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IEVADS
Šis ir Talsu rajona Kolkas pagasta padomes publiskais gada pārskats, kas
sagatavots saskaĦā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 72.pantu, likuma “Par
budžetu un finansu vadību” 14.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 17.01.2006.
noteikumiem Nr.44 “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas
kārtību”.
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PAMATINFORMĀCIJA
Iedzīvotāju kopskaits – 1226
Sīkrags – 10; Mazirbe – 126; Košrags – 11; Pitrags – 44; Saunags – 20; Vaide – 8;
Kolka – 983; Uši – 17; Ēvaži - 7
Platība - 116,93 km²
Iedzīvotāju blīvums – 9,40 iedz. /1 km²

Kolkasrags ir tālākais Kurzemes ziemeĜu punkts. Attālums līdz rajona centram Talsiem - 75 km, attālums no Kolkas līdz Rīgai - 180 km. Tuvākās lielākās apdzīvotās vietas ir
Roja un Dundaga 35 km attālumā. Kolkasragā var vērot gan saullēktu, gan arī saulrietu.
No Kolkasraga ziemeĜaustrumu virzienā jūrā stiepjas 7 km gara līdz 2m dziĜa sēre,
kas ir Ĝoti bīstama kuăiem un laivām. Vētras laikā šeit cits pret citu triecas 7m augsti
viĜĦi. Šeit ir viena no lielākajām kuău kapsētām Baltijas jūrā. Senatnē šo sēkli dēvēja
par Ĝaunā milža Toma degunu (Tom naas).
Nostāsti vēstī, ka Kolkasragā, brīdinot jūrniekus, senatnē dedzināti ugunskuri. Laiku
pa laikam jūras laupītāji pārvietojuši ugunskurus uz Zilajiem kalniem, un kuăi uzskrējuši
uz sēkĜiem. Krava nolaupīta, bet jūrnieki nogalināti. Tāpēc raga nosaukums it kā
darināts no lībiešu vārda Kuōl – ka (mirsti ar’!). Vietējie iedzīvotāji sevi agrāk sauca par
“kalāmied” – zvejniekiem, jeb “rāndalist” - jūrmalniekiem.
1883.gadā iepretim Kolkas raga smailei uz mākslīgās salas jūrā uzcelta Kolkas
bāka.
Kolkas pagastā atrodas zvejniekciemi – Sīkrags, Mazirbe, Košrags, Pitrags, Saunags,
Vaide, Kolka, Uši, kas iekĜauti lībiešu kultūrvēsturiskajā teritorijā

“Lībiešu krasts”.

Praktiski viss pagasts ietilpst Slīteres nacionālā parka teritorijā. Privāto personu lietošanā
vai īpašumā ir 11,9% pagasta teritorijā ietilpstošās zemes. Iedzīvotāju iztikas avots jau
izsenis bijusi jūra. Piekrastē būvētas laivas, ar kurām vīri devušies jūrā. No 19.gs. līdz
20.gs. vidum piekrastes ciemos bija izveidoti nelieli zivju pārstrādes uzĦēmumi, kuros
kūpināja butes, reĦăes, gatavoja ėilavas.
Pavasarī Kolkasrags ir ideāla vieta ornitologiem. Vienā dienā šeit var novērot pat
200 dažādu putnu sugas.
Kolkas pagasta teritorijā atrodas kūdras atradnes - Bažu purvs.
Ievērojamākās apskates vietas Kolkas pagastā – Kolkasrags, Līvu centrs Kolkā,
katoĜu baznīca, pareizticīgo baznīca, evaĦăēliski

luteriskā baznīca, meža dzīvnieku ragu
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kolekcija Vaidē, baptistu baznīca Pitragā, etnogrāfiskā kolekcija “Randāli” un Lībiešu
Tautas nams Mazirbē.
Kolkas pagasta zvejnieku ciemi Košrags un Sīkrags ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības
kultūras pieminekĜi.
Kolkas pagasta padome Latvijas Republikas Valsts ieĦēmumu dienesta NodokĜu
maksātāju reăistrā reăistrēts 1996.gada 7.martā ar reăistrācijas Nr.90000041949.
Kopš 2001.gada marta pašvaldība izdod informatīvo biĜetenu “Kolkas Rags”.
Populārākie pasākumi Kolkas pagastā ir jūlija otrajā sestdienā svinētie Jūras
svētki Kolkā un augusta pirmajā sestdienā – Lībiešu svētki Mazirbē.

Katru gadu

pagasta teritorijā notiek valsts mēroga sacensības vindsērfingā.
Pašvaldības pakĜautībā ir

pamatskola, tautas nams, 2 bibliotēkas, mūzikas skola,

pirmsskolas izglītības iestāde, bāriĦttiesa, dzimtsarakstu nodaĜa. Pagastā darbojas ăimenes
ārsts, stomatologs, 4 konfesiju draudzes, pasta nodaĜa, Kolkas jūras hidrometeoroloăiskā
stacija, jūras robežsardzes postenis, Latvijas jūras administrācijas bāku uzraudzības
dienests, 5 veikali, degvielas uzpildes stacija, kafejnīca, viesnīca. Kolkas tautas namā
darbojas

pensionāru

ansamblis

“Sarma”, jauktais

koris,

lībiešu

ansamblis “Laula“,

līnijdejotāju grupa. Kolkas pagastā atrodas stadions, darbojas tirgus.
2003.gada 4.martā Kolkas pagasta padome

Latvijas

Republikas

UzĦēmumu

reăistrā reăistrē komersantu SIA “Kolkasrags” ar vienoto reăistrācijas Nr. LV41203019340,
pašvaldības ieguldījums - zeme KOLKASRAGS 14,3316 ha platībā, kas sastāda 103 000
kapitāla daĜas , t.i. 49 %. UzĦēmuma galvenie darbības veidi – tūrisms - Kolkasraga
apmeklētāju apkalpe, informācijas sniegšana un teritorijas apsaimniekošana. Sabiedrība
organizē un atbalsta kultūras un izglītības projektus, kas atspoguĜo lībiešu krasta vēsturi,
nacionālās vērtības un veicina videi draudzīgu dzīvesveidu. Kopš 2003.gada 28.jūlija par
SIA rīkotājdirektoru iecelts Jānis Dambītis.
2006.gada 25.maijā Kolkas pagasta padome
reăistrā reăistrē

komersantu SIA “Kolkas

LV40003579893.

UzĦēmuma darbības

ūdens”

veids – ūdens

Latvijas Republikas UzĦēmumu
ar vienoto reăistrācijas
ieguve,

attīrīšana

un

Nr.
sadale.

Pašvaldībai uzĦēmumā pieder 2000 kapitāla daĜas , t.i. 100 %. Par SIA rīkotājdirektoru
iecelts Juris Apse.
Pagasta teritorijā attīstās uzĦēmējdarbība, galvenokārt – zivju pārstrāde. Produkciju
ražo un eksportē SIA “Līcis-93”, SIA “Banga-Seafood International”.
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PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS STRUKTŪRA
1. Kolkas pagasta teritorijā atrodas astoĦas apdzīvotas vietas ciemu kategorijā:
1.1. Sīkrags;
1.2. Mazirbe;
1.3. Košrags;
1.4. Pitrags;
1.5. Saunags;
1.6. Vaide;
1.7. Kolka;
1.8. Uši;
1.9. Ēvaži

2. Pašvaldības funkciju īstenošanu Kolkas pagastā nodrošina pašvaldības lēmējorgāns padome, tās administrācija un pašvaldības iestādes.
KOLKAS PAGASTA PADOME
priekšsēdētāja Benita OSE

Izpilddirektors
Ilmārs GLEGLU

Priekšsēdētājas vietniece
Inese ŪDRE

Kolkas PII “RŪĖĪTIS”
vadītāja
Aija TARLAPA

Kolkas pamatskola
direktore
Antra LAUKŠTEINE

Kolkas mūzikas skola
direktore
Inora SPROĂE

Kolkas tautas nams
direktore
Maija RĒRIHA

Kolkas bibliotēka
vadītāja
Olita KALNA

Mazirbes bibliotēka
bibliotekāre
Sniedze ŠVĀĂERE

Ielu apsaimniekošana

Central. grāmatvedība
grāmatvede
Eva FRIŠENFELDE
Pagasttiesa
priekšsēdētājs
Ojārs FREIBERGS

Dzimtsarakstu nodaĜa
pārzine Anita OTOMERE

Dzīvojamā fonda privatizācijas
komisija - priekšsēdētājs
Jānis VARSLAVĀNS

Administratīvā komisija
priekšsēdētājs
Aigars KEHERS

Vēlēšanu komisija
priekšsēdētājs
Aldis PINKENS

Finanšu komiteja

Sociālo jautājumu un
izglītības, kultūras un sporta
komiteja

Pagasta attīstības plānošana
ppeciālists
Guntis KěAVIĥŠ

Sporta pasākumu
organizēšana

3. Padome, atbilstoši PILSĒTAS DOMES, NOVADA DOMES UN PAGASTA PADOMES
VĒLĒŠANU LIKUMAM, sastāv no 7 deputātiem.
Padomes priekšsēdētāja
Priekšsēdētājas vietnieks
Deputāts
Deputāts
Deputāts
Deputāts
Deputāts

Benita Ose
Inese
Ūdre
Guntis Otomers
Guntis KĜaviĦš
Ilmārs
Geige
Visvaldis Feldmanis
Aigars Kehers
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4. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai padomes sēdēs, padome
izveido šādas pastāvīgās komitejas:
4.1. Finanšu , tautsaimniecības un pagasta attīstības komiteju;
4.2. Sociālo jautājumu un kultūras, izglītības un sporta komiteju.
5. Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina padomes darba organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, un tas sastāv no: izpilddirektora, padomes sekretāres, grāmatvedes,
kasieres- rēėinvedes.
6. Pašvaldības iestādes:
6.1. Kolkas pamatskola;
6.2. Kolkas pirmsskolas izglītības iestāde „Rūėītis”;
6.3. Kolkas tautas nams;
6.4. Kolkas bibliotēka;
6.5. Mazirbes bibliotēka;
6.6. Kolkas mūzikas skola.
7. Atsevišėu pašvaldības funkciju pildīšanai padome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības
iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas:
7.1. administratīvo komisiju;
7.2. dzīvokĜu privatizācijas komisiju;
7.3. vēlēšanu komisiju;
7.4. piekrastes zvejniecības lietu komisiju;
7.5. iepirkumu komisiju.
Komisiju tiesības, pienākumi un struktūra tiek noteikti saskaĦā ar komisiju nolikumiem, kurus
apstiprina Kolkas pagasta padome.
8. Padomes izveidoto iestāžu tiesības, pienākumi un struktūra tiek noteikti, saskaĦā ar iestāžu
nolikumiem, kurus apstiprinājusi Kolkas pagasta padome.

PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS UN
IZPILDDIREKTORS

10. Padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāja amats ir algots.
Priekšsēdētājs ar padomes lēmumu saĦem amatalgu un piemaksas, saskaĦā ar Kolkas pagasta
padomes nolikumu PAR DARBA SAMAKSU PAGASTA PADOMES DARBINIEKIEM.
Kolkas pagasta priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšana nav savienojama ar citu algotu darbu,
izĦemot zinātnisko, pedagoăisko vai radošo. Padomes priekšsēdētājs:
10.1. koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību;
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10.2. padomes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus,
atver un slēdz kontus banku iestādēs;
10.3. saskaĦo padomes izpilddirektora lēmumus par padomes darbinieku pieĦemšanu
vai atlaišanu no darba;
10.4. dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem;
10.5. sagatavo izskatīšanai padomes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;
10.6. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos,
padomes lēmumos un šajā nolikumā.
11. Padomes priekšsēdētājam ir viens vietnieks, ko ievēl padome. Kolkas pagasta padomes
priekšsēdētāja vietnieka amats nav algots. Priekšsēdētājas prombūtnes laikā

viĦu aizstāj

vietnieks, par to saĦemot samaksu, saskaĦā ar Kolkas pagasta padomes nolikumu

PAR

DARBA SAMAKSU PAGASTA PADOMES DARBINIEKIEM.
12. Padomes priekšsēdētāja vietnieks:
12.1. pilda padomes

priekšsēdētāja pienākumus viĦa prombūtnes laikā vai viĦa

uzdevumā;
12.2. iesniedz padomes

priekšsēdētājam priekšlikumus dibināt darba grupas un

komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas,
iestāžu, uzĦēmumu un pieaicinātos speciālistus. Komisijās darbojas arī pašvaldības teritorijas
iedzīvotāji, kuri savu vēlēšanos izteikuši rakstiski ar iesniegumu pagasta padomei. Komisiju
personālo sastāvu padome apstiprina ar savu lēmumu;
12.3. veic citus padomes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.
13. Pašvaldības administrācijas vadītājs ir izpilddirektors, kurš:
13.1. saskaĦojot ar padomes

priekšsēdētāju, slēdz koplīgumu ar padomes

administrācijas darbiniekiem;
13.2. organizē padomes lēmumu izpildi;
13.3. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem;
13.4. sagatavo priekšlikumus padomei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un
nelietderīgu lēmumu atcelšanu;
13.5. ierosina padomei

iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu un

uzĦēmumu vadītājus;
13.6. saskaĦojot ar padomes

priekšsēdētāju, pieĦem darbā un atbrīvo no darba

pašvaldības administrācijas darbiniekus;
13.7. organizē pašvaldības sociāli ekonomiskās attīstības plāna projekta, publiskā
pārskata un budžeta projekta izstrādāšanu un iesniedz tos padomei;
13.8. saskaĦā ar padomes lēmumiem veic citus pienākumus.
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PADOMES PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS

14. Vēlot komiteju locekĜus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts izvēlas komiteju
atbilstoši interesēm un vēlmēm. Ja domstarpību gadījumā šo principu nav iespējams realizēt,
komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa. Komiteju darbu vada komitejas priekšsēdētājs,
ko izvēl no komitejas locekĜiem. Finanšu, tautsaimniecības un pagasta attīstības komitejas
darbu vada pagasta padomes priekšsēdētājs. Komitejas sēdes tiek protokolētas.
15. Finanšu , tautsaimniecības un pagasta attīstības komiteja:
15.1. nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo
komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
15.2. sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par
prioritātēm līdzekĜu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieĦēmumu daĜa;
15.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī
par padomes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem
izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieĦēmumu daĜā;
15.4. sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu, t.sk. par
komunāliem pakalpojumiem un nedzīvojamo telpu īri;
15.5. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;
15.6. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, uzĦēmumu, valžu,
komisiju, darba grupu budžeta līdzekĜu pieprasījumus un projektus;
15.7. sniedz atskaiti padomei par pašvaldības budžeta izpildi par stāvokli uz 1.jūliju,
1.oktobri un 1.janvāri. Ikmēneša atskaite par budžeta izpildi tiek sagatavota Valsts kases
noteiktajā formā un tiek izsniegta deputātam pēc viĦa rakstiska pieprasījuma;
15.8. izstrādā gada publisko pārskatu;
15.9..sagatavo atzinumus : par teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;
15.10. par zemes lietām;
15.11. par īpašumu un teritorijas izmantošanu;
15.12. par teritorijas labiekārtošanu un apstādījumu plānošanu;
15.13. par vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērėiem;
15.14. par starptautisko sadarbību un tūrismu;
15.15. par investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
15.16. par administratīvi teritoriālo reformu;
15.17.par satiksmes organizāciju.
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16. Sociālo jautājumu, kultūras, izglītības un sporta komiteja sagatavo izskatīšanai padomes
sēdē jautājumus:
16.1. par sociālo palīdzību;
16.2. par palīdzību dzīvokĜu jautājumu risināšanā;
16.3. par dzīvojamo telpu izmantošanu;
16.4. par veselības aprūpi un aizsardzību;
16.5. izglītības, kultūras un sporta jautājumus izskatīšanai padomes sēdē;
16.6. sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas skar izglītības, kultūras un sporta
jautājumus;
16.7. izskata pagasta izglītības, kultūras un sporta iestāžu un darbinieku budžeta
līdzekĜu pieprasījumus un iesniedz tos finansu komitejai.
16.8.par bērnu un jauniešu brīvā laika nodarbībām.
17. Padomes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības :
17.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, iestāžu

dokumentāciju, saĦemt

dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju sēdēs;
17.2. saĦemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm nepieciešamos dokumentus un
paskaidrojumus. Domstarpības starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības
amatpersonām, iestādēm izlemj padomes priekšsēdētājs vai padome.
18. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Tajās var
piedalīties katrs padomes

deputāts. Komitejām un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi

uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.
19. Komitejas sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaĦojot ar
padomes priekšsēdētāju un paziĦojot

pagasta padomes sekretārei, kas nodrošina komiteju

sēžu protokolēšanu. Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir padomes sēdes.
20. Par komitejas sēžu vietu, laiku un darba kārtību

komitejas priekšsēdētājs

informē

deputātus ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās komitejas sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas
pirms ārkārtas komitejas sēdes.
21. Komitejas lēmumu projekti, atzinumi par tiem, izziĦas materiāli, deputātu iesniegumi,
priekšlikumi un jautājumi tiek nogādāti padomes deputātiem uz viĦu norādītajām adresēm ne
vēlāk kā vienu dienu pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms komitejas
ārkārtas sēdes.
22. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes un sastāda sēdes darba
kārtību. Lēmumu pieĦem ar klātesošo balsu vairākumu, neizšėirta balsojuma gadījumā
noteicošā ir komitejas priekšsēdētāja balss. Komitejas sēdes protokolu paraksta komitejas
priekšsēdētājs un visi komitejas locekĜi.
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23. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekĜu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs
sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiĦām dienām. Ja uz
atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekĜu vairākums, komitejas priekšsēdētājam par
to jāpaziĦo padomei.
24. Padomes deputāti kopīgas nostājas veidošanai var veidot frakcijas. Katrā frakcijā ir jābūt
ne mazāk kā trīs padomes deputātiem. Par frakcijas sastāvu tās vadība rakstiski informē padomi
nākošajā sēdē pēc frakcijas izveidošanas.
25. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem paredzami noteikti pieĦemšanas laiki (ne retāk kā
vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās. Attiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu
izskatīšanā savos pieĦemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas
darbinieku, saskaĦojot ar padomes priekšsēdētāju vai tā vietnieku.
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PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBA
Kolkas pagasta padome 2007.gada pavasarī sagatavoja un iesniedza reăionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijā Kolkas pagasta teritorijas plānojuma (TP) grozījumu projektu, lai
nodotu saskaĦošanai Kolkas pagasta ciemu robežas. No astoĦu ciemu robežām saskaĦotas tika
tikai Ušu ciema robežas. Pārējo ciemu robežu projekti ir jāpārskata.
2007.gadā Kolkas pagasta teritorijas plānojuma daĜa tika apturēta ar reăionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministra 2007. gada 6. jūnija rīkojumu Nr. 2-02/144 “Par Kolkas pagasta
padomes 2003. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 6 “Kolkas pagasta teritorijas plānojums”
apturēšanu daĜā”.
Bez tam reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs apturēja trīs teritoriju
detālplānojumus, 2007. gada 6. jūnijā izdodot rīkojumus Nr. 2-02/145 “Par Kolkas pagasta
padomes 2006. gada 23. oktobra saistošo noteikumu Nr. 11 “Detālplānojums Nr. 01/08/05
Kolkas pagasta Sīkraga ciema īpašuma Jūrassili teritorijai, kadastra Nr. 8862 001 0061”
apturēšanu”, Nr. 2-02/146 “Par Kolkas pagasta padomes 2006. gada 23. oktobra saistošo
noteikumu Nr. 13 “Detālplānojums Nr. 02/08/05 Kolkas pagasta Mazirbes ciema īpašuma
Saulrīti teritorijai, kadastra Nr. 8862 002 0050” apturēšanu” un Nr. 2-02/147 “Par Kolkas
pagasta padomes 2006. gada 23. oktobra saistošo noteikumu Nr. 12 “Detālplānojums
Nr. 01/08/05 Kolkas pagasta Mazirbes ciema īpašumu Ausmas, kadastra Nr. 8862 002 0027, un
Undīnes, kadastra Nr. 8862 002 0204” apturēšanu”
ĥemot vērā pretrunīgos reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM)
lēmumus par detālplānojumiem Kolkas pagasta teritorijā, Kolkas pagasta padome saskaĦā ar
likumu „Par pašvaldībām” iesniedza prasību Satversmes tiesā par reăionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministra rīkojumu atcelšanu.
Satversmes tiesa, izskatot lietu rakstveida procesā, spriedumu pieĦēma 2008.gada
27.martā, un tas ir labvēlīgs reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram.
ĥemot vērā Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2007-17-05, Kolkas pagasta ciemu
teritorijās šobrīd nav spēkā esoša teritorijas plānojuma un spēkā esošu ciemu robežu.
No iepriekš minētā izriet uzdevumi 2008.gada periodam plānošanā. SaskaĦā ar
teritorijas plānošanas normatīvajiem dokumentiem ir jāizstrādā Kolkas pagasta teritorijas
plānojuma grozījumu trešā redakcija, ietverot jaunu priekšlikumu par ciemu robežām un krasta
kāpu aizsargjoslas līniju pagasta teritorijā. Izstrādātais projekts ir jāsaskaĦo ar vides
aizsardzības institūcijām un vides sabiedriskajām organizācijā.
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2008.gadā Kolkas pagasta teritorijā jebkura būvniecības iecere ir nododama publiskai
apspriešanai saskaĦā ar Būvniecības likuma prasībām, lai iedzīvotāji un ieinteresētas personas
var izskatīt individuāli katru iecerēto būvniecības projektu.
2008.gada laikā tika izstrādāti Kolkas pagasta TP grozījumu precizētā galējā
redakcija, saskaĦā ar RAPLM 30.07.2007. atzinumu. Vairākkārt notikušas diskusijas ar
Vides ministrijas un RAPLM amatpersonām par ciemu robežām Kolkas pagastā,
meklējot kompromisu starp privātīpašnieku un valsts institūciju interesēm.
SIA EgG izstrādājis un nodevis sabiedriskajā apspriešanai Kolkas pagasta TP
grozījumu izstrādi sadaĜā par Kolkas pagasta ciemu robežu, Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča krasta kāpu aizsargjoslas noteikšanu.
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1.

BUDŽETA INFORMĀCIJA
BUDŽETA FINANSĒJUMS UN IZLIETOJUMS
1.tabula (latos)

Klasif. kods

I
1. – 4.
9. – 12.
21.3.0.0.
21.4.9.9.
18. – 19.
18.0.0.0.
19.0.0.0.
II

III

I
1000-2000
4000
3000
6000
7000
5000
II
1000-2000
5000
III
1000-2000
6000
5000
01.000
03.000
04.000
05.000
06.000
07.000
08.000
09.000
10.000
F40321110
F40321120

Finanšu līdzekĜi

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
Pamatbudžeta ieĦēmumi
NodokĜu ieĦēmumi
NenodokĜu ieĦēmumi
Maksas pakalpojumiem un citi pašu ieĦēmumi
PamatlīdzekĜu sākotnējā atzīšana
Transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti
Speciālā budžeta ieĦēmumi
Privatizācijas fonds
AutoceĜu fondam no valsts dotāciju sadales
Dabas resursu nodoklis
Pārējie speciālā budžeta līdzekĜi
IeĦēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
Ziedojumi un dāvinājumi no fiziskajām personām
Izdevumi pēc valdības funkcijām (kopā)
Izdevumi pēc valdības funkcijām pamatbudžetā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti
Pamatkapitāla veidošana
Izdevumi pēc valdības funkcijām speciālajā budž.
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Izdev. pēc valdības funkcijām no ziedoj. un dāvināj.
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Sociālie pabalsti
Pamatkapitāla veidošana
Izdevumi pēc valdības funkcionālajām kateg.
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliăija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
SaĦemtie fiksētas likmes ilgtermiĦa aizĦēmumi
SaĦemto fiksētas likmes ilgtermiĦa aizĦēmumu
atmaksa

Iepriekšējā
Pārskata gadā
gadā
(faktiskā
Apstiprināts Faktiskā
izpilde)
plāns
izpilde

925 283
679 282
341 524
12 856
14 825
24 969
285 108
264 844
20 264
24 433
32
16 380
1 905
6 116
3 568
3 568
447 770
424 591
393 419
361 204
8 136
827
15 010
8 374
31 172
21 958
21 958
21 958
0
1 221
1 221
672
549
0
447 770
71 250
3 112
67 590
9 905
46 675
0
41 507
190 581
17 150
375 481
0

462 779
438 959
358 582
8 073
8 664
0
63 640
42 013
21 627
23 820
0
16 380
1 600
5 840
0
0
605 920
577 972
457 638
430 196
9 280
440
13 722
4 000
120 334
27 948
23 948
23 948
4 000
0
0
0
0
0
605 920
86 585
3 265
56 099
10 596
64 472
40
72 489
296 179
16 195
0
-19 520

486 148
456 337
350 529
5 427
9 830
11 580
78 971
52 237
26 734
28 037
345
19 836
1 938
5 918
1 774
1 774
546 197
508 077
469 811
425 679
18 613
588
17 376
7 555
38 266
36 625
23 407
23 407
13 218
1 495
1 215
977
238
280
546 197
97 144
3 332
64 640
15 096
62 264
0
48 382
235 385
19 954
0
-20 353
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Pamatbudžeta ieĦēmumu salīdzinājums %
2008.gada ieĦēmumi (pēc uzkrājuma principa) Ls 456 337, tai skaitā Ls 11 580 uzskaitīti kā
“Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieĦēmumi” – uzskaitē, saskaĦā ar Valsts Zemes Dienesta
datiem, pēc kadastrālās vērtības Ħemta no zvejnieku kolhoza “Banga” par pajām privatizēto
daudzdzīvokĜu māju zeme. Kopējie ieĦēmumi ir par Ls 206 210 mazāk nekā 2007.gadā.
Procentuāla atšėirība transfertu ieĦēmumos 2006. un 2007.gadā ir sakarā ar saĦemtajiem
maksājumiem no valsts budžeta.
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000

2006

2007

Transferti

PamatlīdzekĜu
sākotnējā
atzīšana

Maksas
pakalpojumi

NenodokĜu
ieĦēmumi

0

NodokĜu
ieĦēmumi

50000

2008

Pamatbudžeta izdevumu salīdzinājums %
2008.gada izdevumi (pēc uzkrājuma principa) ir Ls 508 077, kas ir par Ls 84 686 vairāk
nekā 2007.gadā.
250000
200000
150000
100000

2006

2007

Sociālā
aizsardzība

Atpūta, kultūra
un reliăija

Pašvaldības
teritoriju un

Vispārējie
valdības dienesti

0
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darbība

50000
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2. AKTĪVI UN PASĪVI
(KOPSAVILKUMA BILANCE)
2.tabula (latos)

Nr.p.k. Konts
1
1.1.
1.2.

AKTĪVI:
1000
2000

IlgtermiĦa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekĜi

617 497
85 391

840 182
87 221

1 403 683
221 839

1 383 916
149 841

PASĪVI:

702 888

927 403

1 625 522

1 533 757

3000
5000

Pašu kapitāls
Kreditori

684 212
18 676

887 783
39 620

1 196 693
72 868

1 127 123
51 506

ZEMBILANCE

0

0

9 645

15 506

Nomātie pamatlīdzekĜi
Citi zembilances aktīvi
Zembilances prasības

0
0
0

0
0
0

9 599
46
0

15 506

2
2.1.
2.2.

3
3.1.
3.2.
3.3.

uz
uz
uz
uz
31.12.2005. 31.12.2006. 31.12.2007. 31.12.2008.
702 888
927 403 1 625 522 1 533 757

X
X
X

1 020

2008.gada pārskata Kolkas pašvaldības bilances kopsumma ir Ls 1 533 757. Salīdzinot
ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma samazinājusies par Ls 96 648.
Veikts dzīvojamo māju
remonts par Ls 7 853.

kapitālais remonts par Ls 1 270, nedzīvojamo ēku kapitālais

Veikts izbūves – āra estrādes

kapitālais

remonts par Ls 6 689,

ekspluatācijā pieĦemtas divas jaunas auto pieturas – nojumes par Ls 3 950.
Uzskaitē pēc kadastrālās vērtības Ħemta no zvejnieku kolhoza „Banga” par pajām privatizēto
daudzdzīvokĜu māju zeme un daĜēji privatizēto māju zeme; zeme, uz kuras ir fiziskām personām
piederošas ēkas, bet kuras nav piešėirtas šo personu pastāvīgā lietošanā. Zemes platība
palielinājusies par 1.2779 ha ar kadastrālo vērtību Ls 11 534. Palielinājums noticis pamatojoties
uz likumu „Par lauksaimniecības uzĦēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”.

No

zembilances pārnesta zeme zem privātpersonai piederošas dzīvojamās mājas, 0,43 ha
platībā, kadastrālā

vērtība Ls 46. Pamatojums – LR likuma „Par zemes lietošanu un zemes

ierīcību” 33.panta 1.daĜas 10.punktu, un saskaĦā ar to, ka zemes lietotājs ir miris, nav iesniedzis
zemes izpirkšanas pieprasījumu un nav iekĜauts lauku zemju izpirkšanas reăistrā.
Izslēgta zeme, kuras privatizācija ir pabeigta, 2.4048 ha, Ls 24 205 kadastrālajā vērtībā.
No bilances izslēgts apkures katls, atlikusī vērtība Ls 2 447.
Pirkti jauni pamatlīdzekĜi par Ls 17 152. Papildināts bibliotēku fonds par Ls 1 941. No
uzskaites izslēgti ekspluatācijai nederīgi pamatlīdzekĜi Ls 17032 vērtībā, atlikusī vērtība Ls .
No pamatlīdzekĜiem uz mazvērtīgo inventāru izdarīts pārgrāmatojums par Ls 2 150.
Atlikumā ir 2007.gadā izstrādāti Kolkas PII ēkas renovācijas tehniskais projekts (ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanai) un Kolkas pagasta Sīkraga ciemata teritorijas grāvju
sistēmas renovācijas tehniskais projekts. Līgumi par tehniskajos projektos paredzētajiem
darbiem nav slēgti.
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3. DEBITORI
3.tabula (latos)

Nr.p.k.
Konts
2005.g.
2006.g.
2007.g.
2008.g.
1
2300
Debitori
7 629
10 790
14 339
8 641
1.1.
2310
Norēėini ar pircējiem un pasūtītājiem
7 629
10 790
14 339
8 641
1.1.1.
2318
t.sk. prasības pret augstākām iestādēm
4 500
5 215
4 939
0
1.2.
2381
Norēėini ar avansieriem
0
350
0
0

Kopš 2006.gada palielinājusies neapmaksātā nekustamā īpašuma nodokĜa daĜa par zemi, jo
liela daĜa īpašnieku mainījuši dzīvesvietas adresi, par to nepaziĦojot pašvaldībai. DaĜa izsūtīto
paziĦojumu par aprēėināto nekustamā īpašuma nodokli ar pasta starpniecību tiek atsūtīti atpakaĜ.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori samazinājušies par Ls 5 698.
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16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Norēėini ar pircējiem un
pasūtītājiem
2006.g.

Norēėini ar avansieriem

2007.g.

2008.g.

4. IEGULDĪJUMI UZĥĒMUMOS
4.tabula (latos)
Konts
UzĦēmuma nosaukums
Ieguldījuma veids
2005.g.
2006.g.
2007.g.
2008.g.
1310
SIA KOLKAS ŪDENS 40003579893
Pašvaldības līdzdalība radniecīgo uzĦēmumu kapitālā
0
12 500

Pašvaldības līdzdalība %

100
12 500
100
12 500
100
1320
SIA KOLKASRAGS 41203019340
Pašvaldības līdzdalība asociēto uzĦēmumu kapitālā
SIA “Nākotnes parks”līdzd. %
103 000

Pašvaldības līdzdalība %

49
51
103 000
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49
51
103 000
49
51
103 000
49
51

Kontā “Līdzdalība radniecīgo uzĦēmumu kapitālā” saskaĦā ar veikto sarunu procedūru
un 25.04.2006. Kapitāla daĜu pirkuma līgumu nopirkta SIA „ Kolkas ūdens” ar vienoto
reăistrācijas Nr.LV40003579893. Nopirktam uzĦēmumam reăistrētas 2000 kapitāla daĜas ar
nominālvērtību Ls 2000. Minētās kapitāla daĜas iegādātas un uzskaitītas to iegādes vērtībā
Ls 12 500. 2000 kapitāla

sastāda 100% no sabiedrības pamatkapitāla

un balsstiesībām.

Pašu kapitāls 2006.gada beigās Ls 14 648, 2007.gada beigās Ls 18 026, 2008.gada beigās
Ls 12 542.
Kontā “Līdzdalība asociēto uzĦēmumu kapitālā” iegrāmatotas pamatkapitāla daĜas SIA
“Kolkasrags” 49% apmērā. 2003.gada 4.martā Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistrā tika
reăistrēts komersants

SIA “Kolkasrags” ar vienoto reăistrācijas Nr.LV41203019340.

Kolkas pagasta padome SIA ir ieguldījusi zemi KOLKASRAGS 14,3316 ha platībā, kas
sastāda 103 000 kapitāla daĜas. Pašu

kapitāls 2006.gada beigās Ls 166 123, 2007.gada

beigās Ls 141 049, 2008.gada beigās Ls 131 412.
Aprēėinu

veikšanā un veidlapu izpildē izmantoti SIA „Kolkas ūdens”

un

SIA

„Kolkasrags” 2008.gada pārskati.
Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekĜu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu. Salīdzinot ar
iepriekšējo periodu, samazinājums par Ls 9 521, izslēdzot zemi. ”Rezerves” veidotas no
2006.gada, pārvērtējot zemes vienības. Zeme, kas uzskaitē pēc kadastrālās vērtības Ħemta no
zvejnieku kolhoza „Banga” par pajām privatizēto daudzdzīvokĜu māju zeme un daĜēji
privatizēto māju zeme; zeme, uz kuras ir fiziskām personām piederošas ēkas, bet kuras nav
piešėirtas šo personu pastāvīgā lietošanā,

pamatojoties uz likumu „Par lauksaimniecības

uzĦēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”.
2008.gadā izslēgta zeme, kuras privatizācija ir pabeigta, 2.4048 ha, Ls 24 205 kadastrālajā
vērtībā, tai skaitā rezerve Ls 9 521.
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Budžeta gada izpildes rezultātu pašvaldība aprēėina kā pārskata gada faktisko ieĦēmumu un
faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēėina par katru budžetu atsevišėi. Iepriekšējo
gadu budžeta izpildes rezultātā uzkrāj budžeta izpildes rezultātu par visiem iepriekšējiem
gadiem. IzmaiĦas postenī veidojas, ja pārskata gada rezultātu pārnes uz iepriekšējo gadu
rezultātu.

5. KREDITORI

5.tabula (latos)

Konts
2005.g.
2006.g.
2007.g.
2008.g

2
5000
Kreditori
18 676
39 620
428 829
406 634
2.1.
5112
IlgtermiĦa saistības – aizĦēmumi no Valsts kases
0
0
355 961
355 128
2.2.
52 – 59
ĪstermiĦa saistības
0
0
72 868
51 506
2.2.1.
5212
t.sk.

AizĦēmumi no Valsts kases
0
0
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19 520
0
2.2.2.
5311
Saistības pret piegādātājiem
2 746
12 494
14 390
9 283
2.2.3
5410
ĪstermiĦa saist.par saĦemtajiem avansiem
6 000
11 363
3 530
3 552
2.2.4.
5420
Uzkrātās saistības
0
0
15 144
16 584
2.3.
5600
Norēėini par darba samaksu un ieturējumiem
5 276
8 135
11 322
12 422
2.4.
5720
Norēėini par citiem nodokĜiem un nodevām un maksājumiem budžetam
4 654
7 628
8 962
9 665
2.4.1.
5721
t.sk. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2 857
2 723
3 239
3 160
2.4.2.
5722
VSAO iemaksas
1 797
4 905
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5 723
6 505

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru atlikums samazinājies par Ls
22 195.
04.04.2007. parakstīts līgums Nr. A2/1/07/104 ar Valsts

kasi

par 369 335

latu

aizĦēmumu. 07.09.2007. parakstīts līgums Nr. A2/1/07/445-V/08/1 ar Valsts kasi par 6
146 latu aizĦēmumu. „ĪstermiĦa aizĦēmumi un ilgtermiĦa aizĦēmumu īstermiĦa daĜa” uz
pārskata gada beigām nav grāmatota, pamatojoties uz 23.03.2009. vienošanās protokolu,
atliekot pamatsummas maksājumus 2009.gadam, atlikto pamatsummu sadalot proporcionāli
pa gadiem, nepagarinot aizĦēmuma atmaksas termiĦu.
ĪstermiĦa saistībās pret piegādātājiem un darbuzĦēmējiem iekĜauti norēėini par
sniegtajiem pakalpojumiem un norēėini par precēm.
Uzkrātās saistībās iekĜauti aprēėini par:
•

saistībām ar personālu par neizmantotajiem atvaĜinājumiem,

•

uzkrātie aizĦēmumu procenti kopā ar apkalpošanas izdevumiem latos.

Atsevišėi tiek uzskaitīti norēėini par tekošo darba samaksu un ieturējumiem no tās, kā
arī

nodokĜiem

- iedzīvotāju

ienākuma

nodokli

un

valsts

obligātajām

sociālās

apdrošināšanas iemaksām.
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000

2006.g

2007.g.

Norēėini par
citiem
nodokĜiem un

ĪstermiĦa
saistības Uzkrātās

ĪstermiĦa
sastības Saistības pret

0

IlgtermiĦa
saistības –
aizĦēmumi no

50000

2008.g.

2008.gadā zembilance palielinājusies par Ls 6 981.
Autotransports, saskaĦā ar 12.06.2007. nomas līgumu. Uzskaitē

Ħemta

pašvaldības
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bibliotēkās uzstādītā datortehnika bezmaksas interneta nodrošināšanai.
2008.gadā no zembilances pārcelta bilancē - zeme, zem privātpersonai piederošas
dzīvojamās mājas, 0,43 ha platībā, kadastrālā vērtība Ls 46. Pamatojums – LR likuma „Par
zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta 1.daĜas 10.punktu, un saskaĦā ar to, ka zemes
lietotājs ir miris, nav iesniedzis zemes izpirkšanas pieprasījumu un nav iekĜauts lauku zemju
izpirkšanas reăistrā.
SaĦemamās soda naudas par nenomaksātu nekustama īpašuma nodokli.

Pašvaldības 2008.gada publiskā pārskata budžeta informācija sagatavota izmantojot
datus no pašvaldības 2008.gada pārskata par budžeta izpildi.
2008.gada kopsavilkuma finanšu pārskats sastādīts divos sējumos – pirmais uz 62
lapām, otrais uz 29 lapām, pamatojoties uz LR likumiem - „Par grāmatvedību”, „Par
budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību” un Ministru kabineta noteikumiem – Nr.
749 (13.11.2007.) „Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu gada pārskatu sagatavošanas
kārtību” , Nr. 999 (02.12.2008.) „Grozījumi MK noteikumos Nr. 749”, Nr.867 (15.11.2005.)
„Kārtība, kādā

budžeta

iestādes

kārto

grāmatvedības

uzskaiti”,

Ministru

kabineta

instrukcija Nr.1 (06.01.2009.)
Finanšu pārskats ir sagatavots saskaĦā ar uzkrāšanas un darbības turpināšanas principu
un aptver laika periodu no 2008.gada 1.janvāta līdz 2008.gada 31.decembrim.
Pārskata dati Valsts Kases mājas lapā - http://www.kase.gov.lv.
Pašvaldības publiskais pārskats Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
mājas lapā - http://www.raplm.gov.lv, pašvaldībā un pašvaldības bibliotēkās.
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KOLKAS PAGASTA PAŠVALDĪBAS PERSONĀLS
Pašvaldībā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits 2008.gadā ir
74 darbinieki. Brīvu vakanču nav.

Vecuma grupās

<30

31-39

40-49

50-59

Sievietes
Vīrieši
KOPĀ

2
0
2

15
3
18

14
6
20

13
7
20

60 un
vairāk
7
7
14

KOPĀ

procentuāli

51
23
74

68.92 %
31.08 %

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

Iedzīvotāju pieĦemšana un personu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas
kārtība
Apmeklētājus pieĦem Kolkas pagasta padomes telpās darba laikā.
Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reăistrēšanu organizē pagasta padomes sekretāre.
Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības
institūcijai bez reăistrācijas. Kārtību, kādā tiek veikts darbs ar fizisko un juridisko personu
iesniegumiem, nosaka padomes priekšsēdētājs ar savu rīkojumu.
Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams
sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieĦem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu,
dzīves vai uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus reăistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi
attiecas uz rakstveida iesniegumiem.
Darbā ar fizisko un juridisko personu iesniegumiem atbilstoši padomes priekšsēdētāja
rīkojumam tiek nodrošināta vispārpieejamas un ierobežotas pieejamības informācijas
izsniegšanas kārtība un fizisko personu datu aizsardzības kārtība.
Padomes sēdē tiek izskatītas fizisko un juridisko personu sūdzības par domes komisiju un
pastāvīgo komiteju lēmumiem.
Informācijas izplatīšana
Kopš 2001.gada Kolkas pagasta padomes darbību regulāri atspoguĜo informatīvais
biĜetens „KOLKAS RAGS”.
Informācija un sludinājumi tiek ievietoti laikrakstos „Talsu Vēstis” un „Latvijas
Vēstnesis”.
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VADĪBAS ZIĥOJUMS

pie 2008.gada pārskata.
Pašvaldībai ir likumā noteiktas normas, kas nosaka, kādā veidā tiek pārraudzīta un
kontrolēta pašvaldības iestāžu finansiālā un administratīvā darbība.
Pašvaldības darbu reglamentē “ Likums par pašvaldībām.”
Tai ir savs materiāli finansiālais pamatojums, kas katra budžeta gadā tiek
pieĦemts,

sabalansējot

noteiktās

ieĦēmumu

un

izdevumu

pozīcijas.

Administratīvi

teritoriālās vienības pamats ir vietējā pašvaldība, kur ar sev interesējošiem jautājumiem
un problēmām to risināšanai var griezties jebkurš iedzīvotājs.
Vietējās pagasta padomes ir vēlētas. Lai varētu izvirzīt deputātu kandidātus, tiek
veidotas vēlētāju apvienības, kas izvirza noteiktus cilvēkus savu interešu pārstāvniecībai.
Kolkas pagasta padomē tie ir 7 deputāti.
Lai varētu notikt veiksmīga pašvaldības attīstība konkrētā laika posmā ( deputāti tiek
ievēlēti uz 4 gadiem ), nepieciešams izstrādāt dokumentu, kas reglamentē pagasta
padomes darbu- tas ir pagasta padomes nolikums. Pašvaldības nolikums ir pašvaldības
darbības pamats . Reizi mēnesi, pēc nepieciešamības arī biežāk , tiek sasauktas deputātu
padomes sēdes. Sēdēs izskatāmie jautājumi ir izskatīti patstāvīgajās komitejās , kuru
izveidošanu un darbību, kā arī sastāvu reglamentē katra pagasta pašvaldības nolikums.
Likumā noteikts, ka obligāti jābūt finanšu komitejai. Kolkas pagasta padomē darbojas arī
sociālās nodrošināšanas komiteja. Pēc nepieciešamības var tikt izveidotas arī citas
patstāvīgās

komitejas,

kas

konkrētai

pašvaldībai

nepieciešamas. Dažādu

konkrētu

uzdevumu veikšanai tiek veidotas komisijas.
Atsevišėi

nolikumā tiek

atrunāta pašvaldības

priekšsēdētāja

kompetence

un

pilnvaras. Tā kā lēmējvaru ( kas šinī situācijā ir 7 deputātu padome ) nepieciešams atdalīt
no izpildvaras, tad 2004.gada sākumā Kolkas pagasta padomē sāka darbu izpilddirektors.
ViĦa kompetencē ir pieĦemto lēmumu realizēšana dzīvē, kā arī pagasta iestāžu darbības
uzraudzība .Stingri noteikta ir pašvaldības lēmumu pieĦemšanas

kārtība. Pagastā ir

pieĦemti saistošie noteikumi, kas zināmā mērā nosaka kārtību, kas jāievēro noteiktajā
teritorijā, kā arī iespējamās soda sankcijas. Kolkas pagasts ir unikāls tādā ziĦā, ka tā ir
Slīteres nacionālā parka teritorija, kā arī to apskalo gan Baltijas jūra, gan Rīgas jūras
līcis. Pēdējā laikā aktualizējies būvniecības jautājums, jo mazie piekrastes ciemi veidojas
par vasarnīcu rajonu.
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Pašvaldību finanšu resursus atspoguĜo katra kalendārā gada budžets. Lielāko daĜu
sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis, un nekustamā īpašuma nodoklis . Vēl ir dažādu
savstarpējo norēėinu pozīcijas starp Latvijas pašvaldībām. Tā ka vietējā vara var noteikt ,
izstrādājot dokumentu par nodokĜiem un nodevām , noteiktus maksājumus, arī tie
papildina ienākumu daĜu. Vēl šinī sadaĜā var iekĜaut ienākumus par nomu u.c. Ienākumu
daĜu papildina arī dažādu juridisko un fizisko personu ziedojumi, kurus nepieciešamības
gadījumā izmanto izglītības iestāžu renovācijai , kā arī sociālo vajadzību apmierināšanai.
Pagasta teritorijā darbojas 4 konfesiju baznīcas, taču to darbību nereglamentē pagasta
izdoti noteikumi, tās darbojas neatkarīgi. Pašvaldības teritorijā nedarbojas neviena
politiskā partija, politiskās aktivitātes var vērot laikā
Neatkarīgi

no

organizācijas

pagasta

padomes

darbības

Kolkas

pirms vietējās varas vēlēšanām .
teritorijā

darbojas

sabiedriskās

:biedrība ‘”ZiemeĜkurzemes piekraste’’, ‘’Sīkraga

fonds’’

un ‘’Līvu

Savienība”.
Pozitīva ir Kolkas pagasta attīstības ranga atzīme Latvijas Statistikas institūta
sagatavotajā ‘’Reăionu attīstība Latvijā’’. Nevar neatzīmēt Kolkas pagasta ieguldījumu
Pašvaldību finansu

izlīdzināšanas fondā . Jāatzīmē fakts, ka veiksmīgi notiek līdzekĜu

piesaiste infrastruktūras projektu realizācijai.
Kolka ir zvejnieku ciems, kur atrodas arī Kolkasrags, kas ir tālākais Kurzemes ziemeĜu
punkts. Kolka kā apdzīvota vieta –ciems rakstos pirmo reizi minēta 1384.-1387.gadā Kolka
sāka strauji augt kopš 19.gadsimta vidus, kad strauji aktivizējās saimnieciskā darbība , un ciems
kĜuva par nozīmīgu centru Baltijas jūras un Rīgas jūras līča sadurvietā. Kolkas pagasts pastāv
no 1954.gada . Pašvaldība robežojas ar Talsu rajona Dundagas un Rojas un Ventspils rajona
Tārgales un Ances pašvaldībām. Kolkas pagastā ir astoĦi ciemi: Sīkrags, Mazirbe, Košrags,
Pitrags, Saunags, Vaide, Kolka un Uši.
Pašvaldības teritorijā ir šādi uzĦēmumi SIA “Gabriela”, SIA Sproăes aptieka “Baiba”,
firma “ Banga-Seafood International Ltd.”, SIA “Līcis 93”, Latvijas Pasta Kolkas nodaĜa , SIA
“Lateva”, Latvijas hidrometeoroloăiskās aăentūras punkts, Latvijas Jūras administrācija,
Ventspils radiotehniskais bataljons Kolkas atbalsta punkts, ap 20 zvejnieku saimniecības, SIA
“Kolkasrags”, SIA “Nākotnes Parks”, SIA ‘’Krauklis AS’”, SIA “StrautiĦu pelītes”.
Kolkas pagasta padome kopš 2001.gada augusta izdod informatīvo izdevumu KOLKAS
RAGS , tas tiek iespiests Talsu tipogrāfijā, metiens 500 eksemplāri.
Kolkas

pagasta

apsaimniekošanā ir

padome

ir

administratīva

teritorija 11690 ha platībā

, kas

iestāde, kuras

pārziĦā

un

atrodas Kurzemes pussalas

ziemeĜos. Pagastā 2008.gadā bija 1202 iedzīvotāji , blīvums 9,1 iedzīvotājs

uz 1km²,

pamattautība - latvieši-91,6 %, lībieši-1,8%. Par šo cilvēku sociālo nodrošinājumu rūpējas
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Kolkas pašvaldība. Juridiskais statuss - Kolkas pagasta padome, ar noteiktu reăistrācijas
numuru 90000041949, noteiktiem uzdevumiem un pienākumiem.
Kolkas pagasta padome izstrādājusi Nolikumu, uz ko pamatojoties tiek organizēta
darbība pašvaldībā. ‘’Likums par pašvaldībām ‘’ ir dokuments, kurā noteiktas veicamās
funkcijas un pienākumi. Pašvaldība nenodarbojas ar komercdarbību, tāpēc arī speciālas
atĜaujas kādai darbībai nav nepieciešamas,

drīzāk pagasta padome nosaka, kādi

dokumenti nepieciešami noteiktam uzĦēmējdarbības veidam tās teritorijā. Zvejošanai
Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī vietējiem piekrastes zvejniekiem nepieciešamas speciālas
licences, kuru izsniegšanu koordinē pagasta padome.
Pagasta padomes darbu vada priekšsēdētāja , tehniskos jautājumus un teritoriālo
plānošanu vada

teritorijas plānošanas speciālists Guntis KĜaviĦš, sadarbojoties ar otru

teritorijas plānotāju Jāni Varslavānu. Visus jautājumus koleăiāli lemj kopā 7 deputāti ( t.sk.
arī

priekšsēdētāja

un

vietniece Inese Ūdre). Saimniecisko

darbu

pagastā

vada

izpilddirektors, kura tiešā pārraudzībā un pakĜautībā strādā pagasta padomes darbinieki :
sekretāre - lietvede, grāmatvede, kasiere- rēėinvede, iestāžu vadītāji un to darbinieki.
Pašvaldības darbu koordinē
darbība

attiecas

uz

administratīvo

Talsu rajona padome. Rajona pašvaldības domes
teritoriju,

kas

sastāv

no

vietējo

pašvaldību

administratīvajām teritorijām, un tiek veidota no pašvaldību padomju priekšsēdētājiem.
Rajona padome veic arī uzraudzības funkcijas par finansu fondiem.
Valsts kases Talsu nodaĜa stingri seko budžeta sabalansējumam gada laikā. Valsts
IeĦēmumu dienests

katru mēnesi saĦem atskaites par noteikto

nodokĜu samaksu

termiĦos. Par pašvaldības finanšu darbību tekošā gada laikā ziĦojumu sniedz auditoru firma
SIA “Finansists’’.
Ir Ĝoti daudz likumu, kas nosaka noteiktu pamatdarbības dokumentu izstrādi.
Problēmas sagādā samērā biežās izmaiĦas

normatīvajos dokumentos, ar kurām jārēėinās

un jāveic izmaiĦas vietējos dokumentos. Ir vairāki nesakārtoti likumu punkti, ar kuriem
saskaroties, vienkārši nevar tos izpildīt. SIA ‘’Kolkasrags’’2008.gadā strādājis ar negatīvu
bilanci, taču ar tendenci mazināties negatīvajam, jo nav iespējams realizēt plānotos pasākumus
tūrisma infrastruktūras uzlabošanai .
Pagasta padomes darbību, attīstību Kolkas pagastā ietekmēja RAPLM ministra
06.06.2007. rīkojums Nr. 2-02/144 Par Kolkas pagasta padomes 2003.gada 13.jūnija saistošo
noteikumu Nr.6 ”Kolkas pagasta teritorijas plānojums” apturēšanu daĜā . 2007.gada 22.jūnijā
Kolkas pagasta padomes deputāti pieĦēma lēmumu griezties Satversmes tiesā ar pieteikumu
atcelt ministra rīkojumu, 27.09.2007. tie tika iesniegti Satversmes tiesā, kur saĦēmām negatīvu
spriedumu. 2008.gadā neizdevās apstiprināt ciemu robežas.
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Runājot par materiāla rakstura

normu piemērošanu, jāuzsver pagasta iestāžu

materiālais nodrošinājums, ko paredz katras iestādes budžetā. Tā kā vairums izglītības
un kultūras iestādes celtas pirms vismaz pusgadsimta un savu mūžu jau nokalpojušas,
nepieciešamas lielas finanses to renovācijai. Turpinājās pamatskolas energoefektivitātes
paaugstināšanas un sporta zāles būvniecības projekta realizācija.
2006.gadā tika iegādātas SIA “Kolkas ūdens “ kapitāla daĜas par 12500 LVL. Tas bija
nepieciešams, lai varētu veiksmīgi piesaistīt ES struktūrfondu līdzekĜus ūdenssaimniecības
sakārtošanai. Sakarā ar teritorijas plānojuma spēkā neesamību apstājušās visas aktivitātes
ūdenssaimniecības jomā.2008.gadā aktivizēts ūdenssaimniecības TEP, iesniegta projekta
dokumentācija Vides ministrijā.
Kolkas pagasta padome galvojumus nav izsniegusi.
Kolkas pagasta padomes darbību nākotnē var ietekmēt Pašvaldību administratīvi
teritoriālā reforma, kuras veiksmīgas norises rezultātā 2009.gada jūnijā tiks izveidots Dundagas
novads.
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Informācija par Kolkas pamatskolas darbību
Kolkas pagasta padomes pārskatam
par 2008.gadu.
1. Pamatinformācija:
Kolkā pirmā skola dibināta 1881.gadā. Kolkas pamatskolas jaunā ēka celta 1961.gadā.
Kopš 1994.gada Kolkas pamatskola ir Kolkas pagasta padomes pakĜautībā.
Kolkas pamatskola pilnībā nodrošina obligātās pamatizglītības apguvi. 2008.gada
1.septembrī mācības uzsāk 93 skolēni.
Kolkas pamatskolā ir pamatizglītības īstenošanai nepieciešamā materiālā bāze, tai skaitā,
datorklase ar patstāvīgu interneta pieslēgumu un interaktīva tāfele.
Skolā fakultatīvās nodarbības tiek izmantotas mācību priekšmetu padziĜinātai mācīšanai:
matemātika, latviešu valoda, angĜu valoda, vēsture, sports, informātika, satiksmes noteikumi un
logopēdiskās nodarbības. Skola īsteno šādu interešu izglītību: lībiešu interešu grupa, pūtēju
orėestris, ZaĜā komiteja, vizuālā māksla, dejas, volejbols, netradicionālo rokdarbu pulciĦš,
ārpusstundu sporta nodarbības.
Skolā ir iespējas un konsultēties pie psihologa un logopēda.
Pēc pamatskolas beigšanas visi jaunieši izglītību turpina Rojas, Dundagas vidusskolās vai
vidējā profesionālajā mācību iestādē.

2. Iestādes darbības rezultāti:
Kolkas pamatskola ir izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības programmu.
Kopš 2000. gada skolas darba prioritāte ir vides izglītība. Divus gadus Kolkas pamatskolas
saĦēma Diplomu par EKO skolas nosaukuma iegūšanu. 2007.gada 19.septembrī skola pirmo
reiz saĦem ZAěO karogu un starptautisko EKO skolas nosaukumu par sasniegumiem
ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē.
Arī 2008.gadā skolas darbs tiek novērtēts ar augstāko novērtējumu – tai atkārtoti piešėirts
ZAěAIS karogs.
Skolā, EKO skolu programmas ietvaros, darbojas EKO padome. Apstiprināts Skolas vides
novērtējums un veikta darba analīze.
Skolēniem

organizēti

pasākumi

vides

izglītībā:

Dāvanu

akcija

Ziemassvētkos

Dāvātprieks, ZaĜā pēcpusdiena, Enerăijas taupīšanas un atkritumu šėirošanas reidi pa klasēm,
makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas akcija. Katru gadu aktīvākajām klasēm tiek piešėirts
ZaĜākās klases nosaukums, absolventi saĦem zaĜo sertifikātu par apgūtajām zināšanām un
ieguldīto darbu vides izglītībā.
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Talsu rajona mācību priekšmetu olimpiādēs iegūtas: angĜu valodā Marta SakniĦa, 5.klase
- 3.vieta (sk. Ināra Lektauere), 4. klases olimpiādē Anta OšiĦa - 6.vieta (sk. Ilona JostiĦa),
Kristīgās mācības olimpiādē Kārlis Runcis, Sintija Marta Antmane – Atzinība (sk. Āris
Kronbergs), informātikas olimpiāde Matīss Stīpnieks, 7.kl. - 3.vieta (sk. Antra Laukšteine).

Talsu rajona sporta sacensībās (sk. Aiga Ūdre, Oskars Sproăis) iegūtas:
Klašu grupa, vecums
3.-5.kl., 1996. – 1998.
8.-9.kl., 1993. - 1992.
3.-5.kl., 1996. - 1998.
3.-5.kl., 1996. – 1998.
3.-5.kl., 1996. – 1998.

Sporta veids
futbols
basketbols
volejbols
kross, individuāli Elvijs MuĦėevics, 4.kl.
vieglatlētika četrcīĦa individuāli Kristīne Šteine, 5.kl.

Vieta
5
3
5
3
2

Sasniegumi ārpusklases darbā: Atzinība par piedalīšanos makulatūras un bateriju
vākšanas sacensībās, par moto „Tīrai Latvijai” izpratnes veicināšanu un praktisku ieviešanu
ikdienā, 5.vieta bateriju vākšanā republikā, sk. Aiga Ūdre, Lita Lasmane. Atzinības raksti
mājturības pulciĦa un zīmēšanas pulciĦa dalībniekiem par piedalīšanos VII Starptautiskās
vizuāli plastiskās mākslas izstādes - konkursā “Es dzīvoju pie jūras”, sk. Marika BaĜėīte un
Dace Tindenovska. Atzinības raksts 3. un 4.klasei par piedalīšanos konkursā “Mūsu mazais
pārgājiens”, ko organizēja AS “Latvijas valsts meži”, sk. Mārīta Zandberga un Ilona JostiĦa.
2.vieta lībiešu pulciĦa pārstāvjiem zīmēšanas konkursā un 3.vieta lībiešu pulciĦa pārstāvjiem
jaunākajā grupā stafetē, Rīgā pasākumā “Minoritāšu spēles”, sk. Mārīte Zandberga. 1.vieta
4.klasei rajona pasākumā “Avangarda mode - 2008”, sk. Ilona JostiĦa.
Katru gadu skola tiek sagatavota jaunajam mācību gadam, regulāri tiek veikts telpu
kosmētiskais remonts. Latviešu valodas kabinetam iegādāta sekcija un veikts klases remonts,
1.klasei iegādāti jauni krēsli. Skolā ir uzstādīta automātiskās konvencionālās ugunsgrēka
atklāšanas un izziĦošanas iekārta
Tomēr telpas ir morāli un fiziski novecojušas, notiek ūdensvada un kanalizācijas avārijas,
novecojušas iekārtas. Skolā sporta zāle atrodas trešajā stāvā un, pēc ekspertu slēdzieniem, nav
iespējams tajā organizēt nodarbības ar dinamiskām slodzēm. Kapitālais remonts nepieciešams
arī skolās 1. stāva gaitenī, kur “sēžas“ un nelīdzena kĜuvusi grīda. Morāli un fiziski novecojis
ėīmijas, bioloăijas un fizikas kabinets. Nav piemērotas telpas skolas bibliotēkai.
Kolkas pagasta padome uzsākusi īstenot projektu “Kolkas pamatskolas
energoefektivitātes paaugstināšana un sporta zāles būvniecība” – siltumtrases un siltummezgla
izbūve, sporta halles karkasa celtniecība un piebūves pamatu ielikšana. Skolas ēkā likvidēta
kurtuve, skolas apkuri nodrošina PII „Rūėītis” teritorijā rekonstruētā kurtuve. Projekta
turpināšanai nepieciešami ievērojami finansu līdzekĜi.
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3. Personāls:
Mācību darbu skolā nodrošina 19 pedagoăiskie darbinieki, no tiem 15 sievietes.
Skolotāju skaits
Skolotāji ar augstāko pedagoăisko izglītību
Ar citu augstāko izglītību
Ar vidējo, iegūst augstāko pedagoăisko izglītību
Pedagogi ar maăistra grādu
Pedagogu sadalījums pēc vecuma
< 30
31 - 39 40 - 49 50 - 59
skaits 2
7
3
5
%
10,5% 36,8%
15,8%
26,3%

19
16
2
1
2

100 %
84,21%
10,53%
5,26 %
10,53%

60 un vecāki
2
10,5

Skolas saimniecisko darbību nodrošina tehniskais personāls – 7 darbinieki, no tiem – 5
sievietes, ar 6,8 darba likmēm.

4. Komunikācija ar sabiedrību:
Kolkas pamatskola organizē vecāku sapulces un klašu vecāku sapulces. Tiek organizēti
izglītojoši ārpusklases pasākumi skolēniem un vecākiem. Skola izdod avīzi vecākiem “Skolas
Vēstis” - 4 numurus gadā.
Par savu darbību informē sabiedrību laikrakstos „Kolkasrags”, „Banga”, „Talsu Vēstis”.
Gadā paveiktā atspoguĜošanai tiek izdots informatīvs buklets „Ūdens. Kritiskā un radošā
domāšana”.
Skola sadarbojas ar PII „Rūėītis” un Kolkas mūzikas skolu.

5. Plāni nākamajam gadam:
2008./2009.gada prioritātes ir vides izglītības īstenošana un izglītības standartu
īstenošanas nodrošināšana. Gada tēmas plānots apkopot bukletā „Pozitīva saskarsme.
Atkritumi”.
Nepieciešams turpināt skolas telpu renovāciju un piebūves un sporta zāles celtniecību.
Direktore Antra LAUKŠTEINE
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KOLKAS PAMATSKOLAS
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
„RŪĖĪTIS”
2008. gada PĀRSKATS
1. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbu 2008. gadā:
•

Samazinās bērnu skaits, 2008./2009. m.g. pirmsskolas iestādē darbu uzsāka
3 grupas,

•

Štatu samazināšana.

•

Reorganizācijas projekts (apvienot ar skolu 2009. g.).

2. Būtiskas pārmaiĦas iestādes darbā un kā tā ietekmē finanšu rezultātus:
•

Samazinoties bērnu skaitam, izdevumi uz vienu bērnu palielinājušies

3. Paredzamie notikumi, kas būtiski ietekmēs iestādes darbību nākotnē:
•

Iestādes reorganizācija

•

Pašvaldību vēlēšanas

•

Novada izveide

•

Ilgstošas sociālās aprūpes centra izveide

•

Bērnu skaita samazināšanās

•

Pirmsskolas grupu skaita samazināšana

•

Štatu samazināšana

4. Būtiskie riski un neskaidrie apstākĜi ar kuriem iestāde saskaras:
a. Bezdarbs
b. PārmaiĦas budžetā
c. Novada pārvaldes darba vadlīnijas
d. Pētniecības darbi, attīstības pasākumi:
•

Ilgstošas sociālās aprūpes centra izveide

•

Sniegt sociālā aprūpes pakalpojumus citiem pagastiem

5. Konsolidācijā iesaistītās iestādes
•

Kolkas pamatskola

Vadītāja Aija Tarlapa

Padomes priekšsēdētāja
(Paraksts)
Benita Ose
Telef. 63220548
kolka@ziemelkurzeme.lv
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIĥOJUMS

(1.lapa )

PAR KOLKAS PAGASTA PAŠVALDĪBAS 2008.GADA PĀRSKATU
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIĥOJUMS

(2.lapa)

PAR KOLKAS PAGASTA PAŠVALDĪBAS 2008.GADA PĀRSKATU
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IZRAKSTS NO SĒDES PROTOKOLA
PAR 2008. GADA PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU
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ZEMES SADALĪJUMS PA NĪ LIETOŠANAS MĒRĖU GRUPĀM

_________________________________________________________________________ 36
KOLKAS PAGASTA PAŠVALDĪBAS 2008.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
KOLKA 2009

ZEMES SADALĪJUMS PA NĪ LIETOŠANAS MĒRĖU GRUPĀM
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ZEMES SADALĪJUMS PA NĪ LIETOŠANAS MĒRĖU GRUPĀM
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IZRAKSTS NO SĒDES PROTOKOLA
PAR PUBLISKĀ PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU
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