
Paskaidrojums 

Alsungas novada domes 2021. gada 21. janvāra  

saistošajiem noteikumiem Nr. 1  

“Par Alsungas novada domes budžetu 2021. 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. 

2020. gadā Alsungas novadā likvidēti 3 uzņēmumi un no jauna reģistrēti 10 

uzņēmumi: 9 sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 1 individuālais komersants, kas nozīmē, 

ka uzņēmējdarbības vide ir dinamiska. Uzņēmumi pēc pamatdarbības veida visvairāk 

nodarbojas ar jaukto lauksaimniecību (46), mežkopību (7), mežistrādi (6) un dzīvojamo un 

nedzīvojamo ēku būvniecību (5). Lielākais gada apgrozījuma pieaugums 2019. gadā ir 

jauktās lauksaimniecības uzņēmumiem. Analizējot datus par uzņēmumiem, kuru taksācijas 

periods bijis vismaz 10 mēneši un 2018. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem, 

konstatējams, ka lielākais apgrozījuma pieaugumu 2019. gadā, salīdzinot to ar 2018. gada 

apgrozījumu, ir mežizstrādes uzņēmumiem. (Datu avots: 

https://statistika.lursoft.lv/lv/statistika/rajoni-un-novadi/novads/alsungas-novads/) 

Alsungas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēti nodokļu 

maksātāji: 154 juridiskas personas un 174 fiziskas personas, kas ir saimnieciskās darbības 

veicēji (Datu avots: Pašvaldībā reģistrēto nodokļu maksātāju skaita sadalījums. VID datu 

noliktavas sistēma). 

 Pašvaldībā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. 2017. gada 1. jūlijā dzīves vietu 

deklarējuši bija 1431 iedzīvotāji, 2018. gada 1. jūlijā 1403 iedzīvotāji, 2019. gada 1. jūlijā 

1378 iedzīvotāji un 2020. gada 1. jūlijā 1361 iedzīvotāji, saglabājot negatīvu tendenci 

iedzīvotāju skaitā (Datu avots: Iedzīvotāju reģistra statistika. PMLP dati). Alsungas novadā 

iedzīvotāju vidū pastāv dzimuma sadalījums 49% vīrieši un 51 % sievietes.  (Datu avots: 

Iedzīvotāju skaits pašvaldībās pa dzimumiem). 

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

2020. gada 1. jūlijā novadā 12,78% no deklarētajiem iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 0 

līdz 17 gadiem (6% pirmsskolas vecumā), bet 23,95% 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). 

Pašvaldībā bezdarba līmenis ir stabils. Reģistrētais bezdarba līmenis 2020.gada 

31.decembris bija 5,9% (45 reģistrētie bezdarbnieki) (Datu avots: 

https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-statistika-0).  

211 no novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ienākumus gūst Alsungas novadā 

reģistrētos uzņēmumos, 148 Rīgā, 91 Kuldīgas novadā, 58 Ventspils pilsētā, 26 Liepājas 

pilsētā reģistrētos uzņēmumos (Datu avots: Ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no 

darba algas ienākumiem pašvaldībā deklarētiem darba ņēmējiem darba devēju pašvaldību 

griezumā. VID datu noliktavas sistēma). 

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 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 2021. gadam sastāv no pamatbudžeta un 

ziedojumu un dāvinājumu 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 2021. 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: 

 vienkārtas virsmas seguma uzklāšana Aizputes ielai (5820 m
2
), Ēdoles ielai 

(1440 m
2
), Ceļinieku ielai (2240 m

2
) un Krasta ielai (990 m

2
),  

 ēkas Skolas ielā 11A 2.stāva pārseguma un jumta nesošo koka konstrukciju 

atjaunošanu, un jumta seguma atjaunošana, 

 Alsungas vidusskolas foajē remonts, 

 grīdu remonts pirmskolas izglītības iestādes “Miķelītis” divās grupinu telpās, 

 strītbola laukuma seguma nomaiņa Alsungas vidusskolas stadionā, 

 sanitāro telpu remonts bibliotēkā, 

 celiņa seguma nomaiņa pie doktorāta, 

 trepju sakārtošana pie Kultūras nama, 

 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 2021.gadam” 1. un 2.pielikumā. 

Budžeta ieņēmumi 

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 1699947 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 2021.gada 1.janvāri bija EUR 

400935.06.  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 630147, no tā EUR 618398 

2021.gadam plānotais un EUR 11749 - 2020.gada atlikums, t.i., par Euro 27109 mazāk kā 

2020. gadā faktiski saņemts.    



Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – EUR 106743, par ēkām – 

EUR 9233, par mājokļiem EUR 4387. 

Ieņēmumi no PFIF plānoti EUR 379161, t.i. par EUR 27230 mazāk kā bija plānots 

2020.gadā un par EUR 34629 mazāk kā faktiski saņemts 2020.gadā. Transferti no citām 

pašvaldībām par izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem 2021.gada 6.mēnešos plānoti 

EUR 40000, ieņēmumi Pils rekonstrukcijai EUR 50575. 

Valsts budžeta transferti plānoti pavisam EUR 680421 (ieskaitot ieņēmumus no 

PFIF), tai skaitā valsts mērķdotācijas  pedagogu  darba samaksai un darba devēja valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānotas EUR  197567 apmērā, transferti 

pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanai EUR 73459, vienotajam KAC 6900, dotācijas 1.-

4.klašu skolēnu ēdināšanai, Kultūras nama pulciņu vadītājiem, algotajiem pagaidu 

sabiedriskajiem darbiem. 

Nenodokļu ieņēmumus EUR 17056 apmērā veido plānotie ieņēmumi no dzīvokļu  

pārdošanas to īrniekiem EUR 10000, grants realizācijas, nodevas, naudas sodi un sankcijas. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 158396 apmērā veido vecāku 

līdzfinansējums Alsungas Mūzikas skolā EUR 4485, ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas 

un kancelejas pakalpojumiem EUR 85, ieņēmumi par telpu īri EUR 10661, par telpu  nomu 

EUR  6187,  par biļešu realizāciju EUR 6500 ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 

EUR 96901,  ieņēmumi par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem EUR 23506  u.c. 

Izdevumi 

Budžeta izdevumi plānoti EUR 2290358 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu 

pamatsummas atmaksas). 

Pašvaldības finansētiem darbiniekiem, izņemot deputātus,  darba algas palielinātas 

par EURO 50 katram par pilnu darba slodzi. Tas saistīts valstī noteiktās minimālās algas 

palielinājumu, kā arī pašvaldības finansēto pedagogu mēnešalgas palielinājumu no 

2021.gada 1.septembra. 

 Izdevumi atlīdzībai no pašvaldības finansējuma plānoti 824241 (darba alga, 

piemaksas, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23.59%) 

 

Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti EUR 323035 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības 

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

 domes pārvaldei     EUR  234992, no tiem 

ģimenēm nepieciešama objekta izveide   EUR     12500 

vienotajam KAC                 EUR       7800 

veselības projektam                EUR       4349 

 

 Finanšu nodaļai     EUR     57806, 

 izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem   EUR     25000, 

 pašvaldības vēlēšanu komisijai                       EUR       5237 

   

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds)   EUR     5495, 

Nesadalītais atlikums  mājokļu apsaimniekošanai        EUR   19442,  

Rezerve pārējiem paredzamajiem izdevumiem  EUR   14724. 



 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Izdevumi plānoti EUR 50261 apmērā:  

       * Alsungas novada domes pašvaldības policijai  EUR 32370,  

       * Administratīvajai komisijai    EUR    814, 

       * Bāriņtiesai        EUR  17077. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Izdevumi plānoti EUR 515672 apmērā, t.sk.:  

 EUR     49484  apkurei, 

 EUR   217528  komunālās saimniecības un teritorijas uzturēšanai, 

t.sk. EUR    200000 ēkas Skolas ielā 11A 2.stāva pārseguma un jumta nesošo 

koka konstrukciju atjaunošanu, un jumta seguma atjaunošanai 

 EUR     48660 mājokļu apsaimniekošanai. 

 

Atpūta, kultūra, sports 

Izdevumi plānoti EUR 356234 apmērā, t.sk.: 

 EUR      16415  sportam, 

 EUR      41280  bibliotēkai, 

 EUR  207453 Tūrisma informācijas centram  

        (no tiem 157288 EUR pils remontam un pastāvīgās ekspozīcijas izveidei), 

 EUR   91086  kultūrai. 

 

Izglītība 

Izdevumi plānoti EUR 729640 apmērā, t.sk.: 

 EUR  222975 Pirmsskolas izglītības iestādei, 

 EUR  393076 Alsungas vidusskolai, 

 EUR   86465  Alsungas Mūzikas skolai, 

 EUR   27124 Izglītības pārvaldei. 

Izglītības iestādēm valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, izņemot Mūzikas 

skolu,  piešķirtas 8 mēnešiem periodam no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.augustam. 

. 

Sociālā aizsardzība 

Izdevumi sociālajai aizsardzībai kopā plānoti   EUR 171779 

          *Sociālajam dienestam              EUR 143238, 

 t.sk., dažādu veidu pabalstiem               EUR 49939, 

 pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi (pansionāti, bērnunams)  EUR 62898 , 

           *Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem 6 mēnešiem     EUR  4426 ,  

           * Daudzfunkcionālajam pakalpojumu centram             EUR 24115. 

            Ekonomiskā darbība 

           Kopā izdevumi ekonomiskajai darbībai plānoti EUR 112712. 

         * Izdevumi pašvaldības autoceļiem  plānoti         EUR  81980, 



         *  Izdevumi būvvaldei        EUR   15882,  

         *  Izdevumi autobusu uzturēšanai skolēnu pārvadīšanai EUR 14850. 

          Dabas aizsardzība 

        Dabas aizsardzībai plānoti izdevumi EUR 31025. 

 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 
Aizņēmumi 2021.gadam plānoti EUR  271753, t.sk. EUR 200000 ēkas Skolas ielā 

11A 2.stāva pārseguma un jumta nesošo koka konstrukciju atjaunošanu, un jumta seguma 

atjaunošanai un EUR 71753   Alsungas viduslaiku pils glābšanas darbu līdzfinansēšanai. 

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2021.gadā jāatmaksā 

EUR 42616. Aizņēmumu atmaksai līdzekļi rezervēti. 

 

 

Domes priekšsēdētāja       D.Kalniņa 

 

 

 

 


