātas iedzīvotāju sapulces 

Veicināta iedzīvotāju iesaistīšanās sabiedriskās 

apspriedēs 

R 3.8 NVO sektora attīstības veicināšana Atbalsts esošajām NVO 2015-2020 Alsungas novada Pašvaldības budžets,  



Alsungas novada attīstības programma 2015.-2020.gadam  

  

 

102 

 

Jaunas aktīvas NVO dome fondu līdzekļi 

R 3.9 
 

Sadraudzības attīstība ar pašvaldībām 
ārvalstīs 

 Ilgtermiņa sadraudzības pašvaldība ārvalstīs 2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi  

U15 Veicināt sabiedrības iesaisti un nodrošināt sabiedriskās attiecības 
 R 3.10 

 
Mājas lapas www.alsunga.lv saturiskā 
un vizuālā uzlabošana 

Izveidota mūsdienīga novada mājaslapa 

 

2015-2020 

 

Alsungas 
novada dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi  

R 3.11 Vietējā laikraksta „Alsungas ziņas” 
izdošana 

Regulāri izdots bezmaksas vietējais laikraksts 2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi  

R 3.12 Iedzīvotāju informēšana ar reģionālās 
preses un radio palīdzību 

Informēti iedzīvotāji par jaunumiem novadā 2015-2020 Alsungas 
novada dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.13 Sociālo tīklu un jaunāko tehnoloģiju 
izmantošana  

Novada atpazīstamība sociālajos tīklos un 

virtuālajā vidē 

2015-2020 Alsungas 
novada dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi  

R 3.14 Ikgadējo novada tradicionālo svētku 

organizēšana 

Organizēti Alsungas novada svētki 2015-2020 Alsungas novada 

dome, Kultūras 
nams 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi  

R 3.15 Papildus bezvadu interneta pieejas 
punkta izveide novadā 

Izveidots interneta pieejas punkts visiem 
iedzīvotājiem 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi  

RV6 SABIEDRISKĀ DROŠĪBA, VESELĪBAS UN SOCIĀLĀ APRŪPE 
U16 Uzlabot sabiedrisko drošību 

 R 3.16 Videonovērošanas sistēmas tīkla 
paplašināšana 

Ierīkotas jaunas novērošanas kameras un 
modernizētas esošās 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, 

pašvaldības 

policija 

Pašvaldības budžets 
 

R 3.17 Pašvaldības policijas materiāltehniskās 

bāzes uzlabošana 
Moderns aprīkojums pašvaldības policijai  
Izveidots Īslaicīgās aizturēšanas izolators (IĀI) 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, 
pašvaldības 

policija 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

U17 Veicināt veselības aprūpes pieejamību 
 R 3.18 Papildus veselības pakalpojumu 

nodrošināšana 
 

Fizioterapijas kabineta izveide 2015-2020 Alsungas novada 
dome, ārstu 

prakses, izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets, 
valsts budžets, fondu 

līdzekļi Logopēdiskie pakalpojumi bērniem 
 



Alsungas novada attīstības programma 2015.-2020.gadam  

  

 

103 

 

R 3.19 Veselīga dzīvesveida popularizēšana Organizēti veselīga dzīvesveida pasākumi 2015-2020 Alsungas novada 
dome, ārstu 

prakses, izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets, 
valsts budžets, fondu 

līdzekļi 

R 3.20 Veselības pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšana iedzīvotājiem ar 

funkcionāliem un mobilitātes 
traucējumiem 

Nodrošināta veselības pakalpojumu pieejamība 

Alsungas doktorāta ēkā 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, ārstu 
prakses 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 
līdzekļi 

U18 Veicināt sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstību 
 R 3.21 Jaunu sociālo pakalpojumu iestāžu 

izveide 
Izveidots Dienas centrs Alsungā  2015-2020 Alsungas novada 

dome, Sociālais 
dienests 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 
līdzekļi 

R 3.22 Sociālo darbinieku kapacitātes 
paaugstināšana 

Kvalificēti un motivēti sociālie darbinieki 2015-2020 Alsungas novada 
dome, Sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, 
valsts budžets, fondu 

līdzekļi 
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SM3 Saliedēta, izglītota un radoša sabiedrība 

Nr. 
 

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums 
 

Plānotais darbības rezultāts 
 

Izpildes 

termiņš/ 
periods 

 

Atbildīgais 
 

Finanšu 
resursi/avoti 

 

SM3 Saliedēta, izglītota un radoša sabiedrība VTP5 Nodrošinātas izglītības iespējas, dažādotas kultūras un atpūtas aktivitātes 

RV7 VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBA 
U19 Pilnveidot izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru 

 R 3.23 
 

Izglītības iestāžu nodarbību un 
pasākumu telpu labiekārtošana un 

materiālās bāzes pilnveidošana 

Aprīkoti mācību kabineti – mājturības,  fizikas, 
ķīmijas u.c. 

 

2015-2020 

 

Alsungas novada 

dome, izglītības 
iestādes 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

Grīdas segumu nomaiņa izglītības iestādēs 

Sporta inventāra iegāde 

Renovēta un aprīkota vidusskolas aktu zāle 

Izremontētas visas PII „Miķelītis” grupiņas 

R 3.24 Mācību klašu nodrošināšana ar IKT 

tehnoloģijām 
 

Mācību klases aprīkotas ar projektoriem/ 

interaktīvām tāfelēm un citām mācību procesā 
nepieciešamām tehnoloģijām 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, vidusskola 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.25 Vidusskolas sporta laukuma renovācija 

un sporta inventāra iegāde 

Pilnībā renovēts sporta laukums un aprīkots ar 

nepieciešamo inventāru 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, vidusskola 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.26 Rotaļu aprīkojuma un zonas izveide 
pie katras PII „Miķelītis” grupas 

 

Aprīkoti mūsdienīgi un droši rotaļu laukumi  2015-2020 Alsungas novada 
dome, PII 

„Miķelītis” 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.27 Piemērotas skaņu aparatūras 

nodrošināšana izglītības iestādēm 
 

Nodrošināta skaņu aparatūra izglītības iestādēs 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, izglītības 
iestādes 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.28 Izglītības iestāžu koplietošanas telpu 
kapitālo remontu veikšana 

Rekonstruētas garderobes un kāpņu telpas 2015-2020 Alsungas novada 
dome, vidusskola 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 
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R 3.29 Ugunsdrošības un signalizācijas 
sistēmas nodrošināšana atbilstoši 

prasībām 

Nodrošinātas ugunsdrošības un signalizācijas 

sistēmas visās izglītības iestādēs 
 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.30 PII „Miķelītis” teritorijas 

labiekārtošana 

Bruģēti celiņi un labiekārtota teritorija 2015-2020 Alsungas novada 

dome, PII 
„Miķelītis” 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

U20 Paaugstināt izglītības kvalitāti un veicināt izglītojamo piesaisti 
 R 3.31 Palielināt Mūzikas skolas izglītības 

programmu piedāvājumu 

Ieviestas papildus vijoles spēles u.c. 

programmas  

2015-

2020 

Alsungas 

novada dome 
Pašvaldības 
budžets 

R 3.32 Veicināt vērtībizglītībā balstītu 

izglītojamo profesionālo un sociālo 
prasmju attīstību dzīvei 

Nodrošināts karjeras izglītības pakalpojumu 

nodrošinājums izglītojamiem 

2015-

2020 

Alsungas novada 

dome, izglītības 
iestādes 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

Atbalsta personāla - psihologa, logopēda 
pieejamības nodrošinājums izglītības iestādēs 

Uzņēmējspējas iekļaušana mācību procesā 

R 3.33 Izglītības sasaiste ar kultūras 
mantojuma saglabāšanu un 

tradīcijām 

Vietējās kultūrvēstures iekļaušana mācību 
procesā 

 

2015-

2020 

Alsungas novada 
dome, izglītības 

iestādes, biedrība 
EKC Suiti 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.34 Uz sasniegumiem balstīta 

motivācijas sistēma 

Stipendiju piešķiršana par sasniegumiem 

mācībās  

2015-

2020 

Alsungas 

novada 
dome, 
izglītības 
iestādes 

Pašvaldības 

budžets 

Ekskursiju izglītojamiem nodrošināšana 

U21 Veicināt izglītības personāla profesionālo pilnveidi 
 R 3.35 Profesionālā pilnveide un attīstība 

izglītības personālam  
Paaugstināta novada izglītības speciālistu 
kvalifikācija 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.36 Sadarbības tīklojuma veidošana Veikti pieredzes apmaiņas mobilitātes izglītības 
personālam 

 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

RV8 INTEREŠU IZGLĪTĪBA 
U22 Nodrošināt neformālās un interešu izglītības piedāvājumu 
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R 3.37 Svešvalodas apguves nodrošināšana 
PII „Miķelītis” 

Pieejama svešvalodas apguve PII audzēkņiem 

 

2015-

2020 

Alsungas 
novada 
dome, PII 

„Miķelītis” 

Pašvaldības 
budžets,  fondu 
līdzekļi 

R 3.38 Interešu izglītības materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana 

 

Nodrošināti tautas tērpi kolektīviem 2015-

2020 

Alsungas 
novada 
dome, 

Kultūras 

nams 

Pašvaldības 
budžets,  fondu 
līdzekļi 

Nodrošināti keramikas izejmateriāli 

Nodrošināti instrumenti – kokles, dūdas, 

stabules u.c. 

R 3.39 Sporta zāles pieejamības 
nodrošināšana brīvā laika 

pavadīšanai 

 

Aktīvi popularizēts un plaši izmantots sporta 
piedāvājums un aktivitātes 

 

2015-

2020 

Alsungas 
novada 
dome, Sporta 

metodiķis 

Pašvaldības 
budžets,  fondu 
līdzekļi 

U23 Paplašināt neformālās un interešu izglītības piedāvājumu 

R 3.40 Sporta pulciņu piedāvāšana un 

popularizēšana 
Sporta aktivitāšu popularitāte novadā 

dažādās vecuma grupās 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, 

vidusskola, 
Sporta metodiķis 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.41 Neformālās izglītības piedāvājuma 

paplašināšana jebkurā dzīves posmā 
un jomā 

Starptautisku sadarbības projektu īstenošana 
izglītības jomā 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, izglītības 
iestādes, 

Kultūras nams, 
Sporta metodiķis 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

Palielināts neformālās un interešu izglītības 
piedāvājums 

RV9 KULTŪRAS, ATPŪTAS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES 
U24 Veicināt daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamību 

R 3.42 Organizēt daudzveidīgus kultūras 

pasākumus un nodrošināt to pieejamību 
plašam iedzīvotāju lokam 

Daudzveidīgi un plaši apmeklēti kultūras pasākumi 2015-2020 Alsungas novada 

dome, Kultūras 
nams 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.43 Kultūras pasākumu tūrisma 
veicināšana un atbalstīšana 

Informēti un ieinteresēti iedzīvotāji un novada 

viesi par kultūras pasākumiem 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, Kultūras 

nams 

Pašvaldības budžets 

U25 Pilnveidot kultūras un citu iestāžu infrastruktūru 

R 3.44 Kultūras nama materiāltehniskās bāzes Uzstādīta skatuves mehānika un priekškars 2015-2020 Alsungas novada Pašvaldības budžets,  
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atjaunošana 

 
Iegādātas skaņu un gaismas iekārtas dome, Kultūras 

nams 
fondu līdzekļi 

R 3.45 Brīvdabas Ziedulejas estrādes 
rekonstrukcija 

Rekonstruēta un labiekārtota Ziedulejas estrāde 2015-2020 Alsungas novada 
dome, Kultūras 

nams 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.46 Ziedulejas parka infrastruktūras 
atjaunošana un sakārtošana 

Labiekārtots parks pie Ziedulejas estrādes 2015-2020 Alsungas novada 

dome, Kultūras 

nams 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.47 Alsungas muzeja infrastruktūras 
atjaunošana 

 Izremontētas izstāžu un ekspozīcijas zāles, 
atbilstoši mūsdienu prasībām 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, muzejs 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

Ierīkots muzeja apmeklētāju aktivitāšu laukums 
muzeja pagalmā 

R 3.48 Muzeja funkciju nepieciešamā 
aprīkojuma nodrošināšana 

Nodrošinātas ekspozīciju izvietošanas sistēmas 2015-2020 Alsungas novada 
dome, muzejs 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

Iegādāta fotokamera, diktofons un mūzikas 
atskaņošanas iekārta ar atsevišķiem skaļruņiem, 
izvietošanai muzejā 

R 3.49 Bibliotēkas remonts  Izremontēta bibliotēka un atjaunotas 
elektroinstalācijas 

2015-2020 

 

Alsungas novada 

dome, bibliotēka 
 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 
 Kāpņu telpas kosmētiskais remonts un kāpņu 

pārklāšana ar pretslides materiālu 

Nomainīts jumta segums 

U26 Attīstīt tūrisma pakalpojumus un infrastruktūru 

R 3.50 Izstrādāt tūrisma attīstības 
koncepciju   

Izstrādāta koncepcija 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.51 Tūrisma informācijas centra izveide  
 

Pieejams informācijas centrs tūristiem 
un iedzīvotājiem 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.52 Informācijas norāžu sistēmas izveide Izvietoti informācijas stendi un norādes pie 
nozīmīgākajiem tūrisma objektiem 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.53 Novada bukleta un tūrisma 
maršrutu izveidošana vairākās 
valodās 

Buklets par novadu un tūrisma maršrutiem 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 
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R 3.54 Kultūrvēsturisko un dabas objektu 
sakopšana un uzturēšana 

Sakopti un interesi piesaistoši tūrisma objekti 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.55 Skārienjutīgu interaktīvu displeju 
un kiosku ieviešana informācijas 
iegūšanai 

Mūsdienu prasībām atbilstoša tūrisma 
infrastruktūra 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.56 Kooperācijas ar pašvaldībām tūrisma 
maršrutu izstrādē 

Suitu teritorija kā pieprasīts tūrisma 
galamērķis Latvijā 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, 
Biedrība „EKC 

SUITI”, Kuldīgas, 

Ventspils novadu 

pašvaldības 

Pašvaldību budžeti,  

fondu līdzekļi 

R 3.57 Amatu mājas izveide Izveidota un funkcionējoša Amatu māja 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.58 Upju un ezeru tūrisma attīstība Attīrīta Užavas upe 2015-2020 

 

Alsungas novada 

dome 

 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 
 Labiekārtotas un aprīkotas peldvietas pie 

Dzirnavu ezera un Zvirgzdu ezera 

R 3.59 Rekreatīvā izziņas tūrisma 
piedāvājuma paplašināšana 

Žibgravas izziņu takas pagarināšana gar Kauliņas 
upes lejteci 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

U27 Attīstīt sporta infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 

R 3.60 Vienota atpūtas un brīvā laika 
pavadīšanas laukuma izveide 

Izveidots rotaļu laukums 2015-2020 Alsungas novada 

dome, Sporta 

metodiķis 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 
Izveidots āra trenažieru laukums 

Izveidots skeitparks 

R 3.61 Ugunsdzēsības torņa renovācija Renovēts ugunsdzēsības tornis 2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.62 Ziemas sporta inventāra iegāde Iegādāts ziemas sporta inventārs 2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.63 Attīstīt un veicināt laivu/velo nomu 
 

Laivu/velo noma 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

U28 Nodrošināt jauniešu iesaisti sabiedriskās aktivitātēs 
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R 3.64 Jauniešu iniciatīvu veicināšana un 

iesaiste novada attīstībā 
Nodrošinātas jauniešu neformālās diskusijas 

„kafija ar politiķiem” 
2015-2020 

 

Alsungas novada 
dome, Suitu 

jauniešu centrs 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

Izveidots jauniešu iniciatīvu konkurss 

R 3.65 Atbalsts Suitu jauniešu centram Nodrošināta mūzikas atskaņošanas iekārta un 
telts pasākumu organizēšanai 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, Suitu 

jauniešu centrs 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.66 Brīvprātīgā darba veicināšana 
 

Aktīvi iesaistīti jaunieši brīvprātīgajā darbā 
 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, Suitu 

jauniešu centrs 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 
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INVESTĪCIJU PLĀNS 

 Rīcības plāna sastāvdaļa ir Investīciju plāns, kurā ir iekļautas paredzētās turpmāko gadu investīcijas Alsungas novada attīstībai. 

Tajā iekļauti projekti, kas sekmēs izvirzīto stratēģisko mērķu un prioritāšu sasniegšanu. Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju: 

1. projekta nosaukums; 

2. projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem; 

3. projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti; 

4. plānotie projekta rezultāti; 

5. informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta partneriem. 

 
  
 Investīciju plānu ieteicams aktualizēt katru gadu, ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto budžetu, 

nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu. Investīciju plānā iekļauta tabula ar projektu idejām un to atbilstība Attīstības 

programmas stratēģiskajiem uzstādījumiem. 
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N. 

 P.k. 

 

 

 

Projekta nosaukums 

 

Vidēja termiņa prioritātes 

 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

 

Atbildīgā 
iestāde 

 

Finansējum

a avots 

 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

 

Plānotais laika 
posms 
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kta 

uzsāk

šana 

 

Proje

kta 

pabei

gšana 

 

 

1 

 

2 

 

   3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 1. 

 

IKT iespēju izmantošanas 
paaugstināšana Alsungas 

novadā                

X   X X 

10000.00 

 

Pašvaldība
Vsk. 

Pašvaldība 
ESIF 

Pašvaldības mājaslapā 

pieejamo ar pašvaldības 
sniegtajiem 

pakalpojumiem saistītu 
veidlapu  

sagatavju skaits 

2020.gadā – 20 (Bāzes 
vērtība: 2010.gads - 3) 

(E-indekss) 

 

2016 2020 

 

 

2. 

 

Publisko interneta pieejas 
punktu izveide  X  X  

7168.25 Pašvaldība Pašvaldība
ESIF 

Izveidots 1 jauns un 
pilnveidots 1 esošs PIPP 

2015 2015  

3. 

 

Ieguldījumi uzņēmējdarbības 

attīstībā, balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām X     

400000.00 Pašvaldība Pašvaldība

ESIF 

Atbalstīti vismaz 5 

komersanti 

2016 2020  

4. 

 

Dabas aizsardzības plānu 
izstrāde  X    

3000.00 Pašvaldība Pašvaldība
ESIF 

Izstrādāti 3 DAP 2016 2016  

5. 

 

Ūdenssaimniecības sistēmas 

attīstība un centrālās ūdens 
attīrīšanas iekārtas Ronvalkā 

rekonstrukcija uzlabojot vides 

stāvokli 

 X    

80000.00 Pašvaldība

Komunālai
s iecirknis 

Pašvaldība

ESIF 

Rekonstruētas ūdens 

attīrīšanas iekārtas un 
uzlabota 

ūdenssaimniecības 

sistēma 

2016 2016  
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6. 

 

Pašvaldības katlu māju 
rekonstrukcija  

 X    

30000.00 Pašvaldība
Komunālai

s iecirknis 

Pašvaldība 

ESIF 

Rekonstruētas 2 katlu 
mājas 

2017 2017  

7. Bioloģisko notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu uzstādīšana 

un kanalizācijas tīkla 
paplašināšana Alsungas 

centra Z daļā 

X X    

100000.00 Pašvaldība
Komunālai

s iecirknis 

Pašvaldība
ESIF 

Uzstādītas bioloģiskās 
attīrīšanas iekārtas 

Kultūras namā un 
paplašināts kanalizācijas 

tīkls 

2016 2017  

8. Pašvaldības ielas 
rekonstrukcija Liepu iela II 

kārta 

 X    
40000.00 Pašvaldība Pašvaldība Uzklāts asfalta segums 

Liepu ielai  
2015 2015  

9. Dzīvojamā fonda uzlabošana 

 X    

10000.00 Pašvaldība

Komunālai
s iecirknis 

Pašvaldība

ESIF 
Rekonstruēti vismaz 2 
dienesta dzīvokļi 

2015 2020  

10. Pašvaldību ēku renovācija un 
rekonstrukcija 

energoefektivitātes 

paaugstināšanai 

 X    

150000.00 Pašvaldība

Komunālai
s iecirknis 

Pašvaldība

ESIF 
Palielināta 
energoefektivitāte Domes 

ēkā, Bibliotēkā, Sarkanajā 

skolā 

2017 2020  

11. Teritoriju labiekārtošana un 
publisko peldvietu izveide 

 X   X 

15000.00 Pašvaldība
Komunālai

s iecirknis 

Pašvaldība
ESIF 

Izveidotas peldvietas pie 
Zvirgzdu un Dzirnavu 

ezeriem, labiekārtota 
teritorija 

2016 2018  

12. Dabas objektu aizsardzības un 
apskates infrastruktūras 

attīstība  X X  X 

25000.00 Pašvaldība Pašvaldība
ESIF 

Uzstādīti putnu 
novērošanas torņi, gājēju 

laipas, informatīvās zīmes 

un norādes dabas 
aizsargājamās teritorijās 

2017 2018  

13. Alsungas pils kompleksa 
restaurācija 

X X X  X 
1,5 milj. Pašvaldība Pašvaldība

ESIF 
Restaurēts Alsungas pils 
komplekss 

2016 2020  

14. Kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un attīstība   X  X 
50000.00 Pašvaldība Pašvaldība

VKKF 

VKPAI 

Suitu kultūrtelpas 

glābšanas pasākumu 
plāna ieviešana  

2015 2020 X 
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15. Dienas centra izveide 
Alsungas novadā  X   X 

30000.00 Pašvaldība
Sociālais 

dienests 

Pašvaldība
ESIF 

Izveidots dienas centrs 2016 2018  

16. Vidusskolas mācību telpu 

labiekārtošana un materiālās 
bāzes pilnveidošana 

 X   X 

20000.00 Pašvaldība

Vsk. 

Pašvaldība

ESIF 

Labiekārtotas ķīmijas, 

fizikas, mājturības u.c. 
klases 

2015 2020  

17. Vidusskolas aktu zāles 
renovācija  X   X 

60000.00 Pašvaldība
Vsk. 

Pašvaldība
ESIF 

Renovēta un aprīkota 
aktu zāle 

2018 2020  

18. Izglītības iestāžu 
koplietošanas telpu kapitālais 
remonts 

 X   X 

50000.00 Pašvaldība
Izglītības 
iestādes 

Pašvaldība
ESIF 

Rekonstruētas 
Vsk.garderobes, 
izremontētas kāpņu 

telpas, gaiteņi un tualetes 

2016 2020  

19. Sporta laukuma renovācija un 
sporta inventāra iegāde  X   X 

65000.00 Pašvaldība
Vsk. 

Pašvaldība
ESIF 

Renovēts sporta laukums 
pie Vsk. 

2018 2020  

20. PII „Miķelītis” teritorijas 

labiekārtošana un rotaļu zonu 
pilnveidošana 

 X   X 

35000.00 Pašvaldība

PII 

Pašvaldība

ESIF 
Nobruģēti celiņi un 

pilnveidotas rotaļu zonas 
pie PII „Miķelītis” 

2016 2020  

21. Kultūras nama 
materiāltehniskās bāzes 

atjaunošana 
 X   x 

15000.00 Pašvaldība
Kultūras 

nams 

Pašvaldība
ESIF 

Atjaunota KN 
materiāltehniskā bāze 

2015 2020  

22. Brīvdabas Ziedulejas estrādes 
rekonstrukcija un teritorijas 

labiekārtošana 
 X   X 

75000.00 Pašvaldība
Kultūras 

nams 

Pašvaldība
ESIF 

Rekonstruēta brīvdabas 
estrāde un labiekārtota 

teritorija 

2018 2020  

23. Muzeja telpu renovācija, 
aprīkojuma nodrošināšana un 
teritorijas labiekārtošana 

 X   X 

45000.00 Pašvaldība
Muzejs 

Pašvaldība
ESIF 

Izremontētas muzeja 
telpas, iegādāts 
nepieciešamais 

aprīkojums, labiekārtota 

teritorija, izveidojot 
stāvlaukumu 

2015 2020  
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24. Tūrisma maršrutu izstrāde 

 X X  X 

5000.00 Pašvaldība
Muzejs 

Pašvaldība

ESIF 
Izveidoti tūrisma maršruti 
sadarbībā ar apkārtējiem 

novadiem 

2015 2016 X 

25. Vienota atpūtas, sporta un 
rotaļu laukuma izveide  X   X 

35000.00 Pašvaldība Pašvaldība
ESIF 

Izveidots komplekss 
atpūtas laukums  

2018 2019  
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Attīstības programmas īstenošana un uzraudzība 

Veiksmīgas attīstības programmas īstenošanas priekšnosacījumi ir atbildības noteikšana un 

sasaiste ar budžetu. Uzraudzības procesa nodrošināšanai tiks izmantoti RAIM, CSP un citi 

publiski pieejami informācijas statistikas dati. 

Attīstības programmas īstenošana tiek nodrošināta: 

 politiskajā līmenī, ko nodrošina Alsungas novada dome un domes komitejas; 

 izpildes līmenī, ko nodrošina novada administrācija un iestāžu vadītāji. 

 

Attīstības plānošanas procesa svarīgs elements ir uzraudzības sistēmas izveide, ar kuras 

palīdzību iespējams izmērīt teritorijas attīstību, īstenošanas rezultātus un to ilgtermiņa 

ietekmi. 
  

Uzraudzības sistēmas uzdevumi: 

 nodrošināt attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu; 

 identificēt pārmaiņas novadā kopumā un pa jomām; 

 nodrošināt novada attīstības novērtēšanas iespējas; 

 sekmēt kvalitatīvu un efektīvu programmas ieviešanu un uzraudzību; 

 nodrošināt informāciju par attīstības programmas īstenošanas sasniegumiem visas 

ieinteresētās puses; 

 pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību; 

 veicināt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, sabiedrisko organizāciju un 

uzņēmēju koordinētu darbību novada attīstības jautājumos. 

Attīstības programmas uzraudzības process tiks nodrošināts 3 veidos: 

1. Teritorijas attīstības rādītāju izvērtējums un apkopojums reizi gadā; 

2. Darbības rezultātu rādītāju izvērtējums reizi trijos gados, kas ietver iedzīvotāju aptaujas 

veikšanu un realizētās rīcībpolitikas izvērtējumu; 

3. Rīcību un paveikto uzdevumu izvērtējums reizi gadā. 

 

1.Teritorijas attīstības rādītāji 

Teritorijas attīstības rādītāji tiek noteikti stratēģiskajiem mērķiem un tos analizē, lai noteiktu 

pārmaiņas sociālajā un ekonomiskajā attīstībā, to cēloņus un identificētu to turpmāko 

iespējamo ietekmi. Teritorijas attīstības rādītāji tiks analizēti katru gadu.  

Rādītājs  Bāzes vērtība  Vēlamā tendence 
vidējā un 
ilgtermiņā  

Datu avots  

Iedzīvotāju skaits  1952 (2014. gada 
sākumā)  

Pieaug  Pilsonības un 
migrāciju lietu 
pārvalde  

Iedzīvotāju īpatsvars līdz 
darbspējas vecumam 

13,32 (2014. gada 
sākumā)  

Pieaug  Pilsonības un 
migrāciju lietu 
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kopējā iedzīvotāju skaitā 
%  

pārvalde, RAIM 
aprēķini 

Pašvaldības budžeta IIN 
ieņēmumi uz vienu 
iedzīvotāju EUR 

383,81 (2013. gadā)  Pieaug par 12% 
līdz 2020.gadam 
un 20% līdz 
2030.gadam  

Valsts Kase, RAIM 
aprēķini  

Bezdarba līmenis %  8,7 (2013. gada 
sākumā)  

 (samazinās)  Nodarbinātības 
valsts aģentūra  

Personu skaits, kam 
konstatēta atbilstība 
trūcīgās ģimenes 
statusam, % no kopējā 
iedzīvotāju skaita 

3 (2013. gads)   (samazinās)  Pilsonības un 
migrāciju lietu 
pārvalde, RAIM 
aprēķini 

ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaits uz 
1000 iedzīvotājiem  

111 (2013.gads) Pieaug LR Centrālā 
statistikas pārvalde 

Teritorijas attīstības 
indekss 

0.046 (2013.gads) Pieaug  

   

2.Darbības rezultātu rādītāji 

Darbības rezultāti tiek noteikti vidēja termiņa prioritātēm un tos analizē, lai novērtētu 

attīstības programmas īstenošanas rezultātus un realizēto darbību efektivitāti. Dati tiks 

izmantoti 3 gadu pārskata ziņojuma sagatavošanai, lai nodrošinātu Alsungas novada attīstības 

programmas realizāciju un aktualizāciju. 

 
Nr. 

 

 
Rādītājs 

 

 
Datu 
avots 
 

 
 

2017.
g 
 

 
 

2020.
g. 
 

Tendence 
salīdzinājumā 

ar 
iepriekšējo 

gadu () 

 

Plānotais 
ilgtermiņa 
attīstības 
virziens 

 
Iedzīvotāji 

1. 

 

Dabiskais pieaugums 

 

CSP 

 

   Pozitīvs 

 2. 

 

Migrācijas saldo 

 

CSP 

 

   Pozitīvs 

 
3. 

 

Reģistrēto bērnu skaits 

vecumā līdz 18 gadiem 

 

CSP 

 

   Nemainīgs 

vai pieaug 

 4. 

 

Dzimušo bērnu skaits 

 

CSP 

 

   Pieaug 

 
5. 

 

Noslēgto laulību skaits 

 

CSP 

 

   Pieaug 

 
6. 

 

Šķirto laulību skaits 

 

CSP 

 

   Samazinās 

 
7. 

 

Iedzīvotāju skaits Alsungā 

 

Pašvaldība 

 

   Nemainīgs 

vai pieaug 

 8. 

 

Iedzīvotāju skaits Almālē 

 

Pašvaldība 

 

   Nemainīgs 

vai pieaug 

 Pārvaldība un pakalpojumi 

9. 

 

Pašvaldības pamatbudžeta 

ieņēmumi 

 

Valsts kase 

 

   Pieaug 

 

10. 

 

Izglītības iestāžu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Nemainīgs 

 
11. 

 

Izglītojamo skaits PII 

„Miķelītis” m.g. sākumā 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 
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12. 

 

Izglītojamo skaits Alsungas 

vidusskolā m.g. sākumā 

 

Pašvaldība 

 

   Nemainīgs 

vai pieaug 

 13. 

 

Izglītojamo skaits Alsungas 

Mūzikas skolā m.g. sākumā 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

14. 

 

Pēc materiālās palīdzības 

griezušos personu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Samazinās 

 

15. 

 

Sociālo palīdzību saņēmušo 

personu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Samazinās 

 

16. 

 

Sociālo pakalpojumu iestāžu 

skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

17. 

 

Pašdarbības kolektīvu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Nemainīgs vai 

pieaug 

 18. 

 

Dalībnieku skaits pašdarbības 

kolektīvos 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 
19. 

 

Pasākumu skaits Kultūras 

namā 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 
20. 

 

Bibliotēkas lasītāju skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Nemainīgs vai 

pieaug 

 21. 

 

Sporta un veselīga dzīvesveida 

veicināšanas pasākumu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 
22. 

 

Aktīvi darbojošos NVO skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 
23. 

 

Jauniešu iniciatīvas projektu 

skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

24. 

 

Reģistrēto noziedzīgo 

nodarījumu skaits 

 

CSP 

 

   Samazinās 

 

Vide un kultūrvēsturiskais mantojums 

25. 

 

Vides izglītības un 

informatīvo pasākumu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

26. 

 

Vides sakopšanas pasākumu 

skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

27. Veikto kultūras mantojuma 

pētījumu skaits 

Pašvaldība    Pieaug 

28. Organizēto tradicionālo 

pasākumu skaits 

Pašvaldība    Pieaug 

Infrastruktūra 

29. 

 

Energoefektivitātes projektu 

skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

30. 

 

Īstenoto tehniskās 

infrastruktūras attīstības 

projektu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

31. 

 

Rekonstruēto ceļu skaits (km) 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 
32. 

 

Pašvaldības ceļi un ielas ar 

asfaltbetona segumu (km) 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 
33. 

 

Labiekārtoto teritoriju un 

objektu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 
34. 

 

Pašvaldības dzīvojamais fonds 

(dzīvokļu skaits un platība) 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

35. 

 

Izsniegto būvatļauju skaits un 

ekspluatācijā nodoto dzīvokļu 

un dzīvojamo māju skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

Ekonomika 
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36. 

 

Reģistrētais kopējais 

bezdarbnieku skaits 

 

NVA 

 

   Samazinās 

 

37. 

 

Ekonomiski aktīvo vienību 

skaits 

 

CSP 

 

   Pieaug 

 

38. 

 

Vidējā bruto darba samaksa 

 

CSP 

 

   Pieaug 

 
39. 

 

Tūrisma nakšņošanas mītņu 

skaits 

 

CSP 

 

   Pieaug 

 

40. 

 

Jaunizveidoti/labiekārtoti 

tūrisma objekti 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

41. 

 

Tūrisma maršrutu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 
42. 

 

Uzņēmējdarbības veicināšanas 

pasākumu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

 

 

3.Rīcību un uzdevumu izvērtējums 

Rīcību un uzdevumu izvērtējums tiks izmantots ikgadējā uzraudzības un ziņojuma 

sagatavošanai, lai nodrošinātu Alsungas novada attīstības programmas realizāciju un 

aktualizāciju. 

 
 
Uzdevums 
 

Vai veiktas 
darbības 

uzdevuma 
ietvaros 
(jā/nē) 

 

 

Veiktās rīcības uzdevumu 
izpildei 

 

 
Priekšlikumi 
programmas 
aktualizācijai 
 

SM1 Ilgtspējīga un daudzveidīga uzņēmējdarbības vide 

U1 Veicināt vietējās uzņēmējdarbības 

vides attīstību 
   

U2 Attīstīt inženiertehnisko 

infrastruktūru, atbilstoši 

uzņēmējdarbības vajadzībām 

   

U3 Veicināt uzņēmēju iesaisti un 

sadarbību 
   

SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga vide  

 
U4 Uzlabot un attīstīt inženiertehnisko 

infrastruktūru un satiksmes drošību 
   

U5 Uzlabot mājokļu fondu un namu 

apsaimniekošanu 
   

U6 Veicināt publisko un privāto ēku 

energoefektivitāti  
   

U7 Veikt teritorijas labiekārtošanu    

U8 Nodrošināt ainaviskas vides 

aizsardzību 
   

U9 Nodrošināt dabas resursu racionālu 

un ilgtspējīgu izmantošanu 
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U10 Nodrošināt kultūrvēsturiskā 

mantojuma attīstību 
   

U11 Atbalstīt kultūrvēsturiskā 

mantojuma pētniecību un saglabāšanu 
   

U12 Veicināt kultūrvēsturiskā 

mantojuma popularizēšanu  
   

SM3 Saliedēta, izglītota un radoša sabiedrība 

U13 Uzlabot pašvaldības pārvaldības 

efektivitāti 

 

   

U14 Veicināt pašvaldības sadarbību ar 

sabiedrību un organizācijām 

 

   

U15 Veicināt sabiedrības iesaisti un 

nodrošināt sabiedriskās attiecības 
   

U16 Uzlabot sabiedrisko drošību 

 
   

U17 Veicināt veselības aprūpes 

pieejamību 

 

   

U18 Veicināt sociālo pakalpojumu un 

infrastruktūras attīstību 
   

U19 Pilnveidot izglītības iestāžu 

materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru 

 

   

U20 Paaugstināt izglītības kvalitāti un 

veicināt izglītojamo piesaisti  

 

   

U21 Veicināt izglītības personāla 

profesionālo pilnveidi 
   

U22 Nodrošināt neformālās un interešu 

izglītības piedāvājumu 

 

   

U23 Paplašināt neformālās un interešu 

izglītības piedāvājuma klāstu 
   

U24 Veicināt daudzveidīgu kultūras 

pasākumu pieejamību 

 

   

U25 Pilnveidot kultūras un citu iestāžu 

infrastruktūru 

 

   

U26 Attīstīt tūrisma pakalpojumus un 

infrastruktūru 

 

   

U27 Attīstīt sporta infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi 

 

   

U28 Nodrošināt jauniešu iesaisti 

sabiedriskās aktivitātēs 
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Izstrādes process un sabiedrības līdzdalība 

 

Alsungas novada attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstāde tika uzsākta ar 

2013.gada 6.februāra Domes lēmumu. Apstiprināti attīstības programmas izstrādes darba 

uzdevumi, laika grafiks un Vadības grupas sastāvs – pārstāvji no pašvaldības, uzņēmēji, 

deputāti, nevalstisko organizāciju pārstāvji un viedokļu līderi. No 2013.gada februāra līdz 

2015. gada janvārim ir veikta Alsungas novada attīstības programmas izstrāde, notikušas 

vairākas Vadības grupas sanāksmes, nodrošināta sabiedrības līdzdalība, veicot iedzīvotāju 

anketēšanu, kā arī uzņēmēju anketēšanu. Organizētas tematiskās darba grupas, kurās savu 

viedokli pauduši attiecīgo nozaru pārstāvji. 
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