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Alsungas novada Attīstības programmas 2015-2020 

Rīcību un uzdevumu izvērtējums 2015-2016 
 

 
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 

Jā Informēti uzņēmēji par dažādām 

līdzfinansējuma un investīciju piesaistes 
iespējām 

 

A
tb

ils
t 

EST-LAT projekts UNESCO tūrisms 

Pašvaldības telpu iedale uzņēmējdarbības 

uzsākšanai (frizētava) 

Palīdzība telpu apzināšanai jaunas 

aptiekas atvēršanai Skolas ielā 7 

U2 Attīstīt inženiertehnisko 
infrastruktūru, atbilstoši 
uzņēmējdarbības vajadzībām 

Jā Atbalstīts projekts priekšatlasē SAM 3.3.1. 
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 

infrastruktūras pārbūve Alsungas novadā 

 

U3 Veicināt uzņēmēju iesaisti un 
sadarbību 

Jā Tūrisma uzņēmēju tikšanās BALTTOUR 

ietvaros 
 

Dalība uzņēmēju dienās 2016 Liepājā 

Semināri lauksaimniekiem 

Tradicionālo svētku organizēšana 
sadarbībā ar uzņēmējiem, biedrībām 

 SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga vide  

 U4 Uzlabot un attīstīt 
inženiertehnisko infrastruktūru un 
satiksmes drošību 

Jā T 150 motora nomaiņa; 

Volvo auto greidera konstrukciju nomaiņa 

un remonts; 

MTZ 80 priekšējā tilta nomaiņa un motora 
kapitālais remonts 

 

  

Ūdens attīrīšanas iekārtas uzstādīšana 

Ceļdaļas urbumam 
 

Birzes ceļa grants seguma virskārtas 

atjaunošana 

 

 

Andiņu tilta remonts  

Pļāvēja-smalcinātāja iegāde  
Grants ceļa Viesuļi-Karpiņi virskārtas 

atjaunošana 
 

Rijas-Zaļumi grants ceļa seguma 
virskārtas atjaunošana 

 

Grants ceļa seguma Pucenes-Stobri 

virskārtas atjaunošana 
 

Grants seguma Apeņi-Murkšķi ceļa 
virskārtas atjaunošana 

 

Grants ceļa Annuži-Andiņu tilts virskārtas 

atjaunošana 
 

Grants ceļa Kliņģi-Šķēpeles virskārtas 

atjaunošana 
 



Grants ceļa Kurši-Skujas virskārtas 
atjaunošana 

 

Grants ceļa Mīzenes virskārtas 

atjaunošana 
 

Grants ceļa Andiņi-Zvagu virskārtas 

atjaunošana 

A
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Uzklāts asfaltbetona segums Liepu iela II 
kārtas ietvaros 

Grants ceļa Ūsiņi-Druvas virskārtas 

atjaunošana 

Uzlabota satiksmes drošība – izvietotas 

video novērošanas kameras 

Apstiprināts LEADER projekts “Drošības 
uzlabošana un izglītības iestāžu 

pieejamības nodrošināšana Alsungā” 

U5 Uzlabot mājokļu fondu un namu 
apsaimniekošanu 

Jā Veikti kapitālie remonti-plīts un krāšņu 

remonti 
 

Izremontēti 2 dzīvokļi (Skolas ielā 11a), 
paplašinot  iedzīvotājiem  iedalāmo 

dzīvojamo fondu 

U6 Veicināt publisko un privāto ēku 
energoefektivitāti  

Nē -  

U7 Veikt teritorijas labiekārtošanu Jā Domes ēkā nodrošināta vides pieejamība 

VPVKAC klientiem 
 

Organizētas talkas Alsungas teritorijas 
sakārtošanai 

Pie muzeja izveidota apstādījumu dome 

“Suitu josta” 

Novietoti vairāki jauni soliņi Alsungas 
teritorijā 

Šūpoļu  ierīkošana  Rožlaukumā 

U8 Nodrošināt ainaviskas vides 
aizsardzību 

Jā Dabas aizsardzības plāna “Užavas 
augštece” darbības termiņa pagarināšana 

 

Ainavprojekta izstrāde Muzejam 

piekļaujošajā teritorijā 

U9 Nodrošināt dabas resursu 
racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu 

Jā Zivju resursu papildināšana Alsungas 

dzirnavu ezerā 
 

Izsniegtas divas atļaujas  smilts-grants 
ieguvei 

U10 Nodrošināt kultūrvēsturiskā 
mantojuma attīstību 

Jā Skola darbojas UNESCO Asociēto skolu 

projektā 
 

Piešķirta mērķdotācija biedrībai “EKC 

“SUITI”” Suitu kultūrtelpas nodrošināšanai 

Iesniegts projekts SAM 5.5.1. Alsungas 

viduslaiku pils glābšanas darbiem 

Restaurētas Alsungas pils durvis 

Restaurācijai nodotas Alsungas pils 

mēbeles 

U11 Atbalstīt kultūrvēsturiskā 
mantojuma pētniecību un 
saglabāšanu 

Jā Mēleņu un villaiņu aušana un izšūšana  
Suitu mantojuma krātuvē notiek nemitīgs 

darbs izzinot, dokumentējot, fiksējot suitu 

kultūras vērtības, liecības, ekspozīcijas 
papildināšana, kas pieejama plašākai 

sabiedrībai. 

Skola piedalījās konkursā ”Pētīsim un 

izzināsim Latvijas vēsturi.”  

 

Novadmācības pulciņš 

Realizēts VKKF projekts “Kokles un 



stabules apmācība” 

Vēstures liecību apzināšana, uzglabāšana 

Alsungas muzejā 
 
Nodrošināta Suitu novada mācība 4.- 

6.klasei 
 
Skolā organizēts piemiņas pasākums 

“Suitu novada koklētājam Nikolajam 

Heņķim-150” 

Noorganizētas vairākas mācību ekskursijas 

skolēniem “ Pa suitu novadnieku- Lāčplēša 
kara ordeņa kavalieru dzīves, cīņu un 

piemiņas vietām” 

 
Nodrošināta folkloras kopu un deju 

kolektīvu darbība 

Veikta pils Arhitektoniski mākslinieciskā 

izpēte  

Veikta pils ZA torņa mitrināšanas 

novēršana 

Izrādes „Balandnieki” dramaturģijas 
izveide 

Kultūras namā jauns pašdarbības kolektīvs 
– Suitu dūdenieki  

U12 Veicināt kultūrvēsturiskā 
mantojuma popularizēšanu  

Jā Burdona dziedāšana starpnovadu 

sadziedāšanās pasākumā 
 

Organizēti Suitu rauša svētki 

Folkloras kopas ”Suitiņi” uzstāšanās  

Alsungas muzeja nodrošinātas ekskursijas 

gida pavadībā 

Alsungas muzejā nodrošināti pasākumi un 
izstādes 

EKC SUITI Projekti: Mēleņu un balto 
rakstaino villaiņu aušana un izšūšanas 

apmācība, Alsungā un Jūrkalnē; CD Suitu 

kāzas. Suitu kāzas un precību dziesmas 
izdošana; Tradicionālās kokles spēles 

apmācība; Dūdu spēles apmācība 
Alsungā; Dzijas krāsošanas darbnīca 

suitos; Tradicionālās dziedāšanas 
meistarklase folkloras kopai “Suiti vīri”, 

Suitu tradīciju skoliņa 2016; Radošās 

darbnīcas “Austuve” telpu atjaunošana; 
Etnogrāfiskā suitu tautastērpa 

atjaunošana uzvedumam “Suitu kāzas”; 
Scenārija veidošana uzvedumam ”Suitu 

kāzas”; Aušanas apmācība Basos un 

Gudeniekos; Dreļļu aušanas tehnikas 
apmācība Jūrkalnē; Setu-suitu tradīciju 

skoliņa 2016 

Kultūras namā 9 pašdarbības kolektīvu 

darbība: etnogrāfiskais ansamblis SUITU 

SIEVAS, folkloras kopas SUITIŅI, SUITU 
VĪRI un SUITU DŪDENIEKI, vidējās 

paaudzes deju kopa SUITI, senioru deju 
kolektīvs KALMES, amatierteātris, 

vidusskolas deju kolektīvs, keramikas 

pulciņš 

 SM3 Saliedēta, izglītota un radoša sabiedrība 

U13 Uzlabot pašvaldības pārvaldības Jā Sociālā dienesta darbinieku prasmju un 

kompetences paaugstināšana apmeklējot 
  



efektivitāti 

 

kursus, seminārus un apmācības 

Nodrošināta ES un valsts finansējuma 

piesaiste projektu realizēšanā 
 

Izveidots Valsts un pašvaldību  vienotais 

klientu apkalpošanas centrs  
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U14 Veicināt pašvaldības sadarbību ar 
sabiedrību un organizācijām 

 

Jā Alsungas pašvaldības policijas lekcijas 

vidusskolas skolēniem par drošību vasarā 
un ceļu satiksmes noteikumiem 

 

KPR Sadarbības projekts “Kurzeme visiem” 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvas 
pašvaldību – Darbenai, viesu uzņemšana 

Alsungā  

Sadarbībā ar Kuldīgas un Talsu 
pašvaldībām iesniegts projekts SAM 5.5.1. 

Nodrošināts iedzīvotāju iniciatīvu konkurss 

“Mēs-Alsungai!” 

Nodrošinātas iedzīvotāju sapulces 
Atbalstīta biedrība “ECK “Suiti”” 

Atbalstīta biedrība “Alsungas keramika” 

Atbalstīta biedrība “Suitu amatnieki” 

Atbalstīta biedrība “Ziedupīte” 

U15 Veicināt sabiedrības iesaisti un 
nodrošināt sabiedriskās attiecības 

Jā Izveidota mūsdienīga novada mājaslapa  
Izveidots video rullītis par Alsungu 

Nodrošinātas Alsungas ziņas Kurzemes 

radio 

Informatīvo materiālu un afišu 
izgatavošana iedzīvotāju informēšanai 

Izveidots un uzturēts Alsungas novada 
Facebook un Twitter konts 

Organizēti Alsungas novada tradicionālie 

svētki 

Izveidots jauns publiskais interneta 
pieejas punkts Alsungas muzejā 

U16 Uzlabot sabiedrisko drošību 

 

Jā Pašvaldības policijas materiālās bāzes 
uzlabošana- Iegādātas un uzstādītas 3 

video novērošanas kameras 

 

U17 Veicināt veselības aprūpes 
pieejamību 

 

Jā Nodrošināti logopēda un psihologa 

pakalpojumi 
 

Likvidējot aptieku Pils ielā 8, nodrošināta  

jaunas aptiekas izveide Skolas ielā 7 

U18 Veicināt sociālo pakalpojumu un 
infrastruktūras attīstību 

 Nodrošināts sociālais darbs ar ģimenēm ar 

bērniem un darbs ar pieaugušām 
personām 

 

Informēta un izglītota sabiedrība par 

sociālajiem pakalpojumiem 
 

Nodrošināta datu bāzes SOPA sasaiste ar 
citiem pašvaldības un valsts informācijas 

sniedzējiem  

Pilnveidots darbs ar pašpalīdzības un 

atbalsta grupām sadarbībā ar LSK un NVA 

U19 Pilnveidot izglītības iestāžu 
materiāltehnisko bāzi un 
infrastruktūru 

 

Jā PII “Miķelītis” rotaļu mājiņas iegāde 

projektu konkursā „Mēs Alsungai 2016” 
 

PII “Miķelītis” 1 grupiņas grīdas seguma 

nomaiņa  

PII “Miķelītis” sporta zāles remonts 

PII “Miķelītis” iegūts dators projektā 



Renovēta skolas aktu zāle, iegādātas 
jaunas žalūzijas, jauni krēsli un prožektori  

 Veikts kosmētiskais remonts un grīdas 

seguma nomaiņa koridorā uz aktu zāli 
skolā 

Skolā iegādāts sporta inventārs- volejbola 

bumbas un florbola bumbiņas  

U20 Paaugstināt izglītības kvalitāti un 
veicināt izglītojamo piesaisti  

 

Jā Ar transportu nodrošināta nokļūšana līdz 

bērnudārzam un vidusskolai 
 

Alsungas vsk.2015./2016.-126 skolēni (no 

12.klases 8 absolventiem-5 studē 

augstskolās (no tiem-3 budžeta grupā),1-
koledžā,2-strādā; no 9.kl.19 beidzējiem- 

12 turpina mācības 10.kl.);   2016./2017.-
123 skolēni ( atvērta 10.kl. ar 14 

skolēniem); PII-2015./2016.-53 bērni, 
2016./2017.-59 bērni;  mūzikas skola-

2015./2016.-81 audzēknis, 2016./2017.-

86 

Skolā nodrošināta logopēda un psihologa 

pieejamība 
 
Skolēniem organizētas tikšanās ar karjeras 

konsultantiem 

Vidusskolēniem maksā stipendijas par 

labām un teicamām sekmēm mācībās 
 Mācību gada noslēgumā organizētas 

ekskursijas skolēniem ar labām sekmēm 

U21 Veicināt izglītības personāla 
profesionālo pilnveidi 

Jā Nodrošināta Izglītības pārvaldes, 

vidusskolas,  PII “Miķelītis” darbinieku 
profesionālā pilnveide kursos un 

semināros 

 

Iesaiste LPS T4 izglītības tīkla projektā 

Noorganizēts pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Durbes vidusskolu 

U22 Nodrošināt neformālās un 
interešu izglītības piedāvājumu 

 

Jā Skola īsteno interešu izglītības pulciņus, 

iespēja darboties arī kultūras nama 
pulciņos 

 

Skolā darbojas sporta pulciņš 2.- 4.klasei 
un 5.- 9.klasei 

Iegādāti vidējās paaudzes deju kopas 

SUITI sievām - svārki un jakas 

Mūzikas skolai nodrošināta jaunas ģitāras 

iegāde 

Boksa pulciņš 

U23 Paplašināt neformālās un 
interešu izglītības piedāvājuma klāstu 

Jā Paplašināts neformālās un interešu 

izglītības klāsts – Jaunsargi, Jaunie 

ugunsdzēsēji, boksa- karatē pulciņš, 
Aerobikas, Pilašu nodarbības 

 

U24 Veicināt daudzveidīgu kultūras 
pasākumu pieejamību 

 

Jā Alsungas muzejā nodrošināti pasākumi un 
izstādes 

 

Nodrošinātas Ziemassvētku rūķu 
darbnīcas Alsungas muzejā 

Notikuši visu gadskārtu un valsts svētku 

pasākumi, organizētas izstādes, koncerti, 
Miķeļu pasākumi un Suitu lebediks, Jāņi 



Biedrība EKC Suiti rīkotās izstādes, dalība 
novada svētkos un pasākumos, suitu 

tradīciju prezentācijas ārvalstīs – Cimdu 
izstāde, “Suiti. Deja. Vēstures mirkļi. “ , 

Maizes svētki, tradicionālās kokles spēles 

nometne, dūdu spēles meistarklases, 
aušanas apmācības nodrošināšana, dzijas 

krāsošanas meistarklase, tradicionālās 
dziedāšana meistarklases, starptautisko  

un vietējā mēroga nometņu organizēšana. 
Dalība starptautiskos festivālos Ungārijā 

un Čehijā 

U25 Pilnveidot kultūras un citu 
iestāžu infrastruktūru 

 

Jā Izremontētas divas izstāžu zāles muzejā  

Kultūras namā uzstādīts skatuves 

priekškars, atjaunota skaņu aparatūru, 
iegādāts projektors un stacionārs ekrāns, 

jauns printeris 

U26 Attīstīt tūrisma pakalpojumus un 
infrastruktūru 

 

Jā Nodrošināta pakalpojumu daudzveidība, 

piemēram, vēstuļu rakstīšana Pils tornī 
 

Iesniegts EST-LAT projekts TIC izveidei 

Izdots buklets par novadu 

Izveidots jauns tūrisma piedāvājums – 

durvis uz Alsungu 

Nodrošināta Alsungas kā tūrisma 

galamērķa publicitāte – Latvijas radio, 
Latvijas televīzijā, tūrisma izstādē Balttour 

un  soc.tīklos 

 

U27 Attīstīt sporta infrastruktūru un 
materiāltehnisko bāzi 

 

Jā Atklāts jauns Ugunsdzēsēju tornis-jauno 

ugunsdzēsēju apmācībām 
 

Strītbola laukuma izveide 

Jaunas formas Alsungas futbola komandai 

U28 Nodrošināt jauniešu iesaisti 
sabiedriskās aktivitātēs 

Jā Vidusskolas sadarbība ar Suitu jauniešu 
centru  

 

Jauniešu iesaiste” Labo darbu nedēļā” 

Jauniešu iesaiste brīvprātīgā darba 

nodrošināšanā 

Informatīvā izdevuma “Alsungas ziņas” 
izplatīšana 

 

Jauniešu iesaiste Ziemassvētku paciņu 

nogādāšanā pensionāriem 
 

Alsungas jauniešu līdzdalība citu novadu 

jauniešu dienās 
 

Alsungas jauniešu iesaiste tradicionālo 
svētku organizēšanā  

 

 


