
Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums  
Alsungas novada domes 2020. gada 16. janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 1 

“Par Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam” 

 

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. 

2019. gadā Alsungas novadā no jauna reģistrētas 4 sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību. Kopumā novadā ir aktīvi uzņēmumi: 41 sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 8 

individuālie komersanti, 93 zemnieku saimniecības, 1 kooperatīvā sabiedrība, 6 

individuālie uzņēmumi. Uzņēmumi pēc pamatdarbības veida visvairāk nodarbojas ar jaukto 

lauksaimniecību (49), mežkopību un citu mežsaimniecības darbību (8), mežizstrādi (6) un 

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecību (6). Lielākais apgrozījuma pieaugums ir 

mežsaimniecības un mežizstrādes uzņēmumiem. Alsungas novadā reģistrētas 149 juridiskās 

personas un 184 fiziskās personas, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Zemnieku 

saimniecībām un pašnodarbinātajiem noteiktie nodokļu režīmi nosaka iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa apjomu. Resursu pieejamība nosaka uzņēmējdarbības formas, bet 

uzņēmumu skaita izmaiņas parāda, ka uzņēmējdarbības vide ir dinamiska. 

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

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

jūlijā 1403 iedzīvotāji, bet 2019. gada 1. jūlijā 1378 iedzīvotāji, saglabājot negatīvu 

tendenci iedzīvotāju skaitā. Lai arī kopējais iedzīvotāju skaita samazinājums kopš 2016. 

gada ir 7,8%, vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās bremzēšanās (No 2016. līdz 2017. 

gadam samazinājums bija 4,28%, no 2017. līdz 2018. gadam 1,96%, bet no 2018. līdz 

2019. gadam 1,78%). Alsungas novadā iedzīvotāju vidū pastāv dzimuma sadalījums 49% 

vīrieši un 51 % sievietes.  (Datu avots: Iedzīvotāju reģistra statistika. PMLP dati 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/ISDG_Pasvaldibas_darbaspeja01072019.pdf) 

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

2019. gada 1. jūlijā novadā 13 % no deklarētajiem iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 0 līdz 

17 gadiem (5% pirmsskolas vecumā), bet 23% pārsniedz darbaspējas vecumu. 64% 

iedzīvotāju ir darbspējas vecumā, 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 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/ISDG_Pasvaldibas_darbaspeja01072019.pdf) 

Pašvaldībā bezdarba līmenis ir stabils. Reģistrētais bezdarba līmenis 2019. gada 31. 

decembrī bija 5,6% un bezdarbnieku skaits 44 personas. (2018. gada 31. decembrī bija 

4,8%, 2017. gada 31. decembrī 4,9%). Salīdzinājumam 2016. gada 31. decembrī bezdarba 

līmenis bija 6,7%. Kopējais stāvoklis Alsungas novadā ir labāks, kā vidēji Kurzemē (6,4%). 

181 no novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ienākumus gūst Rīgā reģistrētos 

uzņēmumos, 215 Alsungas novadā, 80 Kuldīgas novadā, 56 Ventspils pilsētā, 22 Grobiņas 

novadā, 20 Liepājas pilsētā reģistrētos uzņēmumos (avots: 

https://www.vid.gov.lv/lv/statistika/statistika-pasvaldibam/T16000_624200_2018). 

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 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 pašvaldība 2020. gada budžetā ir ņēmusi vērā nozaru intereses un 

centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus 

sabiedrībai svarīgās jomās. 

Par budžeta prioritārajām jomām 2020. gadā ir noteikta izglītības kvalitātes un dzīves 

vides uzlabošana, kā arī pasākumi uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanai, lai veidotu 

sakārtotu, ērtu un ekonomiski izdevīgu dzīves vidi, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības 

finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Plānoti šādi darbi sabiedriskās infrastruktūras uzlabošanā: 

 moderna dabaszinību kabinetu izveide Alsungas vidusskolā, 

 automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas renovācija Alsungas 

vidusskolā, 

 ceļa posma Grāveri – Putni pārbūves pabeigšana, vienkārtas virsmas seguma 

uzklāšana Krasta ielai, seguma atjaunošana autoceļam Rudumi – Tīrlauki, 

Beķeru karjers un Blintene - Mazgravas u.c.),  

 teritorijas labiekārtošana (rotaļlaukumu labiekārtošana pirmsskolas izglītības 

iestādē “Miķelītis”, celiņa bruģēšana pie bibliotēkas ēkas), 

 ēkas Skolas ielā 11a energoefektivitātes uzlabošana (logu nomaiņa), 

 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 2020.gadam” 1. un 2.pielikumā. 

Budžeta ieņēmumi 

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 2221338 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 2020.gada 1.janvāri bija EUR 

390282.49.  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 635816 , t.i.  par EUR  55708 

mazāk  nekā 2019. gadā plānots un par Euro 136802 mazāk kā 2019.gadā faktiski saņemts.    

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – EUR 82844, par ēkām – 

EUR 4162 par mājokļiem EUR 3192  un inženierbūvēm – EUR 3038 

 Ieņēmumi no PFIF plānoti EUR 406391, t.i. par EUR 77541 vairāk kā bija plānots 

2019.gadā un par EUR 72872 vairāk kā faktiski saņemts 2019.gadā. Transferti no citām 

pašvaldībām par izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem plānoti EUR 60000, ieņēmumi 

Pils rekonstrukcijai EUR 227347. 



Valsts budžeta transferti plānoti pavisam EUR 980059, tai skaitā valsts mērķdotācijas  

pedagogu  darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām ir plānotas EUR  193539 apmērā, transferti no LAD autoceļa Grāveri- Putni 

atjaunošanai (pēc projekta pabeigšanas) EUR 188919, transferti pašvaldības ielu un 

autoceļu uzturēšanai EUR 73459. 

Nenodokļu ieņēmumus EUR 15920 apmērā veido ieņēmumi no zemes  pārdošanas 

EUR 10000, valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 168866 apmērā veido vecāku 

līdzfinansējums Alsungas Mūzikas skolā EUR 4957, ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas 

un kancelejas pakalpojumiem EUR 105, ieņēmumi par telpu īri EUR 5655, par telpu  nomu 

EUR  3546,  par biļešu realizāciju EUR 6550 ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 

EUR 90401, ieņēmumi par projektu īstenošanu EUR 6852, ieņēmumi par sniegtajiem 

ēdināšanas pakalpojumiem EUR 38615 u.c. 

Izdevumi 

Budžeta izdevumi plānoti EUR 2326073 apmērā  (neskaitot Valsts kases aizņēmumu 

pamatsummas atmaksas). 

Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti EUR 362493,apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības 

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

 domes pārvaldei EUR  365898, no tiem: 

o deputātu atlīdzībai EUR  30579, 

o izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  EUR 75000. 

Pašvaldības darbiniekiem darba algas palielinātas par 5 % Izdevumi atlīdzībai no 

pašvaldības finansējuma plānoti 795711, t.i. par EUR 7215 vairāk, salīdzinot ar 2019.gada 

faktiskajiem izdevumiem. 

 

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 14294: 

 Nesadalītais atlikums mājokļu apsaimniekošanai EUR  6990,  

 Rezerve pārējiem paredzamajiem izdevumiem EUR 16003. 

 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Izdevumi plānoti EUR 53134 apmērā:  

 Alsungas novada domes pašvaldības policijad darbības nodrošināšanai EUR 

35205,  

 Administratīvajai komisijai EUR 1648, 

 Bāriņtiesai EUR 16281. 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Izdevumi plānoti EUR 386708 apmērā, t.sk.:  

 EUR   56692    apkurei, 

 EUR   253978  komunālās saimniecības un teritorijas uzturēšanai, 

 EUR   76038    mājokļu apsaimniekošanai. 

 

Atpūta, kultūra, sports 

Izdevumi plānoti EUR 445228 apmērā, t.sk.: 

 EUR   20541    sportam, 

 EUR   37123    bibliotēkai, 

 EUR   280770  Tūrisma informācijas centram (no tiem 227347 EUR pils 

remontam), 



 EUR   106794   kultūrai. 

 

Izglītība 

Izdevumi plānoti EUR 809318 apmērā, t.sk.: 

 EUR  208740 Pirmsskolas izglītības iestādei, 

 EUR  478450 Alsungas vidusskolai, 

 EUR  83699   Alsungas Mūzikas skolai, 

 EUR  38429   Izglītības pārvaldei. 

Izglītības iestādēm valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, izņemot Mūzikas skolu,  

piešķirtas 8 mēnešiem periodam no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.augustam. 

 

 

Sociālā aizsardzība 

Izdevumi sociālajai aizsardzībai kopā plānoti EUR 99764: 

 Sociālajam dienestam EUR 85269, t.sk., dažādu veidu pabalstiem EUR 51422, 

pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi EUR 7215. 

 Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem EUR 7629,  

 Sabiedrisko pakalpojumu centram EUR 6866. 

 

          Ekonomiskā darbība 

Kopā izdevumi ekonomiskajai darbībai plānoti EUR 140598: 

 Izdevumi pašvaldības autoceļiem plānoti EUR 108809, tai skaitā autoceļa Grāveri- 

Putni rekonstrukcijas pabeigšanai EUR 42085, 

 Izdevumi būvvaldei EUR 15764,  

 Izdevumi autobusu uzturēšanai skolēnu pārvadīšanai EUR 16025. 

 

          Dabas resursi 

        Dabas aizsardzībai plānoti izdevumi EUR 25425. 

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem 

Turpmākajos divos gados tiks turpināta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana. 2021. 

gadā plānots turpināt pilnveidot Alsungas vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes 

“Miķelītis” infrastruktūru, remontēt un attīstīt ēku Skolas ielā 11, kā uzlabot autoceļa 

Ābeļnieki -Šķiļi stāvokli (virskārtas atjaunošana, grāvju tīrīšana). 2022. gadā plānots 

uzlabot stāvokli ceļiem Norieši – Stacija, Ķirškalni – Mazreģi, Kundziņi – Mālkalni. 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020. gadā jāatmaksā 

EUR 39155, saņemot atmaksu par 2019./2020. gados realizētajiem projektiem autoceļu 

atjaunošanai, plānots atmaksāt arī šo projektu realizācijai saņemtos aizņēmumus no Valsts 

kases EUR 216096. Šo aizņēmumu atmaksai līdzekļi rezervēti. 

 

 

Domes priekšsēdētāja      D.Kalniņa 

 

 


