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IEVADS
ē

Dundagas novads izveidots 2009.gada 1.jū lijā , realiz jot administratī vi teritoriā lo
reformu, apvienojot Dundagas un Kolkas pagastu teritorijas un pā rĦ emot to ī pašumus,
institū cijas, tiesī bas un saistī bas.
ē

Dundagas novads atrodas Latvijas rietumu daĜā - ZiemeĜ kurzem . Iedzī votā ju skaits
2009.gada sā kumā bija 4878, gada beigā s – 4740. Iedzī votā ju blī vums – 7 iedzī votā ji
uz km2.
Dundagas novads un aizĦ em 674km2, no kuriem 103 km2 ir lauksaimniecī bā
izmantojamā s zemes un 452 km2 ir meži un purvi.
Dundagas novada un Dundagas pagasta administratī vais centrs ir Dundagas ciems,
Kolkas pagasta administratī vais centrs ir Kolkas ciems. Lielā kā s apdzī votā s vietas:
Dundaga, Kolka, KaĜė i, Neveja, Pā ce, Vī dale un Mazirbe. Ar 1999.gada 23.marta
ē
Dundagas pagasta padomes l mumu ir atjaunots pagasta teritoriā lais iedalī jums
ciemos, kā ds tas ir bijis uz 1939.gadu.
ē

2010.gada 1.janvā rī Dundagas novadā dzī vesvietas deklar juši 4740 iedzī votā ji, no
ē
ē
ē
tiem 471 - b rni, 2254 – darbasp jas vecumā , 1040 – pensionā ri. 2009.gadā kop jais
iedzī votā ju skaits novadā samazinā jies par 138 iedzī votā jiem. Dundagas ciemā dzī vo
ē
1704 iedzī votā ji, Kolkas ciemā dzī vo 877 iedzī votā ji. P c nacionā lā sastā va 94 % ir
ē
latvieši. 2009.gadā Dundagas novada dzimtsarakstu nodaĜā reă istr ti 34 jaundzimušie,
ē
miruši 63 pagasta iedzī votā ji, reă istr tas 14 laulī bas.
Lielā kā daĜ a no Dundagas novada atrodas ZiemeĜ kurzemes augstienes Dundagas
ē
ē
ē
pac lumā un Piejū ras zemien . Klimatiskos apstā kĜ us stipri ietekm abu jū ru (Baltijas
jū ra un Rī gas jū ras lī cis) tuvums, kā arī augstuma starpī ba. RudeĦ i ir garā ki, pavasaris
ē
iestā jas v lā k kā citā Latvijas teritorijā .
Novada teritorijā atrodas 16 ī paši 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: KaĜė upes ieleja, Raė upes ieleja, Daiki, Kadiė u
nora, Rukšu purvs, Ă ipkas lankas, Pā ces pĜ avas ir Eiropas nozī mes dabas aizsardzī bas
teritorijas un iekĜ autas NATURA2000 tī klā . Dundagas novadā atrodas 20 valsts
ē
nozī mes kultū rv sturiskie pieminekĜ i, no kuriem pašvaldī bas valdī jumā ir trī s Dundagas viduslaiku pils, Kubalu skola un Kalnadā rza pilskalns.

ā
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1.

JURIDISKAIS STATUSS

Lī dz 2009. gada 1. jū lijam atsevišė i darbojā s Dundagas pagasta padome un Kolkas
pagasta padome.
ē

Dundagas un Kolkas pagasta padomes bija Latvijas Republikas viet jā s pašvaldī bas,
ē
kas savu darbī bu organiz ja saskaĦā ar likumu “Par pašvaldī bā m”, kā arī Dundagas
un Kolkas pašvaldī bas nolikumiem. Dundagas pagasta padomi veidoja 9 deputā ti,
Kolkas pagasta padomi 7 deputā ti.
2009. gada 1. jū lijā saskaĦā ar Administratī vi teritoriā las reformas likumu izveidots
Dundagas novads ar administratī vo centru Dundagas ciemā .

1.2.

Ā

Ī

POLITISK VAD BA

ēē

Lī dz 2009. gada 1. jū lijam Dundagas pagasta padomi veidoja 9 v l ti deputā ti: Austris
ē ē
Kristapsons – pagasta padomes priekšs d tā js (lī dz februā rim), Guntis Pirvits, riks
ē
ē ē
B rzkalns, Imants Zingnikas, Aldons Zumbergs - pagasta padomes priekšs d tā js (no
februā ra), Una Sila, Uldis Katlaps, Valdis Rande, Smaida Šnikvalde.

Ē

č

ē

Padom likumdošanas noteikto funkciju izpildei 2009.gadā darbojā s etras pastā vī gā s
komitejas:
• Finanšu komiteja;
• Vides aizsardzī bas un pagasta attī stī bas komiteja;
• Veselī bas un sociā lā s palī dzī bas komiteja;
• Izglī tī bas, kultū ras un sporta komiteja.
Atsevišė u funkciju izpildei darbojā s šā das komisijas:
ēē
• V l šanu komisija;
• Administratī vā komisija;
• Privatizā cijas komisija;
• Konkursu, izsoĜ u un cenu aptaujas komisija.
ēē

Lī dz 2009. gada 1. jū lijam Kolkas pagasta padomi veidoja 7 v l ti deputā ti: Benita
ē ē
Ose – pagasta padomes priekšs d tā ja, Inese Ū dre, Guntis Otomers, Guntis
ē
KĜ aviĦ š, Ilmā rs Geige, Visvaldis Feldmanis, Aigars Kehers. Padom likumdošanas
noteikto funkciju Nodrošinā šanai 2009.gadā darbojā s divas pastā vī gā s komitejas:
• Finanšu, tautsaimniecī bas un pagasta attī stī bas komiteja;
• Sociā lo jautā jumu un kultū ras, izglī tī bas un sporta komiteja.
ēē

ēē

ē

Ar 2009. gada LR Pašvaldī bu v l šanā s iev l to deputā tu l mumu nr.1 (01.06.2009)
izveidota Dundagas novada Dome 13 domes deputā tu sastā vā : Aldons Zumbergsē ē
ē
pagasta padomes priekšs d tā js, Guntis Pirvits, riks B rzkalns, Uldis Katlaps, Asja
Felta, Valdis Rande, Smaida Šnikvalde, Regī na Rū mniece, Tija Liepa, Linda Vī ksna,
Irina Jā nberga, Gunta Abaja, Aigars ZadiĦ š.

Ē

ā
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ē

Dom , saskaĦā ar Dundagas novada pašvaldī bas nolikumu, izveidotas un darbojas trī s
pastā vī gā s komitejas:
Finanšu komiteja,
• Sociā lā , izglī tī bas un kultū ras komiteja,
• Attī stī bas un plā nošanas komiteja.
•

1.3.

Ā Ī

Ī

PAST V GO KOMITEJU DARB BA

ī
ī
1.3.1. Dundagas pagasta past āv g ās komitejas (l dz 01.07.2009)
Finanšu komiteja

ē ē

Priekšs d tā js:
LocekĜ i:

Austris Kristapsons
Guntis Pirvits
Aldons Zumbers
ē
riks B rzkalns
Uldis Katlaps

Ē

Finanšu komitejā saskaĦā ar padomes nolikumu ir iekĜ auti visu komiteju
ē ē
priekšs d tā ji un atbilstoši pašvaldī bas nolikumam – viens deputā ts kā piektais
ē
komitejas loceklis.2009.gadā ir notikušas 7 komitejas s des.
Finanšu komiteja sniegusi atzinumus visos jautā jumos, kas saistī ti ar padomes pamata
un speciā lo budžetu, tā sagatavošanu un pieĦ emšanu, grozī jumiem, finanšu resursu
lietderī gu izlietošanu, kredī tsaistī bā m, izskatī jusi iesniegumus par lī dzekĜ u
ē
pieprasī jumu. Pašvaldī bas budžets tiek veidots saskaĦā ar padomes l mumu par
budžeta sastā dī šanas kā rtī bu, nosakot prioritā tes lī dzekĜ u piešė iršanā .
Vides aizsardzī bas un pagasta attī stī bas komiteja
ē ē
Priekšs d tā js:
Guntis Pirvits
ē
riks B rzkalns
LocekĜ i:
Imants Zingniks
Guntis Pirvits
Smaida Šnikvalde

Ē

ē

2009. gadā ir notikušas 6 Vides aizsardzī bas un pagasta attī stī bas komitejas s des.
ē
Komiteja ir skatī jusi jautā jumus par zemes lietošanas m rė a noteikšanu, par
nosaukumu piešė iršanu nekustamiem ī pašumiem, par zemes lietošanas tiesī bu
izbeigšanu, par pašvaldī bas zemju iznomā šanu, par ceĜ u fonda lī dzekĜ u izlietošanas
plā nu, par atkritumu dalī tā s vā kšanas punktu izvietojumu, par samaksas samazinā šanu
ē
ē
par izp rkamo zemi, par novada veidošanu, par zemju platī bu preciz šanu, par
dzī vokĜ u jautā jumiem, par priekšlikumiem Dundagas pagasta teritorijas plā nojuma
ē
ē
grozī jumiem, ku rekonstrukciju, par ietvju bruă šanu, par ielu apgaismojuma
ē
ē
uzlabošanu, deklar tā s dzī vesvietas anul šnu u.c..
ā
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Veselī bas un sociā lā s palī dzī bas komiteja
ē ē
ē
Priekšs d tā js:
riks B rzkalns
LocekĜ i:
Imants Zingniks
Aldons
Zumbergs
Valdis Rande

Ē

ē

2009.gadā ir notikušas 6 komitejas s des. Komiteja ir strā dā jusi pie atzinumu
sniegšanas par sociā lai palī dzī bai un medicī niskai aprū pei nepieciešamo lī dzekĜ u
plā nošanu un sadali, kā arī par sociā lā s palī dzī bas sniegšanu pagasta iedzī votā jiem.
Izglī tī bas, kultū ras un sporta komiteja
ē ē
Priekšs d tā js:
Aldons Zumbergs
LocekĜ i:
Uldis Katlaps
Una Sila
Valdis Rande
ē

2009.gadā ir notikušas 6 komitejas s des. Izskatī jusi informā cijas par kultū ras
ē
noris m pagastā ; atbalstī ta sporta konsultatī vā s padomes darbī ba, pašdarbī bas teā tra
darbī bas atbalstī šana, par atzinī bas izteikšanu pagasta iedzī votā jiem par ieguldī jumu
ē
Dundagas pagasta attī stī bā , par Dundagas vidusskolas attī stī bas plā nu, par bibliot ku
ē
akreditā ciju, par finans jumu teā tra sportam, par jaunatnes lietu koordinatoru, par
ē
tikas kodeksu un komisijas izveidošanu, par vecā ku maksā jumu parā diem PII
„Kurzemī te”.

ī
ī
1.3.2. Kolkas pagasta past āv g ās komitejas (l dz 01.07.2009)
Finanšu, tautsaimniecī bas un pagasta attī stī bas komiteja

ā

Priekšsē dē t js:
LocekĜ i:

Benita Ose
Guntis Otomers
Aigars Kehers
Visvaldis Feldmanis
ā
Ilm rs Geige
Guntis KĜ aviĦ š

ē

2009.gadā ir notikušas 5 komitejas s des. Komiteja sniegusi atzinumus visos
jautā jumos, kas saistī ti ar padomes pamata un speciā lo budžetu, tā sagatavošanu un
pieĦ emšanu, grozī jumiem, finanšu resursu lietderī gu izlietošanu, kredī tsaistī bā m,
izskatī jusi iesniegumus par lī dzekĜ u pieprasī jumu. Pašvaldī bas budžets veidots
ē
saskaĦā ar padomes l mumu par budžeta sastā dī šanas kā rtī bu. Komiteja ir skatī jusi
ē
jautā jumus par zemes lietošanas m rė a noteikšanu, par nosaukumu piešė iršanu
nekustamiem ī pašumiem, par zemes lietošanas tiesī bu izbeigšanu, par pašvaldī bas
zemju iznomā šanu, par ceĜ u fonda lī dzekĜ u izlietošanas plā nu, par atkritumu dalī tā s
ē
vā kšanas punktu izvietojumu, par samaksas samazinā šanu par izp rkamo zemi, par
ē
novada veidošanu, par zemju platī bu preciz šanu, par dzī vokĜ u jautā jumiem, par
ā
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priekšlikumiem Kolkas pagasta teritorijas plā nojuma
ē
ē
rekonstrukciju, deklar tā s dzī vesvietas anul šnu u.c..

grozī jumiem,

ē

ku

Sociā lo jautā jumu un kultū ras, izglī tī bas un sporta komiteju.
ē ē

Inese Ū dre
Gunti Otomers
Aigars Kehers
Ose Benita

Priekšs d tā js:
LocekĜ i:

ē

2009.gadā ir notikušas 5 komitejas s des. Komiteja ir strā dā jusi pie atzinumu
sniegšanas par sociā lai palī dzī bai un medicī niskai aprū pei nepieciešamo lī dzekĜ u
plā nošanu un sadali, kā arī par sociā lā s palī dzī bas sniegšanu pagasta iedzī votā jiem.
ē
ē
Izskatī ti jautā jumi par kultū ras un sporta pasā kumu organiz šanu pagastā , bibliot kas
un muzikas skolas darī bu u.c.

ī
1.3.3. Dundagas novada Domes past āv g ās komitejas (p ēc 01.07.2009)
ē

ē

No 2010. gada jū lija m neša Dundagas novada Dom darbojas trī s pastā vī gā s
komitejas - Finanšu komiteja, Sociā lā , izglī tī bas un kultū ras komiteja, attī stī bas un
plā nošanas komiteja.
Finanšu komiteja darbojas sekojošā sastā vā :
Priekšsēdētējs:
Locekēi:

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

2009. gadā notikušas 6 komitejas s des, kurā s 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, pašvaldī bas iestā žu finanšu lī dzekĜ u
pieprasī jumi u.c..
Sociā lā , izglī tī bas un kultū ras komiteja darbobojas sekojošā sastā vā :
ē ē

Priekšs d tā js:
LocekĜ i:

Regī na Rū mniece
Uldis Katlaps
Valdis Rande
Irina Jā nberga
Linda Vī ksna
Gunta Abaja

ā
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ē

2009. gadā notikušas 6 komitejas s des, kurā s sagatavoti jautā jumi izskatī šanai
ē ē
Domes s d par izglī tī bas jautā jumiem saistī bā ar pašvaldī bas izglī tī bas iestā žu darba
ē
nodrošinā šanu, par kultū ras, sporta pasā kumu organiz šanu, kultū ras mantojuma
saglabā šanu, sociā lā dienesta darbī bas nodrošinā šanu u. c..
Attī stī bas un plā nošanas komiteja darbojas sekojošā sastā vā :
ē ē

Priekšs d tā js:
LocekĜ i:

Aigars ZadiĦ š
Asja Felta
ē
riks B rzkalns
Guntis Pirvits
Smaida Šnikvalde
Tija Liepa

Ē

ē

2009. gadā notikušas 6 komitejas s des, kurā s 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 informā cijas centra darbī bu u.c.

1.4.

Ā

KOLKAS PAGASTA P RVALDE

Dundagas novada Kolkas pagasta pā rvalde ir Dundagas novada Domes izveidota
pašvaldī bas iestā de. Tā darbojas saskaĦā ar likumu „Par pašvaldī bā m” un nolikumu.
Kolkas pagasta pā rvalde pā rskata periodā ir nodrošinā jusi:
ē
• pašvaldī bas kompetenc esošo izziĦ u izsniegšanu un informā cijas sniegšanu;
• pieĦ emusi valsts un pašvaldī bas noteikto nodevu un nodokĜ u maksā jumus;
• nodrošinā jusi pašvaldī bas sociā lo pabalstu izmaksas;
• pieĦ emusi no personā m iesniegumus, priekšlikumus un sū dzī bas un sniegt uz
tiem atbildes.
Kolkas pagasta pā rvaldes struktū rvienī bas ir:
ē
• Kolkas pagasta bibliot ka;
ē
• Mazirbes bibliot ka;
• Kolkas tautas nams.
Kolkas pagasta pā rvaldes pā rraudzī bas iestā des ir:
• Kolkas pamatskola ar pirmskolas izglī tī bas iestā di „Rūėī tis”;
• Kolkas mū zikas skola.
ē

Pā rskata gadā Kolkas pagasta pā rvald ir bijušas 49 no pā rvaldes budžeta apmaksā tas
amata vietas.

ā
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1.5.

CIEMU VALDES

Kolkas ciema valde
ē
Kolkas ciema valde izveidota 2010. gadā p c Dundagas novada izveidošanas.
ē
ēē
ē
ē ē
Iedzī votā ju sapulc tika iev l ta valde 6 cilv ku sastā vā : valdes priekšs d tā js Jā nis
Dambī tis, valdes locekĜ i - Dainis Zvirbulis, Oskars Sproă is, Aldis Tindenovskis,
Ingrī da Liepa, Dzintra TauniĦ a, Velta Šteine.
ē

2009. gadā notikušas 5 valdes s des, kurā s apspriesti Kolkas ciema un pagasta aktuā li
ē
jautā jumi un probl mas, uzklausī ti pašvaldī bas iestā žu darbinieku ziĦ ojumi un izteikti
ieteikumi pagasta pā rvaldei dažā du jautā jumu risinā šanā .
KaĜė u ciema valde
ē
KaĜė u ciema vald darbojas: Aija NiegliĦ a, Velga Rozenberga, Ira Burla ko, Edgars
ē ē
Vilmanis, Zaiga Almane. Valdes priekšs d tā ja – Aija NiegliĦ a. Pā rskata periodā ir
ē
notikušas 2 valdes s des, kurā s vairā kkā rt runā ts par ciema iedzī votā ju sporta un
ē
kultū ras aktivitā t m, par ceĜ u slikto stā vokli u.c.

č

Vī dales ciema valde
ē
ē
ē
Vī dales ciema vald darbojas: Aina B rzkalne, Anda B rzkalne, Ilda Burnevica,
ē ē
ē
Lauma Ludevika, Smaida Enzele. Valdes priekšs d tā ja – Anda B rzkalne. Pā rskata
ē
periodā notikušas 2 valdes s des, kurā s pā rrunā ti jautā jumi par sporta un atpū tas
ē
ē
pasā kumu organiz šanu Vī dal . 2009.gada laikā ar valdes atbalstu ir notikušas
Vī dales skolas apkā rtnes sakopšanas talkas un citas aktivitā tes.

ā
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Ī

Ī

Ā

1.6. PAŠVALD BAS STRUKTŪ RVIEN BAS UN IEST DES
SaskaĦā ar Dundagas novada pašvaldī bas nolikumu Dundagas novada Domes
ē
l mumu izpildes nodrošinā šanai izveidota pašvaldī bas administrā cija ar sekojošā m
struktū rvienī bā m:
• Kanceleja un personēla daĜ a.
• Finanšu un grēmatvedēbas nodaĜ a.
• Attēstēbas un plēnošanas nodaēa.
• Dzimtsarakstu nodĜ a.
• BēriĦ tiesa.
• Bēvvalde.
• Sociēlais dienests.
• Saimnieciskais dienests.
• Izglētēbas nodaĜ a.
• Sabiedriskēs kērtēbas nodaēa.
• Kultēras institēcijā m 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.
ē

un pašvaldī bas iestā d 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
“ZiemeĜ kurzeme”
(sadarbēbas iestēde
kopē ar Talsu un Ventspils novadu domēm).

ā
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2.

IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI

Ā Ā Ī

Ī

2.1. SABIEDRISK K RT BA UN DROŠ BA
Sabiedrisko kā rtī bu un drošī bu Dundagas pagastā nodrošina pašvaldī bas policija un
administratī vā komisija.
Pašvaldī bas policija
2009.gadā pašvaldī bas policijas funkcijas nodrošinā ja policijas inspektors Jā nis
ē
Simsons. Pavisam 2009. g. reă istr ti 190 izsaukumi, izbraukts uz 78 konfliktiem, uz
ē
vietas atrisinā ti 18 konflikti, tika noform ti 97 administratī vo pā rkā pumu protokoli,
no kuriem lielā kā daĜ a nosū tī ti izskatī šanai novada administratī vajai komisijai par
ē
b rnu aprū pes pienā kumu nepildī šanu(nepilngadī gu personu alkohola lietošana) kā arī
ē
par pā rm rī gu alkohola lietošanu, atsevišė i arī Valsts policijas Kurzemes reă iona
Talsu iecirknim un tiesai. Valsts policijā nogā dā tas 6 personas, Valsts policijas CP
darbiniekiem nodotas 4 personas, kuras vadī juši transporta lī dzekĜ us alkoholisko
ē
ē
dz rienu ietekm . Nodrošinā ta sabiedriskā kā rtī ba un kustī bas drošī ba novadā
ē
ē
organiz tos pasā kumos kopumā 102 stundas un novada teritorijā veikta patrul šana
kopumā 418 stundas. Kopā ar sociā lajiem darbiniekiem, bā riĦ tiesu un citu struktū ru
ē
pā rstā vjiem veiktas 37 pā rbaudes. Izskatī ti un atbild ts uz 11 iesniegumiem.
ē
Aiztur tas un dzī vesvietā nogā dā tas 10 iereibušas personas. IzĦ emti 4 litri nelegā lā
alkohola.
Pašvaldī bas policijas darba rezultatī vie rā dī tā ji 2009. gadā .
N.P.K.
1.

SaĦ emtie izsaukumi

2.
3.
4.

Izbraukts uz konfliktiem
Uz vietas atrisinā to konfliktu skaits
Nodoti Valsts Policija

5.

Nodoti Valsts Policijas CeĜ u policijai

6.

Apsekošanas sadarbī bā ar bā riĦ tiesu

7.
8.
9.
10.
11.

Apsekošanas sadarbī bā ar sociā lo dienestu
ē
Atbild ts uz iesniegumiem
Sadarbī ba ar Valsts Policiju un CeĜ u Policiju
Sadarbī ba ar Dundagas novada skolā m
Sastā dī tie protokoli, pants. punkts
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

Skaits
ē
190,
inform ta
Valsts Policija 30
78
18
Alkohola reibumā 6.
personas
Alkohola
reibumā
4.personas
Un sociā lo dienestu.
30

ā
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ē

saistošo noteikumu neiev rošanu sastā dī ti.
Izbeigta lietvedī ba
ē
Nosū tī ti p c piekritī bas
12.
13.

40 protokoli
5 gadī jumos
5 protokoli
5 personas
4 litri
520 stundas

Nodots NMP
IzĦ emts nelegā lais alkohols
Veikto patruĜ stundu skaits

Admini str atīv ākomi sij a

2009. gada I pusgadā lī dz novada izveidei 1.jū lijā administratī vā s komisijas
ē
pamatsastā vā izmaiĦ u nav un tā turpina darbu iepriekš jā sastā vā : komisijas
ē ē
ē ē
priekšs d tā jas p.i. – Smaida Šnikvalde (komisijas priekšs d tā jas Daces Bergmanes
maternitā tes atvaĜ inā juma laikā ), komisijas sekretā re – Dace Kurpniece, komisijas
ē
locekĜ i: Daina D vita, Guntis Pirvits, Vitā lijs Nazarovs. Ar 2009.gada 24.martu
ē ē
komisijas priekšs d tā jas pienā kumus atsā k veikt Dace Bergmane.
ē

ē

Ar 2009.gada 1.jū lija Dundagas novada Domes (ā rkā rtas) s des Nr.2., 16.§/L mums
Nr.17/ Par Dundagas novada Administratī vā s komisijas izveidošanu, izveidota
Dundagas novada Administratī vā komisija 7 locekĜ u sastā vā : Vitā lijs Nazarovs, Dace
ē
Bergmane, Daina D vita, Smaida Šnikvalde, Edgars Millers, Dzintars Ozols, Aigars
Kehers.
ē

ē

Ar 2009.gada 8.jū lija Dundagas novada Domes (ā rkā rtas) s des Nr.3.,8.§/L mums
ā
ā
Nr.29/ Par Dundagas novada Administratī v s komisijas priekšsēdēt ja
ā
ē ē
apstiprin šanu par Administratī vā s komisijas priekšs d tā ju apstiprinā ta komisijas
locekle Smaida Šnikvalde (kandidatū ra apstiprinā ta un izvirzī ta uz domi ar Dundagas
ē
ē
novada Domes Administratī vā s komisijas 2009.gada 6.jū lija s des Nr.1. l mumu
Nr.A95/1-1.).
ē

Ar Dundagas novada Domes 2009.gada 8.jū lija l mumu Nr.37. (prot. Nr.3., 16.§.)
apstiprinā ts Dundagas novada pašvaldī bas Administratī vā s komisijas nolikums
(nolikums izstrā dā ts un izvirzī ts uz domi ar Dundagas novada Domes Administratī vā s
ē
ē
komisijas 2009.gada 6.jū lija s des Nr.1. l mumu Nr.A95/1-2.). Lī dz gada beigā m
ē
novadā darbojas sp kā esošie gan Dundagas pagasta, gan Kolkas pagasta apstiprinā tie
ē
saistošie noteikumi par suĦ u un kaė u tur šanas noteikumiem un sabiedrisko kā rtī bu.
2009.gada oktobrī uzsā kts darbs pie jauno saistošo noteikumu par sabiedrisko kā rtī bu
Dundagas novadā izstrā des.
ē

8. 2009. gadā notikušas l2 administratī vā s komisijas s des, kurā s izskatī ti:
116 administratī vā pā rkā puma protokoli par sekojošu Latvijas Administratī vo
pā rkā pumu kodeksa un Dundagas pagasta padomes Saistošo noteikumu
pā rkā pumiem, no tiem:
1) par LAPK 186.p.1.d. pā rkā pumu – 19 lietas;
2) par LAPK 186.p.2.d. pā rkā pumu – 2 lietas;
3) par LAPK 187.p.2.d. pā rkā pumu - 8 lietas;
4) par LAPK 173.p.1.d. pā rkā pumu – 22 lietas;
5) Par LAPK 173.p. 2.d. pā rkā pumu – 2 lietas
6) par LAPK 173.p.3.d. pā rkā pumu – 2 lietas;
7) par LAPK 106.p.1.d. pā rkā pumu – 3 lietas;
8) par LAPK 172. p.3.d. pā rkā pumu – 5 lietas;
ā
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9) par LAPK 172.p.1.d. pā rkā pumu – 1 lieta;
10) par LAPK 201.43 p.2.d. pā rkā pumu – 1 lieta;
11) par LAPK 140.p. 2.d. pā rkā pumu - 4 lietas;
12) par LAPK 202.panta pā rkā pumu – 1 lieta;
13) par LAPK 51. 1 panta pā rkā pumu – l lieta;
14) par Saistošo noteikumu Nr.9. “Par sabiedrisko kā rtī bu Dundagas
pagastā ” 4.2.2., 5.5.p., 5.11.p., 5.14.p., 5.10.p. pā rkā pumiem kopumā –
41 lieta;
15) pamatojoties uz likuma Par audzinoša rakstura piespiedu lī dzekĜ a
ē
ē
piem rošanu b rniem 6.p. (1) daĜ as 1) p. un 8.pantu – 1 lieta
ē
16) pamatojoties uz LAPK 21.pantu pieĦ emts 1 l mums par mutvā rdu
ē
aizrā dī juma izteikšanu un lietvedī bas izbeigšanu, bet 2 l mumi
pieĦ emti par iesā ktā s lietvedī bas izbeigšanu pamatojoties uz LAPK
239.p.1.d.1) punktu un 239.p.1.d. 8) punktu.
Par šo noteikumu pā rkā pšanu 15 vainī gajā m personā m izteikti brī dinā jumi un 98
personā m uzlikti naudas sodi kopsummā Ls 1291,00. Sodu izpildī jušas 26 personas ē
kopsummā Ls 395,00. Viens iesniegums pā rsū tī ts p c piekritī bas uz Talsu rajona
policijas pā rvaldes Nepilngadī go lietu inspekciju.

Ī Ī

2.2. IZGL T BA

īī
2.2.1. Pirmskolas izgl t bas iest ādes
Dundagas pirmsskolas izglī tī bas iestā de „Kurzemī te”
Dundagas pirmsskolas izglī tī bas iestā de „Kurzemī te” dibinā ta 1950.gadā . Pašreiz
iestā de atrodas Dundagas pagasta administratī vajā centrā un darbojas 1984.gadā
ē
uzceltajā kā . Iestā des vadī tā ja – Anita Krū miĦ a. Vadī tā jas vietniece administratī vi
ē
saimnieciskajā darbā – Ilze KristiĦ a. Iestā d darbojas padome, kuru vada vecā ku
pā rstā ve – Baiba Dū da.
Iestā des 2009.gada budžets - Ls 109461,71. No tā pašvaldī bas ieguldī jums
pirmsskolas izglī tī bas iestā des darbī bas nodrošinā šanai ir Ls 61494,71, valsts
ē
m rė dotā cija 5. un 6.gadī go apmā cī bā m – Ls 30805; vecā ku lī dzdalī bas maksā jumi –
Ls 17162.
Izglī tī bas iestā des darba režī ms – 10,5 stundas. Mā cī bu valoda – latviešu. No 2009.
ē
gada janvā ra lī dz maijam kop jais grupu skaits – 6, to skaitā 5-6 gadī giem – 3 grupas;
pedagoă iskie darbinieki -16, tehniskie darbinieki – 14. 2009. gada sā kumā izglī tī bas
ē
ē
ē
iestā di apmekl ja 146 b rni, to skaitā 5-6 gadī gie – 73. 2009.gada septembrī , b rnu
ē
ē
ē
skaitam samazinoties, izglī tī bas iestā d strā dā ja 6 grupas ar kop jo b rnu skaitu –
125; pedagoă iskie darbinieki -14, tehniskie darbinieki – 12.
ē

Pirmsskolas izglī tī bas iestā de strā dā p c „Pirmsskolas izglī tī bas programmas”, kods
ē
010111111, kura licenc ta 24.04.2008. Licences Nr. 7521 derī guma termiĦ š lī dz
31.07.2018. Iestā des galvenie darbī bas pamatvirzieni:
ē
ē
• B rnu drošī bas nodrošinā šana pirmsskolas izglī tī bas iestā d ;
ē
• Ă imenes un skolotā ja kopsadarbī ba b rna izglī tošanā pirmsskolas
ē
izglī tī bas iestā d ;
ā
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•

ē

B rna psiholoă iskā s
sā kšanai.

sagatavošanas

nodrošinā šana

pamatizglī tī bas

Pirmsskolas izglī tī bas iestā des tradī cijas:
ē
ē
ē
• Latviešu tautas gadskā rtu sv tku ned Ĝ as sadarbī bā ar b rnu vecā kiem;
ē
• B rnu jauno talantu konkurss „DunduriĦ š”;
ē
ē
• Sv tku p cpusdienas kopā ar vecvecā kiem;
ē
• Sporta sv tki;
ē
ē
• Skolas sv tki – b rnu pirmais izlaidums.
ē

ē

Vid jais b rnu skaits Dundagas PII:
2008.g.decembrī – 87
2009.g.janvā rī – 96
2009.g.decembrī - 69
2010.g.janvā rī - 81
ē
ē
Vid jais b rnu skaits Kolkas PII:
2008.g. decembrī – 23
2009 g. janvā rī -26
2009.g. decembrī – 15
2010.g. janvā rī – 23
Kolkas pamatskolas struktū rvienī ba pirmskolas izglī tī bas iestā de „Rūėī tis” un
internā ts „Rūė u nams”
ē
Galvenie notikumi, kas ietekm juši iestā des darbu 2009. gadā :
ē
ē
• Samazinā s b rnu skaits, 2009./2010. m.g. pirmsskolas iestā d darbu
uzsā ka 2 grupas;
• Turpmā ka štatu samazinā šana PII nav notikusi, bet 2009.gadā
samazinā tas darbinieku darba slodzes;
• Izveidotas jaunas darba vietas internā tā „Rūė u nams”.
•
ē
ē
PII „Rūėī tis” 1.septembrī apmekl 40 b rni, bet internā tā dzī vo 8 izglī tojamie no
ē
Dundagas novada. Bū tiskas pā rmaiĦ as iestā des darbā un kā tā ietekm finanšu
ē
ē
rezultā tus - samazinoties b rnu skaitam, izdevumi uz vienu b rnu palielinā jušies.

īī
2.2.2. Pamatizgl t bas iest ādes
Kolkas pamatskola

ē

Kolkā pirmā skola dibinā ta 1881.gadā . Kolkas pamatskolas jaunā ka celta 1961.gadā .
No 1994.gada Kolkas pamatskola ir Kolkas pagasta padomes pakĜ autī bā . Izveidojoties
Dundagas novadam, 2009.gadā Kolkas pamatskola ir Dundagas novada Domes
iestā de ar struktū rvienī bu PII „Rūėī tis”. Septembrī PII „Rūėī tis” 2.stā vā savu darbī bu
uzsā k internā ts „Rūė u nams” ar 15 gultas vietā m. 2009.gada 1.septembrī Kolkas
ē
pamatskola pamatizglī tī bas apguvi nodrošina 85 skol niem.
Kolkas pamatskolā ir pamatizglī tī bas ī stenošanai nepieciešamā materiā lā bā ze, tai
ē
skaitā , datorklase ar patstā vī gu interneta piesl gumu un interaktī va tā fele.
ē
ē
Nepietiekama skol nu skaita d Ĝ mā cī bu gadu skola uzsā k ar apvienotu 1.un 4.klasi un
ē
ē
apvienotā m mā cī bu stundā m klas s ar mazu skol nu skaitu. Situā cijai uzlabojoties,
ē
ē
lielā kā daĜ a apvienotā s mā cī bu stundas tiek likvid tas un finans tas atsevišė i katrai
ā
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klasei. Skolā fakultatī vā s nodarbī bas tiek izmantotas eksā menu mā cī bu priekšmetu
ē
padziĜ inā tai mā cī šanai. Skola ī steno šā du interešu izglī tī bu: pū t ju orė estris, vides
izglī tī bas pulciĦ š ZaĜā komiteja, vizuā lā mā ksla, runas pulciĦ š, ā rpusstundu sporta
nodarbī bas.
ē

P c pamatskolas beigšanas visi absolventi izglī tī bu turpina Rojas, Dundagas
ē
ē
vidusskolā s vai vid jā profesionā lajā mā cī bu iestā d .
ē

Kolkas pamatskola ir izglī tī bas iestā de, kura ī steno vispā r jā s pamatizglī tī bas
programmu. Kopš 2000. gada skolas darba prioritā te ir vides izglī tī ba. Divus gadus
ē
Kolkas pamatskola saĦ ma Diplomu par EKO skolas nosaukuma iegū šanu. 2009.gadā
skola trešo ZaĜ o karogu un starptautisko EKO skolas nosaukumu par sasniegumiem
ē
ilgtsp jī gas attī stī bas, vides izglī tī bas un vides aizsardzī bas veicinā šanā skolā un tā s
ē
apkā rtn .
Skolā , EKO skolu programmas ietvaros, darbojas EKO padome. Apstiprinā ts Skolas
ē ē
ē
vides nov rt jums un veikta darba analī ze. Skol ni aktī vi darbojas ZaĜ ajā komitejā –
ē
ē
ē
noorganiz ta: Dā vanu akcija Ziemassv tkos Dā vā tprieks, ZaĜā p cpusdiena, Eneră ijas
ē
taupī šanas un atkritumu šė irošanas reidi pa klas m, Makulatū ras vā kšanas akcija.
ē
Skol ni piedalī jušies: VAK rī kotajā kā pu sakopšanas talkā ; „ZaĜā s jostas” rī kotajā
makulatū ras vā kšanā ” - savā kti 2100 kg makulatū ras un izglā bti 26 koki. Par savā kto
ē
ē
ē
makulatū ru saĦ emts zī m šanas papī rs. Organiz tas mā cī bu priekšmetu integr tā s
ē
ned Ĝ as: “Pozitī va saskarsme”, „Atkritumi”. 5.-8.klases iesaistī jā s republikas
ē
ē
konkursā „Drosme draudz ties”. Skol ni piedalī jā s Starptautiskajā ENO Klimata
ē
ē
pā rmaiĦ u kustī bā Varžu maršā . Apkopoti skol nu radošie darbi integr tajā s dienā s un
metodika pozitī vas saskarsmes veicinā šanai mā cī bu procesā . 8.klases uzrakstī jusi
ē
atbalsta un apsveikuma v stuli Plastmasas pudeĜ u pā rstrā des rū pnī cai Jelgavā . 3. un
6.klasei piešė irts ZaĜā kā s klases nosaukums.
ē

Administratī vā padome apkopoja izp tes rezultā tus un izveidoja bukletu „Pozitī va
ē
ē
saskarsme. Atkritumi”. Noorganiz ta Projektu ned Ĝ a “Pozitī va saskarsme. Atkritumi”
ē
un izstrā dā ti skol nu projekti. DaĜ a projektu prezentā cijas sagatavotas PowerPointā ,
izmantots videoprojektors un interaktī vā tā fele. Absolventi saĦ em zaĜ o sertifikā tu par
apgū tajā m zinā šanā m un ieguldī to darbu vides izglī tī bā .
ē

2009.gadā Kolkas pamatskolas skol ni piedalī jušies 8 Talsu rajona mā cī bu
ē
ē
priekšmetu olimpiā d s. Piedalī jā s 8 mā cī bu priekšmetu olimpiā d s. 4. klases
ē
olimpiā d Mikus Laukšteins iegū st 4. vietu (sk. M.Zandberga), informā tikas
ē
ē
olimpiā d skol nu komanda iegū st 2.vietu (sk.A.Laukšteine).
ē
Skol nu sasniegumi sportā (sk. O.Sproă is, A.Ū dre):
Klašu grupa, vecums
8.,9.klases, 1993.-1994.g.
2.-5.klases, 1997.-1999.g.
4.,5.klases, 1997.-1998.g.

Sporta veids
ē
ē ē
Vieglatl tika, komandu v rt jumā
Futbols
ē
3x1000 m stafete z ni

4.,5.klases, 1997.-1998.g.

3x1000 m stafete z nu un meiteĦ u
komanda

ē

ā
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Sasniegumi ā rpusklases darbā :
• Iegū ts EKO skolas ZaĜ ais karogs (sk. A.Ū dre).
ē
• Atzinī bas raksti zī m šanas pulciĦ a dalī bniekiem par piedalī šanos kolā žu
ē
izstā d „Latvija manā logā ”, (sk. D.Tindenovska).
ē
• Atzinī ba 4.klases skolniekam K.Sojam zī m jumu konkursā mā jas lapā
ē
www.dzimba.lv par draudzī bu, ko organiz ja krī zes centrs Dardedze
(sk.A.Laukšteine).
• Atzinī bas raksts 4.klasei par piedalī šanos konkursā “Mū su mazais pā rgā jiens”,
ē
ko organiz ja Zemkopī bas ministrija un Latvijas Kokrū pniecī bas federā cija,
sk. M.Zandberga.
• Atzinī bas raksti 1. un 9.klasei konkursā „ZaĜā kā klase” 2008./2009.m.g., sk.
I.JostiĦ a, sk. A.Ū dre.
ē
ē
• II pakā pes diploms skolas pū t ju orė estrim Latvijas izglī tī bas iestā žu pū t ju
ē
ē
orė estru skat Kurzemes novadā , sk. V.R rihs.
• 1.vieta 1.klases skolniekam J.Č a im Vides Izglī tī bas fonda un Latvijas ZaĜā s
ē
kustī bas organiz tajā 2009.gada Vispasaules Ū dens dienai veltī tā plakā tu
konkursā „Ū dens ir dzī vī ba”.

č

Pedagogu kvalifikā cija skolā un PII „Rūėī tis” 2009./2010. m.g.
Skolotā ju skaits
Skolotā ji ar augstā ko pedagoă isko izglī tī bu
Ar citu augstā ko izglī tī bu
ē
Ar vid jo, iegū st augstā ko pedagoă isko izglī tī bu
Pedagogi ar maă istra grā du

18
17
1
0
2

100 %
94,4 %
5,6 %
0%
11,1 %

Interešu izglī tī bā iesaistī ti 8 no skolā strā dā jošajiem 13 pedagogiem, t.i. 61%
pedagogu.
Skolas saimniecisko darbī bu nodrošina tehniskais personā ls – 7 darbinieki, no tiem –
ē
ē
5 sievietes, ar 5,3 darba likm m. PII „Rūėī tis” – 8 darbinieces, ar 5 darba likm m.
ē
Internā ts „Rūė u nams” – 2 pedagoă iskie darbinieki ar 2,3 likm m un 1 tehniskais
darbinieks – 0.1 likme.

Dundagas vidusskola

ē

Dundagas vidusskola ir atv rta, intelektuā li brī va, demokrā tiska mā cī bu iestā de, kur
ē
ē
savstarp jā s attiecī bas balstā s uz cieĦ u, sadarbī bu un izpratni. Skolas m rė is ir veidot
ē
atbilstošu izglī tī bas vidi, organiz t un ī stenot izglī tī bas procesu, kas nodrošina valsts
ē
ē
standarta pamatizglī tī bā un valsts vispā r jā s vid jā s izglī tī bas standartā noteikto
ē
m rė u sasniegšanu.
Dundagas vidusskola dibinā ta 1945.gadā un tā s pirmā mā jvieta bija Dundagas pils.
Patreiz tā atrodas Dundagas pagasta administratī vajā centrā un izvietojas divā s savrup
ē
stā vošā s kā s. Viena no tā m (Mazā skola) celta 1955.gadā un tajā mā cā s 1. – 4.klašu
ē
ē
skol ni, bet otra (Lielā skola) – 1975., un tajā mā cā s 5. – 12.klašu skol ni.
Vidusskolas direktore – Aiga Štrausa.

ā
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Dundagas pagasts robežojas ar Ances, Kolkas, Puzes, Ī ves, Rojas, Lubes un Valdgales
ē
ēē
pagastiem. Pagasts ir pats lielā kais Latvijā p c platī bas. Nozī mī ga vieta atv l ta
ē
Dundagas vidusskolai, ar kuru saistā s cerī bas paaugstinā t vispā r jo izglī tī bas lī meni
ē
Dundagas novadā . Dundagas vidusskola atrodas strat ă iski nozī mī gā vietā . Nevienā
ē
no kaimiĦ pagastiem (izĦ emot Roju) nav savas vidusskolas. B rni no kaimiĦ pagastiem
ē
izv las turpinā t mā cī bas Dundagā , jo šeit bez vidusskolas ir arī Mā kslas un Mū zikas
skola. Tuvā kā s vidusskolas no Dundagas atrodas Talsos, kas ir 34 km attā lumā un
Valdemā rpilī – 25 km attā lumā .
ē

ē

2009. gada sā kumā skolā mā cī jā s 507 skol ni. Lielā kā daĜ a skol nu - aptuveni 90%
dzī vo Dundagas pagastā . Dundagas vidusskolā , tā pat kā visā Latvijā , turpmā kajos
ē
gados skol nu skaits samazinā sies, kas saistī ts ar demogrā fisko situā ciju.
Dundagas vidusskolā 2009.gadā strā dā 48 pedagogi. Ar augstā ko izglī tī bu
47 skolotā ji. 11 pedagogi beiguši maă istratū ru. Viena skolotā ja, kurai nav augstā kā
izglī tī ba turpina mā cī bas, lai to iegū tu.
ē

Dundagas vidusskolā tika realiz tas 4 izglī tī bas programmas:
• pamatizglī tī bas programma (kods 21011111);
• pedagoă iskā s korekcijas pamatizglī tī bas programma (kods 21011811);
ē
ē
• vispā r jā vid jā izglī tī bas programma (kods 31011011);
ē
ē
• vispā r jā vid jā izglī tī bas programma ar profesionā lo orientā ciju (tū risms)
(kods 31014011);
ē
Kopš 2003./04.m.g. skola realiz
pedagoă iskā s korekcijas pamatizglī tī bas
ē
ē
ē
programmu. Lai dotu iesp ju iegū t pamatizglī tī bu skol niem atbilstoši viĦ u sp jā m.
ē
ē
ē
Ar 2009.gada 1.septembri tiek realiz ta vispā r jā s vid jā s izglī tī bas neklā tienes
ē
ē
programma (kods 31011013). Pā r jā s izglī tī bas programmas skola realiz jau vairā kus
gadus. Dundagas vidusskolā ā rpus mā cī bu procesa ir pietiekoši plašs interešu
izglī tī bas piedā vā jums. Viens no spilgtā kajiem skolas piedā vā jumiem ir pastiprinā ta
volejbola apguve sadarbī bā ar Talsu rajona sporta skolu, kā arī teā tra sporta grupas.
ē

Lielā kā daĜ a 9.klases absolventu vid jā s izglī tī bas ieguvi turpina tieši Dundagas
ē
ē
vidusskolā . P c vid jā s izglī tī bas iegū šanas absolventi turpina mā cī bā s augstskolā s,
ē
tehnikumos vai koledžā s. 2009.gadā skol ni ar atzī stamiem panā kumiem piedalī jā s
ē
dažā dā s mā cī bu priekšmetu olimpiā d s un sporta sacensī bā s. Skola aizsā ka darbī bu
ē
ē
Mammadaba Vislatvijas v stniecī bas projektā un ieguva Mammasdabas v stniecī bas
titulu uz 2009./2010.mā cī bu gadu. Turpina darboties e-Twinning projektā .
ē

ē

2009.gada otrajā pus tika uzsā kts realiz t ERAF projekts „Kvalitatī vai dabaszinā tĦ u
un matemā tikas apguvei atbilstošas materiā lā s bā zes nodrošinā šana Dundagas
vidusskolā ”, kā ietvaros tika veikts kapitā lais remonts matemā tikas, ėī mijas, fizikas
ē
un bioloă ijas kabinetos, kā arī tika iegā dā tas un uzstā dī tas jaunas m beles. Ar
ē
pašvaldī bas atbalstu kapitā li izremont tas abu skolu sporta zā les.

Mazirbes speci āl ā intern ātpamatskola
ē

ē

SaskaĦā ar izvirzī tajā m prioritā t m skolas pedagoă iskajā darbī bā un b rnu ar
ē
ē
speciā lā m vajadzī bā m integrā ciju sabiedrī bā , skola akcent darbu ar skol nu radošo
izpausmju attī stī šanu. Skola piedalī jusies Talsu novada BJC un Latvijas speciā lo
ā
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ē

skolu rī kotajos pasā kumos. Tā pozitī vtiek veidota skol nu pašapziĦ a un adekvā ts
ē ē
pašv rt jums.
ē

Sesto gadu skolā tika organiz ta Kurzemes zonas speciā lo skolu dramatisko kolektī vu
ē
festivā ls „Teā tra diena Mazirb ”. 2009.gadā festivā lā piedalī jā s 6 dramatiskie
ē
ē
kolektī vi. Jau 17.gadus ar pašdarinā tā m t rpu kolekcijā m skol ni piedalā s Burda
ē
Moden rī kotajā s modes skat s Lielplatones speciā lajā skolā . Labus panā kumus gū st
ē
arī skolas z nu un meiteĦ u basketbola, volejbola un futbola komandas.
ē

Skolas pedagogi kopā ar skol niem aktī vi iesaistā s Mazirbes ciema uzkopšanā .
Sakopkopta tiek ne tikai skolas apkā rtne, bet arī baznī ca, muiža, vecie un jaunie kapi,
lī biešu tautas nama apkā rtne, jū rmala.
ē

Mā cī bu programmas pilnv rtī gai apgū šanai Ir izveidota jauna darbnī ca (bijušā muzeja
ē
telpa). Mā cī bu telpā m ir nomainī tas durvis. Skolā atremont ta dušu telpa.
Sakarā ar novadu reformu, no 2009.gada 1.jū lija skola atrodas Dundagas novada
Domes ī pašumā .

2.2.3. M ākslas un mū zikas skolas
Dundagas mā kslas un mū zikas skola
ē
skolas v sture:
1988.gadā Dundagā tiek dibinā ta Talsu mū zikas skolas filiā le (direktors Alberts
Pavlovskis), kura 1991.gadā kĜū st par patstā vī gu skolu – Dundagas mū zikas skolu
ē
(direktore Linda Pavlovska – Vī ksna). Dundagas mū zikas skolu absolv juši 72
ē
audz kĦ i. Dundagas mā kslas skola dibinā ta 1990.g.decembrī (direktore Ausma
ē
ē
Goldberga). Dundagas mā kslas skolu absolv jis 41 audz knis.

Ī sa

ē

2001.g. reorganizā cijas rezultā tā ar Dundagas pagasta padomes l mumu šī s atsevišėā s
ē
skolas beidz pastā v t un tiek izveidota jauna nosaukuma apvienota skola Dundagas
Mā kslas un mū zikas skola (direktore Linda Vī ksna). Dundagas Mā kslas un mū zikas
ē
ē
skolu laikā no 2001.gada lī dz 2009.gadam absolv juši 82 audz kĦ i. Profesionā lo
ē
izglī tī bu nā kamajā pakā p turpinā juši 15 skolas absolventi.
Skola 2009. gadā ī stenoja šā das izglī tī bas programmas:
ē
ē
TaustiĦ instrumentu sp le – Klaviersp le, izglī tī bas programmas kods 20V 212 01;
ē
ē
TaustiĦ instrumentu sp le – Akordeona sp le, izglī tī bas programmas kods 20V 212
01;
ē
ē
Pū šaminstrumentu sp le – Flautas sp le, izglī tī bas programmas kods 20V 212 03;
ē
ē
Pū šaminstrumentu sp le – Trompetes sp le, izglī tī bas programmas kods 20V 212 03;
ē
ē
Pū šaminstrumentu sp le – Tubas sp le, izglī tī bas programmas kods 20V 212 03;
ē
ē
Pū šaminstrumentu sp le – Mežraga sp le, izglī tī bas programmas kods 20V 212 03;
ē
ē
Pū šaminstrumentu sp le – Saksofona sp le, izglī tī bas programmas kods 20V 212 03;
ē
ē
Sitaminstrumentu sp le – Sitaminstrumentu sp le, izglī tī bas programmas kods 20V
212 04;
ē
ē
Stī gu instrumentu sp le – VijoĜ sp le, izglī tī bas programmas kods
20V 212 02;
ē
ē
Stī gu instrumentu sp le – Ă itā ras sp le, izglī tī bas programmas kods
20V 212 02;
Vizuā li plastiskā mā ksla, izglī tī bas programmas kods
20V 211 01;
Vokā lā mū zika – Kora klase, izglī tī bas programmas kods
20V 212 06;
ā
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Deja – Dejas pamati, izglī tī bas programmas kods

20V 212 10.

2009./2010.mā c. gadā Dundagas Mā kslas un mū zikas skolā mā cī bas uzsā ka 122
izglī tojamie:
Izglī tī bas programmas
nosaukums
ē

TaustiĦ instrumentu sp le
ē

Stī gu instrumentu sp le

ē

Apakšprogrammas
nosaukums

Audz kĦ u skaits
apakšprogrammā

ē

Klaviersp le

15

ē

VijoĜ sp le
ē
Ă itā ras sp le
ē
Flautas sp le
ē
Tubas sp le
ē
Eifonija sp le
ē
Saksofona sp le

Sitaminstrumentu sp le
Vokā lā mū zika – Kora klase
Kopā (mū zikas nodaĜā )
Vizuā li plastiskā mā ksla
Deja – Dejas pamati

8
6
3
1
1
2
8
9
53
54
15

Kopā visā s programmā s

122

ē

Pū šaminstrumentu sp le

ē

ē

Skolas esošo Izglī tī bas programmu m rė is ir radī t motivā ciju profesionā lajai attī stī bai
ē
un nodrošinā t izglī tojamiem iesp ju sagatavoties profesionā lā s izglī tī bas turpinā šanai
ē
nā kamajā izglī tī bas pakā p ; paplašinā t ieskatu Latvijas un pasaules kultū ras
ē
mantojumā ; sekm t izglī tojamā veidošanos par fiziski un garī gi attī stī tu, brī vu,
ē
atbildī gu un radošu personī bu; veidot pozitī vu attieksmi pret lī dzcilv kiem.
ē

ē

P c Profesionā lā s izglī tī bas akreditā cijas un atestā cijas komisija l muma skola ir
ē
ē
akredit ta lī dz 2013. gada decembra m nesim un var ī stenot visas esošā s izglī tī bas
programmas.
ē

Dundagas Mā kslas un mū zikas skola strā dā p c Nolikuma, kas apstiprinā ts ar
ē
Dundagas pagasta padomes 2007.gada 23.07. l mumu Nr.217 (prot.Nr.8.,/17. §).Tiek
ē
gatavots Nolikums jaunā redakcijā , izskatī šanai un apstiprinā šanai novada dom
2010. gadā .
ē

Lai kvalitatī vi pā rraudzī tu un kontrol tu skolas mā cī bu procesa organizā ciju,
saimniecisko darbī bu, tiek iesaistī ta skolas vadī ba, pašpā rvalde, pašvaldī ba. Skolas
vadošie darbinieki ir ar atbilstošu izglī tī bu un kvalifikā ciju. Skolā strā dā 11 pedagogi,
kuriem ir nepieciešamā izglī tī ba un atbilstoša profesionā lā kvalifikā cija, kas nodrošina
izglī tī bas programmu ī stenošanu. Skolā strā dā 2 tehniskie darbinieki.
ē

Teor tisko un praktisko mā cī bu materiā ltehniskais nodrošinā jums atbilst
ē
profesionā lā s ievirzes izglī tī bas programmu prasī bā m, regulā ri tiek organiz ta
materiā lo resursu plā nveidī ga papildinā šana un atjaunošana.

ā
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ē

2009. gadā skola organiz darbu atbilstoši finansiā lajai situā cijai, pieprasī jumam un
vajadzī bā m, tā dejā di mā cī bu darbs ir ieguvis dažā dus radošus papildinā jumus. Skolas
gadiem pilnveidotā materiā lā bā ze Ĝ auj ne tikai daudzpusī gi un kvalitatī vi ī stenot
mā cī bu programmas, bet arī piedā vā t interešu izglī tī bas programmas pirmsskolas
ē
ē
vecuma b rniem, skolas vecuma b rniem un pieaugušajiem.
ē

2009.gadā skolas pedagogi un audz kĦ i aktī vi ir piedalī jušies dažā dā s kultū ras
ē
ē
aktivitā t s pagastā , novadā . Veiksmī gi, ar atzī stamiem panā kumiem start ts reă iona,
ē
valsts un starptautiskajos konkursos, festivā los, skat s u.c pasā kumos.
ē

Iestā des 2009.gada budžets ir Ls 79662 . Pašvaldī bas finans jums - Ls 12147, valsts
ē
ē
m rė dotā cija – Ls 60168, Talsu rajona m rė dotā cija – Ls 3510, vecā ku
ē
lī dzfinans jums – Ls 3837.
Kolkas muzikas skola
Skola kā patstā vī ga izglī tī bas iestā de darbojas ar 1995.g. 01. martu. Direktore - Inora
ē
Sproă e. Skola akredit ta lī dz 2012.gada 06. novembrim. Saistī bā ar Valsts reă ionā lo
reformu, kopš 2009. gada 1. jū lija Kolkas mū zikas skolai mainī ts dibinā tā js un
juridiskā adrese. Kolkas mū zikas skola ir Dundagas novada domes dibinā ta
profesionā lā s ievirzes izglī tī bas iestā de profesionā lā s ievirzes mū zikas izglī tī bas
programmu ī stenošanai. Skolas finansu kontu pā rvalda Dundagas novada Kolkas
pagasta pā rvaldes grā matvedī ba.
ē

ē

Skolas darbī bas m rė is ir veidot izglī tī bas vidi, organiz t un ī stenot izglī tī bu, kas
ē
nodrošinā tu profesionā lā s ievirzes mū zikas izglī tī bas programmā s noteikto m rė u
sasniegšanu. Skolas darbī bas pamatvirziens ir izglī tojoša darbī ba. Skola ī steno
ē
licenc tas profesionā lā s ievirzes izglī tī bas programmas:
ē

ē

TaustiĦ instrumentu sp le – Klaviersp le, izglī tī bas programmas kods 20V 212 01;
Vokā lā mū zika – Kora klase, izglī tī bas programmas kods 20V 212 06;
ē
ē
Stī gu instrumentu sp le – Kokles sp le, izglī tī bas programmas kods 20V 212 02;
ē
Sitaminstrumentu sp le - izglī tī bas programmas kods 20V 212 04;
ē
ē
Pū šaminstrumentu sp le – Trompetes sp le, izglī tī bas programmas kods 20V 212 03
ē
ē
Pū šaminstrumentu sp le – Eifonija sp le, izglī tī bas programmas kods 20V 212 03;
ē
ē
Pū šaminstrumentu sp le – Flautas sp le, izglī tī bas programmas kods 20V 212 03;
ē
ē
Pū šaminstrumentu sp le – Tubas sp le, izglī tī bas programmas kods 20V 212 03.
Pā rskata gada galvenais uzdevums bija saglabā t Skolas statusu,- kā patstā vī ga,
ē
juridiska iestā de, kā arī nepietiekama finans juma apstā kĜ os, kopā ar pašvaldī bu rast
ē
ē
iesp ju ī stenot licenz tā s profesionā lā s ievirzes izglī tī bas programmas.
Skolas finansu resursi 2009. gadā kopā Ls 38 922, no tiem:
• Ls 20 060 – valsts budžeta dotā cija pedagogu algā m,
ē
• Ls 18 862 – pašvaldī bas finans jums (ieskaitot vecā ku
ē
lī dzfinans jumu)
iesaistā s
dažā dos
kultū ras
pasā kumos,
konkursos,
Skola
aktī vi
festivā los.Izveidojusies laba sadarbī bas ar Lī vu fondu un SIA Kolkasrags. Kā
nozī mī gā kie pasā kumi 2009. gadā minami:
ē
• Pū t ju orė estra “Rī ga” rī kotais individuā lo izpildī tā ju konkurss
ē
(1 audz knis);
ā
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•
•
•
•
•
•
•
•

ēē

ē

Valsts konkurss sitaminstrumentu sp l (1 audz knis);
Akcija “Iestā di ideju”kopā ar Dundagas mū zikas un mā kslas skolu;
KokĜ u dienas Jū rmalā ;
Komponista ViĜĦ a Salaka autorkoncerts;
ē
Kokl tā ju ansambĜ u festivā ls “Gaismas ceĜā ” Rī gā un Tukumā ;
Koncerts pašvaldī bas sadarbī bas partneriem no Maskavas;
Sadraudzī bas koncerts ar Austrijas folkloras kopu;
ē
Ziemassv tku labdarī bas koncerts;

Skolā strā dā 6 pedagogi visi ar augstā ko, profesionā lo, pedagoă isko izglī tī bu), viens
ē
direktors, viens tehniskā personā la darbinieks. Mā cī bas skolā apgū st vid ji 38
izglī tojamie.
ē

ē

ē

Pū t ju orė estra un Kokl tā ju ansamĜ a lī dzdalī ba dziesmu sv tkos,
ēē
piedalī šanas valsts konkursos Pū šamo un sitaminstrumentu sp l ,
piedalī šanā s KokĜ u dienā s Jū rmalā .

Ā Ā

Ī Ī

2.3. SOCI L PAL DZ BA
ī
ī ī
2.3.1. Vesel bas un soci āl ās pal dz bas centrs
Dundagas novada Domes “Veselī bas un soci āl ās palī dzī bas centrs”,
turpmāk tekstā- VSPC, 2009. gada p ārskats veidots k ā atskaite par
institū cijas darbī bu 2009. gadā un prioritāriem pl āniem 2010. gad ā. VSPC
nodrošina un sniedz medicī nisko un sociālo palī dzī bu pašvaldī bas
administratī vās teritorijas iedzī vot ājiem, k ā arī citiem Latvijas teritorijas
iedzī vot ājiem, iev ērojot tiesī bu aktos noteikto k ārtī bu, k ā arī iest ādes
nolikumā noteikto k ārtī bu.
VSPC juridiskais statuss, struktū ra un darbī ba
VSPC ir Dundagas novada Domes iestā de, kura dibinā ta ar Dundagas pagasta
ē
ē
padomes 2001. gada 19. aprīĜ a l mumu Nr.6. VSPC ir savs budžets, nor ė inu konts
ē
banku iestā d , savs zī mogs, kā arī nepieciešamie zī mogi, spiedogi un veidlapas ar
iestā des nosaukumu. VSPC vada vadī tā js, kuru ieceĜ amatā un atbrī vo Dundagas
ē
novada Dome.
VSPC savā darbī bā iev ro LR Satversmi, LR normatī vos aktus,
ē ē
Dundagas novada Domes priekšs d tā ja rī kojumus, Labklā jī bas ministrijas un
Veselī bas ministrijas rī kojumus un VSPC nolikumu.
ē

ē

Ē

VSPC aizĦ em divstā vu ku ar mansardu. Kop jā platī ba ir 775,7 m2 . kas pirmo
stā vu aizĦ em divas ă imeĦ u ā rstu prakses, sociā lais dienests, lietvedī ba, kase, virtuves
bloks, Rentgena kabinets un zobā rstniecī bas kabinets. kas 2. stā vā atrodas
laboratorija, fizikā lā s terapijas kabinets, uzĦ emšanas telpas, dienas stacionā rs
(kreisajā flangā ) ar viesnī cas pakalpojumiem, bet labajā flangā - ilgstošā sociā lā
ē
aprū pe. Dienas stacionā rā ir 10 gultas, bet ilgstošajā sociā lajā aprū p - 14 gultas.
ē
Kop jais gultu skaits 2009. gadā bija 24 gultas. kas mansardā ir divas palā tas dienas
stacionā ram, halle, telpas vadī tā jam, ā rstam-internistam un telpa grā matvedī bai.

Ē

Ē

ā
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ē

Vid jā platī ba uz vienu iemī tnieku ir 6,5 m2 , kura atbilst normatī vajos aktos noteiktai
ē
platī bai. VSPC darbinieku kop jais skaits ir 28 darbinieku (2008. gadā - 36
darbinieku).
ē

Ar Dundagas novada Domes l mumu Nr. 13(01.07.08), sociā lais dienests tika atdalī ts
no VSPC. VSPC strā dā : vadī tā js, ā rsts-internists, ā rsts-radiologs, zobā rsts, sociā lā
ē
ē
ē
aprū p tā ja, grā matvede, 9 med-personā ls, 4 aprū p tā jas, 2 pavā res un 9 pā r jie
tehniskie darbinieki.
ē

Iestā des 2009. gada kop jais budžets ir Ls 171'401 (2008.g. Budžets- Ls 255'040).
VSPC budžetu sedz ar 43,13% dotā cijā m 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 (lī dz 2009. g. augustam),
• ā rstniecī ba un ambulatorie pakalpojumi:
dienas stacionā rs,
fizikā lā terapija,
Rentgenoloă ija,
zobā rstniecī ba,
klī niskā laboratorija,
ilgstošā sociā lā aprū pe.

č

ē

Sociā lajā dienestā strā dā etri darbinieki. Trijā m darbiniec m ir augstā kā izglī tī ba
sociā lajā darbā , ceturtā sociā lā darbiniece iegū st 1 pakā pes augstā ko izglī tī bu.
Sociā lais darbs ir sadalī ts. Sociā lais dienests ar Dundagas novada Domes 1. jū lija
ē
l mumu Nr.13 tika atdalī ts no VSPC no 1. augusta 2009. gada.
ē

ē

Dienas stacionā rā veic slimnieku papildus izmekl šanu, ā rst šanu un vajadzī bas
ē
gadī jumā sniedz arī sociā lo aprū pi. Ilgstošajā sociā lajā aprū p sniedz sociā lo aprū pi,
ē
sociā lo rehabilitā ciju, kā arī medicī nisko aprū pi un ā rst šanu.
ē

Zobā rstniecī bā veic zobā rstniecī bas pakalpojumus un b rnu profilaktiskā s apskates.
ē
ē
2009. gadā b rnu profilaktiskā s apskates veiktas 89,7% apm rā (2008. gadā -. 89,5 %;
2007. gadā .- 89 %).
Slimnieku skaits dienas stacionā rā pa gadiem:
2005. g.
327 pacienti,
2006, g.
335
-“-;
2007. g
346
-”-;
2008. g.
395
-”-;
2009. g.
398
-”-.
ē

Pacientu skaits ilgstošajā sociā lajā aprū p :
2005. g.
26 pacienti;
2006. g.
31
-”-;
2007. g.
34
-”-;
2008. g.
37
-”-;
2009. g.
38
-”-.
ā
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ē

Ambulatoro palī dzī bu kabinetos saĦ muši:
nozare
2009. g.
4000
Fizikā lā terapija
Laboratorija
9310
Elektrokardiogrā fija
47
Rentgens
4673

2008. g.
4097
9245
95
4242

2007. g.
3447
7947
147
2832

Kapitā lais remonts
ē
ē
veikts par kop jo summu 34877 Ls- dotā cijas no Valsts investī cijā m kas pamatnes
ē
stiprinā šanai, fasā des siltinā šanai un renovā cijai; 2009. gadā VSPC ir saĦ musi
ziedojumu 6000 Ls balneoterapijas iekā rtas iegā dei.
VSPC galvenie uzdevumi un prioritā tes
ē
VSPC galvenā prioritā te ir sniegt kvalific tu medicī nisko (ambulatoro), sociā lo
palī dzī bu, sociā lo aprū pi un rehabilitā ciju Dundagas novada- Dundagas pagasta un
Kolkas pagasta, iedzī votā jiem. Otra galvenā prioritā te ir nodrošinā t Dundagas novada
iedzī votā jiem plašā ku ambulatoro medicī nisko pakalpojumu klā stu savā dzī ves vietā
ē
(laboratorija, Rentgenizmekl jumi, Fizikā lā terapija, dienas stacionā rs, u.tml.).
Nā košā prioritā te ir pakalpojumu kvalitā tes uzlabošana, darbinieku profesionā lā s
kvalifikā cijas paaugstinā šana un vides infrastruktū ras uzlabošana.
Pasā kumi, kas veikti vadī bas audita un iepriekšē jā s kontroles ieteikumu
realizā cijā
2009. gadā VSPC veiktas dažā das pā rbaudes, kurā s tika analī zes institū cijas atbilstī ba
ē
esošajai likumdošanai. 2009. gada VSPC kontrol juši Pā rtikas un veterinā rais
ē
dienests, LR VM Veselī bas inspekcija, Sabiedrī bas veselī bas aă entū ra un Zv rinā ts
ē
ē
rezidents. Kontrol jošā s inspekcijas bū tiskus pā rkā pumus nav konstat jušas, bet
norā dī tie aizrā dī jumi ir izlaboti un izpildī ti.
Personā la izglī tošanas un kvalifikā cijas paaugstinā šana
VSPC darbinieku apmā cī ba tiek veikta un plā nota pamatojoties uz MK 03.06 2003. g.
ē
Noteikumu Nr.291 “Prasī bas sociā lo pakalpojumu sniedz jiem”. Kvalifikā cijas kursus
daĜ u sedz no VSPC lī dzekĜ iem, daĜ u- darbinieks. Viena darbiniece uzsā kusi studijas
medicī nas koledžā . 2009. gadĀā no 21 darbiniekiem kvalifikā ciju ā rpus iestā des
paaugstinā juši seši darbinieki. rsts-internists beidzis kursus ultrasonogrā fijā . Visi
ē
darbinieki ir noklausī jušies darba vietā organiz to seminā ru par obligā tā m prasī bā m
ē
ē
sanitā ro un higi nas normu iev rošanā un noklausī jušies ievadlekciju geriatrijā .
Prognozes un plā ni
• 2010. gadā plā nots turpinā t 2009. gadā iesā ktos darbus.
ē
• Pamatojoties uz Dundagas novada Domes 2009.gada 25. novembra l mumu
Nr.281 33.§ „Par VSPC reorganizā ciju”, ar 2010. gadu plā nots VSPC
pā rveidot par SIA “Dundagas veselī bas centrs”.
ē
• Strā dā t pie projekta “Lifta izbū ve un pac lā ja izveidošana uz otro stā vu”,
renovā cija 2. stā vā .
• Iegā dā ties sonogrā fijas diagnostikas iekā rtu (par ziedojumiem).
• Turpinā t darbu pie pakalpojumu pilnveidošanas un kvalitā tes nodrošinā šanas
ā
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atbilstoši specifiskā m vajadzī bā m, uzlabot darba drošī bu un ugunsdrošī bu
ē
iestā d .

2.3.2. Soci ālais darbs
Dundagas novada Sociā lais dienests ir izveidots 01.08.2010., veicot reorganizā ciju
Dundagas pagasta padomes „Veselī bas un sociā lā s palī dzī bas centrā ”, atdalot no tā
darbī bas funkcijā m Sociā lā dienesta funkcijas (Dundagas novada Domes ā rkā rtas
ē
ē
ē
s des protokols Nr.2, 12§ /l m. Nr. 13/. Ar Dundagas novada Domes s des protokola
ē
nr.6, 20 § /l m.nr.72/ tiek apstiprinā ts Dundagas novada Sociā lā dienesta nolikums.
Dundagas novada Sociā lajā dienestā strā dā jā 4 sociā lie darbinieki, no tiem trim
darbiniekiem ir augtā kā izglī tī ba sociā lajā darbā . Katrai sociā lai darbiniecei ir savi
darba pienā kumi:
ē
• Darbs ar b rniem un ă imeni;
• Darbs ar vientuĜ iem, veciem pagasta iedzī votā jiem;
• Darbs ar invalī diem;
• Sociā lā aprū pe;
• Sociā lā darba organizā cija
ē

Dundagas novadā uz 2010. gada 1. janvĀā ri ir reă istr ti 4740 iedzī votā ji. Uz
ē
ē
01.01.2010. ir reă istr ti 303 bezdarbnieki. rpusă imenes aprū p uz 2010. gada 1.
ē
ē
ē
janvā ri atradā s 27 b rni bā reĦ i, bez vecā ku gā dī bas palikušie b rni, no tiem 4 b rni
ē
atrodas b rnu ilgstošas sociā lā s aprū pes un sociā lā s rehabilitā cijas institū cijā s, 23
ē
b rni atrodas aizbildniecī bā . Sociā lais dienests sniedz aprū pi dzī vesvietā , 2009. gadā
ē
aprū pi saĦ ma seši Dundagas pagasta pensionā ri. Aprū pe tika nodrošinā ta vienai
ă imenei, aprū pi veica privā tpersona uz lī guma pamata. Sociā lais darbinieks ar
ē
ē
ă imen m un b rniem veic regulā ru sociā lo darbu ar vienpadsmit Dundagas pagasta
ē
ē
sociā lā riska ă imen m. Pavisam sociā lā dienesta uzskait ir ap divdesmit sociā lā riska
ē
ă imeĦ u. Sociā lajā dienestā 2009. gadā notikušas 48 s des, izskatī ti 382 iesniegumi
ē ē
pabalstu saĦ emšanai un izv rt ti 362 materiā lo ienā kumu deklarā cijas. 2009. gadā
laika periodā no 15. augusta lī dz 24. decembrim saĦ emtas un izdalī tas 1130 gb. EK
ē
bezmaksas pā rtikas pakas trū cī gajā m ă imen m/personā m.Ar 2009.gada decembra
ē
m nesi tika uzsā kta A/S „ Latvenergo” dā vanu karšu izsniegšana trū cī gajā m
ē
ē ē
mā jsaimniecī bā m un GMI pabalsta saĦ m jiem. Decembra m nesī tika izsniegtas 39
dā vanu kartes.
ē

Trū cī go ă imeĦ u statuss noteikts 164 ă imen m, kopā 489 personā m.
No pagasta budžeta lī dzekĜ iem sociā lajiem pabalstiem 2009. gadā izmaksā ti Ls
35438, no tiem:
ē
• Pabalsti brī vpusdienā m, dinā šanai Ls 6804;
ē
• Garant tā minimā lā ienā kuma pabalsti Ls 3399;
• Dzī vokĜ a pabalstiem Ls1765;
ē
ē
• Pabalsti ā rst šanā s izdevumu daĜ jai apmaksai Ls 652;
ē
• Pabalsti b rnu izglī tī bai Ls 2068;
• Pabalsti iztikai Ls 330;
• Pabalsti ā rkā rtas situā cijā s, ī pašos gadī jumos Ls 5221;
• Pabalsti transporta pakalpojumu apmaksai Ls 6859;
• Pabalsti no ieslodzī juma atbrī votā m personā m Ls 60;
ā

2009. gada publiskais p rskats

25

Dundagas novada Dome

•
•

Pabalsti beidzoties aizbildniecī bai Ls 265;
ē
Pabalsti citiem m rė iem Ls 8015.

2.3.3. B āriĦ tiesa
Bā riĦ tiesa ir novada pašvaldī bas izveidota aizbildnī bas un aizgā dī bas iestā de, kas
izveidota pamatojoties uz Dundagas novada Domes 2009.gada 1.jū lija (ā rkā rtas)
ē
ē
ē
s des l mumu Nr.7. Bā riĦ tiesa Civillikumā paredz tajos gadī jumos sniedz palī dzī bu
mantojuma lietu kā rtošanā , gā dā par mantojuma apsardzī bu, kā arī izdara
apliecinā jumu un pilda citus likumā noteiktos uzdevumus. Bā riĦ tiesa savā darbī bā
pamatojas uz normatī vajiem aktiem un publisko tiesī bu principiem. Bā riĦ tiesa
ē
ē
prioritā ri nodrošina b rna vai citas rī cī bnesp jī gas personas tiesī bu un tiesisko
interešu aizsardzī bu.
ē ē

Dundagas novada bā riĦ tiesā 2009.gadā strā dā ja bā riĦ tiesas priekšs d tā ja Daina
ē
D vita (pilna slodze), sekretā re (0.6 slodzes), 3 bā riĦ tiesas locekles. Visiem
darbiniekiem ir atbilstoša augstā kā izglī tī ba.
Bā riĦ tiesas darbī bas nodrošinā šanai pašvaldī ba 2009.gadā ir izlietojusi Ls 9293.
ē
Veicot notariā lā s darbī bas bā riĦ tiesas ieĦ mumi- Ls 469, ir veiktas 175 notariā lā s
darbī bas.
ē

ē

2009.gadā ir notikušas 23 bā riĦ tiesas s des. 4 vecā kiem ir atĦ emtas b rnu aprū pes
ē
tiesī bas, par 3 vecā kiem ir pieĦ emti l mumi par aizgā dī bas tiesī bu atĦ emšanu. 4
ē
b rniem ir iecelti aizbildĦ i. 3 aizbildĦ i ir atbrī voti no savu pienā kumu pildī šanas, jo
ē
aizbilstamais ir sasniedzi pilngadī bu.Ir izskatī tas 3 lietas par b rnu mantiskajā m
ē
interes m. Bā riĦ tiesas pā rraudzī bā 2009.gadā bija 27 aizbildnī bas lietas un 3
ē
ē
ē
aizgā dnī bas lietas. 2 ā rpusă imenes iestā d esošjiem b rniem ir dota atĜ auja uztur ties
ē
viesă imen .Ir saĦ emti, izskatī ti un dotas atbildes uz nepilniem 200 iesniegumiem
ē
ē
saistī bā ar b rnu un rī cī bnesp jī go tiesī bu nodrošinā jumu.

2.3.4. Dzimtsarakstu nodaĜ a
Ā

ē

Ar 2009. gada 1. jū lija Dundagas novada Domes, ( rkā rtas) s des protokols ,Nr. 2.,
ē
7§ /l mums Nr. 8/, izveidota Dundagas novada dzimtsarakstu nodaĜ a. Dzimtsarakstu
nodaĜ as vadī tā ja ir R. Podkalne.
ē

ē

2009. gadā dzimtsarakstu nodaĜā reă istr ti 34 jaundzimušie, aizsaul aizgā juši 63
ē
novada iedzī votā ji, reă istr tas 14 laulī bas.

ā
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Ī

Ā

2.4. VIDES AIZSARDZ BA, TERITORIJAS PL NOŠANA UN
ATT ST BA
ī ī
2.4.1. Att st bas nodaĜ a

Ī Ī

Attī stī bas nodaĜ a ir Dundagas novada Domes Centrā lā s administrā cijas
ē
struktū rvienī ba, kurai uztic ts pildī t šā das pašvaldī bu funkcijas:
1. Plā nošana
1.1. Pagasta attī stī bas plā na un programmas sagatavošana, aktualizā cija,
monitorings.
1.2. Pagasta teritorijas plā nojuma sagatavošana un administratī vā pā rraudzī ba.
1.3. Zemes ī pašumu izmantošanas saskaĦ ošana ar teritorijas plā nojumu.
1.4. Detā lplā nojumu nosacī jumu sagatavošana un procesa uzraudzī ba.
ē
ē
1.5. Informatī vo datu bā zu uztur šana, datu drošī bas uztur šana.
ē
1.6. Iedzī votā ju aptauju un sabiedriskā s apspriešanas organiz šana, uzraudzī ba.
2. Vides aizsardzī ba
ē
2.1. Dabas lieguma teritoriju informā cijas uztur šana.
ē
2.2. Vides piesā rĦ ojuma informā cijas uztur šana un aktualizā cija.
2.3. Dabas resursu racionā las apsaimniekošanas pā rraudzī ba.
3. Attī stī ba
3.1. Informā cijas tehnoloă iju pā rraudzī ba un pilnveidošana pašvaldī bas darbī bas
nodrošinā šanai.
ē
3.2. Pašvaldī bas inform jošo izdevumu tehniskā sagatavošana.
ē
3.3. Investī ciju iesp ju pā rzinā šana pašvaldī bas funkciju kapacitā tes un kvalitā tes
paaugstinā šanai.
3.4. Konsultā ciju sniegšana pašvaldī bas struktū rā m, projekta pieteikumu
sagatavošanai, saskaĦā ar attī stī bas programmu.
ē
ē ē
3.5. UzĦ m jdarbī bas veicinošo pasā kumu organiz šana.
4. Zemes ī pašumu izmantošanas pā rraudzī ba
4.1. Pagastā esošo ī pašumu robežu pā rraudzī ba.
4.2. Pagastā esošo nekustamo ī pašumu ī pašumtiesī bu pā rraudzī ba.
ē
4.3. Pašvaldī bas lietošanā esošo ī pašumu noform šana Zemes grā matā .
ē
4.4. Pašvaldī bas nekustamo ī pašumu lietvedī bas uztur šana.
4.5. Pašvaldī bas nomas zemju lietvedī ba.
5. Pašvaldī bas operatī vā darbī ba
ē
5.1. L mumu projektu sagatavošana Vides aizsardzī bas un pagasta attī stī bas
komitejai (VAPA).
5.2. Atbildes rakstu sagatavošana iedzī votā jiem un juridiskā m personā m par
attī stī bas programmu, teritorijas plā nojumu un pagastā esošo zemes ī pašumu
ē
izmantošanas iesp jā m.
ē
5.3. Pašvaldī bas lokā lā datortī kla un datortehnikas uztur šana.
ē
ē
5.4. Pā rskatu sagatavošana par attī stī bas nodaĜ ai uztic to funkciju izpildi p c
valsts institū ciju pieprasī juma.
5.5. Lī dzdalī ba zemes ī pašumu robežkonfliktu risinā šanā .
ē
5.6. Lī dzdalī ba zemes ī pašumu apsaimniekošanas kontrol .
ē

Attī stī bas nodaĜ ai uztic to funkciju izpildi 2009.gada gadā nodrošinā ja 4 speciā listi.
NodaĜ as vadī tā ja – Gunta Abaja.
2009.gadā attī stī bas nodaĜ as budžets – Ls 52’642, no tiem Ls 853 – pašvaldī bas
ē
ē
interneta piesl guma apmaksai, Ls 10’000 – grā matvedī bas uzskaites sist mas
ā
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ē

ēē

uzlabošanai un piem rošanai darbam novada apstā kĜ os. Ls 2610 tika atv l ti pagasta
ē
valdī jumā esošo nekustamo ī pašumu tiesī bu noform šanai.
ē

Iev rojams darbu apjoms attī stī bas nodaĜ ai uzsā kā s ar novada izveidi 2009.gada
ē
ē
ē
1.jū lijā , kad trī s m nešu laikā vajadz ja pā rskatī t sp kā esošos pašvaldī bas teritorijas
ē
plā nojumus un detā lplā nojumus, sagatavot l mumu projektus to pā rapstiprinā šanai.
Lī dz ar to, ka Kolkas pagasta ciemu robežas tika atceltas ar Satversmes tiesas
ē
ē
spriedumu, 2009.gada 23.septembrī Dundagas novada Dome pieĦ ma l mumu uzsā kt
ē
Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plā nojuma grozī jumus un iesp jami ī sā kā
ē
laikā var tu noteikt Kolkas pagasta ciemu robežas.

2.4.2. Bū vvalde
Dundagas pagasta bū vvaldes darbu lī dz 2009. gada jū lijam nodrošina bū vvaldes
vadī tā js Uldis PuĜė is un bū vinspektors Agris Jansons, bet Kokas pagasta bū vvaldes
funkcijas veic Rojas apvienotā bū vvalde ar bū vvaldes vadī tā ju Aivaru Lā ci un
bū vinspektoru Agri Jansonu. 2009. gada jū lijā darbu uzsā ka Dundagas novada
bū vvalde ar bū vvaldes vadī tā ju Uldi PuĜė i un bū vinspektoru Agri Jansonu, bet no
oktobra par bū vvaldes vadī tā ju tika iecelts arhitekts Uă is Kaugurs un par
bū vinspektoru Andris Girniuss.
ē

Bū vvaldes darba nodrošinā šanai pašvaldī ba ir izlietojusi Ls 9707. IeĦ mumi – Ls 30.
ē
2009.gada laikā bū vvald :
Veiktie pasā kumi
Iesniegti arhitektū ras plā nošanas
uzdevumi
SaskaĦ oti vienkā ršotā s
renovā cijas/rekonstrukcijas projekti
ē
Akcept ti ski u projekti
ē
Akcept ti tehniskie projekti
Izsniegtas bū vatĜ aujas

č

Skaits
11
3
8
19
6

Ī

2.5. BR VAIS LAIKS, KULTŪ RA, SPORTS
2.5.1. Bibliot ēkas

ē

Dundagas novadā darbojas 5 publiskā s bibliot kas.
ē ē

ē

ē ē

Dundagas novada Domes 26.08.2009. s d (39.§/l mums Nr.128) s d nolemj, ka:
ē
1. Bibliot kas Dundagas novadā darbojas kā atsevišė as, patstā vī gas
ē
ē
struktū rvienī bas. Bibliot ku darbī ba pakā rtota kop jai finansu plū smai un
lietvedī bas dokumentā cijas kā rtī bai novadā .
ē
ē
ē
2. Dundagas pagasta bibliot ka tiek deleă ta kā novada Centrā lā bibliot ka ar
ē
ē
ē
koordin jošo un metodisko funkciju pā r jā m 4 novada bibliot kā m. Par
ē
funkciju izpildi atbildī ga Dundagas novada Centrā lā s bibliot kas vadī tā ja.

ā
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ē

2009. gadā lietotā jiem visā s novada bibliot kā s piedā vā tas izmantot 2 datu bā zes
ē
Letonika un NAIS. Izmantošana bibliot kas datoros ir bez maksas un to nodrošina
VA KIS un BMGF parakstī ts lī gums.
Dundagas novada Centrā lā bibliotē ka
ē
Bibliot kas darbu nodrošina 4 bibliotekā res, vadī tā ja Ruta Emerberga. Lietotā ji 712,
ē
no tiem vecumā lī dz 18 gadiem - 329. Apmekl tī ba 15 667 reizes. Izsniegums 24 462
ē
ē
ē
krā juma vienī bas. Kā bibliot kas datortehnikas un tī kla lietotā ji reă istr ti 245 cilv ki,
ē
ē
no tiem 93 ir tikai datoru lietotā ji (nelasa bibliot kā ), viĦ i šo iesp ju izmantojuši 7739
ē
reizes. Bibliot kas krā jums uz 01.01.2010. – 24 383. No pašvaldī bas lī dzekĜ iem
ēē
ē
2009.gadā grā matu iegā dei atv l ti Ls 793,34, preses abon šanai Ls 526,82.
ē

ē

Bibliot kā lietotā ji tiek apkalpoti pieaugušo abonementā , lasī tavā un b rnu
ē
abonementā . Bibliot kas lietotā jiem piedā vā jam grā matas un preses izdevumus
ē
ē
lietošanai uz vietas bibliot kā un lasī šanai mā jā s, sniedzam uzziĦ as p c pieprasī juma,
ē
ē
ē
veicam kop šanas un sken šanas pakalpojumus no bibliot kā esošajiem materiā liem
ē
vai klienta personī gajiem dokumentiem, materiā liem. Interesentiem iesp ja izmantot
ē
datortehniku un pastā vī go interneta piesl gumu. Kopš 2008.gada janvā ra uzsā kta
izbraukuma bibliotekā rā apkalpošana PSA „ZiemeĜ kurzeme” pansijas iedzī votā jiem,
ē
ē
kas 2009.gadā tika turpinā ta. Pie gados vecajiem cilv kiem tiek braukts 1x m nesī . Šo
ē
ē
ē
iesp ju aktī vi izmanto 4 pansijas iemī tnieces. Bibliot ka apmekl tā jus apkalpo 40
ē
stundas ned Ĝā . Kalendā rā gada garumā esam izveidojušas 35 tematiskā s izstā des ar
ē
ē
711 ekspon tā m vienī bā m un 8 pasā kumus, kurus apmekl juši 90 interesenti. Gada
ē
laikā fiks tas 836 dažā das tematiskā s uzziĦ as un 386 reizes lietotā jiem sniegta
palī dzī ba datoru un interneta izmantošanā .
Projektu izstrā de. Atbalstī tie projekti:
ē

ē

ē

1. VKKF finans tā m rė programma Lasī šanas veicinā šana un bibliot ku
ē
ē
pakalpojumu b rniem attī stī šana I posms B rnu žū rija. Projekta realizā cijai
piešėī ra 13 grā matas par Ls 59,64
2. 2008. gadā Talsu novada fonda un Nī derlandes labdarī bas fonda KNHM
ē
ē
finans tais projekts «Interaktī vā lasī tava b rniem» tika atzī ts par labā ko Talsu
ē
novada fonda atbalstī to projektu vidū un saĦ mā m 500 eiro naudas balvu no
Nī derlandes labdarī bas fonda KNHM. Naudas balva reā li tika piešė irta
ē
2009. gada 17.janvā rī un par šo naudu iegā dā jā m 2 s žammaisus un žalū zijas
ē
trim b rnu nodaĜ as logiem. Šis iegā dā tais inventā rs veiksmī gi papildina
ē
projektā pā rveidotā s telpas funkcionalitā ti (s žammaisi atrodas zem balkona,
ē
ē
ē
tā d jā di nodrošinot šo telpas daĜ as pilnv rtī gu izmantošanu, proti, b rni un
ē
ē
jaunieši labprā t tur uzkav jas lasot vai vienkā rši komunic jot savā starpā ).
ē

ē

Novadpē tniecī ba. Dundagas pagasta bibliot kas novadp tniecī bas darbiniece Daiga
Muželovska elektroniski apraksta laikraksta Dundadznieks rakstus TGB
ē
ē
ē
novadp tniecī bas elektroniskajā datu bā z . Šis darbs norit moduĜ a ALISEi vid .
ē

ē

ē

Uz vietas bibliot kā novadp tniecī bas materiā li tiek apkopoti 26 tematiskajā s map s,
kas regulā ri tiek papildinā tas.

ā
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ē

Tehniskais nodrošinā jums. 2009.gadā bibliot kas tehniskais aprī kojums ir šā ds:
1. 12 datorkomplekti ar standarta programmatū ru, no tiem 4
darbiniekiem, 8 lietotā jiem,
2. 1 lā zerprinteris,
3. 1 krā sainais printeris,
ē
4. 1 kop tā js,
5. 1 skeneris,
6. 1 multifunkcionā lā iekā rta,
7. 1 digitā lais fotoaparā ts,
ē
8. pastā vī gais interneta piesl gums – ā trums 4Mb/s un bezvadu interneta
ē
WiFi iesp jas,
9. lokā lais datortī kls visiem datoriem un printeriem,
10. BIS ALISE modulis ALISEi.
ē

Bibliotē kas sadarbī bas tī kls, partneri 2009. gadā . Dundagas pagasta padome (p c
ē
ē
ē
01.07.10. Dundagas novada Dome), Talsu Galvenā bibliot ka, Talsu pils tas B rnu
ē
ē
bibliot ka, Dundagas pagasta KaĜė u un Vī dales bibliot kas, Dundagas vidusskola un
ē
bibliot ka, Dundagas pagasta PII Kurzemī te, Dundagas novada informatī vais
izdevums «Dundadznieks», izdevniecī ba Zvaigzne ABC, Talsu novada fonds.
ē

Šis gads iezī mī gs ar to, ka 1x informā cija par mū su bibliot ku tika ievietota nozares
ē
profesionā lajā žurnā lā «Bibliot ku Pasaule». Šos rakstus varat lasī t:
ē

ē

Mā ras J kabsones raksts Pagasta bibliot ka pā rmaiĦ u laikā : Dundagas pagasta
ē
ē
bibliot kas 10 gadi žurnā lā «Bibliot ku Pasaule» Nr.46/2009
ē

Dundagas novada Centrā lā s bibliot kas vadī tā jas Rutas Emerbergas raksts
ē
ē
ē
ē
Novadp tniecī ba — pagasta bibliot kas pievienotā v rtī ba: viet jo resursu veidošana,
ē
attī stī šana un izmantošana žurnā lā «Bibliot ku Pasaule» Nr.48/2009
KaĜė u bibliotē ka
ē
Bibliot kas darbu nodrošina vadī tā ja Velga Rozenberga. Lietotā ji 82, no tiem vecumā
ē
lī dz 18 gadiem – 22. Apmekl jums 1247 reizes. Izsniegums 4584 krā juma vienī bas
ē
ē
Bibliot ka abon ja 20 preses izdevumus – 14 žurnā lus, 6 laikrakstus.
ē

Bibliot kas krā jums uz 01.01.2010. – 5356. No pašvaldī bas lī dzekĜ iem 2009.gadā
ēē
ē
ē
ē
grā matu iegā dei atv l ti Ls 61,52, preses abon šanai Ls 224. Bibliot ka apmekl tā jus
ē
ē
apkalpo 20 stundas ned Ĝā , t.sk., 2 stundas sestdienā . 2009.gadā bibliot kā bijušas 14
izstā des un 2 pasā kumi. Sniegtas 325 dažā da veida uzziĦ as.
ē

2009.gadā bibliot kas tehniskais aprī kojums ir šā ds:
1. 4 datorkomplekti ar standarta programmatū ru, no tiem 1
darbiniekiem, 3 lietotā jiem,
2. 1 multifunkcionā lā iekā rta,
ē
3. pastā vī gais interneta piesl gums – ā trums 2Mb/s un bezvadu
ē
interneta WiFi iesp jas,
4. lokā lais datortī kls visiem datoriem un multifunkcionā lai iekā rtai.

ā
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Kolkas bibliotē ka
ē
Bibliot kas darbu nodrošina vadī tā ja Olita Kalna. Lietotā ji 314, no tiem vecumā lī dz
ē
18 gadiem – 107. Apmekl jums 4768 reizes. Izsniegums 17 039 krā juma vienī bas.
ē
Bibliot kas krā jums uz 01.01.2010. – 13 624
ē

ē

Preses izdevumi bibliot kā tiek abon ti katram ceturksnim. Gada sā kumā 24 preses
ē
izdevumi, no tiem 5 laikraksti un 17 žurnā li. Jū lijā prese netika abon ta. Augustā —
decembrī — 22 preses izdevumi.
ēē

No pašvaldī bas lī dzekĜ iem 2009. gadā grā matu iegā dei atv l ti Ls 240,83, preses
ē
ē
ē
ē
abon šanai Ls 579. Bibliot ka apmekl tā jus apkalpo 29 stundas ned Ĝā , t.sk., 5
ē
stundas sestdienā . 2009. gadā bibliot kā bijušas 46 izstā des un 10 pasā kumi. Sniegtas
1736 dažā da veida uzziĦ as
ē

ē

ē

Novadpē tniecī ba. Telpu šaurī bas d Ĝ novadp tniecī bas materiā lus nav iesp jams
izvietot pā rskatā mi. Aizvadī tajā gadā turpinā jusies materiā lu vā kšana un mapju
ē
ē
papildinā šana. ĥ emot v rā skol nu intereses izveidota mape jauniešiem. Papildinā tas
mapes, t.sk. intervijas ar ciema iedzī votā jiem, mazie piekrastes ciemi, interesanti
ē
cilv ki mums lī dzā s. Visvairā k izmantotas mapes par lī biešiem, Kolkas bā ku, tū risma
ē
attī stī bu Kolkā , mape par mū zikas terapiju. Novadp tniecī bas materiā li izmantoti
ē
izstā d s: «Lī vu karoga krā sā s», «Uz skolu» u.c..
ē

ē

2009. gadā atbalstī tie projekti. VKKF finans tā m rė programma Lasī šanas
ē
ē
ē
veicinā šana un bibliot ku pakalpojumu b rniem attī stī šana I posms B rnu žū rija.
Projekta realizā cijai piešėī ra 6 grā matas par Ls 29,12.
ē

2009.gadā bibliot kas tehniskais aprī kojums ir šā ds:
1. 8 datorkomplekti ar standarta programmatū ru, no tiem 1
darbiniekiem, 7 lietotā jiem,
2. 2 multifunkcionā lā s iekā rtas,
ē
3. pastā vī gais interneta piesl gums – ā trums 2Mb/s un bezvadu
ē
interneta WiFi iesp jas,
4. lokā lais datortī kls visiem datoriem un multifunkcionā lai iekā rtai,
5. BIS ALISE modulis ALISEi
Mazirbes bibliotē ka
ē
ē
Bibliot kas darbu nodrošina vadī tā ja Sniedze Švāă ere. 2009.gada nogal Mazirbes
ē
bibliot ka tika pā rvietota no Ĝ oti šaurā m telpā m Lī vu tautas namā uz Dundagas
novada pašvaldī bas ī pašumā esošo Mazirbes internā tpamatskolu, iegū stot plašā kas
ē
ē
telpas un iesp ju izvietot un piesl gt vienotajam datu pā rraides tī klam lietotā jiem
ē
ē
paredz tos datorus. Lietotā ji 144, no tiem vecumā lī dz 18 gadiem – 45. Apmekl jums
ē
1099 reizes. Izsniegums 1902 krā juma vienī bas. Bibliot kas krā jums uz 01.01.2010. –
ē
ē
3890. Bibliot kā abon ti 13 preses izdevumi — 10 žurnā li, 3 laikraksti.
ēē

No pašvaldī bas lī dzekĜ iem 2009. gadā grā matu iegā dei atv l ti Ls 122,19, preses
ē
ē
ē
ē
abon šanai Ls 235. Bibliot ka apmekl tā jus apkalpo 15 stundas ned Ĝā . 2009. gadā
ē
bibliot kā bijušas 11 izstā des. Sniegtas 131 dažā da veida uzziĦ as.
ē

2009.gadā bibliot kas tehniskais aprī kojums ir šā ds:
ā
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1. 4 datorkomplekti ar standarta programmatū ru, no tiem 1
darbiniekiem, 3 lietotā jiem,
2. 1 multifunkcionā lā iekā rta,
ē
3. pastā vī gais interneta piesl gums – ā trums 1Mb/s un bezvadu
ē
interneta WiFi iesp jas,
4. lokā lais datortī kls visiem datoriem un multifunkcionā lai iekā rtai.
Vī dales bibliotē ka.
ē
ē
Bibliot kas darbu nodrošina vadī tā ja Anda B rzkalne. Lietotā ji 74, no tiem vecumā
ē
lī dz 18 gadiem – 11. Apmekl jums 1270 reizes. Izsniegums 2443 krā juma vienī bas.
ē
ē
ē
Bibliot kas krā jums uz 01.01.2010. – 5487. Bibliot ka abon ja 19 preses izdevumus –
16 žurnā lus, 3 laikrakstus.No pašvaldī bas lī dzekĜ iem 2009.gadā grā matu iegā dei
ēē
ē
ē
ē
atv l ti Ls 50, preses abon šanai Ls 198. Bibliot ka apmekl tā jus apkalpo 20 stundas
ē
ned Ĝā , t.sk., 6 stundas sestdienā . Interesentiem piedā vā tas 16 izstā des un 3 pasā kumi.
Sniegtas 37 dažā da veida uzziĦ as.
ē

2009.gadā bibliot kas tehniskais aprī kojums ir šā ds:
1. 4 datorkomplekti ar standarta programmatū ru, no tiem 1
darbiniekiem, 3 lietotā jiem,
2. 1 multifunkcionā lā iekā rta,
ē
3. pastā vī gais interneta piesl gums – ā trums 1Mb/s un bezvadu
ē
interneta WiFi iesp jas,
4. lokā lais datortī kls visiem datoriem un multifunkcionā lai iekā rtai.

2.5.2. Pils

ē

Pils ir senā kā un lielā kā pils ZiemeĜ kurzem , kas ir raksturī ga 13.gs. nocietinā juma
ē
bū ve, kura daudzu pā rbū vju rezultā tā pā rveidojusies par muižnieku dzī vojamo ku.
ē
ē
Pils divas reizes cietusi ugunsgr kos. Abas reizes atjaunota, pašreiz jo izskatu
ē
ieguvusi p c atjaunošanas 1909.-1914.gadā . Pils ir Valsts nozī mes arheoloă ijas un
arhitektū ras piemineklis.
Pili apsaimnieko Dundagas novada Domes struktū rvienī ba. Pils direktore – Baiba
Dū da. Pastā vī gais darbinieku skaits - 5, sezonas darbinieki – 5 ( kurinā tā ji, dā rznieks).
ē
Budžeta izdevumu tā me 2009.gadā - Ls 47 516, ieĦ mumi Ls 5166. Pils ir Dundagas
pagasta kultū ras un kultū rizglī tī bas centrs. Pils trešo stā vu aizĦ em profesionā lā s
ievirzes Dundagas mā kslas un mū zikas skola. 2009.gadā pilī telpas nomā ja – PSA
“ZiemeĜ kurzeme”, biedrī ba ,,ZiemeĜ kurzemes biznesa asociā cija”, Latvijas
ē
Krā jbankas Dundagas KAC, friz tava.
ē

Pilī darbojas novada domes finans tie pašdarbī bas pulciĦ i un notiek pašvaldī bas
ē
organiz tie kultū ras pasā kumi. Pilī izvietotas Dundagas novada Domes
struktū rvienī bas – avī zes ,,Dundadznieks” redakcija, attī stī bas nodaĜ a, bū vvalde,
tū risma informā cijas centrs. Pils telpā s atrodas Jauniešu mī tne, kuru mā cī bu gada
ē
laikā izmanto Dundagas vidusskolas audz kĦ i no kaimiĦ u pagastiem – Kolkas, Ances.
ē
Vasaras m nešos telpas izmanto kā naktsmī tnes Dundagas viesi. Jauniešu mī tnes
darbī bas nodrošinā šanai pašvaldī ba algo divus dežurantus.Pils ir populā rs tū risma
objekts. Dundagas tū risma informā cijas centrs nodrošina gida pakalpojumus pils
ē
apmekl jumiem un ekskursijā m pa Dundagas un Kolkas pagastiem. Pilī izvietotas
ē
pastā vī gas v sturiskas un tematiskas ekspozī cijas.
ā
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2009.gadā ī stenotie projekti:
• Valsts Kultū rkapitā la fonds ,,Dundagas pils Barona vannas istabas arhitektoniski
ē
mā kslinieciskā inventarizā cija, apdares izp te”;
• Dundagas pils energoefektivitā tes paaugstinā šana un Jauniešu mī tnes - viesnī cas
izveide.

2.5.3. Kultū ras pas ākumi

ē

ē

Kultū ras pasā kumu organizatoriskos un koordin šanas pasā kumus organiz kultū ras
centrs, tā vadī tā ja Smaida Šnikvalde. Pašvaldī bas finanšu nodrošinā jums kultū ras
ē
ē
pasā kumiem 2009.gadā bija Ls 17788. IeĦ mumi no kultū ras pasā kumu biĜ et m –
ē
Ls 1157,70. Pašdarbī bas kolektī vos darbojas apm ram 325 dalī bnieku.
Kolektī vi
ē
B rnu jaunatnes centra 9. – 12. klašu teā tra studija „Dundaga”
Dundagas vidusskolas 5. – 8. klašu teā tra pulciĦ š
Dundagas vidusskolas 5. – 12. klašu teā tra sporta pulciĦ š
Dundagas pagasta jauktais koris
Dundagas vidusskolas jauktais koris
Lī nijdejas
Mū sdienu dejas “Sensus”
Pensionā ru apvienī ba klubs „Sendienas”
Invalī du biedrī ba „Cerī bas”
ē
B rnu deju kolektī vs “Dun-dang” -3 grupas
Pirmskolas ansamblis “Gudrinieki”
Ev.lut. baznī cas koris
Dundagas amatierteā tris

ā tes 2009.gadā
Kultū ras aktivit
ā
9. janv ris
ā
10. janv ris
ā
6. febru ris
ā
7 febru ris
ā
14. febru ris
4. marts
7. marts
12. marts
14. marts
16. marts
28. marts
4. aprī lis
12. aprī lis
11. aprī lī
30. aprī lis
2. maijs
9. maijs
10. maijs
22. maijs

Rajona kultū ras darbinieku diena
ā
ā
Amatierte tru republikas skate Kuldī g
ā
Tematisks pas kums „ Dzej- olis”
ā
Koru sadraudzī bas koncerts Laucien
Valentī ndienas balle
āā
ā
Jauno dzied t ju konkurss „ C lis un Gailis 2010”
Sieviešu dienai veltī ts koncerts un balle
ā
Te tra sporta turnī rs
Galda sporta spēĜ u turnī rs
ā
Komunistisk genocī da piemiĦ as brī dis
Galda sporta spēĜ u turnī rs
ā
KinobusiĦ š Dundaga
ā
ā ā ā
ā
Lieldienu pas kums park „ N c , n kdama ,Liel diena!”
ā
Lieldienu pas kums invalī diem
ā
Akcija „ Iest di ideju” – Dundagas un Kolkas MMS koncerts
Pašdarbnieku koncerts, balle
ā
ā
Pils diena- izst des, koncerti, izr des
ā
M tes dienai veltī ts koncerts
ā
Dundagas M kslas un mū zikas skolas izlaidums
ā
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15. maijs
19. maijs
29. maijs
12. jū nijs
19. jū nijs
23. jū nijs
7. jū lijs
7. jū lijs
18. jū lijs
23. jū lijs
Aug.sept.
29. augusts
1. septembris
5. septembris
25. septembrī
9. oktobrī
16. oktobris
30. oktobrī
31. oktobrī
11. novembris
18. novembris
novembrī
28. novembris
4. decembris
4. decembris
11. decembrī
11. decembrī
12. decembrī
18. decembrī
19. decembrī
20. decembris
decembris
24. decembris
24. decembris
31. decembris

Jauno talantu konkurss
ā
Tematisks pas kums „ Tur Zilajos kalnos”
Koncerts –akcija „ Ar dziesmu palī dzē sim”
Diskonakts „ SUMMER FEELING”
ā
ā
ā
Te tra izr de „ L cī tis Pū ks un viĦ a draugi”
ā
ā
J Ħ u ielī gošana Dundag – uzvedums, balle
ā
ā
Te tra svē tki Kolk
ā
ā
ā
ā ā
Amatierte tra izr de „ Aij žū žū bē rns k l cis” Mazirbē
ā
Sportisk kais Dundagas uzĦē mums, balle
ā
ā
Velomaratona „ Krišj Ħ a Barona taka noslē guma pas kums”
ā
Sarmī tes Caunes gleznu izst de „ Marokas ainavas”
ā
Diskotē ka park
Zinī bu diena
Putnu pašvaldī bu salidojums
ā
Miė eĜ dienas pas kums tirgus placī
ā
ā
Sabiles amatierte tra izr de „ ZagĜ i”
ā
Invalī du biedrī bas „ Cerī bas” 5 gadu jubilejas pas kums
ā
Cirka izr de
Dundagas jauktajam korim 140
āč
ā
L plē ša dienas pas kums.
ā
Latvijas proklamē šanas dienas pas kums
ā
Latvijas jubilejai veltī ta izst de „ Uzzī mē t Latviju”
ā
ā
ā
ā ā
ā
Amatierte tra izr de „ Aij žū žū berns k l cis” Kolk
IGO koncerts
ā
Latvijas avī zes diena Dundag
ā
ā
Liel s egles iedegšanas pas kums
Deju kolektī vu koncerts „ Svē tku vitpulī ”
ā
ā
Amatierte tra izr de Pastendē
ā
Ziemassvē tku pas kums invalī diem
Ziemassvē tku koncerts „ Ziemassvē tkus gaidot”
ā
ā
Ziemassvē tku pas kums pension riem
ā
Ziemassvē tku izst de- Dundagas MMS
ā
ā
Dundagas jaukt kora koncerts Dundagas baznī c
ā
ā
Dundagas jaukt kora koncerts Ă ipkas baznī c
Vecgada balle

2.5.4. Kubalu skola-muzejs
Kubalu skola – muzejs ir novada domes struktū rvienī ba, kas apsaimnieko Kubalu
ē
skolas namu (Valsts nozī mes kultū ras piemineklis), tā s tu un tuvā ko apkā rtni.
Muzeja darbī bu nodrošina trī s darbinieki. Muzeja vadī tā js – Ivars Abajs.
ē

Kop jais muzeja krā juma vienī bu skaits 2009.gada 31.decembrī – 5056. Pā rskata
ē
periodā muzeja krā jumā reă istr ts 171 krā juma priekšmets. Pā rskata periodā muzeja
ē
ē
telpā s notikusi viena izstā de, ā rpus muzeja ekspon tas trī s izstā des. Kop jais
ē
apmekl tā ju skaits 2009.gadā – 1033. Muzeja budžets 2009.gadā Ls 16422. Pašu
ē
ieĦ mumi – Ls 238, pašvaldī bas dotā cija – Ls 16422.
ē ē

ē

2009.gada 16.decembrī Dundagas novada Domes s d ar l mumu Nr.321 (prot.
Nr.14., 36§) apstiprinā ti Kubalu skolas - muzeja (turpmā k Muzeja) darbī bas
pamatdokumenti: Muzeja nolikums; Muzeja krā juma noteikumi; Muzeja materiā li
ē
tehniskā nodrošinā juma politika; Muzeja p tnieciskā darba politika; Muzeja krā juma
ā
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darba politika; Muzeja izglī tojošā darba politika; Muzeja krā jumu komisijas nolikums
ē
ē
un Muzeja vid jā termiĦ a darbī bas strat ă ija (2010 – 2014).
2009. gada nozī mī gā kie pasā kumi:
• sagatavots pasā kums, kas veltī ts Dundagas fotogrā fam Kā rlim Geigem un viĦ a
ē
v sturiskajam mantojumam,
ē
ē
• min tā pasā kuma ietvaros sagatavotas izstā des: „Jauno novadp tnieku
sasniegumi“ un „Dundagas MRS labā kie“,
• piedaloties pasā kumā , kas veltī ts Dundagas kora 140. jubilejai, sniegts ieskats
ē
ē
ē
kora v stur un sagatavota izstā de „Dundagas kora v stures liecī bas muzeja
krā jumā “
ē
• pabeigts muzeja kas ā rsienas fasā des un priekšnama telpas remonts,
ē
atjaunotas v sturiskas konstrukcijas ā rdurvis un ė ieă eĜ u grī das segums
priekšnamā .
• saĦ emot atbalstu LR Zemkopī bas ministrijas Lauku atbalsta dienesta
ZiemeĜ kurzemes reă ionā lo lauksaimniecī bas pā rvaldei iesniegtajam projektam
ē
“Lauku saimniecī bas v sturiskā s apbū ves atjaunošana Kubalu skolas - muzeja
ē
s tā , lauksaimniecī bas un mežsaimniecī bas ekspozī ciju izveide ar
ē
amatniecī bas mā cī bu programmu iesp jā m“, iesā kta projekta ī stenošana.
ē
Veiktie pasā kumi ar LAD finans jumu (Ls 11309), kuros muzejs piedalī jies:
Tehniskā projekta izstrā de labiekā rtošanas un renovā cijas darbiem
ē
ē
Kubalu skolas-muzeja s tā , atjaunojot v sturiskos apbū ves elementus,,
ē
Zā les pĜā v ja ar papildus aprī kojumu iegā de,
Portatī vā datora un manuā la projekcijas ekrā na iegā de,
ē
Plauktu un kr slu iegā de,
ē
• veikts muzeja kas jumta seguma remonts,
veikti nepieciešamie priekšdarbi sagatavojoties muzeja atkā rtotai akreditā cijai;
pilnveidoti muzeja pamatdokumenti (Muzeja nolikums un Muzeja krā juma noteikumi,
Muzeja krā juma komisijas nolikums), sagatavoti dokumentu projekti Muzeja darba
ē
Politikā m - krā juma darbam, p tnieciskajam darbam, izglī tojošam darbam un
ē
tehniskajam nodrošinā jumam; sagatavots projekts Muzeja vid jā termiĦ a darbī bas
ē
strat ă ijai (2010 – 2014).

2.5.5. Sports

ē

ē

Sporta pasā kumu norisi organiz un koordin sporta konsultatī vā padome, kuru veido
sportiski aktī vi pagasta iedzī votā ji. Padomes locekĜ i pā rstā v dažā dus sporta veidusē
ē
ē
volejbolu, orient šanā s sportu, futbolu, šahu, galda sp les u. c. Padom ir 6 locekĜ i,
ē
ē ē
tā s vadī tā js Aldis Felts. Tā s darbī bu reglament 2007. gada 26. februā ra padomes s d
apstiprinā ts Dundagas sporta konsultatī vā s padomes nolikums.
ē

Sporta budžetu sadala padome, katram sporta veidam atv lot noteiktu summu.
Padome izlemj, kā dus sporta pasā kumus rī kos, un kā dos piedalī sies. Dundagas
pagasta padome dažā du sporta aktivitā šu atbalstam 2009. gadā no budžeta lī dzekĜ iem
ēē
ē
atv l jusi Ls 5000, finans jot dalī bas maksas sporta pasā kumos , telpu nomā m ,
ē
ē
formas t rpu iegā dei, inventā ra iegā dei, pašvaldī bas organiz tiem sporta pasā kumiem,
ē
ē
transporta apmaksai . IeĦ mumi no dalī bas maksā m sporta sp Ĝ u sacensī bā s 2009.
ē
gadā bija Ls. 120. No Dundagas pašvaldī bas budžeta 2009. gadā finans tas aktivitā tes
ē
sekojošos sporta veidos: volejbols, šahs, hokejs, orient šanā s, novuss, dambrete, galda
ē
teniss, makšė er šana, šaušana, futbols.
ā
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ē

ēē

Pašvaldī ba regulā ri ziemas periodā organiz sacensī bas galda sp l s ( šahs, dambrete,
ē
galda teniss, šautriĦ u mešana, zolī te, galda hokejs, datorsp le). Vidusskolas šaha
pulciĦ š regulā ri piedalā s dažā dos kvalifikā cijas turnī ros. 2009. gada vasarā Dundagas
pilī ceturto reizi notika Dundagas atklā tais empionā ts šahā „ Dundagas torĦ i”. Ar
pašvaldī bas atbalstu tiek rī kotas sporta dienas mazajos ciemos.2009. gadā ā s notika
ē
Vī dā l . 2009. gadā astoto reizi notika sacensī bas „Sportiskā kais Dundagas
ē
uzĦ mums”, kurā piedalī jā s dažā da vecuma Dundagas pagastā strā dā jošie iedzī votā ji
un viĦ u ă imenes locekĜ i.

č

Dundagas pagasta padomes darbinieki un iedzī votā ji aktī vi piedalā s Talsu rajona
ē
pašvaldī bu sporta sp Ĝ u visā s kā rtā s, iegū stot godalgotā s vietas. Pagastā aktī vi
darbojas volejbolisti, kas savulaik ir mā cī jušies sporta skolas volejbola nodaĜā . Ir
izveidotas divas vī riešu un viena sieviešu volejbola komanda. Dundagas vidusskolas
ē
sporta skolotā ja Una Sila vada dažā da vecuma z nu volejbola komandas, izcī not
ē
vairā kas godalgotas vietas valsts m rogā dažā dā s vecuma grupā s. Aktī vu darbī bu veic
ē
futbola un galda sp Ĝ u entuziasti. Arvien lielā ku popularitā ti gū st jauniešu šaha
ē
pulciĦ š. Liela atsaucī ba ir galda sp Ĝ u turnī ram, kurā piedalā s gan jaunieši, gan vecā ka
gadagā juma sporta entuziasti. Jau par tradī ciju ir kĜ uvis vasaras volejbola turnī rs „
ē
Pā ces kauss”. Šajā s sacensī bā s piedalā s gan viet jā s komandas, gan komandas no
ē ē
visas Latvijas. Šī s sacensī bas notiek gan ar pašvaldī bas , gan uzĦ m ju atbalstu.
ē
Novembrī valsts sv tku priekšvakarā tiek rī kots volejbola turnī rs „ Kalera kauss”. Šis
ē
turnī rs tiek rī kots kā dreiz jā dundadznieka, liela volejbola entuziasta JāĦ a Kalera
piemiĦ ai un tajā piedalā s pagasta komandas.
ē

P c novada izveidošanas sporta konsultatī vā s padomes pilnvaras beidzā s, bet sporta
ē
aktivitā tes 2009. gada otrajā pusgadā notika p c padomes sastā dī tā sacensī bu
ē
kalendā ra un iev rojot konsultatī vā s padomes sastā dī to budžetu.

2.5.6. Tū risma un inform ācijas centrs
Tū risma informā cijas centrs (TIC) 2009.gada pirmajā pusgadā ir Dundagas pagasta
padomes struktū rvienī ba, bet otrajā pusgadā - novada Domes Centrā lā s
administrā cijas struktū rvienī ba, kuras uzdevums ir sniegt informā ciju par tū risma
objektiem, pakalpojumiem un sniegt palī dzī bu šo tū risma pakalpojumu izmantošanā .
TIC vadī tā ja – Alanda Pū liĦ a. Tū risma sezonas laikā no 15.maija lī dz 15.oktobrim
papildus nodarbina 3 gidus. TIC piedā vā ekskursiju vadī tā jus gan pa Dundagas pili un
tā s tuvā ko apkā rtni, gan pa ZiemeĜ kurzemi, arī svešvalodā s – angĜ u, krievu, vā cu.
ē

TIC uzdevumos ietilpst dažā da veida tū risma informā cijas sagatavošana p c
pieprasī juma, tū risma informā cijas un maršrutu konsultā cijas par Dundagas pagastu,
novadu un Kurzemi, gidu pakalpojumu sniegšana, tū risma objektu plā nošana,
uzraudzī šana, tū risma informā cijas pieprasī jumu pa e-pastu, telefonu, pastu
apstrā dā šana un atbilžu sagatavošana, ar nozari saistī tu projektu pieteikumu
sagatavošana vai lī dzdalī ba papildus lī dzekĜ u piesaistei, tū risma izdevumu (ceĜ vežu,
bukletu, informatī vo lapu u.tml.) sagatavošana, jaunu tū risma maršrutu, produktu un
ē
ē
piedā vā jumu veidošana un iesaistī šana tū risma aprit , tū risma uzĦ mumu un objektu
apsekošana, statistikas apkopošana (naktsmī tnes, apskates objekti u.c.), regulā ra
ē
ē
ē
informā cijas preciz šana un aktualiz šana, Dundagas pagasta un novada reklam šana
ā
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ē

starptautiskajos tū risma gadatirgos un izstā d s, sadarbī ba ar Talsu rajona TIC,
Kurzemes tū risma asociā ciju, ar citā m tū risma organizā cijā m u.c. uzdevumi.
ē

ē

2009.gada budžets Ls 13547, ieĦ mumi Ls 3049,-. TIC un pili 2009.gadā apmekl ja
3637 tū risti, tai skaitā 624 ā rzemnieki.

2.6. INFRASTRUKTŪ RA
2.6.1. Ielas un ceĜ i
Dundagas pagasta pašvaldī bas pā rziĦā esošo ceĜ u kopgarums – 99,544 km, no tiem
10,461 ar asfalta segumu. Dundagas ciema ielu kopgarums – 11,34 km, no tiem 7,101
ē
ē
ar asfalta segumu. AutoceĜ u uztur šana un rekonstru šana bija izpilddirektora Andra
Kojro pā rziĦā .
ē

ē

M rė dotā cija pašvaldī bu ceĜ u un ielu finans šanai (Ls):
ē
• M rė dotā cijas atlikums uz 2008.gada 1.janvā ri

-

ē

•

SaĦ emta m rė dotā cija 2009.gadā

25920

•

Izlietota m rė dotā cija 2009.gadā

23420

•

M rė dotā cijas atlikums uz 2009.gada beigā m

2500

ē

ē

ē

ē

ē

CeĜ u un ielu ikdienas uztur šanai 2009.gadā izlietota m rė dotā cija Ls 23420 apm rā .

ī
2.6.2. Atkritumu saimniec ba

ē

Dundagas pagasta pašvaldī ba 2003.gada 5.jū nijā ir nosl gusi lī gumu ar SIA
“Kurzemes ainava” par sauso sadzī ves atkritumu izvešanu no Dundagas pagasta
ē
ē
teritorijas. Lai iedzī votā jiem bū tu rtā k nor ė inā ties vienuviet par visiem komunā liem
ē
maksā jumiem, Dundagas pagasta padome ir nosl gusi vienošanos ar SIA
ē
“ZiemeĜ kurzeme” par atkritumu apsaimniekošanas maksas iekas šanu no
iedzī votā jiem un tā s ieskaitī šanu Dundagas pagasta padomes kontā . 2009.gadā
ē
Dundagas pagasta padome no budžeta lī dzekĜ iem dot ja Ls 2997 apjomā sauso
ē
sadzī ves atkritumu savā kšanu un transport šanu.

2.6.3.Ū dens apg āde un kanaliz ācija

ē

Dundagas novadā ū densapgā des pakalpojumus sniedz divi uzĦ mumi: Dundagā –
SIA „ZiemeĜ kurzeme” un Kolkā SIA „Kolkas ū dens”. 2009.gadā „Kolkas ū dens”
paceltais ū dens daudzums ir 93970 m³ un attī rī ti 64301 m³ kanalizā cijas ū deĦ u.
2009.gadā SIA „ZiemeĜ kurzeme” paceltais ū dens daudzums ir 41228 m³ un attī rī ts
43976 m³ kanalizā cijas ū deĦ u.
ē

č

ē

ē

2009. gadā tika organiz ti etri atklā ti bū vdarbu konkursi, lai realiz tu ES Koh zijas
ē
fonda lī dzfinans tu projektu „Ū denssaimniecī bas pakalpojumu attī stī ba Dundagā ”.
ē
Konkursa rezultā tā tiesī bas realiz t projekta daĜ u „Dzeramā ū dens ieguve un
attī rī šanas iekā rtas Dundagā un Jaundundagā ”, ieguva Konsorcijs „Koger un
ā
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Partneri”, sadaĜ u „Notekū deĦ u attī rī šanas iekā rtu izbū ve Jaundundagā un notekū deĦ u
ē
attī rī šanas iekā rtu rekonstrukcija Dundagā ” realiz s SIA „Water Ser”, bet sadaĜ u
„Ū densapgā des un kanalizā cijas tī klu rekonstrukcija un izbū ve Dundagā un
ē
Jaundundagā ” realiz s SIA „Ostas celtnieks”. Tiesī bas sniegt bū vuzraudzī bas
pakalpojumus ieguva SIA „Firma L4”.
Pirmie bū vdarbi projekta ietvaros tika uzsā kti augusta beigā s. SaskaĦā ar bū vnieku
piestā dī tajiem bū vdarbu laika grafikiem projektu pabeit plā nots 2010. gada beigā s.

ī
ī
2.6.4. Dz vokĜ u saimniec ba
ē

P c Dundagas pagasta nekustamā ī pašuma uzskaites datiem, pagastā ir 641
individuā la dzī vojamā mā ja, no kurā m 128 atrodas Dundagas ciemā , kā arī 81
daudzdzī vokĜ u mā ja no kurā m 40atrodas Dundagā . .Dundagas ciema dzī vojamo mā ju
ē
rajoni veidojušies ap 1980.gadu, kā dzī vojamo mā ju grupas ar kop ju infrastruktū ru.
Dundagā dzī vojamo mā ju apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz SIA
ē
„ZiemeĜ kurzeme”, kurai pašvaldī ba uztic jusi sev piekrī tošo dzī vokĜ u
apsaimniekošanu. DaĜ a daudzdzī vokĜ u mā ju iedzī votā ju apsaimniekošanu veic paši.

Ā

2.7. P RVALDE
Dundagas novada Domes Dundagas pagasta pā rvaldes darba organizā cijai un
ē
ē
uztur šanai 2009.gadā izlietots Ls 77788; Kolkas pagasta pā rvaldes uztur šanai un
ē
darba organizā cijai izlietots Ls 30379, dzimtsarakstu nodaĜ as darba organiz šanai un
ē
ē
uztur šanai 2009. gadā izlietoti Ls 5055. Dzimtsarakstu nodaĜ as ieĦ mumi 2009. gadā
ē
- valsts nodevas par civilstā vokĜ a aktu reă ist šanu, grozī šanu un papildinā šanu Ls
163.00

ī
2.7.1. Lietved ba

ē

Lietvedī bas organiz šanu un dokumentu apriti novada domes dokumentiem veic
ē
novada domes kanceleja saskaĦā ar sp kā esošiem normatī viem aktiem, kas
ē
ē
reglament dokumentu noform šanu, sagatavošanu un glabā šanu arhī vā . Kancelejas
vadī tā ja - Sandra Kokorevi a. Katru gadu tiek izstrā dā ts lietu veidošanas plā ns (lietu
nomenklatū ra) nā kamajam gadam, saskaĦ ojot to ar struktū rvienī bu vadī tā jiem. Katra
struktū rvienī ba pati veido lietas atbilstoši lietu veidošanas plā nam, sagatavo un nodod
tā s glabā šanai arhī vā vai nodošanai tā lā kai apstrā dei pagasta padomes administrā cijas
darbiniecei, kas ir atbildī ga par lietvedī bu.

č

Dundagas pagasta padomei ir savs arhī vs, kas darbojas saskaĦā ar Dundagas pagasta
padomes arhī va nolikumu (apstiprinā ts 10.01.1997.) un kurā tiek uzglabā ti dokumenti
lī dz to nodošanai valsts glabā šanā . Par pagasta padomes lietvedī bas dokumentu
nodošanu ilglaicī gai glabā šanai atbild Dace Kurpniece.
ā

2009. gada publiskais p rskats

38

Dundagas novada Dome

ē ē

Dokumentu izv rt šana, beidzoties to glabā šanas laikam, kā arī lietu veidošanas plā na
ē
sagatavošana ir Ekspertu komisijas uzdevums, kura Dundagas pagasta padom ,
saskaĦā ar Ekspertu komisijas nolikumu (apstiprinā ts 03.02.1997.) darbojas kopš
ē
1997.gada. Par dokumentu apstrā di ilglaicī gai glabā šanai ir nosl gts lī gums ar
Ventspils Zonā lo valsts arhī vu.

ī
2.7.2. Gr āmatved ba
SaskaĦā ar pašvaldī bu administratī vā s reformas ī stenošanu ar Dundagas novada
ē
Domes l mumu Nr. 12 no 2009.gada 1.jū lija „Par Dundagas novada grā matvedī bas
ē
ē
struktū ras apstiprinā šanu” pašvaldī bā ieviesta daĜ ji centraliz tā grā matvedī bas
ē
uzskaites sist ma.
Novada domes administrā cijas grā matvedī bas trī s darbinieki veic finansiā lā s darbī bas
nodrošinā šanu un visa veida uzskaiti Dundagas pagasta struktū rvienī bā s, kā arī no
Talsu rajona Izglī tī bas pā rvaldes pā rĦ emtajā Mazirbes speciā lajā internā tpamatskolā .
Atsevišė i grā matvedī bas uzskaite tiek kā rtota Dundagas vidusskolā , Dundagas
Mā kslas un mū zikas skolā un Veselī bas un sociā lajā centrā , kurā s nodarbinā ti pa
vienam uzskaites darbiniekam. Visas šī s iestā des savas darbī bas nodrošinā šanai
ē
ē
finans jumu saĦ em dotā ciju veidā no pašvaldī bas ieĦ mumiem saskaĦā ar domes
apstiprinā to budžetu. Pedagoă iskā personā la darba samaksa un obligā tā s sociā lā s
ē
nodrošinā šanas iemaksas tiek finans tas no valsts budžeta saĦ emtajā m
ē
m rė dotā cijā m. Mā kslas un mū zikas skolas pedagoă iskā personā la atlī dzī bai
ē
finans jumu saĦ em caur Kultū ras Ministriju - valsts budžeta dotā ciju veidā .
ē
Veselī bas un sociā lā s palī dzī bas centrs savas darbī bas nodrošinā šanai daĜ ji
ē
finans jumu saĦ em no Valsts obligā tā s veselī bas apdrošinā šanas aă entū ras
(VOVAA).
ē

SaskaĦā ar administratī vi teritoriā lo reformu – Kolkas pagasta pā rvald arī tiek
ē
kā rtota atsevišė a grā matvedī bas uzskaite, kura aptver visas Kolkas pagasta pā rvald
esošā s struktū rvienī bas un iestā des. Grā matvedī bas uzskaites kā rtošanai Kolkas
ē
ē
pagasta pā rvald nodarbinā ts viens darbinieks. Finans jumu saĦ em saskaĦā ar
ē
ē
apstiprinā to budžeta ieĦ mumu un izdevumu tā mi dotā ciju veidā no novada dom
ē
ienā košajiem ieĦ mumiem.
ē

Nepieciešamā s
atskaites un gada pā rskatus visas min tā s iestā des iesniedz
ē
elektroniski domes administrā cijas grā matvedī bā , no kurienes konsolid jot saĦ emtos
ē
datus, tos elektroniski iesniedz augstā kstā vošajā m iestā d m un organizā cijā m.
Dundagas novada grā matvedī ba uzskaiti kā rto saskaĦā ar likumu „Par grā matvedī bu”,
ē ē
saistošajiem MK noteikumiem ,kā arī ar Domes s d apstiprinā to Grā matvedī bas
ē
ē
uzskaites politiku (nolikumu – s des l mums Nr. 252 no 25.11.2009.).
ē

Grā matvedī bas uzskaiti organiz galvenā grā matvede Mā ra Daiga LiniĦ a.
ē

Grā matvedī bas uzskaites organiz šanai un kā rtošanai 2009.gadā Dundagas pagastā
ē
izlietoti LVL 25451, Kolkas pagasta grā matvedī bas organiz šanai un kā rtošanai
izlietoti LVL 19119.
ā
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3.

BUDŽETA INFORMĀCIJA

Ī

Ī

3.1. PIEĥ EMTAIS UN IZPILD TAIS PAŠVALD BAS BUDŽETS
3.1.1. Pamatbudžeta ieĦ ēmumi un izdevumi

ē

2009. gadā Dundagas novada pašvaldī bas pamatbudžeta ieĦ mumi sastā dī ja Ls 2 751
ē
ē
744, t.sk. ieĦ mumi no pamatdarbī bas Ls 2 561 785 un ieĦ mumi no finanšu darbī bas
ē
Ls 189 959. No pamatdarbī bas ieĦ mumiem 28,63% (Ls 733 564) sastā dī ja
iedzī votā ju ienā kuma nodoklis, nekustamā ī pašuma nodokĜ a maksā jumi par zemi
ē
ē
3,64% (Ls 93 345 ), nekustamā ī pašuma nodoklis par kā m un bū v m 0,35% (Ls
ē
9012), nenodokĜ u ieĦ mumi 10,65% (Ls 272 830), saĦ emtie maksā jumi 56,73% (Ls
ē
ē
1 453 034). Salī dzinot ar iepriekš jo gadu, 2009. gada ieĦ mumi kopumā
ē
palielinā jušies par 26,94% (Ls 741 241), jo ar 01.07.2009. stā jā s sp kā
Administratī vo teritoriju un apdzī voto vietu likums, kas atstā ja ietekmi uz
ē
ē
budžetu. Tajā skaitā budžeta ieĦ mumi palielinā jā s par saĦ emto aizĦ mumu daĜ u
Ls 189 959.
ē

ē

Skatot, grafiskā veidā att loto ieĦ mumu struktū ru, redzams, ka 2009. gada faktiskos
ē
ieĦ mumi salī dzinā jumā ar 2010. gada plā nu.
ē

Pamatbudžeta ieĦ mumi (%)

2009. gadā Dundagas novada pašvaldī bas pamatbudžeta izdevumi sastā dī ja Ls 2 783
ē
052. Salī dzinot ar iepriekš jo gadu, 2009. gada izdevumi kopumā palielinā jušies par
ē
Ls 503 482 (18,13 %). Skatot, grafiskā veidā att loto izdevumu struktū ru, redzams, ka
2009. gadā lielā ko izdevumu daĜ u veido izglī tī ba. Izdevumi izglī tī bai pieaug stā joties
ā
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ē

sp kā Administratī vo teritoriju un apdzī voto vietu likumam, jo novada
pašvaldī bas budžetā nonā k ne tikai ar pedagogu darba samaksu saistī tie
ē
ē
ieĦ mumi un izdevumi, bet arī valsts budžeta m rė dotā cija izglī tī bas
pasā kumiem Mazirbes speciā lai internā tpamatskolai.
ē

Veselī bai un sociā lai aizsardzī bai izdevumi kopumā palikuši iepriekš jā gada lī menī ,
ē
jo iev rojami samazinot budžetu veselī bai, tika palielinā ts budžets pabalstiem
ē
trū cī giem iedzī votā jiem. Skatot grafiskā veidā att loto izdevumu struktū ru, redzams,
ka 2009. gadā , kopsummā palielinoties izdevumiem, izdevumi veselī bai un sociā lai
ē
aizsardzī bai ir samazinā jušies, salī dzinot ar iepriekš jo gadu.
Vides aizsardzī bas, ekonomiskai darbī bai, pašvaldī bas teritoriju un mā jokĜ u
apsaimniekošanai izdevumi, kā arī kultū rai, sportam un brī vajam laikam, salī dzinot ar
ē
ē
iepriekš jo gadu, tika samazinā ti, samazinot pašvaldī bā strā dā jošo darbinieku kop jo
darba samaksu par 15%, saskaĦā ar likumu „Par valsts un pašvaldī bu institū ciju
amatpersonu un darbinieku atlī dzī bu 2009.gadā ”. Tika ietaupī ti lī dzekĜ i uz malkas
ē
sagatavošanu, teritorijas labiekā rtošanu un uztur šanu, jo pašvaldī ba uzsā ka aktī vā s
ē
nodarbinā tī bas pasā kuma “Apmā cī ba darba iemaĦ u iegū šanai un uztur šanai, ja darba
ē
dev js ir pašvaldī ba”, iesaistot darbā bezdarbniekus un 2009. gadā apgū stot Ls
15 907.
ē

Kopumā salī dzinā t 2009. gada budžeta izdevumus ar iepriekš jā gada izpildi un
nā košā gada plā nu ir neobjektī vi, jo 2009. gads ir pā rejas gads, ne tikai teritorijas un
ē
ē
ē
apdzī voto vietu reformas d Ĝ , bet arī tā p c, ka gada laikā divas reizes iev rojami tika
ē
mazinā tas budžeta ieĦ mumu un, attiecī gi, izdevumu prognozes.
Pamatbudžeta izdevumi (%)

ā
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3.1.2. Debitoru par ādi
Debitoru parā di 2009. gadā kopumā ir palielinā jušies, salī dzinot ar 2008. gadu.
Nā kuši klā t Kolkas pagasta pā rvaldes debitoru parā di. Lielā kais ī patsvars debitoru
ē
parā du struktū rā ir nekustamā ī pašuma nodoklim par zemi un kā m Ls 23 083,91, no
kuriem Ls 9545,51 ir Kolkas pagasta pā rvaldei.
Debitoru parā du apjoms (Ls)

Debitoru parā du struktū ra 2009.gadā (%)

ā
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3.1.3. Kreditoru par ādi
Kreditoru parā di 2009. gadā palielinā jušies par Ls 573 850 ( 83,45 %). Lielā kais
ē
ī patsvars kreditoru parā du struktū rā ir ilgtermiĦ a aizĦ mumiem Ls 496’239
(72,16%), no kuriem Kolkas pagasta pā rvaldei ir Ls 334 828.
Kreditoru parā du apjoms (Ls)

Kreditoru parā du struktū ra 2009.gadā (%)

ā
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Ā Ā

Ī

3.2. SPECI L BUDŽETA L DZEKě U IZLIETOJUMS
ē

2009. gadā Dundagas novada pašvaldī bas speciā lā budžeta ieĦ mumi sastā dī ja Ls 76
ē
ē
425. Salī dzinot ar iepriekš jo gadu, 2009. gada speciā lā budžeta ieĦ mumi kopumā
samazinā jušies par Ls 36 834 (28,11 %).
ē

Speciā lā budžeta ieĦ mumi (%)

2009. gadā Dundagas novada pašvaldī bas speciā lā budžeta izdevumi sastā dī ja Ls 94
ē
190. Salī dzinot ar iepriekš jo gadu, 2009. gada izdevumi kopumā samazinā jušies par
Ls 17 285 (15,51 %).
Speciā lā budžeta izdevumi (%)

ā
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Ā

3.3. P RSKATS PAR SAĥ EMTAJIEM AIZDEVUMIEM
ē

ē ē

AizĦ muma Ħ m js

Dundagas pagasta padome

Aizdev js

NORD/LB Latvija lī zings

M rė is

Rentgenogrā fijas iekā rta DIAGNOST

Parakstī šanas datums
Atmaksas termiĦ š

2007.gada 25. jū lijs

AizĦ muma summa - EUR

27215

ē

ē

2012. gada 25. jū lijs

ē

Faktiski
2009. gadā
Atmaksā tā summa
• uz pā rskata gada sā kumu
• tai sk. pā rskata gadā
summa
Atlikums gada beigā s
ē

ē ē

17 558
atmaksā jamā 4 548

Atmaksā jamā
summa
turpmā kajos
gados
13 010

13 010

AizĦ muma Ħ m js

Dundagas novada Dome

Aizdev js

Valsts kase

M rė is

ELFLA projekts Dundagas pagasta sporta
bū vju rekonstrukcija

Parakstī šanas datums

2009.gada 8. oktobris

Atmaksas termiĦ š

2011. gada 20. septembris

AizĦ muma summa - LVL

49 959

ē

ē

ē

Faktiski
2009. gadā
Atmaksā tā summa
• uz pā rskata gada sā kumu
• tai sk. pā rskata gadā
summa
Atlikums gada beigā s
ē

ē ē

0
atmaksā jamā 0

49 959

0

AizĦ muma Ħ m js

Dundagas novada Dome

Aizdev js

Valsts kase

M rė is

ES
Koh zijas
„Ū denssaimniecī bas
Dundagā ”

ē

ē

Atmaksā jamā
summa
turpmā kajos
gados

ē

ā
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fonda
pakalpojumu

projekts
attī stī ba

Dundagas novada Dome

Parakstī šanas datums

2009.gada 8. oktobris

Atmaksas termiĦ š

2019. gada 20. septembris

AizĦ muma summa - LVL

140 000

ē

Faktiski
2009. gadā
Atmaksā tā summa
• uz pā rskata gada sā kumu
• tai sk. pā rskata gadā
summa
Atlikums gada beigā s
ē

ē ē

0
atmaksā jamā 0

Atmaksā jamā
summa
turpmā kajos
gados
140 000

0

AizĦ muma Ħ m js

Kolkas pagasta padome

Aizdev js

Valsts kase

M rė is

Kolkas
pašvaldī bas
sociā lo
vajadzī bu
nodrošinā šana- mā jas Zī tari jumta seguma
latojuma un notekcauruĜ u nomaiĦ a

Parakstī šanas datums

2007.gada 7. septembris

Atmaksas termiĦ š

2027. gada 20. marts

AizĦ muma summa - LVL

6146

ē

ē

ē

Faktiski
2009. gadā
Atmaksā tā summa
• uz pā rskata gada sā kumu
• tai sk. pā rskata gadā
summa
Atlikums gada beigā s
ē

ē ē

4 993
atmaksā jamā 0

Atmaksā jamā
summa
turpmā kajos
gados
4 993

4 993

AizĦ muma Ħ m js

Kolkas pagasta padome

Aizdev js

Valsts kase

M rė is

Kolkas
pamatskolas
energoefektivitā tes
paaugstinā šana un sporta zā les bū vniecī ba

Parakstī šanas datums

2007.gada 4. aprī lis

Atmaksas termiĦ š

2027. gada 20. marts

AizĦ muma summa - LVL

369 335

ē

ē

ē

ā
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Faktiski
2009. gadā
Atmaksā tā summa
• uz pā rskata gada sā kumu
• tai sk. pā rskata gadā
summa
Atlikums gada beigā s

Ī
Ā Ā

350 135
atmaksā jamā 0

Atmaksā jamā
summa
turpmā kajos
gados
350 135

350 135

Ī

Ā

Ī

3.4. PAŠVALD BAS IEGULD JUMS KAPIT LSABIEDR BU
PAMATKAPIT L
Kapitā lsabiedrī ba
s nosaukums
SIA
„ZiemeĜ kurzeme”
SIA „Dundagas
veselī bas centrs”
SIA
„Kolkas
ū dens”
SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrī ba
„Piejū ra””
PAS
„Talsu
slimnī ca”
SIA
„Kolkasrags”
Kopā

no
Ieguldī jums uz IzmaiĦ as (+,-) Ieguldī jums uz %
kopapjoma
01.01.2009.
(Ls)
01.01.2010.
(Ls)
(Ls)
4 500
140 000
144 500
100%
0

1000

1000

100%

12 500

0

12 500

100%

0

160

160

20%

0

10 511

10 511

20%

103 000

0

103 000

49%

120 000

151 671

271 671

x

ā
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Ā Ī PAŠUMA NOVĒ RTĒ JUMS

3.5. PAŠVALD BAS NEKUSTAM

Administratī vo, izglī tī bas, sociā lā s aprū pes, kultū ras un brī vā laika, infrastruktū ras
funkciju veikšanai pagasta padomes lietošanā un ī pašumā ir 359 kadastrā lā s zemes
vienī bas (Dundagas pagastā – 278, Kolkas – 81). Lielā kā daĜ a no tiem ir pašvaldī bas
ē
ceĜ u uztur šanai. CeĜ u kopgarums – 115,368 km (Dundagas pagastā – 99,544 km,
Kolkas – 15,824 km).
ē

ē

Dundagas novada pašvaldī bas zemes sadalī jums p c lietošanas m rė iem:

LIZ
51%

ū

apb ve
10%
dabas pamatne
2%
meži
13%

ū Ħ

zem de iem
7%

ī

Ħ

der gie izrakte i
3%

Ĝ

ce i
14%

ē

Zemes sadalī jums p c funkciju veikšanas:

ā

ū

Soci lo funkciju
nodrošin šana
34,6%

Infrastrukt ras
uztur š.
20,1%

ē

Sabiedr.
funkc.nodrošin.
15,8%

ī

Dz vojamais
fonds
5,9%

ā

Ħē mē jdarbī bas

Uz

atbalsts
19,5%

ū

Kult ra
2,2%

īā

īī

Administrat v s
funkcijas
0,3%

Izgl t ba
1,6%

ā
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3.6. P RSKATA PERIOD PABEIGTIE PROJEKTI
Nr.
Projekts
2007.
p.k.
gads
ē
1. Bibliot ku informatizā cija
2 297
ē
2. SF “Sociā lā s rehabilitā cijas sist mas izstrā de un 26 470
ieviešana”
3. Dundagas
vidusskolas
mā cī bu
procesa 2 000
uzlabošana
ē
4. Izglī tī bas iestā žu dinā šanas bloku renovā cija
5.. LAD Atbalsts piena produktu piegā dei 2 000
ē
ē
izglī tojamiem vispā r jā s izglī tī bas iestā d s
6. Grā matvedī bas programmas uzlabojumi
7. Veselī bas un sociā lā palī dzī bas centra renovā cija 43 000
8. Dundagas sporta halles bū vniecī bas uzsā kšana

42 000

2008.
gads

2009.
gads

KOPĀ
2 297
26 470
2 000

33 750

28 334

33 750
2 000
10 000
34 847

53 554

10 000
106 181
95 554

ē

9. Šaha sp les apmā cī bu nodrošinā jumam
500
10. Pils energoefektivitā tes projekts
87 360
11. Mā kslas un mū zikas skolas mū zikas instrumentu 9 000
iegā de
12. Mā kslas un mū zikas skolas radošai darbī bai KKF
250

500
87 360
9 000

13. Pils ieejas durvju restaurā cijai KKF
1 500
14. Administratī vi teritoriā lā s reformas ī stenošanai
200 000
15. ERAF Dundagas ciema Talsu ielas satiksmes 97 794
drošī bas uzlabojumi
16. ERAF Publisko interneta pieejas punktu attī stī ba 8 680
ē
Kurzem (Dundaga, Vī dale)
ē
ē
17. M rė dotā cija pašvaldī bu bibliot ku interneta
nodrošinā šanai
18. Dundagas pils kapelas mū ra nostiprinā šana
KPAI
ē
19. Bibliot ku projekti KKF
585
20. Ū denspakalpojumu
attī stī ba
Dundagā
KOHEZIJA
21. Dundagas sporta bū vju rekonstrukcija

1 500
200 000
97 794

250

1 148

9 828

2 760

2 760

1 600

1 600

527
394 613

1 112
394 613

78 379

78 379

11 310

11 310

37 601

37 601

ē

22. Lauku saimniecī bas v sturiskā s apbū ves
ē
atjaunošana Kubalu skolas – muzeja s tā ,
lauksaimniecī bas
un
mežsaimniecī bas
ekspozī ciju izveide ar amatniecī bas mā cī bu
ē
iesp jā m LAD
23. Kvalitatī vai dabaszinā tĦ u un matemā tikas
apguvei
atnilstošas
materiā lā s
bā zes
nodrošinā šana Dundagas vidusskolā
KOPĀ
523 436

ā
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Ī

Ī

Ī

3.7. PAŠVALD BAS L DZDAL BA SADARB BAS PROJEKTOS
Dundagas pagasta padome aktī vi darbojas vairā kos sadarbī bas projektos ar kaimiĦ u
pašvaldī bā m gan pašvaldī bu sadarbī bas apvienī bas ietvaros, gan saistī bā ar Talsu
rajona padomi, gan uz atsevišė u vienošanos pamata.
2009.gadā turpinā s Kurzemes pašvaldī bu kopī gā projekta “Publisko interneta pieejas
ē
ē
punktu attī stī ba Kurzem ” (ERAF) un LEADER+ viet jā s rī cī bas grupas projekta un
ē
viet jo iniciatī vas grupu projektu ī stenošana.

Ī

Ī

Ī

Ā

3.8. PAŠVALD BAS L DZDAL BA IEST DĒ S
Dundagas pagasta padome kopī gi ar Talsu rajona Lubes un Valdgales pašvaldī bā m un
Ventspils rajona Ances, Puzes un Tā rgales pašvaldī bā m ir izveidojušas un uztur savu
sadarbī bas iestā di – PSA “ZiemeĜ kurzeme”. Iestā des pā rziĦā ir e-pasta servera
ē
ē
uztur šana, iedzī votā ju reă istra datu apmaiĦ as servera uztur šana, sociā lā s aprū pes
ē
ē
iestā des – pansijas uztur šana, apvienī bas padomes s žu, lietvedī bas un
ē
ē
grā matvedī bas organiz šana, sadraudzī bas organiz šana ar Vageridas komū nu
Zviedrijā .
ē

Pā rskata periodā tika organiz ts darbs pie jaunu kopī gu projektu veidošanas, kas
ē
ē
saistā s ar viet jā s iniciatī vas grupu veidošanu un iedzī votā ju pilsonisko aktiviz šanu.

ā
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4. PERSONĀLS

Ī

Ā

4.1. PAŠVALD BAS P RVALDE
Padomes iestā žu un struktū rvienī bu darba vadī šanu un koordinā ciju, un padomes
ē
l mumu izpildi veic padomes izpilddirektors Andris Kojro un novada domes
ē
izpilddirektors Elmā rs P terhofs.

NodaĜas, struktūras

Vadītājs

Darbinieku skaits

Kanceleja un lietvedība
Grāmatvedība un finanses
Attīstības nodaĜa
Būvvalde
BāriĦtiesa
Dzimtsarakstu nodaĜa
Pils
Kultūras centrs
Tūrisma informācijas centrs (TIC)
Pagasta bibliotēka
Vīdales bibliotēka
KaĜėu bibliotēka
Kubalu skola-muzejs
Avīze “Dundadznieks”
Pašvaldības policists
Vides pasākumi

Sandra Kokoreviča
Māra LiniĦa
Gunta Abaja
Uldis PuĜėis/Uăis Kaugurs
Daina Dēvita
Rita Podkalne
Baiba Dūda
Smaida Šnikvalde
Alanda PūliĦa
Ruta Emerberga
Aina Bērzkalne
Velga Rozenberga
Ivars Abajs
Alnis AuziĦš
Jānis Simsons
Andris Kojro

2
4
4
2
4
1
9
1
1+3 (tūrisma sezonā)
3
1
1
3
2
1
18

4 .2 . PA ŠVALD ĪBA S IE STĀDĒ S
Vadītājs
Iestāde

Darbinieku skaits

Dundagas vidusskola

Uldis Katlaps/Aiga Štrausa

Mākslas un mūzikas skola
Pirmskolas izglītības iestāde
Veselības un sociālās palīdzības
centrs

Linda Vīksna
Anita KrūmiĦa
Valdis Rande

4 .3 . K OLKA SPA GA STA PĀ RVALDE
Vadītājs
Iestāde
Pārvalde

Aldis Pinkens

Mazirbes speciālā
internātpamatskola

Liene ŪdriĦa

Darbinieku skaits
49 (tai sk. Mūzikas
sk., pamatskola,
pirmskolas izglītības
iestāde, bibliotēkas
38

ā
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60 (tai sk. 22 –
tehniskie darb.)
13
32
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

Ī

Ā

Ī

5.1. PAŠVALD BAS INFORM CIJA SABIEDR BAI
ē

Kopš 2001.g. novembra reizi m nesī iznā k informatī vais izdevums Dundadznieks
(reă . nr. 000702696) — astoĦ as A3 formā ta lpp. Metiens 500 eks. No 2006. g. avī zi
ē
ā
var abon t Latvijas Past (cena Ls 0,50, indekss 3085). Ar Dundadznieku var
ē
ē
ē
iepazī ties Dundagas pagasta centrā lajā bibliot kā , bibliot kā s Vī dal un KaĜė os,
ē
pagastmā jā (no 2009.g. jū lija — novada domes kā ), no augusta arī Kolkas pagasta
ē
ē
ē
bibliot kā , Mazirbes bibliot kā un Kolkas pagasta pā rvaldes kā , kā arī internetā —
pagasta (novada domes) mā jas lapā .
Laikraksts kalpo informatī vā s saiknes nodrošinā šanai starp pašvaldī bas vadī bu un
ā
ē
ē
iedzī votā jiem. Dundadzniek public pagasta padomes (novada domes) l mumus,
saistošos noteikumus, jaunā kā s ziĦ as par pagasta (novada) kultū ras, sporta un
ē
ē
sadzī ves noris m, iedzī votā ju atsauces un kultū rv sturiskus apskatus.
ē

ē

Avī zes izdošanu organiz žurnā lists Alnis AuziĦ š sadarbī bā ar redkol ă iju, ko veido
ē
ē
ē
lietprat ji, kas pā rstā v viet jo sabiedrī bu. Avī zi maket pagasta (novada) Attī stī bas
nodaĜā , iespiež Talsu tipogrā fijā .
Dundagas pagasta padome (novada dome) 2009. g. komunikā ciju nodrošinā šanai
ēē
ē
izt r ja 13 476 latus, ieĦ mumi no avī zes pā rdošanas un reklā mas — Ls 2907,90.
Pašvaldī ba 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
ē
domes) izdotajiem saistošajiem noteikumiem, aktualitā t m un izlasī t visus
Dundadznieka izdevumus.

Ī

Ā

Ā Ā

5.2. SADARB BA AR NEVALSTISKAJ M ORGANIZ CIJ M
Dundagas pagasta padome ir biedrs Latvijas pašvaldī bu savienī bā (LPS). Dundagas
pagasta padome ir biedrs Izpilddirektoru asociā cijā , kura regulā ri rī ko dažā dus
informatī vos seminā rus. Dundagas pils kā pagasta padomes struktū rvienī ba ir
iesaistī jusies PiĜ u un muižu asociā cijā . AstoĦ as ZiemeĜ kurzemes pašvaldī bas – Ance,
Dundaga, Ī ve, Lube, Puze, Tā rgale, Ugā le un Valdgale ir nodibinā jušas biedrī bu
ē
ē
“ZiemeĜ kurzemes biznesa asociā cija”. Tā pamatdarbī ba ir v rsta uz viet jā s iniciatī vas
ē ē
grupu veidošanu un kopī gu sabiedrisku projektu ī stenošanu, mazā s uzĦ m jdarbī bas
veidošanu un attī stī bu.
"ZiemeĜ kurzemes biznesa asociā cija", sadarbī bā ar VID Kurzemes reă ionā lā s
ē
ē ē
iestā des Talsu nodaĜ as konsultā cijas sektoru, organiz seminā rus uzĦ m jiem par
ē
aktuā lā m t mā m nodokĜ u likumdošanā . Biznesa asociā cijas darbī bā ir iesaistī jušies
ē ē
dažā du nozaru uzĦ m ji. Biedrī ba, un tā s struktū ra atbilst partnerī bas projektu
prasī bā m attiecī bā uz “Leader+” programmas ī stenošanu.
ē

Aktī vi pagastā darbojas biedrī ba “B rnu centrs Mā jas”, vadī tā ja - Alfa AuziĦ a.
ē
ē
Dundagas pagasta padome sabiedriskai organizā cijai ir deleă jusi un finans dažā du
ē
ē
ē
b rnu aktivitā šu organiz šanu un b rnu vecumā no 6 lī dz 12 gadiem uzraudzī šanu, lai
ā
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ē

viĦ iem bū tu saprā tī ga laika pavadī šana p c mā cī bu stundā m lī dz autobusa atiešanas
ē
laikam. Centrs “Mā jas” ir izvietojies pirmsskolas izglī tī bas iestā des kā divā s telpā s.
Ar dabas un kultū ras atbalsta pasā kumiem ir saistī ta biedrī ba “ZaĜ ais novads”, kas ir
ī stenojusi jau vairā kus ES projektus saistī bā ar lī biešiem un amatniecī bas attī stī bu.
Kā neformā las sabiedriskā s organizā cijas pagastā darbojas pensionā ru apvienī ba
ē
Sendienas un ă imeĦ u klubs SaskaĦ a, kas organiz dažā dus izklaides un atpū tas
pasā kumus.
Dundagas pagasta teritorijā aktī vi darbojas 16 medī bu klubi.

Ī Ī

Ā

Ā

5.3. TERITORIJAS ATT ST BAS PL NOŠANAS PAS KUMI
Dundagas pagasta attī stī bas plā ns apstiprinā ts Dundagas pagasta padomes 2001.gada
ē ē
1.novembra s d (protokols Nr.7, 3§).
Dundagas pagasta teritorijas plā nojums ir apstiprinā ts Dundagas pagasta padomes
ē ē
ē
ē
2005.gada 17.janvā ra s d ar l mumu Nr. 5. (protokols Nr.1, 5.§), p c Reă ionā lā s
attī stī bas un pašvaldī bu lietu ministrijas atzinuma saĦ emšanas 09.11.2005. Nr.1ē ē
22/9563/8568 Dundagas pagasta padomes 2005.gada 19.decembra s d Nr.16, 11.§ ar
ē
l mumu Nr.388. Dundagas pagasta teritorijas plā nojums apstiprinā ts kā saistošie
noteikumi Nr. 11.
Kolkas pagasta sociā li ekonomiskā s attī stī bas programma apstiprinā ta Kolkas pagasta
ē ē
padomes 2001.gada 30.augusta s d (protokols Nr. 13, 1.§). Kolkas pagasta teritorijas
ē ē
plā nojums apstiprinā ts Kolkas pagasta padomes 13.06.2003. s d ( protokols Nr.10,
2.§.).
Kolkas pagasta padome 2009.gada pirmajā pusgadā izstrā dā ja 2004.gada 8.martā
ē
uzsā kto Kolkas pagasta teritorijas plā nojuma grozī jumu preciz to redakciju, kas tika
ē ē
apstiprinā ta 2009.gada 25.maija Kolkas pagasta padomes s d (protokols Nr.5, 1. §.)
un nodota Reă ionā lā s attī stī bas un pašvaldī bu lietu ministrijai un Vides ministrijai
atzinuma sniegšanai ciema robežu apstiprinā šanai.
Par 25.05.2009. apstiprinā to Kolkas pagasta teritorijas plā nojuma grozī jumu redakcijā
ē
ietvertā m ciemu robežā m ir saĦ emta Vides ministrijas 09.07.2009. v stule Nr.3-071/4970 “Par Kolkas pagasta ciemu robežā m” , kurā ir saskaĦ otas Sī kraga, Mazirbes,
Košraga, Pitraga un Saunaga ciemu robežas, bet netika saskaĦ otas vaides un Kolkas
ciemu robežas.
ē

P c 2009.gada 1.jū lija Latvijas pašvaldī bu administratī vi teritoriā lā s reformas
Dundagas un Kolkas pagasti iekĜ aujas Dundagas novadā .
ē

ē

Ar Dundagas novada Domes 2009.gada 26.augusta s des l mumu Nr.109 (protokols
Nr.7., 22. §) ir apstiprinā ti saistošie noteikumi Nr.7 “Par Dundagas novada teritorijas
plā nojumiem”. Ar šiem noteikumiem ir pā rapstiprinā ti Dundagas pagasta padomes
2005.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr.11 “Dundagas pagasta teritorijas
plā nojums” un Kolkas pagasta padomes 2003.gada 13.jū nija saistošie noteikumi Nr.6
ā
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ē

“Kolkas pagasta plā nojums”, iev rojot 2008.gada 27.marta Satversmes tiesas
spriedumu lī etā Nr.2007-17-05 un trī s detā lplā nojumus, kas grozī juši Kolkas pagasta
teritorijas plā nojumu.
ē ē

ē

ē

2009.gada 23.septembra Dundagas novada Domes s d pieĦ ma l mumu Nr.140
(protokols nr.9., 4. §) “Par Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plā nojuma
groz;ī jumiem” ar kuriem uzsā ka Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas daĜ as
ē
teritorijas plā nojuma grozī jumus un apstiprinā ja darba uzdevumu. P c visu darba
uzdevumā ietverto institū ciju nosacī jumu saĦ emšanas 2009.gada 16.decembra
ē ē
ē
Dundagas novada Domes s d preciz ja plā nojuma grozī jumu darba uzdevumu.
ē
Darba uzdevumā paredz ts noteikt Kolkas pagasta ciemu robežas, noteikt krasta kā pu
aizsargjoslu, izstrā dā t pagasta koplietošanas ceĜ u infrastruktū ras plā nojumu un
ē
aktualiz t teritorijas plā nojuma atĜ autā s izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu
izmaiĦ as atbilstoši likumiem un Ministru kabineta noteikumu normatī viem aktiem.
ē

ē

2009.gada 23.februā rī Dundagas pagasta padomes atc la 2008.gada 25.marta l mumu
ē
Nr.107 (protokols Nr.3, 34. §) “Par detā lo plā nojumu Talsu iela 1” , kurā paredz bū v t
ē
veikalu valsts nozī mes kultū rv sturiskā objekta Dundagas luterāĦ u baznī ca
aizsargjoslā .
ē

2009.gada 26.augustā Dundagas novada Dome ar l mumu Nr.110 (protokols Nr.7, 23.
§) pā rapstiprinā ja Dundagas pagasta padomes saistošos noteikumus Nr.21 “Ī pašuma
“MuĦ u Grabi” detā lplā nojuma grafiskā daĜ a, teritorijas izmantošana un apbū ves
noteikumi” kā saistošos noteikumus Nr.8.
ē ē

ē

2009.gada 23.septembra Dundagas novada Domes s d ar l mumu Nr.160 (protokols
Nr.9, 23. §) pā rapstiprinā ja Kolkas pagasta padomes saistošos noteikumus Nr.2
“Detā lplā nojums Nr.07/08/07 Kolkas pagasta nekustamā ī pašuma “Brī zes” teritorijai,
kad. Nr.8862 007 0257” kā saistošos noteikumus Nr.11.
ē ē

ē

2009.gada 23.septembra Dundagas novada Domes s d izskatī ja v l 24 Kolka pagasta
padomes apstiprinā tos detā lplā nojumus, kuru pā rapsriprinā šanu atlika lī dz Kolkas
pagasta teritorijas plā nojumu grozī jumu sagatavošanai un ciema robežu
apstiprinā šanai, jo lī dz ar ciema robežu atcelšanu šo detā lplā nojumu darbī ba uz laiku
ē
ir aptur ta.
Uz laiku apturē tie detā lplā nojumi skar sekojošus ī pašumus:
Sī kragā – Jaunjomi, Birzes, Ė irškalni;
ē
– MazirbesėDzelmes, Julgi, Dainas, Mieri, TaizeĜ i;
Mazirb
ā
Košragā
– Kinne-Dī i, jaunžoki, Pītagi, Kaln ji;
Pitragā – Randi-2, Priežmalas, Spilves, Zī riĦi;
ā
– Taliskeri, J Ħkalni, Juri;
Saunagā
ē
Vaid
– Bierandi, Dubultvē ji, Mežrukši, SpuĦi, Bērzi, Laši, Veclekši;
Kolkā – Kristi 3, Strautnieki;
Ušos
– Lī vkrasti.
ē ē

2009.gada 23.septembra Dundagas novada Domes s d apstiprinā ja darba uzdevumu
ē
ē
detā lplā nojuma izstrā dei ī pašumam “Stacijas iela 3”, kurā paredz ts bū v t veikalu
ē
Dundagas ciema valsts nozī mes kultū rv sturiskā objekta Dundagas luterāĦ u baznī ca
aizsargjoslā .
ā
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ē

2009.gada 25.novembrī Dundagas pagasta padome ar l mumu Nr.249 (protokols
Nr.13, 1. §) apstiprinā ja saistošos noteikumus ī pašuma “Atvari” detā lplā nojumam,
ē
ē
kurā paredz ts uzstā dī t 8 v ja ă eneratorus.
Ar Dundagas novada teritorijas attī stī bas un plā ošanas dokumentiem var iepazī ties
pašvaldī bas mā jas lapā : www.dundaga.lv, sadaĜā Dokumenti.

ā
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6. PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM

Ā

Ā

Ā

6.1. N KAM GADA PRIORIT TES
ē

2010.gadā Dundagas novada Domei jā uzsā k ar ES Koh zijas fonda atbalstu ī stenot
Kolkas ciema ū denssaimniecī bas infrastruktū ras rekonstrukcijas projektu un
Dundagas ciema ū denssaimniecī bas infrastruktū ras rekonstrukcijas otrā kā rta.
Par pašvaldī bas lī dzekĜ iem plā nota Dundagas vidusskolas 2. stā va koridora telpas
rekonstrukcija.
Valsts investī ciju programmas ietvaros plā nota Kolkas ciema dzeramā ū dens
attī rī šanas iekā rtas iegā des un uzstā dī šana.
LAD iesniegti projekti uz ES Lauku attī stī bas programmas pasā kumu
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzī votā jiem”:
• “Dundagas vidusskolas sporta zā les palī gtelpu un garderobes bloka
rekonstrukcija”;
• “Vī dales saieta nama jumta atjaunošana”;
• “Lauku mantojuma saglabā šana un atjaunošana”: “Lauku saimniecī bas
ē
ē
v struriskā s apbū ves atjaunošana Kubalu skolas – muzeja s tā ,
lauksaimniecī bas un mežsaimniecī bas ekspozī ciju izveide ar amatniecī bas
ē
mā cī bu programmu iesp jā m”;
• “Kokas Tautas nama rekonstrukcija”.
Plā nota projektu iesniegšana LAD uz ES Lauku attī stī bas programmas pasā kumu
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzī votā jiem”:
• “Dundagas brī vdabas estrā des rekonstrukcija”;
• “Kolkas lī vu saieta nama rekonstrukcija”
ē

2010.gadā paredz ts pabeigt ERAF projektu par dabaszinā tĦ u kabinetu renovā ciju un
labiekā rtošanu Dundagas vidusskolā .

6.2. PIETEIKTIE
PROJEKTI
ē

Valsts m rė programmā m un ES struktū rfondiem iesniegtie projekti:
Nr. Projekta nosaukums

Finanšu avots

1.

Valsts
investī cija
ē
ES Koh zija

2.
3.
4.

Summa
Ls
Dundagas pagasta sporta halles bū vniecī bas 53 554,30
uzsā kšana
030
Ū denssaimniecī bas pakalpojumu attī stī ba 1
Dundagā
389,67
Ū denssaimniecī bas infrastruktū ras attī stī ba 397 113,00
Dundagas novada Kolkas ciemā
ē
Lauku saimniecī bas v sturiskā s apbū ves 173 932,00
ē
atjaunošana Kubalu skolas – muzeja s tā ,
lauksaimniecī bas
un
mežsaimniecī bas
ekspozī ciju izveide ar amatniecī bas mā cī bu
ē
programmu iesp jā m
ā
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Dundagas lielā s sporta zā les palī gtelpu
vienkā ršotā rekonstrukcija
6. Vī dales saieta nama jumta atjaunošana
7. Kolkas
tautas
nama
vienkā ršotā
rekonstrukcija
8. Kvalitatī vai dabaszinā tĦ u un matemā tikas
bā zes
apguvei
atbilstošas
materiā lā s
nodrošinā šana Dundagas vidusskolā
9. Izglī tī bas iestā žu informatizā cija:
- Dundagas vidusskolas informatizā cija
- Kolkas pamatskolas infromatizā cija
10. Mazirbes
speciā lā s
internā tpamatskolas
infrastruktū ras un aprī kojuma uzlabošana
11. Skolas autobuss
5.

ā

26 416,65

ES ELFLA

22 614,20
81 997,31

ES ELFLA
ES ELFLA

93 655,69

ES ERAF

26 975,25

ES ERAF

98 392,00

ES ERAF

42 350,00

Latvijas
Šveices
sadarbī bas
programma
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PIELIKUMI
ē

1. Domes l mums par 2009.gada publisko pā rskatu
2. Revidentu ziĦ ojums
ē

3. Novada Domes l mums par 2009.gada budžeta izpildi
4. Pašu kapitā la izmaiĦ u pā rskats

ē

5. Pašvaldī bas ī pašumi sadalī jumā pa nekustamā ī pašuma lietošanas m rė u
grupā m uz 01.01.2010.

ā
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