
1 

 

ALSUNGAS ZIŅAS 
ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 2 (200) 2018. GADA FEBRUĀRIS 

ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ 
Domes 2018. gada 15. februa ra se de: 

Saistošie noteikumi 
 Veica grozī jumus saistos ajos noteikumos Nr. 16 “Par 

socia la s palī dzī bas pabalstiem Alsungas novada ” 
svī trojot no tiem 17. punktu. 

 Apstiprina ja saistos os noteikumus “Pas valdī bas 
materia lie pabalsti”.  

Nolikumi, noteikumi 
 Apstirpina ja Alsungas novada Socia la  dienesta 

nolikumu. 
 Apstiprina ja konkursa nolikumu kultu ras projektu 

finanse s anai 2018. gada . 
 Apstiprina ja Alsungas novada 2018. gada projektu 

konkursa “Me s Alsungai! 2018” nolikumu. 
 Veica grozī jumus noteikumos “Par informatī va  

izdevuma “Alsungas zin as” apkopos anu un 
nodos anu tipogra fija ”.  

Nekustamais īpašums 
 Apstiprina ja trī s pas valdī bas zemes gabalu nomas 

lī gumus un noteica tiem nomas maksu.  
Dažādi  
 Nole ma nepies k irt atl auju SIA “Venta FM” 

darbiniekiem san emt no Alsungas vidusskolas 
ē dinā š ānāš pākālpojumuš. 

 Nole ma nepies k irt biedrī bai “Tautsaimnieks” 
lī dzfinanse jumu informatī vajai kampan ai 200 euro 
apme ra . 

 Atl a va etnogra fiska  ansambl a “Suitu sievas” desmit 
dalī bniece m pies k irto finanse ju 1000 euro apme ra  
izmantot lidojuma bil es u lī dzfinanse jumam ar me rk i 
dalī bai koncerttu rei ASV 2018. gada aprī lī .  

 Nole ma atbalstī t projektu “Pazī sti, atbalsti, sarga !” ar 
lī dzfinanse jumu 29,59 euro apme ra , ja projekta 
pieteikums tiks apstiprina ts Lauku atbalsta dienesta  
finanse juma san ems anai. 

 Apstiprina ja bil es u cenas Alsungas novada Kultu ras 
nama organize tajiem pasa kumiem. 

 Apstiprina t maksu par siltumapga des pakalpojumu 
sa kot no 1. aprī l a: 
1. Skolas ielas katlu ma ja 1,59 euro (bez PVN) 

me nesī  par kvadra tmetru; 
2. Rain a ielas katlu ma jas 1,74 euro (bez PVN) 

me nesī  par kvadra tmetru. 
 Apstiprina t maksu par e diena gatavos anu Alsungas 

vidusskolas e dnī ca  ar izglī tī bas procesu saistī ta m 
persona m sa kot ar 2018. gada 1. martu: 
1. Brokastis 0,28 euro; 
2. Pusdienas 0,85 euro; 

3. Launags 0,28 euro. 
 Nole ma pas valdī bai rezerve t un iega da ties 
ieprieks e jai reg istra cijai iezī me ta s bil etes uz 
XXVI Vispa re jo latvies u dziesmu un XVI Deju 
sve tku koncertiem par pas valdī bas budz eta 
lī dzekl iem. 

 Pies k ī ra EST-LAT projekta UNESCO TOURISM 
TIC telpu rekonstrukcijai papildus finanse jumu 
no pas valdī bas rezerves fonda  3566,20 euro. 

 Apstiprina ja nedzī vojamo telpu nomas lī gumu 
starp Alsungas  novada domi un Gundegas 
Zdanovskas g imenes a rsta praksi, nosakot 
lī guma darbī bas termin u lī dz 2020. gada 31. 
decembrim. 

 Apstiprina ja domes prieks se de ta jas Daigas 
Kalnin as komande jumu uz Vitebsku 
(Baltkrievija) no 2018. gada 4. marta lī dz 7. 
martam. 

 Atlika jauta juma izskatī s anu lī dz marta 
komitejas se dei par lī dzfinanse juma pies k irs anu 
projektam “Izsta z u za les jaunbu ve Alsungas 
novada “Ga c a s” suitu kultu ras ve rtī bu 
saglaba s anai un popularize s anai”. 

 Pien e ma zina s anai, ka Andis Balandī ns ir 
izsle gts no Kuldī gas sadarbī bas teritorijas Civila s 
aizsardzī bas komisijas sasta va ar 2018. gada 15. 
janva ri. 

 Alsungas novada dome izsludina  
atkla tu konkursu uz   

Alsungas novada Tūrisma  
informācijas un vēsturiskā  

mantojuma centra darbinieka amatu.  
 Ar konkursa noteikumiem var iepazī ties 
Alsungas novada dome  vai ma jaslapa  
www.alsunga.lv. 
 Pieteikuma ve stuli, profesiona la s pieredzes 
aprakstu (CV) un izglī tī bu apliecinos u dokumentu 
kopijas iesniegt Alsungas novada dome , Pils iela  
1, Alsunga , Alsungas novada , LV-3306 vai nosu tī t 
elektroniski uz e-pastu dome@alsunga.lv lī dz 
2018. gada 9. martam plkst. 15:00. Pieteikumi, 
kas tiks san emti pe c noteikta  laika, netiks 
izskatī ti. Pretendenti tiks atlasī ti diva s ka rta s: 1. 
ka rta  izve rte jot iesniegto dokumenta ciju, 2. ka rta  
aicinot pretendentus uz pa rruna m. Papildu 
informa cija pa ta lruni 26425015.  
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Labdien, 
cienījamie novadnieki! 

Lai arī ziemas aukstums 

un apmākušās debesis 

neviļus raisa drūmas 

domas un nereti sīkas 

neērtības kļūst par milzīgu 

nebūšanu, tomēr tuvojas 

pavasaris, kad gribas 

rosīties un sakārtot vidi ap 

sevi. Arī šogad Alsungas 

novada dome ir 

izsludinājusi konkursu 

“Mēs Alsungai!”, kurā ikvienam, kurš vēlas padarīt 

dzīvi novadā labāku, ir iespēja saņemt finansiālu 

atbalstu savām iecerēm. Konkursa kopējais 

finansējums ir 1600 eiro, kas paredzēts brīvā laika 

infrastruktūras dažādošanai, dzīves kvalitātes 

uzlabošanai (teritoriju labiekārtošana, infrastruktūras 

uzlabošana, telpu aprīkojuma un inventāra iegādei), kā 

arī publiskiem pasākumiem, kas vērsti uz iedzīvotāju 

izglītošanu.  

Jaunums šogad ir kultūras projektu finansēšanas 

konkurss, kuram kopumā atvēlēts 1000 eiro. Arī šajā 

konkursā ikviens iedzīvotājs var pieteikties, ja ir 

idejas, kā dažādot kultūras dzīvi novadā. Erudīcijas 

konkurss senioriem, disenīte bērniem, tautas 

instrumentu spēles festivāls, gleznošanas plenērs? 

Kāpēc gan ne? Ja vien ir ideja un vēlme šo ideju 

īstenot, šī ir iespēja aktīvai rīcībai. 

Nezinu, kādā veidā, bet Alsungā un apkārtnē ir 

izplatījusies ziņa, ka Alsungas vidusskola tiks slēgta. 

Vēlos novērst jebkādas “spekulācijas” par Alsungas 

vidusskolas pastāvēšanu un 10. klases atvēršanu. 

Lēmumu par Alsungas vidusskolas pārveidošanu par 

Alsungas pamatskolu var pieņemt tikai Alsungas 

novada dome. Neviena ministrija, skolotājs, skolas 

direktors vai cita persona šādu lēmumu nevar pieņemt. 

Valdība var tikai pieņemt Ministru kabineta 

noteikumus, kuros nosaka, kādos gadījumos dod vai 

nedod naudu pedagogu darba samaksai, piemēram, 

nosakot bērnu skaitu klasē vai sasniedzamo sekmju 

līmeni. Pašreiz domes darba kārtībā nav jautājums par 

vidusskolas pārveidošanu par pamatskolu un ikviens 

tiek laipni gaidīts uzsākt rudenī mācības 10. klasē. 

Alsungas vidusskolai ir senas tradīcijas un skolas 

absolventi ir dzīvē daudz sasnieguši. Alsungas 

vidusskolas absolventu vidū ir veiksmīgu uzņēmumu 

īpašnieki, zinātņu doktori un augstskolu mācībspēki, 

ārsti, skolotāji un skolu direktori, pilots, 

lauksaimnieki, IT speciālisti, programmētāji, tulki, 

juristi, militāristi, ugunsdzēsēji un citu godājamu 

profesiju pārstāvji. 

Tomēr dzīve nestāv uz vietas. Mainoties ekonomikai 
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un attīstoties tehnoloģijām, mainās arī bērnu un vecāku 

priekšstati par to, kāda ir skolas loma un kas ir labs 

mācību process. Un viedokļi ir ļoti atšķirīgi, pat pretēji. 

Tā tas ir visā pasaulē, ne tikai Latvijā un Alsungā. Kas 

vienam liekas ļoti labs, otram var šķist nepieņemams. 

Latvijas mērogā šo problēmu mēģina risināt, veidojot 

jaunu standartu un apmācot skolotājus. Arī Alsungas 

vidusskolas skolotāji piedalās apmācībās, lai spētu 

apmierināt mūsdienu bērnu un vecāku vajadzības. 

Vēlos uzsvērt, ka skolotāji joprojām pārzina savu 

mācību priekšmetu tikpat labi kā pirms 10 vai 20 

gadiem. Mainījušās ir mūsu – sabiedrības – gaidas par 

to, kas un kā ir jāmāca un kādai ir jābūt skolotāja 

attieksmei un komunikācijai ar skolēniem un 

vecākiem. 

Pašreiz ir izveidota darba grupa, kas sastāv no 

skolotājiem, vecākiem un deputātiem. Darba grupas 

uzdevums ir izdomāt, kā skolu atkal padarīt pievilcīgu 

potenciālajiem 10. – 12. klašu skolēniem. Arī katram 

šajā darba grupā var būt savs redzējums, kas būtu 

jādiskutē un visiem kopā jāatrod ilgtspējīgs risinājums, 

iesaistot arī esošos un potenciālos vidusskolēnus. Jo 

diezin vai vecāki spēs piespiest pusaudzi mācīties kādā 

konkrētā skolā, ja viņam būs citas vēlmes. Tas nav 

viegls uzdevums, jo bērnu Latvijā un Alsungā ir daudz 

mazāk nekā pirms 20 gadiem. Arī plašsaziņas līdzekļos 

aktīvi tiek reklamēts, ka nākotne ir profesionālās 

izglītības iestādēs un lielajās pilsētas vidusskolās. Tiek 

popularizēts uzskats, ka, jo lielākai konkurencei 

pusaudzis tiek pakļauts, jo labākas sekmes viņš 

sasniegs. Apzināti tiek nomelnotas mazās lauku 

vidusskolas, sakot, ka tajās skolēniem ir zemi mācību 

sasniegumi. Alsungas vidusskolā, vērtējot Latvijas 

mērogā, kopumā ir labi rezultāti. Tas atzīts arī 

Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtītajā pētījumā 

“Skolu tīkla pētījums”. 

Visu izglītības pakāpju ieguves iespējas novadā ir 

viens no svarīgiem tā ilgtermiņa pastāvēšanas 

nosacījumiem (tikpat svarīgs, kā darba un dzīves 

vietas), tāpēc vidusskolas klašu saglabāšana ir būtiska. 

Es ticu, ka darba grupai kopīgi izdosies atrast 

risinājumu! Es ticu arī, ka ikkatrs no jums spēs atrast 

labas lietas un cildinošus vārdus par Alsungas 

vidusskolu, ko pateikt citiem! Mūsdienās “reklāma” ir 

ļoti svarīga. Alsungas novada un tuvākās apkārtnes 

bērniem un jauniešiem mēs visi varam būt spilgta un 

uzrunājoša vidusskolas reklāma, nevis antireklāma. Jā, 

es zinu, ka tas ir grūti. Bet es ticu, ka mēs visi kopā 

varam pārspēt plašsaziņas līdzekļu tiražētos mītus un 

iedvesmot bērnus mācīties Alsungas vidusskolā! Un 

iedvesmot skolotājus, parādot, ka mēs nevis visu laiku 

meklējam viņu kļūdas, bet atbalstām un strādājam kopā 

Alsungas novada nākotnei – mūsu bērniem! 
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       INFORMĀCIJAI 
2018. gada izmaiņas saimnieciskās  

darbības veicējiem 
 Ta  ka  no 2018. gada ir palielina ta minima la  alga, 
tad arī  obliga ta s socia la s iemaksas bu s ja veic par 
katru me nesi, kura  iena kumi no saimnieciska s 
darbī bas sasniegs 430 euro. Ta pat ka  lī dz s im 
iemaksas ja veic no brī vi izve le tas nopelnī ta s 
iena kumu dal as, tac u ne maza kas ka  no 430 euro. 

 Lai ilgtermin a  sekme tu saimnieciska s darbī bas 
veice ju socia lo aizsardzī bu, turpma k visos gada 
me nes os bu s ja veic iemaksas pensiju 
apdros ina s anai 5 % apme ra . Ta s ja veic no 
iena kumu dal as, kas nav maza ka par starpī bu, kas 
rodas no faktiskajiem iena kumiem atn emot 
iena kumu dal u, no kuras socia la s iemaksas veiktas 
lī dzs ine ja  ka rtī ba : 

 Gadī juma , ja iena kumi me nesī  ir maza ki par 
430 euro, tad socia la s iemaksas pensiju 
apdros ina s anai 5 % apme ra  veic tikai no 
faktiskajiem iena kumiem. 

 Pieme ram, ja saimnieciska s darbī bas veice ja 
iena kumi me nesī  ir 100 euro, tad obliga ta s 
iemaksas pensiju apdros ina s anai bu s 5 euro. 

 Obliga ta s iemaksas un iemaksas pensiju 
apdros ina s anai var neveikt, ja iena kumi, re k inot 
no gada sa kuma, ir maza ki par 50 euro. 

 Ī pāš ā kā rtī bā ir pārēdzē tā šociā lo iēmākšu 
veiks anai pensiju apdros ina s anai 5 % apme ra  no 
lauksaimnieciska s raz os anas iena kuma. 
Lauksaimniekiem bu s ja apre k ina un ja veic 
socia la s iemaksas 5 % apme ra  pensiju 
apdros ina s anai tikai vienu reizi par gadu lī dz 
na kama  gada 15. aprī lim. 

 Iena kumiem , kas nav saistī ti ar lauksaimniecī bu 
gan bu s ja pieme ro 5% pensiju apdros ina s anai 
regula ri katru ceturksni likuma  noteiktaja  ka rtī ba .  

 Ta pat ī pas a ka rtī ba ir paredze ta socia lo iemaksu 
veiks anai pensiju apdros ina s anai 5 % apme ra  
iena kumam no autoratlī dzī bas, jo s o maksa jumu ir 
piena kums veikt autoratlī dzī bas izmaksa ta jam no 
saviem lī dzekl iem. 

Platību maksājumi 
No s a  gada 5.februa ra lauksaimnieki var veikt lauku 
bloku/ainavu elementu precize s anu 2018. gadam. 
Precize s anas pieprasī jumus vare s iesniegt lī dz s a  
gada 3. aprī lim. 
Precize s anas pieprasī jumi ja iesniedz tikai tad, ja 
klients ve las iekl aut lauku bloka  jau sakoptu platī bu, 
pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku 
bloka izn emt neapsaimniekotu platī bu. 
Jauta jumu gadī juma  tel. 27813338, 63351342 
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Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata 
www.zemesgrmata.lv 

E-pakalpojums – paziņojumi par zemesgrāmatā 
iesniegtiem nostiprinājuma lūgumiem 
Piesakoties e-pakalpojuma san ems anai, valsts 

vienota  datorize ta  zemesgra mata pazin os uz 
ī pāš niēkā ēlēktroniško pāštu pār zēmēšgrā mātu 
nodal a  iesniegtu nostiprina juma lu gumu uz ī pas uma  
esos u nekustamo ī pas umu, ka  arī  katrs kopī pas nieks 
san ems pazin ojumu par katra kopī pas nieka 
zemesgra matu nodal a  iesniegtu nostiprina juma 
lu gumu. Ta  ir iespe ja savlaicī gi bu t informe tiem par 
iesniegtu nostiprina juma lu gumu, gadī juma , ja pasta v 
risks, ka zemesgra matu siste ma tiek izmantota 
negodpra tī giem vai prettiesiskiem me rk iem.    E-
pakalpojums ir pieejams nekustama  ī pas uma 
ī pāš niēkiēm bez maksas. 
Pieteiks ana s e-pakalpojumam pieejama divos veidos: 
1. Piesle dzoties siste mai 

 Piesle dzieties siste mai ar eID, eParaksts vai 
internetbankas starpniecī bu; 

 Atrodiet sadal u – Pieteikt manu ī pas umu 
uzraudzī bu un izve lieties apaks izve lni - 
Pazin ojumi par iesniegtiem nostiprina juma 
lu gumiem; 

 Ievadiet e-pasta adresi, uz kuru ve laties san emt 
pazin ojumus un nokliks k iniet pogu ‘’iesniegt’’; 

2.  Rakstot iesniegumu jebkura  zemesgra matu nodal a  
vai Tiesu administra cija  Antonijas iela  6, Rī ga. 

Jauta :  Zvanot uz ta lruni +371 67063800 
Twitter: @zemesgramata  
E-pasta : info@zemesgramata.lv       

              Informācija par valsts apmaksāto bērnu 
vakcināciju pret ērču encefalītu 2018. gadā 

 Ta  ka   Asungas novads  ātrodāš ē rc u 
encefalī ta epide miskaja  teritorija , be rniem, kuri ve l 
nav sasniegus i 18 gadu vecumu, ir pieejama valsts 
apmaksa ta vakcī na pret e rc u encefalī tu. 
 Slimī bu profilakses un kontroles centrs (SPKC) 
informe , ka katru gadu valsts apmaksa ta s 
vakcina cijas pret e rc u encefalī tu be rniem no viena 
gada vecuma lī dz 18 gadu vecuma sasniegs anai 
notiek saskan a  ar Ministru kabineta 2000. gada 26. 
septembra noteikumu Nr. 330 „Vakcina cijas 
noteikumi” (turpma k Noteikumi) 23.'1. un 23.'2. 
apaks punkta  noteikto. 
 Informe jam, ka, veicot epidemiolog iska s 
uzraudzī bas datu analī zi par saslimstī bu ar e rc u 
encefalī tu 2013. — 2017. gada , Centrs ir sagatavojis 
teritoriju sarakstu valsts apmaksa ta s be rnu 
vakcina cijas veiks anai pret e rc u encefalī tu 2018. 
gada , bezmaksas vakcina cija 2018. gada  tiek 
nodros ina ta 31 novada . 
 Detalizētāku informāciju iespējams saņemt 
pie sava ģimenes ārsta. 

http://www.zemesgrmata.lv
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2018. gada bibliotēkas 
jaunumi 

Latviešu autoru darbi 

Avotin a D. 
“Likteņmezgli” [roma ns] 
Ha nbergs E . “Mana 
Tērvetes ieelpa” [atmin u sta sti] 
Judina D. “Kad klusums kliedz” [roma ns] 
Za lī te M. “Paradīzes putni” [2.grā mātā] 
Freimanis A. “Katls” [roma ns] 
Ku lis E . “Nelūdz, sudrabkaija” [sta sti un noveles] 
Freimane I. “Magones laiks” [roma ns] 
Bauere I. “Dieva riekšavā” [roma ns] 
Zī le B. “Melu meistars” [roma ns] 
Remerss A. “Kara ēna sekoja man” [atmin u gra mata] 
Klinkerte L. “Margarita Stāraste” [biogra fija] 
Maurin a Z. “Sākumā bija prieks” ziemas sta sti un 
apceres 

Nozaru literatūra 

Lagzdin a I. “Lidojošā zirga mugurā” [Pe teris Liepin s ] 
Gul evska L. “Tikai dziesma nenosalst” [Mikrofona 
dziesmu aptaujas laiks] 
Ruks a ne D. “Latviskais laimes kods” 
Danila ns A. “Dzīvo vesels” 
Volle bens P. “Koku slepenā dzīve” 
Petrovs N . “Bendes. Viņi pildīja Staļina pavēles” 
Se ja L. “Es pazīstu vairs tikai sevi” [diploma ta 
dienasgra mata un menua ri] 
Kre slin s  K. “No lauku puikas līdz 
ģenerālim” [atmin as] 
Zagorovska K. “Pēdējās stacijas 
priekšnieks” [biogra fiska proza] 
S va g ers R. “Mani karavīra piedzīvojumi” [leg iona ra 
dienasgra mata] 
Fel s tinskis J. “Korporācija” [Krievija un VDK] 
Va cietis J. “Pa aizputinātām pēdām” [Latvies u 
stre lnieki] 
Vaivods J. “Vanagu vēstures lappuses” [dzimtas 
sta sts] 
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Informējam, ka mainījies Alsungas novada 
domes Būvvaldes darba laiks 

Alsungas novada domes Bu vvalde vadī ta ja Ineta 
Buta ne apmekle ta jus pien em katra me nes a 
pirmaja  un tres aja  piektdiena  no 9.00 lī dz 12.00 
Alsungas novada domes Bu vvaldes bu vinspektors 
Raimonds Kale js pien em apmekle ta jus kalenda ra  
me nes a pirmaja , otraja  un tres aja  otrdiena  no 
17.00 lī dz 19.00. 
Pa re ja s darbdiena s, ta lr.: 29283768 (Ineta 
Buta ne), 26463999 (Raimonds Kale js) 
Bu vvaldes pien em apmekle ta jus Alsungas novada 
dome  (Pils iela 1) otraja  sta va . 

2017. gada Bērnu žūrijas  
noslēguma pasākums  

 23. janva rī  Alsungas novada bibliote ka  3. 
klases Be rnu z u rijas eksperti dalī ja s savos 
iespaidos par izlasī taja m gra mata m. Interesanti 
bija dzirde t, ko katrs no ekspertiem ve rte taja s 
gra mata s  saskatī ja sev patī kamo. Ka  katrs 
izve rte ja un iedalī ja gra matas pe c  anketa  prasī ta  
ve rte juma. Atbildes bija l oti ats k irī gas, kas 
liecina ja, ka gaumes daz a das un katram ekspertam 
bija sava mī l a ka  gra mata, kurai tika dota 1. vieta. 
Vienam patika dzejol i, citam sta sti, un ve l ka dam  
piedzī vojumi.  
 Pe c pa rruna m par Be rnu z u rijas gra mata m, 
skole ni ve l vare ja para dī t, cik erudī ti ir krustva rdu 
mī klu mine s ana . Jauta jumi skole niem sa kuma  
lika s l oti viegli, bet ,kad bija ja sa k risina t, atkla ja s, 
ka va rdi ir vienka rs i, bet,  vin iem nezina mi, jo 
tagad ar ta diem va rdiem nav saska rus ies. Ka  arī  
tas, ka skole ni, dzī vojot laukos, maz bijus i  daba  un 
ne visai to labi pazī st, radī ja proble mas, lai 
atbilde tu uz konkre to jauta jumu. Bija arī  skole ni, 
kuri a tri vare ja atrisina t krustva rdu mī klu. Tas 
liecina, ka gra matu lasī s ana na k tikai par labu, jo, 
lasot gra matas, paplas ina s redzesloks un arī  va rdu 
kra jums ir baga ta ks, un gu ta s zina s anas var 
pielietot krustva rdu mī klu risina s ana .  
 Kopuma  s ī  nodarbe izve rta s jautra, 
interesanta  un tika veiksmī gi pabeigta, par ko 
skole ni san e ma saldumus. Ceru, ka skole niem 
patika. Pasa kuma nosle guma  eksperti san e ma 
balvin as par projekta Be rnu z u rija veiksmī gu 
pabeigs anu. Atvadī ja mies ar norunu, ka arī  
na kos aja  gada  skole ni piedalī sies Be rnu z u rija .  

Biblioteka re Ausma 
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Ziņas no bērnudārza “Miķelītis” 
Ezī s u grupas be rni piedala s jau ka rte ja  zī me jumu 
konkursa  “Uzzī me  savu sniegavī ru”. S oreiz tas ir 
ž urnā lām “Spicī te”. Ve l be rni žī me jā Tiltu,  kās 
savieno un var savienot pilnī gi visu – g imenes, 
draugus, mammu ar te ti. 

Be rnu da rza  bija sirsnin balle, kura  no miega 
iztrauce tais la cī tis ra dī ja zak e niem, ka  bu t 
draudzī giem un dalī ties ar mantin a m. Be rni 
salī me ja ziedlapin as sirsnin puk e m. 

 

 

 

 

 

 

 

Kame r pa re jie lī me ja skaistus ziedus - ritma grupa 
pavada.   
Burbul salu ts. Pu cī s u grupa  darboja s un sve tkos 
piedalī ja s arī  skolnieces-  3 “e nota jas” no vidusskolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be rni piepildī ja sirdis ar mī lestī bu, labiem va rdiem, 
draudzī bu, prieku…. 
 

 

 

 

 

 

 

  Skolas ziņas 

Skolēnu panākumi mācību priekšmetu 
olimpiādēs un konkursos: 

 Valsts 2. posma starpnovadu ve stures olimpia de  
12. klasei—1. vieta Litai Lainei Macule vic ai 
(skolota ja L. Stas aite). 

 Valsts 2. posma starpnovadu matema tikas 
olimpia de  5. klasei - 1. vieta Paulai Kleinhofai ; 9. 
klasei -   2. vieta Da rtai Vicinskai un 11. klasei - 2. 
vieta Kristai Strujevic ai (skolota ja V. Cī rule). 

 Militarize taja s sporta spe le s “Jaunie Skrundas 
sargi 2018.” - vidusskolas klas u grupa  izcī nī ta 3. 
vieta. Dalī bnieki: 12. klases skolnieces Alise 
Punclava un Megija Vilsone un 11. klases 
skolnieki Hardijs Ara js un Alvis Silin s . 

 Kuldī gas novada skole nu VFS daudzcī n a  
(skolota ja D.Silin a)-   

 1. vieta Patrikam Danenbergam-Dambergam,  

     2. vieta Alvim Silin am un Orestam Vilsonam,        
 3.  vieta Danielam Gruntin am.  

Lepojamies ar skole nu pana kumiem!  

Paldies skolota jiem! 

Aī da Vanaga 

ALSUNGAS ZIN AS 

Alsungas novada tu risma informa cijas un 
ve sturiska  mantojuma centra vadī ta ja Inga 
Bredovska izsaka pateicī bu Alsungas novada 
pas darbnieku kolektī viem “Suitu sievas”, “Suitu 
vī ri”, “Suitu du denieki” un Alsungas novada 
ma jraz ota jiem, amatniekiem un uzn e me jiem par 
Alsungas novada popularize s anu izsta de  Balttour 
2018. 
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Sv. Miķeļa draudzes ziņas 

ALSUNGAS ZIN AS 

Datums Laiks Pasākums 

7. marts   19.00 Sv. Mise par slimniekiem Alsunga  

 11. mārtš  9.00 
11.00 

Sv. Mise Ju rkalna  
Sv. Mise Alsunga  

 14.mārtš  19.00 Bī beles stunda 

 18. mārtš  9.00 
11.00 

Sv. Mise Gudeniekos 
Sv. Mise Alsunga  

 19.mārtš   
9.00 
11.00 

 Sv. Jā zēpā švē tki 
 Sv. Mise Alsunga  
 Sv. Mise Ju rkalne  

 25.mārtš   
  
  
9.00 
11.00 

Palmu sve tdiena jeb Kunga Cies anu 
sve tdiena. Ziedojumi Rī gas 
Garī gajam semina ram. 
 Sv. Mise Ju rkalne  
Sv Mise Alsunga  

 28. mārtš  19.00  Bī bēlēš štundā 

 29. mārtš   
10.00 
  
18.00 

 Liela  Ceturtdiena 
Hrizmas sve tī s anas Sv. Mise 
Liepa jas Sv. Ja zepa katedra le . 
Pe de jo Vakarin u Sv. Mise Alsunga  
Nakts adora cija. Baznī ca atve rta 
visu nakti. Pieteikties uz nakts 
adora ciju, var pieteikties uz 
atsevis k a m stunda m. 

 30. mārtš   
11.00 

Liela  Piektdiena 
Kunga Cies anu dievkalpojums 
Alsunga  

 31. mārtš   
18.00 

Liela  Sestdiena 
Lieldienu vigilijas dievkalpojums 
Alsunga  

1. aprī lis   
  
9.00 
12.00 
15.00 

 Lieldienas – Kunga 
Augs a mcels ana s sve tki. 
Sv. Mise Alsunga  
Sv. Mise Ju rkalne  
Sv. Mise Gudeniekos 

2. aprī lis   
11.00 

II Lieldienas 
Sv. Mise Alsunga  

              Alsungas novadā aprūpi mājās 
nodrošina Latvijas Samariešu apvienība 

 Starp Alsungas novadu un Latvijas 
Samaries u apvienī bu ir nosle gts lī gums par 
apru pes ma ja s pakalpojumu nodros ina s anu 
novada . No 2018. gada 1. februa ra Alsungas 
novada iedzī vota jiem pilnu apru pes ma ja s 
pakalpojumu nodros ina s Latvijas Samaries u 
apvienī bas dienesta “Samaries u atbalsts ma ja s” 
Kurzemes nodal a un novada  stra da s viete ja  
apru pe ta ja Lilita Sedola.  

 Samaries u apvienī bas pieda va tie 
pakalpojumi ir daudzveidī gi un nodros ina 
daz a das palī dzī bas iespe jas. Pakalpojumi pieejami 
pe c Socia la  dienesta personas vajadzī bu 
nove rte juma un le muma par pieme rota ko 
pakalpojumu.  

 „Samaries u atbalsts ma ja s” pakalpojums var 

san emt ar pas valdī bas Socia la  dienesta 
nosu tī jumu, ka  arī  priva ti. Socia laja  dienesta  ir 
ja ve rs as ar iesniegumu un Socia lais dienests 
izve rte  cilve ka nepiecies amī bu pe c pakalpojuma 
un lemj par pakalpojuma pies k irs anu.  

Laipni gaidī ti Socia laja  dienesta , lai san emtu 
izsmel os u informa ciju un atbildes uz neskaidriem 
jauta jumiem. 

Socia la  dienesta vadī ta ja Maira Baumane 

ta lr. 63321307, 27807982 

Iedzīvotāju ievērībai 

Alsungas novada domes ta lrunis ir 63351342. 

Sniegsim atbildes uz neskaidrajiem jauta jumiem, 

pien emsim ierosina jumus un su dzī bas darba 

diena s no plkst. 8.00 lī dz 17.00 (12.00 - 12.45 

pa rtraukums), e-pasts dome@alsunga.lv. 

Iespe jams sazina ties arī  ar Alsungas novada domes 

prieks se de ta ju Daigu Kalnin u pa ta lruni 

27273790 vai rakstot e-pasta  

daiga.kalnina@alsunga.lv. 
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ALSUNGAS ZIN AS 

Projektu konkurss 

 "Mēs- Alsungai! 2018" 

Tiek izsludina ts 2018. gada viete jo 
projektu konkurss “ME S ALSUNGAI! 

2018”. S ogad pieejamais finanse jums ir 1600 
euro, vienam projektam lī dz 400 euro.  

Projektu konkursa pieteikumus pien em 
kla tiene  Alsungas novada dome  (Pils iela  1), su tī tu 
pa pastu vai elektroniski (dome@alsunga.lv) 
parakstī tu ar dros u elektronisku parakstu no 
01.03.2018. lī dz 03.04.2018.(ieskaitot) 
plkst.17.00. 

 Sī ka ka informa cija pieejama  projekta 
nolikuma  pas valdī bas ma jas lapa  – http://ejuz.lv/
id3, kur pieejamas arī  projekta pieteikuma 
veidlapas. Ta lrunis informa cijai 20270718 
(Ronalds), 20280614 (Lauma). Esi aktī vs un 
piedalies! Labas idejas var ī stenot tepat ar savas 
pas valdī bas atbalstu.   

JAUNUMS 

Konkurss Alsungas novada domes 
finansējuma saņemšanai 

kultūras projektiem 

Alsungas novadā  
Tiek izsludina ts 2018. gada konkurss 

Alsungas novada domes finanse juma san ems anai 
kultu ras projektiem Alsungas novada , kura 
me rk is ir Alsungas novada kultu rvides attī stī ba 
un atpazī stamī bas veidos ana, jaunrades un 
sabiedrī bas rados uma attī stī s ana.  Kope jais 
pies k irtais finanse jums 1000 eiro, viena projekta 
atbalstam Alsungas novada domes budz eta 
finanse jums nepa rsniedz 500 euro. 

Projektu konkursa pieteikumus pien em 
kla tiene  Alsungas novada dome  (Pils iela  1), su tī tu 
pa pastu vai elektroniski (dome@alsunga.lv) 
parakstī tu ar dros u elektronisku parakstu lī dz 
06.04.2018.(ieskaitot) plkst.17.00. 

 Sī ka ka informa cija pieejama  projekta 
nolikuma  pas valdī bas ma jas lapa  – http://ejuz.lv/
id6, kur pieejamas arī  projekta pieteikuma 
veidlapas. Ta lrunis informa cijai 20270718 
(Ronalds). Aicina m izmantot jauna s iespe jas, 
piedalī ties konkursa  un padariet mu su novada 
kultu ras dzī vi baga ta ku un kos a ku! 

Godinām Alsungas iedzīvotājus 

ANNA ŠTERNBERGA 
Februa rī  svine ja apal u 
jubileju. 
Dzimusi alsundzniece, 
pabeigusi Alsungas 
vidusskolu, pe c kuras 
apguvusi gra matvedī bas 
kursus. Stra da jusi par 
gra matvedi un kadru 
inspektori kopuma  
apme ram 36 gadus. 
Jaunī ba  nedaudz dejojusi 
deju kolektī va  “Spars”, 

kopa  ar vī ru iega da jus ies ma ju, kura  nodzī voti 
gandrī z 50 gadi. Ka  jau laukos neatn emama 
sasta vdal a no ikdienas dzī ves bija ka ds 
ma jdzī vnieks un rus ina s ana s piema jas da rzin a . Ka  
vienu no liela kiem val aspriekiem Anna nosauc 
cel os anu, bijusi daz a da s valstī s un vieta s. 
Gavil niece lepojas ar izaudzina tiem 4 de liem, kuri 
izskoloti Alsungas vidusskola  un tagad sava s dzī ve s 
jau dzī vo cits ta la k, a rpus Latvijas robez a m, bet cits 
tepat  Latvija , tuva k vai ta la k. Prieks un acuraugs 
Annai ir arī  9 mazbe rni. 
Nove lam, lai ikdiena  daudz prieka un smaidu un, 
pats galvenais,  laba veselī ba. 

ELMĀRS NAVICKIS 
Februa rī  svine ja apal u 
jubileju. 
Dzimis ka dreize ja  Dobeles 
rajona Auces pagasta  
(tagad Auces novads) 
piecu be rnu g imene  ka  
veca kais be rns g imene . 
Skolas gaita s pabeidzis 
Aizputes mez a tehnikumu 
un ve la k iesta jies armijas 
gaita s. 
Visu mu z u nostra da jis par 

mez sargu, kas arī  ir gavil nieka sirds lieta, hobijs un 
darbs reize .  Jaunī ba  paticies doties medī ba s, 
pas laik aizraus ana s ir s ad tad pamaks k ere t un 
daudz lasī t gra matas. 
Alsunga  nodzī voti 50 gadi. Izaudzina tas trī s meitas 
un prieca jas par 6 mazbe rniem.    
Jubila rs, atceroties raibos un baga tos dzī ves 
notikumus, saka, ka galvenais, lai prieks diena s 
noturas veselī ba, ka  lī dz s im, ta  esot visda rga ka . To 
arī  nove lam - labu veselī bu un ve l daudz sirds 
siltuma pilnu notikumu.  
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Parakstīta vienošanās par projekta “Jēkaba 
ceļa kultūras mantojuma un mākslas 

jaunrades magnēti” īstenošanu 

Otrdien, 20. februa rī , plkst. 13.00 Latvijas 
Ma kslas akade mijas Lielaja  aula  Rī ga , Kalpaka 
bulva rī  13, Kuldī gas novada Domes 
prieks se de ta ja Inga Be rzin a un Centra la s finans u 
un lī gumu ag entu ras direktore Anita Kru min a 
parakstī ja vienos anos par projekta “Je kaba cel a 
kultu ras mantojuma un ma kslas jaunrades 
magne ti” ī stenos anu.  

Pasa kuma  piedalī sies Kultu ras ministrijas ES 
fondu departamenta direktore Zanda Saulī te un 
projekta sadarbī bas partneru – Talsu novada 
pas valdī bas, Alsungas novada Domes un biedrī bas 
“Pēdvā lē” – pā rštā vji. 

Projekta “Jē kābā cēl ā kultu rāš māntojumā un 
ma kslas jaunrades magne ti” (projekta Nr. 
5.5.1.0/17/I/008) me rk is ir saglaba t, aizsarga t un 
attī stī t Kuldī gas, Talsu un Alsungas novadu 
pas valdī bu attī stī bas programma s balstī tu 
nozī mī gu valsts nozī mes arhitektu ras un ve stures 
mantojumu, radot tajos jaunus pakalpojumus, 
ta de ja di nodros inot ilgtspe jī gu attī stī bu, vietas 
potencia la pilnve rtī gu izmantos anu un 
ekonomisko dzī votspe ju.  

Ī štēnojot projēktu, Kurzēmēš kārtē  tikš izcēlti 
Je kaba cel a rados ie magne ti Pedva le, Sabile, 
Kuldī ga un Alsunga. Kuldī gas, Talsu un Alsungas 
novadu pas valdī bu na kotnes vī zijas un darbī bas 
strate g ijas atbalsta ta das kultu rtelpas veidos anos, 
kas, izturoties ar cien u pret kultu ras mantojumu 
un tradī ciju saglaba s anu na kamaja m paaudze m, 
virza s uz rados as, izglī totas un ekonomiski 
aktī vas vides radī s anu, kura ir pievilcī ga gan 
iedzī vota jiem, gan tu ristiem.  

Projekta ietvaros Kuldīgā valsts nozīmes 
vēsturiska notikuma vietā “Adatu fabrika” 
Kalpaka ielā 4 tiks izveidots Mākslas un 
radošais klasteris, atjaunojot e ku, kuras boja eja 
nodarī tu neatgriezenisku zaude jumu Kuldī gas un 
valsts kultu ras mantojumam. Kuldī gas Ma kslas un 
rados ais klasteris bu s reg iona las un naciona las 
nozī mes izglī tī bas un uzn e me jdarbī bas atbalsta 
centrs, kura pieda va tajos pakalpojumos sadarbī ba  
ar Latvijas Ma kslas akade miju ietilps inovatī vs 
augsta ka s izglī tī bas pieda va jums un virkne 
pieaugus o izglī tī bas pakalpojumu.  

Sabilē iecerēts valsts nozīmes arhitektūras 
pieminekļa ēkā “Sabiles sinagoga” izveidot 
Mūsdienu mākslas un kultūras tūrisma centru, 
kā arī atjaunot Sabiles pilsētas laukumu, lai 
nodros ina tu kultu ras mantojuma saturiska  
pieda va juma plas a ku ietekmi.  

Starptautiskā mākslinieku rezidence 

“Pedvāle” iecerējusi atjaunot Firksu – Pedvāles 
muižas apbūves kungu māju, kas ir valsts 
nozī mes arhitektu ras piemineklis un atrodas dabas 
parka  “Abavas senleja” un ī pas i aizsarga jama  
kultu rve sturiska  teritorija  „Abavas ieleja”.  

Visbeidzot, Alsungas novadā projekta 
ietvaros veiks glābšanas darbus un 
restaurācijas tūrisma pakalpojuma izveidi 
Alsungas pilī, kas ir valsts nozī mes arhitektu ras 
piemineklis un atrodas UNESCO Pasaules nozī mes 
kultu ras mantojuma saraksta  iekl autaja  suitu 
kultu rtelpa .  

Apjomī ga  projekta ī stenos anai kopuma  
nepiecies ams finanse jums 5 242 771.77 EUR 
apme ra , tai skaita  projektam pies k irts Eiropas 
Reg iona la  attī stī bas fonda atbalsts 2 957 848.90 
EUR apme ra . Projektu pla nots ī stenot lī dz 
2020. gada 31. decembrim.  

Informa ciju sagatavoja: 
Kristī ne Dul binska, Ma rketinga un sabiedrisko 

attiecī bu nodal as vadī ta ja 
Kuldī gas novada pas valdī ba 

Baznī cas iela 1, Kuldī ga, LV-3301, Latvija 
Ta lr.: 63321900, e-pasts: 

kristine.dulbinska@kuldiga.lv , www.kuldiga.lv  

Alsungas pašvaldības policija informē 

Cien. Alsungas iedzī vota ji! 
 Bu sim ve rī gi pret saviem ma jdzī vniekiem, ī pas i 
sun iem, kuri regula ri klain o vieni bez saimnieka. 
Atcere simies, ka suns nedrī kst uz ielas atrasties viens 
bez pavadas un bez saimnieka kla tbu tnes. Pirmka rt, 
tas ir dros ī bas jauta jums, otrka rt, to nosaka Alsungas 
novada saistos ie noteikumi (7. nodaļas 128.4. punkts). 
Par s o noteikumu neieve ros anu piena kas 
adminstratī vais sods. 
 Informe jam, ka, sa kot ar aprī li tiks pa rbaudī ta 
prasī ba par sun u reg istra ciju jeb  čipošanu, to nosaka  
Alsungas novada domes saistos ie noteikumi – Suņu un 
kaķu turēšanas noteikumi” ka  arī   Minstra kabineta 
noteikumi Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtību.” 
 Dzī vnieku reg istra ciju (čipošanu) veic praktize jos s 
sertifice ts veta rsts, kam ir veterina rmedicī niska  
prakse.  Reg istre jot dzī vniekus, tiek izsniegta vienota 
parauga reg istra cijas z etons un vakcina cijas apliecī ba, 
kas identifice  dzī vniekus.  Ja  rodas jauta jumi, lu dzam 
griezties Alsungas pas valdī bas policija  ( Pils iela  1). 
 Veca ki, lu dzu, pa rruna jiet ar saviem be rniem par 
dros ī bu uz aizsalus as u denskra tuves.  Ja izve rte , vai 
ledus ir pietiekami izturī gs, lai uz ta  atrastos. Ka  arī  
pa rruna jiet - ka  rī koties,  ja ielu st ledus.  
Sarga sim sevi un citus!  

Alsungas novada pas valdī bas policija 

mailto:kristine.dulbinska@kuldiga.lv
http://www.kuldiga.lv
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Sports 
10. februa rī  Alsungas sportisti Kuldī gas 9. ziemas 
sporta spe le s izcī nī ja 6 kopve rte juma kausus. 
Paldies visiem sportistiem, kas piedalī ja s, 
pa rsta vot Alsungas novadu!  

 

Aizvadīta idejām bagāta tikšanās  

esošajiem un topošajiem mazie uzņēmējiem  

un mājražotājiem 

19. februa rī  Alsungas novada Tu risma informa cijas 

un ve sturiska  mantojuma centra telpa s uz tiks anos 

tika aicina ti esos ie un topos ie mazie uzn e me ji un 

ma jraz ota ji. Bija ieradus ies gandrī z 30 interesenti.  

Klientu apkalpos anas specia liste Santa Kreic mane 

iepazī stina ja ar izmain a m nodokl u samaksa  2018. 

gada  pas nodarbina ta m persona m. Domes 

prieks se de ta ja Daiga Kalnin a dalī ja s ar Va cija  gu to 

pieredzi un ideja m ma jraz ota ju darbī bas attī stī bai. 

Projektu specia lists Ronalds Veiss iepazī stina ja ar 

tuva kajiem projektiem, kuros iespe jams iegu t 

finanse jumu uzn e me jdarbī bas attī stī bai. Latvijas 

Lauku konsulta ciju un izglī tī bas centra Kuldī gas 

nodal as vadī ta ja Daiga Mellere iepazī stina ja ar 

konsulta ciju centra pieda va tiem pakalpojumiem un 

atbalstu mazajiem uzn e me jiem. Kuldī gas biznesa 

inkubatora veca ka  projektu vadī ta ja Lī ga Raituma 

pasta stī ja, ka du konsultatī vu un finansia lu atbalstu 

topos ie un jaunie uzn e me ji var san emt inkubatora . 

Pasa kuma nosle guma  atna kus ie deguste ja D. 

Kalnin as atnestos Latvijas, Va cijas un Igaunijas 

raz ojumus, lai smeltos idejas jaunu produktu 

attī stī s anai. 

Ja arī  tu ve lies uzsa kt savu uzn e me jdarbī bu vai 

attī stī t savu mazo biznesu, Alsungas novada domes 

specia listi neliegs padomu un idejas. Arī  Alsungas 

novada attī stī bas biedrī ba joproja m pieda va  

bezmaksas palī dzī bu ma jas lapu un socia lo tī klu 

lapu izveide , ka  arī  idejas maza s uzn e me jdarbī bas 

virzienam (t. 29474677). 

10.martā  
Alsungas vidusskolas sporta za le  

plkst.10.30 - reg istra cija 
plkst. 11.00 - sa kums 

Sporta spēles 50+ 
 Novuss 
 Galda teniss 
 S autrin as 
 Basketbola soda 

metieni 
 Futbola un florbola 

soda sitieni 

Sporta veids Vārds Uzvārds Vieta Kopvērtējums 

Vieglatle tika Aivis Silin s  3.v.  
3.v.  

 tā lē kš ānā 
Augstle s ana 

Krī stī ne C ī ma  
Alsberga 

3.v.  
1.v.  

ta lle ks ana 
 60 m 

Laurijs Raikstin s  3.v.   lodēš gru š ānā  

Orests Vilsons 3.v.   200 m 

Novuss Ma ris Bikse 1.v.   

S ahs Rena rs Megnis 3.v. 2.vieta 

Ja nis Gaila ns 6v. 

Svara bumbu 
cels ana  
(lī dz 90 kg) 

Toms Tumpelis 1.v. 1.vieta 

Sergejs Ahmadul ins 2.v. 

Hokejs Mikss Matevic s   1.vieta 

Denis Katerinic s   

Tomas s Saus s   

Edgars Kukainis   

Sle pos ana Ritvars Sī lis 5.v. 3.vieta 

Juris Lipsnis 8.v. 

Zemledus 
maks k ere s ana 

Ja nis Zauers 2.v. 2.vieta 

Kaspars Zigners 6.v. 

Ā rmrēštlingš 
(roku 
laus ana s) 

Ritvars Sī lis 1.v. 2.vieta 

Sergejs Ahmadul ins 2.v. 

Toms Tumpelis 5.v. 
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25.martā  
Alsungas kultu ras nama  

KINO 
Plkst. 14.00 -  anima cijas filma be rniem 

Plkst. 15.30 - filma “Nameja gredzens” 

  Zemnieku balle 
  Alsungas  

  kultu ras nama   
      17.martā plkst. 22.00 

           Ieejas maksa  
       3,50 euro. 

 

21. martā  
plkst. 19.00 
Alsungas kultu ras nama  
Bil es u ieprieks pa rdos ana, bil etes cena- 5 euro, 
skole niem 3,00 euro, be rniem lī dz 6 gadu 
vecumam 0,00 euro. 

ALSUNGAS ZIN AS 


