
1 

 

ALSUNGAS ZIŅAS 
ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 4 (190) 2017. GADA APRĪLIS 

ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ 

20. un 28.aprī lī  notika  novada domes  un a rka rtas domes 
sē dē, kurā  tikā skātī ti vāirā ki jāutā jumi: 
- Apstiprinā jā izveidot Alsungās novādā pās vāldī bās 
Dēinstitucionālizā cijās (DI) vādī bās grupu, kās nodros inā s 
Eiropās Sociā lā  fondā lī dzfinānsē tā  projēktā  “Kurzēmē 
visiēm” DI procēsā vādī bu, un piēn ēmt lē mumus, vēicinot 
kvālitātī vu un dāudzvēidī gu sociā lo pākālpojumu āttī stī bu 
Alsungās novādā pās vāldī bā  s ā dā  sāstā vā : 
Aivārs Sokolovskis, Alsungās novādā domēs 
priēks sē dē tā js; 
Māirā Bāumānē, Alsungās novādā Sociā lā  diēnēstā 
vādī tā jā; 
Aigā Vānāgā—Porik ē, Alsungās novādā domēs āttī stī bās 
nodāl ās vādī tā jā; 
Lāumā Migovic ā Alsungās novādā domēs āttī stī bās 
nodāl ās koordinātorē; 
Sānitā Gulbē, Alsungās novādā Sociā lā  diēnēstā sociā lāis 
dārbiniēks dārbā  ār g imēnē m ār bē rniēm; 
Zāigā Vānāgā, dēputā tē. 
- Iznomā t ār āpbu ves tiesī bā m uz 10 gādiem Alsungās 
novādā domēi piēdēros o nēkustāmā  ī pās umā dāl u Skolās 
iēlā  11A, Alsungā , Alsungās novādā , nosākot, kā Lī gums 
stā jās spē kā  tā  ābpusē jās pārākstī s ānās diēnā  un ir 
noslē gts lī dz 2027.gādā 31.dēcēmbrim un Pusēs viēnojā s, 
kā Lī gumā pārākstī s ānās  brī dī  Zēmēs gābālā uzmē rī s ānā 
nētiēk vēiktā un tiēsiskāis pāmāts   Zēmēsgābālā robēz u 
notēiks ānāi ir s ī   lī gumā grāfiskāis piēlikums. 
- Apstiprinā jā ār  20.04.2017. precize t grozī jumus 
Alsungās novādā pās vāldī bās policijās nolikumā . Sāskān ā  
ār likumu pār “Policiju“ 21.pāntu uzdot kāncēlējās 
vādī tā jāi nosu tī t rākstvēidā piēkris ānās piēprāsī jumu  
Iēks liētu ministrām pār  pās vāldī bās policijās priēks niēcēs 
piēnā kumu vēiks ānu Iēvāi Rogozovāi. 
- Apstiprinā jā  Alsungās novādā Bā rin tiesās e tikās kodeksā 
projēktu. 
- Pies k ī rā pirmsskolās izglī tī bās iestā dei “Mik elī tis” 
dātortēhnikās un kopē tā jā  iēgā dēi  no pās vāldī bās 
rēzērvēs fondā 930,00 ēuro 
- Vienām iedzī votā jām  pies k ī rā dzī vojāmo plātī bu un 
viēnām āttēicā dzī vokl ā māin u. 
- Likvide jā ādresi Skolās ielā 6 - 8, Alsungāā  Alsungās 
novādā , LV-3306.  
-  Atteicā  veikt pās vāldī bās nekustāmā  ī pās umā Upes ielā  
6 (sporta za le) pa rdos anu. 
- Pien e mā  zinā s ānāi Attī stī bās nodāl ās vādī tā jās A. 
Vānāgās – Porik ēs iēsniēgto informā ciju pār pās vāldī bās 
2017.gada devin iem projektiem: 
 LEADER projēkts "Gā jē ju pā rējās un cēlin ā izbu vē 
izglī tī bās iēstā z u piēējāmī bāi Alsungā " Nr.2016/
AL31/1/A019.22.01/24; 

 SAM 3.3.1. Rijās-Zāl umi cēl ā rēkonstrukcijā 
Bu vprojēktā sāgātāvos ānā un ēkonomiskā  pāmātojumā 
izstrā dē; 

 Alsungās pils D korpusā rēkonstrukcijā SAM 5.5.1.; 
 Alsungās viduslāiku pils mē bēl u rēstāurā cijā; 
 SAM 9.2.4.2.Pāsā kumi Alsungās novādā iēdzī votā ju 
vēsēlī bās vēicinā s ānāi un slimī bu profilāksēi; 

 EST-LAT DEVELOPMENT AND PROMOTION OF SMALL 
ETHNO-CULTURAL REGIONS AS TOURISM 
DESTINATIONS-  “UNESCO-tourism”; 

 Grānts cēl u rēkonstrukcijā - bu vprojēktā sāgātāvos ānā;  
 Trādicionā lā s koklēs un stābulēs spē lēs muzicē s ānās 
trādī ciju uzturē s ānā suitu novādā  2017.gādā ; 

 Lukā Bērti fotoprojēkts. 
 - Apstiprina ja sle gt  sadarbī bas lī gumu starp pirmsskolas 
izglī tī bās iēstā dēs “Mik ēlī tis” un  PIKC “Liēpā jās Mu zikās, 
mā kslās un dizāinā vidusskolāi”  un pās vāldī bāi 
sādārbī bās lī gumu. 
 - Apstiprinā jā Alsungās novādā domes Fināns u nodāl āi 
pā rskāitī t rē k inu Nr.51/2017 biēdrī bāi “Lātvijās politiski 
rēprēsē to āpviēnī bā”  70.00 ēuro dālī bās māksu kā  
ātbālstu politiski rēprēsē to pērsonu sālidojumām Iks k ilē  
26.08.2017. no rezerves fonda 
- Atbālstī jā ātkā rtoti izvirzī t Kuldī gās Gālveno bibliote ku 
rēg ionā gālvēnā s  bibliotē kās stātusām.  
- Apstiprinā jā, kā Alsungās  novādā ādministrā cijās 
vādī tā jām (izpilddirēktorām) orgānizē t pā rrunās pār ē ku 
Almā lē1 un Almā lē2  ī rniēkiēm pār dzī vokl u (ē kā s) 
iēspē jāmo ātbrī vos ānu, jā tiēk ī rniēki nodros inā ti ār 
piēn ēmāmu plātī bu.  
Pē c pā rrunu vēiks ānās ār ī rniēkiēm ē kā s Almā lē1 un 
Almā lē2 informē t novādā domi pār rēzultā tiēm un 
dzī vokl u ātbrī vos ānās iēspē jā m. 
Lī dz āpstā kl u noskāidros ānāi pār nēkustāmo ī pās umu 
Almā lē1 un Almā lē2  pā rdos ānās iēspē jā m ātlikt 
nēkustāmo ī pās umu pā rdos ānās orgānizē s ānu. 
Pē c  āpstā kl u noskāidros ānās pār ē ku Almā lē1 un 
Almā lē2  pā rdos ānās juridiskājā m iēspē jā m ātkā rtoti 
skātī t  jāutā jumu domēs sē dē . 
- Pāmātojoties uz deputā tā Grigorijā Rozentā lā 
iēsniēgumu domē lē mā, kā ār 28.04.2017. izslē gt no 
Alsungās novādā domēs pās vāldī bās Iēpirkumu, 
Konkursu, pāmātlī dzēkl u novē rtē s ānās, pāmātlī dzēkl u 
norākstī s ānās, Izsolēs komisijās sāstā vā locēkli  Grigoriju 
Rozēntā lu. 

ZIN O DOMES KANCELEJAS VADI TA JA  
Alsungā reģistrēti  

MIRUS IE 
Irmā Jonēlē 1933.g.  

 Vilnis Kru min s   1936.g.  
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ALSUNGAS ZIN AS 

Atskats uz 2017.gada 3.maiju Rīgas pilī 

 “Vē los pātēiktiēs cilvē kiēm, kuri ir pāvēikus i vāirā k 
pār sāvu ikdiēnās piēnā kumu, kuriēm ir l oti nozī mī gā 
lomā vālsts vē sturē , jo ār sāvu dārbu, kās ir ī pās i pā-
mānā ms, vin i vēidojā lābā ku Lātviju,” uzsvē rā Vālsts 
prēzidēnts Rāimonds Vē jonis, godinot vālsts āug-
stā ko āpbālvojumu – Triju Zvāigz n u ordēn ā, Viēsturā 
ordēn ā un Atzinī bās krustā sān ē mē jus. 

 Lātvijās Vālsts prēzidēnts Rāimonds Vē jonis un 

Ordēn u kāpituls pār sēvis k iēm nopēlniēm Lātvijās 

vālsts lābā  piēs k irā Triju Zvāigz n u ordēn ā V s k iru un 

iēcēlā pār ordēn ā kāvāliēri ilggādē jo kultu rās 

dārbiniēci, Alsungās ētnogrā fiskā  ānsāmbl ā “Suitu 

siēvās” dālī bniēci Antoniju Trumsin u. 

Sān ēmot āpbālvojumu, Antonijā Trumsin ā ār pācēltu 
gālvu PATEICA S un vē lē jā SAULES MU Z U LATVIJAI! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Vālsts prēzidēntā kāncēlējā 

Darba laiki:  

Vē lē s ānu komisijās priēks sē dē tā jā Rāsmā Cī rulē 
           Sekreta re Aiga Vanaga - Porik e Ta lr.27852093 

Vēlēšanu komisijas atgādinājums! 

2017. gada 3. ju nija Alsungas novada domes 
vē lē s ānās. 
Vē lē tā jiēm, kuri vēsēlī bās stā vokl ā dē l , nēvārē s 
iērāstiēs vē lē s ānu iēcirkn ā tēlpā s vāi slimniēku 
āpru pē tā jiēm, orgānizē jām bālsos ānu dzī vēsviētā . 
Iēsniēgums pār vē lmi bālsot dzī vēsviētā  jā nogā dā  
vē lē s ānu iēcirknī —Alsungās kultu rās nāmā , 
Ziēdulējās iēlā 1. 

Pirmdiēn, 29. maija  16.00 – 20.00 

Otrdiēn, 30. maija  9.00 – 13.00 

IEPRIEKŠĒJĀS BALSOŠANAS DIENAS 

Trēs diēn, 31. maija  17.00 – 20.00 

Cēturtdiēn, 1. ju nija  9.00 – 12.00 

Piēktdiēn, 2. ju nija  10.00 - 16.00 

VĒLĒŠANU DIENA 

Sēstdiēnā, 3. ju nijs 
7.00 – 22.00 

(iesniegumus pien ems lī dz 
plkst. 12.00) 

KĀ JĀBALSO? 
Vē lē s ānu iēcirkn us ātvēr plkst.  7.00 no rī tā. Vē lē t jā iēt 
uz to vē lē s ānu iēcirkni, kurā  vē lē tā js ir rēg istrē ts. 
Vē lē s ānu iēcirknī  vē lē tā jām ir jā uzrā dā pāsē vāi 
pērsonās āpliēcī bā. Pāsēi vāi pērsonās āpliēcī bāi ir 
jā bu t dērī gāi. Vē lē t drī kst Lātvijās pilson i, kuri ir vēcā ki 
pār 18 gādiēm un ir iēkl āuti Vē lē tā ju rēg istrā . 
Vē lē t drī kst tikāi viēnu rēizi.  
Kātrā  vē lē s ānu iēcirknī  ir vē lē tā ju sārāksts.  
Vē lē tā jām iēdos viēnu āpzī mogotu āploksni.  
Uz āploksnēs bu s rākstī ts vē lē s ānu nosāukums.  
Vē lē tā jām iēdos viēnu vē lē s ānu zī mju komplēktu.  
Kātrāi pārtijāi, pārtiju āpviēnī bāi vāi vē lē tā ju āpviēnī bāi 
ir viēnā zī mē.  
Kātrā  vē lē s ānu zī mē  ir dēputā tu kāndidā tu vā rdi un 
uzvā rdi. Vē lē tā jām jā izvē lās viēnā vē lē s ānu zī mē, kurā  
vār izdārī t ātzī mēs. Vin s  vār uzrākstī t „+”, jā ī pās i 
ātbālstā kā du no dēputā tu kāndidā tiēm.  
Vē lē tā js vār izsvī trot dēputā tu kāndidā tā vā rdu un 
uzvā rdu, jā vin u nēātbālstā.  
Vē lē s ānu zī mē jā iēliēk vē lē s ānu āploksnē .  
Vē lē s ānu āploksnē  drī kst iēlikt tikāi viēnu vē lē s ānu 
zī mi. Tāi jā bu t tā  sārākstā vē lē s ānu zī mēi, kuru vē lē tā js 
grib, lāi iēvē l, nēskātotiēs uz izsvī trotiēm dēputā tu 
kāndidā tiēm.  
Aploksnē jā āizlī mē . 
Aizlī mē tā  āploksnē jā iēmēt vē lē s ānu kāstē .  
Nēviēnām nāv jā zinā, kā  vē lē tā js ir bālsojis. S ā du 
bālsos ānu sāuc pār āizklā tu bālsos ānu. Nēviēns 
vē lē tā jām nēdrī kst norā dī t, pār ko bālsot. Jā vē lē tā js 
pāts nēspē j ātzī mē t kāndidā tus vāi iēlikt vē lē s ānu zī mi 
āploksnē , to vin ā viētā  izdārā g imēnēs locēklis vāi 
cilvē ks, kurām vin s  uzticās. To vē lē tā jā viētā  nēdrī kst 
dārī t cilvē ks no vē lē s ānu komisijās. Jā vē lē tā js sābojā  
viēnu vē lē s ānu zī mi, vin ām vē lrēiz iēdod visās vē lē s ānu 
zī mēs. Sābojā tā s zī mēs nēdrī kst iēlikt āploksnē  un 
āploksni āizlī mē t. Jā vē lē tā js sābojā  āploksni, vin ām 
jā lu dz iēdot jāunu āploksni. Pē c plkst. 10.00 vākārā  
vē lē s ānu iēcirkni slē dz. Tād vē lē s ānu komisijā skāitā 
vē lē s ānu zī mēs. Pē c tām āprē k inā, cik dēputā ti no kātrā 
kāndidā tu sārākstā ir iēvē lē ti. Noskāidro, kuri tiē ir. 
Vē lē tā js informā ciju pār vē lē s ānā m vār uzzinā t 
Cēntrā lājā  vē lē s ānu komisijā  pā tā lruni vāi mā jāslāpā  
www.cvk.lv. 
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ALSUNGAS ZIN AS 

ALSUNGAS NOVADA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM 
IESNIEGTI ČETRI SARAKSTI 

1.SARAKSTS 
“Par Alsungas novada izaugsmi” 

Kandidāti 
1 Dāigā Kālnin ā 
2 Ingā Brēdovskā 
3 Inā rs Bē rtulsons 
4 Jā nis Bru klis 
5 Zāigā Vānāgā 
6 Skāidrī tē Nāglin ā 
7 Dā vis Cē rps 
8 Ainā Vērbēlē 
9 Kristērs Hērbsts 
10 Modris Jē kābsons 

Priekšvēlēšanu programma  
Novē rtē jām lī dz s im pāvēikto, bēt uzskātā m, kā 
nēpiēciēs āms āktī vā k strā dā t piē novādā izāugsmēs. 
Mu su vī zijā: ikviēns iēdzī votā js ju tās piēdērī gs un 
novē rtē ts pās vāldī bā , kurā strā dā  vin ā lābā .  
Mu su āpviēnī bās mē rk is – jāuns rēdzē jums uz 
Alsungās novādā āttī stī bās iēspē jā m, nodros inot 
tāgādē jo iēdzī votā ju vājādzī bu āpmiērinā s ānu un 
vēidojot kvālitātī vu dzī vēs vidi nā kāmājā m 
pāāudzē m.  
Apviēnī bās dārbī bās principi:  
 Strā dā t ikviēnā Alsungās novādā iēdzī votā jā lābā . 
 Individuā lā un pērsoniskā āttiēksmē kātrā 
iēdzī votā jā ātbālstām. 

 Atklā tī bā prēt sābiēdrī bu. 
 Atbildī bā, likumī bā, ēntuziāsms, sādārbī bā, jāuns 
rēdzē jums. 

MU SU PRIORITA TES 
Sociā lā  un vēsēlī bās āizsārdzī bā 
 Pāāugstinā sim bē rnā piēdzims ānās pābālstu lī dz 
minimā lā s ālgās āpmē rām. 

 Atbālstī sim dāudzbē rnu g imēnēs, pāliēlinot ātlāidi 
nēkustāmā  ī pās umā nodoklim. 

 Pērsonī gi informē sim pēnsionā rus, 
māznodros inā tos, bēzdārbniēkus, invālī dus, 
rēprēsē tos un citus iēdzī votā jus pār sociā lājā m 
gārāntijā m, kās vin iēm piēnā kās, un ātbilstos i 
likumdos ānāi tā s nodros inā sim. 

 Nodros inā sim iēspē ju ikviēnām nokl u t piē ā rstā. 
 Izvē rtē sim iēspē jās sociā lā s pālī dzī bās piēs k irs ānāi 
plās ā kām iēdzī votā ju lokām, t.sk. āsistēntā ātbālsts 
un individuā lās konsultā cijās mēdicī nisko un citu 
pākālpojumu sān ēms ānāi. 

 Mēklē sim iēspē ju vēidot sociā los dzī vokl us. 
Izglī tī bā, kultu rā un sports 
 Sēkmē sim Alsungās vidusskolās kā  māzās skolās 
kvālitā tēs āttī stī bu, jo klāsē  ār māzu skolē nu skāitu 
vār strā dā t ār kātru bē rnu individuā li, cēlt vin ā 
pās āpzin u, ātklā t un āttī stī t kātrā stiprā s pusēs. 

 Vēidosim ātbālstā sistē mu skolotā jiēm, lāi vin i 

justos novē rtē ti un vārē tu strā dā t vē l kvālitātī vā k. 
 Vēicinā sim intērēs u izglī tī bās progrāmmu 
dāudzvēidī bu, lāi nodros inā tu kātrā bē rnā un 
jāuniēs ā āttī stī bās vājādzī bās. 

 Izvēidosim bē rnu un jāuniēs u brī vā  lāikā cēntru. 
 Pāpildinā sim novādā dzī vi ār jāunā m trādī cijā m 
(pieme ram, konkursus, Ma kslas dienas, g imen u 
fotorālliju), kuru lāikā  rī kosim āugstvē rtī gus 
kultu rās un ātpu tās pāsā kumus iēdzī votā jiēm un 
viēsiēm. 

 Nodros inā sim pāsā kumu piēējāmī bu kātrām 
novādniēkām. 

 Turpinā sim ātbālstī t sportā āktivitā tēs un 
piēsāistī sim Lātvijās mē rogā pāsā kumus, 
piēmē rām, Stirnu bukā skrē jiēnu. 

Dzī vēs vidē 
 Piēvē rsī sim uzmānī bu gālvēno iēlu un cēl u, kā  ārī  
Krāstā iēlās kā  iēlās ār visliēlā ko iēdzī votā ju 
skāitu, sākā rtos ānāi un dros ī bāi. 

 Nodros inā sim komunā lo pākālpojumu kvālitā ti. 
 Nodros inā sim viēnlī dzī gu āttiēksmi prēt visu 
novādā tēritorijā  ēsos o kāpu tēritoriju 
uzturē s ānu. 

 Sāglābā sim sākoptu vidi un pilnvēidosim to, t.sk. 
mēklē sim iēspē ju izvēidot rotāl u un sportisko 
āktivitā s u lāukumu. 

Attī stī bā 
 Orgānizē sim individuā lās konsultā cijās 
iēdzī votā jiēm uzn ē mē jdārbī bās uzsā ks ānāi un 
āttī stī s ānāi. 

 Sādārbī bā  ār kāimin u novādiēm vēidosim kopī gās 
uzn ē mē jdārbī bās āttī stī bās un invēstī ciju 
piēsāistēs progrāmmās. 

 Piēdā vā sim nēkustāmā  ī pās umā nodokl ā ātlāidēs 
jāunājiēm uzn ē mē jiēm. 

 Turpinā sim āttī stī t tu rismā āttī stī bās progrāmmu. 
 Budz ētā tē rin us stingri sāsāistī sim ār āttī stī bās 
plā nu, lāi sāsniēgtu tājā  izvirzī tos mē rk us. 

 Sēkmē sim skolās tēlpu liētdērī gu izmāntos ānu 
vāsārās pēriodā , piēmē rām, izī rē jot vāsārās 
nomētnē m. 

Pā rvāldī bā 
 Alsungās novādā domēs sē dēs rī kosim ā rpus 
dārbā lāikā, lāi intērēsēntiēm bu tu iēspē jā tā s 
āpmēklē t. 

 Sniēgsim iēdzī votā jiēm dētālizē tu un sāprotāmu 
informā ciju pār novādā budz ētā vēidos ānās 
principiēm, iēn ē mumiēm un izdēvumiēm kātru 
cēturksni. 

 Rēizi cēturksnī  orgānizē sim tiks ānos ār 
iēdzī votā jiēm, sābiēdriskā s āpspriēs ānās pār 
konkrē tiēm āttī stī bās projēktiēm, uzklāusī sim 
iērosinā jumus. 

 Kopī gi ār novādā iēdzī votā jiēm strā dā sim, lāi 
pāāugstinā tu pās vāldī bās pākālpojumu kvālitā ti 
un piēējāmī bu. 

 Pās vāldī bās pā rvāldēi jā bu t viēnkā rs āi, ēlāstī gāi 
un ēfēktī vāi, ār minimā lu lī dzēkl u izmāntos ānu 
sēvis uzturē s ānāi. 
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 Orgānizē t sēminā rus un informātī vā s diēnās 
iēdzī votā jiēm un uzn ē mē jiēm pār intērēsē jos iēm 
jāutā jumiēm.  

 Nodros inā t uzn ē mē ju, zēmniēku un citās 
iēdzī votā ju grupu, konsultā cijās Alsungās novādā 
domē  pār piētēikumu un citu nēpiēciēs āmo 
informā ciju, ES lī dzēkl u piēsāistēi. 

 Publiskājos iēpirkumos, pē c iēspē jās, dot 
priēks roku viētē jiēm rāz otā jiēm. Atbālsts sportā 
spē l u, jāuno ugunsdzē sē ju, boksā, florbolā un citu 
sportistu komāndu lī dzdālī bu dāz ā dā mē rogā 
sportā pāsā kumos.  

 Kultu rās pāsā kumu dāz ā dos ānā novādā , kā  ārī  
ātbālstī t visā vēidā pās dārbī bās kolēktī vu dārbī bu.  

 Iēdzī votā ju vēsēlī bās vēicinā s ānāi ātbālstī t: 
vēlocēlin u, nu jos ānās, g imēn u pāstāigu cēlin u, 
trēnāz iēru, kā  ārī  vāsārā  – skēitpārkā un ziēmā  – 
slidotāvās izvēidi.  

 Cēlin u sālābos ānā bē rnudā rzā tēritorijā .  
 Turpinā t finānsiā li ātbālstī t jāunos tālāntus- 
mā cī bu olimpiā z u, sportā spē l u un konkursu 
uzvārē tā jus. 

 Atbālstī t un vēicinā t sādārbī bu ār nēvālstiskā m 
orgānizā cijā m, lāi sēkmē tu suitu novādā ētniskā s 
kopiēnās āpzinā s ānu un kultu rvē sturiskā  
māntojumā sāglābā s ānu, āizsārgā s ānu un 
nodos ānu tā lā k jāunājā m pāāudzē m.  

 Atbālstī t g imēnēs ā rstu, stomātologā, individuā lā  
dārbā vēicē ju iniciātī vās un sniēgt ātbālstu prāksēs 
tēlpu uzturē s ānā .  

 Izvē rtē t un rāst iēspē ju rēkonstruē t Ziēdlējās 
ēstrā di.  

 Pākā pēniski uzlābot novādā domēs rī cī bā  ēsos o 
dzī vojāmo fondu, mēklē jot iēspē jās rēzērvēs fondā 
pāplās inā s ānāi.  

 Atbālstī t jāuniēs u intērēsēs, kurās populārizē  
Alsungās vā rdu un vēsēlī gu dzī vēs vēidu. 

 Atbālstī t novādā komunā lo sāimniēcī bu, 
nēātbālstī t rēformās, kās sāmāzinā sniēgto 
pākālpojumu kvālitā ti un pāliēlinā izmāksās 
piēsāistot ES finānsē jumu.  

 Ru pē tiēs pār novādā āutocēl iēm un iēlā m, cēl ā 
zī mju sākā rtos ānu un ā trumā iērobēz ojos o vāl n u 
uzstā dī s ānu.  

 Dāz ā dot Alsungās cēntrā un āpkā rtnēs vidēs 
lābiēkā rtos ānu.  

 Turpinā t uzlābot sābiēdrisko kā rtī bu: novādā 
domēs sābiēdriskā s kā rtī bās sāistos o notēikumu 
un likumu iēvē ros ānu novādā tēritorijā . 

2.SARAKSTS 
“Par iedzīvotāju interesēm” 

Kandidāti 

1 Inā rā Stān islāvc ikā 
2 Jā nis Gulbis 
3 Voldēmā rs Dunājēvs 
4 Ivētā Liēpin ā 
5 Aigā K ikurē 
6 Juris S tēinbērgs 
7 Gunā rs Rungovskis 
8 Sānitā Silin ā 
9 Mārikā Brunovskā 

Priekšvēlēšanu programma 

 Vē lē s ānu āpviēnī bās ’’Pār iēdzī votā ju 
intērēsē m’’ pāmātprincips-likumī gs, ātklā ts, 
godī gs dārbs Alsungās novādā un iēdzī votā ju 
intērēs u lābā . Pār svārī gā ko mē rk i ēsām izvirzī jus i 
– novādā āttī stī bu, ātbilstos i iedzī votā ju 
vājādzī bā m.  
 Mē s uzskātā m, kā domēs pā rvāldēs āpārā ts 
ir rādī ts tām, lāi kālpotu sābiēdrī bās intērēsē m. 
Mu su dārbī bā bu s vē rstā, lāi rēālizē tu piēn ēmto 
Alsungās novādā āttī stī bās progrāmmu 2015.-
2020.gadam.  
 Uzskātām pār l oti svārī gu novādā iēdzī votā ju 
iēsāistī s ānu bu tisku jāutā jumu izlēms ānā : Novādā 
iēdzī votā ju āktī vā iēsāistī s ānā pās vāldī bās dārbā , 
svārī gu lē mumu sāgātāvos ānā , āpspriēs ānā  un 
piēn ēms ānā , kās nodros inā dāudz lābā ku, 
prēcī zā ku lē mumu piēn ēms ānu iēdzī votā ju 
intērēsē s. Sābiēdrisko āpspriēs ānu rēzultā tus 
stingri iēvē rot domēs dārbā .  
Mu su pāmātā nostā dnēs:  
 Nodros inā t viēnlī dzī gu āttiēksmi prēt visiēm 

iēdzī votā jiēm novādā .  
 Piēn ēmtiē lē mumi kālpo liēlā kā s sābiēdrī bās 

dāl ās intērēsē m, nēvis konkrē to indivī du 
lābklā jī bāi. 

 Budz ētā lī dzēkl u rācionā lā izliētos ānā, 
iēvē rojot viēnlī dzī bās principus, lī dzsvārojot 
vē lmēs ār iēspē jā m.  

 Atklā tā un cāurskātā mā fināns u politikā.  
Mu su prioritā tēs:  
Novādā iēdzī votā ju intērēsē m ātbilstos ā 
uzn ē mē jdārbī bās āttī stī bā:  
 kur sāglābā  ēsos ā s un rādā jāunās dārbā viētās;  
 Atbālstī t mā jrāz otā ju un māzo tirgotā ju dārbī bu; 
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modērnizā cijā ;  
 Atjāunot āpgāismojumu āp skolās ē ku un 
bē rnudā rzu; 

 Izvēidot un pilnvēidot rotāl u lāukumus. 
Prioritā tēs kultu rā  un sportā  
 Finānsiā li ātbālstī t dārī tā jus (pās dārbī bās kolēktī vi,  
biēdrī bās, sportā komāndās); 

 Vēicinā t tiēs i suitiēm izdālī tās progrāmmās izvēidi 
Vālsts Kultu rkāpitā lā fondā ; 

 Turpinā t āttī stī t Sv.Mik ēl ā svē tkus, Jā n us un 
Lēbēdiku kā  gādā liēlā kos kultu rās pāsā kumus 
Alsungā ; 

 Lābiēkā rtot Ziēdulējās brī vdābās ēstrā di un dābās 
pārku; 

Nosiltinā t kultu rās nāmu, izvēidot kvālitātī vu fāsā dēs 
āpdāri; 
 Attī stī t trēnāz iēru zā li, uzlābot sportā infrāstruktu ru 
(tai skaita  a ra trenaz ieri, futbola/strī tbola/volejbola 
lāukumā lābiēkā rtos ānā; skolās stādionā skrējcēl ā 
sēgums; skēitpārks); 

 Atbālstī t kultu rās un sportā nomētn u orgānizē s ānu. 
Prioritā tēs ādministrā cijā  
 Pās vāldī bās komērcdārbī bu (āpkurē, 
u denssāimniecī bā, ī pās umu āpsāimniekos ānā, grānts 
iēguvē) nodālī t ātsēvis k ā  uzn ē mumā  no pās vāldī bās 
vispā rē jo funkciju vēiks ānās; 

 Izmāntot piēējāmā s ES un citu  projēktu finānsē jumā 
piēsāistēs iēspē jās; 

 Uzlābot novādā mā jās lāpu intērnētā . 
Prioritā tēs dārbā  ār jāuniēs iēm 
 Izvēidot funkcionē jos u pās vāldī bās jāuniēs u cēntru,  
 Nodros inā t sāturī gā brī vā  lāikā pāvādī s ānās iēspē jās 
jāuniēs iēm. 

Prioritā tēs sociā lājā  jomā  
 Atbālstī t novādā pēnsijās vēcumā iēdzī votā jus 
(ekskursijas, pasa kumi, Ziemassve tku da vanas 
visiēm pēnsionā riēm utt.); 

 Atbālstī t novādā tru cī gos un māznodros inā tos 
iēdzī votā jus, kā  ārī  dāudzbē rnu g imēnēs; 

 Divkā rs ot bē rnu piēdzims ānās pābālstu novādā  
dēklārē tājiēm vēcā kiēm; 

 Vēicinā t jāundzimus o bē rnu vēcā ku skolin ās izvēidi; 
 Vēicinā t kvālitātī vu vēsēlī bās āpru pēs piēējāmī bu 
novādā iēdzī votā jiēm.  

Prioritā tēs novādā tēritorijās lābiēkā rtos ānā  
 Izviētot pāpildus norā dēs, sākā rtot cēl ā zī mēs; 
 Sākā rtot iēlu āpgāismojumu ārī  Almā lē ; 
 Turpinā t vidēonovē ros ānās tī klā pāplās inā s ānu; 
 Lābiēkā rtot Alsungās Diz gābālkālnu; 
 Turpinā t Alsungās pils ātjāunos ānu; 
 Iērī kot cēntrā lo āpkuri novādā domēs 
ādministrā cijās ē kā ; 

 Uzlābot kāpsē tu cēl u stā vokli; 
 Sākā rtot lāukumu Alsungās cēntrā  piē bāznī cās; 
 Pāplās inā t bēzmāksās intērnētā tī klā pā rklā jumu 
Alsungās cēntrā ; 

 Mēklē t iēspē ju izvēidot novādā  publisku pēldviētu; 
 Izvēidot sportā un pāstāigu tākās Alsungās cēntrā . 
 

 3.SARAKSTS 
“Suitu zeme” 

Kandidāti 
1 Grigorijs Rozēntā ls 
2 Dācē Mārtinovā 
3 Andris Kāminskis 
4 Juris Lipsnis 
5 Mā rcis Mārtinovs 
6 Mā rā Rozēntā lē 
7 Mā ris Libērts 
8 Jurg is Lipsnis 
9 Gātis Mēgnis 

Priekšvēlēšanu programma 
Vē lē tā ju āpviēnī bā „Suitu zēmē” 
Gālvēnā  prioritā tē: nodros inā t Alsungās novādā 
pāstā vē s ānu un ēkonomisko āttī stī bu, vēicinā t 
iēdzī votā ju lābklā jī bu un UNESCO ātzī to vē rtī bu 
sāglābā s ānu. 
Prioritā tēs ēkonomikā  
 Izvēidot uzn ē mē ju ātbālstā cēntru (birojā tēlpās, 
lēktori un sēminā ri, ātbālsts āmātniēku 
koopērā cijāi), ī pās i ātbālstot māzos un vidē jos 
uzn ē mē jus; 

 Vēidot Sārkānājā  skolā  Amātu mā ju (Rādos o 
industriju cēntru); 

 Izvēidot uz gārā mbrāucē jiēm oriēntē tu zēmniēku 
un āmātniēku tirdzniēcī bās viētu piē kultu rās 
nāmā; 

 Vēicinā t ī pās ās vālsts ātbālstā progrāmmās izvēidi 
suitu kopiēnās ēkonomiskājāi āttī stī bāi; 

 Pāliēlinā t novādā rēklā mās āktivitā tēs, populārizē t 
Alsungās un suitu kopiēnās zī molu; 

 Ru pē tiēs pār piēvēdcēl u sākā rtos ānu piē rāz os ānās 
invēstī ciju objēktiēm;  

 Godinā t novādā uzn ē mē jus – liēlā kos nodokl u 
māksā tā jus/dārbāviētu nodros inā tā jus.  

Prioritā tēs izglī tī bā  
 Sāglābā t un āttī stī t vidusskolu, nodros inot 
kvālitātī vu izglī tī bu; vēicinā t spēciālizē to 
progrāmmu izvēidi (uzn ē mē jdārbī bā, āmātniēcī bā, 
informā ciju tēhnolog ijās, svēs vālodās); 

 Vēicinā t tāutās mu zikās instrumēntu spē lēs āpguvi 
Alsungās mu zikās un mā kslās skolā ; pilnvēidot 
ēsos o priēks mētu mātēriā li tēhnisko bā zi; 

 Vēidot piēāugus o mu z izglī tī bās progrāmmu 
Alsungās mu zikās un mā kslās skolā ; 

 Izvēidot studēntu viēsnī cu skolē nu piēsāistēi; 
 Turpinā t viētē jā  sāturā (Alsungās vē sturē, 
g eogrā fijā, literātu rā, kultu rā, mu zikā u.c) 
intēgrā ciju Alsungās vidusskolās vispā rizglī tojos ājā  
mā cī bu progrāmmā , āttī stī t novādā mā cī bu; 

 Pāstiprinā t uzn ē mē jdārbī bās pāmātu mā cī s ānu 
vidusskolā , ātbālstī t skolē nu mā cī bu uzn ē mumu 
vēidos ānu; 

 Nodros inā t brī vpusdiēnās Alsungās vidusskolā  un 
bē rnudā rzā  „Mik ēlī tis”; 

 Ar kātru gādu pāliēlinā t iēguldī jumus izglī tī bās 
iēstā z u tēlpu rēmontā , mātēriā ltēhniskā s bā zēs 
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pāāugstinā s ānu, dāudzpusī bu un piēējāmī bu, 
plā nvēidī gā izglī tī bās iēstā z u tēlpu 
lābiēkā rtos ānā un modērnizā cijā;  
2. iesa ktais darbs pie atbalsta talantī gajiem 
skolē niēm- mā cī bu olimpiā z u, sportā spē l u, 
konkursu uzvārē tā jiēm;  
3. atbalsts interes u izglī tī bai, mu zikas un ma kslas 
skolāi, finānsiā ls ātbālsts konkursu, fēstivā lu, 
vāsārās nomētn u un koncērtu orgānizē s ānāi un 
rī kos ānāi; 
4. esos o izglī tī bas iesta z u saglaba s ana;  
5. atbalsts pasa kumiem un aktivita te m, kas 
sāistī tās ār novādā kultu rvē sturiskā  māntojumā 
āpzinā s ānu un sāglābā s ānu;  
6. atbalsts novada pas darbī bas kolektī viem un 
intērēs u pulcin u dārbī bāi;  
7. sporta dzī ves daudzveidī bas popularize s ana; 
ātbālsts sportā spē l u komāndu un individuā lo 
sportā vēidu pā rstā vju lī dzdālī bāi dāz ā dā mē rogā 
sportā pāsā kumos.  

Sociā lāis dārbs un vēsēlī bā:  

1. Eiropas Socia la fonda lī dzekl u piesaiste socia lo 
pākālpojumu kvālitā tēs uzlābos ānāi;  
2. novada socia la s infrastruktu ras izveide un 
āttī stī bā;  
3. atbalsts jaunaja m g imene m, daudzbe rnu 
g imene m un g imene m, kurā s āug be rni ār ī pās ā m 
vājādzī bā m;  
4. atbalsts g imenes a rstu praks u darbī bai;  
5. ma jas apru pes dienesta attī stī ba;  
6. novada veselī bas dienas ī stenos ana prakse .  
Infrāstruktu rā, sābiēdriskā  kā rtī bā un dros ī bā:  
1. novada infrastruktu ras saka rtos ana, sekme jot 
vālsts invēstī ciju un ES struktu rfondu lī dzēkl u 
piēsāisti novādā tēritorijāi; 
2. komuna la s saimniecī bas saka rtos ana;  
3. dzī vojama  fonda saka rtos ana un uzture s ana;  
4. lietderī ga cel u fonda lī dzekl us izmantos ana, 
novādā cēl u uzturē s ānāi brāuks ānās kā rtī bā ;  
5. sabiedriska  transporta kustī bas nodros ina jums 
ār blākus ēsos ājiēm novādā cēntriēm; trānsportā 
kustī bu sārkstu pākā rtos ānā iēdzī votā ju 
vājādzī bā m;  
6. novada teritorijas un ī pas umu sakops anu un 
uzturē s ānu kā rtī bā , vidi dēgrādē jos u objēktu 
sākā rtos ānā vāi nojāuks ānā.  
7. atbalsts novada pas valdī bas policijai ka rtī bas 
nodros inā s ānāi un, izvē rtē jot sābiēdrisko kā rtī bu 
novādā tēritorijā , pāpildus vidēo novē ros ānās 
kāmēru izviētos ānā pāgāstā tēritorijā .  
8. iedzī vota ju lī dzatbildī ba sabiedriska s ka rtī bas 
nodros inā s ānā  un vidēs sākops ānā . 

4.SARAKSTS 
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" 

Kandidāti 

1 Aivārs Sokolovskis 
2 Ainārs Mācpāns 
3 Ilzē Blokā 
4 Jā nis S midbērgs 
5 Gunitā Gālin ā 
6 Gunā rs Bloks 
7 Lijā Bāumānē 
8 Kristī nē Mik ēlsonē 
9 Intā Zignērē 

Priekšvēlēšanu programma  

Lātvijās Zēmniēku sāviēnī bā priēks vē lē s ānu 
progrāmmā Pāmātnostā dnēs . 

1. Likumī gs, godī gs darbu, kas ve rsts uz Alsungas 
novādā āttī stī bu un iēdzī votā ju intērēs u 
iēvē ros ānu un lābklā jī bās izāugsmēs 
vēicinā s ānu.  
2. atkla tī bas principa ieve ros ana Novada domes 
dārbā , nodros inot informā cijās piēējāmī bu 
iēdzī votā jiēm, iēsāistot iēdzī votā jus novādām 
bu tisku jāutā jumu izlēms ānā .  
3. regula ras uzn e me ju un iedzī vota ju tiks ana s ar 
novādā domēs dārbiniēkiēm, dēputā tiēm un 
struktu rviēnī bu vādī tā jiēm informā cijās 
āpmāin āi.  
4. caurskata ma novada finans u resursu 
izliētos ānā.  
Prioritā tēs  

Uzn ē mē jdārbī bā;  

1. publiski pieejama informa cija par novada 
pās vāldī bās rēsursiēm- zēmi, ē kā m, bu vē m, kās 
nāv nēpiēciēs āmās novādā funkciju vēiks ānāi, 
bēt vārē tu tikt izmāntotās uzn ē mē jdārbī bāi. 
Aktuā lā s informā cijās sāvlāicī gā iēviētos ānā 
Alsungās novādā mā jās lāpā ; 
 2. darbs pie konsultatī vo dienestu darba 
pilnvēidos ānās uzn ē mē jiēm, zēmniēkiēm un 
citā m iēdzī votā ju grupā m, lāi vēicinā tu 
iēdzī votā ju iēsāisti ES lī dzēkl u āpguvē ;  
3. atbalsts projektiem, kuros tiek pieda va ta 
jāunu dārbāviētu izvēidē, kā  ārī  ātbālsts 
iēdzī votā ju iniciātī vāi individuā lo, māzo un 
vidē jo uzn ē mumu rādī s ānā ;  
4. saka rtota individua lo tirgota ju un ma jraz ota ju 
produkcijās rēālizē s ānā.  

Kultu rā, izglī tī bā un sports:  

1. pasa kumi, kas ve rsti uz izglī tī bas kvalita tes 
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Svētdienas Sv. Mise 
 Diēvs dā vā  svē tdiēnu, lāi vin ā g imēnē 
sāpulcē tos kopā . 
 Uz Svē to Misi mē s nēējām tā pē c, lāi 
āpmiērinā tu mu su rēlig iskā s ju tās, ārī  nē tā pē c, kā 
mums bu tu priēks vāi vājādzī bā to dārī t kā dā  
notēiktā  diēnā  vāi brī dī . Mē s piēdālā miēs 
svē tdiēnās diēvkālpojumā  tā pē c, kā Kungs mu s 
āicinā, Svē tāis Gārs mu s sāpulcinā un Diēvs, mu su 
Tē vs, mu s ir dēvis Sāvām Dē lām pār mā cēkl iēm.  
 Protāms, kā drēiz sākā:„S odiēn ēs iēs u uz 
Svē to Misi, jo mān tā  pātī k” vāi ārī  „Es nēiēs u uz 
Svē to Misi, jo mān nāv gārāstā vokl ā, vāi ēs nēju tu 
s odiēn āicinā jumu.” No s ā dā m runā m mē s rēdzām, 
kā  jā progrēsē  Kristus mā cēkl u ticī bāi, lāi tā  bu tu 
kātoliskā vā rdā pilnā  nozī mē . 
 Diēvs mu s pātiēs ā m ik svē tdiēnu āicinā kopā , 
Vin s  grib rēdzē t sāvu tāutu bāznī cā , lāi tā  
pāstā vē tu ār Euhāristijās sākrāmēntā pālī dzī bu. 
Piē tām mē s sān ēmām z ē lāstī bās, gārī gās dā vānās, 
kās ir pārēdzē tās Diēvā bē rniēm. Jo tās ir mu su 
gods, mu su āicinā jums slāvē t Diēvu „cāur Kristu, ār 
Vin u un Vin ā ”. Jā ātzī st, kā tā  ir z ē lāstī bā bu t Diēvā 
„izve le tiem”, piedere t Vin a tautai, „sta ve t Vin a 
priēks ā  un kālpot Vin ām”, kopā  ār citiēm vēidot 
Bāznī cu kā  Kristus k ērmēni, kā  Svē tā  Gārā tēmpli.  
 Drāudzēs svē tdiēnās diēvkālpojums pārā dā 
Bāznī cās dzī vēs spēcifisko rāksturu. 
 Drāudzē, cilvē ki, kuri sāpulcē jās diēvnāmā , 
nāv pās i sēvi izvē lē jus i. Vin us ir izvē lē jis Diēvs 
cāur Kristī bu. Cilvē ku piēdērī bu viēnāi notēiktāi 
drāudzēi nosākā vin u fiziskāis konkrē tā s dzī vēs 
viētās tuvums. Vin u „tuvumu” diktē  ikdiēnās dzī vē, 
un vin iēm ir jā bu t „tuvā kājiēm” (Lk 10,36-37). 
Drāudzēs diēvkālpojumā lāikā  durvis ir ātvē rtās 
kātrām: tās ir piēējāms jēbkurām kristiētim. Agrā k, 
lāi izpildī tu „svē tdiēnās bāusli” (kātol u piēnā kumu 
svē tdiēnā s piēdālī tiēs Svē tājā  Misē ), vājādzē jā 
āpmēklē t Misi drāudzēs bāznī cā. Jums vārbu t 
rādī siēs jāutā jums, kā dā gān s ēit ir āts k irī bā.  
 Sv. Misē viēnmē r ir Sv. Misē. Tomē r cilvē ku 
viēnotī bāi tā s lāikā  ir nozī mē. Svē tdiēnās Misē ir 
publisks, sābiēdrisks Bāznī cās ākts. Drāudzē 
pulcē jās āp sāvu priēstēri. Kātrā  svē tdiēnā  „viētē jā  
Bāznī cā ” kl u st rēdzāmā Diēvā tāutās kātoliskā  
viēnī bā. Kātrā drāudzē svin Euhāristiju viēnotī bā  
ār sāvu bī skāpu un pā vēstu. Bī skāps ir s is 
kātoliskā s, visā m tāutā m un visiēm l āudī m 
pārēdzē tā s viēnotī bās kālps un nodros inā tā js. 
 Visi kristī tiē ir iēlu gti.  
 Lāi vārē tu piēdērē t s āi kopī bāi, ir jā bu t 
„te rptam ka zu dra na s”, ka  teikts lī dzī ba . Sve ta  Mise 
ir visiēm viēnā di piēējāmā, publiskā pulcē s ānā s, 
tāc u tā  ir kristī to kopī bā.  
 Diēvkālpojums kā  ātklā tās svinī bās, kurā s vār 

bu t klā t ārī  nēticī giē, tomē r vispirms ir kristī to 
sākrāmēnts. Tā  domā tā cilvē kiēm, kuri, ār 
sākrāmēntu pālī dzī bu āizsā kdāmi vāi ātjāunodāmi 
diēvis k o dzī vi, ir iēgā jus i Kristus noslē pumā . 
Viēnī gi kristī tiē vār ār z ē lāstī bās dā vānās pālī dzī bu 
bu t „komu nijā ” jēb viēnotī bā  ār Kristu, kurs  sēvi 
dod sāviēm brā l iēm, lāi tos viēnotu ār sāvu upuri.  
 Sēnos lāikos nēkristī tājiēm, tiklī dz sā kā s 
upurdā vānu sāgātāvos ānā, bijā jā ātstā j Svē tā  Misē. 
Tā pāt bijā ārī  liēlājiēm grē ku noz ē lotā jiēm, lī dz vin i 
no jāunā bu s sāmiērinā ti ār Diēvu. Kristiēs i, kuri 
sāvu grē ku rēzultā tā  bijā pā rtrāukus i viēnī bu ār 
Bāznī cu, gān piēdērē jā ticī go kopī bāi, tomē r 
nēdrī kstē jā piēdālī tiēs Sv. Misēs vissvārī gā kājā s 
dāl ā s. S ī  ”publiskā ” grē ku noz ē lās prāksē jāu kops  
dāudziēm gādsimtiēm ir zudusi no Bāznī cās dzī vēs. 
S odiēn mē s diēz vāi vārē tu uzskātī t pār 
piēn ēmāmu, kā kristiēs i sirdsāpzin ās pā rmētumu 
dē l  ātstā j Svē to Misi. Kātrā  zin ā  mē s vārām izdārī t 
sēcinā jumu: tiēm, kuri āpzinā s, kā ir smāgā grē kā 
stā voklī , un vē l nāv sān ē mus i piēdos ānu, un ārī  
tiēm, kuri sāskān ā  ār Diēvā gribu tiēk pā rbāudī ti 
kā dā  sārēz g ī tā  situā cijā , ir l oti vājādzī gā viēnotī bā 
ār pā rē jiēm kristiēs iēm. Vin i nēdrī kst āttēiktiēs no 
Svē tā s Misēs, kāut ārī  ir liēgtā piēdālī s ānā s 
komu nijā . Tiēs i prētē ji. Vin iēm ir vājādzī gā 
Bāznī cās lu gs ānā un mī lēstī bā s ājā  pā rbāudī jumu 
lāikā . Pāt nēsān ēmot Kungā Miēsu, vin i kā  
grē ciniēki, kuri cēr uz z ē lāstī bu, vār viēnotiēs 
Euhāristijā , s ājā  pilnī gājā  Bāznī cās lu gs ānā . Vin iēm 
ir jā sān ēm sāvā dāl ā priēkā, pāt jā tās ir iēks ē ju 
skumju iēzī mē ts. Vin iēm ir jā piēdzī vo lī dzdālī bā 
brā lī gumā , kurā pāmāts ir kristī go pulcē s ānā s 
Euhāristijā s svinī bā m.  
 Kātrā Sv. Misē ir ā rkā rtī gi liēlā dā vānā kātrām 
cilvē kām un rēizē  ārī  viētāi, kur tā  tiēk svinē tā, 
tā dē l  nā ksim sān ēmt to, ko Diēvs ir pārēdzē jis 
mums dā vā t un nēnorāidī sim Vin ā mī lēstī bu. 

Priēstēris Gātis Mā rtin s  Bēzdēlī gā 

Sv. Miķeļa draudzes ziņas 
14.maijā  – sve tdienā - Mā tes dienā; Sv. Mise  
 Ju rkālnē  9.00, Alsungā  11.00.   
 Mā min ā m ī pās ā sve tī bā. 
25.maijā – ceturtdienā  – Kungā    
 Dēbēsī skā ps ānās svē tki. Sv. Misē  
 Alsungā  9.00. Obligā ti svināmā  svē tku  
 diēnā. Ziēdojumi Jēruzālēmēs   
 svē tnī cu uzturē s ānāi.  
3.jūnijā  – sestdienā – Alsungā  Vāsārsve tku  
 vigilijās Sv. Misē 18.00. 
4.jūnijā  – sve tdienā – Vāsārsve tki jeb Sve tā   
 Gārā ātsu tī s ānā. Sv. Misē    
 Gudēniēkoās 9.00  un Alsungā  11.00. 
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1.ju lijs Rudumā kāpsē tā 13.00 

  Strē l u kāpsē tā 14.00 

  Lā c u kāpsē tā 15.00 
8.ju lijs Du rēs kāpsē tā 13.00 

  Irbēs kāpsē tā 14.00 

  Lāpu kāpsē tā 15.00 

15.ju lijs Kuks u kāpsē tā 12.00 

  Lips n u kāpsē tā 13.00 

  Blintēnēs kāpsē tā 14.00 

  Ē rc u kāpse tā 14.30 

22.ju lijs U dru kāpse tā 13.00 

  Nāglās kāpsē tā 14.00 

  Run g u kāpsē tā 15.00 

29.ju lijs Bā lin u kāpsē tā 13.00 

  Pāntu kāpsē tā 14.00 

5.augusts Kālnbirzēs kāpsē tā 13.00 

12.augusts Kumstēru kāpsē tā 13.00 

  Strujās kāpsē tā 14.00 

19.augusts Ju rkālnēs kāpsē tā 13.00 

26.augusts Adzēs kāpsē tā 13.00 

  Bāltkālnu kāpsē tā 14.00 

Sporta ziņas 
26.aprīlī Alsungas vidusskolas sporta za le  notika 

siēviēs u zibēns turnī rs volējbolā . Rēzultā tu 

āpkopojums.  

1.vieta - Annija Macpane, Iveta Ka rklin a, Dace 

Silin ā, Sāndrā Ivānovskā.  

2.vieta  - Aiga Blumberga, Lillija Mu rniece, 

Kristī nē C ī mā-Alsbērgā, Kārlī nā Dānbērgā-

Dānēnbērgā. 

3.vieta  - Sabī ne Rateniece, Santa Zauere, Ance 

Biksē, Lī vijā Cī rulē. 

28.aprīlī Alsungas jaunie bokseri Sandijs 

Sokolovskis, Artu rs Sokolovskis, Pē tēris 

Mēlbā rdis, Pē tēris Bālē vic s  piēdālī jā s boksā 

sācēnsī bā s Liēpā jā . Mu sē jiēm trī s nēizs k irti, viēns 

zāudē jums. 

28.aprīlī Alsungas vidusskolas sporta za le  notika 

zibēnsturnī rs strī tbolā . 

1.vieta  Alsungas komandai Ja nis Maigonis 

Jākovl ēvs, Mā rtin s  E riks Sokolovskis, Lāurijs 

Rāikstin s . 

2.vieta  Pa vilostas komandai Ivo Jaunzems, Arvis 

Pē tērmānis, Mā rtin s  Vē rniēks. 

3.vieta  Alsungas komandai Aleksandrs S tefan uks, 

Rēts Bāumānis, Artu rs Alks n uzārin s . Pāldiēs 

Kārlī nāi Dāmbērgāi-Dānēnbērgāi un Alisēi 

Punclāvāi pār tiēsā s ānu. 

30.aprīlī Alsungas kultu ras nama  notika 4.zolī tes 

turnī rs. 1.viētā  Ojā rs Ozolin s , 2.viētā  Ingus 

Gu tmānis, 3.viētā  Juris Jānkovskis, zol mēistārs 

Arvī ds Mihn ēvic s. 5.kā rtā notiks 28.māijā .  

4.maijā notika Alsungas vidusskolas sporta za le  

volējbolā turnī rs ,kur piēdālī jā s sēs ās komāndās. 

1.vieta  draugu komanda Valdis Vizulis, Marika 

Vizulē, Aigā Blumbērgā, Jā nis Kālē js, Jā nis 

Junkērs, Ingus Mēllērs. 

2.vieta  Saldus komanda Ug is Kalnin s , Aina rs Til l a, 

Oskārs Til l ā, Eduārds Krutāinis, Alisē Bru z inskājā, 

Edijs Frī dmānis. 

3.vieta  Kuldī gas komanda Miks Zvirbulis, Toms 

Andērsons, Mā rcis Pāvā rs, Klā vs Lī dākā, Aigārs 

Vizbulis, Montā Bāumānē. Pāldiēs Annijāi 

Mācpānēi un Kārlī nāi Dāmbērgāi-Dānēnbērgāi 

pār tiēsā s ānu. 

20.maijā Alsungas futbola, strī tbola komandas 

piēdālī siēs Pā vilostās sportā svē tkos.  

Ziņas no Sv. Miķeļa draudzes 

Maija dziedājumi un lūgšanas pie krustiem 
suitu novadā 19.00 

1.maijs – pirmdiena - Krusts pie ugunsdze se ju 

dēpo Alsungā . 

3.maijs – tres diena – Zal umu krusts Alsunga . 

5.maijs – piektdiena – Silenieku krusts Alsunga . 

8.maijs – pirmdiena – Stu rī s u krusts Alsunga . 

10.maijs – tres diena – K ī s u krusts Alsunga . 

12.maijs – piektdiena – Zak u krusts Ju rkalne . 

15.maijs – pirmdiena – Ju rkalnes cel malas krusts. 

17.maijs – tres diena – Dze rvin u krusts Ju rkalne . 

19.maijs – piektdiena – Liepkalnu krusts Basos. 

22.maijs – pirmdiena – Krustin u krusts Alsunga . 

24.maija  – tres diena  – Jaunara ju un Gravu krusts 

Bāsos. 

26.maija  – piektdiena  - Dzilnu krusts Be rzkalnos. 

29.maija  – pirmdiena  – Rotkal u krusts Alsunga . 

31.maija  - tres diena  – Baznī cas krusts – 18.00 Sv. 

Misē Vissvē tā kā s Jāunāvās Mārijās Apmēklē s ānās 

svē tki, pē c diēvkālpojumā Roz ukronis. 

KAPUSVĒTKI 
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Attī stī bās nodāl ā informē , kā āpstiprinā ts 
Alsungās novādā domēs iēsniēgtāis Eiropās 
Sociā lā  fondā projēkts Nr. 9.2.4.2/16/I/042 
“Pāsā kumi Alsungās novādā iedzī votā ju veselī bās 
vēicinā s ānāi un slimī bu profilāksēi”. Projēktā 
mē rk is ir nodros inā t vēsēlī bu vēicinos us un 
profilāksēs pāsā kumus Alsungās iēdzī votā jiēm. 
Trī s gādu gārumā  tiks vēikti dāz ā di pāsā kumi, lāi 
rosinā tu novādā iēdzī votā jus piēvē rstiēs 
vēsēlī gā m āktivitā tē m. S ogād oktobrī  tiks 
orgānizē tā Vēsēlī bās diēnā Alsungās 
iēdzī votā jiēm, 10.-14. ju lijā  orgānizē tā vēsēlī gā  
vāsārās nomētnē 10-14 gādus vēciēm bē rniēm, 
tāc u sā kot ār sēptēmbri tiks nodros inā tā 
pēldē tāpmā cī bā Alsungās vidusskolās skolē niēm, 
kā  ārī  sā kot ār sēptēmbri rēizi nēdē l ā  notiks 
vēsēlī bās vingros ānā visiēm intērēsēntiēm. 
Projēktā  āktivitā s u ī stēnos ānāi plā notāis 
āttiēcinā māis finānsē jums ir EUR 18 273.00, tāi 
skāitā  ESF ātbālsts EUR 15 532.05, bēt vālsts 
budz ētā finānsē jums EUR 2740.95. 

 
 
 

PROJEKTS LI DZFINANSE TS JAUNATNES 
NODARBINA TI BAS INICIATI VAS IETVAROS 

Alsungas novada attīstības biedrībai 

papildspēki! 

 ESF projēktā “Jāuniēs u gārāntijās” 

Nr.7.2.1.1/15/I/001, ātbālstā pāsā kumā ”Dārbām 

nēpiēciēs āmo iēmān u āttī stī bā nēvālstiskājā  

sēktorā ” iētvāros Alsungās novādā āttī stī bās 

biēdrī bā  no 1. āprī l ā dārbojās divās Alsungās 

jāuniētēs: Iēvā un Sābī nē. Abās mēitēnēs 

prāktizē siēs biēdrī bā  lī dz sēptēmbrā bēigā m. 

 Sābī nē vēido tu rismā kārti, kās āptvēr viētās 

un objēktus, kuros Alsungās novādā  ir uzn ēmtās 

filmās. S ī  kārtē ār āprākstiēm un, iēspē jāms, ārī  

filmu frāgmēntiēm vārē tu bu t vē l viēns vēids, kā  

piēsāistī t tu ristus un pādārī t Alsungu pār 

piēvilcī gā ku gālāmē rk i. 

 Iēvās uzdēvums ir noskāidrot visu pār 

ātkritumu s k iros ānu un nodos ānu un izvēidot 

infogrāfikās, lāi novādā iēdzī votā jiēm bu tu viēgli 

sāprotāms, ko, kur un kā  dārī t, kā  ārī  cik tās 

māksā s un kā dās vār bu t sēkās. Piēmē rām, kur 

nodot vēcā s āutomās ī nu riēpās, un kā pē c tā s 

nēvājāg dēdzinā t. Atkritumu s k iros ānā un pārēizā 

nodos ānā pālī dz mums dzī vot tī rā  un vēsēlī gā  

vidē , kā  ārī  pālī dz sāmāzinā t izdēvumus pār 

sādzī vēs ātkritumu izvēs ānu. Kātru gādu, sāskān ā  

ār Ministru kābinētā notēikumiēm, māksā pār 

nēs k iroto ātkritumu tonnu piēāug. Lī dz ār to 

viēnī gāis vēids, kā  pānā kt, lāi cēnā nēpiēāug, ir 

sāmāzinā t nēs k iroto sādzī vēs ātkritumu 

dāudzumu. Jā tēv ir iēkrā jus iēs vāi ik diēnu rodās 

kā dā konkrē tā vēidā ātkritumi un nēzini, kā  no 

tiēm lē ti un vidēi drāudzī gi ātbrī votiēs, rāksti vāi 

zvāni biēdrī bāi, un mē s pālī dzē sim ār pādomu. 

Alsungās novādā āttī stī bās biēdrī bā  

SKOLĒNU NODARBINĀTĪBA 

 VASARAS BRĪVLAIKĀ 

      Saglaba jot iesa kto tradī ciju, jau vaira kus gadus 

pē c kā rtās Alsungās novādā domē orgānizē  

skolē nu nodārbinā tī bu vāsārās brī vlāikā . S ogād 

novādā domē (pās vāldī bā )  ār dārbu nodros inā s  3 

jāuniēs us. 

     Ta pat ka  ieprieks e jos gados, skole niem bu s 

iēspē jā strā dā t novādā pās vāldī bās institu cijā  

(struktu rvienī ba Muzejs),  izve loties sev vienu 

tī kāmā ko lāikā posmu - no 01. ju nijā lī dz 30. 

ju nijām, 1.ju lijā lī dz 31.ju lijām un no 1.āugustā lī dz 

31.augustam. Darba vieta ekskursiju gids Alsungas 

pilī . Skolē niēm pāsā kumā ī stēnos ānās lāikā  

piēsāistī tā dārbā vādī tā jā I.Brēdovskā.   

     Organize jot skole nu nodarbina tī bu vasaras 

brī vlāikā , pās vāldī bā piēdā vā  skolē niēm gu t pirmo 

dārbā piērēdzi, sniēgt izprātni pār profēsijā m un 

nēpiēciēs āmo zinā s ānu lī mēni tājā s, dārbā sāturu, 

piēnā kumiēm, pērspēktī vu. Jāuniēs iēm tiēk dotā 

iēspē jā liētdērī gi pāvādī t vāsārās brī vdiēnās un 

iēsāistī tiēs ālgotā  pāgāidu dārbā , sān ēmot pār to 

ātālgojumu. 

                                           Alsungas novada pas valdī ba 
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Ziņas no bērnudārza “Miķelītis”                                                                

 30. marta  grupu audzina ta jas bija sagatavojus as 
bē rniēm tēā trā izrā di “Sārkāngālvī tē un vilks “,  bē rni 
uzzinā jā, kā  māzā  Sārkāngālvī tē un vēcmā min ā 
āpmā nī jā l āuno vilku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

31. marts be rnuda rza  bija veltī ts raibajai sporta 
diēnāi, kurā  kātrs bē rns pārā dī jā sāvu vēiklī bu gān 
rāibu bumbin u ripinā s ānā , mēs ānā  grozā , gān 
bumbin u s k iros ānā  pā krā sā m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

4. aprī lī  pie mums ciemoja s Zuzī te un Ba rdin s  no 
Burbul ciēmā. Stā stī jā pār burvju drāudzī bās koku. 
Noslē gumā  ru k is Bā rdin s  bē rnus iēpriēcinā jā ār 
burbul u sālu tu. 
   Taja  pas a  diena  mu s apciemoja sta stniece, za l u sieva 
Lī gā Rēitērē, novādī jā l oti intērēsāntu rotāl stundu 
visiēm bē rnu vēcumā posmiēm. Audzinā tā jās sēcinā jā, 
kā 40 minu s u nodārbī bā  āpguvā dāudz vāirā k, nēkā  
mā cotiēs āugstskolā  vāirā kus gādus. 
  12. aprī lī  svine ja m Lieldienas, kopa  ar Lieldienu 
zāk iēm krā sojā m olās, dziēdā jā m dziēsmās, gā jā m 
rotāl ā s, sācēntā miēs olu ripinā s ānā . Pāsā kumā 
noslē gumā  zāk i visus ciēnā jā ār klin g ēri un 
konfēktē m. 
 21. aprī lī  Alsungas kultu ras nama  piecgadī gie- 
sēs gādī giē bē rni piēdālī jā s stārpnovādu bē rnudā rzu 
sādziēdā s ānā s svē tkos  “Kur brāuksim sī ki putni” . 
Piēdālī jā s bē rni no Pā vilostās, Vē rgālēs un Cī rāvās 
bē rnudā rziēm, kātrs bē rnudā rzs bijā sāgātāvojis 
priēks nēsumā  divās dziēsmās. Ciēmos bijā ātbrāukusi 
bāltā  mā mul ā, kurā iēpāzī stinā jā ār lātviēs u rākstu 

ALSUNGAS ZIN AS 

zī mē m, mā cī jā dziēsmās un rotāl ās, stā stī jā pār koku 
nozī mi.  Nēizpālikā ārī  ciēnāsts. 

Inēsē Gu tmānē 

SKOLAS  ZIŅAS 
KONKURSI 
19.aprī lī  Kuldī ga  CSDD Jauno satiksmes dalī bnieku 
forumā  piēdālī jā s Alsungās vidusskolās 4.un 5. klāsēs 
skolē ni. 24 komāndu konkurēncē -4.klāsē iēguvā 3. 
viētu un 5. klāsē iēguvā 6. viētu. Skolotā jā Dācē Silin ā. 
OLIMPIĀDES 
G eogrā fijās olimpiā de  Aizpute  7.klāses skolniece K. 
Putnēvicā  iēguvā  
3. vietu un deva s ta la k  uz Kurzemes reg iona olimpia di 
Tukumā , kur ārī  iēguvā 3. viētu. Skolotā jā A.Vērbēlē. 
Stipēndiju pār lābu un tēicāmu mā cī bu dārbu mārtā  
sān ē mā: 
10.klase- K. Strujevic a, G.Z agars 
11.klase- M. Vilsone, A. Punclava, L. Macule vic a 
12. klase- S. Stan islavc ika 
PIEREDZES EKSKURSIJAS 
27. aprī lī - pieredzes ekskursija  uz Liepa ju deva s 1.-
3.klases skole ni ar audzina ta ja m, lai iepazī tos ar 
Liēpā jās muzēju un āpmēklē tu tēā trā izrā di 
”Sniegbāltī te un septin i ru k ī s i”. 
28. aprī lī  uz Jaunpili deva s aerobikas pulcin a 
dālī bniēcēs, lāi piēdālī tos āērobikās fēstivā lā . Skolotā jā 
L. Vāinovskā. 
No 29.āprī l ā lī dz 1.māijām –Kuldī gās un Alsungās 
novādu jāunsārgi piēdālī siēs pā rgā jiēnā - prāktiskā s 
āpmā cī bā s. 

Dirēktorēs viētniēcē Aī dā Vānāgā 
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Mobilais mamogrāfs 
Siēviētēs tiēk āicinā tās vēikt kru s u izmēklē jumus 
tuvā k sāvāi dzī vēsviētāi - Vēsēlī bās Cēntrs 4 
mobilājā  māmogrā fā , kās iērādī siēs 29.maijā. Piē 
Alsungās tirgus lāukumā, Skolās iēlā 8/10. 
Uz māmogrā fā pā rbāudi izbrāuc TIKAI pē c 
iēpriēks ē jā piērākstā!! 
 Siēviētē m, kurās ir sān ē mus ās uzāicinā jumā 

vē stuli no Nācionā lā  vēsēlī bās diēnēstā. Vālsts 
skrī ningā progrāmmās iētvāros izmēklē jums 
ir bez maksas (uzaicina juma ve stule ir derī ga 2 
gādus kops  iēsu tī s ānās dātumā). 

 Ar g imēnēs ā rstā vāi ā rstē jos ā ā rstā norī kojumu, 
kurām NAV lī gumāttiēcī bu ār Nācionā lo 
vēsēlī bās diēnēstu - PAR MAKSU. 

Piērāksts notiēk pā tēlēfoniēm 67142840 un 
27866655  (lu gums ieprieks  sagatavot personas 
kodu). 

20.maijā 
Muzēju nākts 

“Laiku lokos” 
Sā kums plkst. 19:00 pils pāgālmā  

 Izstāigā sim, ātklā sim Alsungu “Lāiku lokos”; 
 Noslē gums “Bufētē ” ār pā rstēigumu; 
 I pās ā specbālvā tiem, kās ierādī sies pādomju 

lāikā tē rpos. 
Orgānizē  Alsungās muzējs  sādārbī bā  ār 

Nēvālstiskājā m orgānizā cijā m 

31.maijā plkst. 15:00  

Koklētāju koncerts 

Pils tornī  

Dācē Nāstēvic ā ār sāvā m koklē tā jā m āicinā 
piēdālī tiēs jēbkuru intērēsēntu. 

27.maijā 
Suitu Lebediks 

un 
SVĒTKI SKLANDRAUSIM 

Pils pāgālmā  
10.30  Ritēn brāuks ānās sācēnsī bās bē rniēm  
  skolās stādionā  
11.00  Sklāndrāus u svē tku ātklā s ānā, āmātniēku 
  un mā jrāz otā ju tirdzin s  
11.30 - 14.00 Koncerts ar viete jo un ciemin u  
  kolēktī vu piēdālī s ānos. 
  Rāus u gātāvos ānās mēistārklāsē, 
konkursi   un sācēnsī bās, rādos ā s dārbnī cās 
un    piēpu s āmā s ātrākcijās  bē rniēm. 
15.00  Skolotā jā Ainārā Mācpānā āudzē kn u  
  koncērts kultu rās nāmā  
16.00  Ritēn brāuks ānās sācēnsī bās 
piēāugus iēm.   Stārts un finis s Ziēdulējā . 
18.00  “Cel ojums skān u strāume ” pils tornī , 
vādā   Nātā lijā Rutulē 
19.00  Dziēdos o un dējojos o ālsundzniēku un 
  mu su viēsu koncērts ār pā rstēigumu  
  Ziēdulējā  
22.00  Bāllē kopā  ār grupu “Zēmēn u iēlā”. 
Bil ētēs   cēnā 3,50 ēuro. Gāldin us lu dzu 
rēzērvē t   iēpriēks  kultu rās nāmā .  

Tautas saimes grāmata 
Lātvijās nu jāu gāndrī z 100 gādu ilgājā  vē sturēs 

nogriēznī  vē l nāv bijusi grā mātā, kās ir rākstī tā tikāi ār 
roku, kuru rākstī jusi pāti tāutā, un kur ikviēnām 
iēdzī votā jām bu tu bijusi iēspē jā to dārī t! Pē c Rī gās 
Aktī vo sēnioru āliānsēs iniciātī vās ir izvēidotā Lātvijās 
vālsts simtgādēi vēltī tā „Tāutās sāimēs grā mātā”, kās 
cēl os pā Lātviju un kurā  kātrām iēdzī votā jām bu s 
unikā lā iēspē jā l oti pērsoniski uzrunā t vālsti, uzticē t 
sāvus spoz ā kos mirkl us un sāvās ēmocijās, uzticē t 
Lātvijāi tā s simtgādē  sāvu piēdzī voto un pā rdzī voto, 
pāskātotiēs uz sāvu dzī vi Lātvijās vālsts 100 gādu 
pāstā vē s ānās kontēkstā . 

Kātrs cilvē ks, kās dzī vo Lātvijā  un ju tās piēdērī gs 
Lātvijās vālstij, nēātkārī gi no sāvās ētniskā s vāi 
rēlig iskā s piēdērī bās, vārē s rākstī t sāvu grā mātās dāl u. 
Grā mātās iēcērē ir rādī t nēvis viēnkā rs i lāimēs vē lē jumu 
āpkopojumu, bēt iēt dāudz dzil ā k – lāi tiēm, kās lāsī s 
grā mātu, pāvē rtos dāz ā du lāikmētu āinās Lātvijās 100 
gādos, lāi ātklā tos dāz ā di dzī vēs stā sti, kās kā  liēcī bās 
rāksturotu gān cilvē ku gāitās Lātvijā , gān mu su kopē jo 
cēl u ārī  globā lājā  kontēkstā . Jo tās viss kopā  vēido mu su 
tāutās vē sturisko ātmin u, mu su kopē jā s liēcī bās pār 
tāutās noiēto cēl u! 

Alsungās novādā iēdzī votā jiēm viēniēm no 
pirmājiēm Lātvijā  ir iēspē jā iērākstī t sāvu vē stī jumu 
grā mātā . 
KAS VAR RAKSTI T?  
 Rākstī t vār ikviēns! 
 Rākstī t vār individuā li, g imēnēs, klāsēs, pās dārbī bās 
kolēktī vi, biēdrī bās u.c. 
Jā rākstī s ānā ir āpgru tinā tā, jāunā ki g imēnēs locēkl i vāi 
kāimin i vār piērākstī t sācī to, norā dot, kās ir vē stī jumā 
āutors. 
KAS JA RAKSTA? 
 Sāvus iēspāidus un rēdzē jumu, sāvu vē stī jumu un 
rosinā jumu. 
Jo tās viss kopā  vēido mu su tāutās vē sturisko ātmin u, 
mu su kopē jā s liēcī bās pār tāutās noiēto cēl u! 
KA  JA RAKSTA? 
 Rākstī tājām vār piēviēnot fotogrā fijās (izprintē t un 
iēlī mē t grā mātā ). 
Nāv jā rākstā gāri (3 – 4 iērāksti viēnā  lāpā ), bēt vār 
rākstī t ārī  gārā k. 
KUR ATRODAS GRA MATA? 
 Kultu rās nāmā . 
Tiē, kuri nēvār tikt uz kultu rās nāmu, bēt vē lās iērākstī t, 
ir lāipni āicinā ti zvānī t Dāigāi Kālnin āi (t. 29474677) – 
grā mātā tiks āizvēstā piē jums. 
KAD VAR RAKSTI T? 
 No 27. āprī l ā lī dz 20. māijām. 
 Dārbā diēnā s 8.00 – 15.00 un mē g inā jumu lāikos, kā  
ārī  pāsā kumu lāikos. 
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5.Starptautiskais burdona festivāls 
2017.gada  9.-11.ju nijam, Alsunga , Basos un  Ju rkalne  

Fēstivā lā tē mā: Saulīt’ silta, māmiņ’ jauka. 
Programmas projekts 

9.jūnijs 14.00-17.00 Konference 

Burdons, tradīcija, pārmantošana. 
Alsungās k/n 

Konfērēncēs runā tā ji: 
Gātis Mā rtin s  Bēzdēlī gā – 10min 

Lidijā Jānsonē -10 min 

Tēā Kāsābuki Gruzijā – 15min 

Sētu pā rstā vis – 15 min 

Signē Pujā tē – 15 min 

    V.V. Freibergas Saules Dainu sējuma “Trejādas saule. Mitoloģiskā 
Saule.” prezentācija 

Alsungās k/n 

19.00 Vakarēšana 

(kolēktī vu svēiciēni, vākārin ās) Alsungās k/n 

21.00 Šūpuļdziesmu un rotaļu vakars 

Alsungās k/n 

10.jūnijs 11.00 

Koncērtā  
ilgums  

11.00- 13.00  
13.00- 14.30 

Pusdiēnās 
Alsungās vsk. 

Rīta koncerts Basos 

Birz u muiz ās pārkā  
  

Gudēniēku suiti, Bāsu suiti, Krē tāiniē suiti, Abrā, Ku rāvā, Sāucē jās, Skān-
diniēki, Kurs iu āināi (Liētuvā), Nāninā (Gruzijā), Mokornulk, Sēto Miihi Summ 

(Igāunijā sētu āpgābāls),  Kihnu folklorās grupā(Igāunijā) 

Kātrām kolēktī vām uzstā s ānā s ilgums 7 min.  

  15.00 

Koncērtā  
ilgums  

15.00- 17.00 

17.30- 18.30 

Vākārin ās 
Alsungās vsk. 

Dienas koncerts Jūrkalnē 

 Ugunspl āvā  
Māg iē suiti,Suitu siēvās, Suitin i,  Suitu vī ri, Suitu du dēniēki, Vilki, Ats tāukās, 
Lāivā, Otān k i, Kurs iu āināi (Liētuvā), Nāninā (Gruzijā), Mokornulk, Sēto Miihi 
Summ (Igāunijā, sētu āpgābāls),  Kihnu folklorās grupā(Igāunijā) 

  
 Kātrām kolēktī vām uzstā s ānā s ilgums 7 min 

18.30 

  
Koncērtā 
sā kums  

19.00 – 21.00 

Svētku dalībnieku gājiens 

Dižkoncerts 

 Ziēdlējās ēstrā dē , Alsungā  
Visi kolēktī vi 

Kātrām kolēktī vām uzstā s ānā s ilgums 5 min (22x5=110 min)  

21.30 Danči Alsungā 

 Alsungās k/n 

“Dāndāri”  
21.30 Kolēktī vu vādī tā jiēm piēn ēms ānās gālds EKC “Suiti” Alsungās k/n 

11.jūnijs 9.00-11.00 Ekskursijas festivāla viesiem 

  11.00 Sv. Mise/noslēguma koncerts 

Sv.Mik ēl ā Alsungās Romās kātol u bāznī cā  
  

Kātrām kolēktī vām viēnā dziēsmā, suiti viēnojās pār kopdziēsmu un 
noslē gumā  Suitu du dēniēku svēiciēns. 


