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II DAĻA – STRATĒĢISKĀ DAĻA 

Novada vizītkarte 

» Novadā dzīvo 1592  iedzīvotāju  

» Kopējā novada teritorija – 191 km
2 
 

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

Ventspili (~60 km) 

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

nepieciešama neatliekama glābšana 

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

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

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

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

» Visplašāk attīstītākās uzņēmējdarbības nozares – lauksaimniecība (graudkopība, 

piensaimniecība, augļkopība), mežsaimniecība, netradicionālās lauksaimniecības formas 

(amatniecība, biškopība, mājražošana utt.) 

» Vietējās priekšrocības – zīmols „Suiti”, UNESCO statuss, aktīvas nevalstiskās organizācijas 

un iedzīvotāji, Dzirnavezers,  Zvirgzdu ezers, attālums no ostas pilsētām – Liepāju, Ventspili, 

vietējie produkti – (Sklandrausis), pasākumi (Burdona festivāls, Lebediks, Sv.Miķeļa svētki).  
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Specializācija 

Alsungas novada specializācija pamatojas uz  tradicionālajām nozarēm – 

mežsaimniecību, lauksaimniecību, mājražošanu un kultūras tūrismu. 

Ņemot vērā to, ka Alsungas novada teritorijas lielāko daļu aizņem meži – būtisks resurss 

ir meži un koksnes izmantošana. Novadā ir izveidojušies konkurētspējīgi mežistrādes 

uzņēmumi, kas veiksmīgi darbojas Latvijas mērogā. Taču svarīgi nozarei radīt pievienoto 

vērtību, veicinot jaunu produktu dizaina un preču zīmju attīstīšanu, piesaistot kvalificētus 

speciālistus. 

Otra nozare, kas veicina novada attīstību ir lauksaimniecība – graudkopība, lopkopība un 

lauksaimniecisko produktu ražošana, kas balstās uz efektīvu vietējo dabas resursu pārvaldību 

un izmantošanu. Pēc lauksaimniecībā izmantojamām zemēm Alsungas novadā visvairāk – 

47,5% ir aramzeme, tāpat procentuāli daudz – 30,7% ir pļavas un 20,7% - ganības, augļu 

dārzi aizņem tikai 1,1% novadā. Klimatiskie apstākļi ir labs priekšnoteikums augļkopības 

nozares attīstībai novadā. 

Alsungā ir attīstījusies mājražošana – ņemot vērā senās tradīcijas – tiek siets siers, cepta 

maize un sklandrauši, kā arī piekopta amatniecība, aužot audumus tautas tērpiem, veidojot 

keramikas izstrādājumus. Mājražošana un kultūras mantojums Alsungas novadā ir pamats 

tūrismam, kas arī ir viena no Alsungas ekonomiskajām specializācijām. Izmantojot gan esošās 

materiālās, gan nemateriālās kultūras potenciālu, skaisto, sakopto vidi, dabas resursus, ir 

jāpalielina piesaistītā tūristu plūsma. Rezultātā, ir iespējas attīstīt ar tūristu apkalpošanu 

saistītās uzņēmējdarbības pakalpojumus - ēdināšanas un naktsmītņu nodrošināšanu, gidu 

pakalpojumus, suvenīru ražošanu, u.c. 

Alsungas novadā jāstiprina vietējo uzņēmēju, lauksaimnieku, mājražotāju iespējas iegūt 

kvalitatīvus pakalpojumus – biznesa, finanšu konsultācijas, atbalstu projekta izstrādei, 

realizācijai, u.c. Šādu pakalpojumu pieejamība ir nodrošināma gan caur pašvaldības atbalstu, 

gan iesaistot vietējo uzņēmēju zināšanu pārnesi un kompetenci, veicinot sadarbību un 

pašiniciatīvu. 

Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešams veikt investīcijas pašvaldības infrastruktūrā, 

pārbūvējot sliktā stāvoklī esošus publiskos ielu posmus. 
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Sasaiste ar hierarhiski augstākiem attīstības plānošanas dokumentiem 

     Šajā nodaļā apskatīti citu līmeņu plānošanas dokumenti un katra dokumenta svarīgākie 

nosacījumi un ieteikumi, kas ņemti vērā izstrādājot Alsungas novada attīstības programmas 

2015.-2020.gadam, kā arī pašvaldību, kas robežojas ar Alsungas novada administratīvo 

teritoriju, plānošanas dokumenti. 

Eiropa 2020. Eiropas Savienības līmenī svarīgākais attīstības plānošanas dokuments ir 

„Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei”. Tās mērķis ir veicināt 

izaugsmi un nodarbinātību Eiropas Savienībā kopumā un katrā dalībvalstī atsevišķi. Stratēģijā 

„Eiropa 2020” ir izklāstīts redzējums par Eiropas sociālo tirgus ekonomiku nākamajā 

desmitgadē, un tās pamatā ir trīs savstarpēji saistītas un savstarpēji pastiprinošas prioritārās 

jomas: „gudra” izaugsme, attīstot uz zināšanām balstītu ekonomiku un inovāciju; ilgtspējīga 

izaugsme, veicinot ekonomiku, kas rada zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, taupīgi 

izmanto resursus un ir konkurētspējīga; un iekļaujoša izaugsme, sekmējot ekonomiku, kuru 

raksturo augsts nodarbinātības līmenis un sociālā un teritoriālā kohēzija. 

Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai (VASAB) ir 11 Baltijas jūras reģiona valstu 

starpvaldību sadarbība telpiskās plānošanas un attīstības jautājumos, kuras vadībā ir iesaistīti 

11 atbildīgie ministri un Krievijas reģionu un Vācijas zemju atbildīgās amatpersonas. Baltijas 

jūras reģiona telpiskās attīstības vīzijā 2030.gadam ir izklāstītas rīcībpolitikas pamatnostādnes 

un noteikta darba kārtība trijās tematiskās jomās: pilsētu tīklojuma izveides un pilsētas un 

lauku sadarbības veicināšana; iekšējās un ārējās sasniedzamības uzlabošana; jūras telpiskās 

plānošanas un apsaimniekošanas uzlabošana. Alsungas novada attīstības programma paredz 

sadarbības veicināšanu ar Ventspils un Kuldīgas novadiem kopīgu tūrisma produktu 

veidošanai un popularizēšanai u.c.  

Hierarhiski augstākie valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumenti ir ilgtermiņa attīstības 

plānošanas dokuments Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam (Latvija2030) un 

vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. 

gadam (NAP2020). 

Latvija 2030 parāda valsts un sabiedrības tālākos uzdevumus ceļā uz vienotu mērķi – 

līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, norāda veidus, kā veiksmīgi reaģēt uz globālajām 

pārmaiņām, to radītos izaicinājumus  pārvēršot arvien jaunās iespējās. 
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Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija tika veidota, apzinoties, ka laikā līdz 2030. gadam 

Latvija neizbēgami pārdzīvos lielas, ar globāliem procesiem saistītas pārmaiņas. Telpiskās 

attīstības perspektīva akcentē trīs galvenos aspektus: 

» sasniedzamība un mobilitātes iespējas; 

» apdzīvojums kā ekonomiskās attīstības, cilvēku dzīves un darba vide; 

» nacionālo interešu telpas – unikālas specifiskas teritorijas, kas nozīmīgas visas valsts 

attīstībai. 

Šie aspekti ir iekļauti Alsungas novada attīstības programmā, nosakot vidēja termiņa 

attīstības mērķus, kā arī izvirzot rīcības un projektus vietējā potenciāla izmantošanai. 

NAP2020 ir vidēja termiņa (septiņi gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kurā 

analizēta sociālā un ekonomiskā situācija, noteikti reģionālās attīstības mērķi un prioritātes, 

atbalsta pasākumi noteikto mērķu īstenošanai un izpildei nepieciešamie finanšu līdzekļi. 

NAP2020 izvirzītas trīs prioritātes: 

» Tautas saimniecības izaugsme; 

» Cilvēka drošumspēja; 

» Izaugsmi atbalstošas teritorijas. 

Saskaņā ar NAP 2020 trešo prioritāti – izaugsmi atbalstošas teritorijas, Alsungas novada 

attīstības programma paredz attīstīt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību ne tikai 

lauksaimniecības nozarēs, bet arī attīstīt radošās industrijas un tūrisma aktivitātes, tostarp 

veidojot labvēlīgu un iekļaujošu dzīves vidi, ņemot vērā unikālu kultūras un radošo 

cilvēkkapitāla resursu Alsungā.  

Plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumenti ir galvenā saikne starp nacionāla un 

pašvaldības līmeņa plānošanas dokumentiem. Līdz ar to, izstrādājot Alsungas novada 

attīstības programmu, tika izvērtēts Kurzemes plānošanas reģionā spēkā esošais plānošanas 

dokuments Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026., kā arī uz AP 

izstrādes brīdi projektu stadijā esošie KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam 

un Attīstības programma 2015.-2020.gadam. 

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030. (projekts)  

un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2015.-2020. (Projekts) 

Abiem Kurzemes teritorijas attīstības plānošnas dokumentiem mērķlis ir iezīmēt reģiona 

turpmākos attīstības virzienus gan vidējā, gan ilgtermiņā. Alsungas novada attīstības 

programmas stratēģiskie uzstādījumi papildina Kurzemes plānošanas reģiona vīziju -Gudrs, 

radošs, zaļš, starptautiski konkurētspējīgs un pievilcīgs reģions Baltijas jūras krastā. Reģiona 
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izvirzītie trīs ilgtermiņa stratēģiskie mērķi ir saskaņā ar Alsungas attīstības programmā 

izvirzītajām prioritātēm, kā arī nodrošina to papildinātību. KPR stratēģiskais mērķis Gudra 

attīstība ietver uzņēmējdarbības domāšanas veicināšanu, kas ir tiešā saistībā ar Alsungas AP 

Ilgtermiņa prioritāti - Veicināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu uzņēmējdarbību. KPR stratēģiskie 

mērķi - Pevilcīga dzīvesvide un Globālā saistība un atvērtība ir savstarpējā sasaistē ar 

Alsungas AP Ilgtermiņa prioritātēm -  Nodrošināt kvalitatīvu dzīvesvidi iedzīvotājiem un 

Radoša sabiedrība un saliedējoša pārvaldība. 

Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026. (turpmāk- Teritorijas 

plānojums) ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments, kas, saskaņā ar Teritorijas 

plānošanas likumu un Ministru Kabineta -5.04.2005. noteikumiem Nr.236 „Plānošanas 

reģiona teritorijas plānošanas noteikumi”, nosaka plānošanas reģiona attīstības iespējas un 

virzienus 20 gadiem. Kurzemes reģiona teritorijas plānojums ietver sevī reģiona esošās 

telpiskās struktūras aprakstu, telpiskās attīstības perspektīvu, teritorijas plānojuma vadlīnijas, 

kā arī detalizētu kartogrāfisko materiālu. Reģiona Teritorijas plānojums ir saistošs rajonu un 

vietējām pašvaldībām, izstrādājot un realizējot savu teritoriju plānojumus un attīstības 

programmas. 

Teritorijas plānojuma izstrādes vispārējais mērķis ir veicināt reģiona stabilu, sabalansētu 

un ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti un nodrošinot reģiona 

konkurētspēju starptautiskā mērogā.    

Kurzemes reģiona telpiskās attīstības perspektīvā ir šāda apdzīvojuma struktūra:  

» republikas pilsētas - valsts nozīmes – reģiona, valsts un starpreģionu pakalpojumus 

nodrošinošie centri - lielās pilsētas: Liepāja un Ventspils;  

» reģiona vidēji lielās pilsētas - rajonu pilsētas/ rajonu centri – (reģiona un rajonu pakalpojumus 

nodrošinošie centri): Kuldīga, Saldus un Talsi;  

» rajonu pilsētas un lielie ciemi (lauku atbalsta – starppašvaldību pakalpojumus nodrošinošie 

centri), katrs no tiem perspektīvā var attīstīties kā reģiona nozīmes centrs;  

» vidējie un mazie ciemi (lauku vietējos pakalpojumus nodrošinošie centri, vietējo pašvaldību 

administratīvie centri).  

Viens no reģiona telpiskās attīstības vispārējiem mērķiem – augsta dzīves kvalitāte –

uzstādīts arī par Alsungas novada prioritāru attīstības mērķi - sakārtota, droša un pievilcīga 

vide, kas ietver kultūrvēsturisko bagātību,   pieejamu kvalitatīvu izglītību, atpūtai un tūrismam 

pievilcīgu vietu, kas veidotas, izkopjot esošās tradīcijas un saglabājot dabas un kultūras 

vērtības u.c.. 
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Veicot Alsungas novada attīstības programmas izstrādi, tika analizēti kaimiņu novadu – 

Ventspils, Kuldīgas un Pāvilostas novadiem. Tika ņemti vērā kaimiņu novadu stratēģiskie 

mērķi, ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni, kas ietverti plānošanas 

dokumentos: 

» Kuldīgas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam; 

» Ventspils pilsētas attīstības virzieni līdz 2020 un attīstības programma 2007 – 2013; 

» Pāvilostas novada attīstības programma 2012.- 2018. gadam  

 

     Alsungas novada spēkā esošs teritorijas plānojums. Alsungas novada teritorijas plānojuma 

izstrāde uzsākta 2008.gadā, pamatojoties uz Alsungas pagasta padomes 24.04.2008. lēmumu 

Nr.4., 1.# „Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi”. Tie tika izstrādāti, sadarbojoties ar 

Kuldīgas novada p/a „Kuldīgas attīstības aģentūra”. Teritorijas plānojuma grozījumi 

apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem 22.10.2009.  

 

http://www.pavilosta.lv/files/2013.gads/SEPTEMBRIS/teritorijas%20pl%C4%81nojums%20LABOTAIS/pavilosta_ap_2012_2018.pdf
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Stratēģiskie uzstādījumi 

 

40.attēls. Alsungas novada attīstības stratēģiskais ietvars 
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Lai sasniegtu definēto vīziju: „Alsungas novads ir vieta ar spēcīgu identitāti un vidi 

radošiem, uzņēmīgiem un lepniem cilvēkiem, kurā mijiedarbojas iedzīvotāji, pārvalde, 

uzņēmēji un sabiedriskās organizācijas, lai saglabātu un veicinātu kultūrvēsturisko novada 

vērtību, vienlaikus veidojot jaunu – 21.gadsimta vidi ar kvalitatīvu izglītības, infrastruktūras, 

daudzveidīgas atpūtas un kultūras pieejamību” ir noteikti 3 stratēģiskie mērķi, kuri balstās uz 

trim vērtībām – sabiedrība, vide un uzņēmējdarbība. 

Stratēģiskais mērķis SM1 Ilgtspējīga un daudzveidīga uzņēmējdarbība tiecas uz Alsungas 

novadu kā ekonomisko attīstību veicinošu un atbalstošu vidi ar daudzveidīgiem 

pakalpojumiem. 

Stratēģiskais mērķis SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga vide tiecas uz Alsungas novadu kā 

pilnvērtīgu dzīves un darba telpu. 

Stratēģiskais mērķis SM3 Saliedēta, izglītota un radoša sabiedrība tiecas uz Alsungas 

novadu kā izglītotu, aktīvu un saliedētu kopienu.  

 

Prioritāte ir teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā 

salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm. Atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem ir izvirzītas 

3 ilgtermiņa prioritātes (IP) sasniedzamas līdz 2030.gadam:  

 IP1 Veicināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu uzņēmējdarbību  

 IP2 Nodrošināt kvalitatīvu dzīvesvidi iedzīvotājiem 

 IP3 Radoša sabiedrība un saliedējoša pārvaldība 

Vidēja termiņa prioritātes tiek atvasinātas no ilgtermiņa prioritātēm un tiek izvirzītas līdz 

2020.gadam. Atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem izvirzītas 5 vidēja termiņa prioritātes (VTP): 

 VTP1 Attīstīta vietējā uzņēmējdarbība un nodrošināta tehniskā infrastruktūra 

 VTP2 Sakopta dzīves vide un moderna tehniskā infrastruktūra  

 VTP3 Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums 

 VTP4 Veiksmīga sabiedrības un pārvaldes mijiedarbība  

 VTP5 Nodrošinātas izglītības iespējas, dažādotas kultūras un atpūtas aktivitātes 
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VTP1 Attīstīta vietējā uzņēmējdarbība un nodrošināta tehniskā infrastruktūra ir vidēja 

termiņa prioritāte. Alsungas novadā jau šobrīd ir aktīva vietējā uzņēmējdarbība, taču 

nepieciešams uzņēmējus nodrošināt ar vajadzībām atbilstošu infrastruktūru, tādējādi veicinot 

konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstību plašākā mērogā. Šī prioritāte tiecas uz SM1, kas 

veicina novada kopējo 

ekonomisko izaugsmi, līdz ar to visa novada kopējo labklājību. 

VTP2 Sakopta dzīves vide un moderna tehniskā infrastruktūra ir otra vidēja termiņa 

prioritāte, kas tiecas uz SM2 sasniegšanu. Alsungas novada vide ir pievilcīga un sakopta, arī 

tehniskā infrastruktūra ir salīdzinoši labā stāvoklī un pietiekami daudzveidīga (kultūras nams, 

muzejs, izglītības iestāžu ēkas utt.), tomēr turpmākai novada attīstībai ir nepieciešami 

tehniskās infrastruktūras uzlabojumi. Galvenokārt nepieciešams uzlabot ēku energoefektivitāti 

un apsaimniekošanu, uzlabot ceļu infrastruktūru. Vides uzlabošanai ir nepieciešams veikt 

ieguldījumus jauniešu un ģimenēm ar bērniem brīvā laika pavadīšanas infrastruktūrā (sporta 

un rotaļu laukumi). Ilgtermiņā tas veidotu arvien pievilcīgāku dzīves telpu. 

VTP3 Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums ir trešā vidēja termiņa prioritāte, kas ir ļoti 

būtiska Alsungas novadam kā suitu kultūrtelpas centram un tiecas uz SM2 sasniegšanu. 

Alsungas novadā tiek veikta kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana, taču 

vidējā termiņā tam nepieciešams piesaistīt investīcijas, lai, piemēram, glābtu Alsungas 

viduslaiku ordeņpili no sabrukšanas, tādējādi saglabājot tās kultūrvēsturisko vērtību un attīstot 

jaunus kultūras pakalpojumus Alsungas novadā. 

VTP4 Veiksmīga sabiedrības un pārvaldes mijiedarbība ir ceturtā vidēja termiņa prioritāte, 

kas tiecas uz SM3 sasniegšanu. Novada attīstībai viens no svarīgākajiem faktoriem ir laba 

pārvaldība un publisko pakalpojumu pieejamība. Nepieciešams būtiski uzlabot informāciju un 

komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanai. Svarīgi ir 

veicināt iedzīvotāju, uzņēmēju un sabiedrisko organizāciju iesaisti lēmumu pieņemšanā, 

nodrošinot komunikācijas un informācijas pieejamību.    

VTP5 Nodrošinātas izglītības iespējas, dažādotas kultūras un atpūtas aktivitātes ir piektā 

vidēja termiņa prioritāte. Alsungas novadā ir ļoti būtiski saglabāt vidusskolu un attīstīt 

izglītības iespējas, lai novērstu iedzīvotāju aizplūšanu uz pilsētām. Lai veicinātu novada 

izaugsmi un iedzīvotāju vēlmi šeit dzīvot patstāvīgi, nepieciešams dažādot un pilnveidot 

kultūras un atpūtas aktivitātes. Šī vidēja termiņa prioritāte tiecas uz SM3 sasniegšanu, tādējādi 

nodrošinot to, ka Alsungas iedzīvotāji ir aktīvi, zinoši un radoši. 
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RĪCĪBAS VIRZIENI 

Lai spētu noteikt veicamos uzdevumus un pasākumus visu stratēģisko uzstādījumu 

sasniegšanai ir noteikti 9 rīcību virzieni. Rīcību virzieni ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir 

izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai. Noteiktie virzieni ir sekojoši: 

Uzņēmējdarbības vide, Tehniskā infrastruktūra, Vide un dabas resursi, Materiālais un 

nemateriālais kultūrvēsturiskais mantojums, Pārvaldība un sadarbība, Sabiedriskā drošība, 

veselības un sociālā aprūpe, Vispārējā izglītība, Interešu izglītība, Kultūras, atpūtas un 

sabiedriskās aktivitātes. 

 

VTP1  

Attīstīta vietējā 

uzņēmējdarbība 

un nodrošināta 

tehniskā 

infrastruktūra 

Rīcības virziens Uzdevumi 

RV1 Uzņēmējdarbības 

vide 

U1 Veicināt vietējās uzņēmējdarbības vides 

attīstību 

U2 Attīstīt inženiertehnisko infrastruktūru, 

atbilstoši uzņēmējdarbības vajadzībām 

U3 Veicināt uzņēmēju iesaisti un sadarbību 

 

VTP2  

Sakopta dzīves 

vide un 

moderna 

tehniskā 

infrastruktūra 

Rīcības virziens Uzdevumi 

RV2 Tehniskā 

infrastruktūra 

U4 Uzlabot un attīstīt inženiertehnisko 

infrastruktūru un satiksmes drošību 

U5 Uzlabot mājokļu fondu un namu 

apsaimniekošanu 

U6 Veicināt publisko un privāto ēku 

energoefektivitāti  

RV3 Vide un dabas 

resursi 

U7 Veikt teritorijas labiekārtošanu 

U8 Nodrošināt ainaviskas vides aizsardzību 

U9 Nodrošināt dabas resursu racionālu un 

ilgtspējīgu izmantošanu 

 

VTP3  

Saglabāts 

kultūrvēsturis

kais 

mantojums 

Rīcības virziens Uzdevumi 

RV4 Materiālais un 

nemateriālais 

kultūrvēsturiskais 

mantojums 

U10 Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma 

attīstību 

U11 Atbalstīt kultūrvēsturiskā mantojuma 

pētniecību un saglabāšanu 
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U12 Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma 

popularizēšanu  

 

VTP4 

Veiksmīga 

sabiedrības 

un pārvaldes 

mijiedarbība 

Rīcības virziens Uzdevumi 

RV5 Pārvaldība un 

sadarbība 

U13 Uzlabot pašvaldības pārvaldības efektivitāti 

U14 Veicināt pašvaldības sadarbību ar sabiedrību 

un organizācijām 

U15 Veicināt sabiedrības iesaisti un nodrošināt 

sabiedriskās attiecības 

RV6 Sabiedriskā drošība, 

veselības un sociālā 

aprūpe 

U16 Uzlabot sabiedrisko drošību 

U17 Veicināt veselības aprūpes pieejamību 

U18 Veicināt sociālo pakalpojumu un 

infrastruktūras attīstību 

 

VTP5 

Nodrošinātas 

izglītības 

iespējas, 

dažādotas 

kultūras un 

atpūtas 

aktivitātes 

Rīcības virziens Uzdevumi 

RV7 Vispārējā izglītība U19 Pilnveidot izglītības iestāžu materiāltehnisko 

bāzi un infrastruktūru 

U20 Paaugstināt izglītības kvalitāti un veicināt 

izglītojamo piesaisti  

U21 Veicināt izglītības personāla profesionālo 

pilnveidi  

RV8 Interešu izglītība U22 Nodrošināt neformālās un interešu izglītības 

piedāvājumu 

U23 Paplašināt neformālās un interešu izglītības 

piedāvājuma klāstu 

RV9 Kultūras, atpūtas un 

sabiedriskās aktivitātes 

U24 Veicināt daudzveidīgu kultūras pasākumu 

pieejamību 

U25 Pilnveidot kultūras un citu iestāžu 

infrastruktūru 

U26 Attīstīt tūrisma pakalpojumus un 

infrastruktūru 

U27 Attīstīt sporta infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi 
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U28 Nodrošināt jauniešu iesaisti sabiedriskās 

aktivitātēs 
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III DAĻA – RĪCĪBAS PLĀNS 

Alsungas novada Attīstības programmas 2015.-2020.gada ietvaros izstrādāts Rīcības plāns, 

kas ir viena no trīs  dokumentu veidojošajām daļām. Rīcības plāns sastādīts 5 gadiem secīgi 

visiem programmas Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem un ietver: 

 Rīcības  (aktivitātes vai projektus) atbilstoši Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem, 

 Aprakstu par plānoto darbības rezultātu, 

 Plānoto rīcības izpildes termiņu vai periodu, 

 īstenošanu atbildīgos izpildītājus; 

 Rīcības izpildei nepieciešamo finanšu resursu avotus. 
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SM1 Ilgtspējīga un daudzveidīga uzņēmējdarbības vide 

Nr. 
 

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums 
 

Plānotais darbības rezultāts 
 

Izpildes 

termiņš/ 
periods 

 

Atbildīgais 
 

Finanšu 

resursi/avoti 
 

SM1 Ilgtspējīga un daudzveidīga uzņēmējdarbības vide VTP1 Attīstīta vietējā uzņēmējdarbība un nodrošināta tehniskā infrastruktūra 
 

RV1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 
 U1 Veicināt vietējās uzņēmējdarbības vides attīstību 
 R 1.1 
 

Informācijas datu bāzes izveide par 
dažādiem ekonomiskai darbībai 

izmantojamiem objektiem novadā 
(ēkas, būves, zeme) 

Izstrādāta datu bāze 

 

2015-2020 

 

Alsungas 
novada dome 

 

Pašvaldības 
budžets, fondu 

līdzekļi 

 

R 1.2 
 

Informatīva atbalsta nodrošināšana par 

ES struktūrfondu līdzfinansējuma 
iespējām uzņēmējdarbības attīstībā un 
konkurētspējas paaugstināšanā  

 

Labi informēti uzņēmumi par dažādām 

līdzfinansējuma un investīciju piesaistes 
iespējām 

 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R 1.3 
 

Uzņēmēju motivēšana piedalīties 
regulārās tikšanās un novada 

sakārtošanā 
 

Aktīvi novada uzņēmēji 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R 1.4 
 

Veicināt uzņēmēju vēlmi piedalīties 
sabiedriskās apspriešanās un novada 

attīstības plānošanā 

Aktīvi un labi informēti novada uzņēmēji 
 

2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

U2 Attīstīt inženiertehnisko infrastruktūru, atbilstoši uzņēmējdarbības vajadzībām 

R 1.5 
 

Elastīga teritorijas plānojuma izstrāde 

 

 

Ekonomisko attīstību veicinošs 

teritorijas plānojums 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R 1.6 Ieguldījumi uzņēmējdarbības 

attīstībā 

Degradēto pašvaldības māju renovācija un 

pielāgošana uzņēmējdarbības vajadzībām 

 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

Attīstīti pievedceļi uzņēmējdarbības vajadzībām 

R 1.7 
 

Infrastruktūras investīcijas 
uzņēmējdarbības atbalstam 

Nodrošināts ūdensapgādes, apkures, 

kanalizācijas un elektropieslēgums, ceļu 
remonts, balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 
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U3 Veicināt uzņēmēju iesaisti un sadarbību 

R 1.8 
 

Darba devēju sasaiste ar  
nodarbinātības pasākumiem 

 

 

Darba devēju iesaistīšana skolēnu 
nodarbinātībā vasaras brīvlaikā 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 
Prakses vietas 

Kvalifikācijas kursu piesaiste 

R 1.9 
 

Uzņēmēju iesaiste teritorijas 

plānošanas un attīstības 
dokumentu izstrādē 

Uzņēmēju dalība sabiedriskās apspriešanās 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R 1.10 
 

 Privātā un publiskā sektora 
sadarbība 

Nodrošinātas regulāras tikšanās 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 
Organizēti semināri 
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SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga vide 

Nr. 
 

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums 
 

Plānotais darbības rezultāts 
 

Izpildes 
termiņš/ 

periods 
 

Atbildīgais 

 

Finanšu 
resursi/avoti 

 

SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga vide VTP2 Sakopta dzīves vide un moderna tehniskā infrastruktūra 

RV2 TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 
 U4 Uzlabot un attīstīt inženiertehnisko infrastruktūru un satiksmes drošību 
 R 2.1 
 

Centrālās ūdens attīrīšanas iekārtas 

rekonstrukcija  

Rekonstruēta centrālā ūdens attīrīšanas iekārta 

Ronvalkā 
2015-2020 

 

Alsungas 

Komunālais 

iecirknis  

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta 

līdzekļi, fondu līdzekļi 

R 2.2 
 

Pašvaldības katlu māju rekonstrukcija 

 

Rekonstruētas pašvaldības katlu mājas uz 

atjaunojamiem energoresursiem – šķelda, 
granulas 

 

2015-2020 Alsungas 

Komunālais 
iecirknis 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta 
līdzekļi, fondu līdzekļi 

R 2.3 
 

Bioloģisko attīrīšanas iekārtu 
uzstādīšana un kanalizācijas 

sistēmas tīkla paplašināšana 
 

Uzstādītas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas kultūras 
namā 
 

2015-2020 Alsungas 

Komunālais 
iecirknis 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta 
līdzekļi, fondu līdzekļi 

 Paplašināts kanalizācijas sistēmas tīkls Alsungas 

centra ziemeļu daļā 

2015-2020 Alsungas 

Komunālais 

iecirknis 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta 

līdzekļi, fondu līdzekļi 
 R 2.4 Ūdensapgādes sistēmas sakārtošana 

un attīstība 

Veikti ūdenssaimniecības uzlabojumi Alsungā un 

Almālē 

2015-2020 Alsungas 

Komunālais 

iecirknis 
SIA „Alsunga” 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta 

līdzekļi, fondu līdzekļi, 
SIA „Alsunga” līdzekļi 

R 2.5 Komunālā iecirkņa tehniskās bāzes 
uzlabošana 

Modernizēta tehniskā bāze 2015-2020 Alsungas 
Komunālais 

iecirknis 

Pašvaldības budžets 

R 2.6 
 

Valsts autoceļu rekonstrukcijas 

veicināšana  
 

Rekonstruēts autoceļš P119 Kuldīga-Alsunga 
 

2015-2020 VAS LVC 
 

Valsts budžeta 

līdzekļi, fondu 
līdzekļi 

 
Uzklāts asfaltbetona segums autoceļa posmam 

Ēdole-Stūrīši-Miltiņi-Alsunga  
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R 2.7 Pašvaldības ielas rekonstrukcija 
Liepu iela II kārta 

Uzklāts asfaltbetona segums Liepu iela II kārta 2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R 2.8 Pašvaldības ceļu un valsts autoceļu 

nodalījuma joslu atbrīvošana no 
kokiem un krūmiem 
 

Braukšanai droši pašvaldības autoceļi 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets 

R 2.9 Pašvaldības autoceļu uzturēšana, 
grants segumu atjaunošana/ceļu 

rekonstrukcija balstoties uz 
lauksaimnieku/uzņēmēju prioritātēm 

Rekonstruēti/atjaunoti pašvaldības grants seguma 
ceļi 

2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R 2.10 Velomaršrutu izstrāde Izstrādāts velomaršruts Alsunga – Rīva 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

EUROVELO maršruta attīstība 2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R 2.11 Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pieejamība un reisu laiku 
efektivizēšana 

Pieejami un nodrošināti kvalitatīva sabiedriskā 

transporta pakalpojumi 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, KPR 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta 
līdzekļi, fondu līdzekļi 

 

R 2.12 Ātrumu ierobežojošo vaļņu izveide Izveidoti ātrumu ierobežojoši vaļņi un uzlabota 
satiksmes drošība 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, 

pašvaldības 
policija 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

 

U5 Uzlabot mājokļu fondu un namu apsaimniekošanu 

R 2.13 
 

Esošo mājokļu apsaimniekošanas 

veicināšana 
 

 

Uzlabota māju apsaimniekošana 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, 
Komunālais 

iecirknis 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R 2.14 
 

Dzīvojamā fonda uzlabošana 
 

Izveidots dienesta dzīvokļu fonds 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Privātie, 
Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

U6 Veicināt publisko un privāto ēku energoefektivitāti 

R 2.15 
 

Ēku energoauditu veikšana 
 

Veikti ēku energoauditi 2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 
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R 2.16 
 

Energoefektivitātes pasākumi ēkās 
 

Realizēti daudzdzīvokļu māju siltināšanas 
projekti 

2015-2020 

 

Alsungas novada 
dome 

Privātie, 
Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi Realizēti pašvaldības ēku siltināšanas 

projekti 

RV3 VIDE UN DABAS RESURSI 
 U7 Veikt teritorijas labiekārtošanu 
 R 2.17 Kapsētu teritoriju uzturēšana Sakārtotas novada kapu teritorijas 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Privātie līdzekļi, 

Pašvaldības budžets 

R 2.18 Publiskās pludmales un atpūtas vietu 

ierīkošana, labiekārtošana 
 

Drošas un labiekārtotas publiskās pludmales pie 

Zvirgzdu un Dzirnavu ezera 
2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

Regulāras talkas atpūtas vietu sakopšanai  

R 2.19 Daudzdzīvokļu māju pagalmu un 

viensētu sakārtošanas veicināšana 
Sakopti daudzdzīvokļu māju pagalmi  2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Privātie līdzekļi, 

Pašvaldības budžets Konkurss par skaistāko un sakoptāko māju 
pagalmiem un viensētām 

R 2.20 Privāto teritoriju un īpašumu 

sakārtošanas veicināšana 
Sakoptas privātās teritorijas 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Privātie līdzekļi 

R 2.21 Vides pieejamības nodrošināšana 

iedzīvotājiem ar funkcionāliem un 

mobilitātes traucējumiem 

Pieejamas sabiedriskās vietas 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R 2.22 Teritoriju labiekārtošana ar atpūtas 

soliņiem un atkritumu urnām, publisko 
tualešu renovācija 

Labiekārtota novada teritorija 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

U8 Nodrošināt ainaviskas vides aizsardzību 

R 2.23 Dabas objektu aizsardzības 

un apskates infrastruktūras 
attīstība 

Izveidoti skatu torņi, dabas takas un norādes 2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R 2.24 Vides izglītības un informatīvu 
pasākumu organizēšana 

Sabiedrības apziņas līmeņa paaugstināšanās par 
vides aizsardzību 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R 2.25 Dabas aizsardzības plānu 

izstrāde visām trim 
aizsargājamām teritorijām 

 Nodrošināta dabas aizsardzības plānu izstrāde  Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 
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U9 Nodrošināt dabas resursu racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu 

R 2.26 Vides nometņu organizēšana Sabiedrības apziņas līmeņa paaugstināšanās par 
vides aizsardzību 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, Alsungas 
vidusskola 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R 2.27 Zivju resursu atjaunošana 
 

Papildināti zivju resursi 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R 2.28 Derīgo izrakteņu racionāla un 

ilgtspējīga ieguve un izmantošana 
Nodrošināta ilgtspējīga resursu izmantošana 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R 2.29 Purva augšņu apsaimniekošana Nodrošināta purvāju apsaimniekošana 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Privātie līdzekļi, 

Pašvaldības budžets 

R 2.30 Veicināt atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu 

Atjaunojamo energoresursu projektu attīstība 

un realizācija 
2015-2020 Privātā 

uzņēmējdarbība, 

Alsungas novada 

dome 

Privātie līdzekļi, 

Pašvaldības budžets 

Alternatīvās lauksaimniecības attīstība 
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SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga vide 

Nr. 
 

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums 
 

Plānotais darbības rezultāts 
 

Izpildes 

termiņš/ 
periods 

 

Atbildīgais 
 

Finanšu 
resursi/avoti 

 

SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga vide VTP3 Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums 

RV4 MATERIĀLAIS UN NEMATERIĀLAIS KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 
U10 Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma attīstību 

 R 2.31 
 

Alsungas pils kompleksa 
restaurācija 

 

Restaurēts Alsungas pils komplekss 

 

2015-2020 

 

Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta 
līdzekļi, fondu līdzekļi 

R 2.32 Izveidot un ierīkot suitu 
etnogrāfisko sētu 

Izveidots brīvdabas muzejs 2015-2020 

 

Alsungas novada 

dome, 
Biedrība „EKC 

SUITI”, Kuldīgas, 
Ventspils novadu 

pašvaldības 

Pašvaldību budžets, 

valsts budžeta 
līdzekļi, biedrības,  

fondu līdzekļi 
 

U11 Atbalstīt kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecību un saglabāšanu 
 R 2.33 

 
Mācību priekšmeta „Suitu novada 
mācība” nodrošināšana izglītības 

iestādēs 

Nodrošināta izglītība par novada kultūrvēsturisko 

mantojumu 

 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets, 
valsts budžeta 

līdzekļi, fondu līdzekļi 

R 2.34 
 

Nodrošināta kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana 

Organizētas vasaras nometnes suitu bērniem un 

jauniešiem 

2015-2020 

 

Alsungas novada 

dome, 

Biedrība „EKC 
SUITI”, Kuldīgas, 

Ventspils novadu 
pašvaldības 

Pašvaldību budžets, 

valsts budžeta 

līdzekļi, biedrības,  
fondu līdzekļi 

 
 

Nodrošinātas dūdu, vijoles un kokles spēles 

apmācības 

Organizēt izglītojošus seminārus 

Nodrošināt folkloras kopu un deju kolektīvu 

darbību 

R 2.35 
 

Nodrošināta kultūrvēsturiskā 

mantojuma pētniecība 

Organizēti pētījumi suitu nemateriālās un 

materiālās kultūras apzināšanai un izpētei 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, 

Pašvaldību budžets, 

valsts budžeta 
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Digitalizētas tautas dziesmas   Biedrība „EKC 
SUITI”, Kuldīgas, 

Ventspils novadu 
pašvaldības 

līdzekļi, biedrības,  
fondu līdzekļi 

 Apkopoti un kartografēti saglabājušies vietvārdi 

Izdotas grāmatas un dokumentālās filmas par 

suitu kopienas nemateriālo kultūras mantojumu 

U12 Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu 
 R 2.36 Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma 

popularizēšanu 
Organizēti tradicionālie svētki 2015-2020 

 

Alsungas novada 
dome, Biedrība 

„EKC SUITI”, 
Kuldīgas, 

Ventspils novadu 
pašvaldības 

Pašvaldību budžets, 
valsts budžeta 

līdzekļi, biedrības,  
fondu līdzekļi 

 

Organizēti Starptautiskie burdona festivāli 

Izveidot, patentēt un popularizēt  suitu zīmolu 
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SM3 Saliedēta, izglītota un radoša sabiedrība 

Nr. 
 

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums 
 

Plānotais darbības rezultāts 
 

Izpildes 
termiņš/ 

periods 
 

Atbildīgais 
 

Finanšu 
resursi/avoti 

 

SM3 Saliedēta, izglītota un radoša sabiedrība VTP4 Veiksmīga sabiedrības un pārvaldes mijiedarbība 

RV5 PĀRVALDĪBA UN SADARBĪBA 
U13 Uzlabot pašvaldības pārvaldības efektivitāti 

 R 3.1 
 

Pašvaldību darbinieku prasmju un 

kompetences paaugstināšana 
Kompetenti pašvaldības darbinieki  2015-2020 

 

Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.2 Projektu sagatavošana finansējuma 

piesaistei, projektu īstenošana 
Nodrošināta ES un citu fondu apgūšana un 

līdzfinansējuma piesaiste 

2015-2020 

 

Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.3 Regulāru pašvaldības darbinieku un 

vadības sanāksmju organizēšana 
Katru trešdienu plkst. 9.00 darbinieku 

sanāksmes pie novada domes priekšsēdētāja 
2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets 

R 3.4 E-pakalpojumu izmantošanas 

paaugstināšana pašvaldības 
pakalpojumu nodrošināšanai un 

pieejamībai 

Nodrošināti pašvaldības e-pakalpojumi 2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.5 Pašvaldības telpu remonts un 
labiekārtošana 

Veikts remonts pašvaldības sēžu un dzimtsarakstu 
zālēs, iegādātas jaunas mēbeles 

2015-2020 
 

Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

U14 Veicināt pašvaldības sadarbību ar sabiedrību un organizācijām 
 R 3.6 Sadarbības ar citām pašvaldībām 

uzlabošana 
Pieredzes apmaiņas braucieni 

 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

Kopīgu projektu realizēšana 

R 3.7 Sadarbības ar iedzīvotājiem veicināšana Nodrošināts iedzīvotāju iniciatīvu konkurss „Mēs-

Alsungai!”  

2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

Nodrošinātas iedzīvotāju sapulces 
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Veicināta iedzīvotāju iesaistīšanās sabiedriskās 

apspriedēs 

R 3.8 NVO sektora attīstības veicināšana Atbalsts esošajām NVO 2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi Jaunas aktīvas NVO 

R 3.9 
 

Sadraudzības attīstība ar pašvaldībām 
ārvalstīs 

 Ilgtermiņa sadraudzības pašvaldība ārvalstīs 2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi  

U15 Veicināt sabiedrības iesaisti un nodrošināt sabiedriskās attiecības 
 R 3.10 

 
Mājas lapas www.alsunga.lv saturiskā 
un vizuālā uzlabošana 

Izveidota mūsdienīga novada mājaslapa 

 

2015-2020 

 

Alsungas 
novada dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi  

R 3.11 Vietējā laikraksta „Alsungas ziņas” 
izdošana 

Regulāri izdots bezmaksas vietējais laikraksts 2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi  

R 3.12 Iedzīvotāju informēšana ar reģionālās 
preses un radio palīdzību 

Informēti iedzīvotāji par jaunumiem novadā 2015-2020 Alsungas 
novada dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.13 Sociālo tīklu un jaunāko tehnoloģiju 
izmantošana  

Novada atpazīstamība sociālajos tīklos un 

virtuālajā vidē 

2015-2020 Alsungas 
novada dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi  

R 3.14 Ikgadējo novada tradicionālo svētku 

organizēšana 

Organizēti Alsungas novada svētki 2015-2020 Alsungas novada 

dome, Kultūras 
nams 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi  

R 3.15 Papildus bezvadu interneta pieejas 
punkta izveide novadā 

Izveidots interneta pieejas punkts visiem 
iedzīvotājiem 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi  

RV6 SABIEDRISKĀ DROŠĪBA, VESELĪBAS UN SOCIĀLĀ APRŪPE 
U16 Uzlabot sabiedrisko drošību 

 R 3.16 Videonovērošanas sistēmas tīkla 
paplašināšana 

Ierīkotas jaunas novērošanas kameras un 
modernizētas esošās 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, 

pašvaldības 

policija 

Pašvaldības budžets 
 

R 3.17 Pašvaldības policijas materiāltehniskās 

bāzes uzlabošana 
Moderns aprīkojums pašvaldības policijai  
Izveidots Īslaicīgās aizturēšanas izolators (IĀI) 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, 
pašvaldības 

policija 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

U17 Veicināt veselības aprūpes pieejamību 
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R 3.18 Papildus veselības pakalpojumu 
nodrošināšana 
 

Fizioterapijas kabineta izveide 2015-2020 Alsungas novada 
dome, ārstu 

prakses, izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets, 
valsts budžets, fondu 

līdzekļi Logopēdiskie pakalpojumi bērniem 
 

R 3.19 Veselīga dzīvesveida popularizēšana Organizēti veselīga dzīvesveida pasākumi 2015-2020 Alsungas novada 
dome, ārstu 

prakses, izglītības 
iestādes 

Pašvaldības budžets, 
valsts budžets, fondu 

līdzekļi 

R 3.20 Veselības pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšana iedzīvotājiem ar 
funkcionāliem un mobilitātes 

traucējumiem 

Nodrošināta veselības pakalpojumu pieejamība 

Alsungas doktorāta ēkā 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, ārstu 
prakses 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 
līdzekļi 

U18 Veicināt sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstību 
 R 3.21 Jaunu sociālo pakalpojumu iestāžu 

izveide 
Izveidots Multifunkcionāls dienas centrs 
Alsungā, t.sk. higiēnas centrs, zupas izdales 

punkts, asistentu un pavadoņu pakalpojums 
cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, Sociālais 
dienests 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 
līdzekļi 

R 3.22 Sociālo darbinieku kapacitātes 
paaugstināšana (t.sk. apmācības, 

pieredzes apmaiņa, sadarbība ar 

institūcijām u.c.) 

Kvalificēti un motivēti sociālie darbinieki 2015-2020 Alsungas novada 

dome, Sociālais 
dienests 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 
līdzekļi 

R 3.23 Aprūpes mājās pakalpojumu 

nodrošināšana 

Nodrošināta aprūpes mājās pakalpojuma 

pieejamība  

2015-2020 Alsungas novada 

dome, Sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets 

R 3.24 Sociālā darba ar ģimenēm un 

bērniem pakalpojumu attīstīšana 

Nodrošināts sociālais darbu ar ģimenēm un 

bērniem 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, Sociālais 
dienests 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets 

R 3.25 Sociālā darba ar pieaugušām 
personām attīstīšana 

Pilnveidots, attīstīts sociālais darbs ar 
pieaugušām personām 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, Sociālais 
dienests 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets 

R 3.26 Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu 
attīstīšana 

Uzsākts veidot grupu dzīvokļus 2015-2020 Alsungas novada 
dome, Sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, 
valsts budžets, fondu 

līdzekļi 
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R 3.27 Izstrādāt Alsungas novada sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 

attīstības programma 

Izstrādāta Alsungas novada sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības 

programma 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, Sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets 

R 3.28 Informēt un izglītot sabiedrību par 

sociālajiem pakalpojumiem 

Izglītota sabiedrība par sociālajiem 

pakalpojumiem 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, Sociālais 
dienests 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets 

R 3.29 Uzlabot, pilnveidot datu bāzi sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 

uzskaitei 

Datu bāzes SOPA sasaiste ar citiem 
pašvaldības un valsts informācijas sniedzējiem 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, Sociālais 
dienests 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets 

R 3.30 Iedzīvotāju atbalsta vai pašpalīdzības 
grupu izveide 

Pilnveidots darbs ar pašpalīdzības un atbalsta 
grupām 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, Sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets 

R 3.31 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
attīstīšana 

Izveidots sociālās rehabilitācijas kabinets 
cilvēkiem ar novēršamiem funkcionāliem 

traucējumiem 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, Sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, 
valsts budžets 
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SM3 Saliedēta, izglītota un radoša sabiedrība 

Nr. 
 

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums 
 

Plānotais darbības rezultāts 
 

Izpildes 
termiņš/ 

periods 
 

Atbildīgais 
 

Finanšu 
resursi/avoti 

 

SM3 Saliedēta, izglītota un radoša sabiedrība VTP5 Nodrošinātas izglītības iespējas, dažādotas kultūras un atpūtas aktivitātes 

RV7 VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBA 
U19 Pilnveidot izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru 

 R 3.32 
 

Izglītības iestāžu nodarbību un 
pasākumu telpu labiekārtošana un 

materiālās bāzes pilnveidošana 

Aprīkoti mācību kabineti – mājturības,  fizikas, 
ķīmijas u.c. 

 

2015-2020 

 

Alsungas novada 
dome, izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

Grīdas segumu nomaiņa izglītības iestādēs 

Sporta inventāra iegāde 

Renovēta un aprīkota vidusskolas aktu zāle 

Izremontētas visas PII „Miķelītis” grupiņas 

R 3.33 Mācību klašu nodrošināšana ar IKT 
tehnoloģijām 
 

Mācību klases aprīkotas ar projektoriem/ 
interaktīvām tāfelēm un citām mācību procesā 

nepieciešamām tehnoloģijām 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, vidusskola 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.34 Vidusskolas sporta laukuma renovācija 

un sporta inventāra iegāde 

Pilnībā renovēts sporta laukums un aprīkots ar 

nepieciešamo inventāru 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, vidusskola 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.35 Rotaļu aprīkojuma un zonas izveide 
pie katras PII „Miķelītis” grupas 

 

Aprīkoti mūsdienīgi un droši rotaļu laukumi  2015-2020 Alsungas novada 
dome, PII 

„Miķelītis” 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.36 Piemērotas skaņu aparatūras 

nodrošināšana izglītības iestādēm 
 

Nodrošināta skaņu aparatūra izglītības iestādēs 
 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 
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R 3.37 Izglītības iestāžu koplietošanas telpu 
kapitālo remontu veikšana 

Rekonstruētas garderobes un kāpņu telpas 2015-2020 Alsungas novada 
dome, vidusskola 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.38 Ugunsdrošības un signalizācijas 

sistēmas nodrošināšana atbilstoši 
prasībām 

Nodrošinātas ugunsdrošības un signalizācijas 

sistēmas visās izglītības iestādēs 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, izglītības 
iestādes 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.39 PII „Miķelītis” teritorijas 
labiekārtošana 

Bruģēti celiņi un labiekārtota teritorija 2015-2020 Alsungas novada 
dome, PII 

„Miķelītis” 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

U20 Paaugstināt izglītības kvalitāti un veicināt izglītojamo piesaisti 
 R 3.40 Palielināt Mūzikas skolas izglītības 

programmu piedāvājumu 

Ieviestas papildus vijoles spēles u.c. 

programmas  

2015-

2020 

Alsungas 

novada dome 
Pašvaldības 
budžets 

R 3.41 Veicināt vērtībizglītībā balstītu 

izglītojamo profesionālo un sociālo 
prasmju attīstību dzīvei 

Nodrošināts karjeras izglītības pakalpojumu 

nodrošinājums izglītojamiem 

2015-

2020 

Alsungas novada 
dome, izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

Atbalsta personāla - psihologa, logopēda 

pieejamības nodrošinājums izglītības iestādēs 

Uzņēmējspējas iekļaušana mācību procesā 

R 3.42 Izglītības sasaiste ar kultūras 

mantojuma saglabāšanu un 
tradīcijām 

Vietējās kultūrvēstures iekļaušana mācību 

procesā 

 

2015-

2020 

Alsungas novada 

dome, izglītības 
iestādes, biedrība 

EKC Suiti 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.43 Uz sasniegumiem balstīta 
motivācijas sistēma 

Stipendiju piešķiršana par sasniegumiem 
mācībās  

2015-
2020 

Alsungas 
novada 

dome, 
izglītības 
iestādes 

Pašvaldības 
budžets 

Ekskursiju izglītojamiem nodrošināšana 

U21 Veicināt izglītības personāla profesionālo pilnveidi 
 R 3.44 Profesionālā pilnveide un attīstība 

izglītības personālam  

Paaugstināta novada izglītības speciālistu 

kvalifikācija 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, izglītības 
iestādes 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.45 Sadarbības tīklojuma veidošana Veikti pieredzes apmaiņas mobilitātes izglītības 

personālam 

 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, izglītības 
iestādes 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 
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RV8 INTEREŠU IZGLĪTĪBA 
U22 Nodrošināt neformālās un interešu izglītības piedāvājumu 

R 3.46 Svešvalodas apguves nodrošināšana 

PII „Miķelītis” 
Pieejama svešvalodas apguve PII audzēkņiem 

 

2015-

2020 

Alsungas 
novada 

dome, PII 
„Miķelītis” 

Pašvaldības 
budžets,  fondu 

līdzekļi 

R 3.47 Interešu izglītības materiāltehniskās 

bāzes uzlabošana 

 

Nodrošināti tautas tērpi kolektīviem 2015-

2020 

Alsungas 
novada 

dome, 
Kultūras 

nams 

Pašvaldības 
budžets,  fondu 

līdzekļi 
Nodrošināti keramikas izejmateriāli 

Nodrošināti instrumenti – kokles, dūdas, 

stabules u.c. 

R 3.48 Sporta zāles pieejamības 
nodrošināšana brīvā laika 

pavadīšanai 

 

Aktīvi popularizēts un plaši izmantots sporta 
piedāvājums un aktivitātes 

 

2015-

2020 

Alsungas 
novada 
dome, Sporta 

metodiķis 

Pašvaldības 
budžets,  fondu 
līdzekļi 

U23 Paplašināt neformālās un interešu izglītības piedāvājumu 

R 3.49 Sporta pulciņu piedāvāšana un 

popularizēšana 
Sporta aktivitāšu popularitāte novadā 

dažādās vecuma grupās 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, 

vidusskola, 
Sporta metodiķis 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.50 Neformālās izglītības piedāvājuma 

paplašināšana jebkurā dzīves posmā 
un jomā 

Starptautisku sadarbības projektu īstenošana 
izglītības jomā 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, izglītības 
iestādes, 

Kultūras nams, 

Sporta metodiķis 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

Palielināts neformālās un interešu izglītības 

piedāvājums 

RV9 KULTŪRAS, ATPŪTAS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES 
U24 Veicināt daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamību 

R 3.51 Organizēt daudzveidīgus kultūras 

pasākumus un nodrošināt to pieejamību 
plašam iedzīvotāju lokam 

Daudzveidīgi un plaši apmeklēti kultūras pasākumi 2015-2020 Alsungas novada 

dome, Kultūras 
nams 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.52 Kultūras pasākumu tūrisma 
veicināšana un atbalstīšana 

Informēti un ieinteresēti iedzīvotāji un novada 

viesi par kultūras pasākumiem 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, Kultūras 

nams 

Pašvaldības budžets 

U25 Pilnveidot kultūras un citu iestāžu infrastruktūru 



Alsungas novada attīstības programma 2015.-2020.gadam  

  

 

31 

 

R 3.53 Kultūras nama materiāltehniskās bāzes 
atjaunošana 

 

Uzstādīta skatuves mehānika un priekškars 2015-2020 Alsungas novada 
dome, Kultūras 
nams 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

Iegādātas skaņu un gaismas iekārtas 

R 3.54 Brīvdabas Ziedulejas estrādes 
rekonstrukcija 

Rekonstruēta un labiekārtota Ziedulejas estrāde 2015-2020 Alsungas novada 
dome, Kultūras 

nams 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.55 Ziedulejas parka infrastruktūras 
atjaunošana un sakārtošana 

Labiekārtots parks pie Ziedulejas estrādes 2015-2020 Alsungas novada 
dome, Kultūras 

nams 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.56 Alsungas muzeja infrastruktūras 
atjaunošana 

 Izremontētas izstāžu un ekspozīcijas zāles, 
atbilstoši mūsdienu prasībām 

2015-2020 Alsungas novada 

dome, muzejs 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

Ierīkots muzeja apmeklētāju aktivitāšu laukums 
muzeja pagalmā 

R 3.57 Muzeja funkciju nepieciešamā 
aprīkojuma nodrošināšana 

Nodrošinātas ekspozīciju izvietošanas sistēmas 2015-2020 Alsungas novada 

dome, muzejs 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

Iegādāta fotokamera, diktofons un mūzikas 
atskaņošanas iekārta ar atsevišķiem skaļruņiem, 
izvietošanai muzejā 

R 3.58 Bibliotēkas remonts  Izremontēta bibliotēka un atjaunotas 
elektroinstalācijas 

2015-2020 

 

Alsungas novada 
dome, bibliotēka 

 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 
 Kāpņu telpas kosmētiskais remonts un kāpņu 

pārklāšana ar pretslides materiālu 

Nomainīts jumta segums 

U26 Attīstīt tūrisma pakalpojumus un infrastruktūru 

R 3.59 Izstrādāt tūrisma attīstības 
koncepciju   

Izstrādāta koncepcija 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.60 Tūrisma informācijas centra izveide  
 

Pieejams informācijas centrs tūristiem 
un iedzīvotājiem 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.61 Informācijas norāžu sistēmas izveide Izvietoti informācijas stendi un norādes pie 
nozīmīgākajiem tūrisma objektiem 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 
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R 3.62 Novada bukleta un tūrisma 
maršrutu izveidošana vairākās 
valodās 

Buklets par novadu un tūrisma maršrutiem 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.63 Kultūrvēsturisko un dabas objektu 
sakopšana un uzturēšana 

Sakopti un interesi piesaistoši tūrisma objekti 
 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.64 Skārienjutīgu interaktīvu displeju 
un kiosku ieviešana informācijas 
iegūšanai 

Mūsdienu prasībām atbilstoša tūrisma 
infrastruktūra 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 

R 3.65 Kooperācijas ar pašvaldībām tūrisma 
maršrutu izstrādē 

Suitu teritorija kā pieprasīts tūrisma 
galamērķis Latvijā 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, 

Biedrība „EKC 

SUITI”, Kuldīgas, 

Ventspils novadu 

pašvaldības 

Pašvaldību budžeti,  
fondu līdzekļi 

R 3.66 Amatu mājas izveide Izveidota un funkcionējoša Amatu māja 2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.67 Upju un ezeru tūrisma attīstība Attīrīta Užavas upe 2015-2020 

 

Alsungas novada 

dome 

 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 
 Labiekārtotas un aprīkotas peldvietas pie 

Dzirnavu ezera un Zvirgzdu ezera 

R 3.68 Rekreatīvā izziņas tūrisma 
piedāvājuma paplašināšana 

Žibgravas izziņu takas pagarināšana gar Kauliņas 
upes lejteci 

2015-2020 Alsungas novada 

dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

U27 Attīstīt sporta infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 

R 3.69 Vienota atpūtas un brīvā laika 
pavadīšanas laukuma izveide 

Izveidots rotaļu laukums 2015-2020 Alsungas novada 

dome, Sporta 
metodiķis 

Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 
Izveidots āra trenažieru laukums 

Izveidots skeitparks 

R 3.70 Ugunsdzēsības torņa renovācija Renovēts ugunsdzēsības tornis 2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.71 Ziemas sporta inventāra iegāde Iegādāts ziemas sporta inventārs 2015-2020 Alsungas novada 

dome 
Pašvaldības budžets,  

fondu līdzekļi 
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R 3.72 Attīstīt un veicināt laivu/velo nomu 
 

Laivu/velo noma 
 

2015-2020 Alsungas novada 
dome 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

U28 Nodrošināt jauniešu iesaisti sabiedriskās aktivitātēs 

R 3.73 Jauniešu iniciatīvu veicināšana un 
iesaiste novada attīstībā 

Nodrošinātas jauniešu neformālās diskusijas 
„kafija ar politiķiem” 

2015-2020 

 

Alsungas novada 
dome, Suitu 

jauniešu centrs 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

Izveidots jauniešu iniciatīvu konkurss 

R 3.74 Atbalsts Suitu jauniešu centram Nodrošināta mūzikas atskaņošanas iekārta un 
telts pasākumu organizēšanai 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, Suitu 

jauniešu centrs 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 

R 3.75 Brīvprātīgā darba veicināšana 
 

Aktīvi iesaistīti jaunieši brīvprātīgajā darbā 
 

2015-2020 Alsungas novada 
dome, Suitu 

jauniešu centrs 

Pašvaldības budžets,  
fondu līdzekļi 
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INVESTĪCIJU PLĀNS 

 Rīcības plāna sastāvdaļa ir Investīciju plāns, kurā ir iekļautas paredzētās turpmāko gadu investīcijas Alsungas novada attīstībai. 

Tajā iekļauti projekti, kas sekmēs izvirzīto stratēģisko mērķu un prioritāšu sasniegšanu. Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju: 

1. projekta nosaukums; 

2. projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem; 

3. projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti; 

4. plānotie projekta rezultāti; 

5. informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta partneriem. 

 
  
 Investīciju plānu ieteicams aktualizēt katru gadu, ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto budžetu, 

nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu. Investīciju plānā iekļauta tabula ar projektu idejām un to atbilstība Attīstības 

programmas stratēģiskajiem uzstādījumiem. 
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N. 

 P.k. 

 

 

 

Projekta nosaukums 

 

Vidēja termiņa prioritātes 

 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

 

Atbildīgā 
iestāde 

 

Finansējum

a avots 

 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

 

Plānotais laika 
posms 
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Proje

kta 

pabei

gšana 

 

 

1 

 

2 

 

   3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 1. 

 

IKT iespēju izmantošanas 
paaugstināšana Alsungas 

novadā                

X   X X 

10000.00 

 

Pašvaldība
Vsk. 

Pašvaldība 
ESIF 

Pašvaldības mājaslapā 

pieejamo ar pašvaldības 
sniegtajiem 

pakalpojumiem saistītu 
veidlapu  

sagatavju skaits 

2020.gadā – 20 (Bāzes 
vērtība: 2010.gads - 3) 

(E-indekss) 

 

2016 2020 

 

 

2. 

 

Publisko interneta pieejas 
punktu izveide  X  X  

7168.25 Pašvaldība Pašvaldība
ESIF 

Izveidots 1 jauns un 
pilnveidots 1 esošs PIPP 

2015 2015  

3. 

 

Ieguldījumi infrastruktūrā, 

balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām X     

200000.00 Pašvaldība Pašvaldība

ESIF 

Atbalstīti vismaz 5 

komersanti; radītas 
vismaz piecas jaunas 

darba vietas  

2016 2020  

4. 

 

Dabas aizsardzības plānu 
izstrāde  X    

3000.00 Pašvaldība Pašvaldība
ESIF 

Izstrādāti 3 DAP 2016 2016  

5. 

 

Ūdenssaimniecības sistēmas 

attīstība un centrālās ūdens 
attīrīšanas iekārtas Ronvalkā 

rekonstrukcija uzlabojot vides 

stāvokli 

 X    

80000.00 Pašvaldība

Komunālai
s iecirknis 

Pašvaldība

ESIF 

Rekonstruētas ūdens 

attīrīšanas iekārtas un 
uzlabota 

ūdenssaimniecības 

sistēma 

2016 2016  
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6. 

 

Pašvaldības katlu māju 
rekonstrukcija  

 X    

30000.00 Pašvaldība
Komunālai

s iecirknis 

Pašvaldība 

ESIF 

Rekonstruētas 2 katlu 
mājas 

2017 2017  

7. Bioloģisko notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu uzstādīšana 

un kanalizācijas tīkla 
paplašināšana Alsungas 

centra Z daļā 

X X    

100000.00 Pašvaldība
Komunālai

s iecirknis 

Pašvaldība
ESIF 

Uzstādītas bioloģiskās 
attīrīšanas iekārtas 

Kultūras namā un 
paplašināts kanalizācijas 

tīkls 

2016 2017  

8. Pašvaldības ielas 
rekonstrukcija Liepu iela II 

kārta 

 X    
40000.00 Pašvaldība Pašvaldība Uzklāts asfalta segums 

Liepu ielai  
2015 2015  

9. Dzīvojamā fonda uzlabošana 

 X    

10000.00 Pašvaldība

Komunālai
s iecirknis 

Pašvaldība

ESIF 
Rekonstruēti vismaz 2 
dienesta dzīvokļi 

2015 2020  

10. Pašvaldību ēku renovācija un 
rekonstrukcija 

energoefektivitātes 

paaugstināšanai 

 X    

150000.00 Pašvaldība

Komunālai
s iecirknis 

Pašvaldība

ESIF 
Palielināta 
energoefektivitāte Domes 

ēkā, Bibliotēkā, Sarkanajā 

skolā 

2017 2020  

11. Teritoriju labiekārtošana un 
publisko peldvietu izveide 

 X   X 

15000.00 Pašvaldība
Komunālai

s iecirknis 

Pašvaldība
ESIF 

Izveidotas peldvietas pie 
Zvirgzdu un Dzirnavu 

ezeriem, labiekārtota 
teritorija 

2016 2018  

12. Dabas objektu aizsardzības un 
apskates infrastruktūras 

attīstība  X X  X 

25000.00 Pašvaldība Pašvaldība
ESIF 

Uzstādīti putnu 
novērošanas torņi, gājēju 

laipas, informatīvās zīmes 

un norādes dabas 
aizsargājamās teritorijās 

2017 2018  

13. Alsungas pils kompleksa 
restaurācija 

X X X  X 
1,5 milj. Pašvaldība Pašvaldība

ESIF 
Restaurēts Alsungas pils 
komplekss 

2016 2020  

14. Kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un attīstība   X  X 
50000.00 Pašvaldība Pašvaldība

VKKF 

VKPAI 

Suitu kultūrtelpas 

glābšanas pasākumu 
plāna ieviešana  

2015 2020 X 
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15. Multifunkcionāla dienas centra 
izveide Alsungas novadā  X   X 

90000.00 Pašvaldība
Sociālais 

dienests 

Pašvaldība
ESIF 

Izveidots dienas centrs 2015 2016  

16. Vidusskolas mācību telpu 

labiekārtošana un materiālās 
bāzes pilnveidošana 

 X   X 

20000.00 Pašvaldība

Vsk. 

Pašvaldība

ESIF 

Labiekārtotas ķīmijas, 

fizikas, mājturības u.c. 
klases 

2015 2020  

17. Vidusskolas aktu zāles 
renovācija  X   X 

60000.00 Pašvaldība
Vsk. 

Pašvaldība
ESIF 

Renovēta un aprīkota 
aktu zāle 

2018 2020  

18. Izglītības iestāžu 
koplietošanas telpu kapitālais 
remonts 

 X   X 

50000.00 Pašvaldība
Izglītības 
iestādes 

Pašvaldība
ESIF 

Rekonstruētas 
Vsk.garderobes, 
izremontētas kāpņu 

telpas, gaiteņi un tualetes 

2016 2020  

19. Sporta laukuma renovācija un 
sporta inventāra iegāde  X   X 

65000.00 Pašvaldība
Vsk. 

Pašvaldība
ESIF 

Renovēts sporta laukums 
pie Vsk. 

2018 2020  

20. PII „Miķelītis” teritorijas 

labiekārtošana un rotaļu zonu 
pilnveidošana 

 X   X 

35000.00 Pašvaldība

PII 

Pašvaldība

ESIF 
Nobruģēti celiņi un 

pilnveidotas rotaļu zonas 
pie PII „Miķelītis” 

2016 2020  

21. Kultūras nama 
materiāltehniskās bāzes 

atjaunošana 
 X   x 

15000.00 Pašvaldība
Kultūras 

nams 

Pašvaldība
ESIF 

Atjaunota KN 
materiāltehniskā bāze 

2015 2020  

22. Brīvdabas Ziedulejas estrādes 
rekonstrukcija un teritorijas 

labiekārtošana 
 X   X 

75000.00 Pašvaldība
Kultūras 

nams 

Pašvaldība
ESIF 

Rekonstruēta brīvdabas 
estrāde un labiekārtota 

teritorija 

2018 2020  

23. Muzeja telpu renovācija, 
aprīkojuma nodrošināšana un 
teritorijas labiekārtošana 

 X   X 

45000.00 Pašvaldība
Muzejs 

Pašvaldība
ESIF 

Izremontētas muzeja 
telpas, iegādāts 
nepieciešamais 

aprīkojums, labiekārtota 

teritorija, izveidojot 
stāvlaukumu 

2015 2020  
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24. Tūrisma maršrutu izstrāde 

 X X  X 

5000.00 Pašvaldība
Muzejs 

Pašvaldība

ESIF 
Izveidoti tūrisma maršruti 
sadarbībā ar apkārtējiem 

novadiem 

2015 2016 X 

25. 
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Grāveri-Putni 

X X    

240000.00 Pašvaldība Pašvaldība 

ESIF 

Rekonstruēti/atjaunoti 
grants klājumi ceļiem 

2016 2020 X 

Kļaviņas-Vecsniķeri 

Poļu ceļš 

Bāliņu ceļš 

Ratnieku ceļš 

Birzu ceļš 

Blintene-Margava 

Beķeru karjeru ceļš 

Anuži-Andiņu tilts 

Užavas tilts-Kolksragi 

Viesuļi-Karpiņi 

Andiņi-Zvaguļi 

Mīzenes ceļš 

26. Vienota atpūtas, sporta un 
rotaļu laukuma izveide  X   X 

35000.00 Pašvaldība Pašvaldība
ESIF 

Izveidots komplekss 
atpūtas laukums 

2018 2019  

27. Pašvaldības publisko ceļu 

posmu “Rijas-Zaļumi” un 
“Stobri-Pucenes” pārbūve X X    

116299.00 Pašvaldība Pašvaldība

ESIF 
Atbalstīti vismaz 5 

komersanti; radītas 
vismaz četras jaunas 

darba vietas 

2016 2018  
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Attīstības programmas īstenošana un uzraudzība 

Veiksmīgas attīstības programmas īstenošanas priekšnosacījumi ir atbildības noteikšana un 

sasaiste ar budžetu. Uzraudzības procesa nodrošināšanai tiks izmantoti RAIM, CSP un citi 

publiski pieejami informācijas statistikas dati. 

Attīstības programmas īstenošana tiek nodrošināta: 

 politiskajā līmenī, ko nodrošina Alsungas novada dome un domes komitejas; 

 izpildes līmenī, ko nodrošina novada administrācija un iestāžu vadītāji. 

 

Attīstības plānošanas procesa svarīgs elements ir uzraudzības sistēmas izveide, ar kuras 

palīdzību iespējams izmērīt teritorijas attīstību, īstenošanas rezultātus un to ilgtermiņa 

ietekmi. 
  

Uzraudzības sistēmas uzdevumi: 

 nodrošināt attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu; 

 identificēt pārmaiņas novadā kopumā un pa jomām; 

 nodrošināt novada attīstības novērtēšanas iespējas; 

 sekmēt kvalitatīvu un efektīvu programmas ieviešanu un uzraudzību; 

 nodrošināt informāciju par attīstības programmas īstenošanas sasniegumiem visas 

ieinteresētās puses; 

 pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību; 

 veicināt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, sabiedrisko organizāciju un 

uzņēmēju koordinētu darbību novada attīstības jautājumos. 

Attīstības programmas uzraudzības process tiks nodrošināts 3 veidos: 

1. Teritorijas attīstības rādītāju izvērtējums un apkopojums reizi gadā; 

2. Darbības rezultātu rādītāju izvērtējums reizi trijos gados, kas ietver iedzīvotāju 

aptaujas veikšanu un realizētās rīcībpolitikas izvērtējumu; 

3. Rīcību un paveikto uzdevumu izvērtējums reizi gadā. 

 

1.Teritorijas attīstības rādītāji 

Teritorijas attīstības rādītāji tiek noteikti stratēģiskajiem mērķiem un tos analizē, lai noteiktu 

pārmaiņas sociālajā un ekonomiskajā attīstībā, to cēloņus un identificētu to turpmāko 

iespējamo ietekmi. Teritorijas attīstības rādītāji tiks analizēti katru gadu.  

Rādītājs  Bāzes vērtība  Vēlamā tendence 
vidējā un 
ilgtermiņā  

Datu avots  

Iedzīvotāju skaits  1952 (2014. gada 
sākumā)  

Pieaug  Pilsonības un 
migrāciju lietu 
pārvalde  

Iedzīvotāju īpatsvars līdz 
darbspējas vecumam 

13,32 (2014. gada 
sākumā)  

Pieaug  Pilsonības un 
migrāciju lietu 
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kopējā iedzīvotāju skaitā 
%  

pārvalde, RAIM 
aprēķini 

Pašvaldības budžeta IIN 
ieņēmumi uz vienu 
iedzīvotāju EUR 

383,81 (2013. gadā)  Pieaug par 12% 
līdz 2020.gadam 
un 20% līdz 
2030.gadam  

Valsts Kase, RAIM 
aprēķini  

Bezdarba līmenis %  8,7 (2013. gada 
sākumā)  

 (samazinās)  Nodarbinātības 
valsts aģentūra  

Personu skaits, kam 
konstatēta atbilstība 
trūcīgās ģimenes 
statusam, % no kopējā 
iedzīvotāju skaita 

3 (2013. gads)   (samazinās)  Pilsonības un 
migrāciju lietu 
pārvalde, RAIM 
aprēķini 

ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaits uz 
1000 iedzīvotājiem  

111 (2013.gads) Pieaug LR Centrālā 
statistikas pārvalde 

Teritorijas attīstības 
indekss 

0.046 (2013.gads) Pieaug  

   

2.Darbības rezultātu rādītāji 

Darbības rezultāti tiek noteikti vidēja termiņa prioritātēm un tos analizē, lai novērtētu 

attīstības programmas īstenošanas rezultātus un realizēto darbību efektivitāti. Dati tiks 

izmantoti 3 gadu pārskata ziņojuma sagatavošanai, lai nodrošinātu Alsungas novada attīstības 

programmas realizāciju un aktualizāciju. 

 
Nr. 

 

 
Rādītājs 

 

 
Datu 
avots 
 

 
 

2017.
g 
 

 
 

2020.
g. 
 

Tendence 
salīdzinājumā 

ar 
iepriekšējo 

gadu ( ) 

 

Plānotais 
ilgtermiņa 
attīstības 
virziens 

 
Iedzīvotāji 

1. 

 

Dabiskais pieaugums 

 

CSP 

 

   Pozitīvs 

 2. 

 

Migrācijas saldo 

 

CSP 

 

   Pozitīvs 

 
3. 

 

Reģistrēto bērnu skaits 

vecumā līdz 18 gadiem 

 

CSP 

 

   Nemainīgs 

vai pieaug 

 4. 

 

Dzimušo bērnu skaits 

 

CSP 

 

   Pieaug 

 
5. 

 

Noslēgto laulību skaits 

 

CSP 

 

   Pieaug 

 
6. 

 

Šķirto laulību skaits 

 

CSP 

 

   Samazinās 

 
7. 

 

Iedzīvotāju skaits Alsungā 

 

Pašvaldība 

 

   Nemainīgs 

vai pieaug 

 8. 

 

Iedzīvotāju skaits Almālē 

 

Pašvaldība 

 

   Nemainīgs 

vai pieaug 

 Pārvaldība un pakalpojumi 

9. 

 

Pašvaldības pamatbudžeta 

ieņēmumi 

 

Valsts kase 

 

   Pieaug 

 

10. 

 

Izglītības iestāžu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Nemainīgs 

 
11. 

 

Izglītojamo skaits PII 

„Miķelītis” m.g. sākumā 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 
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12. 

 

Izglītojamo skaits Alsungas 

vidusskolā m.g. sākumā 

 

Pašvaldība 

 

   Nemainīgs 

vai pieaug 

 13. 

 

Izglītojamo skaits Alsungas 

Mūzikas skolā m.g. sākumā 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

14. 

 

Pēc materiālās palīdzības 

griezušos personu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Samazinās 

 

15. 

 

Sociālo palīdzību saņēmušo 

personu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Samazinās 

 

16. 

 

Sociālo pakalpojumu iestāžu 

skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

17. 

 

Pašdarbības kolektīvu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Nemainīgs vai 

pieaug 

 18. 

 

Dalībnieku skaits pašdarbības 

kolektīvos 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 
19. 

 

Pasākumu skaits Kultūras 

namā 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 
20. 

 

Bibliotēkas lasītāju skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Nemainīgs vai 

pieaug 

 21. 

 

Sporta un veselīga dzīvesveida 

veicināšanas pasākumu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 
22. 

 

Aktīvi darbojošos NVO skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 
23. 

 

Jauniešu iniciatīvas projektu 

skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

24. 

 

Reģistrēto noziedzīgo 

nodarījumu skaits 

 

CSP 

 

   Samazinās 

 

Vide un kultūrvēsturiskais mantojums 

25. 

 

Vides izglītības un 

informatīvo pasākumu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

26. 

 

Vides sakopšanas pasākumu 

skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

27. Veikto kultūras mantojuma 

pētījumu skaits 

Pašvaldība    Pieaug 

28. Organizēto tradicionālo 

pasākumu skaits 

Pašvaldība    Pieaug 

Infrastruktūra 

29. 

 

Energoefektivitātes projektu 

skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

30. 

 

Īstenoto tehniskās 

infrastruktūras attīstības 

projektu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

31. 

 

Rekonstruēto ceļu skaits (km) 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 
32. 

 

Pašvaldības ceļi un ielas ar 

asfaltbetona segumu (km) 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 
33. 

 

Labiekārtoto teritoriju un 

objektu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 
34. 

 

Pašvaldības dzīvojamais fonds 

(dzīvokļu skaits un platība) 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

35. 

 

Izsniegto būvatļauju skaits un 

ekspluatācijā nodoto dzīvokļu 

un dzīvojamo māju skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

Ekonomika 
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36. 

 

Reģistrētais kopējais 

bezdarbnieku skaits 

 

NVA 

 

   Samazinās 

 

37. 

 

Ekonomiski aktīvo vienību 

skaits 

 

CSP 

 

   Pieaug 

 

38. 

 

Vidējā bruto darba samaksa 

 

CSP 

 

   Pieaug 

 
39. 

 

Tūrisma nakšņošanas mītņu 

skaits 

 

CSP 

 

   Pieaug 

 

40. 

 

Jaunizveidoti/labiekārtoti 

tūrisma objekti 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

41. 

 

Tūrisma maršrutu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 
42. 

 

Uzņēmējdarbības veicināšanas 

pasākumu skaits 

 

Pašvaldība 

 

   Pieaug 

 

 

 

3.Rīcību un uzdevumu izvērtējums 

Rīcību un uzdevumu izvērtējums tiks izmantots ikgadējā uzraudzības un ziņojuma 

sagatavošanai, lai nodrošinātu Alsungas novada attīstības programmas realizāciju un 

aktualizāciju. Pārskatā ir iekļaujama arī informācija ar uzdevumu atbilstību ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem. 

 
 
Uzdevums 
 

Vai 
veiktas 

darbības 
uzdevuma 
ietvaros 
(jā/nē) 

 

 

Veiktās rīcības 
uzdevumu izpildei 

 

 

Priekšlikumi 
programmas 
aktualizācijai 
 

Atbilstība 
ilgtspējīgas 
attīstības 
stratēģijā 

izvirzītajiem 
mērķiem 

 
SM1 Ilgtspējīga un daudzveidīga uzņēmējdarbības vide 

U1 Veicināt vietējās uzņēmējdarbības 

vides attīstību 
    

U2 Attīstīt inženiertehnisko 

infrastruktūru, atbilstoši 

uzņēmējdarbības vajadzībām 

    

U3 Veicināt uzņēmēju iesaisti un 

sadarbību 
    

SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga vide  

 
U4 Uzlabot un attīstīt inženiertehnisko 

infrastruktūru un satiksmes drošību 
    

U5 Uzlabot mājokļu fondu un namu 

apsaimniekošanu 
    

U6 Veicināt publisko un privāto ēku 

energoefektivitāti  
    

U7 Veikt teritorijas labiekārtošanu     

U8 Nodrošināt ainaviskas vides 

aizsardzību 
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U9 Nodrošināt dabas resursu racionālu 

un ilgtspējīgu izmantošanu 
    

U10 Nodrošināt kultūrvēsturiskā 

mantojuma attīstību 
    

U11 Atbalstīt kultūrvēsturiskā 

mantojuma pētniecību un saglabāšanu 
    

U12 Veicināt kultūrvēsturiskā 

mantojuma popularizēšanu  
    

SM3 Saliedēta, izglītota un radoša sabiedrība 

U13 Uzlabot pašvaldības pārvaldības 

efektivitāti 

 

    

U14 Veicināt pašvaldības sadarbību ar 

sabiedrību un organizācijām 

 

    

U15 Veicināt sabiedrības iesaisti un 

nodrošināt sabiedriskās attiecības 
    

U16 Uzlabot sabiedrisko drošību 

 
    

U17 Veicināt veselības aprūpes 

pieejamību 

 

    

U18 Veicināt sociālo pakalpojumu un 

infrastruktūras attīstību 
    

U19 Pilnveidot izglītības iestāžu 

materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru 

 

    

U20 Paaugstināt izglītības kvalitāti un 

veicināt izglītojamo piesaisti  

 

    

U21 Veicināt izglītības personāla 

profesionālo pilnveidi 
    

U22 Nodrošināt neformālās un interešu 

izglītības piedāvājumu 

 

    

U23 Paplašināt neformālās un interešu 

izglītības piedāvājuma klāstu 
    

U24 Veicināt daudzveidīgu kultūras 

pasākumu pieejamību 

 

    

U25 Pilnveidot kultūras un citu iestāžu 

infrastruktūru 

 

    

U26 Attīstīt tūrisma pakalpojumus un 

infrastruktūru 

 

    

U27 Attīstīt sporta infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi 

 

    

U28 Nodrošināt jauniešu iesaisti 

sabiedriskās aktivitātēs 
    

 

 

 


