
Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums  

Alsungas novada pašvaldība atrodas Latvijas rietumu daļā. Šeit notiek vidēji intensīva 

lauksaimniecības un mežsaimniecības un mežistrādes attīstība, kā arī kultūras tūrisma 

attīstība, kas saistīta ar suitu kultūru. Alsungas novada pašvaldība aizņem 191 

kvadrātkilometru zemes. 

2018. gadā Alsungas novadā no jauna reģistrētas 4 sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību un 1 individuālais komersants, kas nozīmē, ka uzņēmējdarbības vide ir dinamiska. 

Uzņēmumi pēc pamatdarbības veida visvairāk nodarbojas ar jaukto lauksaimniecību (6), 

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecību (5) un mežizstrādi (3). Lielākais apgrozījuma 

pieaugums ir mežsaimniecības uzņēmumiem. 75 fiziskām personāmir ar iedzīvotāju 

ienākuma nodokli apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības (t.sk. zemnieku un 

zvejnieku saimniecību īpašnieki). 

 Pašvaldībā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. 2016.gada 1.janvārī dzīves vietu 

deklarējuši bija  1495 iedzīvotāji, 2017. gada 1. jūlijā bija 1431 iedzīvotāji, bet 2018. gada 1. 

jūlijā 1403 iedzīvotāji saglabājot negatīvu tendenci iedzīvotāju skaitā. Alsungas novadā 

iedzīvotāju vidū pastāv dzimuma sadalījums 48% vīrieši un 52 % sievietes. (Datu avots: 

Iedzīvotāju reģistra statistika. PMLP dati 

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/arhivs.html) 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem, 2018. 

gada 1. jūlijā novadā 14 % no deklarētajiem iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 0 līdz 17 

gadiem (6% pirmsskolas vecumā), bet 22% pārsniedz darbaspējas vecumu, kas nozīmē, ka 

turpmākajos gados, tāpat kā visā Latvijā, arī Alsungas novadā problēma būs iedzīvotāju 

novecošanās un darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanās. (Datu avots: 

Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās. PMLP dati 

http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzivotaju%20re%C4%A3istrs/07022017/ISD

G_Pasvaldibas_darbaspeja_pagasti.pdf) 

Pašvaldībā bezdarba līmenis ir stabils. Reģistrētais bezdarba līmenis 2018. gada 31. 

decembrī bija 4,8% (2017. gada 31. decembrī bija 4,9% un bezdarbnieku skaits nedaudz 

samazinājies uz 39 cilvēkiem (2017. gada 31. decembrī bija 42 reģistrētie bezdarbnieki). 

Salīdzinājumam 2016. gada 31. decembrī bezdarba līmenis bija 6,7%. 

436 no novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ienākumus gūst Rīgā reģistrētos 

uzņēmumos, 348 Alsungas novadā, 99 Kuldīgas novadā, 82 Ventspils pilsētā, 42 Ķekavas 

novadā, 32 Liepājas pilsētā reģistrētos uzņēmumos (avots: 

https://www.vid.gov.lv/lv/statistika/statistika-pasvaldibam/T15000_624200_2017). 

Pašvaldības galvenā prioritāte ir iedzīvotāju skaita stabilizēšana, ko pašvaldība cenšas 

panākt attīstot bērnu un jauniešu izglītības jomu, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un sekmējot 

uzņēmējdarbības vides attīstību. Lai nodrošinātu novada attīstību un ilgtspēju, jāveicina 

dzimstība un jaunu cilvēku ienākšana, atgriešanās un palikšana novadā. Izvērtējot iespējas 

(telpas, ceļi, darbaspēka resursi), ko novads var piedāvāt investoriem, var secināt, ka 

https://www.vid.gov.lv/lv/statistika/statistika-pasvaldibam/T15000_624200_2016


novadam būtu jākoncentrējas uz kvalitatīvas dzīves vides attīstību (izglītība, kultūra, sports, 

brīvais laiks), lai saglabātu iedzīvotāju skaitu un jānodrošina ceļu uzturēšanu, lai iedzīvotāji 

pēc iespējas īsākā laikā varētu sasniegt savu darba vietu lielajās pilsētās. Dzimstības 

veicināšanai būtu nepieciešams papildus apsvērt sociālo atbalstu jaunajām ģimenēm un 

turpināt nodrošināt pieejamību kvalitatīvai izglītībai un papildizglītības aktivitātēm brīvajā 

laikā. Savukārt uzņēmējdarbības attīstībai iespēju robežās nodrošināt ceļu infrastruktūru un ar 

dažādu konsultāciju palīdzību veicināt iedzīvotāju nodarbinātību, tai skaitā, kļūstot par 

pašnodarbinātajiem. 

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments 

pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību 

sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.  

Alsungas novada pašvaldības budžets 2019. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā 

budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā nozaru 

intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus 

sabiedrībai svarīgās jomās. 

Par budžeta prioritārajām jomām 2019. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras 

uzlabošana, lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību un veidotu sakārtotu un ērtu un 

ekonomiski izdevīgu dzīves vidi, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti 

ilgtermiņā. Plānoti šādi darbi sabiedriskās infrastruktūras uzlabošanā: 

 ceļa posmu, kas nozīmīgs uzņēmējdarbības attīstībai remonti un pārbūve (Rija 

– Zaļumi asfaltēšana, grants ceļa posma Grāveri – Putni pārbūve, vienkārtas 

virsmas seguma uzklāšana Pils ielai un daļai Skolas ielas u.c.),  

 Ziedlejas attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, 

 bojātā apkures katla nomaiņa pret efektīvāku Skolas ielas kurtuvē, 

 teritorijas labiekārtošana (celiņu bruģēšana un rotaļlaukumu labiekārtošana 

pirmsskolas izglītības iestādē “Miķelītis”, centrālā celiņa bruģēšana pie 

Alsungas TIC), 

 sporta zāles grīdas un vairāku kabinetu remonts Alsungas vidusskolā, 

 Alsungas viduslaiku pils glābšanas darbu turpināšana u.c. 

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta 

klasifikācija ir norādīta Alsungas novada domes saistošo noteikumu „Par Alsungas novada 

pašvaldības budžetu 2019.gadam” 1. un 2.pielikumā. 

Pamatbudžeta ieņēmumi 

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 1794266 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi,  

nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie 

nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām 

un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu 

finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).  



Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2019.gada 1.janvāri bija EUR 272277.  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 691524 par EUR  5950 vairāk 

nekā 2018. gadā faktiski saņemts.   

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – EUR 102445 , par ēkām – 

EUR 5969 par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 6208 

 Ieņēmumi no PFIF plānoti EUR 328850, transferti no citām pašvaldībām par izglītības 

iestāžu savstarpējiem norēķiniem EUR 60000 

Valsts budžeta transferti plānoti pavisam EUR 552672, tai skaitā valsts mērķdotācijas  

pedagogu  darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām ir plānota EUR  177718 apmērā. 

Nenodokļu ieņēmumus EUR 8455 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas 

sodi un sankcijas. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 366993 apmērā veido vecāku 

līdzfinansējums Alsungas Mūzikas skolā EUR 5700, ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas 

un kancelejas pakalpojumiem EUR 90, ieņēmumi par nomu un īri EUR  15513, Ieņēmumi 

par biļešu realizāciju EUR 6703 ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem EUR 107876, 

ieņēmumi par projektu īstenošanu EUR 196610, ieņēmumi par sniegtajiem ēdināšanas 

pakalpojumiem EUR 28823 u.c. 

Izdevumi 

Budžeta izdevumi plānoti EUR 2326216 apmērā  (neskaitot Valsts kases aizņēmumu 

pamatsummas atmaksas). 

Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti EUR 416938,apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības 

nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.: 

 domes pārvaldei EUR  416938; 

 iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā EUR   0 

 aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 0; 

 deputātu atlīdzībai EUR  24643 

 izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  EUR 50000. 

Pašvaldības darbiniekiem darba algas  nav  palielinātas.  Izdevumi atlīdzībai no 

pašvaldības finansējuma plānoti  802829,bet pieauguši par EUR 78109 salīdzinot ar 

2018.gada faktiskajiem izdevumiem 

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 8905, 

 Nesadalītais atlikums  mājokļu apsaimniekošanai EUR 47652 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Izdevumi plānoti EUR 48241 apmērā , tai skaitā  EUR 31384 Alsungas novada domes 

pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, nodrošinot sabiedrisko kārtību un pastāvīgu 

informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, un izbraukumus uz pārkāpumu vietu.  



Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Izdevumi plānoti EUR 4991167 apmērā, t.sk.:  

 EUR    118187- apkurei, 

 EUR  293919-komunālās saimniecības un teritorijas uzturēšanai, 

 EUR  79061- mājokļu apsaimniekošanai. 

 

Atpūta, kultūra, sports 

Izdevumi plānoti EUR 487831 apmērā, t.sk.: 

 EUR    17881  sportam, 

 EUR    36514  bibliotēkai, 

 EUR   332158  Tūrisma informācijas centram (no tiem 214123 EUR pils 

remontam), 

 EUR   101278  kultūrai. 

Izglītība 

Izdevumi plānoti EUR 746545 apmērā, t.sk.: 

 EUR  231151 Pirmsskolas izglītības iestādei, 

 EUR  438828 Alsungas vidusskolai, 

 EUR    69769  Alsungas Mūzikas skolai, 

 EUR      6797  Izglītības pārvaldei. 

Izglītības iestādēm valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai piešķirtas 8 mēnešiem 

periodam no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.augustam. 

. 

Sociālā aizsardzība 

Sociālais budžets plānots EUR 103140, t.sk., dažādu veidu pabalstiem EUR 25593, 

pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi  EUR 26138 un pārējā pašvaldības sociālā palīdzība 

EUR 51409, tai skaitā pašvaldības brīvpusdienas visiem Alsungas vidusskolas audzēkņiem 

un Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” 5-6 gadīgajiem audzēkņiem, daudzbērnu 

ģimeņu bērniem un bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm EUR 25100. 

SPECIĀLAIS BUDŽETS 

Ieņēmumi 

     Speciālajā budžetā  ir līdzekļi pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanai, kā arī dabas 

resursiem. 

 Ieņēmumos autoceļu uzturēšanai plānotas valsts budžeta mērķdotācijas EUR  68439, 

kā arī  transferts no pamatbudžeta aizņēmumu procentu apmaksai un ielu remontam  EUR 

105854 

Dabas resursiem plānoti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa maksājumiem EUR 3000. 

Izdevumi 

Izdevumi autoceļiem plānoti EUR 88956,  ikdienas uzturēšanai: darbinieku atlīdzībai 

EUR 8846, elektroenerģijai ielu apgaismojumam EUR 15000, iekārtu, ielu un ceļu remontam 



EUR 46640, t.sk. Skolas un Pils ielas remontam 31415, degvielai, uzturēšanas un 

remontmateriāliem EUR 16950, kā arī nodokļu un nodevu maksājumiem, aizņēmumu 

procentu maksai u.c. 

Kapitālizdevumiem plānoti EUR 33888tai skaitā Rijas-Zaļumi projekta realizācijai 

EUR 69764, transporta būves Grāveri-Putni EUR 268124,.  

Dabas resursu fondā plānoti ieņēmumi EUR 5000  no dabas resursu nodokļa 

maksājumiem, bet izdevumos- EUR 9492, tai skaitā pakalpojumiem  EUR 6462 un dabas 

resursu nodokļa maksājumiem EUR 3000. 

Atlikums speciālajā budžetā uz 01.01.2019. ir EUR 43393, bet atlikums uz gada 

beigām plānots EUR 26722. 

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem 

Turpmākajos divos gados tiks turpināta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana. 2020. 

gadā plānots turpināt pilnveidot Alsungas vidusskolas infrastruktūru un remontēt un attīstīt 

ēku Skolas ielā 11a, kā arī uzklāt vienkārtas virsmas segumu Krasta ielai un Aizputes ielai. 

2021. gadā plānota centra laukuma pārbūve/ atjaunošana. 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019.gadā paredzēts 

atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 25990 apmērā no pamatbudžeta  un EUR 22377  

no speciālā budžeta. 

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus infrastruktūras attīstības un Eiropas sadarbības 

partneru līdzfinansētu projektu realizācijai orientējoši EUR 342220 apmērā pamatbudžetam 

un Autoceļa Rijas- Zaļumi un Grāveri- Putni rekonstrukcijai  orientējoši EUR 337888 

speciālajam budžetam. 

 

 

Domes priekšsēdētāja       D.Kalniņa 
 


