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IEVADS 

Dundagas novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, realizējot administratīvi teritoriālo reformu, 

apvienojot Dundagas un Kolkas pagastu teritorijas un pārľemot to īpašumus, institūcijas, 

tiesības un saistības. 

 

Dundagas novads atrodas Latvijas rietumu daļā - Ziemeļkurzemē. Iedzīvotāju skaits 

2010.gada sākumā bija 4740, gada beigās – 4660. Iedzīvotāju blīvums – 7 iedzīvotāji uz km2. 

 

Dundagas novads un aizľem 674km2, no kuriem 103 km2 ir lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes un 452 km2 ir meţi un purvi. 

 

Dundagas novada un Dundagas pagasta administratīvais centrs ir Dundagas ciems, Kolkas 

pagasta administratīvais centrs ir Kolkas ciems. Lielākās apdzīvotās vietas:  Dundaga, Kolka, 

Kaļķi, Neveja, Pāce, Vīdale un Mazirbe. Ar 1999.gada 23.marta Dundagas pagasta padomes 

lēmumu ir atjaunots pagasta teritoriālais iedalījums ciemos, kāds tas bija 1939.gadā. 

2011.gada 1.janvārī Dundagas novadā dzīvesvietas bija deklarējuši 4660 iedzīvotāji. 

2010.gadā kopējais iedzīvotāju skaits novadā samazinājies par 80 iedzīvotājiem. Dundagas 

ciemā dzīvo 1682 iedzīvotāji, Kolkas ciemā dzīvo 874 iedzīvotāji. Pēc nacionālā sastāva 94 % 

ir latvieši. 

2010.gadā Dundagas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 29 jaundzimušie, miruši 70  

pagasta iedzīvotāji, reģistrētas 11 laulības. 

 

Lielākā daļa no Dundagas novada atrodas Ziemeļkurzemes augstienes Dundagas pacēlumā un 

Piejūras zemienē. Klimatiskos apstākļus stipri ietekmē abu jūru (Baltijas jūra un Rīgas jūras 

līcis) tuvums, kā arī augstuma starpība. Rudeľi ir garāki, pavasaris iestājas vēlāk kā citā 

Latvijas teritorijā. 

 

Novada teritorijā atrodas 16 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas – viens nacionālais parks, 

septiľi dabas liegumi un astoľi dabas pieminekļi. Slīteres nacionālais parks un visi pagastā 

esošie dabas liegumi: Kaļķupes ieleja, Raķupes ieleja, Daiki, Kadiķu nora, Rukšu purvs, 

Ģipkas lankas, Pāces pļavas ir Eiropas nozīmes dabas aizsardzības teritorijas un iekļautas 

NATURA2000 tīklā. Dundagas novadā atrodas 20 valsts nozīmes kultūrvēsturiskie 

pieminekļi, no kuriem pašvaldības valdījumā ir trīs -  Dundagas viduslaiku pils, Kubalu skola 

un Kalnadārza pilskalns. 
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. JURIDISKAIS STATUSS 

2009. gada 1. jūlijā saskaľā ar Administratīvi teritoriālas reformas likumu izveidots Dundagas  

novads ar administratīvo centru Dundagas ciemā.  

1.2. POLITISKĀ VADĪBA 

Dundagas novada Dome darbojas 13 domes deputātu sastāvā: Aldons Zumbergs, Guntis 

Pirvits, Ēriks Bērzkalns, Uldis Katlaps, Asja Felta, Valdis Rande, Smaida Šnikvalde, Regīna 

Rūmniece, Tija Liepa, Linda Vīksna, Irina Jānberga, Gunta Abaja, Aigars Zadiľš.   

Domē, saskaľā ar Dundagas novada pašvaldības nolikumu, izveidotas un darbojas trīs 

pastāvīgās komitejas:  

 

Finanšu komiteja,   

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja,  

Attīstības un plānošanas komiteja. 

1.3. PASTĀVĪGO KOMITEJU DARBĪBA 

1.3.1. Dundagas novada Domes pastāvīgās komitejas 

No 2010. gada  jūlija mēneša  Dundagas novada Domē darbojas trīs pastāvīgās komitejas - 

Finanšu komiteja,  Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, Attīstības un plānošanas 

komiteja. 

 

Finanšu komiteja darbojas sekojošā sastāvā: 

 

Priekšsēdētājs: Aldons Zumbergs 

Locekļi: Aldons Zumbergs  

 Guntis Pirvits 

 Regīna Rūmniece 

 Aigars Zadiľš 

 Uldis Katlaps 

 Ēriks Bērzkalns 

 

2010. gadā notikušas 13 komitejas sēdes, kurās sagatavoti jautājumi izskatīšanai Domes sēdē 

par budţeta sastādīšanu un grozījumiem, sniegti atzinumu par projektiem, kas saistīti ar 

finanšu resursu izlietošanu, kā arī par Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija 

saistīta ar budţetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem, izskatīti izpildvaras, 

pašvaldības iestāţu finanšu līdzekļu pieprasījumi u.c.. 

 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja darbojas sekojošā sastāvā: 

 

Priekšsēdētājs: Regīna Rūmniece  

Locekļi: Uldis Katlaps 

 Valdis Rande 

 Irina Jānberga 

 Linda Vīksna 

 Gunta Abaja 
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2010. gadā notikušas 16 komitejas sēdes, kurās sagatavoti jautājumi izskatīšanai Domes sēdē 

par izglītības jautājumiem saistībā ar pašvaldības izglītības iestāţu darba nodrošināšanu, par 

kultūras, sporta pasākumu organizēšanu, kultūras mantojuma saglabāšanu, sociālo 

pakalpojumu nodrošināšanu u. c. 

  

Attīstības un plānošanas komiteja darbojas sekojošā sastāvā: 

 

Priekšsēdētājs: Aigars Zadiľš 

Locekļi: Asja Felta 

 Ēriks Bērzkalns 

 Guntis Pirvits 

 Smaida Šnikvalde 

 Tija Liepa  

 

2010. gadā notikušas 16 komitejas sēdes, kurās sagatavoti jautājumi izskatīšanai Domes sēdē 

par Kolkas pagasta teritorijas attīstības plānu, par detālplānojumu izstrādi, par zemes īpašumu 

lietām, vides aizsardzību, investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju, par nedzīvojamo 

telpu izmantošanu un nomu, komunālajiem pakalpojumiem, par tūrisma informācijas centra 

darbību u.c. 

1.3.2. Ciemu valdes 

Kolkas ciema valde 

Kolkas ciema valde izveidota 2010. gadā pēc Dundagas  novada izveidošanas.  Iedzīvotāju 

sapulcē tika ievēlēta valde 6 cilvēku sastāvā: valdes priekšsēdētājs Jānis Dambītis, valdes 

locekļi - Dainis Zvirbulis, Oskars Sproģis, Aldis Tindenovskis, Ingrīda Liepa, Dzintra 

Tauniľa, Velta Šteine.  

  

2010. gadā notikušas 8 valdes sēdes, kurās apspriesti Kolkas ciema un pagasta aktuāli 

jautājumi un problēmas, uzklausīti pašvaldības iestāţu darbinieku ziľojumi un izteikti 

ieteikumi pagasta pārvaldei daţādu jautājumu risināšanā, valdes locekļi informēti par novada 

domes pieľemtajiem lēmumiem. 

1.4. PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS UN IESTĀDES  

Saskaľā ar Dundagas novada pašvaldības nolikumu Dundagas novada Domes lēmumu 

izpildes nodrošināšanai izveidota pašvaldības administrācija ar sekojošām struktūrvienībām: 

Kanceleja un personāla daļa. 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

Attīstības un plānošanas nodaļa. 

Dzimtsarakstu nodļa. 

Bāriľtiesa. 

Būvvalde. 

Sociālais dienests. 

Saimnieciskais dienests. 

Izglītības nodaļa. 

Sabiedriskās kārtības nodaļa. 

Kultūras institūcijām - 

Kultūras un sporta nodaļa. 

Dundagas pils. 

Sabiedrisko attiecību nodaļa. 

Kubalu skola – muzejs. 

Dundagas bibliotēka. 
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Kaļķu bibliotēka. 

Vīdales bibliotēka.. 

Pirmsskolas izglītības iestāde ―Kurzemīte‖. 

Dundagas tūrisma informācijas centrs. 

 

 un pašvaldības iestādēm: 

Dundagas vidusskola. 

Kolkas pamatskola ar pirmsskolas izglītības iestādi ―Rūķītis‖. 

Dundagas Mākslas un mūzikas skola. 

Kolkas mūzikas skola. 

Mazirbes speciālā skola. 

Veselības un sociālās aprūpes centrs. 

Kolkas pagasta pārvalde ar pārraudzības struktūrvienībām: 

Kolkas bibliotēka 

Mazirbes bibliotēka 

Kolkas tautas nams 

2. IESTĀŽU DARBĪBAS REZULTĀTI 

2.1. KOLKAS PAGASTA PĀRVALDE 

2.1.1. Vispārējs raksturojums 

 Administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas rezultātā bijusī Talsu rajona Kolkas 

pagasta teritorija ar 01.07.2009  tika iekļauta Dundagas novadā, vienlaicīgi, saskaľā ar 

Dundagas novada domes nolikumu,  izveidojot Dundagas novada iestādi - Dundagas novada 

Kolkas pagasta pārvaldi ar pārraudzības struktūrvienībām Kolkas bibliotēku, Mazirbes 

bibliotēku un Kolkas tautas namu. Papildus Kolkas pagasta pārvaldei Kolkas pagasta teritorijā 

vēl atrodas sekojošas Dundagas novada dome iestādes: Kolkas mūzikas skola, Kolkas 

pamatskola ar pirmskolas izglītības iestādi „Rūķītis‖ un Mazirbes speciālā skola. 

 Lai veicinātu domes sadarbību ar Kolkas ciema iedzīvotājiem, iedzīvotāju kopsapulcē 

tika ievēlēta Kolkas ciema konsultatīvā valde, kura savukārt izvirzīja  novada domei 

apstiprināšanai Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju kandidatūras. no 08.07.2009 pagasta 

pārvaldes vadītājs ir Aldis Pinkens. 

 Kolkas pagasta pārvaldē 2010. gadā strādāja sekojoši darbinieki: 

pārvaldes vadītājs - kasieris 

grāmatvede - lietvede 

saimniecības pārzinis 

Kolkas bibliotēkas vadītāja un Mazirbes bibliotēkas bibliotekāre 

tautas nama vadītāja un divi vadītāja palīgi 

automašīnas vadītājs 

pārvaldes vadītāja palīgs sociālajos jautājumos 

tirgus pārzinis 

kapu pārzinis 

3 sētnieki 

apkopēja 

5 kurinātāji (apkures sezonas laikā) 

 

24.22.2010 novada dome ir lēmusi par Kolkas pagasta pārvaldes reorganizāciju, kā rezultātā 

Kolkas un Mazirbes bibliotēkas ar 01.01.2011 tiks iekļautas Dundagas novada centrālajā 

bibliotēkā. 
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Pārskata periodā Kolkas pagastā ESF un NVA pasākuma ietvaros darba praksē tika iesaistīti 

10 bezdarbnieki.  

Lai iedzīvotāji komfortabli varētu saľemt pašvaldības pakalpojumus, Kolkas pagasta pārvaldē 

regulāri pieľem Dundagas novada bāriľtiesas, pašvaldības policijas, sociālā dienesta 

speciālisti. Pagasta pārvaldē iedzīvotāji var deklarēt savu dzīvesvietu, kā arī samaksāt valsts 

noteiktās nodevas, nodokļus un komunālos maksājumus. 

2.1.2. Ekonomika, finanses 

 Kolkas pagasta pārvaldei ir savi konti LR komercbankās un valsts kasē. Kolkas 

pagasta pārvaldes grāmatvede kārto centralizēto grāmatvedību visām Kolkas pagasta teritorijā 

esošajām novada domes iestādēm (izľemot Mazirbes speciālo internātpamatskolu) un Kolkas 

pagasta pārvaldei. 

 27.01.2010 apstiprinātais Kolkas pagasta pārvaldes budţeta izdevumu plāns, kas ietver 

arī Kolkas pamatskolas un Kolkas mūzikas skolas izdevumus, bija 388 382 LVL, pēc 

grozījumiem 29.09.2010 417 793 LVL, izpilde uz 31.12.2010 401 811 LVL, kas ir par 7.5% 

mazāk nekā 2009. gada budţeta izpilde. Neizpildītas īstermiľa parādsaistības pret kreditoriem 

uz 31.12.2010 ir 28990 LVL, uzkrātās saistības 9873 LVL. Debitoru parādi 9885 LVL 

2.1.3. Saimnieciskā darbība, nekustamais īpašums 

 Kolkas pagasta pārvalde rūpējas par 18.513 km pašvaldībai piederošu A, B un C 

grupas  ceļu uzturēšanu Kolkas pagastā, kā arī apsaimnieko 3 dzīvokļus sev nepiederošās 

mājās un  6 ēku īpašumus. Pārskata periodā tika noslēgts viens jauns dzīvokļa īres līgums. 

 Dundagas novada dome ir deleģējusi Kolkas pagasta pārvaldei ar zvejas tiesību nomu 

Rīgas jūras līča piekrastē Kolkas pagasta robeţās saistīto darbību pildīšanu. 2010. gadā 

Kolkas pagasta teritorijā zvejas tiesību nomnieki bija 97 pašpatēriľa un komerczvejnieki. 

 22.06.2010 novada domē tika apstiprināts un 03.09.2010 laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis‖ izsludināts Kolkas pagasta teritorijas plānojums. 

 21.06.2010 tika iedarbināta Kolkas pagasta pārvaldes 2009. gadā iegādātā membrānas 

tipa dzeramā ūdens attīrīšanas iekārta, par kuru 22.12.2010 novada dome lēma to iekļaut 

pašvaldības SIA Kolkas ūdens pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu. Iekārtas tirgus vērtība 

uz to brīdi ir 78 600 LVL. 

 Tā kā gan iepriekšējo gadu laika apstākļi, gan jo īpaši 2010. gada pavasaris rāda to, ka 

Kolkas ciemā ir problēmas ar virszemes ūdeľu novadīšanu, tika veikta daţu novadgrāvju 

tīrīšana un padziļināšana (apm 200 m garumā), gan uzmērīšana un nivelēšana, lai 2011. gadā 

darbus turpinātu. Šiem nolūkiem no Kolkas pagasta pārvaldes speciālā budţeta DRN 

līdzekļiem iztērēti 715 LVL. Papildus tam domē tika nolemts piedalīties Interreg Centrālā 

Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros pilotprojektā „Kolkas pagasta piekrastes ciemu 

augstā virszemes ūdens līmeľa pazemināšana‖. 

2.1.4. Kultūra, brīvais laiks 

 Kolkas Tautas nams ir Dundagas novada domes izveidota  Kolkas pagasta pārvaldes 

padotībā esoša struktūrvienība, kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, 

izplatīšana un saglabāšana. 

Kopš 2009. gada septembra par vadītāju strādā Inora Sproģe. Pavisam kopā strādā 6 

darbinieki.  

Tautas namā darbojas rokdarbnieku klubiľš un  šādi pašdarbības kolektīvi: 

Kolkas jauktais koris, vadītāja Evita Ernštreite; 

pūtēju orķestris, vadītājs Viesturs Rērihs; 

līvu dziesmu ansamblis „Laula‖, vadītāja Dzintra Tauniľa; 

senoru ansamblis „Sarma‖, vadītāja Inora Sproģe;  

kolkētāju ansamblis, vadītāja Dzintra Tauniľa; 

amatierteātris, vadītāja Ilona Onzule. 
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2010. gada budţeta izdevumi tautas namam un pašdarbības kolektīviem  Ls 24 244, ieľēmumi 

no biļetēm Ls 2 252. 

Pārskata gada laikā notikuši ap 50  daţādu pasākumu – tradicionālie valsts un nacionālie 

svētki, teātra izrādes, filmas, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, dzeju vakari, balles, 

diskotēkas, pensionāru padomes „Sarma‖ organizētie atpūtas vakari u.c.  Kā nozīmīgākie 

minami šādi pasākumi: 

Maijas Laukmanes un Daiľa Kārkluvalka grāmatas „Šīpuse‖ atvēršanas svētki; 

Ansambļa „Laula‖10 gadu jubileja; 

Jūras svētki  „Kolkasragam 970‖; 

Baibas Šuvcānes grāmatas „Senais lībiešu ciems – Kolka‖ atvēršanas svētki;  

Jubilejas pasākums „Kolkas tautas namam 55‖.  

No 2011. gada 6.-11. jūlijam Kolkas pūtēju orķestris piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes 

Dziesmu svētkos. 

2010. gadā iegādāti jauni zāles krēsli un gūts atbalsts ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai) projektam «Kolkas tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija», kura 

realizācijas rezultātā 2011. gadā Kolkas tautas nams iegūs jaunu jumta segumu, jaunus logus, 

rekonstruētu apkures sistēmu, lielās zāles remontu u.c. uzlabojumus. 

2.1.5. Sociālā palīdzība 

 Kolkas pagasta pārvaldē strādā pārvaldes vadītāja palīgs sociālajos jautājumos, kura 

pienākumi ir rūpēties par sociāli mazaizsargāto pagasta iedzīvotāju neatliekamo vajadzību 

apmierināšanu un tiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību. 

 Kopš Kolkas pagasta pārvaldes izveidošanas sociālais darbinieks strādā Dundagas 

novada sociālā dienesta virsvadībā, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju uz vietas aizpildīt iztikas 

līdzekļu deklarācijas, saľemt izziľas, pārtikas pakas u.c. paredzēto palīdzību, kā arī koordinēt 

šīs palīdzības saľemšanu, apzinot mērķauditoriju un tādējādi atvieglojot novada sociālā 

dienesta darbu. 

 2010. gadā Kolkas pagasta pārvalde saľēma ārvalstu privātpersonas ziedojumu Ls 776 

ar mērķi „sociālā palīdzība Kolkas pagasta iedzīvotājiem‖. Daļa no šī ziedojuma tika izlietota 

Kolkas pagasta pensionāru, vecāku par 80 gadiem (kopā 51 iedzīvotājs), sveikšanai 

Ziemassvētkos, sagādājot tiem pārtikas pakas ar ikdienā nepieciešamiem un vajadzīgiem 

produktiem. Kā arī tika saľemta krava no Šveices ar privātpersonu saziedotām saimniecībā 

noderīgām precēm (gultas veļa, trauki, rotaļlietas, lietoti apģērbi, ziemas apavi utml), kas tika 

izdalītas trūcīgajām ģimenēm Kolkas pagastā. 

2.2. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 

Sabiedrisko kārtību un drošību Dundagas pagastā nodrošina pašvaldības policija un 

administratīvā komisija. Pašvaldība sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 2010.gadā ir 

atvēlējusi budţeta līdzekļus Ls 17 577 apjomā.  

2.2.1. Pašvaldības policija 

Salīdzinot 2010. un 2009. gadu, sabiedriskā kārtība Dundagas novadā tomēr ir jūtami 

uzlabojusies. Patruļstundu skaits pērn bijis 637, aizpērn — 520, par alkohola lietošanu pērn  

sastādīti 16 protokoli, aizpērn — 42. Ceļu policijai 2010. gadā nodotas 16 personas, kas 

vadījušas transporta līdzekli alkohola reibumā, 2009. gadā — 4 personas. Sadarbībā ar 

Dundagas Sociālā dienesta darbiniekiem un Bāriľtiesu pērn veiktas 55 apsekošana, aizpērn —  

30. Pērn izskatīti un sniegtas atbildes uz 20 iesniegumiem, aizpērn — uz 11.   

2010. gada jūnija vidū pieľēma grozījumus Administratīvā pārkāpuma kodeksā  par 

nepilngadīgu personu smēķēšanu un alkohola lietošanu, un novadā sastādīti 12 administratīvā 

pārkāpuma protokoli. Alkohola nodošana nepilngadīgu personu rīcībā pērn fiksēta 3 

gadījumos, aizpērn — 4. Šai problēmai pievērsīsim vēl lielāku uzmanību, jo vecāki «nezina», 
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ka viľu nepilngadīgās atvases nodarbojas ar smēķēšanu, nejūt cigarešu dūmu smaku, 

pusaudzim ierodoties mājās no klaiľošanas naktī pa Dundagu. 

Par sīko huligānismu, kas izpaudies kā miera traucēšana apkārtējiem iedzīvotājiem, pērn 

sastādīti 4 administratīvā pārkāpuma protokoli, aizpērn tikai 1.  Vairāk sākuši klaiľot 

saimnieku pamesti suľi, kas pamanījušies uzbrukt meţa dzīvniekiem un arī sakost 

kājāmgājējus. Par «Dzīvnieku aizsardzības likuma» neievērošanu un dzīvnieka klaiľošanu 

šogad sastādīti 5 protokoli. 

 

Pašvaldības policijas darba rezultatīvie rādītāji 2010. gadā. 

 SAĽEMTI IZSAUKUMI 

Apkalpoti personu policijas izsaukumi 179 

t.sk. izsaukumi par konfliktiem ģimenē   

t.sk. izsaukumi saistīti ar glābšanas darbiem   

t.sk. izsaukumi saistīti ar stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem   

AIZTURĒTĀS PERSONAS 

Aizturētas personas kopā (visi kopā) 20 

t.sk. aizturētas meklēšanā esošas personas   

t.sk. aizturētas personas uz aizdomu pamata par noziedzīgā nodarījuma 

izdarīšanu 
  

t.sk. aizturēti nepilngadīgie   

Izľemti bērni no ģimenēm   

Personas nogādātas narkotisko vielu ietekmes ekspertīzes veikšanai   

Aizturētas personas nogādātas atskurbtuvē 8 

GLĀBŠANAS  DARBI 

Izglābti cilvēki   

Sniegta medicīniskā palīdzība   

SAĽEMTIE UN IZSKATĪTIE PERSONU IESNIEGUMI 

Saľemtie personu iesniegumi 20 

Izskatīti personu iesniegumi 20 

REĢISTRĒTI ADMINISTRATĪVIE PĀRKĀPUMI 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli (APP) 56 

t.sk. par pašvaldības noteikumu neievērošanu   

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās 

noteikumu pārkāpumiem (APP-paziľojumi) 
  

Piemēroti administratīvie naudas sodi pārkāpumu izdarīšanas vietā, gadījumu 

skaits (soda kvītis) 
  

Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem   

ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA LIETAS 

Izskatītas administratīvā pārkāpuma lietas savā struktūrvienībā 36 

Nosūtītas administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai citām institūcijām 21 

DARBS MASU PASĀKUMOS 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos   

Nostrādātas stundas masu pasākumu laikā 89 

PROFILAKTISKAIS DARBS un SADARBĪBA 
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Veikti reidi likumpārkāpumu profilaksei 51 

Veikti izglītojošie pasākumi mācību iestādēs 1 

Sadarbība ar daţādām institūcijām (NMP, slimnīcām, VUGD, VP un citi) 

(gadījumu skaits) 
25 

CITI REZULTĀTI 

Atklāti noziedzīgie nodarījumi 3 

Veiktas apsekošanas un pārbaudes sadarbībā ar bāriľtiesu un sociālo dienestu 55 

2.2.2. Administratīvā komisija 

2010. gadā administratīvās komisijas sastāvā izmaiľu nav un tā turpina darbu 7 locekļu 

sastāvā: komisijas priekšsēdētāja – Smaida Šnikvalde, komisijas sekretāre – Dace Kurpniece, 

komisijas locekļi: Daina Dēvita, Dace Bergmane, Dzintars Ozols, Aigars Kehers, Vitālijs 

Nazarovs, Edgars Millers.  

2010. gadā notikušas l2 administratīvās komisijas sēdes, kurās izskatītas 74 administratīvā 

pārkāpuma lietas. 

2010.gada 1 pusgadā tiek turpināts darbs pie saistošo noteikumu projekta Dundagas novada 

sabiedriskās kārtības noteikumi precizējumu un labojumu veikšanas, vadoties pēc LR 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas norādēm. 

Saistošie noteikumi Dundagas novada sabiedriskās kārtības noteikumi apstiprināti un stājušies 

spēkā 2010.gada jūlijā. 

2.3. IZGLĪTĪBA 

2.3.1. Pirmskolas izglītības iestādes 

2.3.1.1. Dundagas PII „Kurzemīte”-2010.gada pārskats. 

Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde „Kurzemīte‖ dibināta 1950.gadā. Pašreiz iestāde 

atrodas Dundagas pagasta administratīvajā centrā un darbojas 1984.gada uzceltajā ēkā. 

2010.gada 1.septembrī Dundagas PII ‖Kurzemīte‖  Pirmsskolas izglītības programmas apguvi 

nodrošina 129 pirmsskolas vecuma bērniem no 1,5- 7g.v. 

Iestādes 2010.gada budţets- 133 184 Ls. No tā pašvaldības ieguldījums pirmsskolas izglītības 

iestādes darbības nodrošināšanai ir 93318 Ls, valsts mērķdotācija 5/6 gadīgo apmācībai – 

23187 Ls, vecāku līdzdalības maksājumi- Ls 16679 Ls. 

Izglītības iestādes darba reţīms- 10,5 stundas. Mācību valoda- latviešu.  Kopējais grupu 

skaits- 6, to skaitā 5-6 gadīgiem – 3 grupas; pedagoģiskie darbinieki-16, tehniskie darbinieki- 

12. 

Pirmsskolas izglītības iestāde strādā pēc Pirmsskolas izglītības programmas, kods 01011111, 

kura licencēta 2010.gada 23.augustā, Nr. V-2748 un  Speciālās izglītības programmas 

izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511, kura licencēta 2010.gada 

22.septembrī, Nr. V-2920. 

Iestādes galvenie darbības pamatvirzieni: 

Bērnu drošības nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādē; 

Ģimenes un skolotāja kopsadarbība bērna izglītošanā pirmsskolas izglītības iestādē; 

Bērna psiholoģiskās sagatavošanas nodrošināšana pamatizglītības sākšanai. 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes tradīcijas: 

Latviešu gadskārtu svētku nedēļas; 

Bērnu jauno talantu konkurss „Dunduriľš‖; 

Sporta svētki; 

Izlaidums. 
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Vidējais bērnu skaits Dundagas PII: 

 

2009 gada decembrī-69 

2010 gada janvārī- 81 

2010 gada decembrī – 87 

2011.gada janvārī- 90 

2.3.1.2. Kolkas pamatskolas struktūrvienība pirmskolas izglītības iestāde „Rūķītis” 

un internāts „Rūķu nams”  

Pirmsskolas iestādes darbības mērķis – Bērnā veidot ES apziľu, kas balstīta uz savas rīcības, 

darbības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanu, uz savu spēju izpausmi aktīvā darbībā, 

ievērojot vispārcilvēciskās vērtības. 

Attīstīt katra bērna aktivitāti – ētiski estētisko, intelektuālo, fizisko, veidojot iekšēju vēlmi 

izzināt apkārtējo pasauli, uztvert lietas kopsakarības  un apgūt pieaugušo radīto pieredzi. 

Harmoniski un vispusīgi sagatavot bērnu pamatizglītības apgūšanai. 

Uzdevumi: 

Radīt labvēlīgu un attīstošu vidi, kas rosinātu bērnus līdzdarboties, ievērojot bērnu 

vecumposmu īpatnības. 

Nodrošināt kvalitatīvu apmācību, balstoties uz rotaļu apmācības metodi. 

Radīt apstākļus, kas ļautu bērnam aktīvā darbībā apgūt individuālo pieredzi. 

Veicināt katra bērna kā indivīda attīstību izmantojot dabu un apkārtni bērna emocionālās 

sfēras, tēlainās domāšanas un radošo spēju attīstībai. 

Gaidāmais rezultāts: 

Vispusīgi un harmoniski attīstīts, aktīvs bērns, kas apzinās sevi kā daļu no sabiedrības. Bērns, 

kas uztver lietas kopsakarības, apzinās sevi kā daļu no dabas un apkārtējās vides. Intelektuāli 

gatavs uzsākt pamatizglītības apguvi vispārizglītojošā skolā. 

Iestādes 2010.gada budţets- 44 405 Ls. No tā pašvaldības ieguldījums pirmsskolas izglītības 

iestādes darbības nodrošināšanai ir 31 982 Ls, valsts mērķdotācija 5 un 6 gadīgo apmācībai – 

7 869 Ls, vecāku līdzdalības maksājumi- Ls 4 554 Ls. 

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbu 2010. gadā: 

Samazinās bērnu skaits, 2010./2011. m.g  uzsāk 36 bērni: 

grupa(1-5g.) -13 bērni, 

2 grupa (5 un 6 g.) - 23 bērni.   

Pedagoģiskais personāls - 3,95 slodzes, no tām 0,29 (0,1 psihologs, 0,18 logopēds) izmanto 

atbalsta personāla finansēšanai darbam skolā un pirmsskolas grupās. 

Saimnieciskais personāls -5,0 slodzes. 

Būtiskas pārmaiľas iestādes darbā un kā tās ietekmē finanšu rezultātus 

Saimniecisko izdevumu izmaksu paaugstināšanās – radās neplānoti budţeta izdevumi: 

ūdens patēriľa tarifa pieaugums,  

ūdensvada avārijas seku likvidēšana. 

Bērnu skaitam samazinoties, pieaug  iestādes uzturēšanas izmaksas vienam bērnam. Iemesli – 

ģimeľu izbraukšana uz ārvalstīm. (2010. gadā izbraukušas 3 ģimenes – 5 pirmsskolas vecuma 

bērni). 

Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās: 2010.g. 3 jaundzimušie, 2010.g 18 cilvēki miruši. 

Paredzamie notikumi, kas būtiski ietekmēs iestādes darbību nākotnē: 

No 2011. gada 1. septembra darbu varētu uzsākt 2 pirmsskolas grupas ar 36 bērniem, šajā 

mācību gadā obligāto 5 un 6 gadīgo bērnu sagatavošanas programmu mācībām skolā 

apguvuši 6 bērni. 

Nepieciešams nodrošināt Internāta pakalpojumus pirmsskolas bērniem. 

Būtiskie riski un neskaidrie apstākļi ar kuriem iestāde saskaras:  

Netiek piesaistītas jaunās ģimenes, nerodas jaunas darba vietas. 
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Pētniecības darbi, attīstības pasākumi: 

Uzsākt biedrības „Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu radošās darbības centra 

Zītars‖ darbību, piedalīties projektos. 

Pedagogi piedalās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītība sistēmas 

optimizācijas apstākļos‖. 

Sniegt pakalpojumus citu novadu bērniem - Rojas novada, Melnsils. 

2.3.2. Pamatizglītības iestādes 

2.3.2.1. Kolkas pamatskola 

2.3.2.1.1. Pamatinformācija: 

Kolkā pirmā skola dibināta 1881.gadā. Kolkas pamatskolas jaunā ēka celta 1961.gadā. No 

1994.gada Kolkas pamatskola ir Kolkas pagasta padomes pakļautībā. Izveidojoties Dundagas 

novadam, 2009.gadā Kolkas pamatskola ir Dundagas novada Domes iestāde ar 

struktūrvienību PII „Rūķītis‖. Septembrī PII „Rūķītis‖ 2.stāvā savu darbību uzsāk internāts 

„Rūķu nams‖ ar 15 gultas vietām. 

2010.gada 1.septembrī Kolkas pamatskola pamatizglītības apguvi nodrošina 85 skolēniem. 

PII „Rūķītis‖ 1.septembrī apmeklē 34 bērni, bet internātā dzīvo 11 izglītojamie no Dundagas 

novada.  

Kolkas pamatskolā ir pamatizglītības īstenošanai nepieciešamā materiālā bāze, tai skaitā, 

datorklase ar patstāvīgu interneta pieslēgumu un interaktīva tāfele. Nepietiekama skolēnu 

skaita dēļ mācību gadu skola uzsāk ar apvienotu 1.un 2.klasi un apvienotām mācību stundām 

klasēs ar mazu skolēnu skaitu. Skolā fakultatīvās nodarbības tiek izmantotas eksāmenu 

mācību priekšmetu padziļinātai mācīšanai. Skola īsteno šādu interešu izglītību: pūtēju 

orķestris, vides izglītības pulciľš Zaļā komiteja, netradicionālie rokdarbi, vizuālā māksla, 

lībiešu interešu grupa, vokālais ansamblis, datorpulciľš, sporta pulciľš. 

No 2010.gada 1.septembra ar nelielām darba slodzēm skolā ir pieejams psihologs un 

logopēds. Samazinātas darba slodzes direktora vietniekiem izglītības jomā un ārpusklases un 

audzināšanas darbā.  

Pēc pamatskolas beigšanas visi absolventi izglītību turpina Rojas, Dundagas vidusskolās vai 

vidējā profesionālajā mācību iestādē. 

2.3.2.1.2. Iestādes darbības rezultāti: 

Kolkas pamatskola ir izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības programmu, 

kods 21011111 un pirmskolas izglītības programmu, kods 01011111. No 2010.gada 

1.septembra skola īsteno Speciālās izglītības programmu skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem, kods 21015611, kuru apgūst 5 skolēni. 

Kopš 2000. gada skolas darba prioritāte ir vides izglītība. Divus gadus Kolkas pamatskola 

saľēma Diplomu par EKO skolas nosaukuma iegūšanu. 2010.gadā skola ceturto Zaļo karogu 

un starptautisko EKO skolas nosaukumu par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides 

izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē. 

Skolā, EKO skolu programmas ietvaros, darbojas EKO padome. Apstiprināts Skolas vides 

novērtējums un veikta darba analīze. Skolēni aktīvi darbojas Zaļajā komitejā – noorganizēta: 

Dāvanu akcija Ziemassvētkos Dāvātprieks, Zaļā pēcpusdiena, Enerģijas taupīšanas un 

atkritumu šķirošanas reidi pa klasēm, Makulatūras un bateriju vākšanas akcijas, lekciju cikls 

Meţs un stafete, Mārtiľdienas Meţa tirgus. Skola iesaistās projektā Atrastā Latvija. Skolēni 

piedalījušies: VAK rīkotajā kāpu sakopšanas talkā un konkursā „Sulīgākais talku video‖. 

Organizēta mācību priekšmetu integrētā nedēļa  ―Meţs‖. Skolēnu veidotie radošie darbi 

Projektu nedēļas ietvaros izmantoti bukletā „Meţa ābece‖.  

2010.gadā Kolkas pamatskolas skolēni piedalījušies 4 Talsu, Rojas un Dundagas novadu 

mācību priekšmetu olimpiādēs un sacensībās. 4. klases olimpiādē Sintija Antmane iegūst 5. 

vietu un Atzinību (sk. D.Tindenovska), 8.klases ģeogrāfijas olimpiādē Terēze Runce 5.vietu – 
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Atzinību (sk. A.Valciľa), 8.klases latviešu valodas Terēze Runce 1.vietu (sk.A.Brande), 

vizuālās mākslas olimpiādē Jānis Čačis (2.kl.), santa Švaikovska (4.kl.), Paula Kučinska 

(5.kl.), Marta Sakniľa (7.kl.), Elīza Sakniľa (8.kl.) – Atzinības (sk. D.Tindenovska). 

Skolēnu sasniegumi sportā (sk. O.Sproģis, A.Ūdre): 

Iegūta 1.vieta futbola sacensībās Talsu, Dundagas un Rojas novados (O.Sproģis) 

Iegūta 1.vieta Rudens krosa stafetē Talsu, Dundagas un Rojas novados (O.Sproģis) 

Sasniegumi ārpusklases darbā:  

Iegūts EKO skolas Zaļais karogs (sk.A.Ūdre). 

II pakāpes diploms skolas pūtēju orķestrim Latvijas izglītības iestāţu pūtēju orķestru skatē 

Kurzemes novadā, sk.V.Rērihs. 

Iegūta 3.vieta Vides izziľas spēļu konkursā Talsu, Dundagas un Rojas novadu kopīgajā 

konkursā (Zaļā komiteja, A. Ūdre) 

Iegūta atzinība valsts Vides izziľas spēļu skatē valstī (Zaļā komiteja, A.Ūdre) 

Iegūta atzinība par piedalīšanos Zaļajā kodā (V.Rērihs, A.Ūdre) 

Divi kolektīvi no skolas ieguvuši tiesības piedalīties Dziesmu un Deju svētkos (V.Rērihs, 

A.Ūdre) 

Pedagogi piedalās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītība sistēmas 

optimizācijas apstākļos‖. 

Katru gadu skola tiek sagatavota jaunajam mācību gadam, regulāri tiek veikts telpu 

kosmētiskais remonts. Veikts remonts datorklases telpā, tā paplašināta.  

Skolā sporta zāle atrodas trešajā stāvā un, pēc ekspertu slēdzieniem, nav iespējams tajā 

organizēt nodarbības ar dinamiskām slodzēm. Nepiemērotas telpas skolas ēdnīcai ēkas 

3.stāvā. Kapitālais remonts nepieciešams arī skolās 1. stāva gaitenī, kur ―sēţas― un nelīdzena 

kļuvusi grīda. Morāli un fiziski novecojis ķīmijas, bioloģijas un fizikas kabinets. Nav 

piemērotas telpas skolas bibliotēkai. 

Nepietiekama finansējuma dēļ projekts ―Kolkas pamatskolas energoefektivitātes 

paaugstināšana un sporta zāles būvniecība‖ netiek turpināts.  

2.3.2.1.3. Personāls: 

Pedagogu skolā un PII „Rūķītis‖ izglītības raksturojums 2010./2011. m.g. 

Skolotāju skaits 20 100 % 

Skolotāji ar augstāko pedagoģisko izglītību   19 95 % 

Ar citu augstāko izglītību 1 5 % 

Ar vidējo, iegūst augstāko pedagoģisko izglītību  0 0 % 

Pedagogi ar maģistra grādu   2 10 % 

Pedagogu sadalījums pēc vecuma 

 
25-29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 

65 un 

vecāki 

skaits 1 1 5 3 1 3 5 1 

% 5 % 5 % 25 % 15 % 5 % 15 % 25 % 5 % 

Skolas saimniecisko darbību nodrošina tehniskais personāls – 7 darbinieki, no tiem – 5 

sievietes, ar 5,3 darba slodzēm. PII „Rūķītis‖ – 8 darbinieces, ar 5 darba slodzēm. Internāts 

„Rūķu nams‖ – 2 pedagoģiskie darbinieki ar 2,3 slodzēm un 1 tehniskais darbinieks – 0,1 

slodze. 

2.3.2.1.4. Komunikācija ar sabiedrību: 

Kolkas pamatskola organizē Skolas padomes sēdes un klašu vecāku sapulces. Tiek organizēti 

izglītojoši ārpusklases pasākumi skolēniem un vecākiem. Skola izdod avīzi vecākiem ―Skolas 

Vēstis‖ - 4 numurus gadā. Par savu darbību informē sabiedrību laikrakstos „Kolkasrags‖, 

„Talsu Vēstis‖, „Dundadznieks‖. Gadā paveiktā atspoguļošanai tiek izdots informatīvs 

buklets „Pozitīva saskarsme. Atkritumi‖. 

Skola sadarbojas ar Kolkas mūzikas skolu. 
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2.3.2.1.5. Plāni nākamajam gadam: 

2010./2011.gada prioritātes ir vides izglītības īstenošana un izglītības standartu īstenošanas 

nodrošināšana. Gada tēmas plānots apkopot bukletā „Klimata un vides pārmaiľas‖. 

Nepieciešams turpināt skolas telpu renovāciju – 1.stāva gaiteľa un  divu klašu remontu.  

2.3.2.2. Dundagas vidusskola 

Dundagas vidusskola ir demokrātiska, tradīcijām bagāta mācību iestāde, kuras vide ir 

materiāli tehniski nodrošināta, estētiski sakopta un droša. 

Skolas pamatmērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts standarta 

pamatizglītībā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 

Dundagas vidusskola dibināta 1945.gadā un tās pirmā mājvieta bija Dundagas pils. Patreiz tā 

atrodas Dundagas pagasta administratīvajā centrā un izvietojas divās savrup stāvošās ēkās. 

Viena no tām (Mazā skola) celta 1955.gadā un tajā mācās 1. – 4.klašu skolēni, bet otra (Lielā 

skola) – 1975., un tajā mācās 5. – 12.klašu skolēni. 

Dundagas pagasts robeţojas ar Ances, Kolkas, Puzes, Īves, Rojas, Lubes un Valdgales 

pagastiem. 

Dundagas pagasts ir pats lielākais Latvijā pēc platības. Nozīmīga vieta atvēlēta Dundagas 

vidusskolai, ar kuru saistās cerības paaugstināt vispārējo izglītības līmeni Dundagas novadā. 

Dundagas vidusskola atrodas stratēģiski nozīmīgā vietā. Nevienā no kaimiľpagastiem 

(izľemot Roju) nav savas vidusskolas. Bērni no kaimiľpagastiem izvēlas turpināt mācības 

Dundagā, jo šeit bez vidusskolas ir arī Mākslas un mūzikas skola. 

Tuvākās vidusskolas no Dundagas atrodas Talsos, kas ir 34 km attālumā un Valdemārpilī – 25 

km attālumā. 

 2010. gada sākumā skolā mācījās 459 skolēni. Lielākā daļa skolēnu - aptuveni 90% dzīvo 

Dundagas pagastā. Dundagas vidusskolā, tāpat kā visā Latvijā, turpmākajos gados skolēnu 

skaits samazināsies, kas saistīts ar demogrāfisko situāciju. 

Dundagas vidusskolā 2010.gadā strādā 43 pedagogi un 15 tehniskie darbinieki.  

Dundagas vidusskolā tika realizētas 4 izglītības programmas: 

pamatizglītības programma (kods 21011111); 

pedagoģiskās korekcijas pamatizglītības programma (kods 21011811); 

vispārējā vidējā izglītības programma (kods 31011011); 

vispārējās vidējās izglītības neklātienes programma (kods 31011013). 

Dundagas vidusskolā ārpus mācību procesa ir pietiekoši plašs interešu izglītības piedāvājums. 

Viens no spilgtākajiem skolas piedāvājumiem ir pastiprināta volejbola apguve sadarbībā ar 

Talsu novada sporta skolu,  teātra studija un teātra sporta grupas, kā arī koris un ansamblis. 

Lielākā daļa 9.klases absolventu vidējās izglītības ieguvi turpina tieši Dundagas vidusskolā. 

Pēc vidējās izglītības iegūšanas absolventi turpina mācībās augstskolās, tehnikumos vai 

koledţās. 

2009./2010. mācību gadā skolēni ar atzīstamiem panākumiem piedalījās daţādās mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, projektos un sporta sacensībās. 

Skola aizsāka darbību Mammadaba Vislatvijas vēstniecības projektā un ieguva 

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

projektā, iegūstot Eiropas Kvalitātes sertifikātu. 

2010.gadā pabeigta ERAF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātľu un matemātikas apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dundagas vidusskolā‖ realizācija. Sakārtoti un 

mūsdienīgi aprīkoti kabineti ķīmijā, fizikā, bioloģijā  un  matemātikā. 

2010.gada vasarā kapitālais  remonts veikts skolēnu ģērbtuvēs un 2.stāva gaitenī. 

2.3.2.3. Mazirbes speciālā internātpamatskola 

Mazirbes speciālā internātpamatskola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde kā Dundagas novada 

pašvaldības dibinājums.  

Skolā speciālās izglītības programmu īsteno kopš 1970.gada.  
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Mazirbes speciālajā internātpamatskolā tiek īstenota licencēta speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 2101 58 11), licencēta 

profesionālās izglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana‖ (kods 22543 04) ar 

profesionālo kvalifikāciju Galdnieka palīgs, licencēta profesionālās izglītības programma 

„Mājturība‖ (kods 2281401) ar profesionālo kvalifikāciju Mājkalpotājs. 

Mazirbes speciālajā internātpamatskolā attiecīgās izglītības programmas 2010.gadā apguva 57 

izglītojamie no Dundagas, Talsu un Rojas novadiem. 

2010.gadā tika uzsākta apmācība arī 1.- 4.klašu skolēniem. Līdz tam skolā izglītojošā darbība 

tika veikta izglītojamiem no 5.klases. Speciālā izglītība rada iespējas un apstākļus 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām iegūt savam veselības stāvoklim, spējām un attīstības 

līmenim atbilstošu izglītību, nodrošinot pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju, 

sagatavotību darbam un dzīvei sabiedrībā.  

Pedagoģisko darbību rezultātā izglītojamiem ir noteikti sasniegumi, kurus izglītojamiem ir 

iespējas prezentēt gan skolas pasākumos, gan ārpusskolas pasākumos – speciālo skolu 

pasākumos „Sadancis‖, „Dziesmiľa‖, „Valodiľa‖, „Teātra diena Mazirbē‖, pašizgatavoto 

tērpu skatē-konkursā, Latvijas speciālās olimpiādes organizētajos pasākumos (basketbols, 

futbols, novuss), tēlotājas mākslas skatēs, arī labdarības akcijās. Skolai ir pārstāvniecība 

valsts paraolimpiskajā izlasē. 

Reizi gadā tiek radīta iespēja visiem skolēniem piedalīties kultūrizglītojošā pasākumā Rīgā. 

2010.gadā bija aktivitātes Dabas muzejā Rīgā.  

Mazirbes speciālajā internātpamatskolā pedagoģiskās darbības mērķus īsteno 20 pedagoģiskie 

darbinieki. Daļa no tiem piedalās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos‖. 

Mazirbes speciālās internātpamatskolas darbību (pedagogu darba apmaksu, skolas uzturēšanas 

izmaksas, izglītojamo ēdināšana) finansē no valsts budţeta Ministru kabineta noteiktā kārtībā.  

2010.gada pamatbudţeta ieľēmumi - 322 515 latus.  

83 % no kopējiem budţeta ieľēmumiem veido valsts dotācija izglītības funkciju 

nodrošināšināšanai, 13 % naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2010, 4 % sniegtie maksas 

pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi. 

Budţeta izdevumi 2010.gadā – 310 285 lati 

Lielāko izdevuma daļu - 54 % veido darbinieku mēneša atalgojums. Otru lielāko izdevuma 

posteni – 13 % veido izdevumi par saľemtajiem maksas pakalpojumiem. Darba devēju valsts 

sociālās apdrošināšanas izmaksas sastāda 12% no kopējiem izdevumiem. Krājumu, materiālu, 

energoresursu, inventāra izdevumu postenis - 12 % no kopējiem izdevumiem.  Kapitālie 

izdevumi 2010.gadā sastāda 9 % no kopējiem izdevumiem.   

2010.gadā notika ERAF projekta „Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošana‖ īstenošana.   

2010.gadā tika pabeigta skolas ēkas jumta rekonstrukcija, logu bloku maiľa internāta telpu 

energoefektivitātes uzlabošanai, zibens novadītāja uzstādīšana skolas ēkai (atbilstoši 

2007.gada 11.decembra MK noteikumiem nr.866).  

2.3.2.4. Mākslas un mūzikas skolas 

2.3.2.4.1. Dundagas Mākslas un mūzikas skola 

1988. gadā tiek dibināta Talsu mūzikas skolas filiāle (direktors Alberts Pavlovskis), kura 

1991. gadā kļūst par patstāvīgu skolu – Dundagas mūzikas skolu(direktore Linda Pavlovska- 

Vīksna).Dundagas mūzikas skolu absolvējuši 72 audzēkľi. 

Dundagas mākslas skola dibināta 1990.gada decembrī (direktore Ausma Goldberga). 

Dundagas mākslas skolu absolvējuši 41 audzēknis. 

2001. gadā ar Dundagas pagasta padomes lēmumu šīs atsevišķās skolas tiek reorganizētas un 

tiek izveidota apvienota skola – Dundagas Mākslas un mūzikas skola(direktore Linda 

Vīksna). 
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Dundagas Mākslas un mūzikas skolu laikā no 2001. gada līdz 2010. gadam absolvējuši 89 

audzēkľi. Profesionālo izglītību  nākamajā pakāpē turpinājuši 17 skolas absolventi. 

2010./2011.m.g. uzsāka 127 audzēkņi 

Izglītības programma Apakšprogramma Audzēkņu skaits 

Taustiľinstrumentu spēle (20V 212 01) Klavierspēle 15 

Stīgu instrumentu spēle (20V 212 02) Vijoļspēle 8 

  Ģitāras spēle 10 

Pūšaminstrumentu spēle (20V 212 03) Flautas spēle 4 

  Tubas spēle 1 

  Saksofona spēle 2 

Sitaminstrumentu spēle (20V 212 04) Sitaminstrumentu spēle 9 

Vokālā mūzika 

(20V 212 06) Kora klase 7 

  Kopā mūzikā 54 

Vizuāli plastiskā māksla (20V 211 01)   54 

Deja- dejas pamati (20V 212 10)   17 

  Pavisam kopā 127 

 

Skolas esošo izglītības programmu mērķis ir radīt motivāciju profesionālajai attīstībai un 

nodrošināt izglītojamajiem iespēju sagatavoties profesionālās izglītības turpināšanai nākamajā 

izglītības pakāpē; paplašināt ieskatu Latvijas un pasaules kultūras mantojumā; sekmēt 

izglītojamā veidošanos par fiziski un garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību; 

veidot pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem. Skolai ir nozīmīga loma vietējās kultūrvides 

veidošanā. 

Pēc profesionālās izglītības akreditācijas un atestācijas komisijas lēmuma skola ir akreditēta 

līdz 2013.gada decembra mēnesim un var īstenot visas esošās izglītības programmas. 

Dundagas Mākslas un mūzikas skola strādā pēc Nolikuma, kas apstiprināts ar Dundagas 

novada domes  2010.gada 27. janvāra lēmumu Nr.43. 

Lai kvalitatīvi pārraudzītu un kontrolētu skolas mācību un audzināšanas darba procesa 

organizāciju, saimniecisko darbību, tiek iesaistīta skolas vadība, pašpārvalde, pašvaldība. 

Skolas vadošie darbinieki ir ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju. Skolā strādā 11 pedagogi, 

kuriem ir nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija, kas nodrošina izglītības 

programmu īstenošanu. Skolā strādā 2 tehniskie darbinieki. 

Skolas materiālā bāze ļauj ne tikai daudzpusīgi un kvalitatīvi īstenot mācību programmas, bet 

arī piedāvāt interešu izglītības programmas pirmskolas vecuma bērniem, skolniekiem un 

pieaugušajiem.  

2010.gadā skolas pedagogi un audzēkľi ir aktīvi piedalījušies daţādās kultūras aktivitātēs 

pagastā, novadā, reģionā un valstī.  

Veiksmīgi, ar atzīstamiem panākumiem ir startēts reģiona, valsts un starptautiskajos 

konkursos, festivālos, skatēs u.c. pasākumos. 

2010.gadā kopējie budţeta ieľēmumi sastāda Ls 69 374.  

Kultūras ministrijas dotācija pedagogu darba samaksai un nodokļu nomaksai – Ls 39 373, 

Dundagas novada domes dotācija  - Ls 25 950, vecāku līdzfinansējums un pašu ieľēmumi – 

Ls 4051. 

2010.gadā kopējie budţeta izdevumi sastāda Ls 69 415.  

Darbinieku darba samaksai Ls 51 978, darba devēju sociālais nodrošinājums Ls 12 853, 

pakalpojumi – Ls 2354, krājumu, materiālu, preču un inventāra iegāde – Ls 2230. 

2.3.2.4.2. Kolkas muzikas skola 

Skola kā patstāvīga izglītības iestāde darbojas ar 1995.g. 01. martu. Direktore Inora Sproģe. 
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Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr 2270902257 

Skola akreditēta līdz 2012.gada 06. novembrim. Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. AI 

2080 /  2006.g. 7. novembrī.  

Kolkas  mūzikas skola  ir Dundagas  novada domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības 

iestāde  profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošanai. Skolas  darbības 

tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti, 

kā arī Skolas nolikums. Skola ir juridiska persona. Tai var būt sava simbolika. Skolai ir 

zīmogs ar valsts mazā ģerboľa attēlu atbilstoši likumam ―Par Latvijas valsts ģerboni‖ un 

Skolas nosaukumu. Skolas finansu kontu pārvalda Dundagas novada Kolkas pagasta 

pārvaldes  grāmatvedība.  Skolas pilns nosaukums un juridiska adrese:  

Kolkas mūzikas skola 

Kolkas pagasts 

Dundagas novads 

LV 3275 

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu 

profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 

Skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

Taustiľinstrumentu spēle – Klavierspēle, izglītības programmas kods  20V 212 01 

Vokālā mūzika – Kora klase, izglītības programmas kods 20V  212 06 

Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle, izglītības programmas kods 20V 212 02 

Sitaminstrumentu spēle, izglītības programmas kods 20V 212 04 

Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle, izglītības programmas kods 20V 212 03 

Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle, izglītības programmas kods 20V 212 03 

Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, izglītības programmas kods 20V 212 03 

Pūšaminstrumentu spēle – Tubas spēle, izglītības programmas kods 20V 212 03 

Pārskata gada galvenais uzdevums bija nepietiekama finansējuma apstākļos, kopā ar 

pašvaldību rast iespēju īstenot licenzētās profesionālās ievirzes izglītības programmas. 

Peronāls: 

Skolā strādā 5 pedagogi,  (visi ar augstāko, profesionālo, pedagoģisko izglītību), viens 

direktors,  viens tehniskā personāla darbinieks. Mācības skolā    apgūst vidēji 35 izglītojamie. 

 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti: 

Skolas finansu resursi 2010. gadā kopā Ls 28 947, no tiem: 

            Ls 20 060 – valsts budţeta dotācija pedagogu algām,  

            Ls 8 887 – pašvaldības finansējums (ieskaitot audzēkľu vecāku līdzfinansējumu) 

Skola aktīvi iesaistās  daţādos kultūras pasākumos, konkursos, festivālos. Kā nozīmīgākie 

pasākumi  2010. gadā minami: 

Kurzemes novada pūtēju orķestru skate ( 2. vieta), 

XV Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss 

(diploms), 

Pūtēju orķestra un koklētāju ansambļa piedalīšanās Dziesmu svētkos, 

Kokļu dienas Jūrmalā, 

koncerts Slīteres ceļotāju dienā 

2.4. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA 

2.4.1. Sociālā palīdzība 

Sociālais dienests sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Dundagas novada 

trūcīgajiem iedzīvotājiem, krīţu situācijās nonākušām personām, kā arī palīdz personām, 

ģimenēm un personu grupām noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas 
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personas resursus. Sociālā dienesta mērķis ir koordinēt, plānot un organizēt sociālās 

palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Dundagas novada iedzīvotājiem, lai apmierinātu 

to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 

Sociālajā dienestā strādā trīs sociālā darba speciālisti, visiem ir augstākā izglītība sociālajā 

darbā. Sociālā dienesta darbinieki strādā ar mērķi palīdzēt rast klientu sociālo problēmu 

praktisku risinājumu, viľu dzīves kvalitātes uzlabošanos, integrāciju sabiedrībā, kā arī attīstīt 

personu spējas un prasmes palīdzēt pašiem sev.  

No pagasta budţeta līdzekļiem sociālajiem pabalstiem 2010. gadā izmaksāti Ls 63283, no 

tiem: 

Garantētā minimālā ienākuma pabalsti Ls 26168,28 (91 ģimenei, kopā 217 personām) 

Dzīvokļa pabalstiem Ls 6435,90 (98 ģimenēm, kopā 265 personām) 

Pabalsti beidzoties aizbildniecībai Ls 530 (2  personas) 

Pakalpojumu apmaksa par ārpusģimeľu bērnu aprūpei Ls 7988,80 (4 bērni) 

Pabalsti ārkārtas situācijās  Ls 3059,45 

Pabalsts bārenim turpinot izglītību Ls 1635 (3 bāreľi) 

Pabalsti brīvpusdienām, ēdināšanai izglītības iestādēs Ls 10281,10 (77 bērni) 

Pabalsti ārstēšanās izdevumu daļējai apmaksai Ls 817,76 

Pabalsti bērnu izglītībai Ls 564,11 

Pabalsti iztikai Ls 546,64 

Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai Ls 569,34 

Pabalsts trūcīgo personu apbedīšanai Ls 600 

Pabalsti no ieslodzījuma atbrīvotām personām Ls 60 

Maksa par pakalpojumu krīţu centrā Ls 236,62 

Pabalsts jaundzimušajiem Ls 540 

Apbedīšanas pabalsts Ls 2800 

Pabalsti pēc koplīguma Ls 450  

2.4.2. Sociālais darbs 

2010.gada 10.februārī LM iesniegts pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo 

palīdzību Dundagas novadā. 2010.gada martā izstrādāti un 16. martā apstiprināti Dundagas 

novada Sociālā dienesta noteikumi par fizisko personu datu aizsardzību un Sociālā dienesta 

darba kārtības noteikumi. 2010.gada martā sagatavota un LM iesniegta nepieciešamā 

dokumentācija Sociālā dienesta reģistrēšanai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

16.04.2010.  saľemta reģistrācijas apliecība. 2010.gada aprīlī veikti grozījumi saistošajos 

noteikumos „Par sociālo palīdzību Dundagas novada iedzīvotājiem‖. 2010.gada maijā 

sagatavota un LM iesniegta nepieciešamā dokumentācija Sociālā dienesta pakalpojuma 

„aprūpei mājās‖ reģistrēšanai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 02.06.2010.  saľemta 

reģistrācijas apliecība. 2010.gada maijā sagatavots un iesniegts Kurzemes plānošanas reģiona 

administrācijai sociālā pakalpojuma attīstības plāns Dundagas novadam 2011-2018.gadam.  

Dundagas novadā uz 2011. gada 1. janvāri ir reģistrēti 4660 iedzīvotāji. Uz 01.01.2011. ir 

reģistrēti 256 bezdarbnieki, no tiem 98 personas ir piedalījušās stipendiātu programmā. 

Ārpusģimenes aprūpē uz 2011. gada 1. janvāri atradās 29 bērni bāreľi, bez vecāku gādības 

palikušie bērni, no tiem 4 bērni atrodas bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās, 25 bērni atrodas aizbildniecībā.  

Sociālais dienests sniedz aprūpi dzīvesvietā, 2010. gadā aprūpi saľēma divi Dundagas pagasta 

pensionāri. Sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem veic regulāru sociālo darbu ar 

divpadsmit Dundagas pagasta sociālā riska ģimenēm. Pavisam sociālā dienesta uzskaitē ir ap 

divdesmit sociālā riska ģimeľu.  

Sociālajā dienestā 2010. gadā notikušas 65 sēdes, izskatīti 785 iesniegumi pabalstu 

saľemšanai un izvērtētas 402 materiālo ienākumu deklarācijas. 2010.gadā sociālais dienests ir 

izvērtējis 245 ģimenes /personas ienākumus un noteicis trūcīgo ģimeľu statusu 228 ģimenēm, 



Dundagas novada Dome 

2010. gada publiskais pārskats 

20 

kopā 608 personām. Izsniegtas 403 izziľa trūcīgo ģimeľu/personu statusam. Izsniegti 118 

lēmumi par sociālo palīdzību.  

2010.gadā sociālais dienests ir izvērtējis ģimenes (personas) ienākumus un izsniedzis 19 

ģimenēm/personām izziľas pacienta iemaksu un līdzmaksājumu atbrīvojumu saľemšanai 

atbilstoši MK 19.12.2006. noteikumos nr.1046 76 punktā vai 10.18 apakšpunktā minētajiem 

ienākumu līmeľiem.  

2010.gadā Dundagas novada Domei iesniegti 18 lēmumu projekti. 

Veiktas 11 ģimeľu apsekošanas un materiālā stāvokļa izvērtēšana saistībā ar apdzīvojamās 

platības nepieciešamību. Izvērtēti 4 personu iesniegumi, veiktas nepieciešamās formalitātes, 

pieľemti 4 lēmumi personu ievietošanai valsts apmaksātā sociālās aprūpes institūcijā. Veiktas 

4 personu apsekošanas sociālās situācijas novērtēšanai un iesniegšanai Jelgavas DEĀK. 

Sagatavoti 11 ģimeľu sociālās un materiālās situācijas izvērtējumi iesniegšanai Vītola fonda 

stipendiju saľemšanai. Sagatavoti 9 sociālā darba izvērtējumi, nosūtījumi sociālā pakalpojuma 

saľemšanai Talsu novada krīţu centrā. Pakalpojumu saľēma trīs ģimenes.  

2010. gadā laika periodā no 20. aprīļa līdz 30. decembrim saľemtas un izdalītas 3266 gb. EK 

bezmaksas pārtikas pakas trūcīgajām ģimenēm/personām. 2010.gadā no „Ziedot lv.‖ 

organizētās akcijas „Paēdušai Latvijai‖ ir saľemtas un izdalītas 420.gb pārtikas pakas. 

Sadarbībā ar nodibinājumu „Talsu novada fonds‖ 2010.gada septembrī tika saľemtas un 

izdalītas 27.gb dāvanu kartes Ls 25 vērtībā, mācību līdzekļu iegādei trūcīgo ģimeľu bērniem. 

2010.gadā trīs reizes ir saľemti lietotie apģērbi, apavi, mēbeles no sadarbības partneriem 

Zviedrijā. 2010. gadā trūcīgajām mājsaimniecībām un GMI pabalsta saľēmējiem tika 

izsniegtas 101. gb A/S „ Latvenergo‖ dāvanu kartes.  

Veikts sociālais darbs, ģimeľu apsekošanas – sagatavojot atbildes vēstules valsts policijai (7), 

probācijas dienestam (5), Talsu rajona tiesai (1), Dundagas novada bāriľtiesai (3), Ventspils 

krīţu centram „Paspārne‖ (1), Ventspils pilsētas domes bāriľtiesai (1), Ventspils novada 

domes Sociālajam dienestam (1), Ventspils slimnīcai (2), Liepājas Sociālajam dienestam (2), 

LR Tieslietu ministrijai (1), slimnīcai „Ģintermuiţa‖ (1), Kandavas bāriľtiesai (1), Kuldīgas 

bāriľtiesai (2). Veikts sociālais darbs ar Eiropas Savienības pilsoni, sagatavotas un nosūtītas 

vēstules sociālās problēmas risināšanai uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi Talsos (2), 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi Rīgā (2), Bulgārijas Goda konsulātam (2), Valsts 

policijai (1), Labklājības ministrijai (1), Ārlietu ministrijai (1), Dundagas novada Domei (2), 

dr. V. Strēlniecei (1), Jelgavas slimnīcai „Ģintermuiţa‖ (1). Nosūtītas 17 lūguma vēstules 

Dundagas, Talsu un Ventspils novada uzľēmējiem sociālā atbalsta pasākumam ārkārtas 

situācijā divām Dundagas novada ģimenēm. 

Dundagas novada trūcīgo ģimeľu bērniem 2010.gadā tika noorganizēts Lieldienu pasākums 

Rīgā „Lido‖ atpūtas centrā un Ziemassvētku pasākums.  

Vienu reizi ceturksnī tiek apmeklētas LM rīkotās informatīvās sanāksmes, 18.03.2010. visi 

darbinieki apmeklēja semināru sociālajiem darbiniekiem „ ES profesionālis un ES – tas, kas 

palicis pāri‖.  08., 15. un 29.novembrī I. Mauriľa un D. Bergmane apmeklēja apmācības 

„Sociālo darbinieku apmācības par riska novērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna 

attīstībai nelabvēlīgi apstākļi‖.  

Katru mēnesi tiek gatavota: 

statistikas atskaite LM par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo 

palīdzību Dundagas novada iedzīvotājiem,  

atskaite Latvijas pašvaldību savienībai un A/S „Latvenergo‖ par izsniegtajām dāvanu 

kartēm, 

atskaite Latvijas Sarkanajam krustam par izsniegtajām Eiropas Kopienas pārtikas 

pakām 

atskaite Latvijas Bērnu fondam par sniegto sociālo pakalpojumu – rehabilitāciju, 

pieprasījums Labklājības ministrijai GMI un dzīvokļa pabalsta līdzfinansējuma 

saľemšanai no valsts. 
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Tika veikta visas sniegtās sociālās palīdzības  uzskaite elektroniski PVIS datu bāzē. Katru 

mēnesi tiek veikta budţeta izdevumu  analītiskā uzskaite.  

2010.gadā ir veikta piecu vientuļo personu apbedīšana. 

Vienu reizi mēnesī notiek starpprofesionāļu komandas darbs (sociālais darbinieks, sociālais 

pedagogs, bāriľtiesa, psihologs, pašvaldības policists, nepilngadīgo lietu inspektori) 

preventīvas audzinoša rakstura pārrunas, un darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem. 

2.4.3. Pansija “Jaundundaga” 

Ar 2010. gada 1.janvāri pansija ―Jaundundaga‖ ir Dundagas novada Domes sociālās aprūpes 

institūcija pensijas vecuma cilvēkiem, kas izveidota pamatojoties uz Dundagas novada Domes 

2009. gada 16. decembra sēdes lēmumu Nr.296. Pansija ir Dundagas novada Domes 

pakļautībā. No 1999. - 2009. gadam izveidotā pansija bija pašvaldību sadarbības apvienības 

―Ziemeļkurzeme‖ iestāde. Ēkas otrajā stāvā ir 11 istabiľas pansijas iemītniekiem, bet pirmajā 

stāvā viesu istabas 14 cilvēkiem. 

Pansijas galvenais mērķis ir nodrošināt ar mājokli un sociālo aprūpi pensijas vecuma 

personas, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj nodrošināt savu eksistenci bez citu 

palīdzības, ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt. 

Pansijai, savas kompetences ietvaros, ir pienākums nodrošināt sociālā aprūpē ievietotās 

personas ar: 

sociālo aprūpi, 

mājokli, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamām ierīcēm un inventāru; 

risina starppersonu un sociālās vides problēmas, sniedzot nepieciešamo atbalstu viľu 

problēmu risināšanā; 

iespēju īstenot sadzīves un pašaprūpes iemaľas atbilstoši klienta funkcionālajam 

stāvoklim; 

reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klienta vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi. 

 

Pansija piedāvā: 

mazlietotu apģērbu, apavus un pārvietošanās palīglīdzekļus; 

veļas mazgāšanu; 

mazgāšanos dušā; 

viesu istabu izmantošanu. 

 

Pansijas vadītāja – Lilita Laicāne (strādāja 32 stundu darba nedēļu). Pansijas vadītājai ir 

augstākā sociālā darba izglītība (profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā). 

No 2010. gada 15. maija līdz 15. novembrim pansijā strādāja bezdarbniece Inga Lapere, no 

2010. gada 1.decembra līdz 2011. gada 31. maijam – Ināra Kuriļina. 

 

Budţeta izdevumu tāme 2010. gadā – Ls 10207 un tā struktūra: Ls 2183 (21%) – Dundagas 

novada Domes finansējums, Ls 4384 (43%) – iemītnieku maksājumi, Ls 2142 (21%) – 

pašvaldību savstarpējie norēķini (Ventspils novads un Talsu novads), Ls 1498 (15%) – 

maksas pakalpojumi (telpu noma, veļas mazgāšana, duša). 

2010. gadā pansijā dzīvoja 10 cilvēki, tai skaitā: 4 – Ventspils novads (Tārgales pagasts), 4 – 

Dundagas novads, 2 – Talsu novads (Valdgales pagasts). Pansijā cilvēki dzīvo vienvietīgās 

istabiľās. Ir koplietošanas virtuves, vannas istabas, tualetes un atpūtas istabas. Pansijas 

iemītnieki paši iegādājas pārtiku, gatavo ēdienu un uztur kārtībā savu istabu. Reizi mēnesī ir 

iespēja no bibliotēkas saľemt un apmainīt izlasītās grāmatas. 3 cilvēki izmanto blakus esošās 

SAC „Dundaga‖ virtuves pakalpojumus. 

 Pansijā izmitināti 2 cilvēki, kuri palikuši bez dzīves vietas. 
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2.4.4. SIA ”Dundagas veselības centrs ” 

Lai organizētu, īstenotu un nodrošinātu novada iedzīvotājiem veselības un sociālo aprūpi, 

Dundagas novada Dome ir izveidojusi SIA ‖Dundagas veselības centrs ‖. 

2.4.5. Bāriņtiesa 

Dundagas novada bāriľtiesa ir pašvaldības veidota iestāde, kas pilda  valsts uzliktās funkcijas. 

Dundagas novada bāriľtiesā ir 5 darbinieki-priekšsēdētāja ( 0.8 sl.), sekretāre (0,3 sl.) un 3 

locekļi, kuriem maksā par nostrādātām stundām. 

Novadā ir 20 ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, 

šajās ģimenēs ir 63 bērni. Kolkā tādas ir divas ģimenēs, tur aug 5 bērni Ģimeľu skaits pieaug. 

Ne visās ģimenēs ir problēmas ar alkohola lietošanu. Vecākiem nav bērnu audzināšanai un 

aprūpei nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaľu. 

Bāriľtiesas lietvedībā aktīvas ir 114 lietas. 2010. gadā ir izdoti 27 administratīvie akti. 

Adminstratīvajā rajona tiesā  neviens lēmums nav pārsūdzēts. 

Ir 5 adopcijas lietas, no kurām viena ārvalstu adopcija, divās no adopcijas lietām pašreiz 

notiek tiesvedība. 

 Novadā 36 bērni ir ārpusģimenes aprūpē. Aizbildnībā ir 30 bērni, kuriem ir iecelti 21 

aizbildnis. Ir aizbildnis, kura aizbildnībā ir 5 bērni, pārējiem pa diviem, pa vienam 

aizbilstamajam.. Sešām personām, kuras ir sasniegušas pilngadību, aizbildnības lietas 

turpinās, jo katru gadu ir jāsniedz   pieprasījumi sociālo garantiju nodrošināšanas apliecību 

saľemšanai. 4 bērni ir ārpusģimenes aprūpes iestādē, 2 bērni ir no citiem novadiem mūsus 

audţuģimenē. Beidzot mūsu novadā ir audţuģimene. 2010.gadā tika izieta apmācība, iegūts 

audţuģimenes statuss, un ģimenē ir divi audţubērni no Kuldīgas, Grobiľas, un viens bērns 

aizbildnībā. 

Bērnu aprūpes un aizgādības tiesību atľemšanas lietas ir 31, pagājušjā gadā 2 mātēm un 

vienam tēvam ir atľemtas aprūpes tiesības par 7 bērniem. Vienai mātei ir atľemtas aizgādības 

tiesības pamatojoties uz bāriľtiesas pieteikumu. Vienam tēvam un mātei būs tiesa aprīļa 

mēnesī par aizgādības tiesību atľemšanu. Sagatavošanā ir lieta par aizgādības tiesību 

atľemšanu divām mātēm un tēvam. Ir pieľemti divi lēmumi par atļauju bērnam, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpes iestādē, viesoties vasaras brīvlaikā un nedēļas nogalēs pie mātes. 

Ir 5 aizgādnības lietas par rīcībnespējīgām personām vai mirušo manta, viens aizgādinis ir 

iecelts šogad un viens aizgādnis mantai arī šogad.  

20  lietas ir bērnu mantisko interešu aizstāvībā. 15 lietas ir par sociālo pabalstu izmaksu 

pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu neaudzina un pabalsta izmaksāšanu bērna 

faktiskajam aprūpētajam. Šogad tāda ir viena lieta. Pēc tam lieta nonāca tiesā un tika noteikta 

viena vecāka , šoreiz tēva, atsevišķā aizgādība. 

 Novada bāriľtiesa ir pieľēmusi 5 lēmumus par personas atbilstību bērnu audzināšanai un 

aprūpei. Tie ir lēmumu, kas skar ģimenes, kurās vecāki dodas darba meklējumos uz ārzemēm 

un prombūtne ir ilgāka par 3 mēnešiem. 

Ir sagatavotas 102 atbildes uz juridisko, fizisko  personu iesniegumiem un pieprasījumiem. . 

Bāriľtiesa kā likumiskais pārstāvis ir piedalījusies 5 tiesvedības procesos, pašreiz notiek viena 

tiesvedībā krimināllietā, kur ir jāpiedalās kā likumiskajam pārstāvim, jo vecāki  ir apsūdzētie 

un nevar bērnu pārstāvēt. 

Dundagas novada bāriľtiesā priekšsēdētāja veic notāra pienākumus. Bāriľtiesā veiktās 

notariālās darbības  -  198. Ir sastādīti testamenti, sastādīti un apliecināti pārdevuma, 

dāvinājuma, rokas naudas, īres līgumi, pilnvaras, nostiprinājuma lūgumi un apliecināti 

paraksti. Ir sastādītas un apliecinātas 7 pilnvaras par bērnu tiesību pārstāvību vecāku 

prombūtnes laikā( darbs ārzemēs). Ieľēmumi – Ls 441. 
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2.4.6. Dzimtsarakstu nodaļa 

Ar 2009. gada 1. jūlija  Dundagas novada Domes, (Ārkārtas) sēdes protokols ,Nr. 2., 7§ 

/lēmums Nr. 8/,  izveidota Dundagas novada dzimtsarakstu nodaļa. Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja ir R. Podkalne. 

2010. gadā dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 29 jaundzimušie, aizsaulē aizgājuši 70 novada 

iedzīvotāji, reģistrētas 11 laulības. 

2.5. VIDES AIZSARDZĪBA, TERITORIJAS PLĀNOŠANA UN ATTĪSTĪBA 

2.5.1. Attīstības nodaļa 

Attīstības nodaļa ir Dundagas novada domes Centrālās administrācijas struktūrvienība, kurai 

uzticēts pildīt attīstības un teritorijas plānošanas, vides aizsardzības, zemes īpašumu 

izmantošanas un pašvaldības informācijas tehnoloģiju pārraudzības funkcijas. 

Attīstības nodaļai uzticēto funkciju izpildi 2010.gada gadā nodrošināja 4 speciālisti. Nodaļas 

vadītāja – Gunta Abaja. 

2010.gadā attīstības nodaļas budţets – Ls 48’551, no tiem Ls 1008 – pašvaldības interneta 

pieslēguma apmaksai, Ls 3’601 – pašvaldības datortīkla darbības nodrošināšanai. Ls 2309 

tika atvēlēti pagasta valdījumā esošo nekustamo īpašumu tiesību noformēšanai. 

2.5.2. Būvvalde 

Būvvaldes darba nodrošināšanai 2010. gadā pašvaldība ir izlietojusi Ls 13 569. Ieľēmumi – 

Ls 269. Pārskata gadā ekspluatēcijā nodoto objektu būvapjoms Dundagas novadā ir 

745 005,36 lati. 

2010.gada laikā būvvaldē: 

 

Veiktie pasākumi Skaits 

Iesniegti arhitektūras plānošanas 

uzdevumi 

 

42 

Saskaľoti vienkāršotās 

renovācijas/rekonstrukcijas projekti 

 

8 

Akceptēti skiču projekti 2 

Akceptēti tehniskie projekti 25 

  

2.6. BRĪVAIS LAIKS, KULTŪRA, SPORTS 

2.6.1. Dundagas novada bibliotēkas 

Dundagas novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas.  

Bibliotēkas Dundagas novadā darbojas kā atsevišķas, patstāvīgas struktūrvienības. Bibliotēku 

darbība pakārtota kopējai finansu plūsmai un lietvedības dokumentācijas kārtībai novadā. 

Dundagas novada Centrālā bibliotēka veic koordinējošo un metodisko funkciju pārējām 4 

novada bibliotēkām. Par funkciju izpildi atbildīga Dundagas novada Centrālās bibliotēkas 

vadītāja.  

2010. gadā lietotājiem visās novada bibliotēkās piedāvāta izmantot datu bāze Letonika. 

Izmantošana bibliotēkas datoros ir bez maksas un to nodrošina VA KIS un BMGF parakstīts 

līgums.  

2.6.1.1. Dundagas novada Centrālā bibliotēka 

Bibliotēkas darbu nodrošina 3 bibliotekāres un vadītāja Ruta Emerberga. 

Lietotāji 658, no tiem vecumā līdz 18 gadiem - 286. 
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Apmeklētība 15 436 reizes. 

Izsniegums 21 704 krājuma vienības. 

Kā bibliotēkas datortehnikas un tīkla lietotāji reģistrēti 162 cilvēki, no tiem 45 ir tikai datoru 

lietotāji (nelasa bibliotēkā), viľi šo iespēju izmantojuši 7236 reizes.  

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2011. – 20 595 

No pašvaldības līdzekļiem 2010.gadā grāmatu iegādei atvēlēti Ls 1297, preses abonēšanai Ls 

547. 

 

Bibliotēkā lietotāji tiek apkalpoti pieaugušo abonementā, lasītavā un bērnu abonementā. 

Bibliotēkas lietotājiem piedāvājam grāmatas un preses izdevumus lietošanai uz vietas 

bibliotēkā un lasīšanai mājās, sniedzam uzziľas pēc pieprasījuma, veicam kopēšanas un 

skenēšanas pakalpojumus no bibliotēkā esošajiem materiāliem vai klienta personīgajiem 

dokumentiem, materiāliem. Interesentiem iespēja izmantot datortehniku un pastāvīgo 

interneta pieslēgumu.  

Kopš 2008.gada janvāra uzsākta izbraukuma bibliotekārā apkalpošana PSA „Ziemeļkurzeme‖ 

pansijas iedzīvotājiem, kas 2010.gadā tika turpināta. Pie gados vecajiem cilvēkiem tiek 

braukts 1x mēnesī.  

Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 40 stundas nedēļā.  

2010.gadā abonējām 6 nosaukuma laikrakstus un 26 nosaukuma ţurnālus. 

Kalendārā gada garumā esam izveidojušas 39 tematiskās izstādes ar 916 eksponētām 

vienībām un 22 pasākumus, kurus apmeklējuši 938 interesenti. 

Gada laikā fiksētas 742 daţādas tematiskās uzziľas un 428 reizes, kad lietotājiem sniegta 

palīdzība datoru un interneta izmantošanā. 

Atbalstīts projekts: VKKF finansētā mērķprogramma Lasīšanas veicināšana un bibliotēku 

pakalpojumu bērniem attīstīšana I posms Bērnu ţūrija. Projekta realizācija pamatā notiek par 

pašvaldības līdzekļiem – iegādātas 15 grāmatas par Ls 47.56 un pašās gada beigās (decembra 

mēnesī) par VKKF un ziedojumu naudu tika iegādātas 5 grāmatas par Ls 24.13 

 

Novadpētniecība 

Dundagas pagasta bibliotēkas novadpētniecības darbiniece Daiga Muţelovska elektroniski 

apraksta laikraksta Dundadznieks rakstus TGB novadpētniecības elektroniskajā datu bāzē. Šis 

darbs norit moduļa ALISEi vidē.  

Uz vietas bibliotēkā novadpētniecības materiāli tiek apkopoti 29 tematiskajās mapēs, kas 

regulāri tiek papildinātas.  

Tehniskais nodrošinājums 

2010.gadā bibliotēkas tehniskais aprīkojums ir šāds: 

12 datorkomplekti ar standarta programmatūru, no tiem 4 darbiniekiem, 8 lietotājiem, 

1 lāzerprinteris, 

1 krāsainais printeris, 

1 kopētājs, 

1 skeneris, 

1 multifunkcionālā iekārta, 

1 digitālais fotoaparāts, 

pastāvīgais interneta pieslēgums – ātrums 4Mb/s un bezvadu interneta WiFi iespējas, 

lokālais datortīkls visiem datoriem un printeriem, 

BIS ALISE modulis ALISEi. 

 

Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri 2010. gadā. 

 

Dundagas novada Dome, LNB izstāţu nodaļa, Talsu galvenā bibliotēka, Talsu pilsētas bērnu 

bibliotēka, Dundagas pagasta Kaļķu un Vīdales bibliotēkas un Kolkas pagasta Kolkas un 

Mazirbes bibliotēkas, Dundagas vidusskola un bibliotēka, Dundagas pagasta PII Kurzemīte, 
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Dundagas pagasta informatīvais izdevums «Dundadznieks», Zvaigzne ABC, TELE2 zīmols 

Zelta Zivtiľa. 

2.6.1.2. Kaļķu bibliotēka 

Bibliotēkas darbu nodrošina vadītāja Velga Rozenberga. 

Lietotāji 92, no tiem vecumā līdz 18 gadiem - 34 

Apmeklējums 1401 reizes 

Izsniegums 3633 krājuma vienības 

Bibliotēka abonēja 8 preses izdevumus. 

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2011. – 5436 

No pašvaldības līdzekļiem 2010.gadā grāmatu iegādei atvēlēti Ls 193, preses abonēšanai Ls 

246. 

 

Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 20 stundas nedēļā, t.sk., 2 stundas sestdienā. 

2010.gadā bibliotēkā bijušas 14 izstādes un 2 pasākumi.   

Sniegtas 410 daţāda veida uzziľas. 

 

2010.gadā bibliotēkas tehniskais aprīkojums ir šāds: 

4 datorkomplekti ar standarta programmatūru, no tiem 1 darbiniekiem, 3 lietotājiem, 

1 multifunkcionālā iekārta, 

pastāvīgais interneta pieslēgums – ātrums 2Mb/s un bezvadu interneta WiFi iespējas, 

lokālais datortīkls visiem datoriem un multifunkcionālai iekārtai. 

2.6.1.3. Kolkas bibliotēka 

Bibliotēkas darbu nodrošina vadītāja Olita Kalna. 

Lietotāji 321, no tiem vecumā līdz 18 gadiem - 104 

Apmeklējums 4939 reizes 

Izsniegums 18 303 krājuma vienības 

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2011. – 13 890 

Preses izdevumi bibliotēkā tiek abonēti katram ceturksnim. 2010.gadā tika abonēti 22 preses 

izdevumi.  

No pašvaldības līdzekļiem 2010. gadā grāmatu iegādei atvēlēti Ls 928, preses abonēšanai 

Ls 535.  

Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 29 stundas nedēļā, t.sk., 5 stundas sestdienā. 

2010. gadā bibliotēkā bijušas 43 izstādes un 22 pasākumi. 

Sniegtas 1916 daţāda veida uzziľas 

Novadpētniecība 

Telpu šaurības dēļ novadpētniecības materiālus nav iespējams izvietot pārskatāmi. 2010.gadā 

turpinājusies materiālu vākšana un mapju papildināšana. Ľemot vērā skolēnu intereses 

izveidota mape jauniešiem. Skolēni papildinājuši mapi „Mans mīlulis‖ dzīvnieku aizsardzības 

dienas sakarā. 

Papildinātas mapes, t.sk. intervijas ar ciema iedzīvotājiem, mazie piekrastes ciemi, interesanti 

cilvēki mums līdzās. 

Visvairāk izmantotas mapes par lībiešiem, Kolkas bāku, tūrisma attīstību Kolkā(tās ir ļoti 

iecienījuši tūristi) mape par mūzikas terapiju. Novadpētniecības materiāli izmantoti izstādēs : 

„Līvu karoga krāsās‖, „Lībiešu ciems Kolka‖ „Mans mīlulis‖ u.c. Turpināta materiālu 

hronoloģiskā kārtošana. 

 

2010. gadā atbalstīts projekts: VKKF finansētā mērķprogramma Lasīšanas veicināšana un 

bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana I posms Bērnu ţūrija. Projekta realizācijai par 

VKKF un ziedojumu naudu tika iegādātas 4 grāmatas par Ls 19,79; pārējās projektam 

nepieciešamās grāmatas tika iegādātas par pašvaldības līdzekļiem. 
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2010.gadā bibliotēkas tehniskais aprīkojums ir šāds: 

8 datorkomplekti ar standarta programmatūru, no tiem 1 darbiniekiem, 7 lietotājiem, 

2 multifunkcionālās iekārtas, 

pastāvīgais interneta pieslēgums – ātrums 2Mb/s un bezvadu interneta WiFi iespējas, 

lokālais datortīkls visiem datoriem un multifunkcionālai iekārtai, 

BIS ALISE modulis ALISEi 

2.6.1.4. Mazirbes bibliotēka 

Bibliotēkas darbu nodrošina vadītāja Sniedze Švāģere. 

Lietotāji 177, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 89. 

Apmeklējums 1623 reizes 

Izsniegums 1611 krājuma vienības 

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2011. – 3625 

Bibliotēkā abonēti 14 preses izdevumi — 11 ţurnāli, 3 laikraksti.  

No pašvaldības līdzekļiem 2010. gadā grāmatu iegādei atvēlēti Ls 396, preses abonēšanai 

Ls 363.  

Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 15 stundas nedēļā. 

2010. gadā bibliotēkā bijušas 8 izstādes un 8 pasākumi.  

Sniegtas 31 daţāda veida uzziľa.  

2010.gadā bibliotēkas tehniskais aprīkojums ir šāds: 

4 datorkomplekti ar standarta programmatūru, no tiem 1 darbiniekiem, 3 lietotājiem, 

2 multifunkcionālā iekārta, 

pastāvīgais interneta pieslēgums – ātrums 1Mb/s un bezvadu interneta WiFi iespējas,  

lokālais datortīkls visiem datoriem un multifunkcionālai iekārtai. 

2.6.1.5. Vīdales bibliotēka. 

Bibliotēkas darbu nodrošina vadītāja Anda Bērzkalne. 

Lietotāji 68, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 15. 

Apmeklējums 974 reizes 

Izsniegums 2276 krājuma vienības 

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2011. – 5552 

Bibliotēka abonēja 9 preses izdevumus  

No pašvaldības līdzekļiem 2010.gadā grāmatu iegādei atvēlēti Ls 100, preses abonēšanai Ls 

253. 

 

Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 20 stundas nedēļā, t.sk., 6 stundas sestdienā 

Interesentiem piedāvātas 17 izstādes un 2 pasākumi. 

Sniegtas 38 daţāda veida uzziľas  

 

2010.gadā bibliotēkas tehniskais aprīkojums ir šāds: 

4 datorkomplekti ar standarta programmatūru, no tiem 1 darbiniekiem, 3 lietotājiem, 

1 multifunkcionālā iekārta, 

pastāvīgais interneta pieslēgums – ātrums 1Mb/s un bezvadu interneta WiFi iespējas, 

lokālais datortīkls visiem datoriem un multifunkcionālai iekārtai. 

2.6.2. Pils 

Pils ir senākā un lielākā pils Ziemeļkurzemē, kas ir raksturīga 13.gs. nocietinājuma būve, kura 

daudzu pārbūvju rezultātā pārveidojusies par muiţnieku dzīvojamo ēku. Pils divas reizes 

cietusi ugunsgrēkos. Abas reizes atjaunota, pašreizējo izskatu ieguvusi pēc atjaunošanas 

1909.-1914.gadā. Pils ir Valsts nozīmes arheoloģijas un arhitektūras piemineklis. 

Pili apsaimnieko Dundagas novada domes struktūrvienība. Pils direktore – Baiba Dūda. 

Pastāvīgais darbinieku skaits - 5, sezonas darbinieki – 5 ( kurinātāji, dārznieks). 
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Budţeta izdevumu tāme 2010.gadā - Ls 56 637, ieľēmumi Ls 6414. 

Pils ir Dundagas pagasta kultūras un kultūrizglītības centrs. Pils trešo stāvu aizľem 

profesionālās ievirzes Dundagas mākslas un  mūzikas skola. 2010.gadā pilī telpas nomāja 

biedrība ,,Ziemeļkurzemes biznesa asociācija‖, Latvijas Krājbankas Dundagas KAC, 

frizētava. 

Pilī darbojas novada domes finansētie pašdarbības pulciľi un notiek pašvaldības organizētie 

kultūras pasākumi.  

Pilī izvietotas Dundagas novada domes struktūrvienības – avīzes ,,Dundadznieks‖ redakcija, 

attīstības nodaļa, būvvalde, tūrisma informācijas centrs. 

Pils telpās atrodas viesnīca - Jauniešu mītne, kuru mācību gada laikā izmanto Dundagas 

vidusskolas audzēkľi no kaimiľu pagastiem – Kolkas, Ances. 2010.gadā jauniešu mītnē 

uzturas Dundagas vidusskolas audzēkľi.Vasaras mēnešos telpas izmanto kā naktsmītnes 

Dundagas un pilī notiekošo svinību viesi. Jauniešu mītnes darbības nodrošināšanai pašvaldība 

algo divus deţurantus. 

Pils ir populārs tūrisma objekts. Dundagas tūrisma informācijas centrs nodrošina gida 

pakalpojumus pils apmeklējumiem un ekskursijām pa Dundagas un Kolkas pagastiem. Pilī 

izvietotas pastāvīgas vēsturiskas un tematiskas ekspozīcijas. 

2010.gadā  īstenots projekts: 

Valsts Kultūrkapitāla fonds ,,Dundagas pils akmens stēlu ar ciļľiem konservācija‖. 

2.6.3. Kultūras pasākumi 

Kultūras darba funkcijas pilda pašvaldības struktūrvienība ,,Kultūras centrs‖, tā vadītāja 

Smaida Šnikvalde. Pašvaldība finanšu nodrošinājums kultūras pasākumiem 2010.gadā bija Ls 

27 277. Ieľēmumi no kultūras pasākumu biļetēm Ls 1329. Pašdarbības kolektīvos darbojas 

apmēram 325 dalībnieku. 

Pasākumu gatavošanā piedalās kultūras centra, vidusskolas, pensionāru apvienības, invalīdu 

biedrības kolektīvi: 

Dundagas pagasta jauktais koris, 

Pensionāru apvienība ,,Sendienas‖, 

Bērnu deju kolektīvs ,,Dun-dang‖ – 3 grupas, 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs, 

Senioru deju kolektīvs, 

Dundagas amatierteātris, 

Dundagas vidusskolas jauktais koris, 

Dundagas vidusskolas 9.-12.klašu teātra studija, 

Dundagas vidusskolas 5.-12.klašu teātra sporta pulciľš, 

Dundagas vidusskolas 5.-8.klašu teātra pulciľš, 

Mūsdienu dejas studija ,,Sensus‖, 

Pirmskolas izglītības iestādes ansamblis ,,Gudrinieki‖, 

Evaľģēliski luteriskās draudzes koris 

 

 Dundagas kultūras pasākumi 2010. gadā. 

 4. februāris- dokumentālā filma‖ Latviešu karavīrs Afganistānā‖ – tikšanās ar ţurnālistiem 

Ati Kļimoviču, Sandiju Semjonovu, Egīlu Helmani 

6. februāris- koru sadraudzības koncerts Laucienā 

13. februāris- Dundagas amatierteātra izrāde „ Aijā ţū ţū bērns kā lācis‖ Dundagā 

13. februāris- Valentīndienas balle 

17. februāris- kultūras darbinieku diena Talsos 

19. februāris- Dundagas amatierteātra dzejas izrāde „ Sibillas diena‖ pirmizrāde 

20. februāris- Koncerts veltīts Mīlestībai. 

26. februāris- Teātra sporta improvizācijas turnīrs Dundagā 

27. februārī – Dundagas amatierteātra izrāde „ Aijā ţū ţū bērns kā lācis‖ Valdemārpilī 
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6. marts- Pasākums pensionāriem 

6. un 19. marts  plkst.10.– tematisks pasākums ‖Sievietes sūtība‖   pasākumu vada Inese 

Freija- Neimane 

12.marts plkst. 18. un plkst. 20.00 - Dundagas amatierteātra dzejas izrāde „ Sibillas diena‖ 

13. marts- Galda spēļu turnīrs   

16. marts- Leģeonāru atceres pasākums 

20. marts  - Novada galda spēļu turnīrs  

21. marts- Latvijas amatieru teātru iestudējumu reģionālā skate Liepājā 

25. marts -.Komunistiskā genocīda upuru piemiľas diena 

                  plkst.14.00 piemiľas brīdis pie piemiľas akmens 

                  plkst. 14.30 koncerts pilī     

                 Filmas‖ Aizliegtais krasts‖ un „ Bruľinieku gadsimts‖ demonstrēšana 

26. marts plkst. 18. un plkst. 20.00 Dundagas amatierteārta dzejas izrāde „ Sibillas diena‖  

Dundagas pilī 

27. marts- Bērnu dziesmu konkurss „ Cālis un Gailis 2010‖ 

1. aprīlī -aprīlis- Lieldienu pasākums invalīdiem 

4. aprīlis- Lieldienu pasākums „ Tā gaida Lielo dienu‖ 

10.aprīlis- Koru sadziedāšanās pasākums Dundagā 

16.aprīlis- Dundagas amatierteātra dzejas izrāde „ Sibillas diena‖ izrāde 

17. aprīlis- Grupas „ Framest „ koncerts 

24. aprīlis- amatierteātra skate Talsos – izrāde „Sibillas diena‖ 

3. maijs- Filma „ Rūdolfa mantojumas‖ 

5. maijs- izrāde „ Sibillas diena‖ Talsos 

15. maijs- Pils diena. Muzeja nakts pasākums. 

                Pašdarbnieku koncerti 

                Zvanu ansambļa „ Campanella „ koncerts 

               Senās mūzikas ansambļa „ Sheakspeare’s Consort‖ koncerts 

15. maijs- Dundagas amatierteātra izrāde „ Sibillas diena‖ izrāde 

21. maijs- Mākslas un mūzikas skolas izlaidums. 

22. maijs- Deju kolektīvu sadancis Dundagā. 

29. maijs- X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku ieskaľas koncerts Talsos 

30. maijs- Pensionāru pasākums 

1.-jūnijs- Kurzemes novadu pirmskolas vecuma bērnu tautas deju kolektīvu festivāls Stendē 

                  „ Es mācēšu danci vest‖   

5. jūnijs- Disko nakts „ SUMMER FEELING‖ 

12. jūnijs- 9. klašu izlaidums 

19. jūnijs- 12. klašu izlaidums 

23. jūnijs- Jāľu ielīgošana Dundagā   Koncerts  

                 Līgo nakts balle 

                  Knipelēšanas darbu izstāde pils salonā 

6. -11. jūlijs- X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki Rīgā 

17. jūlijs - Zvejnieku svētki Kolkā 

22.-23. jūlijs Velomaratona‖ Kr. Barona taka‖ noslēguma pasākums Dundagā 

                 Koncerts „ Dzied Riči‖, grupa „ Apvedceļš‖  

                 Balle – spēlē grupa „ Roja‖ 

31. jūlijs- Sporta svētki Dundagā 

                Balle 

14. augusts- Pāces kauss 

20. augusts- Diskotēka  „ Retro Disko‖ 

29. augusts- Pensionāru pasākums 

1.– septembris- Zinību diena 

12. septembris- Andra Daniļenko koncerts 
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17.septembris-Dzejas dienu pasākums. A. Čaka dzejas ciklu „ Iedomu spoguļi‖ runā Mārtiľš 

Vilsons 

25. septembrī     Dundagas  vidusskolas  salidojums 

30.oktobris- Kr. Barona jubilejas pasākums „ Mana tautasdziesma‖ 

6. novembris- Santas Zapackas un Harija Ozola koncerts veltīts aktrisei Antrai Liedskalniľai 

11. novembris- Ebreju pasaku izrāde 

                         Ebreju pasaku ilustrāciju izstāde 

11. novembris- Lāčplēša dienas   pasākums ‖Pāri laikiem lai mirdz‖  

                         Lāpu gājiens. Piemiľas brīdis 

11. novembris- „ Dobeles Zemessargu koncerts‖ 

18. novembris- Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīts  pasākums 

                        Balle –grupa „ Vēja runa‖ 

28. novembris- Izrāde „ Sibillas diena‖ Kolkā 

10. decembris- Lielās egles iedegšana 

10. decembris- Eľģeļu darbnīca 

16. decembrī- Ziemassvētku pasākums invalīdiem 

17. decembris Ziemassvētku ieskaľas koncerts „Enģeļus mēs dzirdējām‖ 

19. decembris- Ziemassvētku pasākums pensionāriem 

22. decembris- Eglīte maznodrošināto ģimenes bērniem. 

22. decembris- Koncerts „ Ziemassvētku roze‖ 

30. decembris- Pašvaldības darbinieku balle 

                         Koncerts 

31.decembris- Jaungada karnevāls  

 

Visa gada garumā pilī apskatāmas Dundagas MMS audzēkľu darbu izstādes   

2.6.4. Kubalu skola-muzejs 

 Kubalu skola – muzejs ir novada domes struktūrvienība, kas apsaimnieko Kubalu 

skolas namu (Valsts nozīmes kultūras piemineklis), tā sētu un tuvāko apkārtni. Muzeja 

darbību nodrošina trīs darbinieki. Muzeja vadītājs – Ivars Abajs. 

 Kopējais muzeja krājuma vienību skaits 2010.gada 31.decembrī – 5282. Pārskata 

periodā muzeja krājumā reģistrēts 226 krājuma priekšmets. Pārskata periodā muzeja telpās 

notikusi viena izstāde. Kopējais apmeklētāju skaits 2010.gadā – 1141. Muzeja budţets 

2010.gadā Ls 20469. Pašu ieľēmumi – Ls 238, pašvaldības dotācija – Ls 20469.  

 Kubalu skolas – muzeja (turpmāk Muzeja) darbību noteikuši 2009.gada 16.decembrī 

Dundagas novada Domes sēdē ar lēmumu Nr.321 (prot. Nr.14., 36§) apstiprinātie Muzeja 

darbības pamatdokumenti. 2010.gada 24. novembrī Dundagas novada Dome pieľem lēmumu 

Nr. 453 (prot. Nr.19., 8§), kas nosaka: 1) izslēgt Muzeju no Dundaga novada Domes iestādes 

Centrālā administrācija; 2) ar 2011.gada 1.janvāri izveidot Dundagas novada Domes iestādi 

„Kubalu skola – muzejs‖. 

 

2010. gadā veiktie būtiskākie pasākumi: 

sagatavots pasākums „Zelta stallis―, kura gaitā tā apmeklētāji tiek informēti par ELFLA 

pasākuma ―Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana‖ projekta ―Lauku saimniecības 

vēsturiskās apbūves atjaunošana Kubalu skolas—muzeja sētā, lauksaimniecības un 

meţsaimniecības ekspozīciju izveide ar amatniecības mācību programmu iespējām‖ mērķi, 

plānotajiem rezultātiem un aktuālajām problēmām. 

tradicionālo pirmās skolas dienas (1.septembra) pasākumu Muzejs papildinājis ar 

„pirmziemnieka― burtnīcas izdevumu, 

Muzejā noticis Dzejas dienai veltīts pasākums, kurā sniegts ieskats Ernesta Dinsberga 

daiļradē un dzīves gājumā, 
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tūrisma apmācību un pieredzes apmaiľas ievadkursa ietvaros Muzeja vadītājs sagatavojis 

lekciju „Stāsti par Dundagas apvidus vēsturi―, 

atbalstot Dundagas TIC ierosināto pasākumu „Dakterlejas (Anno 1811) jubilejas ieskaľa― 

Muzeja vadītājs sniedzis ieskatu „Dakterleja un tās apvidus vēsturiskā ainava―, veikta Kubalu 

skolas ēkas skaidu jumta seguma dalēja nomaiľa, 

iesākta atkārtota tehniskā projekta izstrāde labiekārtošanas un renovācijas darbiem Kubalu 

skolas-muzeja sētā, atjaunojot vēsturiskos apbūves elementus, 

SIA Arhitektoniskās izpētes grupa veikusi Kubalu skolas atsevišķu konstrukciju vizuālo 

apsekošanu un sagatavojusi atjaunošanas priekšlikumu 

izgatavoti divi skapji muzeja krājuma glabāšanai un iegādāts A4 formāta skeneris 

Muzejs sekmīgi sagatavojies tā atkārtotai akreditācijai, saľemot LR Kultūras ministrijas 

izniegtu apliecinājumu valsts atzītai muzeja darbībai turpmākajiem 5 gadiem (līdz 2015.gada 

6.maijam). 

2.6.5. Tūrisma un informācijas centrs 

Tūrisma informācijas centrs (TIC) 2010.gadā ir Dundagas novada Domes Centrālās 

administrācijas struktūrvienība, kuras mērķis ir tūrisma attīstības plānošana Dundagas novadā 

un tūrisma informācijas nodrošināšana.  

TIC vadītāja – Alanda Pūliľa. Tūrisma sezonas laikā no 15.maija līdz 15.oktobrim papildus 

nodarbina 2 - 3 gidus, kā arī vienu tūrisma informācijas konsultantu (TIC vadītāja palīgu). 

TIC piedāvā ekskursiju vadītājus pa Dundagas pili un tās tuvāko apkārtni, pa Slīteres 

nacionālo parku, arī pa Ziemeļkurzemi, tai skaitā svešvalodās – angļu, krievu, vācu. Tūrisma 

informācijas centrā pieejama informācija par visdaţādākajiem piedāvājumiem tūristiem 

Dundagas novadā un Kurzemē, tai skaitā ceļveţi, bukleti, suvenīri, izstādes. 

 TIC uzdevumos ietilpst daţāda veida tūrisma informācijas sagatavošana, tūrisma 

informācijas un maršrutu konsultācijas par Dundagas novadu un Kurzemi, gidu pakalpojumu 

sniegšana, tūrisma objektu plānošana un uzraudzība, apmācību un pieredzes apmaiľas kursu 

organizēšana novada tūrisma uzľēmējiem, tūrisma informācijas pieprasījumu pa e-pastu, 

telefonu, pastu apstrādāšana un atbilţu sagatavošana, ar nozari saistītu projektu pieteikumu 

sagatavošana vai līdzdalība papildus līdzekļu piesaistei, tūrisma izdevumu (ceļveţu, bukletu, 

informatīvo lapu u.tml.) sagatavošana, jaunu tūrisma maršrutu, produktu un piedāvājumu 

veidošana un iesaistīšana tūrisma apritē, tūrisma uzľēmumu un objektu apsekošana, statistikas 

apkopošana (naktsmītnes, apskates objekti u.c.), regulāra informācijas precizēšana un 

aktualizēšana, Dundagas novada reklamēšana starptautiskajos tūrisma gadatirgos un izstādēs, 

darbība Kurzemes tūrisma asociācijā, sadarbība ar Talsu TIC, kā arī ar citām tūrisma 

organizācijām u.c. uzdevumi. 

 2010.gada budţets Ls 11 386, ieľēmumi Ls 3604. TIC un pili 2010.gadā apmeklēja 

4982 tūristi, tai skaitā 672 ārzemnieki. 

2.7. INFRASTRUKTŪRA 

2.7.1. Ielas un ceļi 

Dundagas pagasta pašvaldības pārziľā esošo ceļu kopgarums – 115,368 km, no tiem 11,495 ar 

asfalta segumu. Dundagas ciema ielu kopgarums – 11,34 km, no tiem 7,101 ar asfalta 

segumu. Pašvaldības autoceļu uzturēšanu nodrošina Dundagas novada iestāde 

„Saimnieciskais dienests‖.  

Ceļu un ielu uzturēšanai 2010.gadā izlietotī 52 238 lati, no kuriem 5 339 lati – ārkārtas seku 

novēršanai 2009.-2010.gada ziemā.  
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2.7.2. Atkritumu saimniecība 

Dundagas novada teritorijā 2010..gadā sauso sadzīves atkritumu izvešanu uz apglabāšanas 

poligonu un šķirošanas punktiem nodrošināja SIA ―Kurzemes ainava‖. Lai iedzīvotājiem būtu 

ērtāk norēķināties vienuviet par visiem komunāliem maksājumiem, ir noslēgta vienošanās ar 

SIA ―Ziemeļkurzeme‖ par atkritumu apsaimniekošanas maksas iekasēšanu no iedzīvotājiem 

un tās ieskaitīšanu Dundagas novada Domes kontā. 2010.gadā Dundagas novada teritorijas 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas bija 38 319 lati. 

2.7.3. Ūdens apgāde un kanalizācija 

Dundagas novadā ūdensapgādes pakalpojumus sniedz divi uzľēmumi – SIA 

„Ziemeļkurzeme‖ un SIA „Kolkas ūdens‖. 2010.gadā SIA „Kolkas ūdens‖ paceltais ūdens 

daudzums ir 100 891 m³ un attīrīti 72 323 m³ kanalizācijas ūdeľu. 2010.gadā SIA 

„Ziemeļkurzeme‖ paceltais ūdens daudzums ir 51 173 m³ un attīrīts 54 071 m³ notekūdeľu. 

2010. gadā Dundagas ciemā, īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā‖, ir izbūvēti 2,646 km jauni ūdensvadi. 

Kopējais ūdens vadu garums ir 9,879 km. Kanalizācijas tīklā ir rekonstruēti 0,287 km 

kanalizācijas vadi un izbūvētas jaunas kanalizācijas trases 1,317 km garumā. Kopējais 

kanalizācijas tīklu garums Dundagā ir 5,397 km.    

2.7.4. Dzīvokļu saimniecība 

Dundagas novada pašvaldībai pieder 129 dzīvokļi. Pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanas 

darbības veic SIA „Ziemeļkurzeme‖. Dundagas ciemā  daļa no privāto dzīvokļu īpašniekiem 

dzīvojamo māju apsaimniekošanu ir nodevusi SIA „Ziemeļkurzeme‖. Daļa daudzdzīvokļu 

māju īpašnieku apsaimniekošanu veic paši. 

Dundagas ciemā ir izvietotas 128 individuālās dzīvojamās mājas un 40 daudzdzīvokļu nami. 

3. BUDŽETA INFORMĀCIJA  

3.1. BUDŽETA PLĀNS UN IZPILDE 

3.1.1. Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 

2010. gadā Dundagas novada pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumi sastādīja Ls 2 560 644. No 

pamatbudţeta ieľēmumiem 31,33% (Ls 802 317) sastādīja iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par zemi 4,67% (Ls 119 523 ), nekustamā īpašuma 

nodoklis par ēkām un būvēm 0,28% (Ls 7 151), nenodokļu ieľēmumi 0,15% (Ls 3 783), 

maksas pakalpojumi 4,95% (Ls 126 850), valsts un pašvaldību budţeta transferti 58,62% (Ls 

1 501 020).  

Skatot, grafiskā veidā attēloto ieľēmumu struktūru, redzami 2010. gada faktiskie ieľēmumi 

salīdzinājumā ar 2011. gada plānu. 
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Pamatbudžeta ieņēmumi (%) 

 
 

2010. gadā Dundagas novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumi sastādīja Ls 2 474 056. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2010. gada izdevumi kopumā samazinājušies par Ls 309 996 

(11,10 %). Skatot, grafiskā veidā attēloto izdevumu struktūru, redzams, ka 2010. gadā lielāko 

izdevumu daļu veido izglītība. Izdevumi izglītībai pieaug, jo novada pašvaldības budţetā 

nonāk ne tikai ar pedagogu darba samaksu saistītie ieľēmumi un izdevumi, bet arī valsts 

budţeta mērķdotācija izglītības pasākumiem Mazirbes speciālai internātpamatskolai. 

Veselībai un sociālai aizsardzībai izdevumi kopumā nedaudz samazinājušies.  

Vides aizsardzības, ekonomiskai darbībai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 

izdevumi, kā arī kultūrai, sportam un brīvajam laikam, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

palielinājās, jo pašvaldībā strādājošo darbinieku kopējā darba samaksa, saskaľā ar „Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu‖ tika atjaunota uz normālo 

darba laiku. Pašvaldība turpināja iesaistīt bezdarbniekus aktīvās nodarbinātības pasākumā 

―Apmācība darba iemaľu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība‖ un 2010. 

gadā apgūstot Ls 62 193.  
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Pamatbudžeta izdevumi (%) 

 

3.1.2. Debitoru parādi 

Debitoru parādi 2010. gadā kopumā ir palielinājušies, salīdzinot ar 2009. gadu. Lielākais 

īpatsvars debitoru parādu struktūrā ir nekustamā īpašuma nodoklim par zemi un ēkām Ls 

30 618,66. 

Debitoru parādu apjoms (Ls) 
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Debitoru parādu struktūra 2010.gadā (%) 

 

3.1.3. Kreditoru parādi 

Kreditoru parādi 2010. gadā samazinājušies par Ls 36 325 ( 5,28 %). Lielākais īpatsvars 

kreditoru parādu struktūrā ir ilgtermiľa aizľēmumiem Ls 445 914,82 ( 68,46% ), no kuriem 

Kolkas pagasta pārvaldei ir Ls 314 401,00. 

 

Kreditoru parādu apjoms (Ls) 
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Kreditoru parādu struktūra 2010.gadā (%) 

 

3.2. SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS 

2010. gadā Dundagas novada pašvaldības speciālā budţeta ieľēmumi sastādīja Ls 53 680. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2010. gada speciālā budţeta ieľēmumi kopumā samazinājušies 

par Ls 22 595 (29,56 %).  

 

Speciālā budţeta ieľēmumi (%) 
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2010. gadā Dundagas novada pašvaldības speciālā budţeta izdevumi sastādīja Ls 59 589. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2010. gada izdevumi kopumā samazinājušies par Ls 34 601 

(36,74 %).  

 

Speciālā budţeta izdevumi (%) 

 

3.3. PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM AIZDEVUMIEM 

Aizľēmuma ľēmējs Dundagas pagasta padome 

Aizdevējs NORD/LB Latvija līzings 

Mērķis Rentgenogrāfijas iekārta DIAGNOST 

Parakstīšanas datums 2007.gada 25. jūlijs 

Atmaksas termiľš 2012. gada 25. jūlijs 

Aizľēmuma summa - EUR 27215 

 

 Faktiski 

2010. gadā 

Atmaksājamā 

summa  

turpmākajos 

gados 

Atmaksātā summa   

uz pārskata gada sākumu 13 010 8 197 

tai sk. pārskata gadā atmaksājamā summa 4 813  

Atlikums gada beigās 8 197  

 

Aizľēmuma ľēmējs Dundagas novada dome 

Aizdevējs Valsts kase 

Mērķis ELFLA projekts  Dundagas pagasta sporta 

būvju rekonstrukcija 

Parakstīšanas datums 2009.gada 8. oktobris 
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Atmaksas termiľš 2011. gada 20. septembris 

Aizľēmuma summa - LVL 49 959 

 

 Faktiski 

2010. gadā 

Atmaksājamā 

summa  

turpmākajos 

gados 

Atmaksātā summa   

uz pārskata gada sākumu 49 959 19 163 

tai sk. pārskata gadā atmaksājamā summa 30 796  

Atlikums gada beigās 19 163  

 

Aizľēmuma ľēmējs Dundagas novada dome 

Aizdevējs Valsts kase 

Mērķis ES Kohēzijas fonda projekts 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Dundagā‖ 

Parakstīšanas datums 2009.gada 8. oktobris 

Atmaksas termiľš 2019. gada 20. septembris 

Aizľēmuma summa - LVL 140 000 

 

 Faktiski 

2010. gadā 

Atmaksājamā 

summa  

turpmākajos 

gados 

Atmaksātā summa   

uz pārskata gada sākumu 140 000 140 000 

tai sk. pārskata gadā atmaksājamā summa 0  

Atlikums gada beigās 140 000  

 

Aizľēmuma ľēmējs Kolkas pagasta padome 

Aizdevējs Valsts kase 

Mērķis Kolkas pašvaldības sociālo vajadzību 

nodrošināšana- mājas Zītari jumta seguma 

latojuma un notekcauruļu nomaiľa 

Parakstīšanas datums 2007.gada 7. septembris 

Atmaksas termiľš 2027. gada 20. marts 

Aizľēmuma summa - LVL 6146 

 

 Faktiski 

2010. gadā 

Atmaksājamā 

summa  

turpmākajos 

gados 

Atmaksātā summa   

uz pārskata gada sākumu 4 993 4 993 

tai sk. pārskata gadā atmaksājamā summa 0  

Atlikums gada beigās 4 993  

 

Aizľēmuma ľēmējs Kolkas pagasta padome 

Aizdevējs Valsts kase 

Mērķis Kolkas pamatskolas energoefektivitātes 
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paaugstināšana un sporta zāles būvniecība 

Parakstīšanas datums 2007.gada 4. aprīlis 

Atmaksas termiľš 2027. gada 20. marts 

Aizľēmuma summa - LVL 369 335 

 

 Faktiski 

2010. gadā 

Atmaksājamā 

summa  

turpmākajos 

gados 

Atmaksātā summa   

uz pārskata gada sākumu 350 135 329 835 

tai sk. pārskata gadā atmaksājamā summa 20 300  

Atlikums gada beigās 329 5  

 

3.4. PAŠVALDĪBAS IEGULDĪJUMS KAPITĀLSABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ 

 

Kapitālsabiedrība

s nosaukums 

Ieguldījums uz 

01.01.2010. 

(Ls) 

Izmaiľas (+,-) 

(Ls) 

Ieguldījums uz 

01.01.2011. 

(Ls) 

% no 

kopapjoma 

SIA 

„Ziemeļkurzeme‖ 

144 500 0 144 500 100% 

SIA „Dundagas 

veselības centrs‖ 

1000 10500 11 500 100% 

SIA „Kolkas 

ūdens‖ 

12 500 78 600 91 100 100% 

SIA „Atkritumu 

apsaimniekošanas 

sabiedrība 

„Piejūra‖‖ 

160 0 160 20% 

PAS „Talsu 

slimnīca‖ 

10 511 0 10 511 20% 

SIA 

„Kolkasrags‖ 

103 000 0 103 000 49% 

Kopā 271 671 89 100 360 1 x 

3.5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

Administratīvo, izglītības, sociālās aprūpes, kultūras un brīvā laika, infrastruktūras funkciju 

veikšanai pagasta padomes lietošanā un īpašumā ir 359 kadastrālās zemes vienības (Dundagas 

pagastā – 278, Kolkas – 81). Lielākā daļa no tiem ir pašvaldības ceļu uzturēšanai. Ceļu 

kopgarums – 115,368 km (Dundagas pagastā – 99,544 km, Kolkas – 15,824 km).  
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Dundagas novada pašvaldības  zemes sadalījums pēc lietošanas mērķiem:  

LIZ

51%

derīgie izrakteņi

3%

meži

13%

dabas pamatne

2%

zem ūdeņiem

7%
ceļi

14%

apbūve

10%

 
 

Zemes sadalījums pēc funkciju veikšanas: 

Infrastruktūras 

uzturēš.

20,1%

Sociālo funkciju 

nodrošināšana

34,6%

Sabiedr. 

funkc.nodrošin.

15,8%
Uzņēmējdarbības 

atbalsts

19,5%

Dzīvojamais 

fonds

5,9%

Kultūra

2,2% Izglītība

1,6%

Administratīvās 

funkcijas

0,3%
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3.6. PĀRSKATA PERIODĀ PABEIGTIE PROJEKTI  

Nr. 

p.k.  

Projekts 2010. 

gads 

1. Mērķdotācija pašvaldību bibliotēku interneta 

nodrošināšanai 

1 584 

2. Dundagas lielās sporta zāles palīgtelpu vienkāršotā 

rekonstrukcija 

23852,68 

3. Vīdāles saieta nama jumta atjaunošana 10 701,18 

4. Kvalitatīvai dabaszinātľu un matemātikas apguvei 

atnilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dundagas 

vidusskolā 

98 374,15 

KOPĀ 134 512

,01 

3.7. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS 

2010.gadā turpinās pašvaldības līdzdarbības vietējās rīcības grupas biedrības 

―Ziemeļkurzemes biznesa asociācija‖  vietējo iniciatīvas grupu projektu īstenošanā. 

3.8. PERSONĀLS 

Domes iestāţu un struktūrvienību darba vadīšanu un koordināciju, un Domes lēmumu izpildi 

2010.gadā  līdz augustam veic novada domes izpilddirektors Elmārs Pēterhofs, no augusta -  

Ģirts Kalnbirze.  

 

Nodaļas, struktūras Vadītājs Darbinieku skaits 

Kanceleja un lietvedība Sandra Kokoreviča 2 

Grāmatvedība un finanses Māra Liniľa 4 

Attīstības nodaļa Gunta Abaja 4 

Būvvalde Uģis Kaugurs 2 

Bāriľtiesa Daina Dēvita 4 

Dzimtsarakstu nodaļa Rita Podkalne 1 

Pils Baiba Dūda 9 

Kultūras centrs Smaida Šnikvalde 1 

Tūrisma informācijas centrs 

(TIC) 

Alanda Pūliľa 1+ 1 (tūrisma 

sezonā) 

novada bibliotēka Ruta Emerberga 4 

Vīdales bibliotēka Anda Bērzkalne 1 

Kaļķu bibliotēka Velga Rozenberga 1 

Kubalu skola-muzejs Ivars Abajs 3 

Avīze ―Dundadznieks‖ Alnis Auziľš 2 

Pašvaldības policists Jānis Simsons 1 

Vides pasākumi Andris Kojro 18 

 

Iestādes Vadītājs Darbinieku skaits 

Dundagas vidusskola Aiga Štrausa 60 (tai sk. 22 – 

tehniskie darb.) 

Dundagas Mākslas un mūzikas 

skola 

Linda Vīksna 13 
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Pirmskolas izglītības iestāde Anita Krūmiľa/Irina Jānberga 32 

Mazirbes speciālā 

internātpamatskola 

Liene Ūdriľa/Dinārs Neifelds 38 

Kolkas pagasta pārvalde Aldis Pinkens 49 (tai sk. Mūzikas 

sk., pamatskola, 

pirmskolas izglītības 

iestāde, bibliotēkas 

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

4.1. PAŠVALDĪBAS INFORMĀCIJA SABIEDRĪBAI 

Kopš 2001. gada novembra reizi mē ēēnesī iznāk avīze Dundadznieks (reģ. nr. 000702696) — 

astoľas A3 formāta lpp. Metiens 500 eks. No 28.04.2010. stājies spēkā avīzes Dundadznieks 

nolikums. 

No 2006. gada avīzi var abonēēt Latvijas Pastā ā  (cena Ls 0,55 mēnesī, indekss 3085). Avīzi 

pārdod arī tirdzniecības vietās Dundagas centrā, Kolkā un Mazirbē. Ar Dundadznieku var 

iepazīties arī Dundagas pagasta centrālajā bibliotē ēkā, novada bibliotēēēkās Vīdalē, ē, ''e Kaļķos, 

Kolkā, Mazirbē, novada domes ēkā Dundagā, Kolkas pagasta pārvaldes ēkā, kā arī novada 

interneta vietnē. 
ā 

Laikraksts nodrošina informatīvo saikni starp pašvaldības vadību un iedzīvotājiem, 

Dundadzniekā publicē domes lēēmumus, saistošos noteikumus, jaunākās ziľas par novada 

kultūras, sporta, uzľēmējdarbības un sadzīves norisē ē\ēm, intervijas ar vietējiem politiķiem, 

iedzīvotāju atsauces un kultūrvēē sturiskus apskatus, viena lappuse, Līvu laiks, veltīta lībiešu 

tematikai.  

Avīzes izdošanu organizē redaktors Alnis Auziľš un redaktora vietniece Diāna Siliľa 

sadarbībā ar redkolēģiju, ko veido vietējās sabiedrības daţādu nozaru lietpratēji.  

Avīzi maketē novada Attīstības un plānošanas nodaļā, iespieţ Talsu tipogrāfijā. 
ī  

Novada dome komunikāciju nodrošināšanai 2010. gadā izlietojusi Ls 13773, bet no avīzes 

pārdošanas un reklāmas ieľēmusi Ls 2528. 

Pašvaldība uztur savu www serveri, uz kura izvietota arī novada interneta vietne 

www.dundaga.lv, kur var iepazīties ar Dundagas novada Domes izdotajiem saistošajiem 

noteikumiem, aktualitātēēm un izlasīt visus Dundadznieka numurus. 

4.2. SADARBĪBA AR NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM 

Dundagas pagasta padome ir biedrs Latvijas pašvaldību savienībā (LPS). Dundagas pagasta 

padome ir biedrs Izpilddirektoru asociācijā, kura regulāri rīko daţādus informatīvos 

seminārus. Dundagas pils kā pagasta padomes struktūrvienība ir iesaistījusies Piļu un muiţu 

asociācijā. Astoľas Ziemeļkurzemes pašvaldības – Ance, Dundaga, Īve, Lube, Puze, Tārgale, 

Ugāle un Valdgale ir nodibinājušas biedrību ―Ziemeļkurzemes biznesa asociācija‖. Tā 

pamatdarbība ir vērsta uz vietējās iniciatīvas grupu veidošanu un kopīgu sabiedrisku projektu 

īstenošanu, mazās uzľēmējdarbības veidošanu un attīstību. 

 

 "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija", sadarbībā ar VID Kurzemes reģionālās iestādes Talsu 

nodaļas konsultācijas sektoru, organizē seminārus uzľēmējiem par aktuālām tēmām nodokļu 

likumdošanā. Biznesa asociācijas darbībā ir iesaistījušies daţādu nozaru uzľēmēji. Biedrība, 

un tās struktūra atbilst partnerības projektu prasībām attiecībā uz ―Leader+‖ programmas 

īstenošanu. 
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Aktīvi pagastā darbojas biedrība ―Dundagas bērnu centrs Mājas‖, vadītāja - Alfa Auziľa. 

Dundagas pagasta padome sabiedriskai organizācijai ir deleģējusi un finansē daţādu bērnu 

aktivitāšu organizēšanu un bērnu vecumā no 6 līdz 12 gadiem uzraudzīšanu, lai viľiem būtu 

saprātīga laika pavadīšana pēc mācību stundām līdz autobusa atiešanas laikam. Biedrība 

―Dundagas bērnu centrs Mājas‖ ir izvietojies pirmsskolas izglītības iestādes ēkā divās telpās. 

  

Ar dabas un kultūras atbalsta pasākumiem ir saistīta biedrība ―Zaļais novads‖, kas ir īstenojusi 

jau vairākus ES projektus saistībā ar lībiešiem un amatniecības attīstību. 

 

Kā neformālas sabiedriskās organizācijas pagastā darbojas pensionāru apvienība Sendienas un 

ģimeľu klubs Saskaľa, kas organizē daţādus izklaides un atpūtas pasākumus.  

3. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS PASĀKUMI 

Ar Dundagas novada Domes 2009.gada 26.augusta sēdes lēmumu Nr.109 (protokols Nr.7., 

22. §) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.7 ―Par Dundagas novada teritorijas plānojumiem‖. 

Ar šiem noteikumiem ir pārapstiprināti Dundagas pagasta padomes 2005.gada 19.decembra 

saistošie noteikumi Nr.11 ―Dundagas pagasta teritorijas plānojums‖ un Kolkas pagasta 

padomes 2003.gada 13.jūnija saistošie noteikumi Nr.6 ―Kolkas pagasta plānojums‖, ievērojot 

2008.gada 27.marta Satversmes tiesas spriedumu līetā Nr.2007-17-05 un trīs detālplānojumus, 

kas grozījuši Kolkas pagasta teritorijas plānojumu. 

2010.gada 25.augusta Dundagas novada Domes sēdē izdeva saistošos noteikumus Nr.21 

(protokols nr.13., 19.§, lēmums Nr.344) ―Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas 

plānojums ar grozījumiem. Grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖. 

2010.gada 29.septembra Dundagas novada domes sēdē apstiprināja 22 uz laiku apturētos 

Kolkas pagasta detālplānojumus. 

Ar Dundagas novada domes 29.09.2010. sēdes lēmumu Nr. 385 ir uzsākta detālplānojuma 

izstrāde Dundagas pagasta nekustamā īpašuma «Ezeru Spīdolas» zemes vienībai ar kadastra 

Nr. 8850 002 0190. Detālplānojuma teritorijā plānots izvietot vēja elektroenerģijas raţotnes.  

Ar Dundagas novada Domes 27.10.2010. sēdes lēmumu Nr. 429 ir uzsākta detālplānojuma 

izstrāde Dundagas pagasta nekustamā īpašuma «Celmi» zemes vienības Nr. 8850 004 0016 

daļai ar kadastra Nr. 8850 004 0016 8001. Detālplānojuma teritorijā plānots izvietot vēja 

elektroenerģijas raţotnes. 

Ar Dundagas novada teritorijas attīstības un plānošanas dokumentiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā: www.dundaga.lv, sadaļā Dokumenti.. 

 

5.1. PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM 

Valsts mērķprogrammām un ES struktūrfondiem iesniegtie projekti: 

Nr. Projekta nosaukums Summa 

Ls 

Finanšu 

avots 

1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Dundagā (tajā skaitā Dundagas ciema 

ūdenssaimniecības projekta II kārta) 

2 296 840,07 ES Kohēzijas 

fonds 

2. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

Dundagas novada Kolkas ciemā 

400 395,06 ES ERAF 

3. Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves 

atjaunošana Kubalu skolas – muzeja sētā, 

lauksaimniecības un meţsaimniecības 

ekspozīciju izveide ar amatniecības mācību 

166 298,65 ES ELFLA 
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programmu iespējām 

4. Kolkas tautas nama vienkāršotā 

rekonstrukcija 

82 674,97 ES ELFLA 

5. Dundagas novada pašvaldības administratīvās 

kapacitātes stiprināšana 

18 500,00 ES Sociālais 

fonds 

6. Izglītības iestāţu informatizācija: 

- Dundagas vidusskolas informatizācija 

- Kolkas pamatskolas infromatizācija 

26 975,25 ES ERAF 

7. Mazirbes speciālās internātpamatskolas 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 

98 392,00 ES ERAF 
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PIELIKUMI 

Revidentu ziņojums 

 



Dundagas novada Dome 

2010. gada publiskais pārskats 

45 

 



Dundagas novada Dome 

2010. gada publiskais pārskats 

46 

Novada Domes lēmums par 2010.gada budžeta izpildi 
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Novada Domes lēmums par publisko gada pārskatu 

 

 

 

 


