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IEVADS

Dundagas novads izveidots 2009.gada 1.jū lijā, realiz
ē
jot administratīvi teritoriā lo

reformu, apvienojot Dundagas un Kolkas pagastu teritorijas un pārĦemot to īpašumus,
institūcijas, tiesības un saistības.

Dundagas novads atrodas Latvijas rietumu daĜā - ZiemeĜkurzem
ē
. Iedzīvotā ju skaits

2009.gada sākumā  bija 4878, gada beigās – 4740. Iedzīvotā ju blīvums – 7 iedzīvotā ji
uz km2.

Dundagas novads un aizĦem 674km2, no kuriem 103 km2 ir lauksaimniecībā
izmantojamās zemes un 452 km2 ir meži un purvi.

Dundagas novada un Dundagas pagasta administratīvais centrs ir Dundagas ciems,
Kolkas pagasta administratīvais centrs ir Kolkas ciems. Lielākās apdzīvotās vietas:
Dundaga, Kolka, KaĜė i, Neveja, Pāce, Vīdale un Mazirbe. Ar 1999.gada 23.marta
Dundagas pagasta padomes l

ē
mumu ir atjaunots pagasta teritoriā lais iedalī jums

ciemos, kāds tas ir bijis uz 1939.gadu.

2010.gada 1.janvārī Dundagas novadā  dzīvesvietas deklar
ē
juši 4740 iedzīvotā ji, no

tiem 471 - b
ē
rni, 2254 – darbasp

ē
jas vecumā, 1040 – pensionāri. 2009.gadā  kop

ē
jais

iedzīvotā ju skaits novadā  samazinā jies par 138 iedzīvotā jiem. Dundagas ciemā  dzīvo
1704 iedzīvotā ji, Kolkas ciemā  dzīvo 877 iedzīvotā ji. Pēc nacionā lā sastāva 94 % ir
latvieši. 2009.gadā  Dundagas novada dzimtsarakstu nodaĜā  reă istr

ē
ti 34 jaundzimušie,

miruši 63 pagasta iedzīvotā ji, reă istr
ē
tas 14 laulības.

Lielākā  daĜa no Dundagas novada atrodas ZiemeĜkurzemes augstienes Dundagas
pac
ē
lumā un Piejūras zemien

ē
. Klimatiskos apstākĜus stipri ietekm

ē
 abu jūru (Baltijas

jūra un Rīgas jūras līcis) tuvums, kā arī augstuma starpība. RudeĦ i ir garāki, pavasaris
iestā jas v

ē
lāk kā  citā  Latvijas teritorijā.

Novada teritorijā atrodas 16 īpaši aizsargā jamas dabas teritorijas – viens nacionā lais
parks, septiĦ i dabas liegumi un astoĦ i dabas pieminekĜ i. Slī teres nacionā lais parks un
visi pagastā  esošie dabas liegumi: KaĜėupes ieleja, Raėupes ieleja, Daiki, Kadiėu
nora, Rukšu purvs, Ă ipkas lankas, Pāces pĜavas ir Eiropas nozīmes dabas aizsardzības
teritorijas un iekĜautas NATURA2000 tīklā. Dundagas novadā  atrodas 20 valsts
nozīmes kultūrv

ē
sturiskie pieminekĜ i, no kuriem pašvaldības valdī jumā  ir trīs -

Dundagas viduslaiku pils, Kubalu skola un Kalnadā rza pilskalns.
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1. PAMATINFORM ĀCIJA

1.1. JURIDISKAIS STATUSS

Līdz 2009. gada 1. jū lijam atsevišė i darbojās Dundagas pagasta padome un Kolkas
pagasta padome.

Dundagas un Kolkas pagasta padomes bija Latvijas Republikas viet
ē
jās pašvaldības,

kas savu darbību organiz
ē
ja saskaĦā  ar likumu “Par pašvaldībām”, kā  arī Dundagas

un Kolkas pašvaldības nolikumiem. Dundagas pagasta padomi veidoja 9 deputā ti,
Kolkas pagasta padomi 7 deputā ti.

2009. gada 1. jū lijā saskaĦā  ar Administratīvi teritoriā las reformas likumu izveidots
Dundagas  novads ar administratīvo centru Dundagas ciemā.
1.2. POLITISKĀ  VADĪBA
Līdz 2009. gada 1. jū lijam Dundagas pagasta padomi veidoja 9 v

ē
l
ē
ti deputā ti: Austris

Kristapsons – pagasta padomes priekšs
ē
d
ē
tā js (līdz februārim), Guntis Pirvits, Ē riks

B
ē
rzkalns, Imants Zingnikas, Aldons Zumbergs - pagasta padomes priekšs

ē
d
ē
tā js (no

februāra), Una Sila, Uldis Katlaps, Valdis Rande, Smaida Šnikvalde.

Padom
ē
 likumdošanas noteikto funkciju izpildei 2009.gadā darbojās četras pastāvīgās

komitejas:
• Finanšu komiteja;
• Vides aizsardzības un pagasta attīstības komiteja;
• Veselības un sociā lās palīdzības komiteja;
• Izglītības, kultūras un sporta komiteja.

Atsevišėu funkciju izpildei darbojās šādas komisijas:
• V

ē
l
ē
šanu komisija;

• Administratīvā  komisija;
• Privatizācijas komisija;
• Konkursu, izsoĜu un cenu aptaujas komisija.

Līdz 2009. gada 1. jū lijam Kolkas pagasta padomi veidoja 7 v
ē
l
ē
ti deputāti: Benita

Ose – pagasta padomes priekšs
ē
d
ē
tā ja, Inese Ūdre,  Guntis Otomers, Guntis

KĜaviĦš,  Ilmārs Geige, Visvaldis Feldmanis, Aigars Kehers. Padom
ē
 likumdošanas

noteikto funkciju Nodrošināšanai 2009.gadā darbojās divas pastāvīgās komitejas:
• Finanšu, tautsaimniecības un pagasta attīstības  komiteja;
• Sociā lo jautā jumu un  kultūras, izglī tības un sporta komiteja.

Ar 2009. gada LR Pašvaldību v
ē
l
ē
šanās iev

ē
l
ē
to deputātu l

ē
mumu nr.1 (01.06.2009)

izveidota Dundagas novada Dome 13 domes deputā tu sastāvā : Aldons Zumbergs-
pagasta padomes priekšs

ē
d
ē
tā js, Guntis Pirvits, Ē riks B

ē
rzkalns, Uldis Katlaps, Asja

Felta, Valdis Rande, Smaida Šnikvalde, Regīna Rūmniece, Tija Liepa, Linda Vīksna,
Irina Jānberga, Gunta Abaja, Aigars ZadiĦš.
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Dom
ē
, saskaĦā  ar Dundagas novada pašvaldības nolikumu, izveidotas un darbojas trīs

pastāvīgās komitejas:

• Finanšu komiteja,
• Sociā lā , izglītības un kultūras komiteja,
• Attīstības un plānošanas komiteja.

1.3. PASTĀVĪGO KOMITEJU DARB ĪBA

1.3.1. Dundagas pagasta pastāv
ī
gās komitejas (l

ī
dz 01.07.2009)

Finanšu komiteja
Priekšs

ē
d
ē
tā js: Austris Kristapsons

LocekĜ i: Guntis Pirvits
Aldons ZumbersĒriks B

ē
rzkalns

Uldis Katlaps

Finanšu komitejā  saskaĦā  ar padomes nolikumu ir iekĜauti visu komiteju
priekšs

ē
d
ē
tā ji un atbilstoši pašvaldības nolikumam – viens deputā ts kā piektais

komitejas loceklis.2009.gadā  ir notikušas 7 komitejas s
ē
des.

Finanšu komiteja sniegusi atzinumus visos jautā jumos, kas saistīti ar padomes pamata
un speciā lo budžetu, tā sagatavošanu un pieĦemšanu, grozī jumiem, finanšu resursu
lietderīgu izlietošanu, kredītsaistībām, izskatī jusi iesniegumus par līdzekĜu
pieprasī jumu. Pašvaldības budžets tiek veidots saskaĦā  ar padomes l

ē
mumu par

budžeta sastādīšanas kārtību, nosakot prioritātes līdzekĜu piešė iršanā.
Vides aizsardzības un pagasta attīstības komiteja

Priekšs
ē
d
ē
tā js: Guntis Pirvits

LocekĜ i: Ēriks B
ē
rzkalns

Imants Zingniks
Guntis Pirvits
Smaida Šnikvalde

2009. gadā ir notikušas 6 Vides aizsardzības un pagasta attīstības komitejas s
ē
des.

Komiteja ir skatī jusi jautā jumus par zemes lietošanas m
ē
rėa noteikšanu, par

nosaukumu piešė iršanu nekustamiem īpašumiem, par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu,   par pašvaldības zemju iznomāšanu, par ceĜu fonda līdzekĜu izlietošanas
plānu, par atkritumu dalī tās vākšanas punktu izvietojumu, par samaksas samazināšanu
par izp

ē
rkamo zemi, par novada veidošanu, par zemju platību preciz

ē
šanu, par

dzīvokĜu jautā jumiem, par priekšlikumiem Dundagas pagasta teritorijas plānojuma
grozī jumiem, 

ē
ku rekonstrukciju, par ietvju bruăēšanu, par ielu apgaismojuma

uzlabošanu, deklar
ē
tās dzīvesvietas anul

ē
šnu u.c..
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Veselības un sociā lās palīdzības komiteja
Priekšs

ē
d
ē
tā js: Ēriks B

ē
rzkalns

LocekĜ i: Imants Zingniks
Aldons
Zumbergs
Valdis Rande

2009.gadā  ir notikušas 6 komitejas s
ē
des. Komiteja ir strādā jusi pie atzinumu

sniegšanas par sociā lai palīdzībai un medicīniskai aprūpei nepieciešamo līdzekĜu
plānošanu un sadali, kā  arī  par sociā lās palīdzības sniegšanu pagasta iedzīvotā jiem.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja
Priekšs

ē
d
ē
tā js: Aldons Zumbergs

LocekĜ i: Uldis Katlaps
Una Sila
Valdis Rande

2009.gadā  ir notikušas 6 komitejas s
ē
des. Izskatī jusi informācijas par kultūras

noris
ē
m pagastā ; atbalstīta sporta konsultatīvās padomes darbība, pašdarbības teātra

darbības atbalstīšana,  par atzinības izteikšanu pagasta iedzīvotā jiem par ieguldī jumu
Dundagas pagasta attīstībā , par Dundagas vidusskolas attīstības plānu, par bibliot

ē
ku

akreditāciju, par finans
ē
jumu teā tra sportam, par jaunatnes lietu koordinatoru, parē

tikas kodeksu un komisijas izveidošanu, par vecāku maksā jumu parādiem PII
„Kurzemī te”.

1.3.2. Kolkas pagasta pastāv
ī
gās komitejas (l

ī
dz 01.07.2009)

Finanšu, tautsaimniecības un pagasta attīstības  komiteja

Priekšsēdēt
ā
js: Benita Ose

LocekĜi: Guntis Otomers
Aigars Kehers
Visvaldis Feldmanis
Ilm

ā
rs Geige

Guntis KĜaviĦš

2009.gadā  ir notikušas 5 komitejas s
ē
des. Komiteja sniegusi atzinumus visos

jautā jumos, kas saistī ti ar padomes pamata un speciā lo budžetu, tā  sagatavošanu un
pieĦemšanu, grozī jumiem, finanšu resursu lietderīgu izlietošanu, kredītsaistībām,
izskatī jusi iesniegumus par līdzekĜu pieprasī jumu. Pašvaldības budžets veidots
saskaĦā ar padomes l

ē
mumu par budžeta sastādīšanas kārtību. Komiteja ir skatī jusi

jautā jumus par zemes lietošanas m
ē
rėa noteikšanu, par nosaukumu piešė iršanu

nekustamiem īpašumiem, par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu,   par pašvaldības
zemju iznomāšanu, par ceĜu fonda līdzekĜu izlietošanas plānu, par atkritumu dalī tās
vākšanas punktu izvietojumu, par samaksas samazināšanu par izp

ē
rkamo zemi, par

novada veidošanu, par zemju platību preciz
ē
šanu, par dzīvokĜu jautā jumiem, par
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priekšlikumiem Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozī jumiem, 
ē
ku

rekonstrukciju, deklar
ē
tās dzīvesvietas anul

ē
šnu u.c..

Sociā lo jautā jumu un  kultūras, izglītības un sporta komiteju.

Priekšs
ē
d
ē
tā js: Inese Ūdre

LocekĜ i: Gunti Otomers
Aigars Kehers
Ose Benita

2009.gadā  ir notikušas 5 komitejas s
ē
des. Komiteja ir strādā jusi pie atzinumu

sniegšanas par sociā lai palīdzībai un medicīniskai aprūpei nepieciešamo līdzekĜu
plānošanu un sadali, kā  arī  par sociā lās palīdzības sniegšanu pagasta iedzīvotā jiem.
Izskatī ti jautā jumi par kultūras un sporta pasākumu organiz

ē
šanu pagastā , bibliot

ē
kas

un muzikas skolas darību u.c.

1.3.3. Dundagas novada Domes pastāv
ī
gās komitejas (pēc 01.07.2009)

No 2010. gada  jū lija m
ē
neša  Dundagas novada Dom

ē
 darbojas trīs pastāvīgās

komitejas - Finanšu komiteja,  Sociā lā , izglī tības un kultūras komiteja, attīstības un
plānošanas komiteja.

Finanšu komiteja darbojas sekojošā  sastāvā :

Priekšsēdētējs: Aldons Zumbergs
Locekēi: Aldons Zumbergs

Guntis Pirvits
Regēna R ēm niece
Aigars Zadiēš
Uldis Katlaps
ēriks B ērzkalns

2009. gadā  notikušas 6 komitejas s
ē
des, kurās sagatavoti jautējumi izskatēšanai

Domes sēdē par budēeta sastēdēšanu un grozējum iem , sniegti atzinumu par
projektiem, kas saistēti ar finanšu resursu izlietošanu, kē arē par Domes lēmumu
projektiem, ja šo lēmumu realizēcija saistēta ar budžetē neparedzētiem izdevumiem
vai grozējumiem, izskatī ti izpildvaras, pašvaldības iestāžu finanšu līdzekĜu
pieprasī jumi u.c..

Sociā lā , izglītības un kultūras komiteja darbobojas sekojošā  sastāvā :

Priekšs
ē
d
ē
tā js: Regīna Rūmniece

LocekĜ i: Uldis Katlaps
Valdis Rande
Irina Jānberga
Linda Vīksna
Gunta Abaja
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2009. gadā  notikušas 6 komitejas s
ē
des, kurās sagatavoti jautā jumi izskatīšanai

Domes s
ē
d
ē
 par izglī tības jautā jumiem saistībā  ar pašvaldības izglī tības iestāžu darba

nodrošināšanu, par kultūras, sporta pasākumu organiz
ē
šanu, kultūras mantojuma

saglabāšanu, sociā lā  dienesta darbības nodrošināšanu u. c..

Attīstības un plānošanas komiteja darbojas sekojošā sastāvā:

Priekšs
ē
d
ē
tā js: Aigars ZadiĦš

LocekĜ i: Asja FeltaĒriks B
ē
rzkalns

Guntis Pirvits
Smaida Šnikvalde
Tija Liepa

2009. gadā  notikušas 6 komitejas s
ē
des, kurās sagatavoti jautējumi izskatēšanai

Domes sēdē par Kolkas pagasta teritorijas attēstēbas plēnu, par detēlplēnojumu
izstrēdi, par zemes ēpašumu lietēm, vides aizsardzēbu, investēciju projektu
sagatavošanu un realizēciju, par nedzēvojamo telpu izmantošanu un nomu,
komunēlajiem pakalpojumiem, par tērisma informācijas centra darbību u.c.

1.4. KOLKAS PAGASTA PĀRVALDE

Dundagas novada Kolkas pagasta pārvalde ir Dundagas novada Domes izveidota
pašvaldības iestāde. Tā  darbojas saskaĦā ar likumu „Par pašvaldībām” un nolikumu.
Kolkas pagasta pārvalde pārskata periodā ir nodrošinā jusi:

• pašvaldības kompetenc
ē
 esošo izziĦu izsniegšanu un informācijas sniegšanu;

• pieĦemusi valsts un pašvaldības noteikto nodevu un nodokĜu maksā jumus;
• nodrošinā jusi pašvaldības sociā lo pabalstu izmaksas;
• pieĦemusi no personām iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības un sniegt uz

tiem atbildes.

Kolkas pagasta pārvaldes struktūrvienības ir:
• Kolkas pagasta bibliot

ē
ka;

• Mazirbes bibliot
ē
ka;

• Kolkas tautas nams.

Kolkas pagasta pārvaldes pārraudzības iestādes ir:
• Kolkas pamatskola ar pirmskolas izglītības iestādi „Rūėī tis”;
• Kolkas mūzikas skola.

Pārskata gadā  Kolkas pagasta pārvald
ē
 ir bijušas 49 no pārvaldes budžeta apmaksā tas

amata vietas.
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1.5. CIEMU VALDES
Kolkas ciema valde
Kolkas ciema valde izveidota 2010. gadā p

ē
c Dundagas  novada izveidošanas.

Iedzīvotā ju sapulc
ē
 tika iev

ē
l
ē
ta valde 6 cilv

ē
ku sastāvā : valdes priekšs

ē
d
ē
tā js Jānis

Dambī tis, valdes locekĜ i - Dainis Zvirbulis, Oskars Sproă is, Aldis Tindenovskis,
Ingrīda Liepa, Dzintra TauniĦa, Velta Šteine.

 
2009. gadā  notikušas 5 valdes s

ē
des, kurās apspriesti Kolkas ciema un pagasta aktuā li

jautā jumi un probl
ē
mas, uzklausī ti pašvaldības iestāžu darbinieku ziĦojumi un izteikti

ieteikumi pagasta pārvaldei dažādu jautā jumu risināšanā.
KaĜėu ciema valde
KaĜėu ciema vald

ē
 darbojas: Aija NiegliĦa, Velga Rozenberga, Ira Burlačko, Edgars

Vilmanis, Zaiga Almane. Valdes priekšs
ē
d
ē
tā ja – Aija NiegliĦa. Pārskata periodā  ir

notikušas 2 valdes s
ē
des, kurās vairākkārt runā ts par ciema iedzīvotā ju sporta un

kultūras aktivitā t
ē
m, par ceĜu slikto stāvokli u.c.

Vīdales ciema valde
Vīdales ciema vald

ē
 darbojas: Aina B

ē
rzkalne, Anda B

ē
rzkalne, Ilda Burnevica,

Lauma Ludevika, Smaida Enzele. Valdes priekšs
ē
d
ē
tā ja – Anda B

ē
rzkalne. Pārskata

periodā  notikušas 2 valdes s
ē
des, kurās pārrunāti jautā jumi par sporta un atpū tas

pasākumu organiz
ē
šanu Vīdal

ē
. 2009.gada laikā  ar valdes atbalstu ir notikušas

Vīdales skolas apkārtnes sakopšanas talkas un citas aktivitātes.
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1.6.    PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS UN IESTĀDES
SaskaĦā  ar Dundagas novada pašvaldības nolikumu Dundagas novada Domes
l
ē
mumu izpildes nodrošināšanai izveidota pašvaldības administrācija ar sekojošām

struktūrvienībām:
• Kanceleja un personēla daĜa.
• Finanšu un grēmatvedēbas nodaĜa.
• Attēstēbas un plēnošanas nodaēa.
• Dzimtsarakstu nodĜa.
• BēriĦ tiesa.
• Bēvvalde.
• Sociēlais dienests.
• Saimnieciskais dienests.
• Izglētēbas nodaĜa.
• Sabiedriskēs kērtēbas nodaēa.
• Kultēras institēcijām -

Kultēras un sporta nodaēa.
Dundagas pils.
Sabiedrisko attiecēbu nodaēa.
Kubalu skola – muzejs.
Dundagas bibliotēka.
Kaēēu bibliotēka.
Vēdales bibliotēka..

• Pirmsskolas izglētēbas iestēde “Kurzemēte”.
• Dundagas tērisma informēcijas centrs.

 un pašvaldības iestād
ē
m:

• Dundagas vidusskola.
• Kolkas pamatskola ar pirmsskolas izglētēbas iestēdi “Rēēētis”.
• Dundagas Mēkslas un mēzikas skola.
• Kolkas mēzikas skola.
• Mazirbes speciēlē skola.
• Veselēbas un sociēlēs aprēpes centrs.
• Kolkas pagasta pērvalde ar pērraudzēbas struktērvienēbēm:

Kolkas bibliotēka
Mazirbes bibliotēka
Kolkas tautas nams
Pašvaldēbu sadarbēbas apvienēba “ZiemeĜkurzeme”
(sadarbēbas iestēde
kopē ar Talsu un Ventspils novadu domēm).
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2.  IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI

2.1.    SABIEDRISKĀ  KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
Sabiedrisko kārtību un drošību Dundagas pagastā nodrošina pašvaldības policija un
administratīvā  komisija.

Pašvaldības policija
2009.gadā  pašvaldības policijas funkcijas nodrošinā ja policijas inspektors Jānis
Simsons. Pavisam 2009. g. reă istr

ē
ti 190 izsaukumi, izbraukts uz 78 konfliktiem, uz

vietas atrisināti 18 konflikti, tika noform
ē
ti 97 administratīvo pārkāpumu protokoli,

no kuriem lielākā  daĜa nosū tī ti izskatīšanai novada administratīvajai komisijai par
b
ē
rnu aprūpes pienākumu nepildīšanu(nepilngadīgu personu alkohola lietošana) kā  arī

par pārm
ē
rīgu alkohola lietošanu, atsevišė i arī  Valsts policijas Kurzemes reă iona

Talsu iecirknim un tiesai. Valsts policijā  nogādā tas 6 personas, Valsts policijas CP
darbiniekiem nodotas 4 personas, kuras vadī juši transporta līdzekĜus alkoholisko
dz
ē
rienu ietekm

ē
. Nodrošināta sabiedriskā  kārtība un kustības drošība novadā

organiz
ē
tos pasākumos kopumā  102 stundas un novada teritorijā veikta patrul

ē
šana

kopumā 418 stundas. Kopā  ar sociā lajiem darbiniekiem, bāriĦ tiesu un citu struktūru
pārstāvjiem veiktas 37 pārbaudes. Izskatīti un atbild

ē
ts uz 11 iesniegumiem.

Aiztur
ē
tas un dzīvesvietā nogādātas 10 iereibušas personas. IzĦemti 4 litri nelegā lā

alkohola.

Pašvaldības policijas darba rezultatīvie rādītā ji 2009. gadā.

N.P.K. Skaits
1. SaĦemtie izsaukumi 190, inform

ē
ta

Valsts Policija 30
2. Izbraukts uz konfliktiem 78
3. Uz vietas atrisināto konfliktu skaits 18
4. Nodoti Valsts Policija Alkohola reibumā  6.

personas
5. Nodoti Valsts Policijas CeĜu policijai Alkohola reibumā

4.personas
6. Apsekošanas sadarbībā  ar bāriĦ tiesu Un sociā lo dienestu.

30
7. Apsekošanas sadarbībā  ar sociā lo dienestu
8. Atbild

ē
ts uz iesniegumiem 11

9. Sadarbība ar Valsts Policiju un CeĜu Policiju 7 x
10. Sadarbība ar Dundagas novada skolām 3 lekcijas
11. Sastādī tie protokoli, pants. punkts 97 pavisam

Latvijas APK. 173.p. 1.2.3.,
172. p.
140.p. 2
167.p.
171.p.1.
55.1p.
201.43p.
186.p.1.2.
Par Dundagas pagasta un Dundagas novada

24 protokoli
4
5
1
2
1
1
7
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saistošo noteikumu neiev
ē
rošanu sastādī ti.

Izbeigta lietvedība
Nosūtīti pēc piekritības

40 protokoli
5 gadī jumos
5 protokoli

Nodots NMP 5 personas
12. IzĦemts nelegā lais alkohols 4 litri
13. Veikto patruĜstundu skaits 520 stundasAdmini str atīv ākomi sij a
2009. gada I pusgadā  līdz novada izveidei 1.jū lijā  administratīvās komisijas
pamatsastāvā izmaiĦu nav un tā turpina darbu iepriekš

ē
jā  sastāvā: komisijas

priekšs
ē
d
ē
tā jas p.i.  –  Smaida Šnikvalde (komisijas priekšs

ē
d
ē
tā jas Daces Bergmanes

maternitā tes atvaĜ inā juma laikā), komisijas sekretāre – Dace Kurpniece, komisijas
locekĜ i: Daina D

ē
vita, Guntis Pirvits, Vitā lijs Nazarovs. Ar 2009.gada 24.martu

komisijas priekšs
ē
d
ē
tā jas pienākumus atsāk veikt Dace Bergmane.

Ar 2009.gada 1.jū lija Dundagas novada Domes (ārkārtas) s
ē
des Nr.2., 16.§/L

ē
mums

Nr.17/ Par Dundagas novada Administratīvās komisijas izveidošanu, izveidota
Dundagas novada Administratīvā  komisija 7 locekĜu sastāvā: Vitā lijs Nazarovs, Dace
Bergmane, Daina D

ē
vita, Smaida Šnikvalde, Edgars Millers, Dzintars Ozols, Aigars

Kehers.

Ar 2009.gada 8.jū lija Dundagas novada Domes (ārkārtas)  s
ē
des Nr.3.,8.§/L

ē
mums

Nr.29/ Par Dundagas novada Administratīvās komisijas priekšsēdētāja
apstiprin

ā
šanu par Administratīvās komisijas priekšs

ē
d
ē
tā ju apstiprināta komisijas

locekle Smaida Šnikvalde (kandidatūra apstiprinā ta un izvirzī ta uz domi ar Dundagas
novada Domes Administratīvās komisijas 2009.gada 6.jū lija s

ē
des Nr.1. l

ē
mumu

Nr.A95/1-1.).

Ar Dundagas novada Domes 2009.gada 8.jū lija l
ē
mumu Nr.37. (prot. Nr.3., 16.§.)

apstiprināts Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums
(nolikums izstrādāts un izvirzī ts uz domi ar Dundagas novada Domes Administratīvās
komisijas 2009.gada 6.jū lija s

ē
des Nr.1. l

ē
mumu Nr.A95/1-2.). Līdz gada beigām

novadā  darbojas sp
ē
kā  esošie gan Dundagas pagasta, gan Kolkas pagasta apstiprinātie

saistošie noteikumi par suĦu un kaėu tur
ē
šanas noteikumiem un sabiedrisko kā rtību.

2009.gada oktobrī  uzsākts darbs pie jauno saistošo noteikumu par sabiedrisko kārtību
Dundagas novadā  izstrādes.

8. 2009. gadā notikušas l2 administratīvās komisijas s
ē
des, kurās izskatīti:

116 administratīvā pārkāpuma protokoli par sekojošu Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa un Dundagas pagasta padomes Saistošo noteikumu
pārkāpumiem, no tiem:

1) par LAPK 186.p.1.d. pārkāpumu  – 19 lietas;
2) par LAPK 186.p.2.d. pārkāpumu  – 2 lietas;
3)  par LAPK 187.p.2.d. pārkāpumu - 8 lietas;
4)  par LAPK 173.p.1.d. pārkāpumu – 22 lietas;
5) Par LAPK 173.p. 2.d. pārkāpumu – 2 lietas
6) par LAPK 173.p.3.d. pārkāpumu – 2 lietas;
7)  par LAPK 106.p.1.d. pārkāpumu – 3 lietas;
8) par LAPK 172. p.3.d. pārkāpumu – 5 lietas;
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9) par LAPK 172.p.1.d. pārkāpumu – 1 lieta;
10) par LAPK 201.43 p.2.d. pārkāpumu – 1 lieta;
11) par LAPK 140.p. 2.d. pārkāpumu -  4 lietas;
12) par LAPK 202.panta pārkāpumu – 1 lieta;
13) par LAPK 51. 1 panta pārkāpumu – l lieta;
14)  par Saistošo noteikumu Nr.9. “Par sabiedrisko kārtību Dundagas

pagastā” 4.2.2., 5.5.p., 5.11.p., 5.14.p., 5.10.p. pārkāpumiem kopumā –
41 lieta;

15) pamatojoties uz likuma Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekĜa
piem

ē
rošanu b

ē
rniem 6.p. (1) daĜas 1) p. un 8.pantu – 1 lieta

16) pamatojoties uz LAPK 21.pantu pieĦemts 1 l
ē
mums par mutvārdu

aizrādī juma izteikšanu un lietvedības izbeigšanu, bet 2 l
ē
mumi

pieĦemti par iesāktās lietvedības izbeigšanu pamatojoties uz LAPK
239.p.1.d.1) punktu un  239.p.1.d. 8) punktu.

Par šo noteikumu pārkāpšanu 15 vainīgajām personām izteikti brīdinā jumi un 98
personām uzlikti naudas sodi kopsummā   Ls 1291,00. Sodu izpildī jušas 26 personas  -
kopsummā Ls 395,00. Viens iesniegums pārsū tī ts p

ē
c piekritības uz Talsu rajona

policijas pārvaldes Nepilngadīgo lietu inspekciju.

2.2.   IZGLĪTĪBA

2.2.1. Pirmskolas izgl
ī
t
ī
bas iestādes

Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde „Kurzemī te”
Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde „Kurzemī te” dibinā ta 1950.gadā .  Pašreiz
iestāde atrodas Dundagas pagasta administratīvajā centrā  un darbojas 1984.gadā
uzceltajā ēkā. Iestādes vadī tā ja – Anita KrūmiĦa. Vadī tā jas vietniece administratīvi
saimnieciskajā  darbā  – Ilze KristiĦa. Iestādē  darbojas padome, kuru vada vecāku
pārstāve – Baiba Dūda.

Iestādes 2009.gada budžets  - Ls 109461,71.  No tā  pašvaldības ieguldī jums
pirmsskolas izglī tības iestādes darbības nodrošināšanai ir Ls 61494,71, valsts
m
ē
rėdotācija 5. un 6.gadīgo apmācībām – Ls 30805; vecāku līdzdalības maksā jumi –

Ls 17162.

Izglītības iestādes darba režīms – 10,5 stundas. Mācību valoda – latviešu.  No 2009.
gada janvāra līdz maijam kop

ē
jais grupu skaits – 6, to skaitā  5-6 gadīgiem – 3 grupas;

pedagoă iskie darbinieki -16, tehniskie darbinieki – 14. 2009. gada sākumā  izglī tības
iestādi apmekl

ē
ja  146 b

ē
rni, to skaitā 5-6 gadīgie – 73. 2009.gada septembrī  , bērnu

skaitam samazinoties, izglī tības iestād
ē
 strādā ja 6 grupas ar kop

ē
jo b

ē
rnu skaitu –

125; pedagoă iskie darbinieki -14, tehniskie darbinieki – 12.

Pirmsskolas izglī tības iestāde strādā pēc „Pirmsskolas izglītības programmas”, kods
010111111, kura licenc

ē
ta 24.04.2008. Licences Nr. 7521 derīguma termiĦš līdz

31.07.2018.   Iestādes galvenie darbības pamatvirzieni:
• B

ē
rnu drošības nodrošināšana pirmsskolas izglī tības iestād

ē
;

• Ă imenes un skolotā ja kopsadarbība b
ē
rna izglī tošanā pirmsskolas

izglī tības iestād
ē
;
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• B
ē
rna psiholoă iskās sagatavošanas nodrošināšana pamatizglī tības

sākšanai.

 Pirmsskolas izglī tības iestādes tradīcijas:
• Latviešu tautas gadskārtu sv

ē
tku ned

ēĜas sadarbībā ar b
ē
rnu vecākiem;

• B
ē
rnu jauno talantu konkurss „DunduriĦš”;

• Sv
ē
tku p

ē
cpusdienas kopā ar vecvecākiem;

• Sporta sv
ē
tki;

• Skolas sv
ē
tki – b

ē
rnu pirmais izlaidums.

Vid
ē
jais b

ē
rnu skaits Dundagas PII:

                                                  2008.g.decembrī  – 87
                                                  2009.g.janvārī – 96
                                                  2009.g.decembrī  - 69
                                                  2010.g.janvārī  - 81
Vid
ē
jais b

ē
rnu skaits Kolkas PII:

                                                  2008.g. decembrī  – 23
                                                  2009 g. janvārī  -26
                                                  2009.g. decembrī  – 15
                                                 2010.g. janvārī – 23

Kolkas pamatskolas struktū rvienība pirmskolas izglītības iestāde „Rūėī tis” un
internā ts „Rūėu nams”
Galvenie notikumi, kas ietekm

ē
juši iestādes darbu 2009. gadā:

• Samazinās b
ē
rnu skaits, 2009./2010. m.g. pirmsskolas iestādē  darbu

uzsāka 2 grupas;
• Turpmāka štatu samazināšana PII nav notikusi, bet 2009.gadā

samazinā tas darbinieku darba slodzes;
• Izveidotas jaunas darba vietas internātā  „Rūėu nams”.
• 

PII „Rūėī tis” 1.septembrī apmekl
ē
 40 b

ē
rni, bet internātā  dzīvo 8 izglītojamie no

Dundagas novada. Būtiskas pārmaiĦas iestādes darbā un kā  tā ietekm
ē
 finanšu

rezultā tus - samazinoties b
ē
rnu skaitam, izdevumi uz vienu b

ē
rnu palielinā jušies.

2.2.2. Pamatizgl
ī
t
ī
bas iestādes

Kolkas pamatskola
Kolkā pirmā skola dibinā ta 1881.gadā . Kolkas pamatskolas jaunā  

ē
ka celta 1961.gadā.

No 1994.gada Kolkas pamatskola ir Kolkas pagasta padomes pakĜautībā. Izveidojoties
Dundagas novadam, 2009.gadā Kolkas pamatskola ir Dundagas novada Domes
iestāde ar struktūrvienību PII „Rūėī tis”. Septembrī  PII „Rūėī tis” 2.stāvā  savu darbību
uzsāk internā ts „Rūėu nams” ar 15 gultas vietām. 2009.gada 1.septembrī  Kolkas
pamatskola pamatizglī tības apguvi nodrošina 85 skol

ē
niem.

Kolkas pamatskolā  ir pamatizglītības īstenošanai nepieciešamā  materiā lā bāze, tai
skaitā , datorklase ar patstāvīgu interneta piesl

ē
gumu un interaktīva tāfele.

Nepietiekama skol
ē
nu skaita d

ēĜ mācību gadu skola uzsāk ar apvienotu 1.un 4.klasi un
apvienotām mācību stundām klas

ē
s ar mazu skol

ē
nu skaitu. Situācijai uzlabojoties,

lielākā  daĜa apvienotās mācību stundas tiek likvid
ē
tas un finans

ē
tas atsevišė i katrai
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klasei. Skolā fakultatīvās nodarbības tiek izmantotas eksāmenu mācību priekšmetu
padziĜ inātai mācīšanai. Skola īsteno šādu interešu izglī tību: pū t

ē
ju orėestris, vides

izglī tības pulciĦš ZaĜā  komiteja, vizuā lā māksla, runas pulciĦš, ārpusstundu sporta
nodarbības.

P
ē
c pamatskolas beigšanas visi absolventi izglī tību turpina Rojas, Dundagas

vidusskolās vai vid
ē
jā profesionā lajā mācību iestād

ē
.

Kolkas pamatskola ir izglī tības iestāde, kura īsteno vispārē jās pamatizglī tības
programmu. Kopš 2000. gada skolas darba prioritāte ir vides izglītība. Divus gadus
Kolkas pamatskola saĦēma Diplomu par EKO skolas nosaukuma iegūšanu. 2009.gadā
skola trešo ZaĜo karogu un starptautisko EKO skolas nosaukumu par sasniegumiem
ilgtsp

ē
jīgas attīstības, vides izglī tības un vides aizsardzības veicināšanā  skolā un tās

apkārtn
ē
.

Skolā , EKO skolu programmas ietvaros, darbojas EKO padome. Apstiprinā ts Skolas
vides nov

ē
rt
ē
jums un veikta darba analīze. Skol

ē
ni aktīvi darbojas ZaĜajā komitejā  –

noorganiz
ē
ta: Dāvanu akcija Ziemassv

ē
tkos Dāvā tprieks, ZaĜā  p

ē
cpusdiena, Eneră ijas

taupīšanas un atkritumu šė irošanas reidi pa klas
ē
m, Makulatūras vākšanas akcija.

Skol
ē
ni piedalī jušies: VAK rīkotajā  kāpu sakopšanas talkā ; „ZaĜās jostas” rīkotajā

makulatūras vākšanā” - savākti 2100 kg makulatūras un izglābti 26 koki. Par savākto
makulatūru saĦemts zīmēšanas papīrs. Organiz

ē
tas mācību priekšmetu integr

ē
tās

ned
ēĜas: “Pozitīva saskarsme”, „Atkritumi”. 5.-8.klases iesaistī jās republikas

konkursā  „Drosme draudz
ē
ties”. Skol

ē
ni piedalī jās Starptautiskajā  ENO Klimata

pārmaiĦu kustībā Varžu maršā. Apkopoti skol
ē
nu radošie darbi integr

ē
tajās dienās un

metodika pozitīvas saskarsmes veicināšanai mācību procesā . 8.klases uzrakstī jusi
atbalsta un apsveikuma v

ē
stuli Plastmasas pudeĜu pārstrādes rūpnīcai Jelgavā . 3. un

6.klasei piešė irts ZaĜākās klases nosaukums.

Administratīvā  padome apkopoja izp
ē
tes rezultā tus un izveidoja bukletu „Pozitīva

saskarsme. Atkritumi”. Noorganiz
ē
ta Projektu ned

ēĜa “Pozitīva saskarsme. Atkritumi”
un izstrādā ti skol

ē
nu projekti. DaĜa projektu prezentācijas sagatavotas PowerPointā,

izmantots videoprojektors un interaktīvā  tāfele. Absolventi saĦem zaĜo sertifikā tu par
apgūtajām zināšanām un ieguldī to darbu vides izglī tībā .

2009.gadā  Kolkas pamatskolas skol
ē
ni piedalī jušies 8 Talsu rajona mācību

priekšmetu olimpiād
ē
s. Piedalī jās 8 mācību priekšmetu olimpiād

ē
s. 4. klases

olimpiād
ē
 Mikus Laukšteins iegūst 4. vietu (sk. M.Zandberga), informā tikas

olimpiād
ē
 skol

ē
nu komanda iegūst 2.vietu (sk.A.Laukšteine).

Skol
ē
nu sasniegumi sportā  (sk. O.Sproă is, A.Ūdre):

Klašu grupa, vecums Sporta veids Vieta
8.,9.klases, 1993.-1994.g. Vieglatl

ē
tika, komandu v

ē
rt
ē
jumā III

2.-5.klases, 1997.-1999.g. Futbols II
4.,5.klases, 1997.-1998.g. 3x1000 m stafete z

ē
ni II

4.,5.klases, 1997.-1998.g. 3x1000 m stafete z
ē
nu un meiteĦu

komanda
III
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Sasniegumi ārpusklases darbā:
• Iegū ts EKO skolas ZaĜais karogs (sk. A.Ūdre).
• Atzinības raksti zīmēšanas pulciĦa dalībniekiem par piedalīšanos kolāžu

izstādē  „Latvija manā logā”, (sk. D.Tindenovska).
• Atzinība 4.klases skolniekam K.Sojam zīmē jumu konkursā mā jas lapā

www.dzimba.lv par draudzību, ko organiz
ē
ja krīzes centrs Dardedze

(sk.A.Laukšteine).
• Atzinības raksts 4.klasei par piedalīšanos konkursā  “Mūsu mazais pārgā jiens”,

ko organiz
ē
ja Zemkopības ministrija un Latvijas Kokrūpniecības federācija,

sk. M.Zandberga.
• Atzinības raksti 1. un 9.klasei konkursā „ZaĜākā  klase” 2008./2009.m.g., sk.

I.JostiĦa, sk. A.Ūdre.
• II pakāpes diploms skolas pūt

ē
ju orėestrim Latvijas izglī tības iestāžu pū t

ē
ju

orėestru skat
ē
 Kurzemes novadā , sk. V.R

ē
rihs.

• 1.vieta 1.klases skolniekam J.Čač im Vides Izglī tības fonda un Latvijas ZaĜās
kustības organiz

ē
tajā 2009.gada Vispasaules Ūdens dienai veltītā  plakā tu

konkursā  „Ūdens ir dzīvība”.

Pedagogu kvalifikācija skolā  un PII „Rūėī tis” 2009./2010. m.g.

Skolotā ju skaits 18 100 %
Skolotā ji ar augstāko pedagoă isko izglī tību 17 94,4 %
Ar citu augstāko izglī tību 1 5,6 %
Ar vid

ē
jo, iegūst augstāko pedagoă isko izglītību 0 0 %

Pedagogi ar maă istra grādu 2 11,1 %

Interešu izglī tībā iesaistīti 8 no skolā  strādā jošajiem 13 pedagogiem, t.i. 61%
pedagogu.

Skolas saimniecisko darbību nodrošina tehniskais personā ls – 7 darbinieki, no tiem –
5 sievietes, ar 5,3 darba likm

ē
m. PII „Rūėī tis” – 8 darbinieces, ar 5 darba likm

ē
m.

Internā ts „Rūėu nams” – 2 pedagoă iskie darbinieki ar 2,3 likm
ē
m un 1 tehniskais

darbinieks – 0.1 likme.

Dundagas vidusskola
Dundagas vidusskola ir atv

ē
rta, intelektuā li brīva, demokrātiska mācību iestāde, kur

savstarp
ē
jās attiecības  balstās uz cieĦu, sadarbību un izpratni. Skolas m

ē
rė is ir veidot

atbilstošu izglī tības vidi, organiz
ē
t un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts

standarta pamatizglītībā  un valsts vispārē jās vid
ē
jās izglī tības standartā  noteikto

m
ē
rėu sasniegšanu.

Dundagas vidusskola dibinā ta 1945.gadā  un tās pirmā  mā jvieta bija Dundagas pils.
Patreiz tā  atrodas Dundagas pagasta administratīvajā  centrā  un izvietojas divās savrup
stāvošās 

ē
kās. Viena no tām (Mazā skola) celta 1955.gadā  un tajā  mācās 1. – 4.klašu

skol
ē
ni, bet otra (Lielā  skola) – 1975., un tajā  mācās 5. – 12.klašu skol

ē
ni.

Vidusskolas direktore – Aiga Štrausa.
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Dundagas pagasts robežojas ar Ances, Kolkas, Puzes, Īves, Rojas, Lubes un Valdgales
pagastiem. Pagasts ir pats lielākais Latvijā  p

ē
c platības. Nozīmīga vieta atv

ē
l
ē
ta

Dundagas vidusskolai, ar kuru saistās cerības paaugstinā t vispār
ē
jo izglītības līmeni

Dundagas novadā . Dundagas vidusskola atrodas strat
ēă iski nozīmīgā  vietā . Nevienā

no kaimiĦpagastiem (izĦemot Roju) nav savas vidusskolas. B
ē
rni no kaimiĦpagastiem

izv
ē
las turpinā t mācības Dundagā, jo šeit bez vidusskolas ir arī  Mākslas un Mūzikas

skola. Tuvākās vidusskolas no Dundagas atrodas Talsos, kas ir 34 km attā lumā  un
Valdemārpilī  – 25 km attā lumā.
2009. gada sākumā  skolā  mācī jās 507 skol

ē
ni. Lielākā  daĜa skol

ē
nu - aptuveni 90%

dzīvo Dundagas pagastā . Dundagas vidusskolā, tāpat kā visā Latvijā , turpmākajos
gados skol

ē
nu skaits samazināsies, kas saistī ts ar demogrā fisko situāciju.

Dundagas vidusskolā 2009.gadā strādā  48 pedagogi. Ar augstāko izglī tību
47 skolotā ji. 11 pedagogi beiguši maă istratūru. Viena skolotā ja, kurai nav augstākā
izglī tība turpina mācības, lai to iegūtu.

Dundagas vidusskolā  tika realiz
ē
tas 4 izglī tības programmas:

• pamatizglī tības programma (kods 21011111);
• pedagoă iskās korekcijas pamatizglī tības programma (kods 21011811);
• vispār

ē
jā  vid

ē
jā izglī tības programma (kods 31011011);

• vispār
ē
jā  vid

ē
jā  izglī tības programma ar profesionā lo orientāciju (tūrisms)

(kods 31014011);
Kopš 2003./04.m.g. skola realiz

ē
 pedagoă iskās korekcijas pamatizglī tības

programmu. Lai dotu iesp
ē
ju iegū t pamatizglī tību skol

ē
niem atbilstoši viĦu sp

ē
jām.

Ar 2009.gada 1.septembri tiek realiz
ē
ta vispārē jās vid

ē
jās izglī tības neklā tienes

programma (kods 31011013). Pār
ē
jās izglī tības programmas skola realiz

ē
 jau vairākus

gadus. Dundagas vidusskolā ā rpus mācību procesa ir pietiekoši plašs interešu
izglī tības piedāvā jums. Viens no spilgtākajiem skolas piedāvā jumiem ir pastiprinā ta
volejbola apguve sadarbībā ar Talsu rajona sporta skolu, kā  arī  teā tra sporta grupas.

Lielākā  daĜa 9.klases absolventu vid
ē
jās izglītības ieguvi turpina tieši Dundagas

vidusskolā . P
ē
c vid

ē
jās izglītības iegūšanas absolventi turpina mācībās augstskolās,

tehnikumos vai koledžās. 2009.gadā skol
ē
ni ar atzīstamiem panākumiem piedalī jās

dažādās mācību priekšmetu olimpiād
ē
s un sporta sacensībās. Skola aizsāka darbību

Mammadaba Vislatvijas v
ē
stniecības projektā un ieguva Mammasdabas v

ē
stniecības

titulu uz 2009./2010.mācību gadu. Turpina darboties e-Twinning projektā .

2009.gada otrajā  pus
ē
 tika uzsākts realiz

ē
t ERAF projekts „Kvalitatīvai dabaszinā tĦu

un matemātikas apguvei atbilstošas materiā lās bāzes nodrošināšana Dundagas
vidusskolā”, kā  ietvaros tika veikts kapitā lais remonts matemātikas, ėīmijas, fizikas
un bioloă ijas kabinetos, kā  arī  tika iegādātas un uzstādī tas jaunas m

ē
beles. Ar

pašvaldības atbalstu kapitā li izremont
ē
tas abu skolu sporta zā les.

Mazirbes speciālā internātpamatskola
SaskaĦā  ar izvirzītajām prioritātēm skolas pedagoă iskajā  darbībā un b

ē
rnu ar

speciā lām vajadzībām integrāciju sabiedrībā,  skola akcent
ē
 darbu ar skol

ē
nu radošo

izpausmju attīstīšanu. Skola piedalī jusies Talsu novada BJC un Latvijas speciā lo
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skolu rīkotajos pasākumos. Tā pozitīvtiek veidota skol
ē
nu pašapziĦa un adekvāts

pašv
ē
rt
ē
jums.

Sesto gadu skolā  tika organiz
ē
ta Kurzemes zonas speciā lo skolu dramatisko kolektīvu

festivā ls „Teā tra diena Mazirb
ē
”. 2009.gadā festivā lā  piedalī jās 6 dramatiskie

kolektīvi. Jau 17.gadus ar pašdarinātām t
ē
rpu kolekcijām skol

ē
ni piedalās Burda

Moden rīkotajās modes skat
ē
s Lielplatones speciā lajā skolā. Labus panākumus gūst

arī skolas z
ē
nu un meiteĦu basketbola, volejbola un futbola komandas.

Skolas pedagogi kopā ar skol
ē
niem aktīvi iesaistās Mazirbes ciema uzkopšanā.

Sakopkopta tiek ne tikai skolas apkārtne, bet arī  baznīca, muiža, vecie un jaunie kapi,
lībiešu tautas nama apkārtne, jūrmala.

Mācību programmas pilnv
ē
rtīgai apgūšanai Ir izveidota jauna darbnīca (bijušā muzeja

telpa). Mācību telpām ir nomainī tas durvis. Skolā  atremont
ē
ta dušu telpa.

Sakarā ar novadu reformu, no 2009.gada 1.jū lija skola atrodas Dundagas novada
Domes īpašumā .

2.2.3. Mākslas un mūzikas skolas
Dundagas mākslas un mūzikas skolaĪsa skolas v

ē
sture:

1988.gadā  Dundagā  tiek dibinā ta Talsu mūzikas skolas filiā le (direktors Alberts
Pavlovskis), kura 1991.gadā  kĜūst par patstāvīgu skolu – Dundagas mūzikas skolu
(direktore Linda Pavlovska – Vīksna). Dundagas mūzikas skolu absolv

ē
juši 72

audz
ē
kĦ i. Dundagas mākslas skola dibinā ta 1990.g.decembrī  (direktore Ausma

Goldberga). Dundagas mākslas skolu absolv
ē
jis  41 audz

ē
knis.

2001.g. reorganizācijas rezultā tā  ar Dundagas pagasta padomes l
ē
mumu šīs atsevišėās

skolas beidz pastāv
ē
t un tiek izveidota jauna nosaukuma apvienota skola Dundagas

Mākslas un mūzikas skola (direktore Linda Vīksna). Dundagas Mākslas un mūzikas
skolu laikā  no 2001.gada līdz 2009.gadam absolv

ē
juši 82 audz

ē
kĦ i. Profesionā lo

izglī tību nākamajā  pakāp
ē
 turpinā juši 15 skolas absolventi.

Skola 2009. gadā īstenoja šādas izglī tības programmas:
TaustiĦ instrumentu sp

ē
le – Klaviersp

ē
le, izglī tības programmas kods     20V 212 01;

TaustiĦ instrumentu sp
ē
le – Akordeona sp

ē
le, izglī tības programmas kods     20V 212

01;
Pūšaminstrumentu sp

ē
le  – Flautas sp

ē
le, izglī tības programmas kods 20V 212 03;

Pūšaminstrumentu sp
ē
le  – Trompetes sp

ē
le, izglī tības programmas kods 20V 212 03;

Pūšaminstrumentu sp
ē
le  – Tubas sp

ē
le, izglī tības programmas kods     20V 212 03;

Pūšaminstrumentu sp
ē
le  – Mežraga sp

ē
le, izglī tības programmas kods     20V 212 03;

Pūšaminstrumentu sp
ē
le  – Saksofona sp

ē
le, izglītības programmas kods  20V 212 03;

Sitaminstrumentu sp
ē
le   – Sitaminstrumentu sp

ē
le, izglītības programmas kods 20V

212 04;
Stīgu instrumentu sp

ē
le   – VijoĜsp

ē
le, izglī tības programmas kods       20V 212 02;

Stīgu instrumentu sp
ē
le   – Ă itāras sp

ē
le, izglī tības programmas kods       20V 212 02;

Vizuā li plastiskā māksla, izglītības programmas kods      20V 211 01;
Vokā lā  mūzika – Kora klase, izglī tības programmas kods      20V 212 06;
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Deja  – Dejas pamati, izglī tības programmas kods       20V 212 10.

2009./2010.māc. gadā  Dundagas Mākslas un mūzikas skolā  mācības uzsāka 122
izglī tojamie:

Izglītības programmas
nosaukums

Apakšprogrammas
nosaukums

Audz
ē
kĦu skaits

apakšprogrammā
TaustiĦ instrumentu sp

ē
le Klaviersp

ē
le 15

Stīgu instrumentu sp
ē
le VijoĜsp

ē
le 8Ă itāras sp
ē
le 6

Pūšaminstrumentu sp
ē
le Flautas sp

ē
le 3

Tubas sp
ē
le 1

Eifonija sp
ē
le 1

Saksofona sp
ē
le 2

Sitaminstrumentu sp
ē
le 8

Vokā lā  mūzika – Kora klase 9
Kopā  (mūzikas nodaĜā) 53
Vizuā li plastiskā māksla 54
Deja – Dejas pamati 15

Kopā  visās programmās 122

Skolas esošo Izglītības programmu m
ē
rė is ir radī t motivāciju profesionā lajai attīstībai

un nodrošinā t izglī tojamiem iesp
ē
ju sagatavoties profesionā lās izglītības turpināšanai

nākamajā izglī tības pakāp
ē
; paplašinā t ieskatu Latvijas un pasaules kultūras

mantojumā ; sekm
ē
t izglī tojamā  veidošanos par fiziski un garīgi attīstī tu, brīvu,

atbildīgu un radošu personību; veidot pozitīvu attieksmi pret līdzcilv
ē
kiem.

P
ē
c Profesionā lās izglītības akreditācijas un atestācijas komisija l

ē
muma skola ir

akredit
ē
ta līdz 2013. gada decembra m

ē
nesim un var īstenot visas esošās izglī tības

programmas.

Dundagas Mākslas un mūzikas skola strādā  p
ē
c  Nolikuma, kas  apstiprinā ts ar

Dundagas pagasta padomes 2007.gada 23.07. l
ē
mumu Nr.217 (prot.Nr.8.,/17. §).Tiek

gatavots Nolikums jaunā  redakcijā , izskatīšanai un apstiprināšanai novada dom
ē

2010. gadā .

Lai kvalitatīvi pārraudzītu un kontrol
ē
tu skolas mācību procesa organizāciju,

saimniecisko darbību, tiek iesaistī ta skolas vadība, pašpārvalde, pašvaldība. Skolas
vadošie darbinieki ir ar atbilstošu izglī tību un kvalifikāciju. Skolā  strādā 11 pedagogi,
kuriem ir nepieciešamā  izglī tība un atbilstoša profesionā lā kvalifikācija, kas nodrošina
izglī tības programmu īstenošanu.  Skolā  strādā  2 tehniskie darbinieki.

Teor
ē
tisko un praktisko mācību materiā ltehniskais nodrošinā jums atbilst

profesionā lās ievirzes izglītības programmu prasībām, regulāri tiek organiz
ē
ta

materiā lo resursu plānveidīga papildināšana un atjaunošana.
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2009. gadā  skola organiz
ē
 darbu atbilstoši finansiā lajai situācijai, pieprasī jumam un

vajadzībām, tādejādi mācību darbs ir ieguvis dažādus radošus papildinā jumus. Skolas
gadiem pilnveidotā  materiā lā  bāze Ĝauj ne tikai daudzpusīgi un kvalitatīvi īstenot
mācību programmas, bet arī  piedāvāt interešu izglītības programmas pirmsskolas
vecuma b

ē
rniem, skolas vecuma b

ē
rniem un pieaugušajiem.

2009.gadā  skolas pedagogi un audz
ē
kĦ i aktīvi ir piedalī jušies dažādās kultūras

aktivitā t
ē
s pagastā, novadā . Veiksmīgi, ar atzīstamiem panākumiem start

ē
ts reă iona,

valsts un starptautiskajos konkursos, festivā los, skat
ē
s u.c pasākumos.

Iestādes 2009.gada budžets ir Ls 79662 . Pašvaldības finans
ē
jums - Ls 12147, valsts

m
ē
rėdotācija – Ls 60168, Talsu rajona m

ē
rėdotācija – Ls 3510, vecāku

līdzfinans
ē
jums – Ls 3837.

Kolkas muzikas skola
Skola kā patstāvīga izglī tības iestāde darbojas ar 1995.g. 01. martu. Direktore - Inora
Sproăe. Skola akredit

ē
ta līdz 2012.gada 06. novembrim. Saistībā  ar Valsts reă ionā lo

reformu, kopš 2009. gada 1. jū lija  Kolkas mūzikas  skolai mainī ts dibinā tā js un
juridiskā  adrese. Kolkas  mūzikas skola  ir Dundagas  novada domes dibinā ta
profesionā lās ievirzes izglī tības iestāde  profesionā lās ievirzes mūzikas izglī tības
programmu īstenošanai. Skolas finansu kontu pārvalda Dundagas novada Kolkas
pagasta pārvaldes  grāmatvedība.

Skolas darbības m
ē
rė is ir veidot izglītības vidi, organiz

ē
t un īstenot izglītību, kas

nodrošinātu profesionā lās ievirzes mūzikas izglī tības programmās noteikto m
ē
rėu

sasniegšanu. Skolas darbības pamatvirziens ir izglī tojoša darbība. Skola īsteno
licenc

ē
tas profesionā lās ievirzes izglītības programmas:

TaustiĦ instrumentu sp
ē
le – Klaviersp

ē
le, izglī tības programmas kods  20V 212 01;

Vokā lā  mūzika – Kora klase, izglī tības programmas kods 20V  212 06;
Stīgu instrumentu sp

ē
le – Kokles sp

ē
le, izglītības programmas kods 20V 212 02;

Sitaminstrumentu sp
ē
le - izglītības programmas kods 20V 212 04;

Pūšaminstrumentu sp
ē
le – Trompetes sp

ē
le, izglī tības programmas kods 20V 212 03

Pūšaminstrumentu sp
ē
le – Eifonija sp

ē
le, izglī tības programmas kods 20V 212 03;

Pūšaminstrumentu sp
ē
le – Flautas sp

ē
le, izglī tības programmas kods 20V 212 03;

Pūšaminstrumentu sp
ē
le – Tubas sp

ē
le, izglī tības programmas kods 20V 212 03.

Pārskata gada galvenais uzdevums bija saglabāt Skolas statusu,- kā  patstāvīga,
juridiska iestāde, kā arī nepietiekama finans

ē
juma apstākĜos, kopā  ar pašvaldību rast

iesp
ē
ju īstenot licenz

ē
tās profesionā lās ievirzes izglītības programmas.

Skolas finansu resursi 2009. gadā  kopā  Ls 38 922, no tiem:
• Ls 20 060 – valsts budžeta dotācija pedagogu algām,
• Ls 18 862 – pašvaldības finans

ē
jums (ieskaitot vecāku

līdzfinans
ē
jumu)

Skola aktīvi iesaistās  dažādos kultūras pasākumos, konkursos,
festivā los.Izveidojusies laba sadarbības ar Līvu fondu un SIA Kolkasrags.  Kā
nozīmīgākie pasākumi  2009. gadā minami:

• Pūt
ē
ju orėestra “Rīga” rīkotais individuā lo izpildī tā ju konkurss

(1 audz
ē
knis);
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• Valsts konkurss sitaminstrumentu sp
ē
l
ē
 (1 audz

ē
knis);

• Akcija “Iestādi ideju”kopā  ar Dundagas mūzikas un mākslas skolu;
• KokĜu dienas Jūrmalā ;
• Komponista ViĜĦa Salaka autorkoncerts;
• Kokl

ē
tā ju ansambĜu festivā ls  “Gaismas ceĜā”  Rīgā un Tukumā;

• Koncerts pašvaldības sadarbības partneriem no Maskavas;
• Sadraudzības koncerts ar Austrijas folkloras kopu;
• Ziemassv

ē
tku labdarības koncerts;

Skolā  strādā  6 pedagogi  visi ar augstāko, profesionā lo, pedagoă isko izglī tību), viens
direktors,  viens tehniskā  personā la darbinieks. Mācības skolā   apgūst vid

ē
ji 38

izglī tojamie.

Pūt
ē
ju orėestra un Kokl

ē
tā ju ansamĜa līdzdalība dziesmu sv

ē
tkos,

piedalīšanas valsts konkursos Pūšamo un sitaminstrumentu sp
ē
l
ē
,

piedalīšanās KokĜu dienās Jūrmalā .

2.3.    SOCIĀLĀ  PALĪDZĪBA

2.3.1. Vesel
ī
bas un sociālās pal

ī
dz

ī
bas centrs

Dundagas novada Domes “Veselī bas un sociālās palī dzī bas centrs”,
turpmāk tekstā- VSPC, 2009. gada pārskats veidots kā atskaite par
institū cijas darbī bu 2009. gadā un prioritāriem plāniem 2010. gadā. VSPC
nodrošina un sniedz medicī nisko un sociālo palī dzī bu pašvaldī bas
administratī vās teritorijas iedzī votājiem, kā arī  citiem Latvijas teritorijas
iedzī votājiem,  ievērojot tiesī bu aktos noteikto kārtī bu, kā arī  iestādes
nolikumā noteikto kārtī bu.

VSPC juridiskais statuss, struktūra un darbība
VSPC ir Dundagas novada Domes iestāde, kura dibinā ta ar Dundagas pagasta
padomes 2001. gada 19. aprīĜa l

ē
mumu Nr.6. VSPC ir savs budžets, nor

ēė inu konts
banku iestādē , savs zīmogs, kā  arī  nepieciešamie zīmogi, spiedogi un veidlapas ar
iestādes nosaukumu. VSPC vada vadī tā js, kuru ieceĜ  amatā  un atbrīvo Dundagas
novada Dome. VSPC savā  darbībā iev

ē
ro LR Satversmi, LR normatīvos aktus,

Dundagas novada Domes priekšs
ē
d
ē
tā ja rīkojumus, Labklā jības ministrijas un

Veselības ministrijas rīkojumus un VSPC nolikumu.

VSPC aizĦem divstāvu 
ē
ku ar mansardu. Kop

ē
jā platība ir 775,7 m2 . Ēkas pirmo

stāvu aizĦem divas ă imeĦu ā rstu prakses, sociā lais dienests, lietvedība, kase, virtuves
bloks, Rentgena kabinets un zobārstniecības kabinets. Ēkas 2. stāvā atrodas
laboratorija, fizikā lās terapijas kabinets, uzĦemšanas telpas, dienas stacionārs
(kreisajā flangā) ar viesnīcas pakalpojumiem, bet labajā  flangā- ilgstošā  sociā lā
aprūpe. Dienas stacionārā  ir 10 gultas, bet ilgstošajā  sociā lajā  aprūp

ē
- 14 gultas.

Kop
ē
jais gultu skaits 2009. gadā bija 24 gultas. Ēkas mansardā  ir divas palā tas dienas

stacionāram, halle, telpas vadī tā jam, ārstam-internistam un telpa grāmatvedībai.



Dundagas novada Dome

2009. gada publiskais p
ā
rskats

23

Vid
ē
jā  platība uz vienu iemī tnieku ir 6,5 m2 , kura atbilst normatīvajos aktos noteiktai

platībai. VSPC darbinieku kop
ē
jais skaits ir 28 darbinieku (2008. gadā  - 36

darbinieku).

Ar Dundagas novada Domes l
ē
mumu Nr. 13(01.07.08), sociā lais dienests tika atdalī ts

no VSPC. VSPC strādā: vadītā js, ārsts-internists, ārsts-radiologs, zobārsts, sociā lā
aprūp

ē
tā ja, grāmatvede, 9 med-personā ls, 4 aprūp

ē
tā jas, 2 pavāres un 9 pār

ē
jie

tehniskie darbinieki.

Iestādes 2009. gada kop
ē
jais budžets ir Ls 171'401 (2008.g. Budžets- Ls 255'040).

VSPC budžetu sedz ar 43,13% dotācijām no Dundagas novada Domes, 43,54% no
maksas pakalpojumiem, 13,33% no VOAVA valsts pasū tī juma par ambulatoriem
pakalpojumiem.

VSPC galvenie darba virzieni
• sociā lais dienests (līdz 2009. g. augustam),
• ārstniecība un ambulatorie pakalpojumi:

dienas stacionārs,
fizikā lā  terapija,
Rentgenoloă ija,
zobārstniecība,
klīniskā  laboratorija,
ilgstošā  sociā lā aprūpe.

Sociā lajā  dienestā strādā četri darbinieki. Trijām darbiniec
ē
m ir augstākā  izglī tība

sociā lajā darbā, ceturtā sociā lā  darbiniece iegūst 1 pakāpes augstāko izglī tību.
Sociā lais darbs ir sadalī ts. Sociā lais dienests ar Dundagas novada Domes 1. jū lija
l
ē
mumu Nr.13 tika atdalīts no VSPC no 1. augusta 2009. gada.

Dienas stacionārā veic slimnieku papildus izmekl
ē
šanu, ārst

ē
šanu un vajadzības

gadī jumā  sniedz arī  sociā lo aprūpi. Ilgstošajā sociā lajā aprūp
ē
 sniedz sociā lo aprūpi,

sociā lo rehabilitāciju, kā arī medicīnisko aprūpi un ārst
ē
šanu.

Zobā rstniecībā  veic zobārstniecības pakalpojumus un b
ē
rnu profilaktiskās apskates.

2009. gadā  b
ē
rnu profilaktiskās apskates veiktas 89,7% apm

ē
rā  (2008. gadā-. 89,5 %;

2007. gadā .- 89 %).

Slimnieku skaits dienas stacionārā  pa gadiem:
2005. g. 327 pacienti,
2006, g. 335 -“-;
2007. g 346 -”-;
2008. g. 395 -”-;
2009. g. 398 -”-.

Pacientu skaits ilgstošajā  sociā lajā  aprūp
ē
:

2005. g. 26  pacienti;
2006. g. 31 -”-;
2007. g. 34 -”-;
2008. g. 37 -”-;
2009. g. 38 -”-.
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Ambulatoro palīdzību kabinetos saĦēmuši:
nozare 2009. g. 2008. g. 2007. g.
Fizikā lā  terapija 4000 4097 3447
Laboratorija 9310 9245 7947
Elektrokardiogrāfija 47 95 147
Rentgens 4673 4242 2832

Kapitā lais remonts
veikts par kop

ē
jo summu 34877 Ls- dotācijas no Valsts investīcijām 

ē
kas pamatnes

stiprināšanai, fasādes siltināšanai un renovācijai; 2009. gadā  VSPC ir saĦēmusi
ziedojumu 6000 Ls balneoterapijas iekārtas iegādei.

VSPC galvenie uzdevumi un prioritā tes
VSPC galvenā  prioritāte ir sniegt kvalific

ē
tu medicīnisko (ambulatoro), sociā lo

palīdzību, sociā lo aprūpi un rehabilitāciju Dundagas novada- Dundagas pagasta un
Kolkas pagasta, iedzīvotā jiem. Otra galvenā prioritāte ir nodrošināt Dundagas novada
iedzīvotā jiem plašāku ambulatoro medicīnisko pakalpojumu klāstu savā dzīves vietā
(laboratorija, Rentgenizmekl

ē
jumi, Fizikā lā  terapija, dienas stacionārs, u.tml.).

Nākošā  prioritā te ir pakalpojumu kvalitā tes uzlabošana, darbinieku profesionā lās
kvalifikācijas paaugstināšana un vides infrastruktūras uzlabošana.

Pasākumi, kas veikti vadības audita un iepriekšē jās kontroles ieteikumu
realizācijā
2009. gadā  VSPC veiktas dažādas pārbaudes, kurās tika analīzes institūcijas atbilstība
esošajai likumdošanai. 2009. gada VSPC kontrol

ē
juši Pārtikas un veterinārais

dienests, LR VM Veselības inspekcija, Sabiedrības veselības aăentūra un Zv
ē
rināts

rezidents. Kontrol
ē
jošās inspekcijas bū tiskus pārkāpumus nav konstat

ē
jušas, bet

norādītie aizrādī jumi ir izlaboti un izpildīti.
Personā la izglī tošanas un kvalifikācijas paaugstināšana
VSPC darbinieku apmācība tiek veikta un plānota pamatojoties uz MK 03.06 2003. g.
Noteikumu Nr.291 “Prasības sociā lo pakalpojumu sniedz

ē
jiem”. Kvalifikācijas kursus

daĜu sedz no VSPC līdzekĜ iem, daĜu- darbinieks. Viena darbiniece uzsākusi studijas
medicīnas koledžā . 2009. gadā  no 21 darbiniekiem kvalifikāciju ārpus iestādes
paaugstinā juši seši darbinieki. 

Ā
rsts-internists beidzis kursus ultrasonogrā fijā. Visi

darbinieki ir noklausī jušies darba vietā  organiz
ē
to semināru par obligā tām prasībām

sanitāro un higi
ē
nas normu iev

ē
rošanā  un noklausī jušies ievadlekciju geriatrijā.

Prognozes un plāni
• 2010. gadā  plānots turpināt 2009. gadā iesāktos darbus.
• Pamatojoties uz Dundagas novada Domes 2009.gada 25. novembra l

ē
mumu

Nr.281 33.§ „Par VSPC reorganizāciju”, ar 2010. gadu plānots VSPC
pārveidot par SIA “Dundagas veselības centrs”.

• Strādāt pie projekta “Lifta izbūve un pac
ē
lā ja izveidošana uz otro stāvu”,

renovācija 2. stāvā .
• Iegādāties sonogrā fijas diagnostikas iekārtu (par ziedojumiem).
• Turpinā t darbu pie pakalpojumu pilnveidošanas un kvalitātes nodrošināšanas
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atbilstoši specifiskām vajadzībām, uzlabot darba drošību un ugunsdrošību
iestād

ē
.

2.3.2. Sociālais darbs

Dundagas novada Sociā lais dienests ir izveidots  01.08.2010., veicot reorganizāciju
Dundagas pagasta padomes „Veselības un sociā lās palīdzības centrā”,  atdalot no tā
darbības funkcijām  Sociā lā  dienesta funkcijas (Dundagas novada Domes ārkārtas
s
ē
des protokols Nr.2, 12§ /l

ē
m. Nr. 13/. Ar Dundagas novada Domes s

ē
des protokola

nr.6, 20 § /l
ē
m.nr.72/  tiek apstiprinā ts Dundagas novada Sociā lā dienesta nolikums.

Dundagas novada Sociā lajā  dienestā  strādā jā 4 sociā lie darbinieki, no tiem trim
darbiniekiem ir augtākā  izglītība sociā lajā  darbā . Katrai sociā lai darbiniecei ir savi
darba pienākumi:

• Darbs ar b
ē
rniem un ă imeni;

• Darbs ar vientuĜ iem, veciem pagasta iedzīvotā jiem;
• Darbs ar invalīdiem;
• Sociā lā  aprūpe;
• Sociā lā  darba organizācija

Dundagas novadā uz 2010. gada 1. janvāri ir reă istr
ē
ti 4740 iedzīvotā ji. Uz

01.01.2010. ir reă istr
ē
ti 303 bezdarbnieki. 

Ā
rpusă imenes aprūp

ē
 uz 2010. gada 1.

janvāri atradās 27 b
ē
rni bāreĦ i, bez vecāku gādības palikušie b

ē
rni, no tiem 4 b

ē
rni

atrodas b
ē
rnu ilgstošas sociā lās aprūpes un sociā lās rehabilitācijas institūcijās, 23

b
ē
rni atrodas aizbildniecībā . Sociā lais dienests sniedz aprūpi dzīvesvietā , 2009. gadā

aprūpi saĦēma seši Dundagas pagasta pensionāri. Aprūpe tika nodrošinā ta vienaiă imenei, aprūpi veica privātpersona uz līguma pamata. Sociā lais darbinieks ară imen
ē
m un b

ē
rniem veic regulāru sociā lo darbu ar vienpadsmit Dundagas pagasta

sociā lā riska ă imen
ē
m. Pavisam sociā lā  dienesta uzskait

ē
 ir ap divdesmit sociā lā  riskaă imeĦu. Sociā lajā  dienestā  2009. gadā  notikušas 48 s

ē
des, izskatī ti 382 iesniegumi

pabalstu saĦemšanai un izv
ē
rt
ē
ti 362 materiā lo ienākumu deklarācijas. 2009. gadā

laika periodā  no 15. augusta līdz 24. decembrim saĦemtas un izdalī tas 1130 gb. EK
bezmaksas pārtikas pakas trūcīgajām ă imen

ē
m/personām.Ar 2009.gada decembra

m
ē
nesi tika uzsākta A/S „ Latvenergo” dāvanu karšu izsniegšana  trūcīgajām

mā jsaimniecībām un GMI pabalsta saĦēm
ē
jiem. Decembra m

ē
nesī tika izsniegtas 39

dāvanu kartes.

Trūcīgo ă imeĦu statuss noteikts 164 ă imen
ē
m, kopā  489 personām.

No pagasta budžeta līdzekĜ iem sociā lajiem pabalstiem 2009. gadā  izmaksā ti Ls
35438, no tiem:

• Pabalsti brīvpusdienām, 
ē
dināšanai Ls 6804;

• Garant
ē
tā minimā lā  ienākuma pabalsti Ls 3399;

• DzīvokĜa pabalstiem Ls1765;
• Pabalsti ārst

ē
šanās izdevumu daĜē jai apmaksai Ls 652;

• Pabalsti b
ē
rnu izglī tībai Ls 2068;

• Pabalsti iztikai Ls 330;
• Pabalsti ārkārtas situācijās, īpašos gadī jumos Ls 5221;
• Pabalsti transporta pakalpojumu apmaksai Ls 6859;
• Pabalsti no ieslodzī juma atbrīvotām personām Ls 60;
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• Pabalsti beidzoties aizbildniecībai Ls 265;
• Pabalsti citiem m

ē
rė iem Ls 8015.

2.3.3. BāriĦ tiesa

BāriĦ tiesa ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādības iestāde, kas
izveidota pamatojoties uz Dundagas novada Domes 2009.gada 1.jū lija (ārkārtas)
s
ē
des l

ē
mumu Nr.7. BāriĦ tiesa Civillikumā  paredz

ē
tajos gadī jumos sniedz palīdzību

mantojuma lietu kārtošanā , gādā  par mantojuma apsardzību, kā  arī izdara
apliecinā jumu un pilda citus likumā  noteiktos uzdevumus. BāriĦ tiesa savā  darbībā
pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem. BāriĦ tiesa
prioritāri nodrošina b

ē
rna vai citas rīcībnesp

ē
jīgas personas tiesību un tiesisko

interešu aizsardzību.

Dundagas novada bāriĦtiesā 2009.gadā  strādā ja bāriĦ tiesas priekšs
ē
d
ē
tā ja Daina

D
ē
vita (pilna slodze), sekretāre (0.6 slodzes), 3 bāriĦtiesas locekles. Visiem

darbiniekiem ir atbilstoša augstākā izglī tība.

BāriĦ tiesas darbības nodrošināšanai pašvaldība 2009.gadā ir izlietojusi Ls 9293.
Veicot notariā lās darbības bāriĦ tiesas ieĦēmumi- Ls 469, ir veiktas 175 notariā lās
darbības.

2009.gadā  ir notikušas 23 bāriĦtiesas s
ē
des. 4 vecākiem ir atĦemtas b

ē
rnu aprūpes

tiesības, par 3 vecākiem ir pieĦemti l
ē
mumi par aizgādības tiesību atĦemšanu. 4

b
ē
rniem ir iecelti aizbildĦ i. 3 aizbildĦ i ir atbrīvoti no savu pienākumu pildīšanas, jo

aizbilstamais ir sasniedzi pilngadību.Ir izskatī tas 3 lietas par b
ē
rnu mantiskajām

interes
ē
m. BāriĦ tiesas pārraudzībā 2009.gadā  bija 27 aizbildnības lietas un 3

aizgādnības lietas. 2 ārpusă imenes iestād
ē
 esošjiem b

ē
rniem  ir dota atĜauja uztur

ē
ties

viesă imen
ē
.Ir saĦemti, izskatī ti un dotas atbildes uz nepilniem 200 iesniegumiem

saistībā  ar b
ē
rnu un rīcībnesp

ē
jīgo tiesību nodrošinā jumu.

2.3.4. Dzimtsarakstu nodaĜa
Ar 2009. gada 1. jū lija  Dundagas novada Domes, (

Ā
rkārtas) s

ē
des protokols ,Nr. 2.,

7§ /l
ē
mums Nr. 8/,  izveidota Dundagas novada dzimtsarakstu nodaĜa. Dzimtsarakstu

nodaĜas vadī tā ja ir R. Podkalne.

2009. gadā  dzimtsarakstu nodaĜā  reă istr
ē
ti 34 jaundzimušie, aizsaul

ē
 aizgā juši 63

novada iedzīvotā ji, reă istr
ē
tas 14 laulības.
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2.4.    VIDES AIZSARDZĪBA, TERITORIJAS PLĀNOŠANA UN
ATTĪSTĪBA

2.4.1. Att
ī
st
ī
bas nodaĜa

Attīstības nodaĜa ir Dundagas novada Domes Centrā lās administrācijas
struktūrvienība, kurai uztic

ē
ts pildī t šādas pašvaldību funkcijas:

1. Plānošana
1.1. Pagasta attīstības plāna un programmas sagatavošana, aktualizācija,

monitorings.
1.2. Pagasta teritorijas plānojuma sagatavošana un administratīvā  pārraudzība.
1.3. Zemes īpašumu izmantošanas saskaĦošana ar teritorijas plānojumu.
1.4. Detā lplānojumu nosacī jumu sagatavošana un procesa uzraudzība.
1.5. Informatīvo datu bāzu uztur

ē
šana, datu drošības uztur

ē
šana.

1.6. Iedzīvotā ju aptauju un sabiedriskās apspriešanas organiz
ē
šana, uzraudzība.

2. Vides aizsardzība
2.1. Dabas lieguma teritoriju informācijas uztur

ē
šana.

2.2. Vides piesārĦojuma informācijas uztur
ē
šana un aktualizācija.

2.3. Dabas resursu racionā las apsaimniekošanas pārraudzība.
3. Attīstība

3.1. Informācijas tehnoloă iju pārraudzība un pilnveidošana pašvaldības darbības
nodrošināšanai.

3.2. Pašvaldības inform
ē
jošo izdevumu tehniskā  sagatavošana.

3.3. Investīciju iesp
ē
ju pārzināšana pašvaldības funkciju kapacitātes un kvalitā tes

paaugstināšanai.
3.4. Konsultāciju sniegšana pašvaldības struktūrām, projekta pieteikumu

sagatavošanai, saskaĦā  ar attīstības programmu.
3.5. UzĦēmē jdarbības veicinošo pasākumu organiz

ē
šana.

4. Zemes īpašumu izmantošanas pārraudzība
4.1. Pagastā esošo īpašumu robežu pārraudzība.
4.2. Pagastā esošo nekustamo īpašumu īpašumtiesību pārraudzība.
4.3. Pašvaldības lietošanā  esošo īpašumu noform

ē
šana Zemes grāmatā .

4.4. Pašvaldības nekustamo īpašumu lietvedības uztur
ē
šana.

4.5. Pašvaldības nomas zemju lietvedība.
5. Pašvaldības operatīvā darbība

5.1. L
ē
mumu projektu sagatavošana Vides aizsardzības un pagasta attīstības

komitejai (VAPA).
5.2. Atbildes rakstu sagatavošana iedzīvotā jiem un  juridiskām personām par

attīstības programmu, teritorijas plānojumu un pagastā esošo zemes īpašumu
izmantošanas iesp

ē
jām.

5.3. Pašvaldības lokā lā  datortīkla un datortehnikas uztur
ē
šana.

5.4. Pārskatu sagatavošana par attīstības nodaĜai uztic
ē
to funkciju izpildi p

ē
c

valsts institūciju pieprasī juma.
5.5. Līdzdalība zemes īpašumu robežkonfliktu risināšanā.
5.6. Līdzdalība zemes īpašumu apsaimniekošanas kontrol

ē
.

Attīstības nodaĜai uztic
ē
to funkciju izpildi 2009.gada gadā nodrošinā ja 4 speciā listi.

NodaĜas vadī tā ja – Gunta Abaja.

2009.gadā  attīstības nodaĜas budžets – Ls 52’642, no tiem Ls 853 – pašvaldības
interneta piesl

ē
guma apmaksai, Ls 10’000 – grāmatvedības uzskaites sist

ē
mas
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uzlabošanai un piem
ē
rošanai darbam novada apstākĜos. Ls 2610 tika atv

ē
l
ē
ti pagasta

valdī jumā esošo nekustamo īpašumu tiesību noform
ē
šanai.

Iev
ē
rojams darbu apjoms attīstības nodaĜai uzsākās ar novada izveidi 2009.gada

1.jū lijā , kad trīs m
ē
nešu laikā  vajadz

ē
ja pā rskatī t sp

ē
kā esošos pašvaldības teritorijas

plānojumus un detā lplānojumus, sagatavot l
ē
mumu projektus to pārapstiprināšanai.

Līdz ar to, ka Kolkas pagasta ciemu robežas tika atceltas ar Satversmes tiesas
spriedumu, 2009.gada 23.septembrī  Dundagas novada Dome pieĦēma l

ē
mumu uzsākt

Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozī jumus un iesp
ē
jami īsākā

laikā  var
ē
tu noteikt Kolkas pagasta ciemu robežas.

2.4.2. Bū vvalde
Dundagas pagasta būvvaldes darbu līdz 2009. gada jū lijam nodrošina būvvaldes
vadī tā js Uldis PuĜė is un būvinspektors Agris Jansons, bet Kokas pagasta būvvaldes
funkcijas veic Rojas apvienotā  būvvalde ar būvvaldes vadī tā ju Aivaru Lāci un
būvinspektoru Agri Jansonu. 2009. gada jū lijā  darbu uzsāka Dundagas novada
būvvalde ar būvvaldes vadī tā ju Uldi PuĜė i un būvinspektoru Agri Jansonu, bet no
oktobra par būvvaldes vadī tā ju tika iecelts arhitekts Uă is Kaugurs un par
būvinspektoru Andris Girniuss.

Būvvaldes darba nodrošināšanai pašvaldība ir izlietojusi Ls 9707. IeĦēmumi – Ls 30.
2009.gada laikā  būvvald

ē
:

Veiktie pasākumi Skaits
Iesniegti arhitektūras plānošanas
uzdevumi

11

SaskaĦoti vienkāršotās
renovācijas/rekonstrukcijas projekti

3

Akcept
ē
ti skiču projekti 8

Akcept
ē
ti tehniskie projekti 19

Izsniegtas būvatĜaujas 6

2.5.    BRĪVAIS LAIKS, KULT ŪRA, SPORTS

2.5.1. Bibliotēkas
Dundagas novadā  darbojas 5 publiskās bibliot

ē
kas.

Dundagas novada Domes 26.08.2009. s
ē
d
ē
 (39.§/l

ē
mums Nr.128) s

ē
d
ē
 nolemj, ka:

1. Bibliot
ē
kas Dundagas novadā  darbojas kā  atsevišėas, patstāvīgas

struktūrvienības. Bibliot
ē
ku darbība pakārtota kop

ē
jai finansu plūsmai un

lietvedības dokumentācijas kārtībai novadā.
2. Dundagas pagasta bibliot

ē
ka tiek deleăēta kā  novada Centrā lā  bibliot

ē
ka ar

koordin
ē
jošo un metodisko funkciju pārē jām 4 novada bibliot

ē
kām. Par

funkciju izpildi atbildīga Dundagas novada Centrā lās bibliot
ē
kas vadītā ja.
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2009. gadā  lietotā jiem visās novada bibliot
ē
kās piedāvā tas izmantot 2 datu bāzes

Letonika un NAIS. Izmantošana bibliot
ē
kas datoros ir bez maksas un to nodrošina

VA KIS un BMGF parakstī ts līgums.

Dundagas novada Centrā lā  bibliotēka
Bibliot

ē
kas darbu nodrošina 4 bibliotekāres, vadī tā ja Ruta Emerberga. Lietotā ji 712,

no tiem vecumā  līdz 18 gadiem - 329. Apmekl
ē
tība 15 667 reizes. Izsniegums 24 462

krā juma vienības. Kā  bibliot
ē
kas datortehnikas un tīkla lietotā ji reă istr

ē
ti 245 cilv

ē
ki,

no tiem 93 ir tikai datoru lietotā ji (nelasa bibliot
ē
kā), viĦ i šo iesp

ē
ju izmantojuši 7739

reizes. Bibliot
ē
kas krā jums uz 01.01.2010. – 24 383. No pašvaldības līdzekĜ iem

2009.gadā  grāmatu iegādei atv
ē
l
ē
ti Ls 793,34, preses abon

ē
šanai Ls 526,82.

Bibliot
ē
kā  lietotā ji tiek apkalpoti pieaugušo abonementā, lasītavā un b

ē
rnu

abonementā . Bibliot
ē
kas lietotā jiem piedāvā jam grāmatas un preses izdevumus

lietošanai uz vietas bibliot
ē
kā un lasīšanai mā jās, sniedzam uzziĦas p

ē
c pieprasī juma,

veicam kop
ē
šanas un sken

ē
šanas pakalpojumus no bibliot

ē
kā esošajiem materiā liem

vai klienta personīgajiem dokumentiem, materiā liem. Interesentiem iesp
ē
ja izmantot

datortehniku un pastāvīgo interneta piesl
ē
gumu. Kopš 2008.gada janvāra uzsākta

izbraukuma bibliotekārā  apkalpošana PSA „ZiemeĜkurzeme” pansijas iedzīvotā jiem,
kas 2009.gadā tika turpināta. Pie gados vecajiem cilv

ē
kiem tiek braukts 1x m

ē
nesī . Šo

iesp
ē
ju aktīvi izmanto 4 pansijas iemītnieces. Bibliot

ē
ka apmekl

ē
tā jus apkalpo 40

stundas ned
ēĜā . Kalendārā  gada garumā  esam izveidojušas 35 tematiskās izstādes ar

711 ekspon
ē
tām vienībām un 8 pasākumus, kurus apmekl

ē
juši 90 interesenti. Gada

laikā  fiks
ē
tas 836 dažādas tematiskās uzziĦas un 386 reizes lietotā jiem sniegta

palīdzība datoru un interneta izmantošanā .

Projektu izstrāde. Atbalstī tie projekti:

1. VKKF finans
ē
tā m

ē
rėprogramma Lasīšanas veicināšana un bibliot

ē
ku

pakalpojumu b
ē
rniem attīstīšana I posms B

ē
rnu žūrija. Projekta realizācijai

piešėī ra 13 grāmatas par Ls 59,64

2. 2008. gadā  Talsu novada fonda un Nīderlandes labdarības fonda KNHM
finans

ē
tais projekts «Interaktīvā  lasī tava b

ē
rniem» tika atzīts par labāko Talsu

novada fonda atbalstī to projektu vidū un saĦēmām 500 eiro naudas balvu no
Nīderlandes labdarības fonda KNHM. Naudas balva reā li tika piešė irta
2009. gada 17.janvā rī  un par šo naudu iegādā jām 2 s

ē
žammaisus un žalūzijas

trim b
ē
rnu nodaĜas logiem. Šis iegādā tais inventārs veiksmīgi papildina

projektā  pārveidotās telpas funkcionalitāti (sēžammaisi atrodas zem balkona,
tād
ē
jādi nodrošinot šo telpas daĜas pilnv

ē
rtīgu izmantošanu, proti, b

ē
rni un

jaunieši labprā t tur uzkav
ē
jas lasot vai vienkārši komunic

ē
jot savā  starpā).

Novadpē tniecība. Dundagas pagasta bibliot
ē
kas novadp

ē
tniecības darbiniece Daiga

Muželovska elektroniski apraksta laikraksta Dundadznieks rakstus TGB
novadp

ē
tniecības elektroniskajā datu bāz

ē
. Šis darbs norit moduĜa ALISEi vid

ē
.

Uz vietas bibliot
ē
kā novadp

ē
tniecības materiā li tiek apkopoti 26 tematiskajās map

ē
s,

kas regulāri tiek papildinā tas.
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Tehniskais nodrošinā jums. 2009.gadā bibliot
ē
kas tehniskais aprīkojums ir šāds:

1. 12 datorkomplekti ar standarta programmatūru, no tiem 4
darbiniekiem, 8 lietotā jiem,

2. 1 lāzerprinteris,
3. 1 krāsainais printeris,
4. 1 kop

ē
tā js,

5. 1 skeneris,
6. 1 multifunkcionā lā  iekārta,
7. 1 digitā lais fotoaparā ts,
8. pastāvīgais interneta piesl

ē
gums – ā trums 4Mb/s un bezvadu interneta

WiFi iesp
ē
jas,

9. lokā lais datortīkls visiem datoriem un printeriem,
10. BIS ALISE modulis ALISEi.

Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri 2009. gadā. Dundagas pagasta padome (p
ē
c

01.07.10. Dundagas novada Dome), Talsu Galvenā  bibliot
ē
ka, Talsu pils

ē
tas B

ē
rnu

bibliot
ē
ka, Dundagas pagasta KaĜėu un Vīdales bibliot

ē
kas, Dundagas vidusskola un

bibliot
ē
ka, Dundagas pagasta PII Kurzemī te, Dundagas novada informatīvais

izdevums «Dundadznieks», izdevniecība Zvaigzne ABC, Talsu novada fonds.

Šis gads iezīmīgs ar to, ka 1x informācija par mūsu bibliot
ē
ku tika ievietota nozares

profesionā lajā žurnā lā  «Bibliot
ē
ku Pasaule». Šos rakstus varat lasī t:

Māras J
ē
kabsones raksts Pagasta bibliot

ē
ka pārmaiĦu laikā: Dundagas pagasta

bibliot
ē
kas 10 gadi žurnā lā  «Bibliot

ē
ku Pasaule» Nr.46/2009

Dundagas novada Centrā lās bibliot
ē
kas vadī tā jas Rutas Emerbergas raksts

Novadp
ē
tniecība — pagasta bibliot

ē
kas pievienotā vērtība: viet

ē
jo resursu veidošana,

attīstīšana un izmantošana žurnā lā «Bibliot
ē
ku Pasaule» Nr.48/2009

KaĜėu bibliotēka
Bibliot

ē
kas darbu nodrošina vadī tā ja Velga Rozenberga. Lietotā ji 82, no tiem vecumā

līdz 18 gadiem – 22. Apmekl
ē
jums 1247 reizes. Izsniegums 4584 krā juma vienības

Bibliot
ē
ka abon

ē
ja 20 preses izdevumus – 14 žurnā lus, 6 laikrakstus.

Bibliot
ē
kas krā jums uz 01.01.2010. – 5356. No pašvaldības līdzekĜ iem 2009.gadā

grāmatu iegādei atv
ē
l
ē
ti Ls 61,52, preses abon

ē
šanai Ls 224. Bibliot

ē
ka apmekl

ē
tā jus

apkalpo 20 stundas ned
ēĜā , t.sk., 2 stundas sestdienā . 2009.gadā bibliot

ē
kā  bijušas 14

izstādes un 2 pasākumi. Sniegtas 325 dažāda veida uzziĦas.

2009.gadā  bibliot
ē
kas tehniskais aprīkojums ir šāds:

1. 4 datorkomplekti ar standarta programmatūru, no tiem 1
darbiniekiem, 3 lietotā jiem,

2. 1 multifunkcionā lā  iekārta,
3. pastāvīgais interneta piesl

ē
gums – ā trums 2Mb/s un bezvadu

interneta WiFi iesp
ē
jas,

4. lokā lais datortīkls visiem datoriem un multifunkcionā lai iekārtai.
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Kolkas bibliotēka
Bibliot

ē
kas darbu nodrošina vadītā ja Olita Kalna. Lietotā ji 314, no tiem vecumā  līdz

18 gadiem – 107. Apmekl
ē
jums 4768 reizes. Izsniegums 17 039 krā juma vienības.

Bibliot
ē
kas krā jums uz 01.01.2010. – 13 624

Preses izdevumi bibliot
ē
kā tiek abon

ē
ti katram ceturksnim. Gada sākumā  24 preses

izdevumi, no tiem 5 laikraksti un 17 žurnā li. Jū lijā  prese netika abon
ē
ta. Augustā —

decembrī  — 22 preses izdevumi.

No pašvaldības līdzekĜ iem 2009. gadā  grāmatu iegādei atv
ē
l
ē
ti Ls 240,83, preses

abon
ē
šanai Ls 579. Bibliot

ē
ka apmekl

ē
tā jus apkalpo 29 stundas ned

ēĜā, t.sk., 5
stundas sestdienā . 2009. gadā  bibliot

ē
kā  bijušas 46 izstādes un 10 pasākumi. Sniegtas

1736 dažāda veida uzziĦas

Novadpē tniecība. Telpu šaurības d
ēĜ  novadp

ē
tniecības materiā lus nav iesp

ē
jams

izvietot pārskatāmi. Aizvadītajā  gadā  turpinā jusies materiā lu vākšana un mapju
papildināšana. ĥemot v

ē
rā  skol

ē
nu intereses izveidota mape jauniešiem. Papildinā tas

mapes, t.sk. intervijas ar ciema iedzīvotā jiem, mazie piekrastes ciemi, interesanti
cilv
ē
ki mums līdzās. Visvairāk izmantotas mapes par lībiešiem, Kolkas bāku, tūrisma

attīstību Kolkā , mape par mūzikas terapiju. Novadp
ē
tniecības materiā li izmantoti

izstādēs: «Līvu karoga krāsās», «Uz skolu» u.c..

2009. gadā  atbalstī tie projekti.  VKKF finans
ē
tā m

ē
rėprogramma Lasīšanas

veicināšana un bibliot
ē
ku pakalpojumu b

ē
rniem attīstīšana I posms B

ē
rnu žūrija.

Projekta realizācijai piešėīra 6 grāmatas par Ls 29,12.

2009.gadā  bibliot
ē
kas tehniskais aprīkojums ir šāds:

1. 8 datorkomplekti ar standarta programmatūru, no tiem 1
darbiniekiem, 7 lietotā jiem,

2. 2 multifunkcionā lās iekārtas,
3. pastāvīgais interneta piesl

ē
gums – ā trums 2Mb/s un bezvadu

interneta WiFi iesp
ē
jas,

4. lokā lais datortīkls visiem datoriem un multifunkcionā lai iekārtai,
5. BIS ALISE modulis ALISEi

Mazirbes bibliotēka
Bibliot

ē
kas darbu nodrošina vadītā ja Sniedze Švāăere. 2009.gada nogal

ē
 Mazirbes

bibliot
ē
ka tika pārvietota no Ĝoti šaurām telpām Līvu tautas namā  uz Dundagas

novada pašvaldības īpašumā  esošo Mazirbes internā tpamatskolu, iegūstot plašākas
telpas un iesp

ē
ju izvietot un piesl

ē
gt vienotajam datu pārraides tīklam lietotā jiem

paredz
ē
tos datorus. Lietotā ji 144, no tiem vecumā  līdz 18 gadiem – 45. Apmekl

ē
jums

1099 reizes. Izsniegums 1902 krā juma vienības. Bibliot
ē
kas krā jums uz 01.01.2010. –

3890. Bibliot
ē
kā  abon

ē
ti 13 preses izdevumi — 10 žurnā li, 3 laikraksti.

No pašvaldības līdzekĜ iem 2009. gadā  grāmatu iegādei atv
ē
l
ē
ti Ls 122,19, preses

abon
ē
šanai Ls 235. Bibliot

ē
ka apmekl

ē
tā jus apkalpo 15 stundas ned

ēĜā . 2009. gadā
bibliot

ē
kā bijušas 11 izstādes. Sniegtas 131 dažāda veida uzziĦas.

2009.gadā  bibliot
ē
kas tehniskais aprīkojums ir šāds:
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1. 4 datorkomplekti ar standarta programmatūru, no tiem 1
darbiniekiem, 3 lietotā jiem,

2. 1 multifunkcionā lā  iekārta,
3. pastāvīgais interneta piesl

ē
gums – ā trums 1Mb/s un bezvadu

interneta WiFi iesp
ē
jas,

4. lokā lais datortīkls visiem datoriem un multifunkcionā lai iekārtai.

Vīdales bibliotēka.
Bibliot

ē
kas darbu nodrošina vadī tā ja Anda B

ē
rzkalne. Lietotā ji 74, no tiem vecumā

līdz 18 gadiem – 11. Apmekl
ē
jums 1270 reizes. Izsniegums 2443 krā juma vienības.

Bibliot
ē
kas krā jums uz 01.01.2010. – 5487. Bibliot

ē
ka abon

ē
ja 19 preses izdevumus –

16 žurnā lus, 3 laikrakstus.No pašvaldības līdzekĜ iem 2009.gadā  grāmatu iegādei
atv
ē
l
ē
ti Ls 50, preses abon

ē
šanai Ls 198. Bibliot

ē
ka apmekl

ē
tā jus apkalpo 20 stundas

ned
ēĜā , t.sk., 6 stundas sestdienā . Interesentiem piedāvā tas 16 izstādes un 3 pasākumi.

Sniegtas 37 dažāda veida uzziĦas.

2009.gadā  bibliot
ē
kas tehniskais aprīkojums ir šāds:

1. 4 datorkomplekti ar standarta programmatūru, no tiem 1
darbiniekiem, 3 lietotā jiem,

2. 1 multifunkcionā lā  iekārta,
3. pastāvīgais interneta piesl

ē
gums – ā trums 1Mb/s un bezvadu

interneta WiFi iesp
ē
jas,

4. lokā lais datortīkls visiem datoriem un multifunkcionā lai iekārtai.

2.5.2. Pils
Pils ir senākā  un lielākā  pils ZiemeĜkurzem

ē
, kas ir raksturīga 13.gs. nocietinā juma

būve, kura daudzu pārbūvju rezultā tā  pārveidojusies par muižnieku dzīvojamo 
ē
ku.

Pils divas reizes cietusi ugunsgr
ē
kos. Abas reizes atjaunota, pašreiz

ē
jo izskatu

ieguvusi p
ē
c atjaunošanas 1909.-1914.gadā. Pils ir Valsts nozīmes arheoloă ijas un

arhitektūras piemineklis.

Pili apsaimnieko Dundagas novada Domes struktūrvienība. Pils direktore – Baiba
Dūda. Pastāvīgais darbinieku skaits - 5, sezonas darbinieki – 5 ( kurinā tā ji, dārznieks).
Budžeta izdevumu tāme 2009.gadā  - Ls 47 516, ieĦēmumi Ls 5166. Pils ir Dundagas
pagasta kultūras un kultūrizglī tības centrs. Pils trešo stāvu aizĦem profesionā lās
ievirzes Dundagas mākslas un  mūzikas skola. 2009.gadā  pilī  telpas nomā ja – PSA
“ZiemeĜkurzeme”, biedrība ,,ZiemeĜkurzemes biznesa asociācija”, Latvijas
Krā jbankas Dundagas KAC, friz

ē
tava.

Pilī  darbojas novada domes finans
ē
tie pašdarbības pulciĦ i un notiek pašvaldības

organiz
ē
tie kultūras pasākumi. Pilī izvietotas Dundagas novada Domes

struktūrvienības – avīzes ,,Dundadznieks” redakcija, attīstības nodaĜa, būvvalde,
tūrisma informācijas centrs. Pils telpās atrodas Jauniešu mītne, kuru mācību gada
laikā  izmanto Dundagas vidusskolas audz

ē
kĦ i no kaimiĦu pagastiem – Kolkas, Ances.

Vasaras m
ē
nešos telpas izmanto kā naktsmī tnes Dundagas viesi. Jauniešu mītnes

darbības nodrošināšanai pašvaldība algo divus dežurantus.Pils ir populārs tūrisma
objekts. Dundagas tūrisma informācijas centrs nodrošina gida pakalpojumus pils
apmekl

ē
jumiem un ekskursijām pa Dundagas un Kolkas pagastiem. Pilī  izvietotas

pastāvīgas v
ē
sturiskas un tematiskas ekspozīcijas.
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2009.gadā   īstenotie projekti:
• Valsts Kultūrkapitā la fonds ,,Dundagas pils Barona vannas istabas arhitektoniski

mākslinieciskā  inventarizācija, apdares izp
ē
te”;

• Dundagas pils energoefektivitā tes paaugstināšana un Jauniešu mī tnes - viesnīcas
izveide.

2.5.3. Kultū ras pasākumi
Kultūras pasākumu organizatoriskos un koordin

ē
šanas pasākumus organiz

ē
 kultūras

centrs, tā vadī tā ja Smaida Šnikvalde. Pašvaldības finanšu nodrošinā jums kultūras
pasākumiem 2009.gadā bija Ls 17788. IeĦēmumi no kultūras pasākumu biĜet

ē
m –

Ls 1157,70.  Pašdarbības kolektīvos darbojas apm
ē
ram 325 dalībnieku.

Kolektīvi
        B

ē
rnu jaunatnes centra 9. – 12. klašu teā tra studija „Dundaga”

Dundagas vidusskolas 5. – 8. klašu teā tra pulciĦš
Dundagas vidusskolas 5. – 12. klašu teā tra sporta pulciĦš
Dundagas  pagasta jauktais koris
Dundagas vidusskolas jauktais koris
Līnijdejas
Mūsdienu  dejas “Sensus”
Pensionāru apvienība klubs „Sendienas”
Invalīdu biedrība „Cerības”

          B
ē
rnu deju kolektīvs “Dun-dang” -3 grupas

Pirmskolas ansamblis “Gudrinieki”
Ev.lut. baznīcas koris
Dundagas amatierteā tris

Kultūras aktivitātes 2009.gadā
9. janv

ā
ris Rajona kultūras darbinieku diena

10. janv
ā
ris Amatierte

ā
tru republikas skate Kuldīgā

6. febru
ā
ris Tematisks pas

ā
kums „ Dzej- olis”

7 febru
ā
ris Koru sadraudzības koncerts Laucien

ā
14. febru

ā
ris Valentīndienas balle

 4. marts Jauno dzied
ā
t
ā
ju konkurss „ C

ā
lis un Gailis 2010”

7. marts Sieviešu dienai veltīts koncerts un balle
12. marts Te

ā
tra sporta turnīrs

14. marts Galda sporta spēĜu turnīrs
16. marts Komunistisk

ā
 genocīda piemiĦas brīdis

28. marts Galda sporta spēĜu turnīrs
4. aprī lis KinobusiĦš Dundaga

ā
12. aprī lis Lieldienu pas

ā
kums park

ā
 „ N

ā
c , n

ā
kdama ,Liel

ā
 diena!”

11. aprī lī Lieldienu pas
ā
kums invalīdiem

30. aprī lis Akcija „ Iest
ā
di ideju” – Dundagas un Kolkas MMS koncerts

2. maijs Pašdarbnieku koncerts, balle
9. maijs Pils diena- izst

ā
des, koncerti, izr

ā
des

10. maijs M
ā
tes dienai veltīts koncerts

 22. maijs Dundagas M
ā
kslas un mūzikas skolas izlaidums
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15. maijs Jauno talantu konkurss
19. maijs Tematisks pas

ā
kums „ Tur Zilajos kalnos”

29. maijs Koncerts –akcija „ Ar dziesmu palīdzēsim”
12. jūnijs Diskonakts „ SUMMER FEELING”
19. jūnijs Te

ā
tra izr

ā
de „ L

ā
cītis Pūks un viĦa draugi”

23. jūnijs J
āĦu ielīgošana Dundag

ā
 – uzvedums, balle

7. jūlijs Te
ā
tra svētki Kolk

ā
7. jūlijs Amatierte

ā
tra izr

ā
de „ Aij

ā
 žū žū bērns k

ā
 l
ā
cis” Mazirbē

18. jūlijs Sportisk
ā
kais Dundagas uzĦēmums, balle

23. jūlijs Velomaratona „ Krišj
āĦa Barona taka noslēguma pas

ā
kums”

Aug.sept. Sarmītes Caunes gleznu izst
ā
de „ Marokas ainavas”

 29. augusts Diskotēka park
ā

 1. septembris  Zinību diena
 5. septembris Putnu pašvaldību salidojums
 25. septembrī MiėeĜdienas pas

ā
kums tirgus placī

9. oktobrī Sabiles amatierte
ā
tra izr

ā
de „ ZagĜ i”

16. oktobris Invalīdu biedrības „ Cerības” 5 gadu jubilejas pas
ā
kums

30. oktobrī Cirka izr
ā
de

31. oktobrī Dundagas jauktajam korim 140
11. novembris L

āč
plēša dienas pas

ā
kums.

18. novembris Latvijas proklamēšanas dienas pas
ā
kums

novembrī Latvijas jubilejai veltīta izst
ā
de „ Uzzīmēt Latviju”

28. novembris Amatierte
ā
tra izr

ā
de „ Aij

ā
 žū žū berns k

ā
 l
ā
cis” Kolk

ā
4. decembris IGO koncerts
4. decembris Latvijas avīzes diena Dundag

ā
11. decembrī Liel

ā
s egles iedegšanas pas

ā
kums

11. decembrī Deju kolektīvu koncerts „ Svētku vitpulī”
12. decembrī Amatierte

ā
tra izr

ā
de Pastendē

18. decembrī Ziemassvētku pas
ā
kums invalīdiem

19. decembrī Ziemassvētku koncerts „ Ziemassvētkus gaidot”
20. decembris Ziemassvētku pas

ā
kums pension

ā
riem

  decembris Ziemassvētku izst
ā
de- Dundagas MMS

24. decembris Dundagas jaukt
ā
 kora koncerts Dundagas baznīcā

24. decembris Dundagas jaukt
ā
 kora koncerts Ăipkas baznīcā

31. decembris Vecgada balle

2.5.4. Kubalu skola-muzejs
Kubalu skola – muzejs ir novada domes struktūrvienība, kas apsaimnieko Kubalu
skolas namu (Valsts nozīmes kultūras piemineklis), tā s

ē
tu un tuvāko apkārtni.

Muzeja darbību nodrošina trīs darbinieki. Muzeja vadī tā js – Ivars Abajs.

Kop
ē
jais muzeja krā juma vienību skaits 2009.gada 31.decembrī  – 5056. Pārskata

periodā  muzeja krā jumā reă istr
ē
ts 171 krā juma priekšmets. Pārskata periodā  muzeja

telpās notikusi viena izstāde, ārpus muzeja ekspon
ē
tas trīs izstādes. Kop

ē
jais

apmekl
ē
tā ju skaits 2009.gadā  – 1033. Muzeja budžets 2009.gadā  Ls 16422. Pašu

ieĦēmumi – Ls 238, pašvaldības dotācija – Ls 16422.

2009.gada 16.decembrī  Dundagas novada Domes s
ē
d
ē
 ar l

ē
mumu Nr.321 (prot.

Nr.14., 36§) apstiprinā ti Kubalu skolas - muzeja (turpmāk Muzeja) darbības
pamatdokumenti: Muzeja nolikums; Muzeja krā juma noteikumi; Muzeja materiā li
tehniskā  nodrošinā juma politika; Muzeja p

ē
tnieciskā  darba politika; Muzeja krā juma
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darba politika; Muzeja izglī tojošā  darba politika; Muzeja krā jumu komisijas nolikums
un Muzeja vid

ē
jā termiĦa darbības strat

ēă ija (2010 – 2014).

2009. gada nozīmīgākie pasākumi:
• sagatavots pasākums, kas veltī ts Dundagas fotogrā fam Kārlim Geigem un viĦa

v
ē
sturiskajam mantojumam,

• min
ē
tā  pasākuma ietvaros sagatavotas izstādes: „Jauno novadp

ē
tnieku

sasniegumi“ un „Dundagas MRS labākie“,
• piedaloties pasākumā, kas veltī ts Dundagas kora 140. jubilejai, sniegts ieskats

kora v
ē
stur
ē
 un sagatavota izstāde „Dundagas kora v

ē
stures liecības muzeja

krā jumā“
• pabeigts muzeja 

ē
kas ārsienas fasādes un priekšnama telpas remonts,

atjaunotas v
ē
sturiskas konstrukcijas ārdurvis un ė ieăeĜu grīdas segums

priekšnamā.
• saĦemot atbalstu LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta

ZiemeĜkurzemes reă ionā lo lauksaimniecības pārvaldei iesniegtajam projektam
“Lauku saimniecības v

ē
sturiskās apbūves atjaunošana Kubalu skolas - muzeja

s
ē
tā , lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju izveide ar

amatniecības mācību programmu iesp
ē
jām“, iesākta projekta īstenošana.

Veiktie pasākumi ar LAD finans
ē
jumu (Ls 11309), kuros muzejs piedalī jies:

Tehniskā  projekta izstrāde labiekārtošanas un renovācijas darbiem
Kubalu skolas-muzeja s

ē
tā , atjaunojot v

ē
sturiskos apbūves elementus,,

Zā les pĜāv
ē
ja ar papildus aprīkojumu iegāde,

Portatīvā datora un manuā la projekcijas ekrāna iegāde,
Plauktu un kr

ē
slu iegāde,

• veikts muzeja 
ē
kas jumta seguma remonts,

veikti nepieciešamie priekšdarbi sagatavojoties muzeja atkārtotai akreditācijai;
pilnveidoti muzeja pamatdokumenti (Muzeja nolikums un Muzeja krā juma noteikumi,
Muzeja krā juma komisijas nolikums), sagatavoti dokumentu projekti Muzeja darba
Politikām - krā juma darbam, p

ē
tnieciskajam darbam, izglī tojošam darbam un

tehniskajam nodrošinā jumam; sagatavots projekts Muzeja vid
ē
jā  termiĦa darbības

strat
ēă ijai (2010 – 2014).

2.5.5. Sports
 Sporta pasākumu norisi organiz

ē
 un koordin

ē
 sporta konsultatīvā  padome, kuru veido

sportiski aktīvi pagasta iedzīvotā ji. Padomes locekĜ i pārstāv  dažādus sporta veidus-
volejbolu, orient

ē
šanās sportu, futbolu, šahu, galda sp

ē
les u. c. Padom

ē
 ir 6 locekĜ i,

tās vadī tā js Aldis Felts. Tās darbību reglament
ē
 2007. gada 26. februāra padomes s

ē
d
ē

apstiprināts Dundagas sporta konsultatīvās padomes nolikums.

Sporta budžetu sadala padome, katram sporta veidam atv
ē
lot noteiktu summu.

Padome izlemj, kādus sporta pasākumus rīkos, un kādos piedalīsies. Dundagas
pagasta padome dažādu sporta aktivitāšu atbalstam 2009. gadā  no budžeta līdzekĜ iem
atv
ē
l
ē
jusi Ls 5000, finans

ē
jot dalības maksas sporta pasākumos , telpu nomām  ,

formas t
ē
rpu iegādei, inventāra iegādei, pašvaldības organiz

ē
tiem sporta pasākumiem,

transporta apmaksai . IeĦēmumi no dalības maksām sporta sp
ēĜu sacensībās 2009.

gadā  bija Ls. 120. No Dundagas pašvaldības budžeta 2009. gadā  finans
ē
tas aktivitā tes

sekojošos sporta veidos: volejbols, šahs, hokejs, orient
ē
šanās, novuss, dambrete, galda

teniss, makšėer
ē
šana, šaušana, futbols.
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Pašvaldība regulāri ziemas periodā organiz
ē
 sacensības galda sp

ē
l
ē
s ( šahs, dambrete,

galda teniss, šautriĦu mešana, zolīte, galda hokejs, datorsp
ē
le). Vidusskolas šaha

pulciĦš regulāri piedalās dažādos kvalifikācijas turnīros. 2009. gada vasarā Dundagas
pilī  ceturto reizi notika Dundagas atklā tais čempionā ts šahā  „ Dundagas torĦ i”. Ar
pašvaldības atbalstu tiek rīkotas sporta dienas mazajos ciemos.2009. gadā  ās notika
Vīdā l

ē
. 2009. gadā astoto reizi notika sacensības „Sportiskākais Dundagas

uzĦēmums”, kurā piedalī jās dažāda vecuma Dundagas pagastā  strādā jošie iedzīvotā ji
un viĦu ă imenes locekĜ i.
Dundagas pagasta padomes  darbinieki un iedzīvotā ji aktīvi piedalās Talsu rajona
pašvaldību sporta sp

ēĜu visās kā rtās, iegūstot godalgotās vietas. Pagastā aktīvi
darbojas volejbolisti, kas savulaik ir mācī jušies sporta skolas volejbola nodaĜā. Ir
izveidotas divas vī riešu un viena sieviešu volejbola komanda. Dundagas vidusskolas
sporta skolotā ja Una Sila vada dažāda vecuma z

ē
nu volejbola komandas, izcīnot

vairākas godalgotas vietas valsts m
ē
rogā dažādās vecuma grupās. Aktīvu darbību veic

futbola un galda sp
ēĜu entuziasti. Arvien lielāku popularitāti gūst jauniešu šaha

pulciĦš. Liela atsaucība ir galda sp
ēĜu turnī ram, kurā piedalās gan jaunieši, gan vecāka

gadagā juma sporta entuziasti. Jau par tradīciju ir kĜuvis vasaras volejbola turnī rs „
Pāces kauss”. Šajās sacensībās piedalās gan viet

ē
jās komandas, gan komandas no

visas Latvijas. Šīs sacensības notiek gan ar pašvaldības , gan uzĦēm
ē
ju atbalstu.

Novembrī valsts sv
ē
tku priekšvakarā  tiek rīkots volejbola turnīrs „ Kalera kauss”. Šis

turnīrs tiek rīkots kādreiz
ē
jā  dundadznieka, liela volejbola entuziasta JāĦa Kalera

piemiĦai un tajā  piedalās pagasta komandas.

P
ē
c novada izveidošanas sporta konsultatīvās padomes pilnvaras beidzās, bet sporta

aktivitā tes 2009. gada otrajā pusgadā  notika p
ē
c padomes sastādī tā sacensību

kalendāra un  iev
ē
rojot konsultatīvās padomes sastādī to budžetu.

2.5.6. Tū risma un informācijas centrs
Tūrisma informācijas centrs (TIC) 2009.gada pirmajā  pusgadā ir Dundagas pagasta
padomes struktūrvienība, bet otrajā  pusgadā  - novada Domes Centrā lās
administrācijas struktūrvienība, kuras uzdevums ir sniegt informāciju par tūrisma
objektiem, pakalpojumiem un sniegt palīdzību šo tūrisma pakalpojumu izmantošanā.
TIC vadī tā ja – Alanda Pū liĦa. Tūrisma sezonas laikā  no 15.maija līdz 15.oktobrim
papildus nodarbina 3 gidus. TIC piedāvā  ekskursiju vadī tā jus gan pa Dundagas pili un
tās tuvāko apkārtni, gan pa ZiemeĜkurzemi, arī  svešvalodās – angĜu, krievu, vācu.

TIC uzdevumos ietilpst dažāda veida tūrisma informācijas sagatavošana p
ē
c

pieprasī juma, tūrisma informācijas un maršrutu konsultācijas par Dundagas pagastu,
novadu un Kurzemi, gidu pakalpojumu sniegšana, tūrisma objektu plānošana,
uzraudzīšana, tūrisma informācijas pieprasī jumu pa e-pastu, telefonu, pastu
apstrādāšana un atbilžu sagatavošana, ar nozari saistītu projektu pieteikumu
sagatavošana vai līdzdalība papildus līdzekĜu piesaistei, tūrisma izdevumu (ceĜvežu,
bukletu, informatīvo lapu u.tml.) sagatavošana, jaunu tūrisma maršrutu, produktu un
piedāvā jumu veidošana un iesaistīšana tūrisma aprit

ē
, tūrisma uzĦēmumu un objektu

apsekošana, statistikas apkopošana (naktsmītnes, apskates objekti u.c.), regulāra
informācijas preciz

ē
šana un aktualiz

ē
šana, Dundagas pagasta un novada reklam

ē
šana
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starptautiskajos tūrisma gadatirgos un izstādēs, sadarbība ar Talsu rajona TIC,
Kurzemes tūrisma asociāciju, ar citām tūrisma organizācijām u.c. uzdevumi.

2009.gada budžets Ls 13547, ieĦēmumi Ls 3049,-. TIC un pili 2009.gadā apmekl
ē
ja

3637 tūristi, tai skaitā  624 ārzemnieki.

2.6.    INFRASTRUKTŪRA

2.6.1. Ielas un ceĜ i
Dundagas pagasta pašvaldības pārziĦā  esošo ceĜu kopgarums – 99,544 km, no tiem
10,461 ar asfalta segumu. Dundagas ciema ielu kopgarums – 11,34 km, no tiem 7,101
ar asfalta segumu. AutoceĜu uztur

ē
šana un rekonstru

ē
šana bija izpilddirektora Andra

Kojro pārziĦā .

M
ē
rėdotācija pašvaldību ceĜu un ielu finans

ē
šanai (Ls):

• M
ē
rėdotācijas atlikums uz 2008.gada 1.janvāri -

• SaĦemta m
ē
rėdotācija 2009.gadā 25920

• Izlietota m
ē
rėdotācija 2009.gadā 23420

• M
ē
rėdotācijas atlikums uz 2009.gada beigām 2500

CeĜu un ielu ikdienas uztur
ē
šanai 2009.gadā izlietota m

ē
rėdotācija Ls 23420 apm

ē
rā.

2.6.2. Atkritumu saimniec
ī
ba

Dundagas pagasta pašvaldība 2003.gada 5.jūnijā  ir nosl
ē
gusi līgumu ar SIA

“Kurzemes ainava” par sauso sadzīves atkritumu izvešanu no Dundagas pagasta
teritorijas. Lai iedzīvotā jiem būtu 

ē
rtāk nor

ēė inā ties vienuviet par visiem komunā liem
maksā jumiem, Dundagas pagasta padome ir nosl

ē
gusi vienošanos ar SIA

“ZiemeĜkurzeme” par atkritumu apsaimniekošanas maksas iekas
ē
šanu no

iedzīvotā jiem un tās ieskaitīšanu Dundagas pagasta padomes kontā . 2009.gadā
Dundagas pagasta padome no budžeta līdzekĜ iem dot

ē
ja Ls 2997 apjomā  sauso

sadzīves atkritumu savākšanu un transport
ē
šanu.

2.6.3.Ūdens apgāde un kanalizācija
Dundagas novadā ūdensapgādes pakalpojumus sniedz divi uzĦēmumi: Dundagā  –
SIA „ZiemeĜkurzeme” un Kolkā  SIA „Kolkas ūdens”. 2009.gadā  „Kolkas ūdens”
paceltais ūdens daudzums ir 93970 m³ un attī rīti 64301 m³ kanalizācijas ūdeĦu.
2009.gadā  SIA „ZiemeĜkurzeme” paceltais ūdens daudzums ir 41228 m³ un attīrī ts
43976 m³ kanalizācijas ūdeĦu.

2009. gadā tika organiz
ē
ti četri atklāti būvdarbu konkursi, lai realiz

ē
tu ES Koh

ē
zijas

fonda līdzfinans
ē
tu projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā”.

Konkursa rezultā tā  tiesības realiz
ē
t projekta daĜu „Dzeramā  ūdens ieguve un

attī rīšanas iekārtas Dundagā un Jaundundagā”, ieguva Konsorcijs „Koger un
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Partneri”, sadaĜu „NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu izbūve Jaundundagā  un notekūdeĦu
attī rīšanas iekārtu rekonstrukcija Dundagā” realiz

ē
s SIA „Water Ser”, bet sadaĜu

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā un
Jaundundagā” realiz

ē
s SIA „Ostas celtnieks”. Tiesības sniegt būvuzraudzības

pakalpojumus ieguva SIA „Firma L4”.

Pirmie būvdarbi projekta ietvaros tika uzsākti augusta beigās. SaskaĦā  ar būvnieku
piestādī tajiem būvdarbu laika grafikiem projektu pabeit plānots 2010. gada beigās.

2.6.4. Dz
ī
vokĜu saimniec

ī
ba

P
ē
c Dundagas pagasta nekustamā  īpašuma uzskaites datiem, pagastā  ir 641

individuā la dzīvojamā  mā ja, no kurām 128 atrodas Dundagas ciemā , kā  arī  81
daudzdzīvokĜu mā ja no kurām 40atrodas Dundagā. .Dundagas ciema dzīvojamo mā ju
rajoni veidojušies ap 1980.gadu, kā  dzīvojamo mā ju grupas ar kop

ē
ju infrastruktūru.

Dundagā  dzīvojamo mā ju apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz SIA
„ZiemeĜkurzeme”, kurai pašvaldība uztic

ē
jusi sev piekrī tošo dzīvokĜu

apsaimniekošanu. DaĜa daudzdzīvokĜu mā ju iedzīvotā ju apsaimniekošanu veic paši.

2.7.    PĀRVALDE
Dundagas novada Domes Dundagas pagasta pārvaldes darba organizācijai un
uztur

ē
šanai 2009.gadā  izlietots Ls 77788; Kolkas pagasta pā rvaldes uztur

ē
šanai un

darba organizācijai izlietots Ls 30379, dzimtsarakstu nodaĜas darba organiz
ē
šanai un

uztur
ē
šanai 2009. gadā  izlietoti Ls 5055. Dzimtsarakstu nodaĜas ieĦēmumi 2009. gadā

- valsts nodevas par civilstāvokĜa aktu reă ist
ē
šanu, grozīšanu un papildināšanu Ls

163.00

2.7.1. Lietved
ī
ba

Lietvedības organiz
ē
šanu un dokumentu apriti novada domes dokumentiem veic

novada domes kanceleja saskaĦā ar sp
ē
kā  esošiem normatīviem aktiem, kas

reglament
ē
 dokumentu noform

ē
šanu, sagatavošanu un glabāšanu arhīvā . Kancelejas

vadī tā ja - Sandra Kokoreviča. Katru gadu tiek izstrādā ts lietu veidošanas plāns (lietu
nomenklatūra) nākamajam gadam, saskaĦojot to ar struktūrvienību vadī tā jiem. Katra
struktūrvienība pati veido lietas atbilstoši lietu veidošanas plānam, sagatavo un nodod
tās glabāšanai arhīvā  vai nodošanai tā lākai apstrādei pagasta padomes administrācijas
darbiniecei, kas ir atbildīga par lietvedību.

Dundagas pagasta padomei ir savs arhīvs, kas darbojas saskaĦā  ar Dundagas pagasta
padomes arhīva nolikumu (apstiprinā ts 10.01.1997.) un kurā  tiek uzglabā ti dokumenti
līdz to  nodošanai valsts glabāšanā . Par pagasta padomes lietvedības dokumentu
nodošanu ilglaicīgai glabāšanai atbild Dace Kurpniece.
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Dokumentu izv
ē
rt
ē
šana, beidzoties to glabāšanas laikam, kā  arī lietu veidošanas plāna

sagatavošana ir Ekspertu komisijas uzdevums, kura Dundagas pagasta padom
ē
,

saskaĦā ar Ekspertu komisijas nolikumu (apstiprinā ts 03.02.1997.) darbojas kopš
1997.gada. Par dokumentu apstrādi ilglaicīgai glabāšanai ir nosl

ē
gts līgums ar

Ventspils Zonā lo valsts arhīvu.

2.7.2. Grāmatved
ī
ba

SaskaĦā  ar pašvaldību administratīvās reformas īstenošanu ar Dundagas novada
Domes l

ē
mumu Nr. 12 no 2009.gada 1.jū lija „Par Dundagas novada grāmatvedības

struktūras apstiprināšanu” pašvaldībā ieviesta daĜē ji centraliz
ē
tā grāmatvedības

uzskaites sist
ē
ma.

Novada domes administrācijas grāmatvedības trīs darbinieki  veic finansiā lās darbības
nodrošināšanu un visa veida uzskaiti Dundagas pagasta struktūrvienībās, kā arī no
Talsu rajona Izglītības pārvaldes pārĦemtajā Mazirbes speciā lajā internātpamatskolā.
Atsevišė i  grāmatvedības uzskaite tiek kārtota Dundagas vidusskolā, Dundagas
Mākslas un mūzikas skolā  un Veselības un sociā lajā  centrā , kurās nodarbinā ti pa
vienam uzskaites darbiniekam. Visas šīs iestādes savas darbības nodrošināšanai
finans

ē
jumu saĦem dotāciju veidā no pašvaldības ieĦēmumiem saskaĦā  ar domes

apstiprināto budžetu. Pedagoă iskā  personā la darba samaksa un obligātās sociā lās
nodrošināšanas iemaksas tiek finans

ē
tas no valsts budžeta saĦemtajām

m
ē
rėdotācijām. Mākslas un mūzikas skolas pedagoă iskā personā la atlīdzībai

finans
ē
jumu saĦem caur Kultūras Ministriju -  valsts budžeta dotāciju veidā .

Veselības un sociā lās palīdzības centrs savas darbības nodrošināšanai daĜē ji
finans

ē
jumu saĦem no Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aăentūras

(VOVAA).

SaskaĦā  ar administratīvi teritoriā lo reformu – Kolkas pagasta pārvald
ē
 arī tiek

kārtota atsevišėa grāmatvedības uzskaite, kura aptver visas Kolkas pagasta pārvald
ē

esošās struktūrvienības un iestādes. Grāmatvedības uzskaites kārtošanai Kolkas
pagasta pārvald

ē
 nodarbinā ts viens darbinieks.  Finans

ē
jumu saĦem saskaĦā  ar

apstiprināto budžeta ieĦēmumu un izdevumu tāmi dotāciju veidā no novada dom
ē

ienākošajiem  ieĦēmumiem.

Nepieciešamās  atskaites un gada pārskatus visas min
ē
tās iestādes iesniedz

elektroniski domes administrācijas grāmatvedībā, no kurienes konsolid
ē
jot saĦemtos

datus, tos elektroniski iesniedz augstākstāvošajām iestād
ē
m un organizācijām.

Dundagas novada grāmatvedība uzskaiti kārto saskaĦā  ar likumu „Par grāmatvedību”,
saistošajiem MK noteikumiem ,kā arī  ar Domes s

ē
d
ē
 apstiprināto Grāmatvedības

uzskaites politiku (nolikumu – s
ē
des l

ē
mums Nr. 252 no 25.11.2009.).

Grāmatvedības uzskaiti organiz
ē
 galvenā  grāmatvede Mā ra Daiga LiniĦa.

Grāmatvedības uzskaites organiz
ē
šanai un kārtošanai  2009.gadā   Dundagas pagastā

izlietoti LVL 25451, Kolkas pagasta  grāmatvedības organiz
ē
šanai un kā rtošanai

izlietoti LVL 19119.
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3.   BUDŽETA INFORM ĀCIJA

3.1.    PIEĥEMTAIS UN IZPILD ĪTAIS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

3.1.1. Pamatbudžeta ieĦ ēmumi un izdevumi
2009. gadā Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumi sastādī ja Ls 2 751
744, t.sk. ieĦēmumi no pamatdarbības Ls 2 561 785 un ieĦēmumi no finanšu darbības
Ls 189 959. No pamatdarbības ieĦēmumiem 28,63% (Ls 733 564) sastādī ja
iedzīvotā ju ienākuma nodoklis, nekustamā  īpašuma nodokĜa maksā jumi par zemi
3,64% (Ls 93 345 ), nekustamā  īpašuma nodoklis par 

ē
kām un būv

ē
m 0,35% (Ls

9012), nenodokĜu ieĦēmumi 10,65% (Ls 272 830), saĦemtie maksā jumi 56,73% (Ls
1 453 034). Salīdzinot ar iepriekš

ē
jo gadu, 2009. gada ieĦēmumi kopumā

palielinā jušies par 26,94% (Ls 741 241), jo ar 01.07.2009. stā jās sp
ē
kā

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas atstā ja ietekmi uz
budžetu. Tajā  skaitā  budžeta ieĦēmumi palielinā jās par saĦemto aizĦēmumu daĜu
Ls 189 959.

Skatot, grafiskā  veidā  att
ē
loto ieĦēmumu struktūru, redzams, ka 2009. gada faktiskos

ieĦēmumi salīdzinā jumā  ar 2010. gada plānu.

Pamatbudžeta ieĦēmumi (%)

2009. gadā Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sastādī ja Ls 2 783
052. Salīdzinot ar iepriekš

ē
jo gadu, 2009. gada izdevumi kopumā  palielinā jušies par

Ls 503 482 (18,13 %). Skatot, grafiskā veidā  att
ē
loto izdevumu struktūru, redzams, ka

2009. gadā  lielāko izdevumu daĜu veido izglī tība. Izdevumi izglītībai pieaug stā joties
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sp
ē
kā  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, jo novada

pašvaldības budžetā  nonāk ne tikai ar pedagogu darba samaksu saistī tie
ieĦēmumi un izdevumi, bet arī  valsts budžeta m

ē
rėdotācija izglī tības

pasākumiem Mazirbes speciā lai internā tpamatskolai.

Veselībai un sociā lai aizsardzībai izdevumi kopumā  palikuši iepriekš
ē
jā  gada līmenī ,

jo iev
ē
rojami samazinot budžetu veselībai, tika palielinā ts budžets pabalstiem

trūcīgiem iedzīvotā jiem. Skatot grafiskā  veidā att
ē
loto izdevumu struktūru, redzams,

ka 2009. gadā, kopsummā  palielinoties izdevumiem, izdevumi veselībai un sociā lai
aizsardzībai ir samazinā jušies, salīdzinot ar iepriekš

ē
jo gadu.

Vides aizsardzības, ekonomiskai darbībai, pašvaldības teritoriju un mā jokĜu
apsaimniekošanai izdevumi, kā  arī  kultūrai, sportam un brīvajam laikam, salīdzinot ar
iepriekš

ē
jo gadu, tika samazinā ti, samazinot pašvaldībā  strādā jošo darbinieku kop

ē
jo

darba samaksu par 15%, saskaĦā  ar likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā ”. Tika ietaupī ti līdzekĜ i uz malkas
sagatavošanu, teritorijas labiekārtošanu un uztur

ē
šanu, jo pašvaldība uzsāka aktīvās

nodarbinā tības pasākuma “Apmācība darba iemaĦu iegūšanai un uztur
ē
šanai, ja darba

dev
ē
js ir pašvaldība”, iesaistot darbā bezdarbniekus un 2009. gadā apgūstot Ls

15 907.

Kopumā  salīdzinā t 2009. gada budžeta izdevumus ar iepriekš
ē
jā  gada izpildi un

nākošā gada plānu ir neobjektīvi, jo 2009. gads ir pā rejas gads, ne tikai teritorijas un
apdzīvoto vietu reformas d

ēĜ , bet arī  tāp
ē
c, ka gada laikā  divas reizes iev

ē
rojami tika

mazinātas budžeta ieĦēmumu un, attiecīgi,  izdevumu prognozes.

Pamatbudžeta izdevumi (%)
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3.1.2. Debitoru parādi
Debitoru parādi 2009. gadā kopumā  ir palielinā jušies, salīdzinot ar 2008. gadu.
Nākuši klā t Kolkas pagasta pārvaldes debitoru parādi. Lielākais īpatsvars debitoru
parādu struktūrā  ir nekustamā  īpašuma nodoklim par zemi un 

ē
kām Ls 23 083,91, no

kuriem Ls 9545,51 ir Kolkas pagasta pārvaldei.

Debitoru parādu apjoms (Ls)

Debitoru parādu struktūra 2009.gadā  (%)
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3.1.3. Kreditoru parādi
Kreditoru parādi 2009. gadā palielinā jušies par Ls 573 850 ( 83,45 %). Lielākaisīpatsvars kreditoru parādu struktūrā  ir ilgtermiĦa aizĦēmumiem Ls 496’239
(72,16%), no kuriem Kolkas pagasta pārvaldei ir Ls 334 828.

Kreditoru parādu apjoms (Ls)

Kreditoru parādu struktūra 2009.gadā  (%)
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3.2.    SPECIĀLĀ  BUDŽETA LĪDZEKěU IZLIETOJUMS
2009. gadā Dundagas novada pašvaldības speciā lā budžeta ieĦēmumi sastādī ja Ls 76
425. Salīdzinot ar iepriekš

ē
jo gadu, 2009. gada speciā lā  budžeta ieĦēmumi kopumā

samazinā jušies par Ls 36 834 (28,11 %).

Speciā lā  budžeta ieĦēmumi (%)

2009. gadā Dundagas novada pašvaldības speciā lā budžeta izdevumi sastādī ja Ls 94
190. Salīdzinot ar iepriekš

ē
jo gadu, 2009. gada izdevumi kopumā  samazinā jušies par

Ls 17 285 (15,51 %).

Speciā lā  budžeta izdevumi (%)
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3.3.    PĀRSKATS PAR SAĥEMTAJIEM AIZDEVUMIEM

AizĦēmuma Ħēm
ē
js Dundagas pagasta padome

Aizdev
ē
js NORD/LB Latvija līzings

M
ē
rė is Rentgenogrāfijas iekārta DIAGNOST

Parakstīšanas datums 2007.gada 25. jū lijs

Atmaksas termiĦš 2012. gada 25. jū lijs

AizĦēmuma summa - EUR 27215

Faktiski
2009. gadā Atmaksā jamā

summa
turpmākajos
gados

Atmaksā tā  summa
• uz pārskata gada sākumu 17 558 13 010
• tai sk. pārskata gadā  atmaksā jamā

summa
4 548

Atlikums gada beigās 13 010

AizĦēmuma Ħēm
ē
js Dundagas novada Dome

Aizdev
ē
js Valsts kase

M
ē
rė is ELFLA projekts  Dundagas pagasta sporta

būvju rekonstrukcija

Parakstīšanas datums 2009.gada 8. oktobris

Atmaksas termiĦš 2011. gada 20. septembris

AizĦēmuma summa - LVL 49 959

Faktiski
2009. gadā Atmaksā jamā

summa
turpmākajos
gados

Atmaksā tā  summa
• uz pārskata gada sākumu 0 49 959
• tai sk. pārskata gadā  atmaksā jamā

summa
0

Atlikums gada beigās 0

AizĦēmuma Ħēm
ē
js Dundagas novada Dome

Aizdev
ē
js Valsts kase

M
ē
rė is ES Koh

ē
zijas fonda projekts

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Dundagā”
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Parakstīšanas datums 2009.gada 8. oktobris

Atmaksas termiĦš 2019. gada 20. septembris

AizĦēmuma summa - LVL 140 000

Faktiski
2009. gadā Atmaksā jamā

summa
turpmākajos
gados

Atmaksā tā  summa
• uz pārskata gada sākumu 0 140 000
• tai sk. pārskata gadā  atmaksā jamā

summa
0

Atlikums gada beigās 0

AizĦēmuma Ħēm
ē
js Kolkas pagasta padome

Aizdev
ē
js Valsts kase

M
ē
rė is Kolkas pašvaldības sociā lo vajadzību

nodrošināšana- mā jas Zītari jumta seguma
latojuma un notekcauruĜu nomaiĦa

Parakstīšanas datums 2007.gada 7. septembris

Atmaksas termiĦš 2027. gada 20. marts

AizĦēmuma summa - LVL 6146

Faktiski
2009. gadā Atmaksā jamā

summa
turpmākajos
gados

Atmaksā tā  summa
• uz pārskata gada sākumu 4 993 4 993
• tai sk. pārskata gadā  atmaksā jamā

summa
0

Atlikums gada beigās 4 993

AizĦēmuma Ħēm
ē
js Kolkas pagasta padome

Aizdev
ē
js Valsts kase

M
ē
rė is Kolkas pamatskolas energoefektivitā tes

paaugstināšana un sporta zā les būvniecība

Parakstīšanas datums 2007.gada 4. aprī lis
Atmaksas termiĦš 2027. gada 20. marts

AizĦēmuma summa - LVL 369 335
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Faktiski
2009. gadā Atmaksā jamā

summa
turpmākajos
gados

Atmaksā tā  summa
• uz pārskata gada sākumu 350 135 350 135
• tai sk. pārskata gadā  atmaksā jamā

summa
0

Atlikums gada beigās 350 135

3.4.    PAŠVALDĪBAS IEGULDĪJUMS KAPITĀLSABIEDRĪBU
PAMATKAPIT ĀLĀ
Kapitā lsabiedrība
s nosaukums

Ieguldī jums uz
01.01.2009.
(Ls)

IzmaiĦas (+,-)
(Ls)

Ieguldī jums uz
01.01.2010.
(Ls)

% no
kopapjoma

SIA
„ZiemeĜkurzeme”

4 500 140 000 144 500 100%

SIA „Dundagas
veselības centrs”

0 1000 1000 100%

SIA „Kolkasūdens”
12 500 0 12 500 100%

SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrība
„Piejūra””

0 160 160 20%

PAS „Talsu
slimnīca”

0 10 511 10 511 20%

SIA
„Kolkasrags”

103 000 0 103 000 49%

Kopā 120 000 151 671 271 671 x
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3.5.    PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ  ĪPAŠUMA NOVĒ RTĒ JUMS
Administratīvo, izglī tības, sociā lās aprūpes, kultūras un brīvā  laika, infrastruktūras
funkciju veikšanai pagasta padomes lietošanā  un īpašumā  ir 359 kadastrā lās zemes
vienības (Dundagas pagastā  – 278, Kolkas – 81). Lielākā  daĜa no tiem ir pašvaldības
ceĜu uztur

ē
šanai. CeĜu kopgarums – 115,368 km (Dundagas pagastā – 99,544 km,

Kolkas – 15,824 km).

Dundagas novada pašvaldības  zemes sadalī jums p
ē
c lietošanas m

ē
rė iem:

LIZ
51%

der
ī
gie izrakteĦi

3%

meži
13%

dabas pamatne
2%

zem ūdeĦiem
7%

ceĜ i
14%

apbūve
10%

Zemes sadalī jums p
ē
c funkciju veikšanas:

Infrastruktū ras 
uzturēš.
20,1%

Sociā lo funkciju 
nodrošināšana

34,6%

Sabiedr. 
funkc.nodrošin.

15,8% UzĦēmē jdarbības 
atbalsts
19,5%

Dzīvojamais 
fonds
5,9%

Kultū ra
2,2% Izglī tība

1,6%

Administratīvās 
funkcijas

0,3%
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3.6.    PĀRSKATA PERIODĀ  PABEIGTIE PROJEKTI

Nr.
p.k.

Projekts 2007.
gads

2008.
gads

2009.
gads

KOPĀ
1. Bibliot

ē
ku informatizācija 2 297 2 297

2. SF “Sociā lās rehabilitācijas sist
ē
mas izstrāde un

ieviešana”
26 470 26 470

3. Dundagas vidusskolas mācību procesa
uzlabošana

2 000 2 000

4. Izglītības iestāžu 
ē
dināšanas bloku renovācija 33 750 33 750

5.. LAD Atbalsts piena produktu piegādei
izglī tojamiem vispār

ē
jās izglī tības iestād

ē
s

2 000 2 000

6. Grāmatvedības programmas uzlabojumi 10 000 10 000

7. Veselības un sociā lā  palīdzības centra renovācija 43 000 28 334 34 847 106 181

8. Dundagas sporta halles būvniecības uzsākšana 42 000 53 554 95 554

9. Šaha sp
ē
les apmācību nodrošinā jumam 500 500

10. Pils energoefektivitā tes projekts 87 360 87 360
11. Mākslas un mūzikas skolas mūzikas instrumentu

iegāde
9 000 9 000

12. Mākslas un mūzikas skolas radošai darbībai KKF 250 250

13. Pils ieejas durvju restaurācijai KKF 1 500 1 500

14. Administratīvi teritoriā lās reformas īstenošanai 200 000 200 000
15. ERAF Dundagas ciema Talsu ielas satiksmes

drošības uzlabojumi
97 794 97 794

16. ERAF Publisko interneta pieejas punktu attīstība
Kurzem

ē
 (Dundaga, Vīdale)

8 680 1 148 9 828

17. M
ē
rėdotācija pašvaldību bibliot

ē
ku interneta

nodrošināšanai
2 760 2 760

18. Dundagas pils kapelas mūra nostiprināšana
KPAI

1 600 1 600

19. Bibliot
ē
ku projekti KKF 585 527 1 112

20. Ūdenspakalpojumu attīstība Dundagā
KOHEZIJA

394 613 394 613

21. Dundagas sporta būvju rekonstrukcija 78 379 78 379

22. Lauku saimniecības v
ē
sturiskās apbūves

atjaunošana Kubalu skolas – muzeja s
ē
tā ,

lauksaimniecības un mežsaimniecības
ekspozīciju izveide ar amatniecības mācību
iesp

ē
jām LAD

11 310 11 310

23. Kvalitatīvai dabaszinātĦu un matemā tikas
apguvei atnilstošas materiā lās bāzes
nodrošināšana Dundagas vidusskolā 37 601 37 601

KOPĀ 523 436 121 673 566 750 1 211 859



Dundagas novada Dome

2009. gada publiskais p
ā
rskats

50

3.7.    PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS
Dundagas pagasta padome aktīvi darbojas vairākos sadarbības projektos ar kaimiĦu
pašvaldībām gan pašvaldību sadarbības apvienības ietvaros, gan saistībā ar Talsu
rajona padomi, gan uz atsevišėu vienošanos pamata.

2009.gadā  turpinās Kurzemes pašvaldību kopīgā projekta “Publisko interneta pieejas
punktu attīstība Kurzem

ē
” (ERAF) un LEADER+ viet

ē
jās rīcības grupas projekta un

viet
ē
jo iniciatīvas grupu projektu īstenošana.

3.8.    PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA IESTĀDĒ S
Dundagas pagasta padome kopīgi ar Talsu rajona Lubes un Valdgales pašvaldībām un
Ventspils rajona Ances, Puzes un Tārgales pašvaldībām ir izveidojušas un uztur savu
sadarbības iestādi – PSA “ZiemeĜkurzeme”. Iestādes pā rziĦā  ir e-pasta servera
uztur

ē
šana, iedzīvotā ju reă istra datu apmaiĦas servera uztur

ē
šana, sociā lās aprūpes

iestādes – pansijas uztur
ē
šana, apvienības padomes s

ē
žu, lietvedības un

grāmatvedības organiz
ē
šana, sadraudzības organiz

ē
šana ar Vageridas komūnu

Zviedrijā .

Pārskata periodā  tika organiz
ē
ts darbs pie jaunu kopīgu projektu veidošanas, kas

saistās ar viet
ē
jās iniciatīvas grupu veidošanu un iedzīvotā ju pilsonisko aktiviz

ē
šanu.
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4. PERSONĀLS

4.1.    PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE
Padomes iestāžu un struktūrvienību darba vadīšanu un koordināciju, un padomes
l
ē
mumu izpildi veic padomes izpilddirektors Andris Kojro un novada domes

izpilddirektors Elmārs P
ē
terhofs.NodaĜas, struktūras Vadītājs Darbinieku skaits

Kanceleja un lietvedība Sandra Kokoreviča 2
Grāmatvedība un finanses Māra LiniĦa 4
Attīstības nodaĜa Gunta Abaja 4
Būvvalde Uldis PuĜėis/Uăis Kaugurs 2
BāriĦtiesa Daina Dēvita 4
Dzimtsarakstu nodaĜa Rita Podkalne 1
Pils Baiba Dūda 9
Kultūras centrs Smaida Šnikvalde 1
Tūrisma informācijas centrs (TIC) Alanda PūliĦa 1+3 (tūrisma sezonā)
Pagasta bibliotēka Ruta Emerberga 3
Vīdales bibliotēka Aina Bērzkalne 1
KaĜėu bibliotēka Velga Rozenberga 1
Kubalu skola-muzejs Ivars Abajs 3
Avīze “Dundadznieks” Alnis AuziĦš 2
Pašvaldības policists Jānis Simsons 1
Vides pasākumi Andris Kojro 184 .2 . PA ŠVALD ĪBA S IE STĀDĒ SIestāde Vadītājs Darbinieku skaits
Dundagas vidusskola Uldis Katlaps/Aiga Štrausa 60 (tai sk. 22 –

tehniskie darb.)

Mākslas un mūzikas skola Linda Vīksna 13

Pirmskolas izglītības iestāde Anita KrūmiĦa 32

Veselības un sociālās palīdzības
centrs

Valdis Rande 354 .3 . K OLKA SPA GA STA PĀ RVALDEIestāde Vadītājs Darbinieku skaits
Pārvalde Aldis Pinkens 49 (tai sk. Mūzikas

sk., pamatskola,
pirmskolas izglītības
iestāde, bibliotēkas

Mazirbes speciālā
internātpamatskola

Liene ŪdriĦa 38



Dundagas novada Dome

2009. gada publiskais p
ā
rskats

52

5. KOMUNIK ĀCIJA AR SABIEDR ĪBU

5.1.    PAŠVALDĪBAS INFORMĀCIJA SABIEDRĪBAI
Kopš 2001.g. novembra reizi m

ē
nesī  iznāk informatīvais izdevums Dundadznieks

(reă. nr. 000702696) — astoĦas A3 formā ta lpp. Metiens  500 eks. No 2006. g. avīzi
var abon

ē
t Latvijas Past

ā
 (cena Ls 0,50, indekss 3085). Ar Dundadznieku var

iepazī ties Dundagas pagasta centrā lajā bibliot
ē
kā , bibliot

ē
kās Vīdal

ē
 un KaĜėos,

pagastmā jā  (no 2009.g. jū lija — novada  domes 
ē
kā), no augusta arī  Kolkas pagasta

bibliot
ē
kā, Mazirbes bibliot

ē
kā un Kolkas pagasta pārvaldes 

ē
kā , kā  arī  internetā  —

pagasta (novada domes) mā jas lapā .

Laikraksts kalpo informatīvās saiknes nodrošināšanai starp pašvaldības vadību un
iedzīvotā jiem. Dundadzniek

ā
 public

ē
 pagasta padomes (novada domes) l

ē
mumus,

saistošos noteikumus, jaunākās ziĦas par pagasta (novada) kultūras, sporta un
sadzīves noris

ē
m, iedzīvotā ju atsauces un kultūrv

ē
sturiskus apskatus.

Avīzes izdošanu organiz
ē
 žurnā lists Alnis AuziĦš sadarbībā  ar redkol

ēă iju, ko veido
lietprat

ē
ji, kas pārstāv viet

ē
jo sabiedrību. Avīzi maket

ē
 pagasta (novada) Attīstības

nodaĜā , iespiež Talsu tipogrā fijā.
Dundagas pagasta padome (novada dome) 2009. g. komunikāciju nodrošināšanai
izt
ē
r
ē
ja 13 476 latus, ieĦēmumi no avīzes pārdošanas un reklāmas — Ls 2907,90.

Pašvaldība uztur savu www serveri, uz kura izvietojusies arī  pagasta (novada) mā jas
lapa www.dundaga.lv, kur var iepazī ties ar Dundagas pagasta padomes (novada
domes) izdotajiem saistošajiem noteikumiem, aktualitā t

ē
m un izlasīt visus

Dundadznieka izdevumus.

5.2.    SADARBĪBA AR NEVALSTISKAJ ĀM ORGANIZĀCIJĀM
Dundagas pagasta padome ir biedrs Latvijas pašvaldību savienībā  (LPS). Dundagas
pagasta padome ir biedrs Izpilddirektoru asociācijā , kura regulāri rīko dažādus
informatīvos seminārus. Dundagas pils kā  pagasta padomes struktūrvienība ir
iesaistī jusies PiĜu un muižu asociācijā . AstoĦas ZiemeĜkurzemes pašvaldības – Ance,
Dundaga, Īve, Lube, Puze, Tārgale, Ugā le un Valdgale ir nodibinā jušas biedrību
“ZiemeĜkurzemes biznesa asociācija”. Tā pamatdarbība ir v

ē
rsta uz viet

ē
jās iniciatīvas

grupu veidošanu un kopīgu sabiedrisku projektu īstenošanu, mazās uzĦēm
ē
jdarbības

veidošanu un attīstību.

 "ZiemeĜkurzemes biznesa asociācija", sadarbībā  ar VID Kurzemes reă ionā lās
iestādes Talsu nodaĜas konsultācijas sektoru, organiz

ē
 seminārus uzĦēm

ē
jiem par

aktuā lām t
ē
mām nodokĜu likumdošanā . Biznesa asociācijas darbībā  ir iesaistī jušies

dažādu nozaru uzĦēm
ē
ji. Biedrība, un tās struktūra atbilst partnerības projektu

prasībām attiecībā  uz “Leader+” programmas īstenošanu.

Aktīvi pagastā  darbojas biedrība “B
ē
rnu centrs Mā jas”, vadī tā ja - Alfa AuziĦa.

Dundagas pagasta padome sabiedriskai organizācijai ir deleăē jusi un finans
ē
 dažādu

b
ē
rnu aktivitāšu organiz

ē
šanu un b

ē
rnu vecumā no 6 līdz 12 gadiem uzraudzīšanu, lai
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viĦ iem bū tu saprā tīga laika pavadīšana p
ē
c mācību stundām līdz autobusa atiešanas

laikam. Centrs “Mā jas” ir izvietojies pirmsskolas izglī tības iestādes 
ē
kā divās telpās.

Ar dabas un kultūras atbalsta pasākumiem ir saistīta biedrība “ZaĜais novads”, kas irīstenojusi jau vairākus ES projektus saistībā  ar lībiešiem un amatniecības attīstību.

Kā  neformā las sabiedriskās organizācijas pagastā  darbojas pensionāru apvienība
Sendienas un ă imeĦu klubs SaskaĦa, kas organiz

ē
 dažādus izklaides un atpū tas

pasākumus.

Dundagas pagasta teritorijā aktīvi darbojas 16 medību klubi.

5.3.    TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS PASĀKUMI
Dundagas pagasta attīstības plāns apstiprināts Dundagas pagasta padomes 2001.gada
1.novembra s

ē
d
ē
 (protokols Nr.7, 3§).

Dundagas pagasta teritorijas plānojums ir apstiprināts Dundagas pagasta padomes
2005.gada 17.janvā ra s

ē
d
ē
 ar l

ē
mumu Nr. 5. (protokols Nr.1, 5.§), p

ē
c Reă ionā lās

attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinuma saĦemšanas 09.11.2005. Nr.1-
22/9563/8568 Dundagas pagasta padomes 2005.gada 19.decembra s

ē
d
ē
 Nr.16, 11.§ ar

l
ē
mumu Nr.388. Dundagas pagasta teritorijas plānojums apstiprināts kā saistošie

noteikumi Nr. 11.

Kolkas pagasta sociā li ekonomiskās attīstības programma apstiprinā ta Kolkas pagasta
padomes 2001.gada 30.augusta s

ē
d
ē
 (protokols Nr. 13, 1.§). Kolkas pagasta teritorijas

plānojums apstiprināts Kolkas pagasta padomes 13.06.2003. s
ē
d
ē
 ( protokols Nr.10,

2.§.).

Kolkas pagasta padome 2009.gada pirmajā  pusgadā  izstrādā ja 2004.gada 8.martā
uzsākto Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozī jumu preciz

ē
to redakciju, kas tika

apstiprināta 2009.gada 25.maija Kolkas pagasta padomes s
ē
d
ē
 (protokols Nr.5, 1. §.)

un nodota Reă ionā lās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Vides ministrijai
atzinuma sniegšanai ciema robežu apstiprināšanai.

Par 25.05.2009. apstiprinā to Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozī jumu redakcijā
ietvertām ciemu robežām ir saĦemta Vides ministrijas 09.07.2009. v

ē
stule Nr.3-07-

1/4970 “Par Kolkas pagasta ciemu robežām” , kurā  ir saskaĦotas Sīkraga, Mazirbes,
Košraga, Pitraga un Saunaga ciemu robežas, bet netika saskaĦotas vaides un Kolkas
ciemu robežas.

P
ē
c 2009.gada 1.jū lija Latvijas pašvaldību administratīvi teritoriā lās reformas

Dundagas un Kolkas pagasti iekĜaujas Dundagas novadā.
Ar Dundagas novada Domes 2009.gada 26.augusta s

ē
des l

ē
mumu Nr.109 (protokols

Nr.7., 22. §) ir apstiprinā ti saistošie noteikumi Nr.7 “Par Dundagas novada teritorijas
plānojumiem”. Ar šiem noteikumiem ir pārapstiprināti Dundagas pagasta padomes
2005.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr.11 “Dundagas pagasta teritorijas
plānojums” un Kolkas pagasta padomes 2003.gada 13.jūnija saistošie noteikumi Nr.6
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“Kolkas pagasta plānojums”, iev
ē
rojot 2008.gada 27.marta Satversmes tiesas

spriedumu līetā  Nr.2007-17-05 un trīs detā lplānojumus, kas grozī juši Kolkas pagasta
teritorijas plānojumu.

2009.gada 23.septembra Dundagas novada Domes s
ē
d
ē
 pieĦēma l

ē
mumu Nr.140

(protokols nr.9., 4. §) “Par Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojuma
groz;ī jumiem” ar kuriem uzsāka Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas daĜas
teritorijas plānojuma grozī jumus un apstiprinā ja darba uzdevumu. P

ē
c visu darba

uzdevumā  ietverto institūciju nosacī jumu saĦemšanas 2009.gada 16.decembra
Dundagas novada Domes s

ē
d
ē
 preciz

ē
ja plānojuma grozī jumu darba uzdevumu.

Darba uzdevumā paredz
ē
ts noteikt Kolkas pagasta ciemu robežas, noteikt krasta kāpu

aizsargjoslu, izstrādā t pagasta koplietošanas ceĜu infrastruktūras plānojumu un
aktualiz

ē
t teritorijas plānojuma atĜautās izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu

izmaiĦas atbilstoši likumiem un Ministru kabineta noteikumu normatīviem aktiem.

2009.gada 23.februārī  Dundagas pagasta padomes atc
ē
la 2008.gada 25.marta l

ē
mumu

Nr.107 (protokols Nr.3, 34. §) “Par detā lo plānojumu Talsu iela 1” , kurā paredz būv
ē
t

veikalu valsts nozīmes kultūrv
ē
sturiskā objekta Dundagas luterāĦu baznīca

aizsargjoslā .

2009.gada 26.augustā Dundagas novada Dome ar l
ē
mumu Nr.110 (protokols Nr.7, 23.

§) pārapstiprinā ja Dundagas pagasta padomes saistošos noteikumus Nr.21 “Īpašuma
“MuĦu Grabi” detā lplānojuma grafiskā  daĜa, teritorijas izmantošana un apbūves
noteikumi” kā  saistošos noteikumus Nr.8.

2009.gada 23.septembra Dundagas novada Domes s
ē
d
ē
 ar l

ē
mumu Nr.160 (protokols

Nr.9, 23. §) pārapstiprinā ja Kolkas pagasta padomes saistošos noteikumus Nr.2
“Detā lplānojums Nr.07/08/07 Kolkas pagasta nekustamā  īpašuma “Brīzes” teritorijai,
kad. Nr.8862 007 0257” kā  saistošos noteikumus Nr.11.

2009.gada 23.septembra Dundagas novada Domes s
ē
d
ē
 izskatī ja v

ē
l 24 Kolka pagasta

padomes apstiprinā tos detā lplānojumus, kuru pārapsriprināšanu atlika līdz Kolkas
pagasta teritorijas plānojumu grozī jumu sagatavošanai un ciema robežu
apstiprināšanai, jo līdz ar ciema robežu atcelšanu šo detā lplānojumu darbība uz laiku
ir aptur

ē
ta.

Uz laiku apturētie detā lplānojumi skar sekojošus īpašumus:
Sīkragā  – Jaunjomi, Birzes, Ėirškalni;
Mazirb

ē
 – Mazirbes Dzelmes, Julgi, Dainas, Mieri, TaizeĜ i;

Košragā  – Kinne-Dīėi, jaunžoki, Pītagi, Kaln
ā
ji ;

Pitragā – Randi-2, Priežmalas, Spilves, ZīriĦi;
Saunagā  – Taliskeri, J

āĦkalni, Juri;
Vaid

ē
 – Bierandi, Dubultvēji, Mežrukši, SpuĦi, Bērzi, Laši, Veclekši;

Kolkā  – Kristi 3, Strautnieki;
Ušos – Līvkrasti.

2009.gada 23.septembra Dundagas novada Domes s
ē
d
ē
 apstiprinā ja darba uzdevumu

detā lplānojuma izstrādei īpašumam “Stacijas iela 3”, kurā paredz
ē
ts būv

ē
t veikalu

Dundagas ciema valsts nozīmes kultūrv
ē
sturiskā  objekta Dundagas luterāĦu baznīca

aizsargjoslā .
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2009.gada 25.novembrī  Dundagas pagasta padome ar l
ē
mumu Nr.249 (protokols

Nr.13, 1. §) apstiprinā ja saistošos noteikumus īpašuma “Atvari” detā lplānojumam,
kurā  paredz

ē
ts uzstādī t 8 v

ē
ja ăeneratorus.

Ar Dundagas novada teritorijas attīstības un plāošanas dokumentiem var iepazī ties
pašvaldības mā jas lapā : www.dundaga.lv, sadaĜā Dokumenti.
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6. PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM

6.1.    NĀKAMĀ  GADA PRIORITĀTES

2010.gadā  Dundagas novada Domei jāuzsāk ar ES Koh
ē
zijas fonda atbalstu īstenot

Kolkas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijas projektu un
Dundagas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijas otrā  kārta.

Par pašvaldības līdzekĜ iem plānota Dundagas vidusskolas 2. stāva koridora telpas
rekonstrukcija.

Valsts investīciju programmas ietvaros plānota Kolkas ciema dzeramā  ūdens
attī rīšanas iekārtas iegādes un uzstādīšana.
LAD iesniegti projekti uz ES Lauku attīstības programmas pasākumu
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotā jiem”:

• “Dundagas vidusskolas sporta zā les palīgtelpu un garderobes bloka
rekonstrukcija”;

• “V īdales saieta nama jumta atjaunošana”;
• “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”: “Lauku saimniecības

v
ē
struriskās apbūves atjaunošana Kubalu skolas – muzeja s

ē
tā,

lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju izveide ar amatniecības
mācību programmu iesp

ē
jām”;

• “Kokas Tautas nama rekonstrukcija”.

Plānota projektu iesniegšana LAD uz ES Lauku attīstības programmas pasākumu
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotā jiem”:

• “Dundagas brīvdabas estrādes rekonstrukcija”;
• “Kolkas līvu saieta nama rekonstrukcija”

2010.gadā  paredz
ē
ts pabeigt ERAF projektu par dabaszinā tĦu kabinetu renovāciju un

labiekārtošanu Dundagas vidusskolā .

6.2.    PIETEIKTIE PROJEKTI
Valsts m

ē
rėprogrammām un ES struktūrfondiem iesniegtie projekti:

Nr. Projekta nosaukums Summa
Ls

Finanšu avots

1. Dundagas pagasta sporta halles būvniecības
uzsākšana

53 554,30 Valsts
investīcija

2. Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Dundagā 1 030

389,67
ES Koh

ē
zija

3. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Dundagas novada Kolkas ciemā 397 113,00 ES ERAF

4. Lauku saimniecības v
ē
sturiskās apbūves

atjaunošana Kubalu skolas – muzeja s
ē
tā ,

lauksaimniecības un mežsaimniecības
ekspozīciju izveide ar amatniecības mācību
programmu iesp

ē
jām 173 932,00 ES ELFLA
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5. Dundagas lielās sporta zā les palīgtelpu
vienkāršotā  rekonstrukcija

26 416,65 ES ELFLA

6. Vīdales saieta nama jumta atjaunošana 22 614,20 ES ELFLA
7. Kolkas tautas nama vienkāršotā

rekonstrukcija
81 997,31 ES ELFLA

8. Kvalitatīvai dabaszinātĦu un matemātikas
apguvei atbilstošas materiā lās bāzes
nodrošināšana Dundagas vidusskolā 93 655,69 ES ERAF

9. Izglī tības iestāžu informatizācija:
- Dundagas vidusskolas informatizācija
- Kolkas pamatskolas infromatizācija

26 975,25 ES ERAF

10. Mazirbes speciā lās internā tpamatskolas
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

98 392,00 ES ERAF

11. Skolas autobuss 42 350,00 Latvijas –
Šveices
sadarbības
programma



Dundagas novada Dome

2009. gada publiskais p
ā
rskats

58

   PIELIKUMI

1. Domes l
ē
mums par 2009.gada publisko pārskatu

2. Revidentu ziĦojums

3. Novada Domes l
ē
mums par 2009.gada budžeta izpildi

4. Pašu kapitā la izmaiĦu pārskats

5. Pašvaldības īpašumi sadalī jumā  pa nekustamā  īpašuma lietošanas m
ē
rėu

grupām uz 01.01.2010.


