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IEVADS
Dundagas novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, realizējot administratīvi teritoriālo
reformu, apvienojot Dundagas un Kolkas pagastu teritorijas un pārņemot to īpašumus, institūcijas, tiesības un saistības.
Dundagas novads atrodas Latvijas rietumu daļā – Ziemeļkurzemē. Iedzīvotāju
skaits 2011.gada sākumā bija 4717, gada beigās – 4678. Iedzīvotāju blīvums – 6,9
iedzīvotāji uz km2.
Dundagas novads aizņem 674 km2, no kuriem 103 km2 ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes un 452 km2 ir meži un purvi.
Dundagas novada un Dundagas pagasta administratīvais centrs ir Dundagas
ciems, Kolkas pagasta administratīvais centrs ir Kolkas ciems. Lielākās apdzīvotās
vietas: Dundaga, Kolka, 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.
2012.gada 1.janvārī Dundagas novadā dzīvesvietas bija deklarējuši 4597 iedzīvotāji. 2011.gadā kopējais iedzīvotāju skaits novadā samazinājies par 39 iedzīvotājiem.
Lielākās apdzīvotās vietas Dundagas novadā ir Dundagas ciems, kurā dzīvoja 1675
iedzīvotāji un Kolkas ciems, kurā dzīvoja 841 iedzīvotāji. Etniskais sastāvs Dundagas novadā ir ļoti vienveidīgs, jo 94,2 % no visiem iedzīvotājiem ir latvieši. Otra
lielākā pārstāvētā tautība ir krievi, kas veido 2,5% no visiem iedzīvotājiem, savukārt
pārējās tautības veido 1,7% no novada iedzīvotājiem. Novada piekrastes kultūrvidi
veidojusi viena no mazākajām tautām pasaulē – lībieši, kuru skaits sastāda 0,5% no
novada iedzīvotājiem.
2011.gadā Dundagas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 34 jaundzimušie,
miruši 68 novada iedzīvotāji, reģistrētas 13 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. Rudeņi ir garāki, pavasari
sākas vēlāk kā citā Latvijas teritorijā.
Novada teritorijā atrodas 16 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas – viens nacionālais parks, septiņi dabas liegumi un astoņi 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.

2011. gada publiskais pārskats

4

Dundagas novada Dome

1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1.

JURIDISKAIS STATUSS

2009. gada 1. jūlijā saskaņā ar Administratīvi teritoriālas reformas likumu izveidots Dundagas novads ar administratīvo centru Dundagas ciemā.
1.2.

POLITISKĀ VADĪBA

Ar 2009. gada LR Pašvaldību vēlēšanās ievēlēto deputātu lēmumu nr.1
(01.07.2009) izveidota Dundagas novada Dome 13 domes deputātu sastāvā: Aldons
Zumbergs- novada domes priekšsēdētājs, Guntis Pirvits, Ēriks Bērzkalns, Uldis Katlaps, Asja Felta, Valdis Rande, Smaida Šnikvalde, Regīna Rūmniece, Tija Liepa,
Linda Vīksna (Pavlovska), Irina Jānberga, Gunta Abaja, Aigars Zadiņš.
2011.gadā mainījies deputātu sastāvs un domes priekšsēdētājs. Darbību domē izbeidzis deputāts U.Katlaps un viņa vietā sākusi darboties deputāte Benita Ose.
2011.gada 31.maijā A.Zumberga vietā domes priekšsēdētājas amatā ievēlēta Gunta
Abaja.
Domē, saskaņā 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 šādā sastāvā:
Priekšsēdētājs:
Aldons Zumbergs/Gunta Abaja
Locekļi:
Aldons Zumbergs
Guntis Pirvits
Regīna Rūmniece
Aigars Zadiņš
Uldis Katlaps/Linda Pavlovska
Ēriks Bērzkalns
Tija Liepa/ Valdis Rande
2011. gadā notikušas 12 komitejas sēdes, kurās sagatavoti jautājumi izskatīšanai
domes sēdē par budžeta sastādīšanu un grozījumiem, sniegti atzinumi par projektiem,
2011. gada publiskais pārskats
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kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo
lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem,
izskatīti izpildvaras, pašvaldības iestāžu finanšu līdzekļu pieprasījumi u.c.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja darbojas šādā sastāvā:
Priekšsēdētājs:
Regīna Rūmniece
Locekļi:
Uldis Katlaps/Benita Ose
Valdis Rande
Irina Jānberga
Linda Vīksna (Pavlovska)
Gunta Abaja
2011. gadā notikušas 13 komitejas sēdes, kurās sagatavoti jautājumi izskatīšanai
Domes sēdē par izglītības jautājumiem saistībā ar pašvaldības izglītības iestāžu darba
nodrošināšanu, par kultūras, sporta pasākumu organizēšanu, kultūras mantojuma saglabāšanu, sociālo pakalpojumu nodrošināšanu u. c.
Attīstības un plānošanas komiteja darbojas šādā sastāvā:
Priekšsēdētājs:
Aigars Zadiņš
Locekļi:
Asja Felta
Ēriks Bērzkalns
Guntis Pirvits
Smaida Šnikvalde
Tija Liepa
2011. gadā notikušas 12 komitejas sēdes, kurās sagatavoti jautājumi izskatīšanai
Domes sēdē par detālplānojumu izstrādi, par zemes īpašumu lietām, vides aizsardzību, investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju, par nedzīvojamo telpu izmantošanu un nomu, komunālajiem pakalpojumiem 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 Tauniņa, Velta Šteine.
2011. gadā notikušas 8 valdes sēdes, kurās apspriesti Kolkas ciema un pagasta
aktuāli jautājumi un problēmas, uzklausīti pašvaldības iestāžu darbinieku ziņojumi un
izteikti ieteikumi pagasta pārvaldei dažādu jautājumu risināšanā, valdes locekļi informēti par novada domes pieņemtajiem lēmumiem.
1.4.

PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS UN IESTĀDES

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības nolikumu Dundagas novada Domes
lēmumu izpildes nodrošināšanai izveidota pašvaldības administrācija ar sekojošām
iestādēm un struktūrvienībām:
 Pašvaldības centrālā administrācija ar struktūrvienībām:
o Administrācijas pārvalde
2011. gada publiskais pārskats
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o Būvvalde
o Attīstības un plānošanas nodaļa
o Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešnas
nodaļa
o Pašvaldības policija
o Grāmatvedība
o Avīze „Dundadznieks”
Dundagas vidusskola
Kolkas pamatskola
Dundagas Mākslas un mūzikas skola
Mazirbes speciālā internātpamatskola
Sociālais dienests
PII „Kurzemīte”
Pansija „Jaundundaga”
Kubalu skola-muzejs
Dundagas novada Centrālā bibliotēka ar struktūrvienībām:
o Kaļķu bibliotēka
o Vīdales bibliotēka
o Kolkas bibliotēka
o Mazirbes bibliotēka
Kultūras pils
Saimnieciskais dienests
Kolkas pagasta pārvalde ar pārraudzības struktūrvienībām:
Kolkas tautas nams
Kolkas mūzikas skola

2. FINANŠU RESURSI
2.1.

PIEŅEMTAIS UN IZPILDĪTAIS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

2.1.1. Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
2011. gadā Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja Ls
2 662 295. No pamatbudžeta ieņēmumiem 31,70% (Ls 844 016) sastādīja iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par zemi 4,79% (Ls 127
510 ), nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 0,73% (Ls 19 471), nenodokļu ieņēmumi 2,06% (Ls 54 803), maksas pakalpojumi 4,30% (Ls 114 569), valsts un
pašvaldību budžeta transferti 56,41% (Ls 1 501 896).
Skatot, grafiskā veidā attēloto ieņēmumu struktūru, redzama 2011. gada faktiskā
ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2012. gadā plānotiem ieņēmumiem.
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Pamatbudžeta ieņēmumi (%)

2011. gadā Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sastādīja Ls 2
610 066. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2011. gada izdevumi kopumā palielinājušies
par Ls 136 010 (5,5 %). Skatot, grafiskā veidā attēloto izdevumu struktūru, redzams,
ka 2011. gadā lielāko izdevumu daļu veido izglītība. Izdevumi izglītībai pieaug, jo
novada pašvaldības budžetā nonāk ne tikai ar pedagogu darba samaksu saistītie
ieņēmumi un izdevumi, bet arī valsts budžeta mērķdotācija izglītības pasāk umiem Mazirbes speciālai internātpamatskolai.
Vispārējo valdības dienestu izdevumi pieauga par Ls 101 589. Par summu,
kuru pašvaldība zaudēja AS „Latvijas Krājbanka” maksātnespējas rezultātā. Pavisam pašvaldībai banka radīja Ls 139 249 lielu zaudējumu.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2011. gadā ievērojami palielinājās izdevumi kultūrai, sportam un brīvajam laikam. ELFLA LAP „Lauku mantojuma saglabāšana un
atjaunošana” pasākuma un projekta „Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves atjaunošana Kubalu skolas-muzeja sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju
izveide ar amatniecības mācību programmu iespējām” ietvaros tika realizēta Kubalu
skolas – muzeja saimniecības ēkas renovācija un teritorijas labiekārtošana par Ls
119 405. Dundagā 2011. gada vasarā notika Dziesmu dienu pasākums, kura noorganizēšanai budžetā papildus tika piešķirti Ls 2196.
Pašvaldība 2011. gadā turpināja iesaistīt bezdarbniekus aktīvās nodarbinātības
pasākumā „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” un apguva Ls 51 258.
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Pamatbudžeta izdevumi (%)

2.1.2. Debitoru parādi
Debitoru parādi 2011. gadā kopumā ir palielinājušies, salīdzinot ar 2010. gadu.
Lielākais īpatsvars debitoru parādu struktūrā ir nekustamā īpašuma nodoklim par
zemi un ēkām Ls 54 315.
Debitoru parādu apjoms (Ls)
Kopā debitoru parādi uz 01.01.2012. Ls 85 123, tajā skaitā parādi par nodokļiem
un nodevām Ls 54 315, pircēju un pasūtītāju parādi Ls 30 808.
Debitoru parādu struktūra 2011.gadā (%)

2011. gada publiskais pārskats

9

Dundagas novada Dome

2.1.3. Kreditoru parādi
Kreditoru parādi 2011. gadā palielinājušies par Ls 92 640 (14,22 %). Lielākais
īpatsvars kreditoru parādu struktūrā ir ilgtermiņa saistībām Ls 548 854 (73,76% ), no
kuriem aizņēmumi no Valsts kases ir Ls 509 821 (92,89%), saistības par struktūrfondu projektiem Ls 33 528 (6,11%), nākamo periodu ieņēmumu saistības Ls 5 505
(1,00% ).
Īstermiņa saistības par ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu, saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem, īstermiņa saistības pret saņemtajiem avansiem, īstermiņa uzkrātās saistības un norēķini par darba samaksu, nodokļiem un nākamo periodu ieņēmumiem kopā sastāda Ls 195 299 jeb 26,24% no kreditoru saistībām.
Kreditoru parādu apjoms (Ls)
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Kreditoru parādu struktūra 2011.gadā (%)
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2.2. SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS
2011. gadā Dundagas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi sastādīja
Ls 94 510. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2011. gada speciālā budžeta ieņēmumi kopumā palielinājušies par Ls 40 830 (76,06 %). 2011. gadā pieauga dabas resursu nodoklis par Ls 11 958, par autoceļu fonda līdzekļiem Ls 7 477, zvejas licenču nomas
maksām Ls 15 197 un ieņēmumiem no ziedojumiem un dāvinājumiem Ls 6 198.
Speciālā budžeta ieņēmumi (%)

2011. gadā Dundagas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi sastādīja
Ls 66 257. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2011. gada izdevumi kopumā palielinājušies par Ls 6 668 (11,19 %).
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Speciālā budžeta izdevumi (%)

2.3. PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM AIZDEVUMIEM
Aizņēmuma ņēmējs

Dundagas pagasta padome

Aizdevējs

NORD/LB Latvija līzings

Mērķis

Rentgenogrāfijas iekārta DIAGNOST

Parakstīšanas datums

2007.gada 25. jūlijs

Atmaksas termiņš

2012. gada 25. jūlijs

Aizņēmuma summa — Ls

27215
Faktiski
2011. gadā

Atmaksājamā
summa
turpmākajos
gados

8 197
5 093

3 104

Atmaksātā summa
 uz pārskata gada sākumu
 tai sk. pārskata gadā atmaksājamā summa
Atlikums gada beigās
2011. gada publiskais pārskats
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Aizņēmuma ņēmējs

Dundagas novada dome

Aizdevējs

Valsts kase

Mērķis

ELFLA projekts Dundagas pagasta sporta
būvju rekonstrukcija

Parakstīšanas datums

2009.gada 8. oktobris

Atmaksas termiņš

2011. gada 20. septembris

Aizņēmuma summa — Ls

49 959
Faktiski
2011. gadā

Atmaksājamā
summa
turpmākajos
gados

19 163
19 163

0

Atmaksātā summa
 uz pārskata gada sākumu
 tai sk. pārskata gadā atmaksājamā summa
Atlikums gada beigās

0

Aizņēmuma ņēmējs

Dundagas novada dome

Aizdevējs

Valsts kase

Mērķis

ES Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā”

Parakstīšanas datums

2009.gada 8. oktobris

Atmaksas termiņš

2019. gada 20. septembris

Aizņēmuma summa — Ls

140 000
Faktiski
2011. gadā

Atmaksājamā
summa
turpmākajos
gados

140 000
8 486

131 514

Atmaksātā summa
 uz pārskata gada sākumu
 tai sk. pārskata gadā atmaksājamā summa
Atlikums gada beigās

131 514

Aizņēmuma ņēmējs

Kolkas pagasta padome

Aizdevējs

Valsts kase

Mērķis

Kolkas pašvaldības sociālo vajadzību nodrošināšana- mājas Zītari jumta seguma latojuma un
notekcauruļu nomaiņa

Parakstīšanas datums

2007.gada 7. septembris

Atmaksas termiņš

2027. gada 20. marts
2011. gada publiskais pārskats
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Aizņēmuma summa — Ls

6146
Faktiski
2011. gadā

Atmaksājamā
summa
turpmākajos
gados

4 993
127

4 866

Atmaksātā summa
 uz pārskata gada sākumu
 tai sk. pārskata gadā atmaksājamā summa
Atlikums gada beigās

4 866

Aizņēmuma ņēmējs

Kolkas pagasta padome

Aizdevējs

Valsts kase

Mērķis

Kolkas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana un sporta zāles būvniecība

Parakstīšanas datums

2007.gada 4. aprīlis

Atmaksas termiņš

2027. gada 20. marts

Aizņēmuma summa — LVL

369 335
Faktiski
2011. gadā

Atmaksājamā
summa
turpmākajos
gados

329 835
20 300

309 535

Atmaksātā summa
 uz pārskata gada sākumu
 tai sk. pārskata gadā atmaksājamā summa
Atlikums gada beigās

309 535

Aizņēmuma ņēmējs

Dundagas novada dome

Aizdevējs

Valsts kase

Mērķis

ELFLA projekts „Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves atjaunošana Kubalu skolasmuzeja sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju izveide ar amatniecības mācību programmu iespējām”

Parakstīšanas datums

2011.gada 17. jūnijs

Atmaksas termiņš

2016. gada 20. jūnijs

Aizņēmuma summa — Ls

104 000

Faktiski
2011. gada publiskais pārskats
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2011. gadā

summa
turpmākajos
gados

0
0

104 000

Atmaksātā summa
 uz pārskata gada sākumu
 tai sk. pārskata gadā atmaksājamā summa
Atlikums gada beigās

104 000

Aizņēmuma ņēmējs

Dundagas novada dome

Aizdevējs

Valsts kase

Mērķis

Aizņēmums budžeta un finanšu vadībai

Parakstīšanas datums

2011.gada 23. novembris

Atmaksas termiņš

2011. gada 30. decembris

Aizņēmuma summa — Ls

70 000
Faktiski
2011. gadā

Atmaksājamā
summa
turpmākajos
gados

0
70 000

0

Atmaksātā summa
 uz pārskata gada sākumu
 tai sk. pārskata gadā atmaksājamā summa
Atlikums gada beigās

0

2.4. PĀRSKATS PAR GALVOJUMIEM

Galvotājs

Dundagas novada dome

Galvojuma saņēmējs

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
"Piejūra"

Mērķis

Talsu rajona pašvaldības reorganizācija

Parakstīšanas datums

2010.gada 25. maijs

Atmaksas termiņš

2028. gada 16. jūnijs

Galvojuma summa — EUR

77 692

Faktiski
2011. gada publiskais pārskats
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2011. gadā

summa, kurai
nav iestājies
maksāšanas
termiņš (uz
pārskata perioda beigām)

74 829
4 294
70 535

70 535

Galvojuma summa
 uz pārskata gada sākumu
 tai sk. pārskata gadā
Atlikums gada beigās

2.5. PAŠVALDĪBAS IEGULDĪJUMS KAPITĀLSABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”;
SIA „Kolkasrags”;
Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra” SIA
Pašvaldībai pieder šādas kapitālsabiedrības:
SIA „Ziemeļkurzeme”;
SIA „Kolkas ūdens”;
SIA „Dundagas veselības centrs”
Kapitālsabiedrības
nosaukums
SIA „Ziemeļkurzeme”
SIA „Dundagas
veselības centrs”
SIA „Kolkas
ūdens”
SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrība „Piejūra””
SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā
slimnīca”
SIA „Kolkasrags”
Kopā

Ieguldījums
uz
01.01.2011.
(Ls)
144 500

Izmaiņas
(+,-) (Ls)

Ieguldījums uz
01.01.2012.
(Ls)

% no kopapjoma

0

144 500

100%

11 500

0

11 500

100%

91 100

0

91 100

100%

160

0

160

20%

10 511

-9 722

789

0,171%

103 000
360 771

0
0

103 000
351 049

49%
x

2011. gada publiskais pārskats
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2.6. PĀRSKATA PERIODĀ PABEIGTIE PROJEKTI
Nr.
p.k.

2.
3.

4.
5.

Projekts

2011.
gads

Mērķdotācija pašvaldību bibliotēku interneta nodrošināšanai
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā
(projekta I kārta)
Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves atjaunošana
Kubalu skolas – muzeja sētā, lauksaimniecības un
mežsaimniecības ekspozīciju izveide ar amatniecības
mācību programmu iespējām
Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana
Kolkas tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija
KOPĀ

1 597
1 015 063,00
133 535,18

85 971,36
82 662,97
1 388 615,48

2.7. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS
2011.gadā turpinās pašvaldības līdzdarbības vietējās rīcības grupas biedrības
„Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējo iniciatīvas grupu projektu īstenošanā.

3. IESTĀŽU DARBĪBAS REZULTĀTI
3.1. KOLKAS PAGASTA PĀRVALDE
3.1.1. Vispārējs raksturojums
Administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas rezultātā bijusī Talsu rajona
Kolkas pagasta teritorija ar 01.07.2009. tika iekļauta Dundagas novadā, vienlaicīgi,
saskaņā 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 šādas Dundagas novada domes iestādes:
Kolkas mūzikas skola, Kolkas pamatskola ar pirmskolas izglītības iestādi „Rūķītis”
un Mazirbes speciālā internātpamatskola.
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 2011. gadā strādāja sekojoši darbinieki:
 pārvaldes vadītājs – kasieris
 grāmatvede – lietvede
 saimniecības pārzinis
 tautas nama vadītāja un divi vadītāja palīgi
 automašīnas vadītājs
2011. gada publiskais pārskats
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pārvaldes vadītāja palīgs sociālajos jautājumos
tirgus pārzinis
kapu pārzinis
2 sētnieki
2 apkopēji
5 kurinātāji (apkures sezonas laikā)

No 01.01.2011. Kolkas pagasta pārvalde tika reorganizēta, struktūrvienības Kolkas bibliotēka un Mazirbes bibliotēka iekļaujot kā struktūrvienības Dundagas centrālajā bibliotēkā.
22.06.2011. novada dome ir lēmusi par Kolkas mūzikas skolas reorganizāciju, ar
01.01.2012 reorganizējot Kolkas mūzikas skolu par Dundagas mākslas un mūzikas
skolas struktūrvienību.
Lai iedzīvotāji komfortabli varētu saņemt pašvaldības pakalpojumus, Kolkas pagasta pārvaldē regulāri pieņem Dundagas novada bāriņtiesas, pašvaldības policijas,
sociālā dienesta speciālisti. Pagasta pārvaldē iedzīvotāji var deklarēt savu dzīvesvietu,
kā arī samaksāt valsts noteiktās nodevas, nodokļus un komunālos maksājumus.
22.12.2011. ir apstiprināts jauns Kolkas pagasta pārvaldes nolikums, kurā tika
ieviestas korekcijas un papildināta informācija, lai tas patiesāk atspoguļotu iestādes
veicamās funkcijas un darbību.
3.1.2. 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 (izņemot Mazirbes speciālo internātpamatskolu) un Kolkas pagasta pārvaldei.
02.02.2011. apstiprinātais Kolkas pagasta pārvaldes budžeta izdevumu plāns, kas
ietver arī Kolkas pamatskolas un Kolkas mūzikas skolas izdevumus, bija 454083
LVL, izpilde uz 31.12.2010. 453139 LVL. Neizpildītas īstermiņa parādsaistības pret
kreditoriem (preču un pakalpojumu piegādātājiem) uz 31.12.2011. ir 1192 LVL. Debitoru parādi 8501 LVL.
Sakarā ar Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas 21.11.2011. sēdes lēmumu „Par AS „Latvijas krājbanka” darbības apturēšanu”, Kolkas pagasta pārvaldei
tika padarīti nepieejami A/S „Latvijas krājbanka” kontā atrodošies 98,51 LVL.
Ar 22.12.2011. domes sēdes lēmumu izdevumos tika norakstīti piecu bezcerīgo
debitoru (fizisko personu- rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieku, kuri ir miruši laikaposmā no 2004. līdz 2010. gadam) parādi 320,00 LVL kopsummā.
Pamatojoties uz 22.12.2011. domes sēdes lēmumu tika veikts naudas līdzekļu
transferts viena līmeņa budžeta ietvaros- ieņēmumi no rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas tika pārskaitīti no Kolkas pagasta pārvaldes pamatbudžeta uz speciālā budžeta
kontu.
2011. gadā iestādes ziedojumu kontā ir tikuši saņemti fizisko un juridisko personu ziedoti naudas līdzekļi 1750,00 LVL ar mērķi „Jūras svētku organizēšanai Kolkā
09.07.2011.” un 1500 CHF (872,55 LVL) ar mērķi „Kolkas pagasta trūcīgo bērnu un
veco cilvēku atbalstam”.
3.1.3. 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 nepiede2011. gada publiskais pārskats
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rošās mājās un 6 ēku īpašumus. Pārskata periodā tika noslēgts viens jauns dzīvokļa
īres līgums.
Ar Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu tika nolemts sākt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kuri nav nepieciešami pašvaldībai ar likumu noteikto funkciju realizēšanai, atsavināšanas procesu, kā rezultātā tika sarīkotas izsoles
un ar 26.01.2012. domes sēdes lēmumu apstiprināti izsoļu rezultāti, atsavinot „Priedītes” Sīkragā par cenu 6060 LVL un „Lorenči” Kolkā par cenu 6060 LVL.
Dundagas novada dome ir deleģējusi Kolkas pagasta pārvaldei ar zvejas tiesību
nomu Rīgas jūras līča piekrastē Kolkas pagasta robežās saistīto darbību pildīšanu.
2011. gadā Kolkas pagasta teritorijā zvejas tiesību nomnieki bija 92 pašpatēriņa un
komerczvejnieki.
14.04.2011. dome lēma par piedalīšanos ELFLA programmā „Pamatpakalpojumi
iedzīvotājiem un ekonomikai”, iesniedzot projektu Kolkas sporta zāles būvniecības
pabeigšanai, kā arī par nepieciešamību veikt šī objekta tehniskā projekta aktualizāciju. Tehniskā projekta aktualizācija tika veikta (izmaksas 2745,00 LVL), taču domes
ārkārtas sēdē 20.10.2011. tika nolemts pārtraukt šī projekta īstenošanu aktivitātē
„Pamatpakalpojumi iedzīvotājiem un ekonomikai” un virzīt to ES Zivsaimniecības
fonda Rīcības programmas pasākuma aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības
darbības, atjaunošana un attīstība”.
01.04.2011. tika uzsākti būvdarbi 2010. gadā apstiprinātā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētā pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” projektā „Kolkas tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija”. Darbi
tika pabeigti 01.10.2011. Projekta kopējās izmaksas 77583,00 LVL.
Skolēnu vasaras brīvlaikā tika veikts Kolkas pamatskolas 1. stāva gaiteņa, vienas
klases, aktu zāles un fasādes remonts. Darbu izmaksas 27172 LVL.
2011. gada novembrī tika uzsāktas sarunas ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes
banka” par bankomāta uzstādīšanas iespēju Kolkas ciemā, kas beidzās ar parakstītu
līgumu par nedzīvojamās telpas nomu un bankomāta uzstādīšanu 02.02.2012.
3.1.4. 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 Kolkas tautas nama vadītāja ir Inora Sproģe. Struktūrvienībā strādā 4 darbinieki.
Tautas namā 2011. gadā darbojas rokdarbnieku klubiņš un šādi pašdarbības kolektīvi:
 Kolkas jauktais koris;
 pūtēju orķestris;
 līvu dziesmu ansamblis „Laula”;
 senoru ansamblis „Sarma”;
 koklētāju ansamblis;
 amatierteātris.
2011. gada budžeta izdevumi tautas namam un pašdarbības kolektīviem Ls
112 236 LVL (t.sk. Tautas nama vienkāršotās rekonstrukcijas darbu izmaksas 77583
LVL).
Pārskata gada laikā notikuši ap 40 dažādu 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:
2011. gada publiskais pārskats
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 Līdzdalība dzejas uzvedumā „Sibillas diena”. Talsos amtierteātru skatē izrāde
ieguva vairākas nominācijas.
 Novada talantu koncerts „Ar mīlestības pinekļiem”, kas veidots kā jauna tradīcija, apvienojot Dundagas un Kolkas talantīgākos dziedātājus;
 Jūras svētki.
2011. gads bija Starptautiskais lībiešu valodas un kultūras gads. Tajā notika ļoti
daudz dažādu pasākumu Latvijā, kuros piedalījās arī ansamblis „Laula” – Līvu dienas
Turaidā, Līvu dienas Ventspilī, Līvu svētki Mazirbē u.c.
Ieņēmumi no sarīkojumos pārdotajām biļetēm 2 855 LVL.
3.2. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
Sabiedrisko kārtību un drošību Dundagas novadā nodrošina pašvaldības policija
un administratīvā komisija. Pašvaldība sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
2011.gadā ir atvēlējusi budžeta līdzekļus Ls 20 319 apjomā.
3.2.1. Pašvaldības policija
Pašvaldības policija sabiedriskās kārtības nodrošināšanai novada administratīvajā
teritorijā 2011.gadā ir ieguldījusi lielu darbu, par ko liecina ieskats par notikumiem
salīdzinājumā ar 2010.gadu.
2010. gadā notikumu žurnālā reģistrētas 179 informācijas, 2011. gadā 231 informācija, Valsts policijai nodotas 24 informācijas. 2010. gadā Valsts policijas Ceļu policijai nodotas 16 personas, kuras vadījušas transportlīdzekļus alkohola reibumā vai
kā citādi pārkāpuši CSN, bet 2011. gadā 9 personas. 2011. gadā konstatēti 16 nepilngadīgu personu smēķēšanas un alkohola lietošanas gadījumi. Sadarbībā ar VP Kārtības policijas un Ceļu policijas darbiniekiem veikts 31 reids – 2010. gadā 51 reids.
Administratīvie pārkāpuma protokoli, par dažādiem administratīviem pārkāpumiem,
2011. gadā sastādīti 67 personām, savukārt 2010. gadā 56 personām. 2010. gadā saņemti 20 iesniegumi, bet 2011. gadā 11 iesniegumi, uz kuriem atbildēts. Sadarbībā ar
Dundagas novada bāriņtiesu un Sociālo dienestu apsekotas 36 adreses. Dzīvesvietās,
vai atskurbtuvē nogādātas 17 alkohola reibumā esošas personas, kuras zaudējušas
spēju patstāvīgi pārvietoties. Patruļstundu skaits 2011. gadā 665, bet 2010. gadā 637
patruļstundas. Sniegta palīdzība 12 gadījumos citiem speciālajiem dienestiem, kā
NMP, VUGD, NBS. Dundagas novada administratīvā komisija izskatījusi 29 administratīvās lietas par dažādiem administratīvajiem pārkāpumiem, kur administratīvā
pārkāpuma protokolus sastādījis pašvaldības policijas inspektors.
Operatīvā informācija par 2011. gadu salīdzinājumā ar 2009. un 2010. gadu
N.p.k.
1.
2.
3.

Operatīvās darbības
2009.
220

Saņemtie izsaukumi
Nodota informācija VP
Uz vietas atrisinātie konflikti

18

Skaits
2010.
2011.
179
231
11
3

36

4.

Nodotas lietas Valsts policijai
Atklātas noziedzīgas darbības
Nodotas lietas VP Ceļu policijai

13

4

3
16

9

5.

Veiktas apsekošanas, pārbaudes

30

55

28
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6.
7.
8.

ar bāriņtiesu un sociālo dienestu
Izņemti bērni no ģimenēm
Saņemti un atbildēti iesniegumi
Reidi sadarbībā ar VP un CP
gadījumu skaits
Sastādīti AP protokoli kopā

11

97

20

2 gadījumi
16

51

31

56

67

25

9

10.

Sadarbība ar NMP, VP VUGD
5
gadījumu skaits
Sadarbība ar AS ,,Sadales Tīkli”

11.

Sadarbība ar NBS

1

12.

Izteikti aizrādījumi par AP darbībām (reizes) dzīvnieku turēšana, smēķēšana, atkritumi
Izskatītas AP lietas Dundagas
Administratīvajā komisijā
Nodotas citām institūcijām
Patruļstundu skaits,
sabiedriskās kārtības nodrošināšana pasākumos
Izņemts nelegālais alkohols (l)

36

2
3
4
29

520

21
637
89

521
114

4

____

_____

20

17

8

8/2
7

9.

13.

14.

15.
16.

Aizturētas alkohola reibumā
esošas personas, nogādātas dzīvesvietā, atskurbtuvē
VP nodotas personas

2

3.2.2. Administratīvā komisija
2011. gadā administratīvās komisijas pamatsastāvā izmaiņu nav un tā turpina
darbu iepriekšējā 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.
2011. gadā notikušas 8 administratīvās komisijas sēdes, kurās izskatītas 35 administratīvā pārkāpuma lietas.
No 2011.gadā izskatītajām lietām, visvairāk administratīvā pārkāpuma protokoli
sastādīti:
* 12 pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42.1p.1.d. – par smēķēšanu, ja
to izdarījis nepilngadīgais;
* 8 pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.p.1.d. – par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmatošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu;
* 7 pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 171. 1p.1.d. – par alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai
citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais.
Administratīvā komisijas sēdēs izskatītas arī lietas par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu, Latvijas valsts karoga nepacelšanu Ministru kabineta noteiktajās dienās,
viena administratīvā lietvedība izbeigta par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, kā arī
noslēgts viens Administratīvais līgums par pašvaldībai nodarītā zaudējuma atlīdzināšanu.
2011. gada publiskais pārskats
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3.3. IZGLĪTĪBA
3.3.1. Pirmskolas izglītības iestādes
3.3.1.1. Dundagas PII „Kurzemīte”
Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde „Kurzemīte” dibināta 1950.gadā. Pašreiz
iestāde atrodas Dundagas pagasta administratīvajā centrā un darbojas 1984.gada uzceltajā ēkā. 2011.gada 1.septembrī Dundagas PII ”Kurzemīte” Pirmsskolas izglītības
programmas apguvi nodrošina 123 pirmsskolas vecuma bērniem no 1,5 - 7 g.v.
Iestādes 2011.gada budžets- 121225Ls. No tā pašvaldības ieguldījums pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai ir 82646 Ls, valsts mērķdotācija 5/6
gadīgo apmācībai –23120 Ls, vecāku līdzdalības maksājumi- 15459Ls.
Izglītības iestādes darba režīms- 10,5 stundas. Mācību valoda- latviešu. Kopējais
grupu skaits- 6, to skaitā 5-6 gadīgiem – 3 grupas; pedagoģiskie darbinieki-16, tehniskie darbinieki - 11.
Pirmsskolas izglītības iestāde strādā pēc Pirmsskolas izglītības programmas,
kods 01011111, kura licencēta 2011.gada 9.februārī, Nr. V-3944 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;
 Pedagogu un vecāku vai aizbildņu kopsadarbība bērna izglītošanā pirmsskolas izglītības iestādē;
 Bērna psiholoģiskās sagatavošanas nodrošināšana pamatizglītības sākšanai.
Pirmsskolas izglītības iestādes tradīcijas:
 Latviešu gadskārtu svētku nedēļas;
 Bērnu jauno talantu konkurss „Dunduriņš”;
 Sporta svētki;
 Izlaidums.
Vidējais bērnu skaits Dundagas PII:
2010 gada decembrī – 87
2011 gada janvārī – 90
2011.gada decembrī – 75
2012.gada janvārī – 79
3.3.1.2. Kolkas pamatskolas struktūrvienība pirmskolas izglītības iestāde
„Rūķītis”
3.3.1.2.1. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbu 2011. gadā:
Pozitīvi:
 PII ”Rūķītis” nodrošina pirmsskolas vecuma bērnu attīstībai atbilstošas programmas īstenošanu;
 Pirmsskolas skolotājiem ir augstākā profesionālā kvalifikācija;
 Pirmsskolas skolotāji strādā radoši, ik mēnesi organizē pasākumus iestādē uz
vietas, ar priekšnesumiem piedalās pagastā organizētajos pasākumos;
 Ar savu darbu un attieksmi pret bērniem, neskatoties uz zemo dzimstību Kolkas pagastā, pieprasījums pēc pirmsskolas iestādes pakalpojumiem ir audzis
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un šo mācību gadu esam uzsākuši ar divām pilnībā nokomplektētām bērnudārza grupām. 1. sept. 36 bērni, 1. okt.39 bērni, 1. nov. 38 bērni.
 Pirmsskolas iestādes virtuves komplekss tiek pilnībā noslogots un racionāli
izmantots – ar šo mācību gadu tiek gatavotas pusdienas arī skolēniem.
 Iestādes otrais stāvs tiek izmantots kā internāts pamatskolas audzēkņiem,
audzēkņu skaits nesamazinās, ir nepieciešamība pilnveidot Internāta darbu darbs sestdienās un svētdienās.
 Iestādes ēka un apkārtne ir sakopta un tiek uzturēta darba kārtībā.
Negatīvi:
 Sakarā ar to, ka Kolkas pagastā samazinās jauno ģimeņu skaits, nākamajā
mācību gada 1. sept. būs minimāls bērnu skaits bērnudārza grupās.
 Netiek izmantots diennakts bērnudārza pakalpojums (1 bērns), jo zivju apstrādes uzņēmuma darbinieki lielākā daļa nav Kolkas pagasta iedzīvotāji.
Uzdevumi:
1. Sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību apguvi, veselības nostiprināšanu;
2. Sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju, interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību;
3. Veicināt katra bērna kā indivīda attīstību, izmantojot dabu un apkārtni bērna
emocionālās sfēras, tēlainās domāšanas un radošo spēju attīstībai.
4. Sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību (piedalīties Dundagas novada un citu novadu organizētajos pasākumos pirmsskolas vecuma bērniem),
5. Veikt iestādes teritorijas labiekārtošanu, materiālās bāzes (inventārs, atribūti
bērnu fiziskās attīstības un veselības nostiprināšanai).
3.3.1.2.2. Personāls un galvenie darbības virzieni Kolkas pamatskolas struktūrvienībā PII „Rūķītis”
Pedagoģiskais personāls – 3,94 slodzes, tehniskais personāls – 5 slodzes.
Pirmsskolās periodā, lai iedarbotos uz bērna prātu, jārosina bērnā emocionālā
sfēra un jāattīsta viņa emocijas. Pirmsskolas skolotājam, organizējot nodarbības saturu un sniedzot izziņu, jārosina bērnā emocionāls pārdzīvojums. Tas nozīmē, ka bez
pirmsskolas pedagoga labas teorētiskās sagatavotības ir nepieciešama aktraktivitāte.
Ikdienā darbs pirmsskolā ir atbildīgs, prasa spēku un sagatavotību, jo katra nodarbība
ir maza izrāde. Papildus – skolotāja dokumentācija- ikdienas, mēneša plāni, karta
bērna psiholoģiskās izpētes kartes un darbs ar vecākiem. Pats galvenais pirmsskolas
darbā ir bērnu drošība, fiziskā un psihiskā veselība. Lai to nodrošinātu, pirmsskolas
darbiniekiem ir ne tikai jāprot vadīt pedagoģisko procesu, bet pilnībā jāpārzin pirmsskolas vecuma bērnu psiholoģiju, fizioloģiju, personības attīstības procesus, saskarsmi. Tas ikdienā prasa gan garīgu, gan fizisku spēku no visa pirmsskolas darbinieku
kolektīva.
3.3.1.2.3. Pirmsskolas iestādes darbības mērķis
Pirmsskolas izglītības mērķis ir:
Veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

2011. gada publiskais pārskats

24

Dundagas novada Dome

3.3.1.2.4. Paredzamie notikumi, kas būtiski ietekmēs iestādes darbību nākotnē:
Bērnu skaitam ir tendence palielināties.
 2012. gada 1. septembrī plānojam darbu uzsākt divās nokomplektētās pirmsskolas grupās. Diennakts internāta pakalpojumi pirmsskolas bērniem.
 Virtuves bloka racionāla izmantošana (pusdienu gatavošana skolēniem).
3.3.1.2.5. Būtiskie riski un neskaidrie apstākļi ar kuriem iestāde saskaras:
Kolkas pagasta jaunieši nepaliek uz patstāvīgu dzīvi Kolkas pagastā un neveido
šeit ģimenes. Novēro jaunu ģimeņu ienākšanu, jo tiek piedāvāts darbs zivju apstrādes
uzņēmumā.




3.3.1.2.6. Pētniecības darbi, attīstības pasākumi:
Piedalīties projektos teritorijas labiekārtošanā.
Pedagogi piedalās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītība
sistēmas optimizācijas apstākļos”.
Sniegt pakalpojumus citu novadu bērniem .
3.3.2. Pamatizglītības iestādes
3.3.2.1. Kolkas pamatskola

3.3.2.1.1. 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”. Kopš 2009.gada 1.septembra PII
„Rūķītis” 2. stāvā darbojas internāts „Rūķu nams” ar 15 gultas vietām.
2011. gada 1.septembrī Kolkas pamatskola pamatizglītības apguvi nodrošina 80
skolēniem. PII „Rūķītis” 1.septembrī apmeklē 36 bērni, bet internātā dzīvo 8 izglītojamie no Dundagas novada.
Kolkas pamatskolā ir viena datorklase ar patstāvīgu interneta pieslēgumu un interaktīva tāfele. Nepietiekama skolēnu skaita dēļ mācību gadu skola uzsāk ar apvienotu 1.un 3.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 pulciņš Zaļā komiteja, netradicionālie rokdarbi, vizuālā māksla, lībiešu interešu grupa,
vokālais ansamblis, sporta pulciņš un līnijdejas.
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 turpina izglītību: apgūst vidējo izglītību vidusskolās — 5, profesionālajās vidusskolās – 3, tehnikumos – 2. (Dundagā 1,
Rojā 1, Rīgā 4, Talsos 2, Laidzē 2).
3.3.2.1.2. Iestādes darbības rezultāti:
Kolkas pamatskola ir izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības
programmu, kods 21011111, un Speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar
mācīšanās traucējumiem, kods 21015611, (apgūst 5 skolēni) un pirmskolas izglītības
programmu, kods 01011111. No 2011.gada 1.septembra skola īsteno Speciālās izglī2011. gada publiskais pārskats
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tības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811, kuru
apgūst 2 skolēni.
Kopš 2000. gada skolas darba prioritāte ir vides izglītība. Divus gadus Kolkas
pamatskola saņēma Diplomu par EKO skolas nosaukuma iegūšanu. 2011.gadā skola
saņem piekto 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. Sniegta izglītojoša informācija skolēniem un vecākiem par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz sabiedrību. Integrētas klimata un vides vēsturisko izmaiņu tēmas mācību procesā. Organizēta skolēnu individuālo projektu izstrādi par gada tēmu
„Klimata un vēsturiskās pārmaiņas”. Īstenotas EKO skolu programmas prasības Zaļā
karoga saņemšanai. Noorganizēti sekojoši pasākumi: Zinību diena; Kāpu un pagasta
teritorijas sakopšanas talka, Sporta diena. Skolēni piedalījušies starptautiskā bērnu
zīmējumu konkursā. Organizēta integrētā mācību priekšmetu nedēļa „Piekrastes ciemu tradīcijas laiku laikos”, skolēni tuvāk iepazinuši dzimtā ciema vēsturi, konstatējuši pārmaiņas, sagatavoti materiāli bukletam. Noorganizēta tikšanās ar grāmatas „Senais lībiešu Kolka” autori Baibu Šuvcāni. Organizēta Ziemassvētku labdarības akcija
„Dāvātprieks”, kurā skolēni mācās paši pagatavot dažādas dāvanas. Integrētā mācību
priekšmetu nedēļā „Klimata pārmaiņas’’ skolēni dažādās mācību priekšmetu stundās
pilnveidojuši savu izpratni par klimata pārmaiņām, sagatavojuši materiālus bukletam.
Noticis izglītojošs un izklaidējošs pasākums skolēniem Zaļās pēcstundas „Pirātu tusiņš”. Projektu nedēļā skolēni izstrādājuši individuālos projektus par skolas gada tēmu, piedalījušies Zemes dienā un Lielā Latvijas sakopšanas talkā. Skolas ārpusē iestādīti priežu un egļu stādi. Noorganizēts pasākums Kolkasragā — Pēdējā skolas diena un Bukleta atvēršanas svētki, kurā klases cīnās par Spicākās un Zaļākās klases titula saņemšanu. Skolēni saņēmuši bukletu. Klasēs veikti reidi par atkritumu šķirošanu , bateriju vākšanas konkurss — skolēni piedalījušies Zaļās jostas bateriju vākšanas
konkursā, makulatūras un plastmasas pudeļu vākšana. Skolēni sagatavojuši spēli Vides izziņas spēļu konkursam „Iepazīsti Baltijas jūru!’’
Skola projekta skolas auglis ietvaros nodrošinājusi ābolu izsniegšanu skolēniem.
2011.gadā Kolkas pamatskolas skolēni piedalījušies 6 Talsu, Rojas un Dundagas
novadu mācību priekšmetu olimpiādēs un sacensībās. Latviešu valodas un literatūras
olimpiādē Terēze Runce ieguvusi Atzinības rakstu (skolotāja A. Brande).
Sporta sasniegumi 2010./2011. mācību gadā (skolotājs Oskars Sproģis):
Krosa stafete 1997.g.dz. zēni – 1500m – II.vieta
Futbols 7 : 7 1997./1998. g.dz. zēni – I.vieta
Pavasara kross 1997.gada zēni 1500m — I.vieta ind./komandu vērt. – 4.v.
Vieglatlētikas 4-cīņa 1997./1998. g.dz. zēni – II. vieta ind./komandu vērt. – III v.
Sasniegumi ārpusklases darbā:
 zīmējumu konkurss "Saudzē vidi un šķiro" 1.-3.klase
 Iegūts EKO skolas Zaļais karogs (skolotāja A.Ūdre).
Vides izglītība:
 1.vieta SIA „Piejūra” rīkotajā PET pudeļu vākšanas konkursā
 Piedalīšanās makulatūras vākšanas konkursā
 Piedalīšanās bateriju vākšanas akcijā
 Atzinība un 4.vieta Vides izziņu spēļu konkursā par Baltijas jūru Talsu, Rojas
un Dundagas novados
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Iegūts Zaļais karogs
Pūtēju orķestris:
 2. un 3.pakāpes diplomi Kurzemes un Zemgales novadu pūtēju orķestru skatē
Vizuālā māksla:
 piedalīšanās konkursā „Mana tautasdziesma’’
 piedalīšanās konkursā „Skatu karte par Kolku’’
Pedagogi piedalās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītība
sistēmas optimizācijas apstākļos”, diviem skolotājiem piešķirta 3., bet vienam –
2.pakāpe.
Katru gadu skola tiek sagatavota jaunajam mācību gadam, regulāri tiek veikts
telpu kosmētiskais remonts. Veikts skolas 1.stāva gaiteņa un mūzikas kabineta kapitālais remonts. Ēdienu gatavošana tiek veikta PII „Rūķītis” virtuvē, bet ēdiens tiek
piegādāts un izsniegts iekārtotajā ēdnīcas telpā 1.stāvā.
Skolā sporta zāle atrodas trešajā stāvā un, pēc ekspertu slēdzieniem, nav iespējams tajā organizēt nodarbības ar dinamiskām slodzēm. Morāli un fiziski novecojuši
dabaszinību, zēnu un meiteņu mājturības kabineti. Nav piemērotas telpas skolas bibliotēkai. Novecojusi izmantojama Datortehnika un nav izmantojama programmatūra
uz tās, kā arī datori un interneta pieslēgums nav pieejami visās klasēs.
Nepietiekama finansējuma dēļ projekts „Kolkas pamatskolas energoefektivitātes
paaugstināšana un sporta zāles būvniecība” netiek turpināts.


3.3.2.1.3. Personāls:
01.09.2011 PII un skolā kopā strādā 21 pedagogs
Izglītība
Skaits
Piezīmes
augstākā izglītība, t.sk.:
21
maģistri
2
1 pedagoģijas, 1 izglītības vadība
ar augstāko pedagoģisko izglītību
19
ar augstāko izglītību
1
apgūst pedagoģijas pamatus LU
nav augstākā izglītība
0
PAVISAM
21
Skolas saimniecisko darbību nodrošina tehniskais personāls – 11 darbinieki, no
tiem – 9 sievietes, ar 6,1 darba slodzēm. Internāts „Rūķu nams” – 2 pedagoģiskie
darbinieki ar 1,8 slodzēm un 3 tehniskais darbinieki – 1,75 slodzes.
3.3.2.1.4. Komunikācija ar sabiedrību:
Kolkas pamatskola organizē Skolas padomes sēdes un klašu vecāku sapulces.
Tiek organizēti izglītojoši ārpusklases pasākumi skolēniem un vecākiem.
Noorganizēts Kolkas pamatskolas 50.gadu jubilejas pasākums un absolventu salidojums. Skola izdod avīzi vecākiem „Skolas Vēstis” — 4 numurus gadā. Par savu darbību informē sabiedrību laikrakstos „Kolkasrags”, „Talsu Vēstis”, „Dundadznieks”.
Izveidotas divas mājas lapas adresēs http://www.dundaga.lv/kolka/skola un
http://www.draugiem.lv/kolkaspamatskola/. Gadā paveiktā atspoguļošanai un skolas
50 gadu jubilejai veltīts — izdots informatīvs buklets „Klimata un vēsturiskās pārmaiņas”.
Skola sadarbojas ar Kolkas pagasta pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālo administrāciju, SIA „Kolkas rags”, Dundagas novada Domi un citām
novada iestādēm.
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3.3.2.1.5. Plāni nākamajam gadam:
2011./2012.gada prioritātes ir vides izglītības īstenošana un Speciālo izglītības
programmu īstenošanas nodrošināšana. Gada tēmas plānots apkopot bukletā „Transports”.
Nepieciešams turpināt skolas telpu renovāciju – klašu kosmētiskie remonti, tai
skaitā, — dabaszinību kabineta remonts (griestu apmetuma nokrišanas draudi). Nepieciešams skola jumta remonts. Pakāpeniski jāatjauno datortehnika, nodrošinot datoru katrā mācību telpā. Nepieciešams pabeigt sporta halles celtniecību un iekārtot
sporta laukumu.
3.3.2.2. 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 robežojas 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. Nevienā no kaimiņpagastiem (izņemot Roju) nav
savas vidusskolas. Bērni no kaimiņpagastiem 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.
2011. gada sākumā skolā mācījās 429 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 2011.gadā strādāja 43 pedagogi un 16 tehniskie darbinieki.
Dundagas vidusskolā tika realizētas 4 izglītības programmas:
 pamatizglītības programma (kods 21011111);
 pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma (kods
21011811);
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods
31011011);
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene,
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, kā arī teātra sporta grupas.
Lielākā daļa 9.klases absolventu vidējās izglītības ieguvi turpina tieši Dundagas
vidusskolā. Pēc vidējās izglītības iegūšanas absolventi turpina mācībās augstskolās,
tehnikumos vai koledžās.
2010./2011. mācību gadā skolēni ar atzīstamiem panākumiem piedalījās dažādās
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, projektos un sporta sacensībās.
 Starpnovadu mācību olimpiādēs ( piedalījies 51 skolēns, gūtas 17 godalgas)
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1.vieta — angļu val., latv. val.( 8.kl. un 4.kl.), matemātikā;
2.vieta – latv. val., fizikā, bioloģijā, matemātikā ( 6.kl. un 10.kl.), informātikā
(5.kl. un 6.kl.), angļu val., biznesa ekonomikas pamatos, krievu val., sociālās zinībās;
3.vieta – matemātikā, ķīmijā
Atzinība – angļu val., kultūras vēsturē, vizuālajā mākslā.
Sportā
3.vieta valstī – Latvijas volejbola federācijas kausa izcīņā;
3.vieta valstī – volejbola sacensībās „Lāses kauss”;
3.vieta valstī volejbola turnīrā „Kurzemes kauss 2010”;
3.vieta starptautiskajās šaha sacensībās „Rumbas kauss”
1.vieta starpnovadu sacensībās volejbolā ( 5.kl. zēni, 6.-7.kl.zēni, 6.-7.kl. meitenes);
2.vieta starpnovadu sacensībās volejbolā (8.-9.kl.meit., 5.kl.meitenes);
1.vieta starpnovadu „Tautas bumbā” (4.-5.kl. meitenes);
3.vieta starpnovadu„Tautas bumbā” (4.-5.kl. zēni);
3.vieta starpnovadu „Jauno vieglatlētu kauss”.
Skatēs
2.vieta valstī IV Latvijas skolu teātru festivālā „Kustības turpinājums” (10.kl. komanda);
I pakāpes diploms teātru sporta turnīrā Kurzemes reģionā (6.-8.kl.komanda);
Pedagogu dalība Kurzemes reģiona metodisko izstrādņu skatē.
Konkursos
II pakāpes diploms Kurzemes reģiona mazo mūzikas kolektīvu konkursā „Balsis”;
1. vieta e – klases rīkotajā konkursā „Pīļu dīķis”;
1. vieta konkursā „Dzīvosim droši”;
Dalība valstī — „Baltikovo” organizētajā konkursā „Krāso, sūti, svini!”, radošo
darbu vides izziņas konkursā „Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko”, projektā
„Radošās domas attīstība Latvijā”, biedrības „Creativus” erudīcijas konkursā „Ko
tu zini par Latviju”, „A.Eglīša dzejas svētki”;
Nometnēs
Dalība – Kurzemes reģiona izglītojošā nometnē „Zaļā nakts”.
Projektos
Iegūts Eiropas Kvalitātes sertifikāts par labāko darbu eTwinning projektā;
Dalība Tieslietu ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda projektā – Latvijas
tautu pasaku festivāls;
Līdzdalība Sorosa fonda projektā „Radošās domāšanas attīstība Latvijā”.
3.3.2.3. Mazirbes speciālā internātpamatskola

Mazirbes speciālā internātpamatskola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde kā Dundagas novada pašvaldības dibinājums.
Skolā speciālās izglītības programmu īsteno kopš 1970.gada.
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.
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Mazirbes speciālajā internātpamatskolā attiecīgās izglītības programmas
2011.gadā apguva 55 izglītojamie no Dundagas, Talsu un Rojas novadiem.
Izglītības programmu satura apguve tiek balstīta uz īpašu mācīšanas paņēmienu –
pastāvīgu individualizētu mācīšanu, kas nodrošina bērna tuvākās attīstības zonas paplašināšanu. Tas sevī ietver arī izglītojamo attīstības korekcijas veikšanu (izglītojamo
organiski noteiktās nepietiekamas attīstības mazināšana) kā mācību procesā, tā
audzināšanas darbā. Katra izglītojamā attīstības (ko nodrošina pedagogu metodiskajās
komisijās apstiprināti individuālie mācību plāni, individualizēti mācīšanas un korekcijas paņēmieni, atbalsta personāla plānveidīga darbība) balstās uz pastāvīgu izglītojamā izpētes procesu, kurā nosaka izglītojamā attīstības dinamiku un tās tendences.
2011.gadā pedagoģiskajā procesā (arī gandrīz visās mācību stundās) kā nozīmīgs lielums tika aktualizēts IKT mērķtiecīgs lietojums. Tika veikti pasākumi arī interneta
izmantojamības palielināšanai pedagoģiskajā procesā, īpaši profesionālās pamatizglītības programmu satura apguvē.
2011.gadā skolas pedagoģiskajā darbībā noteikti 3 uzdevumi – veicināt skolēnu
sarunvalodas un monoloģiskās runas prasmes; veicināt skolēnu cieņpilnas saskarsmes
prasmju attīstīšanu skolēnu tiesību un pienākumu kopsakarības aspektā; veicināt skolēnu izpratni par individuālās drošības nozīmīgumu.
Mācību procesa īstenošanā pedagogu noslogojums ir vidēji 14.6 mācību stundas
pedagogam. Ārpusstundu darbs balstās uz psihoemocionālo un fizisko korekciju 28
fakultatīvo nodarbību stundās (1.33 pedagoģiskā likmes), audzināšanas darbā atbilstoši skolas Audzināšanas plānam (6.56 audzināšanas likmes).
2011.gadā veiktais izglītojamo psihosociālās korekcijas darbs rezultējās ar iespējām skolēniem prezentēt sasniegumus gan skolas pasākumos, gan ārpusskolas pasākumos – speciālo skolu pasākumos „Sadancis”, „Dziesmiņa”, „Valodiņa”, „Teātra
diena Mazirbē”, pašizgatavoto tērpu skatē-konkursā, Latvijas speciālās olimpiādes
organizētajos pasākumos (basketbols, futbols, novuss), arī līdzdalībā Speciālajā olimpiādē Atēnās, tēlotājas mākslas skatēs, arī labdarības akcijās. 2011.gadā uzsākās sadarbība ar Stokholmas Starpatutisko bērnu mākslas muzeju, kurā skolas skolēni un
pedagogi prezentēja Latvijas valsti Latvijas dienā.
Arī 2011.gadā tika radīta iespēja visiem skolēniem piedalīties kultūrizglītojošā
pasākumā Rīgā. 2011.gadā bija aktivitātes Nacionālajā teātrī (izrāde, teātra darbnīcu
darbs) un pamatskolā „Rīdze”.
Skolas pedagoģiskās darbības specifiku nosaka arī izglītojamo ģimeņu sociālekonomiskā situācija. Nereti tās ietekmē ģimenēs veiktā socializācija ir pretrunā ar
skolā īstenotajām pedagoģiskajām darbībām. Šeit pedagoģiskais kolektīvs līdzās izglītojošam darbam veic noteiktas sociālā darba funkcijas.
Īstenojot profesionālās izglītības programmas, tiek radītas iespējas izglītojamiem
apgūt zināšanas un profesionālās prasmes, kas veicina jauniešu iekļaušanos darba tirgū. Profesionālajā izglītības programmās izglītojamie apgūst noteiktu galdniecībā nepieciešamu profesionālo kompetenču kopumu. Izglītojamie apguvuši spēju noteiktā
vadībā veikt daudzas profesionālas darbības. Šo programmu īstenošanas procesā nākas saskarties ar attiecīgo programmu teorētisko zināšanu apgrūtinātu apguvi, ko nosaka izglītojamo individuālās attīstības īpatnības.
Mazirbes speciālajā internātpamatskolā pedagoģiskās darbības mērķus īsteno 19
pedagoģiskie darbinieki. Daļa no tiem piedalās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.
Atbilstoši profesionālās kvalifikācijas pilnveides plānam, 14 pedagoģiskie darbinieki apguva profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursu „Novitātes darbā ar izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.”
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2011,gadā tika veikts sagatavošanās darbs ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā”.
Mazirbes speciālās internātpamatskolas darbību (pedagogu darba apmaksu, skolas uzturēšanas izmaksas, izglītojamo ēdināšana) finansē no valsts budžeta Ministru
kabineta noteiktā kārtībā.
Mazirbes speciālās internātpamatskolas budžeta ieņēmumu un izdevumu attiecības:

2011.gada Mazirbes speciālās internātpamatskolas pamatbudžeta ieņēmumi –
324 261 latus.

Budžeta izdevumi 2011.gadā – 262 066 lati
Lielāko izdevuma daļu – 60 % veido darbinieku mēneša atalgojums.
Darba devēju valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas sastāda 16% no kopējiem
izdevumiem.
Trešo lielāko izdevuma posteni – 14 % veido izdevumi par saņemtajiem maksas
pakalpojumiem, tai skaitā, pasta un sakaru pakalpojumi, elektroenerģija, cieto sadzīves atkritumu savākšana un pārstrāde, transporta pakalpojumi, ēku un telpu remonts
un pārējie pakalpojuma veidi.
Krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra izdevumu postenis – 9 % no kopējiem izdevumiem. Šajā postenī ir uzskaitīti izdevumi par kurināmo, degvielu, zāles,
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mīkstais inventārs, ēdināšanas izdevumi, mācību līdzekļi, dabas resursu nodokļa
maksājumi un kārtējā remonta iestāžu uzturēšanas materiāli
Kapitālie izdevumi 2011.gadā sastāda 1 % no kopējiem izdevumiem.
2011.gadā Skolas vajadzībām tika iegādāts datortehnikas komplekts, dokumentu
kamera, multimēdiju projektors un pārnēsājamais projekcijas ekrāns, ūdens sildītājs
un mācību grāmatas.
2011.gadā tika realizēts ELFLA projekts Nr.10-08-L32100-000182 „Mazirbes
speciālās internātpamatskolas telpu vienkāršotā renovācija mācību telpu uzlabošanai”.
Mazirbes speciālā internātpamatskola nodrošina izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem adekvātus izglītošanās apstākļus, nodrošinot izglītojamo psihosociālo korekciju un personības izaugsmi.
Uzskatām, ka šī iespēju jāaktualizē Dundagas novada sabiedrībā, jo tā var būt
viena no iespējām vēl vairāk veicināt citu novada izglītības iestāžu īstenotā izglītošanas procesa kvalitātes veicināšanu.
3.3.2.4. Mākslas un mūzikas skolas
3.3.2.4.1. 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).Dundagas mūzikas skolu absolvējuši 72 audzēkņi.
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 Pavlovska).
Dundagas Mākslas un mūzikas skolu laikā no 2001. gada līdz 2011. gadam absolvējuši 95 audzēkņi. Profesionālo izglītību nākamajā pakāpē turpinājuši 20 skolas
absolventi.
2011./2012.m.g. uzsāka 124 audzēkņi
Izglītības programma
Apakšprogramma Audzēkņu skaits
Taustiņinstrumentu spēle (20V 212 01)
Klavierspēle
13
Stīgu instrumentu spēle (20V 212 02)
Vijoļspēle
11
Ģitāras spēle
12
Pūšaminstrumentu spēle (20V 212 03)
Flautas spēle
3
Saksofona spēle
4
Sitaminstrumentu
Sitaminstrumentu spēle (20V 212 04)
spēle
7
Vokālā mūzika
(20V 212 06)
Kora klase
4
Kopā mūzikā
54
Vizuāli plastiskā māksla (20V 211 01)
53
Deja- dejas pamati (20V 212 10)
17
Pavisam kopā
124
Skolas esošo izglītības programmu mērķis ir radīt motivāciju profesionālajai attīstībai un nodrošināt izglītojamajiem iespēju sagatavoties profesionālās izglītības
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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 3 tehniskie darbinieki.
Teorētisko un praktisko mācību materiāltehniskais nodrošinājums atbilst profesionālās ievirzes izglītības programmu prasībām, regulāri tiek organizēta materiālo resursu plānveidīga papildināšana un atjaunošana.
2011. gadā skola organizējusi darbu atbilstoši finansiālajai situācijai, pieprasījumam un vajadzībām.
Skolas materiālā bāze ļauj ne tikai daudzpusīgi un kvalitatīvi īstenot mācību
programmas, bet arī piedāvāt interešu izglītības programmas pirmskolas vecuma bērniem, skolniekiem un pieaugušajiem.
2011.gadā skolas pedagogi un audzēkņi ir aktīvi piedalījušies dažādās kultūras
aktivitātēs pagastā, novadā, reģionā un valstī.
Veiksmīgi, ar atzīstamiem panākumiem ir startēts reģiona, valsts un starptautiskajos konkursos, festivālos, skatēs u.c. pasākumos.
Finanses
2011.gada Dundagas Mākslas un mūzikas skolas pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 75 736 latus.

Proporcionāli lielāko ieņēmumu daļu no Dundagas Mākslas un mūzikas skolas pamatbudžeta ieņēmumiem 2011.gadā veidoja ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai. 2011.gadā skola saņēma ziedojumu Ls 700.
Budžeta izdevumi 2011.gadā — 76 770 lati.
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Lielāko izdevuma daļu — 74 % veido darbinieku mēneša atalgojums.
Darba devēju valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas sastāda 18 % no kopējiem izdevumiem.
Krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra izdevumu postenis — 5 % no kopējiem izdevumiem. Šajā postenī ir uzskaitīti izdevumi par degvielu, mīkstais inventārs, mācību līdzekļi, kārtējā remonta iestāžu uzturēšanas materiāli.
3.3.2.4.2. Kolkas mūzikas skola
Pamatinformācija:
Skola kā patstāvīga izglītības iestāde darbojas ar 1995.g. 01. martu. Direktore
Inora Sproģe.
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 ģerboņa attēlu atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni” un Skolas nosaukumu. Skolas finanšu 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 programma
Taustiņinstrumentu 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
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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.
Personāls:
Skolā strādā 4 pedagogi, (visi ar augstāko, profesionālo, pedagoģisko izglītību),
viens direktors, viens tehniskā personāla darbinieks. Mācības skolā apgūst vidēji 32
izglītojamie.
Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti:
Skolas finanšu resursi 2011. gadā kopā Ls 23 739,00, no tiem:
Ls 19 681,00 – valsts budžeta dotācija pedagogu algām,
Ls 4058,00 – pašvaldības finansējums (ieskaitot audzēkņu vecāku līdzfinansējumu)
Skola aktīvi iesaistās dažādos kultūras pasākumos, konkursos, festivālos. Kā nozīmīgākie pasākumi 2011. gadā minami:
Kokļu dienas Jūrmalā,
Individuālo izpildītāju konkurss kokles spēlē Iecavā,
Pūtēju orķetra Rīga organizētais konkurss pūšamo, sitaminstrumentu spēlē,
Koncerts Rotari kluba biedriem Ūšu sētā Kolkā
Koncerts Slīteres ceļotāju dienā,
Putnu pašvaldību dienas,
Jūras svētki
3.4. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
3.4.1. Sociālā palīdzība
Sociālais dienests sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Dundagas
novada trūcīgajiem iedzīvotājiem, krīžu situācijās nonākušām personām, kā arī palīdz
personām, ģimenēm un personu grupām noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas 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, viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, integrāciju sabiedrībā, kā arī attīstīt personu spējas un
prasmes palīdzēt pašiem sev.
No pagasta budžeta līdzekļiem sociālajiem pabalstiem 2011. gadā izmaksāti Ls
46253,12, no tiem:
- Garantētā minimālā ienākuma pabalsti Ls 11607,80 (91 ģimenei, kopā 217
personām)
- Dzīvokļa pabalstiem Ls 5666,45 (98 ģimenēm, kopā 265 personām)
- Pabalsti beidzoties aizbildniecībai Ls 530 (2 personas)
- Pakalpojumu apmaksa par ārpusģimeņu bērnu aprūpei Ls 10445,48 (4
bērni)
2011. gada publiskais pārskats

35

Dundagas novada Dome

- Pabalsti ārkārtas situācijās Ls 900,21
- Pabalsts bārenim turpinot izglītību Ls 1710,00 (4 bāreņi)
- Pabalsti brīvpusdienām, ēdināšanai izglītības iestādēs Ls 8548,49
- Pabalsti ārstēšanās izdevumu daļējai apmaksai Ls 721,10
- Pabalsti bērnu izglītībai Ls 568,43
- Pabalsti iztikai Ls 140,21
- Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai Ls 294,95
- Pabalsts trūcīgo personu apbedīšanai Ls 300,00
- Pabalsti no ieslodzījuma atbrīvotām personām Ls 120,00
- Pabalsts jaundzimušajiem Ls 600,00
- Apbedīšanas pabalsts Ls 2900,00
- Pabalsti pēc koplīguma Ls 1200,00
Pabalstu izmaksu kopsavilkums par pēdējiem trim gadiem:
Pabalsta veids

2009.gads

2010.gads

2011.gads

Garantētā minimālā
ienākuma pabalsts
Dzīvokļa pabalsts

Ls 3287,64

Ls 26168,28

Ls 11607,80

Ls1485,07

Ls 6435,90

Ls 5666,45

Pabalsti beidzoties
aizbildniecībai
Pakalpojumu apmaksa par ārpusģimeņu bērnu aprūpei
Pabalsti
ārkārtas
situācijās
Pabalsts bārenim
turpinot izglītību
Maksa par pakalpojumu krīžu centrā
Pabalsti brīvpusdienām, ēdināšanai
izglītības iestādēs
Pabalsti ārstēšanās
izdevumu daļējai
apmaksai
Pabalsti bērnu izglītībai
Pabalsti iztikai

Ls 265,00

Ls 530

Ls 530,00

Ls 7289,41

Ls 7988,80

Ls 10445,48

Ls 540,00

Ls 3059,45

Ls 900,21

Ls 1560,00

Ls 1635

Ls 1710,00

Ls 236,62
Ls 5068,19

Ls 10281,10

Ls 8548,49

Ls 652,02

Ls 817,76

Ls 721,10

Ls 211,80

Ls 564,11

Ls 568,43

Ls 404

Ls 546,64

Ls 140,21

Pabalsts atsevišķu
situāciju risināšanai
Pabalsts aprūpei

Ls 685,52

Ls 569,34

Ls 294,95

Pabalsts
trūcīgo
personu apbedīšanai
Pabalsti no ieslodzījuma atbrīvotām
personām

Ls 300,00

Ls 600,00

Ls 300,00

Ls 60,00

Ls 60,00

Ls 120,00

Ls 40,00
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Pabalsts jaundzimušajiem
Apbedīšanas
pabalsts
Pabalsts jubilejās
Pabalsti pēc koplīguma
Kopā

Ls 660,00

Ls 540,00

Ls 600,00

Ls 2860,00

Ls 2800,00

Ls 2900,00

Ls 300,00

Ls 450,00

Ls 1200,00

Ls 25804,90

Ls 63283,00

Ls 46253,12

Ls 136,25

3.4.2. Sociālais darbs
2011.gada 28.aprīlī apstiprināti saistošie noteikumi Nr.6 „Par sociālo palīdzību
Dundagas novada iedzīvotājiem”. 2011. gada 27.jūlijā veikti grozījumi saistošajos
noteikumos Nr.6„Par sociālo palīdzību Dundagas novada iedzīvotājiem”.
2011.gada 27.jūlijā apstiprināti saistošie noteikumi Nr.10 „Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā”. 2011. gada 27.oktobrī veikti grozījumi saistošajos
noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā”.
Dundagas novadā uz 2012. gada 1. janvāri ir reģistrēti 4743 iedzīvotāji. Uz
01.01.2012. ir reģistrēti 168 bezdarbnieki, no tiem 129 personas ir piedalījušās stipendiātu programmā. Ārpusģimenes aprūpē uz 2012. gada 1. janvāri atradās 31 bērni
bāreņi, bez vecāku gādības palikušie bērni, no tiem 4 bērni atrodas bērnu ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, viens bērns atrodas audžuģimenē, 25 bērni atrodas aizbildniecībā.
Sociālais dienests sniedz aprūpi dzīvesvietā, 2011. gadā patstāvīgu aprūpi saņēma divi Dundagas pagasta iedzīvotāji. Patstāvīgā redzeslokā bija astoņi Dundagas
novada vientuļo pensionāru. Sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem veic regulāru sociālo darbu ar četrpadsmit Dundagas novada sociālā riska ģimenēm, veic patstāvīgu darbu ar pieciem Dundagas novada nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem.
Sociālajā dienestā 2011. gadā notikušas 63 sēdes, izskatīti 392 iesniegumi pabalstu saņemšanai un izvērtētas 208 materiālo ienākumu deklarācijas. 2011.gadā sociālais dienests ir izvērtējis 208 ģimenes /personas ienākumus un noteicis trūcīgo ģimeņu statusu 125 ģimenēm, kopā 408 personām. Izsniegtas 167 izziņa trūcīgo ģimeņu/personu statusam. Izsniegti 463 lēmumi par sociālo palīdzību.
2011.gadā sociālais dienests ir izvērtējis ģimenes (personas) ienākumus un izsniedzis 52 ģimenēm/personām izziņas pacienta iemaksu un līdzmaksājumu atbrīvojumu saņemšanai atbilstoši MK 19.12.2006. noteikumos nr.1046 76 punktā vai 10.18
apakšpunktā minētajiem ienākumu līmeņiem.
2011.gadā Dundagas novada Domei iesniegti 17 lēmumu projekti.
Veiktas septiņas ģimeņu apsekošanas un materiālā stāvokļa izvērtēšana saistībā
ar apdzīvojamās platības nepieciešamību. Izvērtēti pieci iesniegumi, sociālā un materiālā situācija personu ievietošanai ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā. Veiktas trīs
personu apsekošanas sociālās situācijas novērtēšanai un iesniegšanai Jelgavas DEĀK.
Sagatavoti seši ģimeņu sociālās un materiālās situācijas izvērtējumi iesniegšanai Vītola fonda stipendiju saņemšanai. Sagatavoti trīspadsmit sociālā darba izvērtējumi,
nosūtījumi sociālā pakalpojuma saņemšanai krīžu centrā. Pakalpojumu saņēma piecas
ģimenes. Veikts deviņu personu sociālais izvērtējums un sagatavoti lēmumi sociālās
rehabilitācijas saņemšanai institūcijā „Dubulti”. Pieci no prettiesiskām darbībām cietuši Dundagas novada bērni ir saņēmuši sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā.
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Sadarbojoties ar institūcijām veikts sociālais darbs (ģimeņu apsekošanas, sociālās
un materiālās situācijas izvērtēšana, sociālās korekcijas plāna sagatavošana, darbs ar
nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem utt.) – sagatavojot atbildes vēstules valsts policijai (11), probācijas dienestam (3), Dundagas vidusskolai (3), Dundagas novada bāriņtiesai (3), Latvijas bērnu fondam (3), Latvijas Pašvaldības savienībai (2), slimnīcai
„Ģintermuiža” (2), Ventspils novada Sociālajam dienestam, LR Tieslietu ministrijai,
Veselības ekonomikas centram, Laidzes prof. tehnikumam, LR Centrālās statistikas
pārvaldei, Zantes bērnu krīžu centram, psiholoģei I. Luksai, psihiatrei dr. V. Strēlniecei, PII „Kurzemīte”, Tukuma bāriņtiesa, Asociācija „ Biedrība Dzīvesprieks”, Kolkas internātam, Jūrmalas Domei, Kurzemes plānošanas administrācijai, Pilsonības
migrācijas lietu pārvaldei, Liepājas neredzīgo biedrībai, Bērnu tiesību inspekcijai,
Juridiskās palīdzības administrācijai u.c.
2011. gadā laika periodā no aprīļa mēnesi līdz 30. decembrim izdalītas 3227 gb.
EK bezmaksas pārtikas pakas trūcīgajām ģimenēm/personām. 2011.gadā no „Ziedot
lv.” organizētās akcijas „Paēdušai Latvijai” ir saņemtas un izdalītas 440.gb pārtikas
pakas. Sadarbībā ar nodibinājumu „Talsu novada fonds” 2011.gada septembrī tika
saņemtas un izdalītas 17.gb dāvanu kartes Ls 25 vērtībā, mācību līdzekļu iegādei trūcīgo ģimeņu bērniem, divas dāvanas Ls 25,62 vērtībā, piecas dāvanas Ls 9,75 vērtībā.
2011.gadā trīs reizes ir saņemti lietotie apģērbi, apavi, mēbeles no sadarbības partneriem Zviedrijā. 2011. gadā trūcīgajām mājsaimniecībām un GMI pabalsta saņēmējiem tika izsniegtas 19 gb. A/S „ Latvenergo” dāvanu kartes.
Sociālais dienests piedalījās portāla TV Net rīkotajā akcijā „Eņģeļi pār Latviju”,
kurā tika sarūpētas Ziemassvētku dāvanas piecdesmit Dundagas novada trūcīgo ģimeņu bērniem. Ar Sociālā dienesta līdzdalību piecas Dundagas novada trūcīgās ģimenes saņēma Ziemassvētku dāvanas lielveikalu tīkla TOP un Rīgas Piensaimnieku
rīkotajā akcijā. Pēc Kristiešu draudzes „Prieka vēsts” lūguma, tika apzinātas un ieteiktas piecas ģimenes, kurām tika sarūpētas dāvanas Ziemassvētkos. 2011.gada vasarā sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu tika nodrošināta vasaras nometne pieciem
novada bērniem ar īpašām vajadzībām.
Vienu reizi ceturksnī tiek apmeklētas LM rīkotās informatīvās sanāksmes.
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 saņemšanai no valsts.
Tika veikta visas sniegtās sociālās palīdzības uzskaite elektroniski PVIS datu
bāzē, ar maija mēnesi tika paralēli uzsākta arī elektroniskā datu uzskaite ZZ Dats sociālās palīdzības uzskaites sistēmā SOPA. Katru mēnesi tiek veikta budžeta izdevumu
analītiskā uzskaite.
2011.gadā ir veikta trīs vientuļo personu apbedīšana.
Vienu reizi mēnesī notiek starpprofesionāļu komandas darbs (sociālais darbinieks, sociālais pedagogs, bāriņtiesa, psihologs, pašvaldības policists, nepilngadīgo
lietu inspektori, probācijas dienesta darbinieks) preventīvas audzinoša rakstura pārrunas, un darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem.
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3.4.3. Pansija „Jaundundaga”
Pansijas „Jaundundaga” ēka 1905. gada ielā 4 ir vietējās nozīmes kultūrvēsturiska celtne, kas celta 1903. gadā kā pagastmāja.
No 2010. gada 1.janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim pansija „Jaundundaga”
bija Dundagas novada Domes sociālās aprūpes institūcija pensijas vecuma cilvēkiem,
kas izveidota pamatojoties uz Dundagas novada Domes 2009. gada 16. decembra sēdes lēmumu Nr.296. No 1999. līdz 2009. gadam izveidotā pansija bija pašvaldību sadarbības apvienības „Ziemeļkurzeme” iestāde.
Ar 2012. gada 1. janvāri pansija „Jaundundaga” ietverta sociālā dienestā kā
struktūrvienība. Ēkas otrajā stāvā ir 11 istabiņas pansijas iemītniekiem, bet pirmajā
stāvā viesu istabas 14 cilvēkiem.
Pansija ar Labklājības Ministrijas 02.08.2011. lēmumu Nr. 16.8 – 0701/403 tika
reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā sociālās aprūpes pakalpojuma
sniedzēja. Tika izstrādāti un apstiprināti: pansijas „Jaundundaga” nolikums, „Darba
kārtības noteikumi”, „Noteikumi par fizisko personu datu aizsardzību”, pansijas
„Jaundundaga” organizatoriskā struktūra, iekšējie kārtības noteikumi un uzņemšanas
noteikumi pansijā „Jaundundaga”.
Pansijas funkcija ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem
un viņai nav nepieciešama diennakts aprūpe.
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 viņu problēmu risināšanā;
 iespēju īstenot sadzīves un pašaprūpes iemaņas 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;
 telpu nomu.
Pansijas vadītājai Lilitai Laicānei ir iegūta sociālā darbinieka kvalifikācija un
profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā ar specializāciju sociālajā pedagoģijā.
No 2011. gada 1. decembra pansijā tika izveidota aprūpētājas amata vieta.
Budžeta izdevumu tāme 2011. gadā – Ls 10390 un tā struktūra: Ls 3495 (34%) –
Dundagas novada Domes finansējums, Ls 3977 (38%) – iemītnieku maksājumi, Ls
1487 (14%) – pašvaldību savstarpējie norēķini (Ventspils novads), Ls 1431(14%) –
maksas pakalpojumi (telpu noma, veļas mazgāšana, duša).
Pakalpojuma cena mēnesī pansijā ir Ls 80.00. Klients papildus katru mēnesi
maksā atsevišķi par komunāliem izdevumiem (elektrību, ūdeni, kanalizāciju atkritumiem, telefonu, veļas mazgāšanu) pēc kontroles skaitītāju rādījumiem vai noteiktiem
pakalpojumu izcenojumiem.
2011. gadā pansijā dzīvoja 8 cilvēki, tai skaitā: 3 – Ventspils novads (Tārgales
pagasts), 5 – Dundagas novads. Pansijā cilvēki dzīvo vienvietīgās istabiņās. Ir koplietošanas virtuves, vannas istabas, tualetes un atpūtas istabas. Pansijas iemītnieki paši
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iegādājas pārtiku, gatavo ēdienu un uztur kārtībā savu istabu, bet ja pansijas iemītnieki paši nevar veikt ikdienas darbus, viņiem palīdz aprūpētāja. Reizi mēnesī ir iespēja
no bibliotēkas saņemt un apmainīt izlasītās grāmatas. 4 cilvēki izmanto SIA „Dundagas veselības centrs” virtuves pakalpojumus, tiek piegādātas siltas pusdienas.
Izremontējot telpas ēkas pirmajā un trešajā stāvā, būtiski uzlabotos sadzīves un
darba apstākļi iemītniekiem un darbiniekiem, varētu paplašināt sociālo pakalpojumu
klāstu.
3.4.4. Bāriņtiesa
Bāriņtiesa ir pašvaldības veidota iestāde, kas pilda valsts uzliktās funkcijas.
Dundagas novada bāriņtiesā ir 5 darbinieki-priekšsēdētāja, kura ar 2012.gada janvāri
strādā uz 1 slodzi, iepriekš strādā uz 0,8 slodzēm. Bāriņtiesā strādā sekretāre (0,3 sl.)
un 3 locekļi, kuriem maksā par nostrādātām stundām.
2011.gadā par 9 ģimenēm, kurās aug 21 bērns, tika saņemta informācija, ka ģimenē netiek pieteikami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana. Darbā ar šīm ģimenēm ir iesaistījušies sociālā dienesta speciālisti, Dundagas vidusskolas sociālais
pedagogs, skolas psihologs un pašvaldības policijas inspektors. Bērna aprūpes tiesības ir atņemtas 6 vecākiem- 3 tēviem un 3 mātēm, tie bija 8 bērni, kuri cieta no vecāku pienākumu nepildīšanas.
Bāriņtiesā katru gadu kopš 2005. gada ir lietas, kas saistītas ar adopciju.
2011.gadā vienu adopciju apstiprināja tiesa, un viena ģimene pieteicās adopcijai. Novadā 31 bērns ir ārpusģimenes aprūpē. Aizbildnībā ir 26 bērni. 4 bērni ir ārpusģimenes aprūpes iestādē.
Mūsu novadā ir audžuģimene. 2010.gadā tika izieta apmācība, iegūts audžuģimenes statuss, un ģimenē ir viens audžubērns no Grobiņas.
Bāriņtiesā ir 8 aizgādnības lietas par rīcībnespējīgām personām vai mirušo mantai. 2011. gadā bāriņtiesa iecēla 3 aizgādņus rīcībnespējīgām personām. 8 lēmumi
tika pieņemti, lai aizstāvētu bērnu mantiskās intereses. 2011 gadā 2 lietas ir par sociālo pabalstu izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu neaudzina un pabalsta izmaksāšanu bērna faktiskajam aprūpētajam. Talsu rajona tiesai ir doti seši atzinumi, kas skar bērnu intereses. Novada bāriņtiesa ir pieņēmusi 5 lēmumus par personas atbilstību bērnu audzināšanai un aprūpei. Tie ir lēmumi, kas skar ģimenes, kurās
vecāki dodas darba meklējumos uz ārzemēm un prombūtne ir ilgāka par 3 mēnešiem.
Bāriņtiesas lietvedībā aktīvas ir 118 lietas. 2011. gadā ir pieņemti 42 lēmumi.
3.4.5. 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 Rita Podkalne.
2011. gadā dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 34 jaundzimušie, reģistrētas 11 laulības, mūžībā aizgājuši 68 novada iedzīvotāji.
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3.5. VIDES AIZSARDZĪBA, TERITORIJAS PLĀNOŠANA UN ATTĪSTĪBA
3.5.1 Attīstības nodaļa
Attīstības un plānošanas nodaļa ir Dundagas novada pašvaldības iestādes „Centrālā administrācija” struktūrvienība, kas tieši pakļauta iestādes vadītājam.
Nodaļas mērķis ir nodrošināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādi, apkopot un sniegt informāciju par teritorijas attīstības
programmas realizāciju, īstenot teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu un nodokļu uzskaiti, nodrošināt pašvaldības
informācijas tehnoloģiju attīstību, kā arī sekmēt iestādes uzdevumu īstenošanu.
Attīstības un plānošanas nodaļai uzticēto funkciju izpildi 2011.gadā nodrošināja
pieci speciālisti.
Kopš 21.marta nodaļā strādā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists, kura
pienākumos ietilpst izstrādāt, uzturēt un aktualizēt novada teritorijas plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, sagatavot novada attīstības programmas tematiskās
un teritorijas plānojuma kartes, pārraudzīt iesniegto detālplānojumu un ierīcības projektu dokumentācijas.
2011.gadā attīstības un plānošanas nodaļas budžets sastādīja Ls 39340.
Teritorijas attīstības plānošanas pasākumi:
Ar Dundagas novada domes 24.02.2011.gada sēdes lēmumu Nr.47 „Par Dundagas novada attīstības programmas izstrādi” (protokols Nr.3, 10.p.) tika uzsākta Dundaga novada Attīstības programmas izstrāde. Tas ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai Dundagas
novadā.
Attīstības programmai tika apstiprināta izstrādes vadības grupa, kā arī noteikti
atbildīgie par darba grupām. Kopumā notika 7 darba grupu diskusijas: Tehniskā un
sociālā infrastruktūra (26.aprīlī), Pārvaldība un sabiedriskās attiecības (26.aprīlī),
Ekonomika un uzņēmējdarbība (2.maijā), Kultūrvide (3.maijā), Izglītība un sports
(3.maijā), Sociālā un veselības aprūpe (5.maijā), Dabas vide un aktīvā atpūta
(5.maijā).
Ar Dundagas novada domes 30.03.2011. sēdes lēmumu Nr. 66 „Par Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu” tika uzsākta
Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde. Tas ir
vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas plānojums, kurā parādīta teritorijas
pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi.
Ar Dundagas novada domes 24.08.2011. sēdes lēmumu Nr.220 „Par īpašuma
Mežrukši detālplānojuma grozījumiem” tika uzsākta grozījumu izstrāde detālplānojuma Nr.06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem „Bierandi” (kadastra
Nr.8862 006 0002), „Dubultvēji” (kadastra Nr.8862 006 0030), „Mežrukši” (kadastra
Nr.8862 006 0001), „Spuņi” (kadastra Nr.8862 006 0031) daļai, kas attiecas uz nekustamā īpašuma „Mežrukši” (kadastra Nr.8862 006 0001) teritoriju, lai izdalītu zemes vienības (parceles), kas nepieciešamas pašvaldības koplietošanas ceļu ierīkošanai.
Ar Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu Nr.40 „Par detālplānojuma uzsākšanu īp. Vecvagari” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde Dundagas pagasta nekustamā īpašuma „Vecvagari” zemes vienībās ar kadastra Nr.8850 009 0013 un
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Nr.8850 009 0014. Detālplānojuma teritorijā paredzēta vēja elektrostaciju parka izbūve.
Ar Dundagas novada teritorijas attīstības un plānošanas dokumentiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā: www.dundaga.lv, sadaļā „Teritorijas plānojums” un „Detālplānojumi”.
3.5.2. Būvvalde
Būvvaldes darba nodrošināšanai 2011. gadā pašvaldība ir izlietojusi Ls
13 276,00 Ieņēmumi – Ls 406,00.
2011.gada laikā būvvaldē būvniecības aktivitātes salīdzinājumā ar 2009. un
2010.gadu:

Būvniecības aktivitātes
Dundagas novadā

Būvpieteikumi, PAU
Būvprojekti
t.sk.

tehniskie projekti
skiču projekti
vienkāršotās renovācijas/rekonstrukcijas
projekti

Būvatļaujas
Pieņemti ekspluatācijā
Pārbaudes, atzinumi
Sūdzības, iesniegumi
Citi
Būvapjoms (10 t.Ls)
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2009

2010

2011

11
30
19
8

42
35
25
2

67
59
44
4

3
6

8
13
16
28
7
14
74,5

11
30
12
34
25
20
123
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3.6. BRĪVAIS LAIKS, KULTŪRA, SPORTS, TŪRISMS
3.6.1. Dundagas novada bibliotēkas
Dundagas novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas.
2010.gadā tiek veikta novada bibliotēku reorganizācija un ar 01.01.2011. darbu
uzsāk pašvaldības iestāde „Dundagas novada Centrālā bibliotēka”. Iestādes struktūrvienības ir:
 Dundagas novada Dundagas pagasta Kaļķu bibliotēka
 Dundagas novada Kolkas pagasta bibliotēka
 Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbes bibliotēka
 Dundagas novada Dundagas pagasta Vīdales bibliotēka
2011. gadā lietotājiem visās novada bibliotēkās piedāvātas izmantot datu bāzes
Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka. Izmantošana bibliotēkas datoros ir bez
maksas.
3.6.1.1. Dundagas novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas darbu nodrošina 3 bibliotekāres un vadītāja Ruta Emerberga.
Lietotāji 639, no tiem vecumā līdz 18 gadiem — 239.
Apmeklētība 12 240 reizes.
Izsniegums 20 045 krājuma vienības.
Kā bibliotēkas datortehnikas un tīkla lietotāji reģistrēti 232 cilvēki, no tiem 89 ir
tikai datoru lietotāji (nelasa bibliotēkā), viņi šo iespēju izmantojuši 4682 reizes.
Bibliotēkas krājums uz 01.01.2012. – 20 980
No pašvaldības līdzekļiem 2011.gadā grāmatu iegādei atvēlēti Ls 1603,00 preses
abonēšanai Ls 660,00.
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 uzziņas pēc pieprasījuma, veicam
kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus no bibliotēkā esošajiem materiāliem vai
klienta personīgajiem dokumentiem, materiāliem. Interesentiem iespēja izmantot datortehniku un pastāvīgo interneta pieslēgumu.
Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 40 stundas nedēļā.
2011.gadā abonējām 8 nosaukuma laikrakstus un 26 nosaukuma žurnālus.
Kalendārā gada garumā esam izveidojušas 41 tematiskā izstāde ar 804 eksponētām vienībām un 16 pasākumus, kurus apmeklējuši 628 interesenti.
Gada laikā fiksētas 742 dažādas tematiskās uzziņas un 428 reizes, kad lietotājiem
sniegta palīdzība datoru un interneta izmantošanā.
Lietotāju konsultēšana datoru un interneta izmantošanā notiek individuālu konsultāciju veidā pēc pašu lietotāju lūguma. Gada laikā uzskaitītas 360 reizes, kad lietotājiem sniegta palīdzība datoru un interneta izmantošanā.
Gada laikā fiksētas 544 dažādas tematiskās uzziņas. Sniegto uzziņu tematika ir
plaša, bet visvairāk lietotājiem ir bijis vajadzīgs palīdzēt atrast atbildes sabiedriskajās,
dabas un tehnikas zinātnēs, mākslā un literatūrzinātnē.
Atbalstīts projekts: VKKF finansētā mērķprogramma Lasīšanas veicināšana un
bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana I posms Bērnu žūrija. Projekta realizācija
notiek par pašvaldības līdzekļiem – iegādātas 20 grāmatas par Ls 104.10
Novadpētniecība
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Dundagas pagasta bibliotēkas novadpētniecības darbiniece Daiga Muželovska
elektroniski apraksta laikraksta Dundadznieks rakstus TGB novadpētniecības elektroniskajā datu bāzē. Šis darbs norit moduļa ALISEi vidē.
Uz vietas bibliotēkā novadpētniecības materiāli tiek apkopoti 31 tematiskajā mapē, kas regulāri tiek papildinātas.
Tehniskais nodrošinājums:
2011.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 4 Mb/s un bezvadu interneta WiFi iespējas,
lokālais datortīkls visiem datoriem un printeriem,
BIS ALISE modulis ALISEi.
Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri 2011. gadā:
Dundagas novada dome, LNB izstāžu 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, Dundagas pagasta informatīvais izdevums „Dundadznieks”, Zvaigzne ABC, TELE2 zīmols Zelta Zivtiņa, Dundagas aptieka Cito.
3.6.1.2. Kaļķu bibliotēka
Bibliotēkas darbu nodrošina vadītāja Velga Rozenberga.
Lietotāji 66, no tiem vecumā līdz 18 gadiem — 24
Apmeklējums 1146 reizes
Izsniegums 4017 krājuma vienības
Bibliotēka abonēja 10 preses izdevumus.
Bibliotēkas krājums uz 01.01.2012. – 5220
No pašvaldības līdzekļiem 2011.gadā grāmatu iegādei atvēlēti Ls 242, preses
abonēšanai Ls 277.
Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 20 stundas nedēļā, t.sk., 2 stundas sestdienā.
2011.gadā bibliotēkā bijušas 13 izstādes un 4 pasākumi.
Sniegtas 459 dažāda veida uzziņas.
Tehniskais nodrošinājums:
2011.gadā bibliotēkas tehniskais aprīkojums ir šāds:
4 datorkomplekti ar standarta programmatūru, no tiem 1 darbiniekiem, 3 lietotājiem,
1 multifunkcionālā iekārta,
pastāvīgais interneta pieslēgums – ātrums 2 Mb/s un bezvadu interneta WiFi iespējas,
lokālais datortīkls visiem datoriem un multifunkcionālai iekārtai.
3.6.1.3. Kolkas bibliotēka
Bibliotēkas darbu nodrošina vadītāja Olita Kalna.
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Lietotāji 301, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 94
Apmeklējums 5712 reizes
Izsniegums 20 056 krājuma vienības
Bibliotēkas krājums uz 01.01.2012. – 14 024
Preses izdevumi bibliotēkā tiek abonēti katram ceturksnim, kas neļauj pilnvērtīgi
izmantot abonēšanas atlaižu sistēmu. 2011.gadā tika abonēti 19 preses izdevumi. Šajā
gadā tiek noregulēts preses pasūtījums un 2012. gadam tas tiek veikts visam nākamajam kalendārajam gadam.
No pašvaldības līdzekļiem 2011. gadā grāmatu iegādei atvēlēti Ls 746, preses
abonēšanai Ls 837.
Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 35 stundas nedēļā, t.sk., 5 stundas sestdienā.
2011. gadā bibliotēkā bijušas 46 izstādes un 9 pasākumi.
Sniegtas 834 dažāda veida uzziņas.
Novadpētniecība:
2011.gadā novadpētniecības darbs nedaudz apsīcis, daļēji tas saistīts ar telpu šaurību. Novadpētniecības mapēs ir tik daudz saistošu un interesantu materiālu, kuri bieži paliek neievēroti un nepamanīti tieši tāpēc. Telpu šaurības dēļ novadpētniecības
materiālus nav iespējams izvietot pārskatāmi. Aizvadītajā gadā turpinājusies materiālu vākšana un mapju papildināšana. Ņemot vērā skolēnu intereses izveidota mape
jauniešiem; stila konsultants (dizains, mode u.c.)
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: Kolkas skola laiku lokos; Zils, balts, zaļš, „Lībiešu ciems Kolka”
„Mans mīlulis” u.c.
Turpinās darbs pie materiālu hronoloģiskās kārtošanas.
Atbalstīts projekts VKKF finansētā mērķprogramma Lasīšanas veicināšana un
bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana I posms Bērnu žūrija. Šai projektā bibliotēka darbojas jau 10 gadus.
Tehniskais nodrošinājums:
2011.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
3.6.1.4. Mazirbes bibliotēka
Bibliotēkas darbu nodrošina vadītāja Sniedze Švāģere
Lietotāji 210, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 99.
Apmeklējums 1679 reizes
Izsniegums 2631 krājuma vienības
Bibliotēkas krājums uz 01.01.2012. – 3799
Ieskaitot 2011.gadu prese tiek abonēta katram ceturksnim atsevišķi. Bibliotēkā
abonēti 15 preses izdevumi. Tiek noregulēta preses abonēšana un 2012.gadam pasūtījums jau tiek veikts pilnībā kalendārajam gadam.
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No pašvaldības līdzekļiem 2011. gadā grāmatu iegādei atvēlēti Ls 412, preses
abonēšanai Ls 747.
Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 15 stundas nedēļā.
2011. gadā bibliotēkā bijušas 9 izstādes un 11 pasākumi.
Sniegtas 36 dažāda veida uzziņa.
Tehniskais nodrošinājums:
2011.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.
3.6.1.5. Vīdales bibliotēka
Bibliotēkas darbu nodrošina vadītāja Anda Bērzkalne.
Lietotāji 53, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 10.
Apmeklējums 878 reizes
Izsniegums 2871 krājuma vienības
Bibliotēkas krājums uz 01.01.2012. – 5099
Bibliotēka abonēja 10 preses izdevumus
No pašvaldības līdzekļiem 2011.gadā grāmatu iegādei atvēlēti Ls 227, preses
abonēšanai Ls 247.
Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 20 stundas nedēļā, t.sk., 6 stundas sestdienā
Interesentiem piedāvātas 16 izstādes un 1 pasākums.
Sniegtas 55 dažāda veida uzziņas
Tehniskais nodrošinājums:
2011.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.
3.6.2. Kultūras pils
,,Kultūras pils” ir Dundagas novada pašvaldības iestāde, kuras mērķis ir kultūras
vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana atbilstoši novada iedzīvotāju interesēm.
Struktūrvienības:
 Kultūras un tūrisma nodaļa;
 Jauniešu mītne — viesnīca;
 Publiskais interneta pieejas punkts.
Iestāde izvietota Valsts nozīmes arheoloģijas un arhitektūras piemineklī – Dundagas pilī un ir šīs ēkas apsaimniekotāja. Kultūras pils direktore – Baiba Dūda.
Pils ir senākā un lielākā pils Ziemeļkurzemē, kas ir raksturīga 13.gs. nocietinājuma būve, kura daudzu pārbūvju rezultātā pārveidojusies par muižnieku dzīvojamo
ēku. Pils divas reizes cietusi ugunsgrēkos. Abas reizes atjaunota, pašreizējo izskatu
ieguvusi pēc atjaunošanas 1909.-1914.gadā.
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Pili apsaimnieko Dundagas novada domes iestāde ,,Kultūras pils”. Kultūras pils
direktore – Baiba Dūda.
Pastāvīgais darbinieku skaits — 9, sezonas darbinieki – 5 (amatiermākslas kolektīvu vadītāji, dārznieks).
Iestādes budžeta izdevumu tāme 2011.gadā — Ls 94 581, ieņēmumi Ls 12 905.
Pils ir Dundagas pagasta kultūras, izglītības un tūrisma centrs. Pils trešo stāvu
aizņem profesionālās ievirzes Dundagas mākslas un mūzikas skola. 2011.gadā pilī
telpas nomāja biedrība ,,Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, Latvijas Krājbankas
Dundagas KAC, frizētava.
Pilī izvietotas Dundagas novada domes struktūrvienības – avīzes
,,Dundadznieks” redakcija, Attīstības nodaļa, Būvvalde.
Pils telpās darbojas Tūrisma informācijas centrs, kura funkcijas 2011.gadā nodotas SIA ,,Kolkasrags”.
Pils telpās atrodas viesnīca — Jauniešu mītne, kuru mācību gada laikā izmanto
Dundagas vidusskolas audzēkņi no kaimiņu pagastiem – Kolkas, Ances. 2011.gadā
jauniešu mītnē uzturas 12 Dundagas vidusskolas audzēkņi. Vasaras mēnešos telpas
izmanto kā naktsmītnes Dundagas un pilī notiekošo svinību viesi. Jauniešu mītnes
darbības nodrošināšanai pašvaldība algo trīs dežurantus.
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.
Saistībā ar pils atjaunošanu 2011.gadā īstenots projekts:
 Valsts Kultūrkapitāla fonds, ,,Dundagas pils pagalma ieejas portāla ar ciļņiem rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde”.
3.6.3. Kultūras pasākumi
Kultūras pils pilda pašvaldības kultūras darba funkcijas. Kultūras darba organizatore Smaida Šnikvalde.
No kopējā iestādes budžeta kultūras darba izdevumi sastāda 36% t.i. Ls 34 029
gadā, ieņēmumi 28% t.i. Ls 3650.
Kultūras pils paspārnē darbojas 9 amatiermākslas kolektīvi:





Deju kolektīva ,,Dun - dang” senioru, jauniešu un pirmskolas vecuma bērnu
grupas, vadītāja Dace Treinovska;
Bērnu un jauniešu deju grupa ,,Sensus” trīs vecuma grupās, vadītāja Daina
Miķelsone;
Senioru vokālais ansamblis ,,Sendienas”, vadītāja Sandra Cirvele;
Amatierteātris ,,Voi man šes!”, vadītāja Vaira Kamara.

Notiek sadarbība ar biedrību ,,Zaļais novads”. Biedrība administrē Dundagas
pagasta jauktā kora darbību, vadītāja Sandra Lielanse. Labi sadarbības partneri ir
Dundagas vidusskolas jauniešu kolektīvi, ar kuriem kopā top dažādi kultūras pasākumi.
2011. gada kultūras pasākumi Dundagā:
1.
Barikāžu 20. gadadienas atceres pasākums
2.
Latvijas tautu pasaku festivāla ietvaros:
Pasaku ilustāciju izstāde
Dundagas vidusskolas teātru kolektīvu pasaku izrāde „Tas notika tā...” pēc
ebreju un latviešu tautas pasaku motīviem
3.
Vietējo talantu koncerts pēc „Dziesma manai paaudzei” — ”Viss nāk un
aiziet tālumā”
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Teātra izrāde „Henrijs VIII”
Leģionāru atceres diena
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Bērnu dziesmu konkurss „Cālis un Gailis 2012”
Teātra izrāde „Tā precas vecpuiši”
Lieldienu pasākums
Lailas Pabērzas dzejas grāmatas „Kurpes puķēs“ atvēršanas pasākums
Kino diena:
Bērniem — multiplikācijas filmu programma
Filma”Mazie laupītāji”
Filma „Dancis pa trim”
Mātes dienas pasākums.
Pils diena „No skrandām līdz mežģīnēm”
Kurzemes Dziesmu diena
Līgo dienas pasākums
Līgo vakara balle
Mazā eiropiāde.
Barona takas noslēguma pasākums:
Jelgavas tirkīza kora koncerts
Inguss Pētersons
Putnu pašvaldību salidojums
Čehu un slovāku tautas mūzikas un deju koncerts.
Sportiskākā komanda
Zinību diena
Miķeļdiena Dundagas tirgū
Teātra izrāde „ Benjamiņa. Kā dzīvot modernam cilvēkam”
Lāčplēša diena
18. novembra pasākums
Talsu pūtēju orķestra koncerts
Ziemassvētku ieskaņas koncerts
Ziemassvētku izstāde- tirdziņš
Lielās egles iedegšanas pasākums
Eglīte maznodrošināto bērniem
Ziemassvētku ieskaņas koncertprogramma – Dundagas v-sk.
Vecgada balle.
3.6.4. Kubalu skola-muzejs

Saskaņā ar Dundagas novada Domes lēmumu (24.11.2010, Nr.453, prot. Nr.19,
§8) ar 2011.gada 1.janvāri Kubalu skola – muzejs (turpmāk Muzejs) ir Dundagas novada Domes iestāde. Iestādes „Kubalu skola – muzejs“ nolikums apstiprināts ar Domes lēmumu 26.01.2011 (Nr.15, prot. Nr.2 §11).
Muzejs 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 2011.gada 31.decembrī – 5433. Pārskata
periodā muzejs saņēmis 11 dāvinājumus, krājumu papildinot ar 86 priekšmetiem.
Pārskata periodā muzeja telpās notikušas četras izstādes: E.Dinsberga izdevumi
un 19.gs. skolas grāmatas; Kubalu skola un kora pirmsākumi Dundagā; Dinsberga
skolai vēsti nesu..., „Repetīcija“ – ieskats Kubalu skolas 19.gs. dziedāšanas stundā.
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Kopējais apmeklētāju skaits 2011.gadā – 1373, salīdzinot ar 2010.gadu, pieaudzis par 20,3%. Gida pakalpojumi sniegti 85 apmeklētāju grupām.
Notikuši astoņi pasākumi, no tiem četri Muzejā („E.Dinsberga domas un atziņas“
veltīts rakstnieka 195 dzimšanas dienai (Dundagā, Kolkā, Talsos, Ventspilī); Muzeju
nakts „Mūsmāj ciemiņ“; Tikšanās ar jaunajiem vidusskolēniem 1.septembrī, Dinsberga skolas salidojums (sadarbībā ar Maiju Brūveri); „Ieskats Kubalu skolas sētas
vēsturē un muzeja šīs vasaras ieguvumos”. Kopējais pasākumu apmeklētāju skaits –
313.
Muzeja budžets 2011.gadā Ls 144085. No budžeta līdzekļiem Ls 119405 ir būvprojektā „Teritorijas labiekārtošanas un renovācijas darbi Kubalu skolas – muzeja
saimniecības ēkā, atjaunojot vēsturiskos elementus“ noteikto būvdarbu izmaksas. Ar
būvdarbu norisi saistītās tehniskā projekta izstrādes, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas – Ls 5570.
Muzeja ieņēmumi Ls 308, pašvaldības dotācija – Ls 19110, ES Lauku atbalsta
fonda investīcijas — Ls 124975.
2011. gadā veiktie būtiskākie pasākumi:


notikuši ELFLA pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”
projektā „Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves atjaunošana Kubalu skolas—muzeja sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju izveide
ar amatniecības mācību programmu iespējām” paredzētie būvdarbi, renovējot
vēsturisko saimniecības ēku un labiekārtojot muzeja teritoriju,



nomainīts caurtekošais skaidu jumta klājs skolas ēkai 204 m² platībā,



Muzejs sagatavojis izdošanai Muzeja rakstu 2.burtnīcu „Dažas Ernesta Dinsberga domas un atziņas par sava laika sabiedrību un tās attīstības iespējām“,



tūrisma apmācību un pieredzes apmaiņas kursu ietvaros Muzeja vadītājs sagatavojis lekciju „Ieskats Kubalu skolas sētas vēsturē (1838–1940)”,



veikti priekšdarbi V.Mitlera Dundagas izloksnes vārdnīcas izdevuma sagatavošanai (pabeigta manuskripta sagatavošana MS Word formātā),



Apsekotas Muzeja un tā sētas apkārtnes dabas vērtības un sagatavots izziņas
dabas taku maršruta apraksts (sadarbība ar Latvijas Universitāti),



Noorganizēta tikšanās Rīgā ar Oskara Lutsa lugas „Pavasaris” Jaunatnes teātra iestudējuma aktieriem un Muzeja sadarbības partneri Igaunijā O.Lutsa
draudzes skolas (Palamuse) muzeja darbiniekiem. Pasākuma mērķis video izstādes veidošana par dažādiem šī O.Lutsa darba uzvedumiem.

3.7. INFRASTRUKTŪRA
3.7.1. Ielas un ceļi
Dundagas pagasta pašvaldības pārziņā 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” un Kolkas pagasta pārvalde.
Novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai 2011.gadā kopsummā izlietoti 47
858 lati.
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3.7.2. Atkritumu saimniecība
Dundagas novada teritorijā 2011.gadā sauso sadzīves atkritumu izvešanu uz apglabāšanas poligonu un šķirošanas punktiem nodrošināja SIA „Kurzemes ainava”.
Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk norēķināties vienuviet par visiem komunāliem pakalpojumiem, ir noslēgta vienošanās ar SIA „Ziemeļkurzeme” par atkritumu apsaimniekošanas maksas iekasēšanu no iedzīvotājiem un tās ieskaitīšanu Dundagas novada Domes kontā. 2011.gadā Dundagas novada teritorijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas bija 19865 lati.
3.7.3. Ūdens apgāde un kanalizācija
Dundagas novadā ūdensapgādes pakalpojumus sniedz divi uzņēmumi – SIA
„Ziemeļkurzeme” un SIA „Kolkas ūdens”. 2011.gadā SIA „Kolkas ūdens” paceltais
ūdens daudzums ir 100 670 m³ un attīrīti 78 300 m³ kanalizācijas ūdeņu. 2011.gadā
SIA „Ziemeļkurzeme” paceltais ūdens daudzums ir 56 000 m³ un attīrīts 54 071 m³
notekūdeņu.
Kopējais ūdens vadu garums Dundagā ir 13,2 km, bet kopējais kanalizācijas tīklu garums Dundagā ir 9,6 km.
2011.gada oktobrī tika uzsākti projektēšanas darbi ES Kohēzijas fonda projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” ietvaros.
Arī Kolkas ciemā ES ERAF projekta„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Dundagas novada Kolkas ciemā” ietvaros tika veikti projektēšanas darbi.
3.7.4. 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.
3.7.5. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Administratīvo, izglītības, sociālās aprūpes, kultūras un brīvā laika, infrastruktūras funkciju veikšanai pašvaldības lietošanā un īpašumā ir 376 kadastrālās zemes vienības (Dundagas pagastā – 300, Kolkas – 76). Lielākā daļa no tiem ir pašvaldības ceļu uzturēšanai. Ceļu kopgarums – 115,368 km (Dundagas pagastā – 97,703 km, Kolkas – 17,665 km).
Dundagas novada pašvaldības īpašumā un piekritīgās zemes sadalījums (%)
pēc lietošanas mērķiem
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13,5%

0,5%

11,1%

2,3%
3,2%
6,9%
50,4%
12,1%

Lauksaimniecības zeme
Meži un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Ūdeņi
Derīgie izrakteņi
Dabas pamatne
Dzīvojamā, publiskā un ražošanas apbūve
Satiksmes infrastruktūra
Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti

4. PERSONĀLS
Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba vadīšanu, koordināciju un Domes
lēmumu izpildi 2011.gadā līdz jūlijam veic novada pašvaldības izpilddirektors Ģirts
Kalnbirze, no jūlija — Mareks Griciks.
Iestādes, struktūrvienības
Pašvaldības centrālā administrācija:
1. Administrācijas pārvalde
2. Būvvalde
3. Attīstības un plānošanas nodaļa
4. Nekustamo īpašumu un apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļa
5. Pašvaldības policija
6. Grāmatvedība
7. Avīze „Dundadznieks”
Dundagas vidusskola

Vadītājs

Darbinieku skaits

Mareks Griciks
Uģis Kaugurs
Lauris Laicāns
Guntis Kārklevalks

9
2
5
2

Jānis Simsons
Māra Daiga Liniņa
Alnis Auziņš
Aiga Štrausa

1
3
2
60 (tai sk.22 tehniskie
darbinieki)
16 (tai sk. 3 tehniskie
darbinieki)
39
5
3
32

Dundagas Mākslas un mūzikas skola

Linda Pavlovska

Mazirbes speciālā intenātpamatskola
Bāriņtiesa
Sociālais dienests
Pirmskolas izglītības iestāde
„Kurzemīte”
Pansija „Jaundundaga”
Kubalu skola-muzejs
Dundagas novada centrālā bibliotēka
ar struktūrvienībām (Kolkas, Mazirbes, Kaļķu, Vīdales bibliotēkas)
Kultūras pils
Saimnieciskais dienests

Dinārs Neifelds
Daina Dēvita
Ineta Mauriņa
Irina Jānberga/Ilona
Onzule
Lilita Laicāne
Ivars Abajs
Ruta Emerberga
Baiba Dūda
Andris Kojro
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1
3
9

9
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Dzimtsarakstu nodaļa
Kolkas pagasta pārvalde ar struktūrvienībām (Tautas nams, Saimnieciskā
daļa) un pagasta pārvaldes pārraudzības iestādēm (Kolkas pamatskola,
Kolkas Mūzikas skola)

Rita Podkalne
Aldis Pinkens

strādnieki)
1
50

5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
5.1. PAŠVALDĪBAS INFORMĀCIJA SABIEDRĪBAI

Kopš 2001. gada novembra reizi mēnesī iznāk avīze Dundadznieks (reģ. nr.
000702696) — astoņas A3 formāta lpp. Metiens 500 eks. No 28.04.2010. stājies spēkā avīzes Dundadznieks nolikums. No 2006. gada avīzi var abonēt Latvijas Pastā
(indekss 3085).
Kopš 2011. gada avīze iznāk divreiz mēnesī 6 lappušu apjomā, izņemot jūniju un
decembri, kad iznāk viena avīze 8 lpp. apjomā.
Avīzi pārdod arī tirdzniecības vietās Dundagas centrā, Kolkā un Mazirbē. Ar
Dundadznieku var iepazīties arī Dundagas pagasta centrālajā bibliotēkā, novada bibliotēkās Vīdalē, Kaļķos, Kolkā, Mazirbē, novada domes ēkā Dundagā, Kolkas pagasta pārvaldes ēkā, kā arī novada interneta vietnē.
Dundadznieks iepazīstina ar novada domes lēmumiem un saistošajiem noteikumiem, atspoguļo Dundagas un Kolkas pagasta dzīves aktualitātes, norises izglītībā,
kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā, pievēršas novada kultūrvēsturei, vēsta par novada
bijušajiem iedzīvotājiem, nodrošina pašvaldības vadībai saikni ar iedzīvotājiem un
otrādi. Kopš 2009. gada septembra viena lappuse — Līvu laiks — veltīta lībiešu tematikai.
Avīzes izdošanu organizē redaktors Alnis Auziņš un redaktora vietniece Diāna
Siliņa sadarbībā ar redkolēģiju, ko veido vietējās sabiedrības dažādu nozaru lietpratēji.
Avīzi maketē novada Attīstības un plānošanas nodaļā, iespiež Talsu tipogrāfijā.
Novada dome komunikāciju nodrošināšanai 2011. gadā izlietojusi Ls 16725, bet
no avīzes pārdošanas un reklāmas ieņēmusi Ls 3117,00.
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, aktualitātēm un izlasīt visus Dundadznieka numurus.
5.2. SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās:
Latvijas Pašvaldību savienība;
Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija;
Latvijas piļu un muižu asociācija;
Ziemeļkurzemes biznesa asociācija;
Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija;
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Zaļais novads;
Kurzemes tūrisma asociācija.
Dundagas novada dome ar objektu „Dundagas pils” ir biedrības „Piļu un muižu
asociācija” biedrs. Pils direktore Baiba Dūda ir arī biedrības „Piļu un muižu asociācijas” valdes locekle.
Dundagas novada dome ir biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” biedrs,
kuras sastāvā ir pārstāvēti un aktīvi darbojas gan Talsu, Dundagas un Ventspils pašvaldību pārstāvji, gan dažādu nozaru uzņēmēji. Tā pamatdarbība ir vērsta uz vietējās
iniciatīvas grupu veidošanu un kopīgu sabiedrisku projektu īstenošanu, mazās uzņēmējdarbības veidošanu un attīstību. Biedrība, un tās struktūra atbilst partnerības projektu prasībām attiecībā uz „Leader+” programmas īstenošanu.
Pašvaldība atsevišķu pārvaldes uzdevumu veikšanu ir deleģējusi:
SIA”Ģeodati”;
Talsu novada Izglītības pārvaldei;
Biedrībai „Bērnu dienas centrs „Mājas””
Dundagas novada dome biedrībai „Bērnu dienas centrs „Mājas”” ir deleģējusi un
finansē dažādu bērnu aktivitāšu rīkošanu un bērnu vecumā no 6 līdz 12 gadiem uzraudzīšanu. Darbība vērsta uz bērnu un pusaudžu saprātīgu brīvā laika pavadīšanu
pēc mācību stundām līdz autobusa atiešanas laikam. Biedrības telpas atrodas Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte” ēkā. Biedrības vadītāja ir Alfa Auziņa.
Biedrībai «Dundagas aprūpes nams «Stacija»»;
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās funkcijas
ietvaros Dundagas novada dome biedrībai «Dundagas aprūpes nams «Stacija»» deleģējusi uzdevumu – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālā palīdzība sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos).
2011. gadā aprūpes nama budžetu veidoja 85 % iemītnieku pensijas un 15% ieņēmumi par pašvaldībai sniegtajiem sociālās palīdzības pakalpojumiem.
Biedrībai «Zaļais novads
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās funkcijas
ietvaros Dundagas novada dome biedrībai „Zaļais novads” deleģējusi uzdevumu –
sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem). Dundagas novada dome 2011. gadā finansēja kora darbību Dundagas pagastā.

6. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Valsts mērķprogrammām un ES struktūrfondiem iesniegtie projekti:
Nr.
1.

2.
3.
4.

Projekta nosaukums
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Dundagā (tajā skaitā Dundagas ciema
ūdenssaimniecības projekta II kārta)
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Dundagas novada Kolkas ciemā
Dundagas Dakterlejas avota apkārtnes labiekārtošana
Kolkas peldvietas labiekārtošana

Summa
Finanšu
Ls
avots
1 212 991,10 ES Kohēzijas
fonds
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397 113,13 ES ERAF
1 535,58 ES ELFLA
2 723,04 ES EZF
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5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Ielas apgaismojuma izbūve Uzvaras ielā
Dundagā
Sabiedriskā centra Talsu iela 7 teritorijas
labiekārtošana
Saules, Skolas un Īsās ielas apgaismojuma
vienkāršotā rekonstrukcija
Vasaras brīvdabas estrādes būvniecība Dundagas pils parkā
Dundagas pils – novada kultūras centrs
Dundagas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana
Izglītības iestāžu informatizācija:
- Dundagas vidusskolas informatizācija
- Kolkas pamatskolas informatizācija
„My Social Responsibility”

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā
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7 248,18 ES EZF
6 573,12 ES EZF
2 578,75 ES EZF
67 594,54 ES ELFLA
85 867,75 ES ELFLA
18 500,00 ES Sociālais
fonds
30 452,02 ES ERAF
44 094,77 Latvijas
–
Lietuvas
Pārrobežu
sadarbības
programma
111 120,00 ES ESF
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PIELIKUMI
Domes lēmums par 2011.gada publisko pārskatu
Revidentu ziņojums
Novada Domes lēmums par 2011.gada budžeta izpildi
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
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