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1. PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS  

1.1. Teritorija 

Dundagas novadu veido Dundagas (557,1 km2) un Kolkas pagasti (116,8 km2) un tas atrodas 
Kurzemes ziemeļu daļā. Novada platība ir 673,9 km2, tas ietilpst Kurzemes plānošanas 
reģionā, kur kā piektais lielākais pēc platības aizņem 5% no tā teritorijas. 

 

1.attēls. Dundagas novada novietojums Latvijā. Avots: Wikipedia. 

Novada administratīvais centrs atrodas Dundagā, pārējās lielākās apdzīvotās vietas ir Kolka, 
Vīdale, Mazirbe, Kaļķi, Neveja un Pāce. Attālums no novada centra līdz Talsiem ir 34 km, līdz 
ostas pilsētai Rojai 34 km un Ventspilij 62 km, līdz Kuldīgai 90 km un galvaspilsētai Rīgai 150 
km. 

Dundagas novads robežojas ar Ventspils, Talsu un Rojas novadiem, kā arī 36 km garumā ar 
Baltijas jūru un Rīgas jūras līci. 

  

2.attēls. Dundagas novada teritorija. Avots: Wikipedia. 
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Dundagas novada teritorijas izmantošanas struktūrā noteicošo vietu ieņem mežu zemes, kas 
aizņem 72,7% no kopējās platības. Novadā ir samērā maz lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes, tās kopumā aizņem tikai 15,0% no visas teritorijas. 

 

3.attēls. Zemes sadalījums (%) pa zemes lietošanas veidiem Dundagas novadā (uz 2012.gada 
beigām). Avots: VZD. 

Pagastu griezumā būtiskākās atšķirības vērojamas lauksaimniecībā izmantojamo zemju un 
purvu procentuālajā dalījumā. Ja Dundagas novadā lauksaimniecības zemes veido 17,6%, tad 
Kolkas pagastā tikai 3,3% no kopplatības. Savukārt purvi Kolkas pagastā aizņem 19,2%, bet 
Dundagas pagastā tikai 1,4% no visām platībām. 

Mežu aizņemto platību rādītājs Dundagas novadā (72,7%) ir lielākais starp kaimiņu 
pašvaldībām, kā arī lielāks par vidējo rādītāju valstī kopumā (45,9%). 

Apmēram 28% no visas novada teritorijas aizņem īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 
Novadā atrodas Slīteres nacionālais parks un septiņi dabas liegumi (Kaļķupes ieleja, Raķupes 
ieleja, Daiku īvju audze, Kadiķu nora, Rukšu purvs, Ģipkas lankas un Pāces pļavas), kas 
iekļauti Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000.  

Novadu šķērso 4 valsts reģionālie autoceļi P77 Ventspils-Dundaga, P124 Ventspils-Kolka, 
P125 Talsi-Dundaga-Mazirbe un P131 Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka, kā arī 14 valsts 
vietējie autoceļi. 

1.2. Iedzīvotāji 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2012.gada beigās Dundagas novadā 
dzīvoja 4638 iedzīvotāji, no kuriem 3572 Dundagas pagastā un 1066 Kolkas pagastā. No 
visiem iedzīvotājiem 2297 jeb 49,5% bija vīrieši un 2341 jeb 50,5% sievietes. 

Divos novada lielākajos ciemos Dundagā (1675) un Kolkā (819) kopā dzīvoja apmēram 54% 
no visiem novada iedzīvotājiem. 

Tā kā lielas platības aizņem mežu un purvu teritorijas (77,2%), tad novads ir samērā 
mazapdzīvots. Vidējais iedzīvotāju blīvums Dundagas novadā 2012.gadā bija 6,9 



Dundagas novada pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats 5 

iedzīvotāji/km2, kas ir mazāks nekā vidēji novados (17,0 iedzīvotāji/km2), Kurzemes 
plānošanas reģionā (21,8 iedzīvotāji/km2) un Latvijā kopumā (34,6 iedzīvotāji/km2). 

 

4.attēls. Iedzīvotāju blīvums Dundagas novadā, kaimiņu pašvaldībās, Kurzemes plānošanas reģionā 
un Latvijā (01.01.2012.). Avots: Reģionu attīstības Latvijā 2011. 

Kopš 2007.gada iedzīvotāju skaits novadā ir samazinājies par 7,8%, taču šāda tendence ir 
novērojama arī Latvijā un Kurzemē kopumā (kopš 2007.gada iedzīvotāju skaits valstī ir 
samazinājies par 3%, Kurzemes reģionā par 4,2%).  

 

5.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Dundagas novadā 2007.-2013. (gada sākumā). Līdz 
2010.gadam informācija apkopota par Dundagas un Kolkas pagastiem. Avots: Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde. 

Tā kā dabiskais pieaugums novadā ir negatīvs, t.i. mirstība pārsniedz dzimstību, tad 
iedzīvotāju skaita svārstības notiek, galvenokārt, iedzīvotāju mehāniskās kustības rezultātā. 
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6.attēls. Dundagas novada iedzīvotāju skaita dabīgās kustības izmaiņas 2007.-2012. (gada beigās). 
Līdz 2010.gadam informācija apkopota par Dundagas un Kolkas pagastiem. Avots: Dundagas 
novada dzimtsarakstu nodaļa. 

Iedzīvotāju vecuma struktūra Dundagas novadā uz 2012.gada beigām bija sekojoša: līdz 
darbaspējas vecuma (<15) bija 595 iedzīvotāji jeb 12,8% iedzīvotāju, darbaspējas vecumā 
(15-62) bija 3010 iedzīvotāji, jeb 64,9% no iedzīvotāju kopskaita un pēc darbaspējas vecuma 
(>62) bija 1033 iedzīvotāji jeb 22,3% no iedzīvotājiem. 

 

7.attēls. Iedzīvotāju vecuma struktūra Dundagas novadā (uz 2012.gada beigām). Avots: Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvalde. 

Iedzīvotāju vecuma sastāvs un sakarības starp galvenajām vecuma grupām lielā mērā nosaka 
pašvaldības demogrāfisko un sociālekonomisko potenciālu. Komplekss rādītājs iedzīvotāju 
struktūras raksturošanai ir demogrāfiskās slodzes līmenis, kuru aprēķina kā iedzīvotāju līdz 
un virs darbaspējas vecumam skaitu uz 1000 iedzīvotājiem darbaspējas vecumā. 
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8.attēls. Demogrāfiskās slodzes līmenis Dundagas novadā, kaimiņu pašvaldībās un Kurzemes 
plānošanas reģionā (uz gada sākumu). Avots: Reģionu attīstība Latvijā 2010., 2011. 

2012.gadā Dundagas novadā tika noslēgtas 17 laulības un kopumā tas ir samērā līdzīgs ar 
ikgadējiem rādītājiem. Zīmīgi, ka pēdējo gadu laikā novadā nav neviena šķirta laulība. 

 

9.attēls. Noslēgto un šķirto laulību skaits Dundagas novadā 2002.-2012. (gada beigās). Līdz 
2010.gadam informācija apkopota par Dundagas un Kolkas pagastiem. Avots: Dundagas novada 
dzimtsarakstu nodaļa. 

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 
veidojuši lībieši, kuru skaits sastāda 0,5% no visiem novada iedzīvotājiem. 
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10.attēls. Dundagas novada etniskais sastāvs (uz 2012.gada beigām). Avots: PVIS. 

1.3. Nodarbinātība 

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajiem datiem uz 2012.gada 31.decembri 
Dundagas novadā bija reģistrēti 135 bezdarbnieki un salīdzinot ar pēdējiem gadiem, 
bezdarbnieku skaits novadā ir samazinājies (1.tabula).  

Teritorija 01.01.2009. 01.01.2010. 01.01.2011. 31.01.2012. 31.12.2012. 

Kolkas 
pagasts 

51 61 56 43 22 

Dundagas 
pagasts 

84 242 197 125 113 

Dundagas 
novads 

135 303 250 168 135 

Kurzemes 
reģions 

25137 26197 23035 17857 13946 

Latvija 76435 179235 162463 132575 104052 

1.tabula. Bezdarbnieku skaits Dundagas novadā, Kurzemes reģionā un Latvijā 2008.-2012. Par 
2012.gadu uz gada sākumu un beigām. Līdz 2010.gadam informācija apkopota par Dundagas un 
Kolkas pagastiem. Avots: NVA. 

Salīdzinot datus redzams, ka bezdarba līmenis Dundagas novadā bija viens no zemākajiem 
starp kaimiņu pašvaldībās un salīdzinājumā ar Latvijas rādītājiem (11.attēls). Tā, piemēram 
2012.gada 31.decembrī tas bija 5,1%, t.i. gandrīz 2 reizes zemāks nekā valstī kopumā (8,0%). 
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11.attēls. Bezdarba līmenis (%) Dundagas novadā, kaimiņu pašvaldībās, Kurzemes reģionā un 

Latvijā (31.12.2012.). Avots: NVA. 

Apskatot bezdarbnieku sadalījumu pa dzimumiem redzams, ka 56% no tiem bija vīrieši (76) 
un 44% sievietes (59).  

Visvairāk bezdarbam ir pakļauti vecāka gadagājuma cilvēki. Arī Dundagas novadā 1/3 no 
bezdarbniekiem bija vecumā no 50-59 gadiem, t.i. pirms pensionēšanās vecuma. 
Bezdarbnieku sadalījums pa vecuma grupām dots 12.attēlā. 

 

12.attēls. Bezdarbnieku sadalījums pa vecuma grupām Dundagas novadā (31.12.2012.).  
Avots: NVA. 

Vēl viena riska grupa ir ilgstošie bezdarbnieki (personas, kuras NVA uzskaitē ir ilgāk par vienu 
gadu), kuriem beidzies pabalsts, brīvu vakanču trūkums un iespēja darbu atrast savā 
apdzīvotajā teritorijā. Dundagas novadā uz 31.12.2012. tādi bija 36 jeb 26,6% no visiem 
bezdarbniekiem. Bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc bezdarba ilguma dots 13.attēlā. 
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13.attēls. Bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc bezdarba ilguma Dundagas novadā (31.12.2012.).  
Avots: NVA. 

Bezdarbam ir saistība ar izglītības līmeni (14.attēls), jo ja ir augstāks izglītības līmenis, jo 
zemāks ir attiecīgās iedzīvotāju grupas bezdarba līmenis. Profesionālās izglītības trūkums 
iedzīvotājus ar vidējo vispārējo izglītību, kā arī iedzīvotājus ar pamata un nepabeigtu pamata 
izglītību padara tos konkurētnespējīgus darba tirgū, turklāt viņi ir gatavi strādāt jebkuru 
mazkvalificētu un bieži vien zemu atalgotu darbu. Dundagas novadā no visiem 
bezdarbniekiem ar šādu izglītību ir aptuveni 2/3 cilvēki.  

Savukārt augstākā izglītība ievērojami mazina risku būt bezdarbniekam, jo konkrētam 
darbam sagatavots absolvents var vieglāk atrast darbu. Uz 31.12.2012. tikai 8,1% no 
bezdarbniekiem bija ar augstāko izglītību. 

 

14.attēls. Bezdarbnieku skaits (%) sadalījumā pa izglītības līmeņiem Dundagas novadā 
(31.12.2012.). Avots: NVA. 

Nodarbināto, bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas paaugstināšanas, 
pārkvalifikācijas un apmācību pasākumus Dundagas novadā organizē Nodarbinātības valsts 
aģentūras Talsu nodaļa. 

Dundagas novada pašvaldība aktīvi iesaistās bezdarbnieku iesaistīšanā īslaicīgos pagaidu 
darbos. 2012.gadā iedzīvotāju nodarbinātības nodrošināšanā tika īstenots Eiropas Savienības 
Sociālā fonda projekts „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, vidēji katru mēnesi nodrošinot ar 
darbu 5 bezdarbniekus.  
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2. PAMATINFORMĀCIJA  

2.1. Juridiskais statuss 

Dundagas novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojot Dundagas un Kolkas pagastu. 

Pašvaldības nosaukums Dundagas novada dome 

Pašvaldības juridiskā adrese Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, 
Dundagas novads, LV-3270 

Pagasta pārvalde (adrese) Kolkas pagasta pārvalde („Brigas”, Kolka, 
Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275 

Tālrunis 63237851 

e-pasts  dome@dundaga.lv 

Reģistrācijas numurs 90009115209 

PVN maksātāja reģistrācijas numurs  LV90009115209 

Bankas konts a/s „Swedbank” Bankas kods: HABALV22  
Konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 

Bankas konts a/s „Citadele banka” Bankas kods: PARXLV22  
Konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2 

2.tabula. Informācija par Dundagas novada pašvaldību. Avots: Dundagas novada pašvaldība. 

2.2. Novada dome 

2012.gadā pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību Dundagas novada domē nodrošināja 
ievēlēta dome 13 deputātu sastāvā: Gunta Abaja, Ēriks Bērzkalns, Asja Felta, Irina Jānberga, 
Tija Liepa, Benita Ose, Linda Pavlovska, Guntis Pirvits, Valdis Rande, Regīna Rūmniece, Una 
Sila, Aigars Zadiņš, Aldons Zumbergs.  

2012.gadā deputāta mandātu nolika Valdis Rande, par deputātu kļuva Una Sila. 

Domes darbu līdz 06.12.2012. vadīja priekšsēdētāja Gunta Abaja, no 07.12.2012. 
priekšsēdētājas vietniece Linda Pavlovska. 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 
deputātiem ievēl finanšu komiteju 8 locekļu sastāvā, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komiteju 6 locekļu sastāvā, kā arī attīstības un plānošanas komiteju 6 locekļu sastāvā.  

Komiteja Finanšu komiteja Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komiteja 

Attīstības un 
plānošanas komiteja 

Priekšsēdētājs Gunta Abaja/Linda Pavlovska Regīna Rūmniece  Aigars Zadiņš 

Aldons Zumbergs  Benita Ose Asja Felta 

Guntis Pirvits Valdis Rande/Una Sila Ēriks Bērzkalns 

Regīna Rūmniece Irina Jānberga Guntis Pirvits 

Aigars Zadiņš Linda Pavlovska Smaida Šnikvalde 

Linda Pavlovska 

Ēriks Bērzkalns 

Locekļi 

Tija Liepa/Benita Ose 

Gunta Abaja Tija Liepa  

3.tabula. Dundagas novada domes komitejas. Avots: Dundagas novada pašvaldība. 
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2012.gadā notikušas 12 finanšu komitejas sēdes, kurās sagatavoti jautājumi izskatīšanai 
domes sēdē par budžeta sastādīšanu un grozījumiem, sniegti atzinumi par projektiem, 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. 

2012.gadā notikušas 14 sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 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. 

2012.gadā notikušas 12 attīstības un plānošanas 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. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 
vadītājiem ir izveidojusi 9 komisijas (administratīvo komisiju, iepirkumu komisiju, interešu 
izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisiju, pedagoģiski 
medicīnisko komisiju, sporta komisiju, materiālo vērtību norakstīšanas komisiju, 
privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisiju, būvju pieņemšanas ekspluatācijā 
komisiju, vēlēšanu komisiju). 

Kopumā 2012.gadā notikušas 15 t.sk. 3 ārkārtas domes sēdes, kurās pieņemti 361 lēmumi. 

2.3. Kolkas ciema valde 

Lai veicinātu domes sadarbību ar Kolkas ciema iedzīvotājiem, 2009.gadā pēc Dundagas 
novada izveidošanas, tika izveidota Kolkas ciema valde. Valdi 6 cilvēku sastāvā ievēlēja 
iedzīvotāju sapulcē: valdes priekšsēdētājs Jānis Dambītis, valdes locekļi – Dainis Zvirbulis, 
Oskars Sproģis, Aldis Tindenovskis, Ingrīda Liepa, Dzintra Tauniņa, Velta Šteine. 

2012.gadā notikušas 9 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. Tika lemts par Kolkas pagastā plānoto darbu prioritātēm. 

2012.gadā tika sasauktas tautas sapulces, lai veicinātu stabilitāti novada pārvaldē, kā arī lai 
iepazīstinātu Kolkas pagasta iedzīvotājus ar attīstības plānošanas dokumentiem un darbu 
prioritātēm. 

2012.gadā ciema valde turpināja uzlabot ciema dzīves kvalitāti un sniegt palīdzību vietējiem 
iedzīvotājiem. Turpinājās darbs pie ziedu laivu uzturēšanas un izvietošanas uz sezonu, kā arī 
jaunās ziedu bākas projekta izstrāde.  

2013.gadā plānotas jaunas ciema valdes vēlēšanas un dalība attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādē, kā arī ziedu bākas projekta realizācija. 
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2.4. Pašvaldības iestādes, struktūrvienības un to personāls 

Pašvaldības izpildvaras darbu 2012.gadā organizēja izpilddirektors Mareks Griciks, kas vadīja 
arī pašvaldības iestādi „Centrālā administrācija”. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības nolikumu, Dundagas novada Domes lēmumu 
izpildes nodrošināšanai, dome ir izveidojusi 13 iestādes. 

Iestāde Struktūrvienība Vadītājs Darbinieku 
skaits 

Administrācijas 
pārvalde 

Mareks Griciks 9 

Būvvalde Uģis Kaugurs 2 

Attīstības un 
plānošanas nodaļa 

Lauris Laicāns 5 

Nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanas un 
projektu ieviešanas 
nodaļa 

Guntis 
Kārklevalks 

2 

Pašvaldības policija Jānis Simsons 2 

Grāmatvedība Inga Ralle 6 

Pašvaldības centrālā 
administrācija 

Avīze „Dundadznieks” Alnis Auziņš 2 

Dundagas vidusskola  Aiga Štrausa 43 pedagogi 
16 tehniskie 
darbinieki 

Dundagas Mākslas un 
mūzikas skola 

 Linda Pavlovska 16 pedagogi  
2 tehniskie 
darbinieki 

Mazirbes speciālā 
internātpamatskola (pēc 
27.09.2012. Mazirbes 
internātpamatskola) 

 Dinārs 
Neifelds/Ilze 
Kriķīte 

16 pedagogi, 
17 tehniskie 
darbinieki 

Dzimtsarakstu nodaļa  Rita Podkalne 1 

Sociālais dienests Ineta Mauriņa 5 + 1 (līdz 
2012.gada 
jūlijam) 

Sociālais dienests 

Pansija 
„Jaundundaga” 

Lilita Laicāne 2 

Bāriņtiesa  Daina Dēvita 5 

Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Kurzemīte” 

 Ilona Onzule Vadītāja, 
14 pedagogi, 
11 tehniskie 
darbinieki 

Kubalu skola-muzejs  Ivars Abajs 3 

Dundagas novada 
centrālā bibliotēka 

Ruta Emerberga 4 Dundagas novada centrālā 
bibliotēka 

Kaļķu bibliotēka Velga 
Rozenberga 

1 
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Vīdales bibliotēka Anda Bērzkalne/ 
Santa Nagla 

1 

Kolkas bibliotēka Olita Kalna 1 

Mazirbes bibliotēka Sniedze Švāģere 1 

Kultūras pils  Baba Dūda 11 

Saimnieciskais dienests  Andris Kojro 38 (t.sk. 18 
sezonas 
strādnieki) 

Kolkas pagasta 
pārvalde 

Aldis Pinkens 16 

Kolkas tautas nams Inora Sproģe 4 

Kolkas pamatskola Antra 
Laukšteine 

Kolkas pagasta pārvalde 

Pirmsskolas izglītības 
iestāde „Rūķītis” 

Aija Tarlapa 

22 pedagogi 
10 tehniskie 
darbinieki 

4.tabula. Dundagas novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības. Avots: Dundagas novada 
pašvaldība. 

Atsevišķu pārvaldes uzdevumu veikšanu tā ir deleģējusi un tā ir kapitāldaļu turētāja 
kapitālsabiedrībā SIA „Ziemeļkurzeme”, SIA „Dundagas veselības centrs”, SIA „Kolkas ūdens”, 
SIA „Kolkasrags”, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” un SIA 
„Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. 
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3. FINANŠU RESURSI  

3.1. Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 

2012.gadā Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja LVL 2 714 965 

un salīdzinot ar 2011.gada ieņēmumiem summa ir palielinājusies par 52 670 LVL vai 1,9%.  

Pamatbudžeta izdevumi sastādīja LVL 2 519 168 un salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izdevumi 

kopumā samazinājušies par LVL 90 898 vai 3,5%. 

 
15.attēls. Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (LVL) 

2011.-2013. Par 2013.gadu plānotie ieņēmumi un izdevumi. Avots: Dundagas novada pašvaldība. 

No pamatbudžeta ieņēmumiem 39,01% (LVL 1 058 986) sastādīja iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par zemi 5,47% (LVL 148 412 ), nekustamā 

īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 0,67% (LVL 18 250), nenodokļu ieņēmumi 1,93% (LVL 

52 375), maksas pakalpojumi 4,50% (LVL 122 103), valsts un pašvaldību budžeta transferti 

48,43% (LVL 1 314 839). 

Ieņēmumi 2011.gada izpilde 2012.gada izpilde 2013.gada plāns 

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 844 016 1 058 986 1 038 279 

Nekustamā īpašuma nodoklis 
par zemi 

127 510 148 412 120 167 

Nekustamā īpašuma nodoklis 
par ēkām un būvēm 

19 471 18 250 17 999 

Nenodokļu ieņēmumi 54 803 52 375 4 680 

Maksas pakalpojumi 114 599 122 103 108 158 

Valsts un pašvaldību budžeta 
transferti 

1 501 896 1 314 839 1 032 792 

Kopā 2 662 295 2 714 965 2 322 075 
5.tabula. Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi (LVL) 2011.-2013. Par 2013.gadu 

plānotie ieņēmumi. Avots: Dundagas novada pašvaldība. 
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No pamatbudžeta ieņēmumiem lielāko daļu sastādīja valsts un pašvaldību budžeta transferti 

(48,43%) un iedzīvotāju ienākumu nodoklis (39,01%). 

 
16.attēls. Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi (%) 2012. gadā. Avots: Dundagas 

novada pašvaldība. 

2012.gadā lielāko izdevumu daļu (50,55%) veidoja izglītība. Izdevumi izglītībai pieauga, jo 
novada pašvaldības budžetā nonāca ne tikai ar pedagogu darba samaksu saistītie 
ieņēmumi un izdevumi, bet arī valsts budžeta mērķdotācija izglītības pasākumiem 
Mazirbes internātpamatskolai. 2012.gadā 12,62% no visiem izdevumiem tika novirzīti 
atpūtas, kultūras un reliģijas vajadzībām, 10,84% vispārējiem valdības dienestiem, bet 
10,04% vides aizsardzībai. 

Izdevumi 2011.gada izpilde 2012.gada izpilde 2013.gada plāns 

Vispārējie valdības dienesti 345361,00 273009,00 288195,00 

Sabiedriskā kārtība un drošība 31046,00 34322,00 40546,00 

Ekonomiskā darbība 137514,00 86530,00 79789,00 

Vides aizsardzība 187030,00 252812,00 382899,00 

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana 

86232,00 167738,00 310835,00 

Veselība 73304,00 61566,00 101265,00 

Atpūta, kultūra un reliģija 427908 318016 390756 

Izglītība 1270975 1273325 1087042 

Sociālā  aizsardzība 50696 51850 58835 

Kopā 2610066,00 2519168,00 2740162,00 

6.tabula. Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi (LVL) 2011.-2013. Par 2013.gadu 
plānotie izdevumi. Avots: Dundagas novada pašvaldība. 
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17.attēls. Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi (%) 2012.gadā. Avots: Dundagas 
novada pašvaldība. 

3.2. Debitoru parādi 

Debitoru parādi 2012.gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu kopumā ir palielinājušies. Lielākais 
īpatsvars debitoru parādu struktūrā ir nekustamā īpašuma nodoklim par zemi un ēkām, kas 
sastādīja LVL 51 319. 

Kopējie debitoru parādi uz 01.01.2013. bija LVL 88 001, tajā skaitā parādi par nodokļiem un 
nodevām LVL 51 319, pircēju un pasūtītāju parādi LVL 36 285. 

 

18.attēls. Dundagas novada pašvaldības debitoru parādu struktūra (LVL) 2012.gadā. Avots: 
Dundagas novada pašvaldība. 
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3.3. Kreditoru parādi 

Kreditoru parādi 2012.gadā palielinājušies par LVL 4 178 (0,54 %). Lielākais īpatsvars 

kreditoru parādu struktūrā ir ilgtermiņa saistībām LVL 506 631 (65,38%), kuri ir aizņēmumi 

no Valsts kases. 

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 LVL 268 330 jeb 34,62% no kreditoru saistībām. 

 

19.attēls. Dundagas novada pašvaldības kreditoru parādu apjoms (LVL) 2012.gadā. Avots: 
Dundagas novada pašvaldība. 

 2012. gada sākumā 2012. gada beigās 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 
īstermiņa daļa 

60 714 52692 

Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 13 376 25 663 

Īstermiņa saistības pret saņemtajiem avansiem 14 194 10 806 

Uzkrātās saistības 21 795 43 846 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 33 590 30 549 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 28 927 54 891 

Pārējās īstermiņa saistības 3 104 0 

Nākamo periodu ieņēmumi  72 244 49 883 

Kopā 247 994 268 330 

7.tabula. Dundagas novada pašvaldības kreditoru parādu struktūra (LVL) 2012.gadā. Avots: 
Dundagas novada pašvaldība. 

3.4. Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums 

2012.gadā Dundagas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi sastādīja LVL 59909. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2012.gada speciālā budžeta ieņēmumi kopumā 

samazinājušies par LVL 34 601 (36,61 %). 2012.gadā samazinājušies autoceļu fonda līdzekļi, 

zvejas licenču nomas maksas un ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem. 
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20.attēls. Dundagas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (LVL) 2012.gadā. Avots: 
Dundagas novada pašvaldība. 

2012.gadā Dundagas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi sastādīja LVL 61 048. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2012.gada izdevumi kopumā samazinājušies par LVL 5 209 

(7,86 %).  

 

21.attēls. Dundagas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (LVL) 2012.gadā. Avots: 
Dundagas novada pašvaldība. 



Dundagas novada pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats 20 

3.5. 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 
(LVL) 

27 215 

Atmaksātā summa (LVL) Uz pārskata gada sākumu – 3 104 
tai skaitā pārskata gadā atmaksājamā summa – 3 104 
Atlikums gada beigās – 0 

Atmaksājamā summa  
turpmākajos gados (LVL) 

0 

8.tabula. Pārskats par aizdevumu rentgenogrāfijas iekārtai DIAGNOST. Avots: Dundagas novada 

pašvaldība. 

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 
(LVL) 

140 000 

Atmaksātā summa (LVL) Uz pārskata gada sākumu – 131 514 
tai skaitā pārskata gadā atmaksājamā summa – 16 972 
Atlikums gada beigās – 114 542  

Atmaksājamā summa  
turpmākajos gados (LVL) 

114 542 

9.tabula. Pārskats par aizdevumu ES Kohēzijas fonda projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Dundagā”. Avots: Dundagas novada pašvaldība. 

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 

Aizņēmuma summa 
(LVL) 

6 146 

Atmaksātā summa (LVL) Uz pārskata gada sākumu – 4 866 
tai skaitā pārskata gadā atmaksājamā summa – 320 
Atlikums gada beigās – 4 546 

Atmaksājamā summa  
turpmākajos gados (LVL) 

4 546 

10.tabula. Pārskats par aizdevumu Kolkas pašvaldības sociālo vajadzību nodrošināšanai - mājas 

Zītari jumta seguma latojuma un notekcauruļu nomaiņai. Avots: Dundagas novada pašvaldība. 



Dundagas novada pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats 21 

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 

Atmaksātā summa (LVL) Uz pārskata gada sākumu – 309 535 
tai skaitā pārskata gadā atmaksājamā summa – 20 300 
Atlikums gada beigās – 289 235  

Atmaksājamā summa  
turpmākajos gados (LVL) 

289 235 

11.tabula. Pārskats par aizdevumu Kolkas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanai un 

sporta zāles būvniecībai. Avots: Dundagas novada pašvaldība. 

Aizņēmuma ņēmējs Dundagas novada dome 

Aizdevējs Valsts kase 

Mērķis ELFLA projekts „Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves 
atjaunošana Kubalu skolas-muzeja 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 
(LVL) 

104 000 

Atmaksātā summa (LVL) Uz pārskata gada sākumu – 104 000 
tai skaitā pārskata gadā atmaksājamā summa – 104 000 
Atlikums gada beigās – 0 

Atmaksājamā summa  
turpmākajos gados (LVL) 

0 

12.tabula. Pārskats par aizdevumu ELFLA projektu „Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves 
atjaunošana Kubalu skolas-muzeja sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju izveide 
ar amatniecības mācību programmu iespējām”. Avots: Dundagas novada pašvaldība. 

Aizņēmuma ņēmējs Dundagas novada dome 

Aizdevējs Valsts kase 

Mērķis SIA Ziemeļkurzeme pamatkapitāla palielināšanai, projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” īstenošanai 

Parakstīšanas datums 2012.gada 28.decembris 

Atmaksas termiņš 2022.gada 20.decembris 

Aizņēmuma summa 
(LVL) 

151 000 

Atmaksātā summa (LVL) Uz pārskata gada sākumu – 0 
tai skaitā pārskata gadā atmaksājamā summa – 0 
Atlikums gada beigās – 151 000 

Atmaksājamā summa  
turpmākajos gados (LVL) 

151 000 
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13.tabula. Pārskats par aizdevumu SIA Ziemeļkurzeme pamatkapitāla palielināšanai, projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” īstenošanai. Avots: Dundagas novada 

pašvaldība. 

3.6. 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 

Galvojuma summa (EUR) Uz pārskata gada sākumu – 70 535 
tai skaitā pārskata gadā – 4 296 
Atlikums gada beigās – 66 239 

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

66 239 

14.tabula. Pārskats par galvojumu Talsu rajona pašvaldības reorganizācijai. Avots: Dundagas 

novada pašvaldība. 

3.7. Ieguldījums kapitālsabiedrību pamatkapitālā 

Kapitālsabiedrības 
nosaukums 

Ieguldījums uz 
01.01.2012. 

(LVL) 

Izmaiņas  
(+,-) (LVL) 

Ieguldījums uz 
01.01.2013. 

(LVL) 

% no 
kopapjoma 

SIA „Ziemeļkurzeme” 144 500 151 000 295 500 100% 

SIA „Dundagas 
veselības centrs” 

11 500 5000 16 500 100% 

SIA „Kolkas ūdens” 91 100 0 91 100 100% 

SIA „Atkritumu 
apsaimniekošanas 
sabiedrība „Piejūra”” 

160 0 160 20% 

SIA „Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca” 

789 0 789 0,171% 

SIA „Kolkasrags” 103 000 0 103 000 49% 

Kopā 351 049 0 507 049  
15.tabula. Pārskats par Dundagas novada pašvaldības ieguldījumu kapitālsabiedrību 

pamatkapitālā. Avots: Dundagas novada pašvaldība. 
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4. IESTĀŽU DARBĪBAS REZULTĀTI  

4.1. Izglītība 

Pirmsskolas izglītība Dundagas novadā pieejama Dundagas pirmskolas izglītības iestādē 
„Kurzemīte” un Kolkas pirmskolas izglītības iestādē „Rūķītis”, kas ir Kolkas pamatskolas 
struktūrvienība. 

 

22.attēls. Bērnu skaita izmaiņas Dundagas PII „Kurzemīte” un Kolkas PII „Rūķītis” (uz mācību gada 
sākumu). Avots: Dundagas novada PII „Kurzemīte” un Kolkas PII „Rūķītis”. 

Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde „Kurzemīte”  

Iestāde dibināta 1950.gadā. Pašreiz tā atrodas Dundagas centrā un darbojas 1984.gadā 
uzceltajā ēkā.  

2012.gadā mācības PII „Kurzemīte” pirmsskolas izglītības programmas apguvi 6 grupās 
nodrošināja 120 pirmsskolas vecuma bērniem no 1,5-7 gadu vecumam. 2012.gada 
1.septembrī rindā uz iestādes pakalpojumiem bija pieteikti 2 bērni. 

Pēdējo gadu laikā bērnu skaits bērnudārzā ir samazinājies, salīdzinot ar 2008./2009. gadu, 
kad to apmeklēja visvairāk bērnu pēdējo 5 gadu laikā, šis rādītājs ir krities par 19%. 

Iestādē strādā 26 darbinieki, no kuriem 14 pedagogi, vadītāja un 11 tehniskie darbinieki (6 
aukles, 2 pavāri, medmāsa, veļas pārzine un apkopēja). 

Nozīmīgākie paveiktie darbi 2012.gadā: 

1. Mūzikas zāles grīdas nomaiņa („melnā grīda” – pašvaldības finansējums, parkets un tā 
ieklāšana- ziedojums). 

2. Izremontēta sanitārā telpa grupā „Spārīte”. 

3. Iegādātas 12 jaunas divstāvīgās bērnu gultiņas grupā „Pienenīte”. 
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4. Griestu remonts un apgaismes ķermeņu nomaiņa grupas „Pienenīte” guļamtelpā (telpas 
kosmētiskais remonts un žalūzijas - vecāku ziedojums). 

5. Linoleja nomaiņa divu grupu telpās – grupas „Pienenīte” guļamtelpā un grupas „Spārīte” 
garderobē (grupas „Spārīte” garderobes kosmētiskais remonts veikts par ziedojumiem 
un ar vecāku brīvprātīgā darba palīdzību). 

6. Ugunsdrošības sistēmas ievilkšana un darba uzsākšana. 

7. Žalūziju (4) iegāde  grupas „Taurenītis” mācību telpā. 

8. Kombinētā boilera iegāde un pievienošana grupas „Mārīte” sanitārajā telpā. 

9. Radiatoru nomaiņa grupas „Bitīte” guļamtelpā. 

10. Atjaunots pagalma bruģa segums. 

2013.gadā ir plānots veikt PII „Kurzemīte” ēkas jumta rekonstrukciju, kas paredz esošā 
savietotā jumta aizstāšanu ar slīpu jumta konstrukciju, izbūvējot auksto bēniņu telpu. 

Kolkas pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”  

Iestāde ir Kolkas pamatskolas struktūrvienība, kas atrodas Kolkā un ir izvietojusies 1973.gadā 
celtajā ēkā. Ēkas otrajā stāvā izvietojies internāts „Rūķu nams” ar 15 gultas vietām. 

2012.gada 1.septembrī iestādi apmeklēja 35 bērni, oktobrī 38 bērni, no kuriem 1. grupā (1-5 
gadi) 14 bērni un 2. grupā (5 un 6 gadi) 20 bērni (no tiem 3 diennakts grupā). 

Pedagoģiskā personāla kopējā 3,7 slodzes, saimnieciskais personāls 4,9- slodzes. 

Struktūrvienībā tiek atzīmēti gan latviešu gadskārtas, gan svinēti dažādi svētki. Iestādes bērni 

ar priekšnesumiem uzstājas Kolkas Tautas namā. 

2013.gadā ir plānots turpināt līdzdarboties skolas projektā „Comenius”, kā arī uzlabot 

sniegtos pakalpojumus un to kvalitāti (veselīga, racionāla ēdināšana, ievērojot  bērnu ēšanas 

paradumus ģimenē un katra bērna veselības stāvokli, diennakts grupa pirmsskolas bērniem, 

dežūrgrupa, individuālais darbs ar bērnu vecākiem – ieteikumi, pārrunas, konsultācijas par 

bērnu veselību un psihiskās attīstības īpatnībām pirmsskolas vecumā). 

2013.gadā plānots realizēt projektu par brīvā laika pavadīšanas laukumu ģimenēm. Tā 

rezultātā Kolkas bērnudārza „Rūķītis” sporta laukums tiks pārveidots par multifunkcionālu 

aktīva brīvā laika pavadīšanas laukumu ģimenēm ar bērniem vecumā no 2-16 gadiem un 

senioriem. 

Vispārējo izglītību skolēni var iegūt Dundagas vidusskolā, Kolkas pamatskolā, Mazirbes 
internātpamatskolā. Papildus izglītību var iegūt Dundagas Mākslas un mūzikas skolā. 

Pēdējo gadu laikā izglītības iestādēs ir notikusi ievērojama bērnu skaita samazināšanās. Tas 
noticis ne tikai mazā dabiskā pieauguma, bet arī emigrācijas pieauguma dēļ. Dzimušo bērnu 
skaits pēdējos gados ir mazs, piemēram, salīdzinot ar 1994.gadu, tas samazinājies par 64%. 
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23.attēls. Skolēnu skaita izmaiņas Kolkas pamatskolā (bez PII „Rūķītis” audzēkņiem), Dundagas 
vidusskolā un Mazirbes internātpamatskolā (uz mācību gada sākumu). Avots: Dundagas 
vidusskola, Kolkas pamatskola, Mazirbes internātpamatskola. 

Dundagas vidusskola  

Dundagas vidusskola ir Dundagas novada domes dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde.  

Vidusskola dibināta 1945.gadā, un tās pirmā mājvieta bija Dundagas pils. Patreiz tā atrodas 
Dundagas 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) celta 1975.gadā un tajā 
mācās 5. – 12.klašu skolēni. 

Dundagas vidusskolā realizē 4 izglītības programmas: pamatizglītības programma (kods 
21011111), pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma (kods 21011811), 
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) un 
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene, 
kods 31011013). 

2012.gada sākumā skolā mācījās 402 skolēni. 2012./2013. mācību gadā skolā mācības uzsāka 
350 skolēni, strādāja 43 pedagogi un 16 tehniskie darbinieki. Lielākā daļa skolēnu - aptuveni 
90% dzīvo Dundagas pagastā. Dundagas vidusskolā, tāpat kā visā Latvijā, turpmākajos gados 
saistībā ar demogrāfisko situāciju skolēnu skaits samazināsies. Salīdzinot ar 2007./2008. 
mācību gadu skolēnu skaits ir samazinājies par 33%. 

Lielākā daļa 9.klases absolventu vidējās izglītības ieguvi turpina tieši Dundagas vidusskolā. 
Pēc vidējās izglītības iegūšanas absolventi turpina mācības augstskolās, tehnikumos vai 
koledžās. 

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. 

2011./2012. mācību gadā skolēni ar atzīstamiem panākumiem piedalījās dažādās mācību 
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, projektos un sporta sacensībās. 
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Nozīmīgākie projekti, kuros skola piedalījusies 2012.gadā: 

1. Vasaras Olimpiskajām spēlēm veltīta starptautiska sadarbības vizīte Lielbritānijā. 

2. Dalība ELFA projektu konkursā – tautas tērpu iegāde deju kolektīvam. 

3. Dalība ESF projektā „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska 
grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā”. 

Kolkas pamatskola  

Pamatskolas jaunā ēka ir 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. 
2012.gada 1.septembrī Kolkas pamatskola pamatizglītības apguvi nodrošināja 79 skolēniem. 
PII „Rūķītis” 1.septembrī apmeklēja 35 bērni, bet internātā dzīvo 8 izglītojamie no Dundagas 
novada.  

2012.gada aprīlī skola un tās izglītības programmas akreditētas. Skola īsteno vispārējās 
pamatizglītības programmu (kods 21011111), speciālās pamatizglītības programmu 
skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), kuru apgūst 5 skolēni un pirmskolas 
izglītības programmu (kods 01011111). Ar Dundagas novada lēmumu speciālās izglītības 
programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811) iestādē neīsteno. 

Nepietiekama skolēnu skaita dēļ mācību gadu skola uzsāka ar apvienotu 2. un 4. klasi un 
apvienotām mācību stundām klasēs ar mazu skolēnu skaitu. Skola īsteno šādu interešu 
izglītību: pūtēju orķestris, vides izglītības pulciņš Zaļā komiteja, mājturības pulciņš, vizuālā 
māksla, lībiešu interešu grupa, vokālais ansamblis, sporta pulciņš un dejas.  

No 2012.gada janvāra skolā projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 
atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā” tiek organizētas radošās 
darbnīcas: sports, mājturība un runas pulciņš, atbalsta personāls – sociālais pedagogs, 
karjeras konsultants, logopēds, koriģējošās vingrošanas speciālists, skolotāja palīgs, 
pagarinātās dienas grupas skolotājs, psihologs. Samazinātas darba slodzes direktora 
vietniekiem izglītības jomā un ārpusklases un audzināšanas darbā.  

Pēc pamatskolas beigšanas 7 absolventi jeb 78% turpina izglītību: apgūst vidējo izglītību 
vidusskolās - 5, profesionālajās vidusskolās, koledžās – 2, tehnikumā - 1. (Rojā 2, Rīgā 3, 
Valdemārpilī 1, Jūrmalā 1). Divi absolventi nemācās. 

2012.gada 1.septembrī  skolā un PII kopā strādāja 22 pedagogi. Savukārt iestādes 
saimniecisko darbību nodrošina tehniskais personāls – 10 darbinieki, no tiem – 9 sievietes, ar 
10,2 darba slodzēm. Internāts „Rūķu nams” – 2 darbinieki ar 1,75 slodzēm un 3 tehniskais 
darbinieki – 1,05 slodzes. 

Kopš 2000.gada skolas darba prioritāte ir vides izglītība. Divus gadus Kolkas pamatskola 
saņēma Diplomu par EKO skolas nosaukuma iegūšanu. 2012.gadā skola saņēma sesto Zaļo 
karogu un starptautisko EKO skolas nosaukumu par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, 
vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē. 
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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 transporta ietekmi uz vidi. Ekotransporta 
un droša brīvā laika pavadīšanas iespēju tēmas integrētas mācību procesā. Organizēta 
skolēnu klašu projektu izstrāde par gada tēmu „Transports”. Īstenotas EKO skolu 
programmas prasības Zaļā karoga saņemšanai.  

2012.gadā skolā noorganizēti dažādi pasākumi, savukārt skolēni ar labām sekmēm 
piedalījušies dažādos sporta pasākumos, konkursos un projektos. 

Vecāko klašu skolēni apguvuši Ceļu satiksmes noteikumus. Veikti reidi par atkritumu 
šķirošanu un elektroenerģijas taupīšanu klasēs, vāktas un nodotas tetrapakas, makulatūra.  

2012.gada janvārī skola piedalījās Comenius iepazīšanās vizītē Polijā. No 2012.gada 
1.augusta skola uzsāk dalību 2 gadu Daudzpusējās sadarbības projektā „Let’s  Explore the 
Earth with Childre and help to save it”. 2012.gada oktobrī 4 skolas pārstāvji nedēļu pavadīja 
darba vizītē Spānijā.  

2012./2013.gada prioritātes ir vides izglītības īstenošana un Speciālās izglītības programmas 
īstenošanas nodrošināšana.  

Mazirbes internātpamatskola  

Mazirbes internātpamatskola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde kā Dundagas novada 
pašvaldības dibinājums, kas pašvaldības pārziņā nonāca pēc Talsu rajona pašvaldības 
likvidēšanas un administratīvi teritoriālās reformas. 

Skolā speciālās izglītības programmu īsteno kopš 1970.gada. 

Dundagas novada dome 27.09.2012. pieņēma lēmumu Nr. 255 28.§ „Par Mazirbes skolas 
nosaukuma maiņu”, kurā nolēma Mazirbes speciālās internātpamatskolas nosaukumu mainīt 
uz Mazirbes internātpamatskola. 

Mazirbes internātpamatskolā tiek īstenota licencēta un akreditēta speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 2101 58 11), 
profesionālās izglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana” (kods 22543 04) ar 
profesionālo kvalifikāciju 

��������� ���	
�, profesionālās izglītības programma „Mājturība” 
(kods 2281401) ar profesionālo kvalifikāciju �� �������� un speciālā pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar smagiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 
(kods 20101 59 11). 

Mazirbes internātpamatskolā attiecīgās izglītības programmas 2012.gadā apguva 32 
izglītojamie no Dundagas, Talsu un Ventspils novadiem un salīdzinot ar 2007./2008. mācību 
gadu skolēnu skaits ir samazinājies par 61%. 

Mazirbes internātpamatskolā pedagoģiskās darbības mērķus īsteno 16 pedagoģiskie 
darbinieki. Daļa no tiem piedalās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 
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2012.gadā veiktais izglītojamo korekcijas darbs rezultējās ar iespējām skolēniem prezentēt 
sasniegumus gan skolas pasākumos, gan ārpusskolas pasākumos – speciālo skolu pasākumos 
„Sadancis”, „Dziesmiņa”, „Teātra diena Mazirbē”, 19 reizi pašizgatavoto tērpu skatē -
konkursā Lielplatones speciālajā internātpamatskolā, Latvijas speciālās olimpiādes 
organizētajos pasākumos (basketbols, futbols, novuss), arī līdzdalībā Speciālās olimpiādes 
Pasaules jaunatnes Gotijas kausa izcīņā futbola sacensībās Zviedrijā.  

Īstenojot profesionālās izglītības programmas, tiek radītas iespējas izglītojamiem apgūt 
zināšanas un profesionālās prasmes, kas veicina jauniešu iekļaušanos darba tirgū. 
Profesionālajās izglītības programmās izglītojamie apgūst noteiktu galdniecībā nepieciešamu 
profesionālo kompetenču kopumu. Izglītojamie apguvuši spēju noteiktā vadībā veikt daudzas 
profesionālas darbības. 2012.gada martā šo programmu audzēkņi devās kvalifikācijas praksē, 
kuru sekmīgi nostrādāja 2 topošie galdnieku palīgi un 4 topošās mājkalpotājas, pēc prakses 
audzēkņi kārtoja kvalifikācijas eksāmenu un ieguva attiecīgās kvalifikācijas. 

2012.gadā notika darbs pie ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 
atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā” aktivitāšu īstenošanas 
Mazirbes internātpamatskolā un sadarbības partneru skolās – Dundagas vidusskolā, Kolkas 
pamatskolā un Talsu pamatskolā. Informācija par projekta norisi ievietota Dundagas novada 
mājas lapā. 2012.gadā kā sadarbības partneri Mazirbes internātpamatskola piedalījās 
Purmsātu speciālās internātpamatskolas ESF projektā „Atbalsta pasākumu īstenošana 
jauniešu sociālā atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā. 

2012.gadā skolas vajadzībām tika iegādāts datortehnikas komplekts, interaktīvā tāfele, 
mācību grāmatas, krāsu printeris, elektriskais ūdens sildītājs, gaisa pūtējs, plīts ����������� ������ ��� ��� 	�	
� zāles pļāvējs, darba galds kokapstrādes darbnīcās, izremontētas 
internātu telpu sanitārie mezgli „Skolotāju mājā”, zēnu internāta telpas un sanitārais mezgls. 
Uzsākts darbs pie Bērnu sociālā aprūpes centra izveides. 

Dundagas mākslas un mūzikas skola  

Dundagas mākslas un mūzikas skola izveidota 2001.gadā, apvienojot Dundagas mākslas 
skolu un Dundagas mūzikas skolu. Iestāde atrodas Dundagas pils telpās. Skolai kopš 
2012.gada ir pievienota Kolkas mūzikas skola, kas atrodas Kolkas Tautas nama telpās. 

Dundagas mākslas un mūzikas skola ir vienīgā profesionālās ievirzes izglītības iestāde 
Dundagas novadā un tai 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. 

2012.gada 3.septembrī mācības uzsāka vēl nebijis jauno audzēkņu skaits - 64, no kuriem 17 
audzēkņi Mākslas nodaļas sagatavošanas klasē. Kopējais audzēkņu skaits 31.12.2012. bija 
169 bērni. 
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24.attēls. Audzēkņu skaita izmaiņas Dundagas mākslas un mūzikas skolā un Kolkas mūzikas skolā 
(uz mācību gada sākumu). Dati par 2012./2013.mācību gadu uz 31.12.2012. Avots: Dundagas 
mākslas un mūzikas skola. 

Skolā strādā 16 pedagogi, kuriem ir nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija, kas 
nodrošina izglītības programmu īstenošanu. Skolā strādā 2 tehniskie darbinieki. 

2012.gadā skola organizēja darbu atbilstoši finansiālajai situācijai, pieprasījumam un 
vajadzībām. Skolas pedagogi un audzēkņi ir aktīvi piedalījušies dažādās kultūras aktivitātēs 
pagastā, novadā, reģionā un valstī - koncertējuši un rīkojuši izstādes. Veiksmīgi, ar 
atzīstamiem panākumiem ir startēts reģiona, valsts un starptautiskajos konkursos, festivālos, 
skatēs u.c. pasākumos. 

Ar VKKF un SIA „Kurekss” atbalstu 2012.gadā mākslas nodaļa varēja turpināt radošo 
darbnīcu ciklu, šogad „Eļļas gleznošanas meistardarbnīcu” un iegādāties gleznošanas 
molbertus, eļļas krāsas un citus gleznošanas piederumus;  

2012.gadā skola iegādājās foto tehnikas komplektu. Aušanas klasē ierīkoti plaukti un 
pilnveidota materiāli tehniskā bāze - iekārtotas 9 stelles, to izdevies paveikt, pateicoties 
sadarbības partneru atbalstam, izremontēta zīmēšanas klase mākslas nodaļā un labiekārtota 
gleznošanas klase- uzstādītas žalūzijas 2 logiem. 

4.2. Kultūra 

Ar pašvaldības atbalstu novadā darbojas sociālo grupu interešu klubi (pensionāri, invalīdi), 
pašdarbības kolektīvi un kultūras biedrības. Katru gadu tiek organizēti tradicionālie novada 
svētki: Pils diena, Slīteres ceļotāju diena, Jūras svētki. 

Dundagas Kultūras pils 

Dundagas Kultūras pils ir Dundagas novada domes izveidota iestāde, kuras mērķis ir kultūras 
vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana, profesionālas tūrisma nozares attīstības 
veicināšana atbilstoši novada iedzīvotāju interesēm. 

Katru gadu kultūras pils organizē dažādus kultūras pasākumus. Vērienīgākie no tiem - Pils 
diena, Velomaratona noslēgums, Lāčplēša diena, Valsts proklamēšanas diena u.c. 
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Daļa no rīkotajiem pasākumiem notiek Dundagas pilī, kas ir novada kultūras un 
kultūrizglītības centrs un ir uzskatāms par vienu no šobrīd nozīmīgākajiem 
multifunkcionāliem sociālās un kultūras infrastruktūras objektiem novadā.  

Pils telpās atrodas viesnīca - jauniešu mītne, kuru mācību gada laikā izmanto Dundagas 
vidusskolas audzēkņi no kaimiņu pagastiem, savukārt vasaras mēnešos telpas izmanto kā 
naktsmītnes Dundagas un pilī notiekošo svinību viesi. Jauniešu mītnes darbības 
nodrošināšanai pašvaldība algo divus 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. 

2012.gada septembrī pie Kultūras pils atsāka darboties jauktais koris. Ar biedrību ,,Zaļais 
novads” lauza līgumu par kora darbības finansēšanu un kora administrēšana nodeva Kultūras 
pilij. Darbu uzsāka jauktā kora diriģente Dace Šmite. 

2012. gadā notika 45 pasākumi, 2011.gadā notika 50 pasākumi (tai skaitā arī izstādes), 
savukārt 2010.gadā 61 pasākums. 

2012.gadā Kultūras pilī realizēti  projekti: 

1. „Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam ,,Dun-dang” senioru grupai”. Finansējums - 
Eiropas lauksaimniecības fonds, Dundagas novada pašvaldība. 

2. „Pils 2.stāva gaiteņa un sanitārā mezgla rekonstrukcija”. Finansējums - ELFLA, Dundagas 
novada pašvaldība. 

3. „Pils terases rekonstrukcija”. Finansējums - Leonardo da Vinči projektu programma, 
Kēges amatniecības skola,  Dundagas novada pašvaldība; 

4. „Dundagas pils logu inventarizācija”. Finansējums - Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, 
Dundagas novada pašvaldība; 

5. „Dundagas pils Barona vannas istabas restaurācijas projekts”, tehniskā projekta izstrāde. 
Finansējums - Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Dundagas novada pašvaldība. pilij. 
Darbu uzsāka jauktā kora diriģente Dace Šmite. 

2012.gadā ar ES Lauku fonda atbalstu notika Dundagas brīvdabas estrādes tehniskā projekta 
izstrāde. Projekta realizācijas termiņš 2014.gada 25.janvāris. 

2013.gadā ar ES fonda ELFLA atbalstu paredzēta Dundagas pils pagalma rekonstrukcija. 

Kolkas Tautas nams  

Kolkas tautas nams ir Dundagas novada domes izveidota  Kolkas pagasta pārvaldes padotībā 
esoša struktūrvienība, kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana 
un saglabāšana. 

Struktūrvienībā strādā 4 darbinieki.  

Tautas namā aktīvi darbojas 5 pašdarbības kolektīvi (jauktais koris, pūtēju orķestris, senioru 
ansamblis Sarma, koklētāju ansamblis un Līvu dziesmu ansamblis „Laula”. 
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2012. gadā tautas namā notikuši ap 50  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. 

Nozīmīgākie pasākumi 2012.gadā: 

1. Latvijas un Igaunijas valsts prezidentu vizīte Kolkā. 

2. Filma Kolka cool un tikšanās ar filmas veidotāju komandu. 

3. Pensionāru apvienības un ansambļa „Sarma” 15 gadu jubileja. 

4. Kolkas jauktā kora 15 gadu jubileja. 

5. Novada talantu koncerts „Viss nāk un aiziet tālumā”. 

6. Latvijas senioru deju kolektīvu vadītāju un ansambļa „Sarma” koncerts. 

7. Jūras svētki. 

8. Koklētāju ansambļa dalība festivālā Kihnu salā. 

9. Baibas Šuvcānes grāmatas „Lībiešu krasta stāsti” atvēršanas svētki. 

Bibliotēkas 

Dundagas novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas. 2010.gadā veica novada bibliotēku 

reorganizācija un ar 01.01.2011. darbu uzsāka pašvaldības iestāde „Dundagas novada 

Centrālā bibliotēka” ar struktūrvienībām (bibliotēkām) Kaļķos, Kolkā, Mazirbē un Vīdalē. 

 

 

25.attēls. Dundagas novada bibliotēku rādītāji 2012.gadā. Avots: Dundagas novada Centrālā 
bibliotēka. 
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Dundagas novada Centrālā bibliotēka  

Bibliotēka ir izvietota Dundagas PII „Kurzemīte” ēkā un tās darbu nodrošina 3 bibliotekāres 
un vadītāja. Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 40 stundas nedēļā. Bibliotēkas krājums uz 
01.01.2012. sastādīja 19460 vienības, tai ir 625 lietotāji (+ 14 salīdzinot ar iepriekšējo gadu). 
2012.gadā bibliotēku apmeklēja 12773 reizes (+ 533 salīdzinot ar iepriekšējo gadu), bet 
izsniegums sastādīja 25412 krājuma vienības (+ 5367 salīdzinot ar iepriekšējo gadu). 

 

26.attēls. Dundagas novada Centrālās bibliotēkas rādītāji 2007.-2012. Avots: Dundagas novada 
Centrālā bibliotēka. 

Kā bibliotēkas datortehnikas un tīkla lietotāji reģistrēti 221 cilvēki, no tiem 83 ir tikai datoru 
lietotāji (nelasa bibliotēkā), viņi šo iespēju izmantojuši 4429 reizes. 

2012.gadā bibliotēkas telpās notika 39 izstādes un 25 pasākumi. 

2012.gadā Dundagas novada Centrālās bibliotēkas pieaugušo abonementā veikts remonts 
(ar sanitārās telpas pārbūvi) kopplatībā ~ 105 m2 par Ls 6153,62 

Dundagas novada Centrālās bibliotēkas novadpētniecības darbiniece elektroniski apraksta 
laikraksta Dundadznieks rakstus TGB novadpētniecības elektroniskajā datu bāzē. Šis darbs 
norit moduļa ALISEi vidē.  

Uz vietas bibliotēkā novadpētniecības materiāli tiek apkopoti 36 tematiskās mapēs, kas regulāri tiek 
papildinātas. 

Kaļķu bibliotēka   

Bibliotēkas vajadzībām tiek nomātas telpas no privātpersonas un tās darbu nodrošina 
vadītāja. Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 20 stundas nedēļā, t.sk., 2 stundas sestdienā. 
Bibliotēkas krājums uz 01.01.2012. sastādīja 5052 vienības, tai ir 67 lietotāji. 2012.gadā 
bibliotēku apmeklēja 1147 reizes, bet izsniegums sastādīja 4132 krājuma vienības (+ 115 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu).  
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27.attēls. Kaļķu bibliotēkas rādītāji 2007.-2012. Avots: Dundagas novada Centrālā bibliotēka. 

2012.gadā bibliotēkas telpās notika 18 izstādes un 3 pasākumi. 

Kolkas bibliotēka  

Bibliotēka izvietota pašvaldības ēkā un tās darbu nodrošina vadītāja. Bibliotēka apmeklētājus 
apkalpo 35 stundas nedēļā, t.sk., 5 stundas sestdienā. Bibliotēkas krājums uz 01.01.2012. 
sastādīja 11374 vienības, tai ir 303 lietotāji (+ 2 salīdzinot ar iepriekšējo gadu). 2012.gadā 
bibliotēku apmeklēja 5223 reizes (- 489 salīdzinot ar iepriekšējo gadu), bet izsniegums 
sastādīja 17842 krājuma vienības (- 2214 salīdzinot ar iepriekšējo gadu). 

 

28.attēls. Kolkas bibliotēkas rādītāji 2007.-2012. Avots: Dundagas novada Centrālā bibliotēka. 

2012.gadā bibliotēkas telpās notika 46 izstādes un 9 pasākumi. 

2012.gadā ierīkojot elektriskos radiatorus, novērsa Kolkas bibliotēkas telpu apsildes 
problēmas. Šos darbus (LVL 378) pilnā apjomā veica par pašvaldības līdzekļiem. 

Bibliotēkas apmeklētāju vajadzībām par LVL 404 tika iegādāti 5 datorkrēsli, 10 krēsli 
apmeklētājiem, kā arī 2 sienas skapīši saimnieciskam inventāram. 
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Mazirbes bibliotēka  

Bibliotēka izvietota pašvaldības ēkā un tās darbu nodrošina vadītāja. Bibliotēka apmeklētājus 
apkalpo 15 stundas nedēļā. Bibliotēkas krājums uz 01.01.2012. sastādīja 3972 vienības, tai ir 
210 lietotāji. 2012. gadā bibliotēku apmeklēja 1595 reizes (- 84 salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu), bet izsniegums sastādīja 2596 krājuma vienības (- 35 salīdzinot ar iepriekšējo gadu).  

 

29.attēls. Mazirbes bibliotēkas rādītāji 2007.-2012. Avots: Dundagas novada Centrālā bibliotēka. 

2012.gadā bibliotēkas telpās notika 12 izstādes un 7 pasākumi. 

Mazirbes bibliotēkai tika izgatavots koka skapis un grāmatu kaste (bērnu grāmatām) par LVL 
326. Ar šo mēbeļu izgatavošanu bibliotēkas telpas ir iekārtotas gaumīgi, nodrošinot krājuma 
izvietojamību un pieejamību. 

Vīdales bibliotēka  

Bibliotēka izvietota pašvaldības ēkā un tās darbu nodrošina vadītāja. Bibliotēka apmeklētājus 
apkalpo 20 stundas nedēļā, t.sk., 6 stundas sestdienā.  Bibliotēkas krājums uz 01.01.2012. 
sastādīja 4938 vienības, tai ir 68 lietotāji. 2012. gadā bibliotēku apmeklēja 1016 reizes (+ 138 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu), bet izsniegums sastādīja 4002 krājuma vienības (+ 1131 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu). 

2012.gadā bibliotēkas telpās notika 27 izstādes. 
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30.attēls. Vīdales bibliotēkas rādītāji 2007.-2012. Avots: Dundagas novada Centrālā bibliotēka. 

2012.gadā lietotājiem visās novada bibliotēkās piedāvātas izmantot datu bāzes �������� un������ � ���������� ����������
. Izmantošana bibliotēkas datoros ir bez maksas.  

Lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 
Dundagas novads saņēma mērķdotāciju LVL 1590 apjomā. 

Bibliotēku dalība projektos 2012.gadā: 

1. Lasīšanas veicināšanas kultūras programma Bērnu žūrija 2012 (Dundagas bibliotēka 
projekta realizācijai no projekta atbalstītājiem saņem 24 grāmatas, Kolkas bibliotēka 
projekta grāmatu kolekciju iegādājas par pašvaldības finansējumu). 

2. Kultūras programmas „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām 

bibliotēkām” realizācija norit caur Talsu galveno bibliotēku, kā reģiona galveno 

bibliotēku; 2012.gadā saņemtas jaunas krājuma vienības par kopējo summu LVL 491,38. 

„Kubalu skola – muzejs”  

Muzejs ir novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kas apsaimnieko Kubalu skolas namu 
(valsts nozīmes kultūras piemineklis), tā sētu un tuvāko apkārtni. Muzejs Muzejs ir akreditēts 
līdz 2015.gada 6.maijam. 

Muzeja galvenais mērķis (misija) ir uzturēt un saglabāt Kubalu skolas ēku un tai piegulošos 
teritoriju atbilstoši tās vēsturiskajai nozīmei un lietojumam, attīstot šīs lauku skolas 
memoriālu vērtību, parādot vietējam apvidum raksturīgos iedzīves priekšmetus, darba rīkus 
un nodarbes lauku sētā, apzinot vēstures un kultūras mantojumu apvidū, ko nosaka 
Dundagas pagasta vēsturiskās robežas. 

Muzeja darbību nodrošina trīs darbinieki. Gida pakalpojumu apjoms (105 apmeklētāju 
grupām), 2012.gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis par 20%. 



Dundagas novada pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats 36 

 

31.attēls. Kubalu skolas – muzeja apmeklētāju skaits 2005.-2012. Avots: Kubalu skola – muzejs. 

Kopējais muzeja krājuma vienību skaits 2012.gada 31.decembrī – 5523. 2012. gadā muzejs 
saņēmis 14 dāvinājumus, krājumu papildinot ar 85 priekšmetiem. 

Muzejs sagatavo un izdod savus rakstu krājumus - brošētas grāmatas, kā arī rīko dažādus 
pasākumus.  

2012.gadā muzeja telpās notikušas trīs izstādes: „E.Dinsberga izdevumi un 19.gadsimta skolu 
mācību grāmatas“ (01.05.2012 - 31.10.2012), „Ieskats Kubalu skolas sētas vēsturē“ 
(01.05.2012 - 31.10.2012), „Darba rīki un iedzīves priekšmeti lauku skolas sētā“ (01.09.2012 - 
31.10.2012.). 

Muzejā notikuši četri pasākumi (Muzeju nakts „39 verstis līdz Dižjūrai, jeb piedzīvojumi 

1878. gadā Kurzemes beidzamajā galā”, Kubalu skolas salidojums,  Tikšanās ar jaunajiem 

vidusskolēniem 1. septembrī „Pirmā mācību stunda, Ziemassvētki Kubalu skolā. Kopējais 

pasākumu apmeklētāju skaits – 143. 

2012. gadā saņemts LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības apstiprinājums par 
atbalstu ELFLA Lauku attīstības programmas pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” Dundagas 
novada pašvaldības pieteiktajam projektam „Kubalu skolas - muzeja apkārtējās teritorijas 
labiekārtošana un muzeja mājas lapas izveide”. Pieejamais atbalsta apjoms Ls 9081.  
Projektu paredzēts realizēt līdz 21.08.2013. 

4.3. Sports 

Lielākās iespējas nodarboties ar sportu ir novada lielākajās apdzīvotajās vietās Dundagā un 
Kolkā. Lai īstenotu aktīvo atpūtu un nodarbotos ar dažādiem sporta veidiem, Dundagas 
novadā iedzīvotājiem ir pieejamas divas skolas sporta zāles Dundagā, divi skolas sporta 
stadioni Dundagā un viens brīvās pieejas stadions Kolkā.  

Novadā par sporta darba organizāciju 2012.gadā atbildēja sporta un jaunatnes lietu 
organizators.  

2012.gadā par Dundagas novada pašvaldības līdzekļiem tika noorganizētas 10 sacensības un 
pasākumi Dundagā un Kolkā. 
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2012.gadā Dundagas novadā sāka darboties divas sporta biedrības – „Sporta klubs Dundaga” 
un „Kolkas makšķernieku klubs”. Sadarbībā ar biedrībām pašvaldība ir sniegusi finansiālu 
atbalstu un piedalījusies vairāku sacensību un turnīru organizēšanā (volejbola sacensības 
„Dundadznieks 2012” Dundagā; pludmales volejbola turnīrs Dundagā, Kolkā un Mazirbē; 
Pāces kauss volejbolā; jūras makšķerēšanas sacensības Kolkā). 

Novada sportisti  aktīvi piedalījās arī citu novadu rīkotajās sacensībās un turnīros. Pašvaldība 
ir atbalstījusi Dundagas hokeja komandu, divas volejbola komandas, orientēšanās sporta 
komandu, divas futbola komandas, volejbola komandu Latvijas III Olimpiādē, divas 
komandas Talsu novada Sporta spēlēs ziemas un vasaras posmā un pauerlifitinga pārstāvi. 
Lielākie panākumi un iegūtās balvas: volejbola komanda „Ziemeļkurzeme” - 3. vieta Aizputes 
kausā, 1. vieta Talsu novada atklātās meistarsacīkstēs, hokeja komanda „Dundaga” - 3. vieta 
Tukuma Ledus halles čempionātā augstākajā līgā, 3. vieta Ventspils atklātajā čempionātā 
hokejā 1. līgā un 1. vieta 2. līgā, Talsu novada Sporta spēlēs ziemas posmā 1. vieta dambretē, 
1. vieta svarstieņa spiešanā guļus, 1. vieta šautriņu mešanā vīriešiem, 2. vieta šahā, vasaras 
posmā - 1. vieta volejbolā vīriešiem. 

08.03.2012. Lauku atbalsta dienests apstiprināja Kolkas pagasta pārvaldes projekta 
pieteikumu „Kolkas peldvietas labiekārtošana”, kas tika iesniegts Eiropas Zivsaimniecības 
fonda pasākumā „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”. Realizējot šo projektu, par LVL 
2723,04 līdz 15.06.2012. ir labiekārtota peldvieta pie Kolkas tautas nama lai tā atbilstu 
peldvietu higiēnas un drošības prasībām. Realizējot projektu ir izveidots 60 m garš gājēju 
celiņš ar koka klājumu, kas piemērots personām ar funkcionāliem kustību traucējumiem, 
uzstādīta 1 pārvietojamā tualete, 1 pārģērbšanās kabīne, 1 informatīvais stends, 4 atkritumu 
urnas, 4 soliņi un 3 peldvietu ierobežojošas bojas ūdenī. 

2012.gadā EZF un ELFLA atbalstīja divu sporta infrastruktūras projekti, kuri paredz sporta 
stadionu rekonstrukciju Dundagā un Kolkā. Darbi tiks uzsākti un pabeigti 2013.gada vasarā.   

4.4. Sociālā palīdzība 

Sociālais dienests 

Dundagas novada sociālais dienests nodibināts 2009.gada augustā un ir Dundagas novada 
domes izveidota un domes pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde, kas 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.  

Sociālā dienesta darba telpas izvietotas Dundagas PII „Kurzemīte” ēkā. 

Sociālajā dienestā 2012.gadā tika nodarbināti trīs sociālā darba speciālisti, sociālā darbiniece 
darbam ar ģimenēm un bērniem, sociālā aprūpētāja (līdz 2012.gada jūlijam), sociālā 
darbiniece (0,4 slodze amata apvienošanas kārtībā no 2012.gada marta). Visiem 
darbiniekiem ir augstākā izglītība sociālajā darbā.  
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2012.gada 26.aprīlī veikti grozījumi saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem 
pakalpojumiem Dundagas novadā”. 2012.gada 24.maijā un 27.septembrī veikti grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas 
novadā”. 

2012.gada februārī un decembrī Sociālajā dienestā ir veiktas audita pārbaudes. 

Sociālais dienests sniedz aprūpi dzīvesvietā, 2012.gadā patstāvīgu aprūpi saņēma divi 
Dundagas pagasta iedzīvotāji. Patstāvīgā redzeslokā bija septiņi Dundagas novada vientuļo 
pensionāru. Sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem veic regulāru sociālo darbu ar 
divpadsmit Dundagas novada sociālā riska ģimenēm, veic patstāvīgu darbu ar vienpadsmit 
Dundagas novada nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem.  

Sociālajā dienestā 2012.gadā notikušas 61 sēdes, izskatīti 282 iesniegumi pabalstu 
saņemšanai un izvērtētas 183 materiālo ienākumu deklarācijas, noteicis trūcīgo ģimeņu 
statusu 107 ģimenēm, kopā 352 personām. Izsniegtas 173 izziņas trūcīgo ģimeņu/personu 
statusam, izsniegti 312 lēmumi.  

Sociālā dienesta darbības pārskats par 2009.-2012.gadiem dots 16.tabulā. 

 2010. 2011. 2012. 

Sēžu skaits 65 63 61 

Iesniegumu skaits par pabalstu saņemšanu 785 392 282 

Izvērtēto materiālo ienākumu deklarāciju skaits 402 208 183 

Ģimeņu/personu skaits, kurām izvērtēti ienākumi 245 208  

Ģimeņu skaits, kam noteikts trūcīgo statuss (kopā 
personas) 

228 
(608) 

125 
(408) 

107 
(352) 

Izziņas trūcīgo ģimeņu/personu statusa noteikšanai 403 167 173 

Lēmumi par sociālo palīdzību 118 463 312 

Izsniegto pabalstu skaits (LVL) 63283,0 46253,12 32805,62 

16.tabula. Dundagas novada Sociālā dienesta darbības pārskats par 2010.-2012.gadiem.  
Avots: Dundagas novada Sociālais dienests. 

2012.gadā Dundagas novada Domei sagatavoti un iesniegti 14 lēmumu projekti. 

Veiktas septiņas ģimeņu apsekošanas un materiālā stāvokļa izvērtēšana saistībā ar 
apdzīvojamās platības nepieciešamību. Izvērtēts viens iesniegums, sociālā un materiālā 
situācija personu ievietošanai ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā. Veiktas septiņas personu 
apsekošanas sociālās situācijas novērtēšanai un raksturojuma iesniegšanai Jelgavas DEĀK. 
Sagatavoti vienpadsmit ģimeņu sociālās un materiālās situācijas izvērtējumi iesniegšanai 
Vītola fonda stipendiju saņemšanai. Sagatavoti pieci sociālā darba izvērtējumi, nosūtījumi 
sociālā pakalpojuma saņemšanai krīžu centrā. Pakalpojumu saņēma četras ģimenes. Veikts 
četru personu sociālais izvērtējums un sagatavoti lēmumi sociālās rehabilitācijas saņemšanai 
institūcijā „Dubulti”. Divi no prettiesiskām darbībām cietuši Dundagas novada bērni ir 
saņēmuši sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā. 

Sadarbojoties ar institūcijām veikts sociālais darbs (ģimeņu apsekošanas, sociālās un 
materiālās situācijas izvērtēšana, sociālās korekcijas plāna sagatavošana, darbs ar 
nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem utt.). 
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2012.gadā izdalītas 2410 EK bezmaksas pārtikas pakas trūcīgajām ģimenēm/personām. 
2012.gadā no „Ziedot lv.” organizētās akcijas „Paēdušai Latvijai” ir saņemtas un izdalītas 210  
pārtikas pakas. Sadarbībā ar nodibinājumu „Talsu novada fonds” rīkotajā akcijā „skolas 
soma” 2012.gada septembrī tika saņemtas un izdalītas 12 dāvanu kartes LVL 25 vērtībā, 
mācību līdzekļu iegādei trūcīgo ģimeņu bērniem, astoņi bērni saņēma dāvanas – skolā 
nepieciešamas mantas. 2012.gadā vienu reizi ir saņemti lietotie apģērbi, apavi, mēbeles no 
sadarbības partneriem Zviedrijā. 2012.gadā trūcīgajām mājsaimniecībām, GMI pabalsta 
saņēmējiem, daudzbērnu ģimenēm utt. tika izsniegtas 73 A/S „ Latvenergo” dāvanu kartes. 

Projekta „Garā pupa” ietvaros 2012.gada 25.februārī trīsdesmit diviem Dundagas novada 
bērniem tika dota iespēja apmeklēt Vecrīgu, saules muzeju, Zooloģisko dārzu un izrādi „Zobu 
feja”.  

Vienu reizi ceturksnī tiek apmeklētas LM rīkotās informatīvās sanāksmes. 

Vienu reizi mēnesī notiek starpprofesionāļu komandas darbs Dundagas vidusskolā un Kolkas 
pamatskolā (sociālais darbinieks, sociālais pedagogs, bāriņtiesa, psihologs, pašvaldības 
policists, nepilngadīgo lietu inspektori, probācijas dienesta darbinieks) preventīvas audzinoša 
rakstura pārrunas, un darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem. 

No pagasta budžeta līdzekļiem sociālajiem pabalstiem 2012.gadā izmaksāti LVL 32805,62. 

2012.gada decembrī tika veikta sociālo pakalpojumu vispārējā analīze un priekšlikumu 
izstrāde, lai samazinātu izdevumus un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti Dundagas novadā. 

Pansija „Jaundundaga” 

Pansijas „Jaundundaga” ēka atrodas 2 km attālumā no Dundagas centra. 

Ar 2012.gada 1. janvāri pansija „Jaundundaga” ir Dundagas novada Sociālā dienesta  
struktūrvienība. 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. 

2012.gada 28.augustā pansija reģistrēta Labklājības ministrijā sociālo pakalpojumu reģistrā 
kā Dundagas novada Sociālā dienesta pansija „Jaundundaga”. 

Ēkas otrajā stāvā ir 11 istabiņas pansijas iemītniekiem, bet pirmajā stāvā viesu istabas 14 
cilvēkiem. 

Pansijā strādā divi darbinieki – pansijas vadītāja, kura veic arī sociālā darbinieka pienākumus 
Sociālajā dienestā (0,4 slodze amata apvienošanas kārtībā) un aprūpētāja.  

Pakalpojuma cena mēnesī pansijā ir LVL 80. Klients papildus katru mēnesi maksā atsevišķi 
par īres un komunāliem izdevumiem (īri, elektrību, ūdeni, kanalizāciju atkritumiem, telefonu, 
veļas mazgāšanu) pēc kontroles skaitītāju rādījumiem vai noteiktiem pakalpojumu 
izcenojumiem. 
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2012.gadā pansijā dzīvoja 8 cilvēki, tai skaitā: 3 – Ventspils novads (Tārgales pagasts), 5 – 
Dundagas novads. Ar vienu pansijas iemītnieku tika lauzts sociālā pakalpojuma sniegšanas 
līgums par regulāru iekšējo kārtības noteikumu neievērošanu.  

2012.gadā viena persona pēc pilngadības iestāšanās, kura ir bez vecāku gādības palicis 
bērns, tika nodrošināta pansijā ar dzīvojamo platību (istabu).  

Pansijā cilvēki dzīvo vienvietīgās istabiņās. Ir koplietošanas virtuves, vannas istabas, tualetes 
un atpūtas istabas. Pansijas iemītnieki paši 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. 5 
cilvēki izmanto SIA „Dundagas veselības centrs” virtuves pakalpojumus, tiek piegādātas siltas 
pusdienas. 

Lai uzlabotu iestādes koplietošanas telpas, darba apstākļus, kā arī sadzīves un sanitāri 
higiēniskās normas 2013.gadā ir plānots pansijas „Jaundundaga” kāpņu telpas remonts. 

4.5. Sabiedriskā kārtība 

Pašvaldības policija 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un domes izdoto saistošo noteikumu ievērošanas 
kontroli novadā veic Dundagas novada pašvaldības policija. 

2012.gadā Dundagas novada dome, lai efektīvi un operatīvi nodrošinātu sabiedrisko kārtību 
novada teritorijā, kā arī, lai nodrošinātu pašvaldības policistu drošību pildot dienesta 
pienākumus un risinot dažāda rakstura konfliktsituācijas, pieņēma lēmumu izveidot otra 
pašvaldības policijas darbinieka štata vietu. 

Dundagas novadu apkalpo divi Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa 
Kārtības policijas nodaļas inspektori. 

N.p.k. Operatīvās darbības 2009. 2010. 2011. 2012. 

1. Saņemtie izsaukumi 
Nodota informācija Valsts policijai 

220 179 231 
11 

320 
96 

2. Uz vietas atrisinātie konflikti 18  3 18 

3. Nodotas lietas Valsts policijai 
Valsts vides dienestam 
Tiesai 
Atklātas noziedzīgas darbības 

36  
3 

13 26 
3 
1 
4 

4. Nodotas lietas Valsts policijai, Ceļu 
policijai 

4 16 9 10 

5. Veiktas apsekošanas, pārbaudes ar 
bāriņtiesu, sociālo dienestu Valsts 
policijai, citām iestādēm. 

30 55 28 78 
 
 

6. Saņemti un atbildēti iesniegumi 11 20  23 

7. Reidi sadarbībā ar Valsts policiju un Ceļu 
policiju 
Sanāksmes skolās (Dundaga, Kolka) 

 51 31 34 
(8, 4) 

8. Sastādīti AP protokoli kopā 97 56 67 74 
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9. Sadarbība ar NMP, VP VUGD 
Meklētas pazudušas personas 
Slimnīcā nogādātas personas 

5 25 9 15 
3 
5 

10. Sadarbība ar AS „Sadales Tīkli”   2 1 

11. Sadarbība ar NBS   1 2 

12. Izteikti aizrādījumi par AP darbībām 
(reizes)  
Dzīvnieki uz patversmi  
Par atkritumu apsaimniekošanu 

  2 
3 
4 

6 
3 

61 

13. Izskatītas AP lietas Dundagas 
Administratīvajā komisijā 
Nodotas citām institūcijām 

 36 
 

21 

19 no 
VP 10 

49 no 
VP 
21 

14. Patruļstundu skaits, tai skaitā 
sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
pasākumos 

520 637 521 
114 

350 
46 

15. Izņemts nelegālais alkohols (l) 4   1,5 

16. 
 
 

Aizturētas alkohola reibumā, no tām:  
nepilngadīgas personas, smēķēšana  
nogādātas dzīvesvietā, atskurbtuvē Valsts 
policijai nodotas personas 

 20 
 
 

8 

17 
 

8—2 
7 

62 
16, 9 
22, 7 

6 

17. Alkohola un cigarešu nodošana 
nepilngadīgām personām 

   6 

18. Reidi jūras kāpu aizsargjoslā, sastādīti  
protokoli-paziņojumi un administratīvie  
protokoli 

   7 
7, 3 

19. Par uzliktajiem sodiem kopsummā 
iekasēts (Ls) 

   1013 

17.tabula. Dundagas novada pašvaldības policijas operatīvā informācija par 2012.gadu 

salīdzinājumā ar 2009.  2010. 2011.gadu. Avots: Dundagas novada pašvaldības policija 

Dundagas novadā regulāri tiek veikti reidi sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. 2012.gadā 
patruļstundu skaits bija 350 (2011. - 521, 2010. - 637).  

Pieaugot pašvaldības policijas iespējām, lai novērstu mehānisko transportlīdzekļu 
pārvietošanos un novietošanu kāpu aizsargjoslā, veikta Dundagas novada teritorijā esošo 
piejūras ciemu un  Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas  pastiprināta 
kontrole. 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, iespējamu likumpārkāpumu atklāšanai un negadījumu 
analīzei, 2013.gadā Dundagas centrā ir plānots uzstādīt videonovērošanas iekārtu. 

Administratīvā komisija 

2012.gadā administratīvās komisijas pamatsastāvā izmaiņu nebija un tā turpināja darbu 
iepriekšējā 7 locekļu sastāvā: komisijas priekšsēdētāja – Smaida Šnikvalde, komisijas locekļi: 
Daina Dēvita, Dace Bergmane, Dzintars Ozols, Aigars Kehers, Vitālijs Nazarovs, Edgars 
Millers, komisijas sekretāre – Dace Kurpniece. 
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N.p.k. Darbība Skaits 

1. Notikušas sēdes 12 

2. Izskatītas lietas,  no tām: 
pašvaldības policijas inspektoru sastādītie protokoli; 
Valsts policijas inspektoru sastādītie protokoli; 
Talsu rajona tiesa lēmumi 

72 
49 
21 
2 

3. Izskatīti iesniegumi-sūdzības par pašvaldības policijas inspektoru 
sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu apstrīdēšanu 
par transportlīdzekļu apstāšanos krasta kāpu zonā 

3 

4. Izskatīti iedzīvotāju iesniegumi 2 

5. Par administratīvajiem pārkāpumiem uzliktie sodi, no tiem: 
izteikti brīdinājumi; 
uzlikti naudas sodi; 
piemēroti pamata audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, no tiem: 
a) noteikts uzvedības ierobežojums uzliekot par pienākumu piedalīties 
sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmās; 
b) uzlikts par pienākumu atvainoties cietušajai personai – bioloģijas 
skolotājai L.I.; 
lietvedība izbeigta, izsakot mutvārdu aizrādījumu. 

 
24 
44 
2 
 
 
 
 

2 

6. Uzliktie naudas sodi kopsummā (Ls), no tiem: 
sods izpildīts (Ls) 

728,00 
466,00 

18.tabula. Dundagas novada pašvaldības administratīvās komisijas darbības pārskats par 
2012.gadu. Avots: Dundagas novada pašvaldības administratīvās komisija. 

2012.gadā vislielākais sastādīto un izskatīto administratīvo pārkāpumu protokolu skaits par 
alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis 
nepilngadīgais (16), par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena 
iepakojumu (13), par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais (10) un par alkoholisko 
dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas 
nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai (6). 

4.6. Bāriņtiesa 

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

2012.gadā 7 vecākiem (3 tēviem un 4 mātēm)  bāriņtiesa atņēma 9 bērnu aprūpes tiesības. 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja pieņēma 3 vienpersoniskus lēmumus par aprūpes tiesību 
atņemšanu vecākiem. 

2012.gadā Bāriņtiesas lietvedībā aktīvas bija 118 lietas (2011.gadā 118, 2010.gadā 114 
lietas), tika pieņemti 50 lēmumi (2011.gadā 42, 2010.gadā 27 lēmumi). 

Bāriņtiesā katru gadu kopš 2005. gada ir lietas, kas saistītas ar adopciju. 2012.gadā notikusi 
viena adopcija un vienai ģimenei ir piešķirts viesģimenes statuss. Ir viena audžuģimene. 
2011.gadā vienu adopciju apstiprināja tiesa, un viena ģimene pieteicās adopcijai. Novadā 23 
bērni ir ārpusģimenes aprūpē. Aizbildnībā ir 17 bērni, bet 6 bērni ir ārpusģimenes aprūpes 
iestādē. 2012.gadā ir iecelti 4 aizbildņi un 3 bērni ievietoti ārpusģimenes aprūpes iestādē. 

2012.gadā 3 personām viņu spējas ir atzītas atbilstošas bērnu aprūpei. 8 bērni ir pārstāvēti 
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lietās par mantu. Rajona tiesām sniegti 6 atzinumi.  

4.7. Dzimtsarakstu nodaļa 

Ar 2009.gada 1.jūlija Dundagas novada domes, (ārkārtas) sēdes lēmumu Nr. 8 (protokols Nr. 
2., 7.§), izveidoja Dundagas novada dzimtsarakstu nodaļu. 

2012.gadā dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 27 jaundzimušie, reģistrētas 17 laulības, mūžībā 
aizgājuši 45 novada iedzīvotāji. 

4.8. Attīstības un plānošanas 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 2012.gadā nodrošināja pieci 
speciālisti. 

2012.gadā turpinājās darbs pie Dundaga novada Attīstības programmas izstrādes. 

2012.gada 18. februārī Attīstības un plānošanas nodaļa organizēja tikšanos lauksaimniecības 
zemju īpašniekiem, uzņēmējiem, plānotājiem, lai runātu par sabiedrības iesaistīšanos 
pašvaldības  plānošanas procesā un plānošanas dokumentu izstrādi. Atsevišķi tika runāts par 
Dundagas  pagasta lauksaimniecības teritorijām, to turpmāko izmantošanu un perspektīvo 
attīstību. 

Lai informētu iedzīvotājus par to, kādas izmaiņas pēdējo gadu laikā notikušas novadā, 
iedzīvotāji ar laikraksta „Dundadznieka” starpniecību no 2012.gada martam līdz maijam 6 
numuros tika informēti par sekojošām tēmām: iedzīvotāji, vide, izglītība un sports, 
kultūrvide, infrastruktūra, uzņēmējdarbība. 

2012.gada 27.martā notika vadības darba grupas sanāksme, kurā tika runāts par esošās 
situācijas raksturojumu un analīzi, vīziju, novada specializāciju, stratēģiskajiem mērķiem, 
prioritātēm un turpmākajām darbībām Attīstības programmas izstrādes gaitā. 

2012.gada aprīlī, maijā un jūnijā atkārtoti notika atsevišķu darba grupu tikšanās ar 
pašvaldības darbiniekiem, lai runātu par konkrētiem projektiem un investīcijām. 

06.08.2012. Attīstības un plānošanas nodaļas darbinieki tikās ar Dabas aizsardzības 
pārvaldes Kurzemes reģionālās administrāciju. Tikšanās laikā tika runāts par Dundagas 
novada Attīstības stratēģijas izstrādes gaitu un potenciālajām vēja enerģijas ieguves vietām 
Dundagas novadā. 
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Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 187 20.§ „ Par 
Dundagas novada Attīstības programmas izstrādes grafika precizēšanu” ar kuru tika 
apstiprināts jauns darba uzdevums un izpildes termiņi. 

01.12.2011. stājās spēkā likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (13.10.2011.), kura 
21.panta 1.p. nosaka, ka vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa 
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa 
attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības 
perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā. 

Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 188 21.§ „Par 
Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” ar kuru tika nolemts 
uzsākt izstrādāt Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

2012. gadā turpinājās darbs pie Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādes, pirmo redakcija publiskai apspriešanai plānots nodot 2013.gada rudenī. 

Līdz 2013.gada beigām ir paredzēts izstrādāt Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju un Attīstības programmu. 

Lai samazinātu kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritoriju, 2013.gadā ir plānots izstrādāt 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projektus 8 valsts aizsardzībā esošiem kultūras 
pieminekļiem Dundagā. Projekta ietvaros tiks noteiktas un precizētas pieminekļu 
aizsargjoslas un noteikti to uzturēšanās režīmi. 

Līdz 2013.gada beigām ir plānots veikt Dundagas novada teritorijā esošā vietējā ģeodēziskā 
tīkla piederīgo punktu apsekošanu, izvērtēšanu un apsekošanas pārskata sagatavošanu. 

4.9. Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļa 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļa Dundagas novada 
pašvaldības iestādes „Centrālā administrācija” struktūrvienība, kas tieši pakļauta iestādes 
vadītājam.  

Nodaļas funkcijas ir pašvaldības attīstības programmas īstenošana nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanas jomā un finanšu līdzekļu piesaistīšana no valsts un starptautiskajiem 
fondiem, kā arī citiem finanšu avotiem pašvaldības attīstības projektu īstenošanai. 

Pašvaldības īpašumā uz 01.01.2013. atradās 93 zemes vienības ar kopējo platību 604 ha 
(0,9% no novada kopplatības), savukārt pašvaldībai piekritīgas bija 293 zemes vienības ar 
kopējo platību 265,3 ha (0,4% no novada kopplatības).  

Pārskata periodā Kolkas pagastā tika noslēgti 3 nekustamā īpašuma nomas līgumi (telpas 
noma bankomāta ierīkošanai īpašumā „Pastnieki”; telpas noma veikala izvietošanai īpašumā 
„Zītari”; īstermiņa telpas noma sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai īpašumā 
„Tautas nams”). 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 26.04.2012. lēmumu Nr. 114, tika veikta nomas tiesību 
izsole par 75 pašvaldībai piederošiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemesgabaliem 1,9 ha 
kopplatībā. 
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Saskaņā ar LR Ministru kabineta rīkojumu Nr. 386 15.08.2012. Aizsardzības ministrija 
01.11.2012. bez atlīdzības nodeva Dundagas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu „Jūras 
pērles” Kolkā, Kolkas pagastā pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. 

2012.gadā uz pašvaldības vārda Zemesgrāmatā tika ierakstīti 4 nekustamie īpašumi (Rotaļu 
laukums pie dzelmēm, Lauksaimniecības zeme pie Kāviem, Meža iela 6, Pašvaldības autoceļš 
Pils ielā).  

4.10. Būvvalde 

Būvvalde ir Dundagas novada pašvaldības iestādes „Centrālā administrācija” struktūrvienība, 
kuras darbību nodrošina būvvaldes vadītājs un būvinspektors. 

 2009. 2010. 2011. 2012. 

Būvpieteikumi, plānošanas un 
arhitektūras uzdevumi 

11 42 67 47 

Akceptēti Būvprojekti 30 35 59 74 

Būvatļaujas 6 13 30 36 

Pieņemti ekspluatācijā  16 12 21 

Vienkāršotā kārtībā    15 

Pārbaudes, atzinumi  28 34  

Sūdzības, iesniegumi  7 25  

Citi  14 20  

Būvapjoms (x10 t.Ls)  74,5 123 59,092 

19.tabula. Būvniecības aktivitātes Dundagas novadā 2009.-2012. Avots: Dundagas būvvalde. 

 

 

32.attēls. Būvpieteikumu, plānošanas arhitektūras uzdevumu un būvprojektu skaits Dundagas 
novadā 2009.-2012. Avots: Dundagas būvvalde. 

4.11. Kolkas pagasta pārvalde 

Kolkas pagasta pārvalde ir Dundagas novada domes izveidota iestāde, kura saskaņā ar 
likuma Par pašvaldībām 69.1 pantu un iestādes nolikumu nodrošina pašvaldības 
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pakalpojumu pieejamību Dundagas novada Kolkas pagastā. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 26.07.2012. lēmumu Nr. 197 pašvaldībā tika veikta 
grāmatvedības centralizācija, kā rezultātā 01.11.2012. Kolkas pagasta pārvalde zaudēja 
juridiskas personas statusu un tika izslēgta no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju 
reģistra un slēdza Kolkas pagasta pārvaldes kontus komercbankās (pamatbudžeta, speciālā 
un ziedojumu budžeta konti AS SEB bankā, specbudžeta konts VAS Hipotēku un zemes 
bankā) un Valsts kasē, atlikušos naudas līdzekļus pārskaitot uz Dundagas novada pašvaldības 
attiecīgajiem norēķinu kontiem. 

Vienlaicīgi, 01.11.2012. Kolkas pagasta pārvaldes pārraudzības iestādes statusu zaudēja 
Kolkas pamatskola. 

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. 

26.01.2012. apstiprinātais Kolkas pagasta pārvaldes budžeta izdevumu plāns, kas ietver arī 

Kolkas pamatskolas izdevumus, bija 322 316 LVL, izpilde uz 31.10.2012.  ieņēmumos 292 657 

LVL un izdevumos 291 864 LVL. Neizpildītas īstermiņa parādsaistības pret kreditoriem (preču 

un pakalpojumu piegādātājiem) uz 31.10.2012. nav. Debitoru parādi  10 366 LVL. 

2012.gadā iestādes ziedojumu kontā ir tikuši saņemti fizisko un juridisko personu ziedoti 

naudas līdzekļi 4015,00 LVL ar mērķi „Jūras svētku organizēšanai Kolkā 07.07.2012”, 

pamatskolai 300,00 LVL, internātam 900,00 LVL un CHF 843,45 un EUR 250,00 (1016,03 LVL) 

ar mērķi „Kolkas pagasta trūcīgo bērnu un veco cilvēku atbalstam”. 

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

jūras līča piekrastē Kolkas pagasta robežās saistīto darbību pildīšanu. 2012.gadā Kolkas 

pagasta teritorijā zvejas tiesību nomnieki bija 86 pašpatēriņa un komerczvejnieki. 

Kolkas pagasta pārvalde apsaimnieko 3 dzīvokļus sev nepiederošās mājās un 6 ēku īpašumus. 

2012.gadā tika izstrādāts tehniskais projekts ielu apgaismojuma nomaiņai Kolkas ciemā. 
Plānotais darbu veikšanas laiks pēc iepirkuma procedūru veikšanas - 2013.gada vasara. 

4.12. Tūrisms 

Tūrisma informācijas centrs (TIC) ir Dundagas novada pašvaldības iestādes „Kultūras pils” 
sastāvdaļa. Centra uzdevums ir tūrisma attīstības plānošana un organizēšana, kā arī tūrisma 
informācijas nodrošināšana Dundagas novadā.  

2012.gada marta mēnesī iestādē tika izveidota tūrisma organizatora štata vienība, 
pārtraucot deleģēt tūrisma darba funkcijas SIA ,,Kolkasrags”. 

Tūrisma aktīvās sezonas laikā (no 15.maija līdz 15.oktobrim) papildus TIC vadītāja – tūrisma 
organizatoram tiek nodarbināts 1 darbinieks. TIC pārziņā ir arī pils gidu darba organizēšana.  
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TIC piedāvā arī ekskursiju vadītājus Dundagas tuvākajā apkārtnē, Slīteres nacionālajā parkā 
un Ziemeļkurzemē, tai skaitā svešvalodās – angļu, krievu, vācu. Tūrisma informācijas centrā 
pieejama informācija par visdažādākajiem piedāvājumiem tūristiem Dundagas novadā un 
Kurzemē, tai skaitā ceļveži, bukleti, suvenīri, izstādes. 

TIC uzdevumos ietilpst dažāda veida tūrisma informācijas sagatavošana, tūrisma informācijas 
un maršrutu konsultācijas par Dundagas novadu un Kurzemi, gidu pakalpojumu sniegšana, 
tūrisma objektu plānošana un uzraudzība, apmācību un pieredzes apmaiņas organizēšana 
novada tūrisma uzņēmējiem, tūrisma informācijas pieprasījumu pa e-pastu, telefonu, pastu 
apstrādāšana un atbilžu sagatavošana, ar nozari saistītu projektu pieteikumu sagatavošana 
vai līdzdalība papildus līdzekļu piesaistei, tūrisma izdevumu (ceļvežu, bukletu, informatīvo 
lapu u.tml.) sagatavošana, jaunu tūrisma maršrutu, produktu un piedāvājumu veidošana un 
iesaistīšana tūrisma apritē, tūrisma uzņēmumu un objektu apsekošana, statistikas 
apkopošana (naktsmītnes, apskates objekti u.c.), regulāra informācijas precizēšana un 
aktualizēšana, Dundagas novada reklamēšana starptautiskajos tūrisma gadatirgos un 
izstādēs, darbība Kurzemes tūrisma asociācijā, sadarbība ar Talsu TIC, kā arī ar citām tūrisma 
organizācijām u.c. uzdevumi. 

TIC un pili 2012.gadā apmeklēja 6077 tūristi, tai skaitā 807 ārzemnieki.  

4.13. Infrastruktūra 

Ceļi 

Dundagas novada pašvaldības pārziņā esošo ceļu kopgarums sastāda 115,368 km, no kuriem 
11,495 (10%) ir ar asfalta segumu.  

Dundagas ciema ielu kopgarums sastāda 11,34 km, no tiem 7,101 (63%) ir ar asfalta segumu.  

Kolkas pagastā pašvaldības pārziņā esošo ceļu kopgarums sastāda 18,513 km. 

Pašvaldības autoceļu uzturēšanu nodrošina Dundagas novada iestāde „Saimnieciskais 
dienests” un Kolkas pagasta pārvalde. 

Atkritumu saimniecība 

Dundagas novada pašvaldība ar 32 kapitāldaļām par Ls 160 ir dalībnieks SIA „Atkritumu 
apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, kuras rīcībā atrodas atkritumu šķirošanas un 
apglabāšanas poligons „Janvāri” Laidzes pagastā, Talsu novadā. Poligonā „Janvāri” tiek 
nogādāti visi Dundagas novadā saražotie cietie sadzīves atkritumi. Šobrīd atkritumu 
savākšanu un transportēšanu Dundagas novada teritorijā veic SIA „Kurzemes ainava”.  

Dundagas ciemā daļai daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz SIA 
„Ziemeļkurzeme”. 

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. 
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Ūdens apgāde un kanalizācija 

Ūdenssaimniecības pakalpojumus novadā nodrošina divi pašvaldības uzņēmumi: Dundagā – 
SIA „Ziemeļkurzeme”, Kolkā – SIA „Kolkas ūdens”. 

SIA „Ziemeļkurzeme” pamatdarbība ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, notekūdeņu 
savākšana un attīrīšana Dundagas pagastā, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
apsaimniekošana un citu santehnisko pakalpojumu sniegšana Dundagas pagasta teritorijā. 

Ar centralizētu ūdensapgādi Dundagā ir nodrošināti 80% iedzīvotāji, savukārt centralizētas 
kanalizācijas pakalpojumus izmanto 70% iedzīvotāji. 

SIA Ziemeļkurzeme 2012.gada ieņēmumi bija LVL 115437,63  tos veidoja ieņēmumi no 
šādiem pakalpojumu veidiem – ūdens piegāde, kanalizācijas novadīšanas pakalpojumi, 
dzīvojamo māju apsaimniekošana, asenizācijas mašīnas pakalpojumi, santehniskie 
pakalpojumi, kā arī subsīdijas no Dundagas novada domes un projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Dundagā” atdzīstamā daļas norakstīšana pārskata gadā. 

2012.gada uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas bija LVL 119329,39. 2012.gadā ir 
bijuši šādi izmaksu posteņi – izejvielu un palīgmateriālu izmaksas, samaksa par piegādāto 
elektroenerģiju, samaksa par darbu, darba devēju valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, kanalizācijas un ūdenssaimniecības uzturēšanas izdevumi, apsaimniekošanas 
izdevumi, pamatlīdzekļu nolietojums, sakaru pakalpojumi, pakalpojumi par veiktiem 
remontdarbiem, parādu piedziņas izdevumi u.c. 

2012.gadu uzņēmums slēdz ar zaudējumiem – LVL -3892, kas veidojušies pamatlīdzekļu 
nolietojuma norakstīšanas rezultātā. 

SIA „Ziemeļkurzeme” pamatkapitāls 2012.gadā bija LVL 295 500. 

2012.gada nozīmīgākie darbi bija Vides ministrijas pārziņā esošā ES Kohēzijas fonda 
līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā„ 2.kārtas 
ieviešana un tīklu izbūve. 

2012.gadā dzīvojamo māju apsaimniekošanas jomā nozīmīgākie darbi bija: divu 
daudzdzīvokļu namu (Brīvības iela 15, E.Dinsberga iela 2) ārsienu fasādes remontdarbi un 
vairāku māju bojāto skursteņu pārmūrēšana (Upes ielā 2, Priedaines ielā 16, Maija ielā 3), 
A.Upīša 11 kāpņu telpas kosmētiskais remonts, kā arī daudzi citi remontdarbi. 

Līdz 2013.gada 1.jūnijam plānots pabeigt labiekārtošanas darbus ES Kohēzijas fonda 
līdzfinansēto projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā„ 2.kārtai.  

2013.gadā plānots veikt remontdarbus Saules ielā 4 – fasādes šuvju aizdares, Upes ielā 3 - 
skursteņa pārmūrēšanu, nepieciešams Priedaines ielā sūkņa mājas atjaunošana un 
aprīkošana. 

Plānots pieslēgt pie jaunizbūvētās kanalizācijas sistēmas Brīvības, Upes, un Puķu ielas mājas. 

Centralizēta ūdensapgāde Kolkas pagastā ir pieejama Kolkas ciemā, kur ar to tiek nodrošināti 
59% iedzīvotāji, 4 pašvaldības iestādes un 3 juridiskie uzņēmumi. Centralizētus kanalizācijas 
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pakalpojumus Kolkā izmanto 34% iedzīvotāji. 

SIA „Kolkas ūdens” pamatkapitāls 2012.gadā bija LVL 80 600. 

Kolkas ciemā ūdenssaimniecības galvenā problēma ir sliktā ūdens kvalitāte un zivju 
pārstrādes rūpnīcu notekūdeņu masas apjoma īpatsvars kopējā notekūdeņu bilancē. Šie 
notekūdeņi intensīvas ražošanas ciklos līdz 7 reizēm pārsniedz komunālo notekūdeņu 
daudzumu. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir projektētas lielām jaudām, un rūpnīcu 
dīkstāves gadījumos nesamērīgi sadārdzina komunālo notekūdeņu attīrīšanu. 2010.gadā 
Kolkā uzstādīja dzeramā ūdens attīrīšanas staciju, kas izmanto membrānu filtru tehnoloģiju. 
Tomēr paliek neatrisināts jautājums par nolietoto dzeramā ūdens sadales cauruļvadu 
nomaiņu. Arī Kolkas ciemā ES ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Dundagas novada Kolkas ciemā” ietvaros tika veikti projektēšanas darbi. 

Projekts Kolkas ciema notekūdeņu stacijas rekonstrukcijai, dzeramā ūdens un kanalizācijas 

tīklu atjaunošanai un paplašināšanai paredzēts īstenot 2013.gadā ar Eiropas reģionālā 

attīstības fonda finansējuma atbalstu.  
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU  

5.1. Pašvaldības informācija sabiedrībai 

Avīze „Dundadznieks”  

Kopš 2001.gada novembra reizi mēnesī iznāk avīze ������������ (reģ. nr. 000702696) — 
sākotnēji astoņas A3 formāta lpp. Metiens 500 eksemplāri. No 28.04.2010. stājies spēkā 
avīzes ������������ nolikums. No 2006.gada avīzi var abonēt ������ �� ���� (indekss 3085).  

Kopš 2011.gada iznāk 6 lappušu avīze  divreiz mēnesī, izņemot jūniju un decembri, kad iznāk 
viena 8 lpp. avīze. Metiens 400 eksemplāri. 

Avīzi pārdod arī tirdzniecības vietās Dundagas centrā, Kolkā un Mazirbē. Ar ������������ var 
iepazīties arī Dundagas pagasta centrālajā bibliotēkā, novada bibliotēkās Vīdalē, Kaļķos, 
Kolkā, Mazirbē, novada domes ēkā Dundagā, Kolkas pagasta pārvaldes ēkā, kā arī Dundagas 
novada pašvaldības tīmekļa vietnē. ������������ iepazīstina ar novada domes lēmumiem un saistošajiem noteikumiem, 
atspoguļo Dundagas un Kolkas pagasta dzīves aktualitātes, norises izglītībā, kultūrā, politikā, 
sportā, uzņēmējdarbībā,  pievēršas novada kultūrvēsturei, vēsta par novada bijušajiem 
iedzīvotājiem, nodrošina pašvaldības vadībai saikni ar iedzīvotājiem un otrādi. Kopš 
2009.gada septembra viena lappuse katrā otrajā numurā veltīta lībiešu tematikai, no 
2012.gada jūlija to pēc vajadzības aizstāj rubrika �	�� �����. 

Avīzes izdošanu organizē redaktors un redaktora vietniece sadarbībā ar redkolēģiju, kurā ir 
pārstāvēti vietējās sabiedrības dažādu nozaru lietpratēji un izpilddirektors.  

Avīzi maketē novada Attīstības un plānošanas nodaļā, iespiež Talsu tipogrāfijā.  

Novada dome komunikāciju nodrošināšanai 2012.gadā izlietojusi LVL 18304, bet no avīzes 
pārdošanas un reklāmas ieņēmusi LVL 2881,29.  

Dundagas novada pašvaldības tīmekļa vietne 

Informācija par pašvaldību ir pieejama novada tīmekļa vietnē www.dundaga.lv. Tajā 
pieejama informācija par domes pieņemtajiem lēmumiem, izdotajiem saistošajiem 
noteikumiem un aktualitātēm novadā un izlasīt visus avīzes „������������� numurus. 
2012.gadā no jūnija līdz augustam tīmekļa vietnē bija atvērts forums iedzīvotāju domu 
apmaiņai. 

2013.gadā ir plānots izstrādāt mūsdienīgu un lietošanā ērtu tīmekļa vietni. 

5.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

Dundagas novadā ir vairākas nevalstiskās organizācijas, bet pašvaldība kā dalībnieks ir 
organizācijās: Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija, Latvijas 
piļu un muižu asociācija, Ziemeļkurzemes biznesa asociācija, Latvijas pašvaldību 
izpilddirektoru asociācija, Zaļais novads un Kurzemes tūrisma asociācija. 
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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 
priekšsēdētāja. 

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.  

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”” pašvaldība ir deleģējusi uzdevumu – 

nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālā palīdzība sociāli mazaizsargātām 

personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos).  

Biedrībai „Zaļais novads” pašvaldība ir deleģējusi uzdevumu – sekmēt tradicionālo kultūras 
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība 
kultūras iestādēm un pasākumiem).  
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6. REALIZĒTIE UN PLĀNOTIE PASĀKUMI  

6.1. Realizētie projekti 2012.gadā 

2012.gadā Dundagas novada pašvaldībā ir realizēti un pabeigti vairāki projekti. 

Nr.p.k. Projekts Kopējais finansējums (LVL) 

1. Mērķdotācija pašvaldību bibliotēku interneta 
nodrošināšanai 

1 590,00 

2. Dundagas Dakterlejas avota apkārtnes 
labiekārtošana 

1 535,58 

3. Kolkas peldvietas labiekārtošana 2 723,04 

4. Ielas apgaismojuma izbūve Uzvaras ielā Dundagā 7 248,18 

5. Sabiedriskā centra Talsu iela 7 teritorijas 
labiekārtošana 

6 573,12 

6. Saules, Skolas un Īsās ielas apgaismojuma 
vienkāršotā rekonstrukcija 

2 578,75 

7. Izglītības iestāžu informatizācija: 
- Dundagas vidusskolas informatizācija 
- Kolkas pamatskolas infromatizācija 

30 452,02 

8. Tautisko deju tērpu iegāde Dundagas novada 
senioru deju kolektīvam 

3 189,08 

9. Tautas tērpu iegāde Dundagas vidusskolas deju 
kolektīvam 

3 311,41 

 KOPĀ 59 201,18 

20.tabula. Realizētie projekti Dundagas novadā 2012.gadā.  Avots: Dundagas novada pašvaldība. 

6.2. Plānotie projekti un pētījumi 2013.gadā 

ES struktūrfondu apstiprinātie projekti un pētījumi 2013.gadam. 

Nr. Projekta nosaukums Summa (LVL) Finanšu avots 

1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Dundagā (tajā skaitā Dundagas ciema 
ūdenssaimniecības projekta II kārta) 

1 212 991,10 ES Kohēzijas 
fonds 

2. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Dundagas novada Kolkas ciemā 

397 113,13 ES ERAF 

3. Kubalu skolas – muzeja apkārtējās teritorijas 
labiekārtošana un muzeja mājas lapas izveide 

9 006,51 ES ELFLA 

4. Dundagas vidusskolas sporta stadiona 
rekonstrukcija saules ielā 8 

27 114,90 ES ELFLA 

5. Vasaras brīvdabas estrādes būvniecība 
Dundagas pils parkā 

67 594,54 ES ELFLA 

6. Dundagas pils – novada kultūras centrs 85 867,75 ES ELFLA 

7. Dundagas novada pašvaldības 
administratīvās kapacitātes stiprināšana 

18 500,00 ES Sociālais 
fonds 
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8.  „My Social responsibility”  
 

44 094,77 Latvijas – 
Lietuvas 

Pārrobežu 
sadarbības 
programma 

9. Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 
sociālās atstumtības riska grupu integrācijai 
izglītībā Dundagas novadā 

111 120,00 ES ESF 

10. Dundagas pils attīstības un atjaunošanas 
koncepcija 

500,00 Pašvaldības 
budžets 

11. Arhitekta atzinumi un ieteikumi par Kubalu 
skolas ēkas uzturēšanas un restaurēšanas 
darbu plānošanu 

800,00 Pašvaldības 
budžets 

12. Virszemes ūdeņu problēmas izpēte Kolkā, 
līmeņa pazemināšana. Plūdu draudu 
novēršana.  Kolkas stadiona applūšanas 
novēršanas risinājums.  

1000,00 Pašvaldības 
budžets 

13. Dundagas vēsturiskā centra tehniskā 
projekta izstrāde 

3000,00 Pašvaldības 
budžets 

21.tabula. Apstiprinātie projekti 2013.gadam Dundagas novadā. Avots: Dundagas novada 
pašvaldība. 
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PIELIKUMI 

1.pielikums. Dundagas novada domes 25.04.2013. sēdes lēmums Nr.69 1.§. „Gada pārskata 
apstiprināšana par 2012.gadu” 

2.pielikums. Neatkarīgu revidentu ziņojums par Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 
konsolidēto finanšu pārskatu 
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1.pielikums. Dundagas novada domes 25.04.2013. sēdes lēmums Nr.69 1.§. „Gada pārskata 
apstiprināšana par 2012.gadu” 
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2.pielikums. Neatkarīgu revidentu ziņojums par Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 
konsolidēto finanšu pārskatu 
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