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ALSUNGAS ZIŅAS 
ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 5 (191) 2017. GADA MAIJS 

ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ 

18. un25.maija  notika a rka rtas domes un domes se de, 
kurā  tikā skātī ti vāirā ki jāutā jumi. 

  Apstiprina ja 2017.gada 27.aprī lī  transportlī dzekl a 
VW TRANSPORTER izsoles rezultā tus; 

 Apstiprinā jā 2016.gādā gādā publisko un fināns u 
pā rskātu. 

 Tā  kā   le mumu pār zemes pies k irs ānu pāstā vī gā  
lietos ānā  pās vāldī bā vāre jā pien emt tikāi lī dz 
2007.gada 1.septembrim, atteica zemes “atgries anu 
-J.B.iesniegumā ” ī pās umā . 

 Atl ā vā uzsā kt zemes ierī cī bās projektā izstrā di 
nekustāmām ī pās umām. 

 Apstiprinā jā pies k irt  dotā ciju 500.00 euro  
Kurzemes plā nos ānās reg ionām 2017.gādām 
ādministrātī vā s kāpācitā tes stiprinā s ānāi projektu 
vādī bāi un ādministre s ānāi no  pās vāldī bās rezerves 
fondā sle dzot sādārbī bās lī gumu). 

se tu,  (2) individuā lo (g imenes) mā ju (ār āpbu ves 
zemes gābālu novādā centrā ), (3) dāudzdzī vokl u 
dzī vojāmo mā ju, (4) iestā di, uzn e mumu, 
orgānizā ciju”. 
 Apstiprinā jā grozī jumus sāistos ājos  noteikumos  
“Pār Alsungās novādā domes budž etu 
2017.gadam” 

 Izsniegt ātl āuju VAS “Lātvijās āutocel u 
uzture tā jām”  smilts grānts ieguvei ātrādne  
“Melderi”. 

 Pāsniegt diplomus, ziedus un izmāksā t nāudās 
bālvās Alsungās vidusskolās skole niem pār 
dālī bu vālsts orgānize tājā s mā cī bu prieks metu 
olimpiā de s  2016./2017. mā cī bu gādā . 

 Uzdevā Administrā cijāi āpzinā t un informe t 
deputā tus pār  Alsungās muzejā sāgātāvotī bu 
ākreditā cijāi. 

 Diviem iedzī votā jiem pies k ī rā āpdzī vojāmo 
plātī bu. 

  Pašvaldību vēlēšanas 2017 
   Ievēlētie deputāti 

Vārds, uzvārds Plusi Svītrojumi Balsis 

Aivārs Sokolovskis 157 21 376 

Dāigā Kālnin ā 112 5 296 

Ainārs Mācpāns 57 23 274 

Jā nis S midbergs 50 19 271 

Grigorijs Rozentā ls 102 11 255 

Ingā Bredovskā 53 8 234 

Zāigā Vānāgā 51 7 233 

Mā rā Rozentā le 56 12 208 

Voldemā rs Dunājevs 73 4 181 

 Pien e mā zinā s ānāi, kā pās vāldī bās 
ādministrātī vājā  teritorijā   pākālpojumu 
veiks ānāi pieteikus ies divi pākālpojumu 
sniedze ji: trānsportā pākālpojumiem; viesu 
nāmām- kāfejnī cāi. 

 Pār finānse jumu biedrī bāi ” Trī s x trī s” 
dokumentā lā s filmās veidos ānāi le mums 
netikā pien emts 

 Apstiprinā jā Alsungās Livonijās orden ā pils 
dārbī bās strāte g iju 2017. - 2022. gādām. 

 Pāmātojoties uz Publiskās personās fināns u 
lī dzekl u un māntās izs k e rde s ānās 
nove rs ānās likumu, ātteikt  finānsiā li 
ātbālstī t –ziedojot biedrī bāi “Cimdu cel s ” 
“Jettes Dienu grā mātā” iždos ānāi. 

 Apstiprinā tjā cenrā di “Lebedikā” un 
“Burdonā” pāsā kumiem. 

 Sle gt Alsungās novādā Pirmsskolās 
izglī tī bās iestā di “Mik elī tis”  vienu me nesi  
no 01.07.2017.lī dz 31.07.2017.. 

 Atce lā  Alsungās novādā domes lī dzs ine jo 
lī dz 24.05.2017.“Sākoptā kā s se tās” 
Nolikumu. 

Ar 25.05.2017.āpstiprinā jā jāunu Nolikumu 
“Pār  Alsungās novādā sākoptā ko (1) lāuku 
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LIAA Kuldīgas Biznesa inkubators vērtē paveikto 
un gaida jaunus dalībniekus 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 
Kuldīgas Biznesa inkubators kopš 2016. gada 1. 
septembra savā paspārnē ir sapulcinājis 15 jauno 
ideju autorus, no kuriem pieci atrodas 
inkubācijas un desmit pirmsinkubācijas fāzē. 
Šobrīd ideju autori ir no Kuldīgas un Skrundas 
novada, pacietīgā nepacietībā tiek gaidīta pirmā 
ideja no Alsungas novada. 

Kātrs LIAA Kuldī gās Biznesā inkubātorā dālī bnieks ir 
ī pās s, un neviens lī dž s im nāv stārte jis ār identisku 
produktu vāi pākālpojumu. No pirmā s dārbā dienās 
inkubātorā komāndā ir neātlāidī gi strā dā jusi, lāi 
jāunie uzn e me ji, kuriem bu tu nepiecies āms stārtā un 
āttī stī bās ātbālsts uzn e me jdārbī bās uzsā ks ānāi, to ārī  
ātrod un sān em. 

Atskātoties uz pāveikto, ir āizvādī ti seminā ri, kās 
jāunājiem uzn e me jiem ir l ā vus i cikliski izsekot 
uzn e me jdārbī bās gāitāi un sādārbī bā  ār Vālsts 
ien e mumā dienestu, Uzn e mumā reg istru, Pā rtikās un 
veterinā ro dienestu, Vālsts dārbā inspekciju ir 
sniegtās dāz ā dās ār uzn e me jdārbī bu sāistī tās 
konsultā cijās, iepāzī stinā ts ār dāz ā diem fināns u 
āvotiem jāuno uzn e me ju ātbālstām.  

Inkubātoru dālī bniekiem un interesentiem tikā 
piedā vā tā iespe jā āpmekle t iedvesmās un 
motivā cijās se rijās “Iedvesmās stā sti”. Tos sāistos i 
stā stī jā LIAA Kuldī gās Biznesā inkubātorā mentori 
un esos ie uzn e me ji – Sāntā Cine (“Goldingen Room”), 
Enno Ence (“Milzu!”) un Aigā Vāitkus (“Royāl Key”). 
Vin i dālī jā s sāvā  uzn e me jdārbī bās pieredze , 
ātgā dinot, kā ārī  vin iem reiz ir bijus i sāpn i, kurus 
ve le jus ies piepildī t. 

LIAA 15 Biznesā inkubātoru ī pās āis zī mols ir to 
sāvstārpe jā  sādārbī bā. Inkubātoru dārbinieki lābprā t 
ātklā j sāvās zinā s ānās un profesionā lo pieredzi gān 
sāviem kole g iem, gān inkubātorā dālī bniekiem un 
interesentiem. Gādā sā kumā  tikā rī kotā “Inovā ciju un 
ideju g enere s ānās dārbnī cu” Kuldī gās Centrā 
vidusskolās skole niem LIAA Jelgāvās Biznesā 
inkubātorā vādī tā jā N ikitās Kāzākevic ā vādī bā . Māijā  
āizsā kā s inkubātorā dālī bniekiem veltī ts pāsā kums 
ciklā  “Soli tuvā k biznesām”, kurā  tikā un turpmā k 
tiks āpskātī ti temāti, pār kuriem ir izrā dī jus i interesi 
LIAA Kuldī gās Biznesā inkubātorā dālī bnieki. Pirmo 
pāsā kumu vādī jā LIAA Re zeknes Biznesā inkubātorā 
vādī tā jā Skāidrī te Bāltāce, kurā pieve rsā uzmānī bu 

prezente s ānās prāsme m, prezentā ciju 
sāgātāvos ānāi, sāturām un tā  pāsniegs ānās nozī mei. 
LIAA Liepā jās Biznesā inkubātorā vādī tā js Atis 
Eglin s -Eglī tis Plu don ā Kuldī gās g imnā zijās un 
Kuldī gās Centrā vidusskolās SMU uzstā jā s ār lekciju 
pār to, kās ir rādos ā  domā s ānā, pār dāz ā diem 
iedvesmās āvotiem uzn e me jdārbī bās uzsā ks ānāi, 
bālstoties uz dābās un fizikās procesiem.  

Neskātoties uz vilinos o vāsārās tuvumu, LIAA 
Kuldī gās Biznesā inkubātors turpinā strā dā t un jāu 
ju nijā  un āugustā  sādārbī bā  ār Kuldī gās mā kslinieku 
rezidenci inkubātorā dālī bniekiem, rādos o 
industriju pā rstā vjiem un citiem interesentiem tiks 
piedā vā tās lekcijās un meistārklāses “Rādos ā s 
vāsārās skolā ”. 

Ar Kuldī gās lielā kājiem gādā sve tkiem “Dzī res 
Kuldī gā ”, 15. ju nijā , LIAA Kuldī gās Biznesā 
inkubātors nosle gs sāvu dālī bu s ā  gādā trī s 
lielā kājos brī vdābās pāsā kumos Kuldī gā  un 
Skrundā . Viss āizsā kā s ār “Lido zivis Kuldī gā ”, kām 
sekojā “Skrundās sve tki”, kuros zem vienās telts 
jumtā Biznesā inkubātorā komāndā ātrādā s kopā  ār 
tiem inkubātorā dālī bniekiem, kuriem bijā, ko 
pārā dī t un pāstā stī t. Interesentiem bijā un bu s 
iespe jā sān emt konsultā cijās un informā ciju pār 
pirmsinkubā cijās un inkubā cijās pākālpojumiem 
jāunājiem uzn e me jiem un biznesā ideju āutoriem, 
kā  ārī  iepāzī ties ār inkubātorā dālī bnieku 
produktiem un pākālpojumiem. 

S obrī d LIAA Kuldī gās biznesā inkubātorā  ir ātve rtā 
dālī bnieku pieteikumu pien ems ānā inkubā cijāi 
tres ājām ceturksnim, kās nosle gsies 20. ju nijā . 
Pieteiks ānā s pirmsinkubā cijāi notiek nepā rtrāukti 
un tājā  vār pieteikties ārī  fiziskās personās. Vāirā k 
informā cijās pār pieteiks ānos www.liā.gov.lv 

Seko lī dzi LIAA Kuldī gās biznesā inkubātorā 
āktivitā te m Fācebook http://www.fācebook.com/
LIAAKuldigāsBI/ 
Lātvijās Investī ciju un āttī stī bās āg entu rās biznesā 
inkubātoru progrāmmā , kurās ietvāros visā  Lātvijā  
ir izveidoti 14 reg ionā lie un viens rādos o industriju 
inkubātors Rī gā , uzn e mumi vār sān emt vālsts 
ātbālstu un pākālpojumus uzn e me jdārbī bās 
āttī stī bāi.  LIAA Biznesā inkubātori tiek finānse ti 
projektā  "Reg ionā lie biznesā inkubātori un rādos o 
industriju inkubātors". 

Pāpildu informā cijā: 

Kuldī gās biznesā inkubātors 
Lātvijās Investī ciju un āttī stī bās āg entu rā 

Pilse tās lāukums 4, Kuldī gā, LV-3301, Lātvijā  

Tā lrunis: 62400905      

E-pāsts: Ligā.Rāitumā@liāā.gov.lv                                                                     
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tiesī bās ālgāi pieme rot ār iedzī votā ju ienā kumā nodokli 
neāpliekāmo minimumu 60 eiro āpme rā , jā ālgās nodokl ā 
grā mātin ā ir iesniegtā dārbā deve jām; 

Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 400 eiro un ir piemērots 
neapliekamais minimums 60 eiro, skolēns pēc nodokļu 
nomaksas saņem  289,46 eiro. 
 skole nām ir tiesī bās iesniegt gādā ienā kumu deklārā ciju, lāi 

ātgu tu iedzī votā ju ienā kumā nodokl ā pā rmāksu, kās 
izveidojās no āpre k inā tā  diference tā  neāpliekāmā  
minimumā un dārbā vietā  pieme rotā  minimā lā  
neāpliekāmā  minimumā stārpī bās. 
Atgā dinā m, kā VID mā jāslāpā  ir pieejāms ālgās kālkulātors, 

ār kurā pālī dzī bu ikviens ā tri un e rti vār āpre k inā t dārbā ālgās 
āpme ru pe c nodokl u nomāksās, un diference tā  minimumā 
āpre k inā kālkulātors pieme rojama  neapliekama  minimuma 
āpre k inā s ānāi. 
Ja skolēns (neatkarīgi no viņa vecuma) vasarā strādā pie 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja: 
 no skole nā ienā kumā dārbā deve js – mikrouzn e mumu 

nodokl ā māksā tā js – neietur sociā lā s iemāksās un 
iedzī votā ju ienā kumā nodokli, bet tie veido dāl u no 
mikrouzn e mumu nodokl ā, ko dārbā deve js māksā  no sāvā 
sāimnieciskā s dārbī bās āpgrozī jumā.  

Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 400 eiro, summa, ko 
saņems skolēns, būs 400 eiro. 
 lāikā periodā , kāme r skole ns ir mikrouzn e mumu nodokl ā 

māksā tā jā dārbinieks, vin s  nevār ātrāsties vecā ku āpgā dī bā  
un vecā ku gu tājām ienā kumām nevār tikt pieme rots 
ātvieglojums pār āpgā dī bā  esos u personu 175 eiro āpme rā ;  

 tiklī dz skole ns uzsā ks dārbā āttiecī bās mikrouzn e mumā , 
āpgā dī bā tiks āutomā tiski pā rtrāuktā.  

Ja skolēns vasarā saņem sezonas laukstrādnieku 
ienākumu, strādājot lauku darbos (augļkoku, ogulāju un 
dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu 
kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu 
šķirošanā): 
 gu tājām sezonās lāukstrā dniekā ienā kumām tiek pieme rotā 

nodokl ā likme 15 %, bet ne māzā kā kā  0,70 eiro kātrā  
nodārbinā tī bās dienā .  

Piemēram, ja kopējā saņemamā atlīdzība par mēnesi ir 
400 eiro un nevienā no dienām tā nav mazāka par 4,70 eiro, 
ienākums, ko saņems skolēns pēc laukstrādnieku ienākuma 
nodokļa nomaksas, būs 340 eiro. 
 vecā ki sāglābā  tiesī bās pieme rot ātvieglojumu pār āpgā dī bā  

esos u be rnu 175 eiro āpme rā , jā be rns ir jāunā ks pār 18 
gādiem un sān em sezonās lāukstrā dnieku ienā kumu, kā  ārī , 
jā be rns, ir vecumā  no 18 lī dz 19 gādiem,  mā cā s vispā re jā s, 
profesionā lā s, āugstā kā s vāi speciā lā s izglī tī bās iestā de , un 
vāsārās brī vlāikā  (no 1. ju nijā lī dz 31. āugustām) sān em 
sezonās lāukstrā dnieku ienā kumu.  

 Plās ā kā informā cijā gān pār skole nu dārbu vāsārā , gān pār 
elektroniskājā m ālgās nodokl ā grā mātin ā m pieejāmā VID 
mā jāslāpās sādāl ā  “Algās nodokl ā grā mātin ā”, bet pār sežonās 
lāukstrā dnieku ienā kumā nodokli – metodiskājā  māteriā lā  
“Sezonās lāukstrā dnieku ienā kumā nodoklis”. 
 Jāutā jumu un neskāidrī bu gādī jumā  āicinā m zvānī t uz VID 
informātī vo tā lruni 67120000, konsulte ties ikvienā  VID 
klientu āpkālpos ānās centrā  vai arī  su tī t savu jauta jumu, 
izmāntojot VID mā jāslāpās sādāl u “Uzdot jāutā jumu VID”. 
 Jāunies i, kuri iecere jus i vāsārās me nes os strā dā t, noderī gu 
informā ciju ātrādī s ārī  Vālsts nodārbinā tī bās āg entu rās 
mā jāslāpā  www.nvā.gov.lv, Valsts darba inspekcijas ma jaslapa  
www.vdi.gov.lv un Valsts socia la s apdros ina s anas ag entu ras 
mā jāslāpā  www.vsāā.lv 

Informā ciju sāgātāvojā: 
VID Sabiedrisko attiecību daļa 

tā lr. 67122670, 26558389 
e-pāsts komunikācijā@vid.gov.lv  

 
 

 Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa 
atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu 

skolēnu  
 Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) 
atgādina, ka vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt 
nodokļa atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 
19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, 
augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja tas strādā 
vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam).   
 Ņ emot ve rā , kā dāudži skole ni vāsārās me nes os (no 
1. ju nija lī dz 31. augustam) stra da  algotu darbu, VID 
informe  pār nosācī jumiem, kās jā ieve ro gān vecā kiem, 
kuru be rni vāsārā  strā dā , gān pusāudz iem, kās devus ies 
dārbā gāitā s. 
 Attiecī bā  uz be rnu (izglī tojāmo lī dz 19 gādu vecumām), 
kurs  strā dā s tikai vasaras brīvlaikā (no 1. ju nija lī dz 
31. augustam), veca kam nav algas nodokl a gra matin a  
jā svī tro ierāksts pār be rnu kā  āpgā dā jāmo un ātrās ānā s 
vecā kā āpgā dī bā  netiek pā rtrāuktā āutomā tiski.  
 Vecā kām sāglābā jās ātvieglojums pār āpgā dī bā  esos u 
personu 175 eiro me nesī , un be rnām vāsārās brī vlāikā 
dārbā lāikā  tiek pieme rots minimā lāis neāpliekāmāis 
minimums 60 eiro me nesī , izn emot gādī jumu, jā be rns 
strā dā  pie mikrouzn e mumu nodokl ā māksā tā jā.  
 Sāvukā rt tiem vecā kiem, kuru be rni (izglī tojāmie lī dz 
19.g.v.) parale li ma cī ba m stra da  ma cī bu gada laika  ja n em 
ve rā , kā be rnā ātrās ānā s vecā kā āpgā dī bā  tiek pā rtrāuktā 
āutomā tiski – tiklī dz skole ns uzsā cis dārbā āttiecī bās. 
Sāvukā rt pe c tām, kād skole ns pā rtrāucis strā dā t, 
vecā kiem pās iem be rns jā ātjāuno āpgā dī bā . 
Algas nodokļa grāmatiņa 
 Skole ni, kuri nole mus i sā kt dārbā gāitās, vār sān emt 
ālgās nodokl ā grā mātin u. To var izdarī t kla tiene , ve rs oties 
VID ār iesniegumu ālgās nodokl ā grā mātin ās pies k irs ānāi, 
vāi elektroniski, izmāntojot VID Elektroniskā s 
deklāre s ānās siste mu (EDS). Skole niem, kuri stra da s 
vāsārās me nes os un māksā s nodokl us vispā re jā  rez ī mā , 
ālgās nodokl ā grā mātin ā  jā ātzī me  gālvenā  ienā kumā 
gu s ānās vietā (t.i., jā ātzī me  āttiecī go dārbā deve ju pie kurā 
be rns strā dā s), un be rnā gu tājiem ienā kumiem dārbā 
deve js bu s tiesī gs pieme rot minimā lo neāpliekāmo 
minimumu 60 eiro me nesī . 
 Algās nodokl ā grā mātin ā ir pieejāmā tikāi elektroniski 
un visās dārbī bās, kās sāistī tās ār āpgā dī bās noforme s ānu, 
ir veicāmās elektroniski, izmāntojot VID Elektroniskā s 
deklāre s ānās siste mu (EDS) (algas nodokl a gra matin as 
sādāl ā  “Apgā dā jāmie” nospiez ot izve li “Pievienot āpgā dī bā  
esos u personu”). 
Nodokļu nomaksas nosacījumi 
 Nodokl u nomāksās nosācī jumi ir ātkārī gi no tā , kā ds 
nodokl u māksā s ānās rez ī ms ir skole nā dārbā deve jām: 
 vispā re jāis nodokl u māksā s ānās rez ī ms;  
 dārbā deve js ir mikrouzn e mumu nodokl ā māksā tā js; 
 dārbā deve js ir lāuksāimnieks. 
Vispārējā nodokļu maksāšanas režīma gadījumā, 
skolēnam sākot strādāt: 
 dārbā deve js no ālgās māksā  iedzī votā ju ienā kumā 

nodokli 23 % un vālsts sociā lā s āpdros inā s ānās 
obligā tā s iemāksās 34,09 %.  

 10,50 % darba n e me ja socia lo iemaksu dal u darba 
deve js ietur no skole nā ālgās, sāvukā rt 23,59 % sociā lo 
iemāksu dāl u dārbā deve js māksā  no sāviem lī dzekl iem. 
Sociā lā s iemāksās neveic, jā skole ns ir jāunā ks pār 15 
gādiem; 

 skole nām, kurs  ir nodārbinā ts vāsārās me nes os, ir 
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https://www.vid.gov.lv/lv/algas-kalkulators
https://www.vid.gov.lv/lv/diferenceta-minimuma-aprekina-kalkulators
https://www.vid.gov.lv/lv/diferenceta-minimuma-aprekina-kalkulators
https://www.vid.gov.lv/lv/algas-nodokla-gramatina
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/veidlapas_un_iesniegumi/iedzivotaju_ienakuma_nodoklis/sezonas_laukstradnieku_ienakuma_nodoklis_31.03.2017-1.doc
https://www.vid.gov.lv/lv/ka-ar-mums-sazinaties
https://www.vid.gov.lv/lv/uzdot-jautajumu-vid
http://www.nva.gov.lv
file:///D:/Users/svlsap10/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/126SP5DG/www.vdi.gov.lv
http://www.vsaa.lv
mailto:komunikacija@vid.gov.lv
https://www.vid.gov.lv/lv/algas-nodokla-gramatina
https://www.vid.gov.lv/lv/elektroniskas-deklaresanas-sistema
https://www.vid.gov.lv/lv/elektroniskas-deklaresanas-sistema
https://eds.vid.gov.lv/login/
https://eds.vid.gov.lv/login/
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Alise Punclava 11. klase, 
Alvis Siliņš 10. klase, 
Eduards Hartmanis 10. klase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pār lābājiem sāsniegumiem pāsniedz Godā 
rākstu un āploksni ār nāudās bālvu.  
Pāteicī bās ziedi pienā kās vecā kiem, kuru be rni guvus i 
lābus pānā kumus. Lī dzā s skole niem vietās ien e mus i 
skolotā ji. Prāsme ieinterese t un motive t skole nu 
mā cī bu dārbā , mu zikā  un sportā  ir vieni no 
ātsle gvā rdiem pānā kumu gu s ānāi. 
 Pāldies ārī  Alsungās novādā domei, pāteicoties 
kurās sniegtājām ātbālstām, me s vāre jā m sān emt ne 
tikāi morā lu ātzinī bu vien, bet ārī  sāru pe tā s nāudās 
bālvās. Pāldies Pā vilostās dziedos ājiem skole niem un 
skolotā jāi Aijāi Gertsonei pār muzikā lo sveicienu!                                                                             
 Nove lu neāpstā ties pie sāsniegtā , bu t gātāviem 
jāuniem izāicinā jumiem un ī stenot sāvus sāpn us! 
 Lāi visiem skāistā un iedvesmās pilnā vāsārā! 

 
Labinieki 2016./2017. mācību gadā 

Izglī tī bās pā rvāldes vā rdā  Aī dā Vānāgā 

Skolas ziņas 

Alsungas novada skolēnu sasniegumi. 
29. maijā Alsungas novada domes prieks se de ta js 
āicinā jā skolotā jus un skole nus ār vecā kiem, lāi 
pāteiktos pār  2016./2017. mā cī bu gādā skole nu 
sāsniegumiem mā cī bu prieks metu un stārpnovādu 
olimpiā de s, konkursos un sācensī bā s.  
Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu rezultāti 
2016./2017.mācību gadā 
Alsungas vidusskola 
Matemātikas olimpiāde 10.-12.kl. 
Krista Strujeviča - 10.kl. - 1.vieta, skolotāja Vita 
Cīrule 
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.kl. 
Simona Staņislavčika - 12.kl. - 3.vieta, skolotāja 
Inta Pētersone 
Fizikas olimpiāde 9.kl. 
Kristaps Kronbergs - 9.kl. - 3.vieta, skolotāja 
Skaidrīte Nagliņa 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu sasniegumi 
Valsts ģitāras spēles konkursā : 
Alsels Ratnieks - 2.vieta 
Skolotājs Ainars Macpans 
Panākumi interešu izglītības konkursos: 
Alsungas folkloras kopai ”Suitiņi” pār dālī bu 
progrāmmā  “Pulkā  eimu, pulkā  teku 2017”, iegu stot I 
pākā pes diplomu. 
Vadītāja Gunta Matēviča. 
Jauno ugunsdzēsēju sporta sacensībās Igaunijā 
1.vieta - 9.klases skolniekam Jānim Galiņam 
3.vieta  7.klases skolniekam Jānim Kalniņam 
Jauno ugunsdzēsēju sporta sacensībās Grobiņas 
novadā 
1.vieta - 9.klases skolniekam Jānim Galiņam,  
1.vieta - 10.klases skolniekam Alvim Siliņam, 
1.vieta - 6.klases skolniekam Patrikam Dambergam-
Danenbergam,    
2.vieta - 9.klases skolniekam Kārlim Ansonskim, 
2.vieta - 8.klases skolniecei Emīlijai Gudermanei, 
2.vieta - 6.klases skolniekam Mikam Zigneram, 
3.vieta - 6.klases skolniekam Danielam Gruntiņam, 
3.vieta - 9.klases skolniekam Patrikam Šmidbergam   
Treneris Vikentijs Rozgaļs. 
Panākumi sporta sacensībās 
Kuldī gās novādā skole nu Jāuno vieglātle tu sācensī bā s: 
1.vieta- 4.klases skolniekam Aleksim Rateniekam, 
2.vieta- 4.klases skolniekam Ralfam Biksem, 
1.vieta- 5.klases skolniekam Artūram Sokolovskim. 
Skolotāja Dace Siliņa. 
Par panākumiem militārajās sporta spēlēs “Spēks 
un daile”  
1.vieta komandai:  
Elīza Šmidberga 9. klase, 
Erīna Paula Lāse 9. klase, 
Jānis Galiņš 9. klase, 
Patriks Šmidbergs 9. klase 
3.vieta komandai: 
Simona Staņislavčika 12. klase, 

ALSUNGAS ZIN AS 

SKOLAS ZVANS 
IEZVANA VASARU… 
SKOLĒNI, KURI 
2016./2017. MĀCĪBU 
GADU BEIGUŠI 
AR LABĀM UN 
TEICAMĀM SEKMĒM. 
  

2.klase 
 Nils Alsbergs 
 Laura Me ness 
 Aksels Ratenieks 
 

3.klase 
Rebekā 
Brunovskā 
 

 4.klase 
Agnijā Bendzikā 
Pāulā Kleinhofā 
Liā nā Liepin ā 
Aleksis Rātenieks 
Anāstāsijā Kāpecā 

5.klase 
Norā Gālin ā 
Lindā Silin ā 
 

6.klase 
Sindijā Bergmāne 
Mādārā Klu g e 
Melisā Noreikā 
Luī ze Svilpe 
Reinis Rāg elis 
  

7.klase 
Kātrī nā Bikse 
Kristā Putnevicā 
Georgs Stās āitis 
 Sanija Vī tola 

8.klase 
Dā rtā Vicinskā 
  

 10.klase 
Kristā Strujevic ā 
Gintārs Z āgārs 
  

11.klase 
Alise Punclāvā 
Megijā Vilsone 
Litā Lāine Mācule vic ā 

12.klase 
Simonā 
Stān islāvc ikā 

Lai vasarā 
daudz jauku 
notikumu un 
pozitīvu 
emociju! 
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Bērnu tautas deju festivāls «Latvju bērni  danci veda» piedalās  arī Alsungas  deju kolektīvi 

“Lebediks” un “Suitu rausim svētki” 2017 

Foto: Lauma Migoviča, Aivars Sokolovskis, Aiga Vanaga Poriķe, Ināra Staņislavčika 
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 2017. gada vietējo projektu konkurss 
“MĒS ALSUNGAI! 2017”.  

Viete jo projektu konkursā   „Me s-Alsungāi!
2017” s ogad tika san emti 6 projektu 
pieteikumi, no kuriem tikā ātlāsī ti 4 projekti 

finānse jumā sān ems ānāi. Atbālstī ts tiek projekts 
“Almā les ciemā kāpse tās žvānu torn ā sākops ānā un 
pilnveidos ānā”, projektā me rk is ir ātjāunot Almā les 
kāpse tās zvānu torni un izveidot vā rtus otrpus 
kāpse tāi. Projekts “Sākā rtotā sportā vide”, projektā 
me rk is ātjāunot sportā zā les funkcionālitā ti, 
pā rbu ve jot sportā inventā rā skāpi. Projekts “Alsungās 
sportisti nes vā rdu Lātvijā  un pāsāule ”, projektā 
me rk is iegā dā ties Alsungās sportistiem 15  trenin u 
virsjākās ār Alsungās logo. Kā  ārī  tikā ātbālstī ts 
projekts “Angl u vālodās āpmā cī bā ār tu rismu 
sāistī tiem Alsungās novādā iedzī votā jiem un 
dārbiniekiem” ār me rk i uzlābot ār tu rismu sāistī to 
Alsungās novādā iedzī votā ju un dārbinieku āngl u 
vālodās prāsmi, lāi pāāugstinā tu tu rismā pākālpojumu 
kvālitā ti. Kātrā projektā reālize s ānāi tikā pies k irts 400 
euro, veidojot kope jo summu 1600 euro, kās tiek 
finānse ts no Alsungās novādā pās vāldī bās budz etā. 

ALSUNGAS ZIN AS 

Suitu tūrisma 
uzņēmējiem prakstiskas 

nodarbības 

Estoniā - Lātviā 
Progrāmme projektā “Māžo etnisko kultu rtelpu 
āttī stī bā un populārize s ānā kā  tu rismā gālāme rk is 
“UŅESCO – tu risms” ietvāros, suitu tu rismā užn e me ji 
piedālī jā s 11. Un 25.māijā  piedālī jā s prāktiskā s 
nodārbī bā s, devā s viens pie otrā, lāi dālī tos pieredze  
un veicinā tu sādārbī bu sāvā  stārpā . Ar viete jiem 
māzājiem uzn e me jiem kopā  devā s tu rismā jomās 
eksperte Ingā Aulmāne, kura izve rte ja un sniedza 
prieks likumus suitu tu rismā pākālpojumu āttī stī bāi. 
11.maijā ka  pirmo apskatī ja m Suitu amatniecī bas un 
kultu rās telpu “Suitu rijā”, kuru vada Inga S e na-
Lāizā ne. Rijā ir ne tikāi rādos ā  dārbnī cā un 
tāutāste rpu rādī s ānās vietā, bet nereti ārī  vecmeitu 
bāllī s u pieturās punkts. Tā lā k devā mies uz “Mez vid 
lābirintu”, kur Dāigā Kālninā ār g imeni ižveidojusi 
Lātvijā  un Lietuvā  lielā ko lābirintu, tājā  vār izstāigā t 
kā du no temātiskājiem lī kloc iem.  Cel s  turpinā jā s uz 
lāuku mā jā m “Cein i”, kurā s sāimniece Jāutrī te 
Dāmbergā cep gārdu māiži un bādpānkokus. Pie 
mā jās top lāpene un plā nots piedā vā t lāuku se tās 
tu rismu. I stenā  Lātvijās sāimniece Skāidrī te 
Nāglin ā mu s sāgāidī jā sāvā s mā jā s “Zeijās”, cienā jot ār 
sklāndrāus iem, kāfiju un pī rā giem. Skāidrī te ir suitu 
trādī ciju kope jā un piedā vā  tu ristiem izcept sāvu 
māizī ti pe c senās, māntotās receptes, tu risti ir biez i 
viesi vin ās mā jā s. Tā lā k devā mies āpskātī t strāusus, 

kuru sāimnieks Klā vs Osis ār lielu entuziāsmu un 
āizrāutī bu izstā stī jā pār idejās rās ānos, strāusu 
āudze s ānu un tā lā kiem plā niem.  Prieks pe de jā  
pieturā  Murks k u āudze tāvā "Jāunstuc i", Silvijā Tetere 
l ā vā pābārot murks k us. Pe c iespāidiem bāgā tā 
brāucienā ātgriezā mies Alsungās centrā  “Spe lmān u 
krogā ”, kur visus sāgāidī jā “Suitu sievās”. Ieture jus i 
suitisku māltī ti, tu rismā jomās eksperte Ingā Aulmāne 
sniedzā dienās kopsāvilkumu pār redze to sāimniecī bā s, 
izve rte jā dāz ā dus āspektus un sniedzā uzn e me jiem 
dāz ā dus ieteikumus, kām pieve rst uzmānī bu, strā dā jot 
turpmā k tu rismā jomā . 

25.maijā notika otras praktiska s nodarbī ba s. Suitu 
tu rismā jomās uzn e me ji un tu rismā jomās eksperte Ingā 
Aulmāne s ājā  reize  āpskātī jā Nātā lijās Rutules tu rismā 
piedā vā jumu - meistārklāses “Skāistumām un 
veselī bāi”, rādos o dārbnī cu – Austuve un Alsungās 
muzeju. Tām seko Alsungās pils āpskātī s ānā ār 
demonstre jumu suitu tāutāste rpā ieg e rbs ānā . Pe c pils 
āpskātī s ānās devā mies uz “Kālnpidiltiem”, kur Māretā 
Petrovic ā pārā dī jā sāvu dāil dā rzu. Pie Anitās Rāg eles 
izstāigā jā m viesu mā jās “K ī s i” āpkā rtni un iepāzinā mies 
ār piedā vā jumu tu ristiem. Dienās nosle gumā  Rutā 
Sokolovksā uzn e mā mu s māizes ceptuve  “Suitu māize”, 
kur ārī  tikā m pie iespe jās  uztāisī t un izcept sklāndrāusi. 
Rutā sāgā dā jā jāuku pā rsteigumu, pācienā jot ār 4 veidu 
ku kā m. Pe c rāz ī gā s dienās uzklāusī jā m gān ekspertes 
viedokli pār redze to, gān ārī  pās u tu rismā uzn e me ju 
ātzin ās. Iegu tā  pieredze pālī dze s tu rismā uzn e me jiem 
uzlābot sāvu piedā vā jumu, veidot sāvstārpe ju 
sādārbī bu, kā  ārī  vārbu t kā du iedros inā t tikāi uzsā kt 
sāvu dārbī bu, kā  suitu tu rismā uzn e me jām. 

https://www.facebook.com/estlat/?fref=mentions
https://www.facebook.com/estlat/?fref=mentions
https://www.facebook.com/inga.aulmane?fref=mentions
https://www.facebook.com/suitu.alsunga?fref=mentions
https://www.facebook.com/daiga.kalnina.52?fref=mentions
https://www.facebook.com/jautrite.damberga?fref=mentions
https://www.facebook.com/jautrite.damberga?fref=mentions
https://www.facebook.com/skaidrite.naglina?fref=mentions
https://www.facebook.com/skaidrite.naglina?fref=mentions
https://www.facebook.com/murkskis/?fref=mentions
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Sporta ziņas 

20.maijā Alsungās futbolā komāndā piedālī jā s 
Pā vilostās sportā sve tkos,kur no 8 komāndā m izcī nī jā 
2.vietu. Komanda  spe le ja A. Alks n uzarin s , G. 
Je kābsons, D. Z ebeks-S erbuks, A. Vāltenbergs, A. 
Liepin s , G. Liepin s , M. Bers evics, M.Bikse. 2.vietu 
Pā vilostā  ārī  izcī nī jā Alsungās strī tbolā komāndā - T. 
Tumpelis, M. E . Sokolovskis, R. Bāumānis, N. Mātevic s.  
27. maijā Alsungās vidusskolās stādionā  notikā be rnu 
riten brāuks ānās sācensī bās. 
DIP-DAP klasē 1.vieta Aksels Jonelis, 2.vieta  Ernests 
Alsbergs 
3-5 gadu grupā 1.vieta Mikuss Unigurjans, 2.vieta 
Kris s Donin s  
8-9 vecuma grupā 1.vieta  Nils Alsbergs, 2.vieta  
Aksels Rātenieks, 3.vietā Sāntā Bru kle 
10-14 gadu grupā 1.vieta Pe teris Balevic s, 2.vieta 
Dāniels Andersons, 3.vietā Andis Mārtinsons. 
27.maijā Alsungās sportā zā le  notikā zibensturnī rs 
mini futbolā  un strī tbolā  3-3.  
Mini futbolā 1.vieta Pa vilostas kom.- Ivo Jaunzems, 
Arvis Pe termānis, Mā rtin s  Ve rnieks, Mātī s Einhvālds. 
2.vieta Alsungas kom.- Ja nis Maigonis Jakovl evs, Jurg is 
Gālin s , Mā rtin s  E riks Sokolovskis, Kristiāns Rāikstin s . 
3.vieta  Alsungas kom. - Aleksandrs S tefan uks, Artis 
Tumpelis, Lāurijs Rāikstin s , Mā ris Bikse. 
Strītbolā 1.vieta  Alsungas komanda - Toms Tumpelis, 
Niks Mātevic s, Didzis Silin s . 
2.vieta  Alsungas komanda - Ma rtin s  E riks Sokolovskis, 
Jā nis Māigonis Jākovl evs, Kristiāns Rāikstin s , Jurg is 
Gālin s . 
3. vieta Alsungas kom. - Aleksandrs S tefan uks, Artis 
Tumpelis, Lāurijs Rāikstin s , Mā ris Bikse, pāldies Dācei 
Silin āi pār diplomu sārākstī s ānu un Sāndrim Gulbim 
pār tiesā s ānu. 
28.maijā Alsungās kultu rās nāmā  notikā 5.zolī tes 
turnī rs 1.vietā Pāuls Jānkovskis, 2.vietā  Ojā rs Ozolin s , 
3.vieta Juris Jankovskis, zol meistars Oja rs Ozolin s . 
6.zolī tes turnī rs notiks 26.ju nija  Alsungas kultu ras 
nāmā  plkst. 10.00. 

No 12.-13.māijām norisinā jā s stārptāutiskā s 

boksā sācensī bās Ozolniekos, kur piedālī jā s 60 

bokseri no Lietuvās, Igāunijās un Lātvijās, dālī bu 

n e mā ārī  Alsungās bokseri Sāndijs Sokolovskis 

svāru kātegorijā   lī dz 75kg, Dāniels Gruntin s  

75+kg ,Pe teris Melba rdis un Andis Ma rtin sons 40

-42kg un Pe teris Bāle vic s 46kg, Ņeskātoties už to 

kā visiem s ī s bijā pirmā s stārptāutiskā s 

sācensī bās tikā iegu tās ārī  godālgotās vietās 

Pe teris Bāle vic s izcī nī jā sāvā  svāru kātegorijā  1. 

vietu un Pe teris Melbā rdis izcī nī jā 2. vietu. 

Sv. Miķeļa draudzes ziņas 

7.jūnijā – tres diena  – Alsunga  Sv. Mise par 
slimniekiem 18.00. 

15.jūnijā – ceturtdiena – Kristus Vissve ta s Miesas 
un Asins sve tki. Sv. Mise 9.00. Obligā ti svināmā  
sve tku dienā. 

18.jūnijā – sve tdiena  – Alsunga  Sv. Mise 11.00 un 
Kristus Vissve tā s Miesās un Asin u sve tku procesijā 
pā pilse tās ielā m, pilse tās sve tī s ānā.  

24.jūnijā – sestdiena  – sv. Ja n a Kristī ta ja sve tki un 
bī skāpā Viktorā Stulpinā vizitā cijā, Sv. Mise 
Gudenieku bāznī cā  12.00. 

25.jūnijā – sve tdiena  – 12.30 Irbes ma ju krusta 
sve tī s ānā. 

28.jūnijs – tres diena  – sv. apustul u Pe tera un 
Pā vilā sve tku vigilijās Sv. Mise 18.00. 

29.jūnijs – ceturtdiena  – sv. apustul u Pe tera un 
Pā vilā sve tku Sv. Mise 9.00. Obligā ti svināmā  
sve tku dienā. Ziedojumi Vātikā nā ku rijāi. 

5.jūlijs – tres diena  – Sv. Mise 18.00 par 
slimniekiem. 
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IELŪGUMS 
2017. GADA 14.JŪNIJĀ PLKST. 11.00 ALSUNGAS 
NOVADA DOME  DARBA GRUPA TOPOS AJIEM UN 

ESOS AJIEM MA JRAZ OTA JIEM. 
PROGRAMMA: 
11.00-14.00 Māzā  biznesā uzsā ks ānā no idejās lī dz 
dārbī bāi. Reklā mā. Mā rketings. 
Lektore Anitā Mez inskā( biznesā konsultānte). 
14.00-15.00 Dālī bā Rigā Food  2017– lektors  Gunā 
S ulce ( LLKC). 
Lī dzi n emt lābu gārāstā vokli un dārbos ānos ve lmi, jo 
bu s ārī  prāktiski uzdevumi. 
Pieteikties lī dz 13.ju nijām , un jā rodās jāutā jumi 
zvāniet Sāntāi Kreic mānei-27813338 

ALSUNGAS ZIN AS 

Ziņas no Mūzikas un Mākslas skolas 

Alsungās Mu zikās un Mā kslās skolā  notikā skolotā jās 
Hele nās Lāzdās 40 gādu dārbā jubilejāi  veltī ts 
koncerts.  Koncertā  piedālī jā s skolotā jās Hele nās 
esos ie āudze kn i un ābsolventi Antā un Intā Puk ī tes, 
Lāimā C āc ā, Ievā Embrikā un privātskolnieks Juris 
S teinbergs, kā ārī  pāti skolotā jā ār kole g iem Jānetu 
Kristāpsoni un Aināru Mācpānu.  Koncerts bijā l oti 
dāudzpusī gs un emocione li bāgā ts, un pātī kāmi 
pā rsteidzā māzo kokle tā ju ānsāmblis. Skolotā jā H. 
Lāzdā bijā sāju smā  pār gāumī gi izdekore to zā li. 
Apsveicām skolotā ju Hele nu un nove lām vin āi 
nostrā dā t ve l tikpāt dāudz un ve l vāirā k gādu 
Alsungās Mu zikās skolā .   
19. maija  Alsungas Mu zikas un Ma kslas skola  notika 
izlāidums. S ogād Mu zikās un Mā kslās skolu beidzā 8 
āudze kn i: klāvieru klāse  – 3 āudze kn i, g itā rās klāse  – 
2 audze kn i, vizua li plastika s ma kslas klase  – 3 
āudze kn i. APSVEICAM! 

 

 

Pabeigts LEADER Gājēju celiņa projekts 
Alsungās novādā pās vāldī bā veikusi ELFLA LEADER 
projektā Nr.16-02-AL019.2201-000012 “Gā je ju 
pā rejās un celin ā izbu ve izglī tī bās iestā z u 
pieejāmī bāi Alsungā ” reālizā ciju. Projektā ietvāros 
izveidotā āpgāismotā gā je ju pā rejā, kās s k e rso 
Skolās ielu. Gā je ju pā rejās turpinā jumā  ieklā ts 
betonā brug ākmens gā je ju celin s  virzienā  uz 
Alsungās vidusskolu. Projektā kope jā s izmāksās ir 
EUR 9304.59, tāi skāitā  ELFLA LEADER finānse jums 
ir EUR 7449.74, bet pās vāldī bās lī dzfinānse jums 
sāstā dā EUR 1854.85. 

„Par iedzīvotāju interesēm” 

         Alsungas novada ve le ta ju apvienī bas va rda  
izsāku pāldies visiem mu su ātbālstī tā jiem, kās 
uztice jā s mu su izprātnei pār izāugsmi, āttī stī bu un 
novādā  dzī vojos o vājādzī bā m. 
Nāudās lī dzekl u izmāntos ānā  ārī  turpmā k vājādze tu 
sālā got  ve lmes, vājādzī bās un iespe jās. Nedālot  to 
ne pe c āmātiem, ne ārī  „deguniem”. Turī go un 
māznodros inā to vājādzī bās  risinā t  kulturā li un 
lī dzve rtī gi. Atrāst  risinā jumu vār, jā runā  pātiesī bu 
un cens ās izprāst ārī  citu vājādzī bās, kurās  ārī  ir 
svārī gās. 
Pās reiz gālvenāis ir āpture t iedzī votā ju 
sāmāzinā s ānos un pās iem ture ties kopā , nevis 
s k elties pā grupā m un “me dī ties” un lielī ties. 
Jā sāglābā  kātrā dārbā vietā novādā . Visi me s viens 
otrām esām vājādzī gi. 

Voldemā rs Dunājevs 

Alsungās novādā dome informe , kā 
sāskān ā  ār novādā domes izsludinā to 
āptāuju pār pieteiks ānos pākālpojumu 
sniegs ānāi pās vāldī bā , Alsungās novādā 

dome  iesniegti divi pieteikumi: 

 IK “Petu nijā”: viesu nāms 5 divvietī gās istābās +3 
pāpildu vietās. Dārbojās visu gādu. Brokāstis. 
Kāfejnī cā ār dārbā lāiku: pe c pieprāsī jumā – visu 
gādu. Dārbā lāiks: āprī lis, māijs, septembris, 
oktobris no plkst 10.00-18.00 un ju nijs, ju lijs, 
āugusts no plkst. 10.00-21.00. Tā lrunis 
26179298. 

 Pās nodārbinā tā  personā trānsportā 
pā rvādā jumos. Tā lrunis 27730871. 

 No sirds pāteicāmies, blintenieku vā rdā , 
Alsungās novādā pās vāldī bāi pār ātbālstu Lips n u 
kāpse tās sākā rtos ānā .  
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"Bet poe ma  par pienu galvena  ir ma te. 
 To ju s tik ties ā m ārī  piedžī vosit..." 

 Alsungas bibliotēkā 
8. jūnijā plkst. 16:00 

Dzejās lāsī jums - I. Ziedonis "Poe mā pār pienu" 
  Mī l i gāidī ti!   

Biedrī bā Etniskā s kultu rās centrs "Suiti" 
āicinā āmātniekus un mā jrāz otā jus piedā vā t 
sāvus rāz ojumus 10.ju nijā  "5.Stārptāutiskā  
burdonā festivā lā" pāsā kumos. Informā cijā: 

Dāce Mārtinovā tā lr. 29222103. 

ALSUNGAS ZIN AS 

  S ī s vāsārās nometne m be rniem un  

  jāunies iem pieteiks ānā s sā ksies pe c  
  15.ju nija. 
 "Suitu tradī ciju skolin a 2017",  
 "Setu - suitu tradī ciju skolin a",  
 "Suitu novadpe tnieki"  
 deju nometnei "Māns prieks ir dejotprieks!  

 

Iedzīvotāju aptauja 
Vai Jūs apmierina pašreizējais Autobusu kustību 
saraksts Alsungas novadā? 
4:15 Alsunga - Rī ga (Pa vilostas autobuss) (1-7) 
5:45 Kuldī ga - Alsunga (1-5) 
6:35 Alsunga - Kuldī ga (1-5) 
7:45 Kuldī ga - Alsunga c.Brī daga m (1-6) 
8:45 Alsunga - Kuldī ga (1-6) 
15:00 Kuldī ga - Alsunga (1-5) 
15:50 Alsunga - Kuldī ga c.Brī daga m  (1-5) 
15:55 Rī ga - Alsunga (Pa vilostas autobuss) (1-7) 
17:30 Kuldī ga - Alsunga (1-5) 
18:20 Alsunga - Kuldī ga (1-5) 
14:00 Kuldī ga - Alsunga (6) 
14:50 Alsunga - Kuldī ga (6) 
Prieks likumus pār nepiecies āmā m izmāin ā m 
āutobusu kustī bu mārs rutO s un lāikos, kā  ārī  
prieks likumus pār jāunu mārs rutu un brāuks ānās 
lāiku nepiecies āmī bu lu dzām su tī t uz e-
pāstu dome@ālsungā.lv līdz 26.jūnijam vai izgriest 
šo ziņojumu un ar vēlamo priekšlikumu 
Autobusu kustību sarakstam ievietot kastītē, kas 
atradīsies veikalā “Kristīne”. 
Prieks likums pār jāunu āutobusu mārs rutu un 
brāuks ānās lāikiem:      
         
         
         
         
         
          

 23. jūnijā plkst. 19.00  
Alsungās Ziedulejās estrā de  

A. Brigādere 
"Čaukstenes"  

Alsungās āmātierteā trā izpildī jumā  

Jā n u ielī gos ānā kopā  ār  
“Suitu sievā m”,  

“Suitu vī riem”,  

“Suitu du deniekiem”  

un “Suitin iem”. 
Bālle ār grupu "Liedāgs" 
Ieejā brī vā  

Cien.ALSUNGAS novada pensionāri! 
S ogād ekskursijā  brāuksim 20.ju lijā  

Līgatne - Cēsis 
Sī kā kā informā cijā pā tā lrunis 26306316 – Dzidrā. 

16.jūnijā plkst. 11.00 
“Zāļu dienas ieskaņas pasākums” 

Tiksimies pie “Rijās” un kopī gā  brāucienā  ār 

velosipe diem dosimies uz “Lieknes” pl āvā m, kur 

izzinā sim zā lī s u nozī mes un te ju pielietojumu. 

Vāirā k informā cijās pā tā lr. 26425015 (Ingā) 

 Muzejā vādī tā jā Ingā āicinā c āklā s Alsungās  

  puk kopes ārī  s ovāsār  nest ziedus un 

kopī gi veidot ziedu izstā des Alsungās pilī . 

mailto:dome@alsunga.lv
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ALSUNGAS ZIN AS 
APSTIPRINA TS 

ār Alsungās novādā domes 
25.05.2017. protokolle mumu Nr.9#11 

Nolikums 
par  Alsungas novada sakoptāko (1) lauku sētu,  (2) individuālo (ģimenes) māju (ar apbūves zemes gabalu novada 
centrā), (3) Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, (4) iestādi, uzņēmumu, organizāciju. 
I Konkursa mērķi: 
1. Ar Alsungas novada pas valdī bas informatī va  izdevuma „Alsungas zin as” un ma jas lapas www.alsunga.lv starpniecī bu 
populārize t konkursā uzvāre tā ju pieredzi un sāsniegumus dāil dā rzā veidos ānā  un teritorijās  sākops ānā . 
II Konkursa organizatori : 
2. Konkursu organize  un ve rte  Alsungas novada domes apstiprina ta konkursa ve rte s anas komisija 5 cilve ku sasta va . 
Konkursā ve rte s ānās komisijā nepiecies āmī bās gādī jumā  ir tiesī gā pieāicinā t ekspertus. 
3. Finans u lī dzekl i konkursa organize s anas izdevumu segs anai tiek paredze ti pas valdī bas ka rte ja  gada budz eta . 
4.  Ar konkursa nolikumu var iepazī ties Alsungas novada ma jas lapa  www.Alsunga.lv. 
III Konkursa norise: 
5. Konkurss notiek katru gadu. Pieteikumu pas valdī ba  iesniedz vai iesu ta lī dz 15.ju lijam. 
6. Konkursa Nolikumu publice  Alsungas novada pas valdī bas ma jas lapa  www.alsunga.lv, informatī vaja  izdevuma  
“Alsungās žin ās” un pieteikumā ānketās veidlāpu-mā jās lāpā  www.ālsungā.lv, ka  arī  san emt novada domes Kanceleja . 
7. Pieteikumu konkursam var iesniegt jebkurs  novada  stra da jos ais  un iedzī vota js, t.sk. dail da rzu ī pas nieki. 
8. Aizpildī tu pieteikuma anketu var su tī t uz e-pastu dome@alsunga.lv vai nodot Alsungas novada domes Kanceleja , ka  arī  
zvānot t-63351342, m.t.26699509 
IV Konkursa dalībnieki: 
9. Konkursa  aicina tas piedalī ties fiziskas un juridiskas personas, kuras Alsungas novada  ir izveidojus as skaisti sakoptu vidi 
dzī ves vāi dārbā vietā - individuā lā s āpbu ves teritorijā , lāuku se tā , vāsārās mī tne  vāi uzn e mumā (orgānizā cijās) teritorijā . 
10. Komisijai ir tiesī bas arī  pas ai pe c savas iniciatī vas izve le ties un apsekot ī pas umus.  
V Vērtēšana: 
11. Ve rte s ana notiek c etra s grupa s: 
iestā des, uzn e mumi, orgānizā cijās; 
lāuku se tās; 
individuā lā  āpbu ve; 
dāudzdzī vokl u mā jās. 
12. Ve rte s anu veic vizua li. 
13. Komisija ī pas umu ve rte  tikai ar ī pas nieka, valdī ta ja vai citas pilnvarotas personas atl auju un vin a kla tbu tne . 
14. Komisija patur sev tiesī bas fotografe t vai filme t ve rte jamo ī pas umu un iegu tos materia lus izmantot nosle guma 
pāsā kumā  vāi ār pās vāldī bu sāistī tos reklā mās nolu kos. 
15. Ve rte s anas komisija, atkla ti balsojot, nosaka konkursa uzvare ta jus nomina cija s. Par konkursa uzvare ta ju tiek atzī ta 
sākoptā kā  vietā, kās sān e musi visvāirā k punktu. 
16. Konkursa rezulta ti tiek publice ti Alsungas novada pas valdī bas ma jas lapa  www.alsunga.lv  
VI Vērtēšanas metodika: 
17. Ve rte s anu veic pe c zema k mine tajiem krite rijiem: 
1.grupa: iestādes, uzņēmumi, organizācijas,  
 Teritorijas labieka rtos ana, apzal umos ana (apsta dī jumi, za la ji, se tas, puk u dobes, autosta vvietas, velosipe du novietne un 
citi lāukumi). Apkā rte jā s vides sākoptī bā un sānitā ro sāistos o noteikumu ieve ros ānā ī pās umā robez ā s (piegulos ā s ielās, 
ietves, zāl ā s zonās sākops ānā, ātkritumu urnās utt.). Teritorijās un e ku ā re jāis este tiskāis noforme jums (ādreses vāi 
nosāukumā plā ksnī te, vālsts kārogā vietā utt.). Pāpildus nove rte jums: stru klākās, dā rzā skulptu rās, dā rzā kāmī ni, 
āpgāismos ānās k ermen i, utt.  
2. grupa: Individuālās (ģimenes) mājas (ar apbūves zemes gabalu novada centrā). 
Teritorijās lābiekā rtos ānā, āpzāl umos ānā (āpstā dī jumi, dzī vz ogi, se tās, puk u dobes, zā lā ji celin i utt.). Apkā rte jā s vides 
sākoptī bā un sānitā ro sāistos o noteikumu ieve ros ānā ī pās umā robez ā s (piegulos ā s ielās, ietves, zāl ā s zonās sākops ānā, 
ātkritumu urnās utt.). Teritorijās un e ku ā re jāis este tiskāis noforme jums (ādreses plā ksnī te, vālsts kārogā vietā utt.). 
Pāpildus nove rte jums: stru klākās, dā rzā skulptu rās, dā rzā kāmī ni, āpgāismos ānās k ermen i, utt.,  
3.grupa:  lauku sētas. 
Teritorijās lābiekā rtos ānā un āpzāl umos ānā (āpstā dī jumi, se tās, dzī vz ogi, puk u dobes, zā lā ji, celin i, ātpu tās zonā). 
Apkā rte jā s vides sākoptī bā un sānitā ro sāistos o noteikumu ieve ros ānā ī pās umā robez ā s (zāl ā s zonās sākops ānā, 
ātkritumu urnās, me slu krā tuves utt. ). E ku este tiskāis noforme jums (ādreses plā ksnī te, kārogā vietā utt.). Pāpildus 
nove rte jums: stru klākās, dā rzā skulptu rās, dā rzā kāmī ni, āpgāismos ānās k ermen i, utt. . 
4.grupa: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. 
Teritorijās lābiekā rtos ānā, āpzāl umos ānā (āpstā dī jumi, dzī vz ogi, se tās, puk u dobes, zā lā ji celin i utt.). Apkā rte jā s vides 
sākoptī bā un sānitā ro sāistos o noteikumu ieve ros ānā ī pās umā robez ā s (piegulos ā s ielās, ietves, zāl ā s zonās sākops ānā, 
ātkritumu urnās utt.). Teritorijās un e ku ā re jāis este tiskāis noforme jums (ādreses plā ksnī te, vālsts kārogā vietā utt.). 
Pāpildus nove rte jums: stru klākās, dā rzā skulptu rās, dā rzā kāmī ni, āpgāismos ānās k ermen i, utt., s k irotā  ātkritumu 
sāvā ks ānā. 
VII Apbalvošana (notiek vienu reizi kalendārā gadā Miķeļsvētkos): 
 18. Uzvare ta js katra  no Ve rte s anas komisijas izveidotaja m nomina cija m san em: 
 18.1.Atzinī bas rakstu,  
 18.2.pla ksnī ti ar uzrakstu „Sakopta ka  se ta.......gada ”,  
 18.3.naudas balvu EUR 40,00 apme ra . 
 19. Vienu reizi trijos gados Ve rte s anas komisija ir tiesī ga noteikt uzvare ta ju specia laja  nomina cija  „Paraugī pas ums”. 
 20. Pas valdī ba konkursa dalī bniekiem organize  pieredzes apmain as braucienu. 
Veidlapu konkursa pieteikumam varat saņemt Alsungas pašvaldībā vai mājaslapā. 

http://www.alsunga.lv

