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1. PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS
1.1. Teritorija
Dundagas novadu veido Dundagas (557,25 km2) un Kolkas pagasti (117,73 km2) un tas
atrodas Kurzemes ziemeļu daļā. Novada platība ir 674,98 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
Rojai 34 km, 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 73,4% no kopējās platības. Novadā ir samērā maz lauksaimniecībā izmantojamās
zemes, tās kopumā aizņem tikai 14,4% no visas teritorijas.

3.attēls. Zemes sadalījums (%) pa zemes lietošanas veidiem Dundagas novadā (uz 01.01.2017).
Avots: VZD.

Mežu aizņemto platību rādītājs Dundagas novadā (73,4%) ir lielākais starp kaimiņu
pašvaldībām, kā arī lielāks par vidējo rādītāju valstī kopumā (47,6%).
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 2016.gada beigās Dundagas novadā bija
deklarēti 4221 iedzīvotāji, no kuriem 3283 Dundagas pagastā un 938 Kolkas pagastā. No
visiem iedzīvotājiem 2080 jeb 49,2% bija vīrieši un 2141 jeb 50,8% sievietes.
Divos novada lielākajos ciemos Dundagā (1526) un Kolkā (722) kopā dzīvoja apmēram 53%
no visiem novada iedzīvotājiem.
Tā kā lielas platības aizņem mežu un purvu teritorijas (77,9%), tad novads ir samērā
mazapdzīvots. Vidējais iedzīvotāju blīvums Dundagas novadā 2016.gadā bija 6,2 iedz./km2.
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4.attēls. Iedzīvotāju blīvums Dundagas novadā, kaimiņu pašvaldībās, Kurzemes plānošanas reģionā
un Latvijā (uz 2016.gada beigām). Aprēķināts pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un VZD
datiem.

Kopš 2009.gada iedzīvotāju skaits novadā ir samazinājies par 13,6%, taču šāda tendence ir
novērojama arī Latvijā un Kurzemē kopumā.

5.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Dundagas novadā 2009.-2017. (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.

Dundagas novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats

5

6.attēls. Dundagas novada iedzīvotāju skaita dabīgās kustības izmaiņas 2011.-2016. (gada beigās).
Avots: Dundagas novada dzimtsarakstu nodaļa.

Iedzīvotāju vecuma struktūra Dundagas novadā uz 2016.gada beigām bija sekojoša: līdz
darbaspējas vecuma (<15) bija 587 iedzīvotāji jeb 13,5% iedzīvotāju, darbaspējas vecumā
(15-62) bija 2795 iedzīvotāji, jeb 64,2% no iedzīvotāju kopskaita un pēc darbaspējas vecuma
(>62) bija 972 iedzīvotāji jeb 22,3% no iedzīvotājiem.

7.attēls. Iedzīvotāju vecuma struktūra Dundagas novadā (uz 2016.gada beigām). Avots: Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde.

2016.gadā Dundagas novadā tika reģistrētas 29 laulības un kopumā pēdējo gadu laikā šis
rādītājs palielinās. 2016.gadā novadā ir šķirtas 4 laulības.
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8.attēls. Noslēgto un šķirto laulību skaits Dundagas novadā 2007.-2016. (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 94,6% (3959) no visiem
iedzīvotājiem ir latvieši. Otra lielākā pārstāvētā tautība ir krievi, kas veido 2,2% (94) no
visiem iedzīvotājiem, savukārt pārējās tautības veido 1,6% no novada iedzīvotājiem. Novada
piekrastes kultūrvidi veidojuši lībieši, kuru skaits sastāda 0,5% no visiem novada
iedzīvotājiem.

9.attēls. Dundagas novada etniskais sastāvs (uz 2016.gada beigām). Avots: PVIS.

1.3. Nodarbinātība
Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajiem datiem uz 2016.gada 31.decembri
Dundagas novadā bija reģistrēti 166 bezdarbnieki un salīdzinot ar iepriekšējā gada šo laiku,
tas ir samazinājies (1.tabula).
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Teritorija
Kolkas
pagasts
Dundagas
pagasts
Dundagas
novads
Kurzemes
reģions
Latvija

31.01.2013.
21

31.01.2014.
14

31.12.2014.
26

31.12.2015.
30

31.12.2016.

107

107

110

165

128

121

136

195

166

14845

14844

12991

12932

11845

107488

96762

82027

81780

78357

1.tabula. Bezdarbnieku skaits Dundagas novadā, Kurzemes reģionā un Latvijā 2013.-2016. Avots:
NVA.

Salīdzinot datus redzams, ka bezdarba līmenis Dundagas novadā bija viens no zemākajiem
starp kaimiņu pašvaldībās, bet augstāks nekā vidēji Latvijā (10.attēls). Salīdzinot ar
iepriekšējā gada rādītājiem šajā laika brīdī (31.12.) bezdarba līmenis novadā ir pazeminājies
par 1,0%.

10.attēls. Bezdarba līmenis (%) Dundagas novadā, kaimiņu pašvaldībās, Kurzemes reģionā un
Latvijā (31.12.2016.). Avots: NVA.

Apskatot bezdarbnieku sadalījumu pa dzimumiem redzams, ka tas ir sadalījies vienlīdzīgi, t.i.
85 vīrieši un 81 sieviete.
Visvairāk bezdarbam ir pakļauti vecāka gadagājuma cilvēki. Arī Dundagas novadā 1/3 no
bezdarbniekiem bija vecumā virs 50 gadiem. Bezdarbnieku sadalījums pa vecuma grupām
dots 11.attēlā.
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11.attēls. Bezdarbnieku sadalījums pa vecuma grupām Dundagas novadā (31.12.2016.).
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 31.12.2016. tādi bija 37 jeb 22% no visiem
bezdarbniekiem. Bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc bezdarba ilguma dots 12.attēlā.

12.attēls. Bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc bezdarba ilguma Dundagas novadā (31.12.2016.).
Avots: NVA.

Bezdarbam ir saistība ar izglītības līmeni (13.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 2016.gada beigās bija aptuveni 2/3 cilvēki.
Savukārt augstākā izglītība ievērojami mazina risku būt bezdarbniekam, jo konkrētam
darbam sagatavots absolvents var vieglāk atrast darbu. Uz 31.12.2016. tikai 7,8% no
bezdarbniekiem bija ar augstāko izglītību.
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13.attēls. Bezdarbnieku skaits (%) sadalījumā pa izglītības līmeņiem Dundagas novadā
(31.12.2016.). Avots: NVA.

Nodarbināto, bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas paaugstināšanas,
pārkvalifikācijas un apmācību pasākumus Dundagas novadā organizē Nodarbinātības valsts
aģentūras Talsu nodaļa.
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2. PAMATINFORMĀCIJA
2.1. Juridiskais statuss
Dundagas novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojot Dundagas un Kolkas pagastu.
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības centrālā administrācija (adrese)
Pagasta pārvalde (adrese)
Tālrunis
e-pasts
Nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs
PVN maksātāja reģistrācijas numurs
Bankas konts a/s „Swedbank”
Bankas konts a/s „Citadele banka”

Dundagas novada pašvaldība
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts,
Dundagas novads, LV-3270
Kolkas pagasta pārvalde („Brigas”, Kolka,
Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275
63237851
dome@dundaga.lv
90009115209
LV90009115209
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2
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
Domes darbu 2016.gadā vadīja domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns.
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

Priekšsēdētājs
Locekļi

Finanšu komiteja

Gunārs Laicāns
Linda PavlovskaDišlere
Gunta Abaja
Andra Grīvāne
Ansis Roderts
Guntis Pirvits
Aldons Zumbergs

Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu
komiteja
Ansis Roderts
Una Sila (komitejas
priekšsēdētāja
vietniece)
Andra Grīvāne
Aldons Zumbergs

Attīstības un
plānošanas
komiteja
Guntis Pirvits
Gunta Abaja

Linda PavlovskaDišlere
Smaida Šnikvalde

3.tabula. Dundagas novada domes komitejas. Avots: Dundagas novada pašvaldība.

2016.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
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realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem, izskatīti
izpildvaras, pašvaldības iestāžu finanšu līdzekļu pieprasījumi u.c.
2016.gadā notikušas 15 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.
2016.gadā notikušas 14 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 15 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, ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma
uzraudzīšanas komisiju, medību koordinācijas komisiju, nacionālās pretošanās kustības
dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisiju, attīstības uzraudzības komisiju, apbalvojumu
komisiju, starpinstitucionālās sadarbības komisiju darbam ar riska ģimenēm).
Kopumā 2016.gadā notikušas 15 t.sk. 3 ārkārtas domes sēde, kurās pieņemti 255 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 6 cilvēku sastāvā.
2016.gadā valde turpināja savu, lai veicinātu Kolkas ciema interešu pārstāvību Dundagas
novadā, labu novada pārvaldību un vienotību.

2.4. Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
Par pašvaldības izpilddirektoru un pašvaldības iestādes „Centrālā administrācija” vadītāju
līdz 31.martam strādāja Visvaldis Radeli, pēc tam izpilddirektora pienākumus pildīja Zinta
Eizenberga.
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Iestāde
Pašvaldības centrālā
administrācija

Struktūrvienība
Administrācijas pārvalde
Būvvalde
Attīstības un plānošanas nodaļa
Nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas un projektu
ieviešanas nodaļa
Pašvaldības policija
Grāmatvedība
Avīze „Dundadznieks”

Dundagas vidusskola
Dundagas Mākslas un mūzikas
skola
Mazirbes internātpamatskola
Dzimtsarakstu nodaļa
Sociālais dienests
Bāriņtiesa
PII „Kurzemīte”
Kubalu skola-muzejs
Dundagas novada centrālā
bibliotēka

Kultūras pils
Saimnieciskais dienests
Kolkas pagasta pārvalde
Kolkas pamatskola

Sociālais dienests
Pansija „Jaundundaga”

Dundagas novada centrālā bibliotēka
Kaļķu bibliotēka
Vīdales bibliotēka
Kolkas bibliotēka
Mazirbes bibliotēka
Kultūras un tūrisma nodaļa
Jauniešu mītne – viesnīca
Kolkas pagasta pārvalde
Kolkas tautas nams
Kolkas pamatskola
PII „Rūķītis”

Vadītājs
Visvaldis Radelis/
Zinta Eizenberga
Uģis Kaugurs/
Janita Valtere
Lauris Laicāns
Guntis Kārklevalks

Jānis Simsons/Jānis
Skujiņš
Ilze Pirvite
Alnis Auziņš
Aiga Štrausa
Linda PavlovskaDišlere
Ilze Kriķīte
Rita Langmane
Ineta Mauriņa
Lilita Laicāne
Daina Dēvita
Ilona Onzule
Ivars Abajs
Ruta Emerberga
Velga Rozenberga
Santa Nagla
Olita Kalna
Sniedze Švāģere
Baiba Dūda
Andris Kojro
Aldis Pinkens
Inora Sproģe
Antra Laukšteine
Aija Tarlapa

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

Atsevišķu pārvaldes uzdevumu veikšanu pašvaldība 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
2016.gadā Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja 4172711 EUR,
savukārt pamatbudžeta izdevumi sastādīja 3931436 EUR.

14.attēls. Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (EUR)
2014.-2016. Avots: Dundagas novada pašvaldība.

No pamatbudžeta ieņēmumiem lielāko daļu veidoja iedzīvotāju ienākuma nodoklis (43%) kā
arī valsts un pašvaldību budžeta transferti (46%).
Ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis
par ēkām un būvēm
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi
Valsts un pašvaldību budžeta
transferti
Kopā

2014.
1716206
220064

2015.
1 948 151
256 197

2016.
1788439
251252

28989

5 217

28635

17894
130452
1851295

56 582
151 195
1 438 800

7212
168447
1928726

3964900

3 856 141

4172711

5.tabula. Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi (EUR) 2014.-2016. Avots:
Dundagas novada pašvaldība.
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15.attēls. Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi (%) 2016.gadā. Avots: Dundagas
novada pašvaldība.

2016.gadā lielāko izdevumu daļu (47%) veidoja izglītība. 2016.gadā 14% no visiem
izdevumiem tika novirzīti atpūtas, kultūras un reliģijas vajadzībām, 12% vispārējiem valdības
dienestiem, bet 12% vides aizsardzībai.
Izdevumi
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Kopā

2014.
420083
54915
110902
528563
173833

2015.
443 658
52 799
109 663
435 555
153 256

2016.
471232
48447
135340
470107
162977

54891
491098
1882326
144925
3861536

496 262
1 763 380
201 306
3 655 878

566685
1871226
205422
3931436

6.tabula. Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi (EUR) 2014.-2016. Avots:
Dundagas novada pašvaldība.
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16.attēls. Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi (%) 2016.gadā. Avots: Dundagas
novada pašvaldība.

3.2. Debitoru parādi
Kopējie debitoru parādi uz 01.01.2016. bija 320 457 EUR, tajā skaitā parādi par nodokļiem un
nodevām 73 656 EUR, pircēju un pasūtītāju parādi 31 518 EUR, pārējās prasības 215 283
EUR.

3.3. Kreditoru parādi
Kopējie kreditoru parādi 2016.gadā bija 112 4612 EUR. Lielākais īpatsvars kreditoru parādu
struktūrā ir ilgtermiņa saistībām 647 810 EUR, 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 475 802 EUR no kreditoru saistībām.

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu
īstermiņa daļa
Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Uzkrātās saistības
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Nākamo periodu ieņēmumi
Kopā

2016.gada
sākumā
106 517

2016.gada
beigās
106516

16 148
95 988
54 326
49 254
34 220
356 453

21 453
87 042
52 625
60 344
148 822
476 802

7.tabula. Dundagas novada pašvaldības kreditoru parādu struktūra (EUR) 2016.gadā. Avots:
Dundagas novada pašvaldība.

3.4. Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums
2016.gadā Dundagas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi sastādīja 137 685 EUR.
Dundagas novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats
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17.attēls. Dundagas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (EUR) 2016.gadā. Avots:
Dundagas novada pašvaldība.

2016.gadā Dundagas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi sastādīja 124 616 EUR.

18.attēls. Dundagas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (EUR) 2016.gadā. Avots:
Dundagas novada pašvaldība.

3.5. Pārskats par saņemtajiem aizdevumiem
Aizņēmuma ņēmējs
Aizdevējs
Mērķis
Parakstīšanas datums
Atmaksas termiņš
Aizņēmuma summa (EUR)
Atmaksātā summa (EUR)

Atmaksājamā summa
turpmākajos gados (EUR)

Dundagas novada dome
Valsts kase
ES Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Dundagā”
2009.gada 8.oktobris
2019.gada 20.septembris
199 202
Uz pārskata gada sākumu – 90 532
tai skaitā pārskata gadā atmaksājamā summa – 24 149
Atlikums gada beigās – 66 383
66 383

8.tabula. Pārskats par aizdevumu ES Kohēzijas fonda projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Dundagā”. Avots: Dundagas novada pašvaldība.
Dundagas novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats
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Aizņēmuma ņēmējs
Aizdevējs
Mērķis
Parakstīšanas datums
Atmaksas termiņš
Aizņēmuma summa (EUR)
Atmaksātā summa (EUR)

Atmaksājamā summa
turpmākajos gados (EUR)

Kolkas pagasta padome
Valsts kase
Kolkas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana un
sporta zāles būvniecība
2007.gada 4.aprīlis
2027.gada 20.marts
525 516
Uz pārskata gada sākumu – 324 891
tai skaitā pārskata gadā atmaksājamā summa – 28 885
Atlikums gada beigās – 296 006
296 006

9.tabula. Pārskats par aizdevumu Kolkas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanai un
sporta zāles būvniecībai. Avots: Dundagas novada pašvaldība.

Aizņēmuma ņēmējs
Aizdevējs
Mērķis

Parakstīšanas datums
Atmaksas termiņš
Aizņēmuma summa (EUR)
Atmaksātā summa (EUR)

Atmaksājamā summa
turpmākajos gados (EUR)

Dundagas novada dome
Valsts kase
SIA Ziemeļkurzeme pamatkapitāla palielināšanai, projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā”
īstenošanai
2012.gada 28.decembris
2022.gada 20.decembris
214 854
Uz pārskata gada sākumu – 150 398
tai skaitā pārskata gadā atmaksājamā summa – 21 485
Atlikums gada beigās – 128 913
128 913

10.tabula. Pārskats par aizdevumu SIA Ziemeļkurzeme pamatkapitāla palielināšanai, projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” īstenošanai. Avots: Dundagas novada
pašvaldība.

Aizņēmuma ņēmējs
Aizdevējs
Mērķis
Parakstīšanas datums
Atmaksas termiņš
Aizņēmuma summa (EUR)
Atmaksātā summa (EUR)

Atmaksājamā summa
turpmākajos gados (EUR)

Dundagas novada pašvaldība
Valsts kase
ELFLA projekta „Dundagas pils – novada kultūras centrs”
īstenošanai
2013.gada 11.jūlijs
2023.gada 20.jūlijs
125 213
Uz pārskata gada sākumu – 99 554
tai skaitā pārskata gadā atmaksājamā summa – 12 846
Atlikums gada beigās – 86 708
86 708

11.tabula. Pārskats par aizdevumu ELFLA projekta „Dundagas pils – novada kultūras centrs”
īstenošanai. Avots: Dundagas novada pašvaldība.
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Aizņēmuma ņēmējs
Aizdevējs
Mērķis
Parakstīšanas datums
Atmaksas termiņš
Aizņēmuma summa (EUR)
Atmaksātā summa (EUR)

Atmaksājamā summa
turpmākajos gados (EUR)

Dundagas novada pašvaldība
Valsts kase
ELFLA projekta „Vasaras brīvdabas estrādes būvniecība
Dundagas pils parkā” īstenošanai
2013.gada 22.novembris
2023.gada 20.novembris
120 944
Uz pārskata gada sākumu – 94 433
tai skaitā pārskata gadā atmaksājamā summa – 11 804
Atlikums gada beigās – 82 629
82 629

12.tabula. Pārskats par aizdevumu ELFLA projekta „Vasaras brīvdabas estrādes būvniecība
Dundagas pils parkā” īstenošanai. Avots: Dundagas novada pašvaldība.

Aizņēmuma ņēmējs
Aizdevējs
Mērķis
Parakstīšanas datums
Atmaksas termiņš
Aizņēmuma summa (EUR)
Atmaksātā summa (EUR)

Atmaksājamā summa
turpmākajos gados (EUR)

Dundagas novada pašvaldība
Valsts kase
ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Kolkas ciemā ” īstenošanai
2014.gada 16. septembris
2029.gada 20.septembris
108 370
Uz pārskata gada sākumu – 101 035
tai skaitā pārskata gadā atmaksājamā summa – 7 747
Atlikums gada beigās – 93 288
93 288

13.tabula. Pārskats par aizdevumu ELFLA projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Kolkas ciemā” īstenošanai. Avots: Dundagas novada pašvaldība.

3.6. Pārskats par galvojumiem
Galvotājs
Galvojuma saņēmējs
Mērķis
Parakstīšanas datums
Atmaksas termiņš
Galvojuma summa (EUR)
Galvojuma summa (EUR)

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

Dundagas novada dome
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””
Talsu rajona pašvaldības reorganizācija
2010.gada 25.maijs
2028.gada 16.jūnijs
110 546
Uz pārskata gada sākumu – 76 824
tai skaitā pārskata gadā – 5 548
Atlikums gada beigās – 71 276
71 276

14.tabula. Pārskats par galvojumu Talsu rajona pašvaldības reorganizācijai. Avots: Dundagas
novada pašvaldība.
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3.7. Ieguldījums kapitālsabiedrību pamatkapitālā
Kapitālsabiedrības
nosaukums
SIA „Ziemeļkurzeme”
SIA „Dundagas veselības
centrs”
SIA „Kolkas ūdens”
SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība
„Piejūra””
SIA „Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca”
SIA „Kolkasrags”
Kopā

Ieguldījums uz
01.01.2015. (EUR)
480 219
23 477

Izmaiņas
(+,-) (EUR)

Ieguldījums uz
01.01.2016. (EUR)
480 219
23 477

237 993
224

29 959

296 941
224

1122

1 122

146 556
889 591

146 555
948 538

15.tabula. Pārskats par Dundagas novada pašvaldības
pamatkapitālā. Avots: Dundagas novada pašvaldība.

Dundagas novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats

ieguldījumu

kapitālsabiedrību

20

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.

19.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.
2016.gada 1.septembrī PII „Kurzemīte” pirmsskolas izglītības programmas apguvi
nodrošināja 132 pirmsskolas vecuma bērnam no 1,5 - 7 gadu vecumam.
Izglītības iestādes darba režīms - 10,5 stundas. Mācību valoda - latviešu. Kopējais grupu
skaits - 7, to skaitā 5-6 gadīgiem – 3 grupas.
Iestādē strādāja 32 darbinieki, no kuriem 16 ar augstāko izglītību. 3 darbinieki iegūst
augstāko pedagoģisko izglītību studijās. Pedagoģiskie darbinieki – 18, tehniskie darbinieki –
14. Iestādē strādā logopēds ar izglītojamiem no 3 gadu vecuma.
PII „Kurzemīte” strādā pēc Pirmsskolas izglītības programmas, kods 01011111, kura licencēta
2011.gada 9.februārī, Nr. V-3944 un Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar
valodas traucējumiem, kods 01015511, kura licencēta 2010.gada 22.septembrī, Nr. V-2920.
Iestāde turpina darbu projektā „Skolas piens”, kā arī aktīvi turpinām darbību Ekoskolas
programmā- godam aizstāvam 2015.gada 25.septembrī Dundagas PII “Kurzemīte” piešķirto
Latvijas Ekoskolas nosaukumu. Par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un
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vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē, 2016.gadā iestāde ieguva
Zaļo karogu.
Ekoskolas programmas ietvaros iestāde 2016.gadā uzsāka darbību projektā „Lielās augu
medības”, ko plānots turpināt 2017.gadā. Tajā bērniem māca izpratni un aicina pētīt, saskatīt
bioloģisko daudzveidību tuvākajā apkārtnē. Piedaloties šajā projektā, iestāde dāvinājumā
saņēma mācību materiālus.
Jau trīs gadus, no 2014.gada, iestāde piedalās atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības
„Piejūra” organizētajā makulatūras vākšanas konkursā. 2016.gadā iestāde ieguva 3.vietu
makulatūras vākšanā, nododot 4300 kg.
2016.gadā iestāde iesaistījās starptautiskā projektā „Ēdam atbildīgi!” ( projekta darbība noris
visu mācību gadu), kura ietvaros iestāde saņēma naudas līdzekļus, par kuriem tika iegādāti:
lēnas gaitas sulas spiede, augļu un dārzeņu žāvētājs. Projekta mērķis ir samazināt pārtikas
atkritumus iestādē.
2017.gadā iestāde aktīvi turpinās darbību starptautiskajā Ekoskolas programmā. Iestāde
sagatavojusi lēmumprojektu par jaunas amata vienības izveidi - sporta skolotājs pirmsskolā.
2017.gadā, vasaras mēnešos, iestādē plānoti divās grupās atsevišķu telpu remonti par
kopējo summu 20846 EUR: 2.stāvā grupas „Bitīte” 3 gadīgo guļamistabas telpas remonts un
1.stāvā grupas „Mārīte” 2 gadīgo sanitārā mezgla un virtuves telpu remonts. Grupas
pedagogiem nepieciešami portatīvie datori darba plānošanai un informācijas apritei (starp
vecākiem, pedagogiem un Ekoskolas koordinatoriem, e-žurnāla „Pirmsskola” saņemšanai).
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.
2016.gada 1.septembrī iestādi apmeklēja 21 bērni: jaunākā vecuma bērnu grupa (1-4 gadi) 10 bērni, vecākā sagatavošanas bērnu grupa (5 un 6 gadi) - 11 bērni, no tiem diennakts
grupā internātā „Rūķu nams” – 1 bērns. Iestādē pieejams logopēds.
Kolkas pamatskolas internāts „Rūķu nams” savu darbību uzsāka 2010.gada 1.septembrī ar 7
audzēkņiem. Internātā mērķis ir nodrošināt pamatizglītības pieejamību Dundagas novada
bērniem, kam nepieciešams sociālais atbalsts. No 2010 gada 1. septembra iestāde
paplašinājusi savas funkcijas - izveidota nakts grupa, nodrošinot naktsmītni vai bērnu
pieskatīšanu pēc bērnudārza slēgšanas pirmsskolas vecuma bērniem.
2016.gada vasarā iestādē veikta jaunākā vecuma grupas kosmētiskais remonts.
Iestāde plāno turpināt sniegt bērnudārza diennakts grupas pakalpojumus arī citu novadu
bērniem un piedalīties Kolkas ciema labiekārtošanas projektos, lai Kolkas ciems būtu
pievilcīgs kā patstāvīga dzīvesvieta jaunajām ģimenēm ar bērniem.
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
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noticis ne tikai mazā dabiskā pieauguma, bet arī emigrācijas pieauguma dēļ.

20.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 2014./2015. mācību gadā realizēja 3 izglītības programmas:
pamatizglītības programma (kods 21011111), vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma (kods 31011011) un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programma (neklātiene, kods 31011013).
Dundagas vidusskolā, tāpat kā visā Latvijā, skolēnu skaits samazinās, kas saistīts ar
demogrāfisko situāciju un iedzīvotāju nodarbinātības problēmām.
2015./16. mācību gadā skolā mācās 316 skolēni, strādā 40 skolotāji un 15 tehniskie
darbinieki. Visiem skolotājiem ir atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība, 10 skolotājiem ir
akadēmiskā maģistra grāds, diviem - mentora apliecība, viens skolotājs ir eTwinning
vēstnieks.
Skolas vadības darbu nodrošina direktore, direktores vietnieki izglītības jomā, direktores
vietnieks audzināšanas jomā, direktores vietniece informātikas jautājumos. Bibliotēkas
darbu vada bibliotekāre. Skolā ir atbalsta personāls – sociālais pedagogs, logopēds,
medmāsa un 14 tehniskie darbinieki. Pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvs ir stabils.
Lielākā daļa 9.klases absolventu vidējās izglītības ieguvi turpina tieši Dundagas vidusskolā.
Pēc vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas apguves, absolventi var
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stāties gan eksakto, gan humanitāro zinātņu fakultātēs. Mūsu absolventi studē Latvijas
Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kā arī
citās augstskolās. Pēc vidējās izglītības iegūšanas absolventi turpina mācībās augstskolās,
tehnikumos vai koledžās.
Vidusskolā, bez ierastajiem mācību priekšmetiem, piedāvā apgūt arī tehnisko grafiku,
kulturoloģiju, politiku un tiesības, psiholoģiju. Papildstundas iedalītas matemātikas, angļu
valodas, latviešu valodas un literatūras padziļinātai apguvei. Vidusskolas laikā - 12.klasē
skolēniem ir iespēja nokārtot autovadītāja tiesības - skola nodrošina bezmaksas teorētisko
apmācību.
Beidzot vidusskolu, var pretendēt uz Vītola fonda stipendiju, kuru Dundagas vidusskolas
absolventiem piešķir SIA „Kurekss”.
Dundagas vidusskolā ārpus mācību procesa ir pietiekoši plašs interešu izglītības piedāvājums
(kori, vokālie ansambļi, teātra sports, teātra studija, volejbols, vizuālā māksla, jaunsargi,
kokapstrāde). Viens no spilgtākajiem skolas piedāvājumiem ir pastiprināta volejbola apguve
sadarbībā ar Talsu novada sporta skolu.
2015./2016. mācību gadā skolēni ar atzīstamiem panākumiem piedalījās dažādās mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un projektos.
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.
2016.gada 1.septembrī Kolkas pamatskola pamatizglītības apguvi nodrošināja 45 skolēniem.
Nepietiekama skolēnu skaita dēļ mācību gadu skola uzsāk ar apvienotu 1., 2. klasi, 3., 4.klasi,
6.,8.klasi un apvienotām mācību stundām klasēs ar mazu skolēnu skaitu.
Skola īsteno vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111), speciālās
pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), kuru
apgūst 7 skolēni un pirmskolas izglītības programmu (kods 01011111). Speciālās izglītības
programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811) neīsteno. Skola
un tās izglītības programmas akreditētas līdz 01.05.2018.
2016.gada 1.septembrī skolā un PII kopā strādāja 20 pedagogi. Skolas un PII saimniecisko
darbību nodrošina tehniskais personāls – 11 darbinieki. Internātā „Rūķu nams” – strādā 3
darbinieki.
Skolā ir nodrošināts atbalsta personāls sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, pedagoga
palīgs, medmāsa, darbojas pagarinātās dienas grupa un iespējams apmeklēt koriģējošās
vingrošanas nodarbības.
Kopš 2000. gada skolas darba prioritāte ir vides izglītība. Arī 2016.gada prioritātes ir
vispārējās pamatizglītības, speciālās izglītības programmu īstenošana un vides izglītības
īstenošana, piedaloties Ekoskolu projektā. Par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības,
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vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē skolai piešķirts
starptautiskais Ekoskolas nosaukums un Zaļā karoga balvas. Kolkas pamatskola piedalās ES
finansētās programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”.
Skola piedāvā vispusīgu interešu izglītību: pūtēju orķestris, sporta pulciņš, runas pulciņš,
vizuālās mākslas pulciņš, dejas, Zaļā komiteja, volejbols. Katru gadu skolēni piedalās
slidotapmācības un peldētapmācības nodarbībās.
Skolēnu skaita samazināšanās risks apdraud skolas pastāvēšanas iespējas, kas var negatīvi
ietekmēt infrastruktūru Kolkas ciemā. Kolkas pamatskolas nolikumā būtu nepieciešams
iekļaut Speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods
21015811).
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.
2015./2016. mācību gadā skola īstenoja speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem no 1.-9.klasei un divas profesionālās
pamatizglītības programmas pēc 9.klases beigšanas: „Kokizstrādājumu īstenošana” un
„Mājturība”. Pēc profesionālo pamatizglītības programmu apguves 2016.gadā 1.profesionālā
līmeņa kvalifikāciju „mājkalpotājs” ieguva – 1 audzēknis, 1.profesionālā līmeņa kvalifikāciju
„galdnieka palīgs” ieguva – 3 audzēkņi.
2016.gadā Mazirbes skolā mācījās 28 izglītojamie no Dundagas, Talsu un Ventspils novadiem.
2016.gadā veiktais izglītojamo korekcijas darbs radīja iespējas skolēniem prezentēt
sasniegumus gan skolas pasākumos matemātikas pēcpusdienā, profesiju dienās, dzejas
dienās, Ziemassvētkos, u.c., gan ārpusskolas pasākumos dziesmu festivālā, dejošanā, „Teātra
festivālā”, novusa un basketbola sacensībās, vizuālās mākslas konkursos, Ziemassvētku
apsveikuma kartiņu zīmēšanā labdarības biedrībā „Eurika”.
Lai veicinātu skolēnu attīstību un integrāciju sabiedrībā organizēta ekskursija uz saldējuma
ražotni „Druva”, Kuldīgu un Lietuvu, organizēts divu dienu pārgājiens ar nakšņošanu teltīs,
skolēni piedalījās Lielajā talkā sakopjot jūrmalu un skolas apkārtni. Ik gadu Lāčplēša dienā
notiek lāpu gājiens un Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas atzīmēšana, kad tiek
apbalvoti labākie skolēni un darbinieki. Ziemassvētku pasākums „Brīnumu gaidot” tika rīkots
kopā ar ciema iedzīvotājiem.
2015./2016.m.g. pedagoģiskās darbības virzieni ir starppriekšmetu saiknes nodrošināšana un
mācību metožu dažādošana, kā arī sadarbības ar vecākiem pilnveidošana, skolēnu pozitīvas
saskarsmes prasmju veicināšana un skolēnu izpratnes veicināšana par runas kultūru.
Samazinoties skolēnu skaitam samazinās arī pedagoģisko darbinieku darba slodzes.
2016.gada Mazirbes skolā ir 13 pedagoģiskie darbinieki, no kuriem 5 strādā divās darba
vietās, 3 no pedagoģiskajiem darbiniekiem ir arī tehniskie darbinieki.
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Mazirbes internātpamatskolas budžetu veido: mērķdotācija pedagogu algām – 41% no
budžeta kopējās summas, mērķdotācija uzturēšanas izdevumiem – 26% no kopējā budžeta,
ieņēmumi no telpu nomas, veļas mazgāšanas pakalpojumi, Skolotāju mājas īre un komunālie
maksājumi, ēdināšana – 8%no kopēja budžeta, finansējums no pašvaldības tehniskā
personāla darba samaksai un uzturēšanai (tai skaitā BSAC uzturēšana un atalgojums
darbiniekiem) – 25% no kopējā budžeta.
Dundagas Mākslas un mūzikas skola
Dundagas Mākslas un mūzikas skola ir Dundagas novada domes dibināta izglītības iestāde
profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmu īstenošanai Dundagas
pagastā un Kolkas pagastā.
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 izglītības akreditācijas un atestācijas komisijas lēmuma skola ir
akreditēta līdz 2019.gada decembra mēnesim un var īstenot 12 profesionālās ievirzes
izglītības programmas mūzikā, mākslā un dejā. Papildus skola īsteno pirmsskolas interešu
izglītības programmu Māksla+Mūzika+Deja, pieaugušo interešu izglītības programmu
Māksla, interešu izglītības programmu Mūsdienu deja.
2016./17.mācību gadā mācības uzsāka 291 audzēknis: no tiem 86 audzēkņi profesionālās
ievirzes mūzikas Izglītības programmās, 63 audzēkņi profesionalās ievirzes Izglītības
programmā Vizuāli plastiskā māksla, 13 audzēkņi profesionalās ievirzes Izglītības programmā
Deja, 24 audzēkņi pirmsskolas interešu izglītības programmā Māksla+Mūzika+Deja, 30
dalībnieces pieaugušo interešu izglītības programmā Māksla, 75 audzēkņi interešu izglītības
programmā Mūsdienu deja. Skolā ir nodrošināts Mūzikas, mākslas un dejas izglītības
programmu īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais personāls. 2016./17. mācību gadā
skolā strādā 16 pedagogi.
Skolā strādā divi tehniskie darbinieki.

21.attēls. Audzēkņu skaita izmaiņas Dundagas Mākslas un mūzikas skolā un Kolkas mūzikas skolā
(uz mācību gada sākumu). Avots: Dundagas Mākslas un mūzikas skola.

Mākslas un mūzikas skolas finansiālo darbību nodrošina: Valsts dotācija pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pašvaldības piešķirtais
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finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām, pašvaldības piešķirtais finansējums skolas uzturēšanai, vecāku līdzfinansējums un
papildus līdzekļi, kurus skolas saņem no fiziskām vai juridiskām personām ziedojumu un
dāvinājumu veidā.
Mūzikas, mākslas un dejas nodaļas izglītojamie un pedagogi pilnībā tiek nodrošināti ar
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un materiāliem izglītības programmu sekmīgai
realizācijai. Notiek materiāli tehnisko resursu mērķtiecīga atjaunošana un plānošana. Skolas
telpu labiekārtošana un remonti tika mērķtiecīgi plānoti un īstenoti.
2016.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. Ar augstiem sasniegumiem ir startēts reģiona, valsts un
starptautiskajos konkursos, festivālos, skatēs u.c. pasākumos.

4.2. Kultūra
Ar pašvaldības atbalstu novadā darbojas sociālo grupu interešu klubi (pensionāri, invalīdi),
kolektīvi un kultūras biedrības.
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.
Iestāde izvietota Valsts nozīmes arheoloģijas un arhitektūras piemineklī – Dundagas pilī.
Pils ir Dundagas pagasta kultūras, izglītības un tūrisma centrs. Pils trešo stāvu aizņem
profesionālās ievirzes Dundagas Mākslas un mūzikas skola. 2015.gadā pilī telpas nomāja
biedrība ,,Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, L.Ķirsone frizētavas pakalpojumu sniegšanai,
IK ,,RaiKoZ”.
Pilī izvietotas Dundagas novada domes struktūrvienības – avīzes ,,Dundadznieks” redakcija,
Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde, atrodas Saimnieciskā dienesta telpas.
Pils telpās atrodas viesnīca - Jauniešu mītne, kuru mācību gada laikā izmanto Dundagas
vidusskolas audzēkņi. Vasaras mēnešos telpas izmanto kā naktsmītnes Dundagas un pilī
notiekošo svinību viesi. Jauniešu mītnes darbības nodrošināšanai pašvaldība algo četras
istabenes.
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, kā arī Tūrisma informācijas
centrs. Tūrisma informācijas centrs uztur un atjauno informatīvo bāzi interneta vietnei
www.visit.dundaga.lv, www.dundagaspils.lv.
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Kultūras pilī darbojās deju kolektīva „Dun – dang” divas bērnu grupas, jauniešu grupa un
senioru grupa, Dundagas pagasta jauktais koris, vokālais ansamblis „Sendienas”.
Ar pašvaldības atbalstu darbojas sociālo grupu interešu klubi (pensionāri, invalīdi),
amatiermākslas kolektīvi un kultūras biedrības.
Katru gadu tiek organizēti tradicionālie novada svētki: Slīteres ceļotāju diena, Novada talantu
koncerts, Mazo vokālistu konkurss, Gadskārtu ieražu, valsts svētki, u.c. Pārskata gadā
Kultūras pils noorganizējusi 40 Kultūras pasākumus, kā arī piedalījusies PII „Kurzemīte”,
Dundagas vidusskolas, Kolkas Tautas nama organizētajos pasākumos. Pasākumu
organizēšanā un īstenošanā iesaistās Mākslas un mūzikas skola, PII „Kurzemīte”, Dundagas
vidusskola, Saimnieciskais dienests, Attīstības un plānošanas nodaļa, Kolkas pagasta
pārvalde, Jauniešu darba organizatore u.c.
2016.gadā noorganizēts pasākums „Dundagas muižas Vilnas burziņš” kā turpinājums iecerei
veidot Dundagas novada vērtībās balstītus kultūras pasākumus. Nākamajā gadā paredzēts
atzīmēt Dundagas novada 150 gada jubileju ar devīzi „No pagasta līdz novadam”.
2016.gadā iestāde Valsts Kultūrkapitāla fonda Kultūras projektu kultūras mantojuma nozarē
par 1300 EUR realizēja projektu „Dundagas pils logu atjaunošanas koncepcijas izstrāde”, kā
arī īstenojusi pasākumu valsts budžeta programmas 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību
pasākumiem” 2016.gadā piešķirtā finansējuma pašvaldības pasākumam ietvaros projektu
„Dundagas pils Lielās zāles rekonstrukcija”.
Dundagas pils ir biedrības „Latvijas Piļu un muižu asociācija” biedrs. Tās direktore Baiba
Dūda ir biedrības valdes priekšsēdētāja.
2017.gadā plānots iesniegt projekta pieteikumu kopā ar Ventspils pilsētu un Ventspils
novadu ES fondu Darbības programmā SAM 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”, kā arī izstrādāt
Dundagas pils ilgtermiņa darbības stratēģiju.
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 3 darbinieki.
Tautas namā aktīvi darbojas 3 pašdarbības kolektīvi - senioru ansamblis Sarma, koklētāju
ansamblis un Līvu dziesmu ansamblis „Laula”.
2016.gadā tautas namā notikuši ap 40 dažādu pasākumu – tradicionālie valsts un nacionālie
svētki, teātra izrādes, filmas, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, dzeju vakari,
viesmākslinieku koncerti, kino, balles, pensionāru padomes „Sarma” organizētie atpūtas
vakari, Jūras svētki u.c. No valsts meroga pasākumiem minami – koklētaju ansambļu
koncertakcija „Kokles skan Latvijai” un Piejūras pāsvaldību senioru festivāls „Pie jūras dzīve
mana”.
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Kolkas tautas nama telpas tiek izmantotas novada mēroga sacensībām sportā.
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.
2016.gadā lietotājiem visās novada bibliotēkās piedāvātas izmantot datu bāzes Letonika un
Lursoft laikrakstu bibliotēka. Izmantošana bibliotēkas datoros ir bez maksas.

22.attēls. Dundagas novada bibliotēku rādītāji 2016.gadā. Avots: Dundagas novada Centrālā
bibliotēka.

Dundagas novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēka ir izvietota Dundagas PII „Kurzemīte” ēkā un tās darbu nodrošina 2 bibliotekāres
un vadītāja. Bibliotēka apmeklētājus no 1.septembra līdz 31.maijam apkalpo 50 stundas
nedēļā, bibliotēka atvērta no plkst. 09:00 līdz 19:00 un vasaras periodā no 1.jūnija līdz
31.augustam no plkst. 10:00 līdz 18:00. Bibliotēkas krājums uz 01.01.2017. sastādīja 20265
vienības, tai ir 590 lietotāji (- 231 salīdzinot ar iepriekšējo gadu). 2016.gadā bibliotēku
apmeklēja 10967 reizes (- 373 salīdzinot ar iepriekšējo gadu), bet izsniegums sastādīja 27574
krājuma vienības (- 652 salīdzinot ar iepriekšējo gadu).
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23.attēls. Dundagas novada Centrālās bibliotēkas rādītāji 2012.-2016. Avots: Dundagas novada
Centrālā bibliotēka.

Kā bibliotēkas datortehnikas un tīkla lietotāji reģistrēti 200 cilvēki, no tiem 87 ir tikai datoru
lietotāji (nelasa bibliotēkā), viņi šo iespēju izmantojuši 2077 reizes, kas veido 19% no kopējā
bibliotēkas apmeklējumu skaita. No reģistrētajiem datoru izmantotājiem 49,5% ir vecumā
pēc 18 gadiem.
2016.gadā bibliotēkas telpās izveidotas 49 tematiskās izstādes ar 1273 eksponētām
vienībām un 64 pasākumus, kurus apmeklējuši 1316 interesenti.
Lietotāju konsultēšana datoru un interneta izmantošanā notiek individuālu konsultāciju
veidā pēc pašu lietotāju lūguma. Gada laikā 212 apmeklētājam 271 reizes sniegta palīdzība
datora un interneta izmantošanā.
Gada laikā fiksētas 396 dažādas tematiskās uzziņas. Sniegto uzziņu tematika ir plaša, bet
visvairāk lietotājiem ir bijis vajadzīgs palīdzēt atrast atbildes sabiedrisko zinātņu jomās,
tehnikā literatūrzinātnē un ģeogrāfijā.
2016.gadā sagatavoti un nosūtīti 478 elektroniskie dokumenti.
Bibliotēku 2016.gadā pieteica projektā – „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. „Bērnu jauniešu
un vecāku žūrijā” no projekta atbalstītājiem saņēmām 7 grāmatas par 48,94 EUR. Pārējās
kolekcijas grāmatas tika iegādātas par pašvaldības līdzekļiem.
Kaļķu bibliotēka
2016.gadā veiksmīgi atrisināja Kaļķu bibliotēkas telpu jautājumu – 2015.gadā izsludināja
piedāvājumu īrēt telpas bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanai un pēc pretendentu
iesniegtajiem piedāvājumiem tika pieņemts Domes lēmums slēgt telpu nomas līgumu ar
privātpersonu, kurš piekrita sev piederošo īpašumu (dzīvokli Kaļķos, daudzstāvu ēkas
1.stāvā) izremontēt un pielāgot bibliotēkas funkciju veikšanai. Darbi tika veiksmīgi pabeigti
un 2016.gada 26.aprīlī notika Kaļķu bibliotēkas jauno telpu svinīgā atklāšana.
Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 20 stundas nedēļā, t.sk., 2 stundas sestdienā. Bibliotēkas
krājums uz 01.01.2017. sastādīja 3910 vienības, tai ir 60 lietotāji (+ 1 salīdzinot ar iepriekšējo
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gadu). 2016.gadā bibliotēku apmeklēja 1119 reizes (+ 244 salīdzinot ar iepriekšējo gadu), bet
izsniegums sastādīja 3779 krājuma vienības (+ 899 salīdzinot ar iepriekšējo gadu).

24.attēls. Kaļķu bibliotēkas rādītāji 2012.-2016. Avots: Dundagas novada Centrālā bibliotēka.

2016.gadā bibliotēkas telpās notika 8 izstādes un 9 pasākumi. Par pašvaldības līdzekļiem
493,35 EUR tika iegādāts jauns dators darbiniekam.
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 01.01.2017.
sastādīja 10793 vienības, tai ir 289 lietotāji (- 5 salīdzinot ar iepriekšējo gadu). 2016.gadā
bibliotēku apmeklēja 4504 reizes (- 202 salīdzinot ar iepriekšējo gadu), bet izsniegums
sastādīja 11946 krājuma vienības (- 353 salīdzinot ar iepriekšējo gadu).

25.attēls. Kolkas bibliotēkas rādītāji 2012.-2016. Avots: Dundagas novada Centrālā bibliotēka.

2014.gadā bibliotēkas telpās notika 37 izstādes un 7 pasākumi.
2016.gadā no lasīšanas veicināšanas kultūras programmas Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija
realizācijas atbalstītājiem saņemtas 7 grāmatas.
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Mazirbes bibliotēka
Bibliotēka izvietota pašvaldības ēkā un tās darbu nodrošina vadītāja. Bibliotēka apmeklētājus
apkalpo 18 stundas nedēļā. Bibliotēkas krājums uz 01.01.2017. sastādīja 3469 vienības, tai ir
163 lietotāji (- 1 salīdzinot ar iepriekšējo gadu). 2016.gadā bibliotēku apmeklēja 1262 reizes
(- 227 salīdzinot ar iepriekšējo gadu), bet izsniegums sastādīja 3819 krājuma vienības (- 81
salīdzinot ar iepriekšējo gadu).

26.attēls. Mazirbes bibliotēkas rādītāji 2012.-2016. Avots: Dundagas novada Centrālā bibliotēka.

2014.gadā bibliotēkas telpās notika 15 izstādes un 6 pasākumi.
Vīdales bibliotēka
Bibliotēka izvietota pašvaldības ēkā un tās darbu nodrošina vadītāja. Bibliotēka apmeklētājus
apkalpo 18 stundas nedēļā, t.sk., 6 stundas sestdienā. Bibliotēkas krājums uz 01.01.2017.
sastādīja 4779 vienības, tai ir 90 lietotāji (+ 14 salīdzinot ar iepriekšējo gadu). 2016.gadā
bibliotēku apmeklēja 851 reizes (- 15 salīdzinot ar iepriekšējo gadu), bet izsniegums sastādīja
5610 krājuma vienības (- 1025 salīdzinot ar iepriekšējo gadu).
2016.gadā bibliotēkas telpās notika 16 izstādes un 7 tematiskie pasākumi.

27.attēls. Vīdales bibliotēkas rādītāji 2012.-2016. Avots: Dundagas novada Centrālā bibliotēka.
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Nākamajos finanšu plānošanas periodos ļoti nepieciešama Dundagas novada Centrālās
bibliotēkas bērnu nodaļas un lasītavas, un izstāžu telpu remonts. Kolkas bibliotēkai telpas
nav atbilstošas krājumam un lietotāju plūsmai, nepieciešams remonts un paplašināšana.
Iekšējais telpu aprīkojums uzlabojams Dundagas, un Kolkas bibliotēkās. Labs telpu un biroja
aprīkojuma stāvoklis ir Kaļķu, Mazirbes, kā arī Vīdales bibliotēkā.
Pakāpeniski jānomaina bibliotēku datortehnika (iegādāta 2005. - 2007.gadā) - lietotājiem
paredzētie datori jāmaina pilnīgi visās bibliotēkās, darbinieku datori jāturpina nomainīt
Mazirbes un Vīdales bibliotēkās, daļēji Dundagas bibliotēkā. 2015.gadā par pašvaldības
līdzekļiem tika iegādāti seši datori lietotājiem – 3 Dundagas bibliotēkai un 3 datori Kolkas
bibliotēkai.
Pieaugot grāmatu un preses izdevumu cenām būtu vēlams arī proporcionāls pašvaldības
finanšu līdzekļu palielinājums nākamajos gados.
Bibliotēku darbības attīstība ir saistīta ar novada attīstību kopumā un kā lielāko risku savam
darbam saskatāms tieši iedzīvotāju skaita samazinājumā, kas ietekmē bibliotēku lietotāju
skaitu.
Kubalu skola – muzejs
Muzejs ir novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kura darbību nodrošina trīs
darbinieki. Muzeja darbības tiesiskais pamats ir muzeja nolikums, apstiprināts ar Domes
lēmumu 26.01.2011 (Nr.15, protokola Nr.2 §11).
Ar novada domes Nr.86 (28.05.2015; protokols Nr.5, 3§) apstiprināti muzeja darbības un
plānošanas pamatdokumenti laika periodam (2015.-2020.): Darbības un attīstības stratēģija;
Krājuma komplektēšanas, saglabāšanas un izmantošanas politika; Pētnieciskā darba politika;
Komunikāciju darba politika.
Kultūras ministrija apliecinājusi valsts atzītu muzeja darbību laika periodam līdz 2020. gada
11. jūnijam.
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.
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28.attēls. Kubalu skolas – muzeja apmeklētāju skaits 2011.-2016. Avots: Kubalu skola – muzejs.

Kopējais muzeja krājuma vienību skaits 2016.gada 31. decembrī – 6024. Pārskata periodā
sagatavoti 11 akti par priekšmetu pieņemšanu muzeja krājumā, krājums papildināts ar 139
priekšmetiem.
Pārskata periodā muzeja telpās notikušas četras izstādes: „E. Dinsberga izdevumi un
19. gadsimta skolu mācību grāmatas“ (07.05.2016 - 31.10.2016); Ernests Dinsbergs (1816 1902); Ernesta Dinsberga pirmizdevumu un rokraksta paraugi. Sadarbībā ar O. Lutsa
draudzes skolas muzeju Palamusē (Igaunijā) 05.08.2016 atvērta ceļojošā izstāde „Kas vīņ tād
i? / Kes nad on?”. Ārpus muzeja izstāde eksponēta Dundagas novada Centrālā bibliotēkā,
Ventspils galvenā bibliotēkā, Pārventas bibliotēkā, Dundagas Kultūras pilī, Talsu Tautas namā
un O. Lutsa draudzes skolā muzejā Palamusē.
Muzejā notikuši četri pasākumi: Muzeju nakts „Spēle. Durvju labirints”; Ernesta Dinsberga
200 gadu jubilejas svētki, Zinību diena; Dinsberga skolas salidojums. Kopējais pasākumu
apmeklētāju skaits – 188.
Piedaloties LU 74.konferences Latviešu literatūras vēstures sekcijas sēdē „Ernestam
Dinsbergam - 200„, Piemiņas pasākumā „Ernestam Dinsbergam 200 (1816 – 1902)” LU
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, kā arī Kuldīgas novada muzeja konferencē
„Izglītības sistēmas attīstība Kurzemē līdz Pirmajam pasaules karam” nolasītas trīs lekcijas,
kuras apmeklējuši 125 klausītāji.
2016.gadā paveiktie būtiskākie pasākumi:
1) Iesākta būvprojekta izstrāde Kubalu skolas - muzeja ēkas restaurācijai (VKPAI
līdzfinansējums 4000 EUR).
2) Turpināta E.Dinsberga darinātā grāmatu skapja (datējums 1850.-60.gadi) restaurācija
(koka detaļas, atslēgas).
3) Atkārtoti izdots muzeja III rakstu krājums „Vilnis Mitlers. Dundznik valad” (veikti
labojumi un precizējumi izloksnes tekstu pierakstā).
4) Sadarbībā ar O.Lutsa draudzes skolas muzeju Palamusē (Igaunijā) īstenots VKKF
finansiāli atbalstīts projekts, sagatavota Ernesta Dinsberga 200-gadei veltīta ceļojošā
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izstāde par pirmizdevumiem latviešu un igauņu tautu etnogrāfijā, kartogrāfijā „Kas vīņs
tād i?” - „Kes nad on?".
5) Muzeja vecākā speciāliste Kalmāras pašvaldības muzejā (Zviedrijā) apguvusi
muzejpedagoģisko metodi „Ceļojums laikā,”.
2017. gadā plānotie būtiskākie pasākumi:
1) Pabeigta būvprojekta izstrāde Kubalu skolas - muzeja ēkas restaurācijai.
2) Sagatavots būvprojektā noteiktais ūdens ieguves avots muzeja ēkai.
3) Sagatavots tehniskais projekts muzeja teritoriju šķēršojošās gaisvadu elektrolīnijas
posma pārveidei kabeļu līnijā.
4) Atjaunota E.Dinsberga darinātā grāmatu skapja kokgriezuma detaļa; iesākta priekšmeta
polihromā restaurācija.
5) Nodrošināta Ernesta Dinsberga 200-gadei veltīta ceļojošās izstādes „Kas vīņ tād i?" /
„Kes nad on?" eksponēšana 11 dažādās kultūras un izglītības iestādēs Latvijā.
6) Veikta pilna Muzeja krājuma esības pārbaude.
7) Sagatavoti Muzeju nakts, Kubalu skolas – muzeja svētku (1842./1972.) un Dinsberga
skolas salidojuma pasākumi; atklātas trīs izstādes.
8) Sagatavoti divi projekta pieteikumi muzeja piedāvājuma paplašināšanai un krājuma
restaurācijas atbalstam.
9) Īstenots VKKF finansiāli atbalstītais projekts Muzejpedagoģisko programmu
„Pārkrievošanas perioda izaicinājumi Kurzemes pagastskolās” un „A maizs kūl uz skuol:
viena diena Dundagas Kubalu skolā” izstrāde un ieviešana.
10) Muzeja piedāvājums paplašināts ar divām muzejpedagoģiskām programmām.
11) Sagatavoti trīs piedāvājumi Kultūras ministrijas iniciatīvai „Latvijas skolas soma” (Latvijas
skolas vecuma bērnu un jauniešu auditoriajai).
12) Turpināta skolu vēstures izpēte Dundagas novadā laika periodam (1818 – 2018).
13) Muzeja izstāžu tehnisko nodrošinājumu papildināt ar divām vitrīnām.
14) Ieviestas papildus norādes muzeja ērtākai peejamībai.

4.3. Sports
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, viens brīvās pieejas stadions Kolkā un divi multifunkcionālie sporta laukumi.
Dundagā darbojas Brīvā laika pavadīšanas centrs, kurā iespējams spēlēt dažādas galda
spēles.
2016.gadā Dundagas novadā notika 32 sporta sacensības un pasākumi. Aktīvi darbojās
piecas iedzīvotāju biedrības, „Sporta klubs Dundaga”, Kolkas sporta klubs, „Kolkas
makšķernieku klubs”, „Jauniešu klubs Dundaga”, „Dundangas Sendienas”, kuras sadarbībā ar
pašvaldību organizēja un atbalstīja dažādas sporta sacensības un aktivitātes. Novadā notika
trīs plašāka mēroga sacensības: “Latvijas Pludmale 2017” pludmales volejbola čempionāta
posms, Jūras makšķerēšanas sacensības un novada kausa izcīņa pludiņmakšķerēšanā.
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Novada sportisti aktīvi piedalījās un ieguva godalgotas vietas arī citu novadu rīkotajās
sacensībās un turnīros – šahā, volejbolā, pludmales volejbolā, makšķerēšanā, futbolā,
novusā, zolītē, galda tenisa un ielu vingrotāju sacensībās.
Pašvaldība ir atbalstījusi Dundagas sieviešu volejbola komandu, orientēšanās sporta
komandu, futbola komandu, sporta komandu galda tenisā, divu novada pagastu komandas
Talsu novada Sporta spēlēs ziemas un vasaras posmā, kā arī ielu vingrotājus.

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 sociālo
palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem. Sociālajam
dienestam ir sava veidlapa un zīmogs. Sociālais dienests savā darbībā ievēro Latvijas
Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, Dundagas novada domes saistošos
noteikumus un lēmumus, citus normatīvos aktus, kā arī Sociālā dienesta nolikumu.
Sociālā dienesta darba telpas izvietotas Dundagas PII „Kurzemīte” ēkā. Sociālajam dienestam
ir struktūrvienība pansija „Jaundundaga”.
Sociālajā dienestā 2015.gadā tika nodarbināti trīs sociālā darba speciālisti, divi no tiem
Dundagas novada Sociālajā dienestā - sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem un
sociālās palīdzības organizatore, viens darbinieks Kolkas pagasta pārvaldē - sociālā
darbiniece (0,5 slodze). Sociālajiem darbiniekiem un sociālās palīdzības organizatorei ir
augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā, jaunā sociālā darbiniece iegūst 2. līmeņa
augstāko profesionālo izglītību. Pansijā „Jaundundaga” tiek nodarbināti divi darbinieki –
pansijas vadītāja, kura veic arī sociālā darbinieka pienākumus un aprūpētāja. Visi darbinieki ir
sievietes, vidējais vecums ir 48,8 gadi.
Ievērojot prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem, darbinieki ikdienas darba pienākumu
veikšanai papildināja savas zināšanas un cēla savu kvalifikāciju, atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, apmeklējot kursus, apmācības un seminārus. Darbiniekiem tika nodrošinātas
deviņas supervīziju sesijas. Supervīziju sesijas 18 stundu kopskaitā apmeklēja 4 darbinieki.
Sociālajā dienestā 2016.gadā notikušas 49 sēdes, izskatīti 306 iesniegumi sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai un izvērtētas 110 materiālo ienākumu deklarācijas. Izsniegtas 101
izziņas trūcīgo ģimeņu/personu statusam, 9 izziņas maznodrošināto ģimeņu/personu
statusam, izsniegti 416 lēmumi, 4 gadījumos pieņemts negatīvs lēmums. Sociālajiem
pabalstiem 2016.gadā izmaksāti EUR 122468,34.
Sociālā dienesta darbības pārskats par 2014.-2016.gadiem dots 16.tabulā.
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Sēžu skaits
Iesniegumu skaits par pabalstu saņemšanu
Izvērtēto materiālo ienākumu deklarāciju
skaits
Ģimeņu skaits, kam noteikts trūcīgo statuss
(kopā personas)
Izziņas trūcīgo ģimeņu/personu statusa
noteikšanai
Izsniegto pabalstu skaits (EUR)

2014.
57
312
130

2015.
52
349
142

2016.
49
306
110

76
(224)
128

70
(177)
122

53
(96)
101

53248,59

118410,77

122468,34

16.tabula. Dundagas novada Sociālā dienesta darbības pārskats par 2014.-2016.gadiem.
Avots: Dundagas novada Sociālais dienests.

Sadarbībā ar Talsu novada fondu labdarības projekta „Palīdzi trūcīgiem mazuļiem” ietvaros
2016.gadā reizi ceturksnī 13 ģimenēm (jaundzimušajam līdz 2 gadu vecumam) tika
nodrošinātas autiņbiksītes un piena maisījumi.
Sadarbībā ar Talsu novada fondu labdarības akcijas „Paēdušai Latvijai” ietvaros 2016.gadā 25
daudzbērnu ģimenes saņēma atbalsta pārtikas pakas.
Sadarbībā ar Talsu novada fondu, Borisa un Ināras Teterevu fondu 2016.gadā uz Vasaras
saulgriežu svētkiem (Jāņiem) tika izdalītas svētku pakas 55 sirmgalvjiem, uz Latvijas
Republikas proklamēšanas dienu arī izdalītas svētku pakas vēl 60 sirmgalvjiem.
Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta Nr.5.2/2016-28 „paši – VARAM – paši DARĀM”-3
ietvaros sadarbībā ar Talsu novada fondu, 10 novada trūcīgās personas/ģimenes 2016.gadā
pavasarī saņēma dārzeņu sēklas un stādus.
Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem projekta ietvaros 2016.gadā izdalītas
613 gb. EK bezmaksas pārtikas pakas un 127 higiēnas pakas trūcīgajām ģimenēm/personām.
Mācību līdzekļus saņēma 26 skolēni, skolas somu 5 skolēni.
Uz Ziemassvētkiem ziedojot labdarībai persona S.S. (vēlējās palikt anonīms) iepriecināja
divas novada ģimenes. Vienai ģimenei tika ziedota jauna zīdaiņu gultiņa, matracis, otra
ģimene saņēma jaunu gultas veļu, segu, spilvenus.
Iedzīvotājiem, klientiem ir iespēja saņemt lietotos apģērbus, apavus, kurus sarūpējuši mūsu
pašu novada līdzcilvēki.
Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem darbspējīgā vecumā,
politiski represētajām personām un Černobiļas AES avārijā cietušajiem un avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem ir valsts apmaksāts sociālais pakalpojums. 2016.gadā Dundagas
novada Sociālais dienests izskatīja 18 iesniegumus, pieņemot lēmumu par sociālās
rehabilitācijas nepieciešamību 18 personām, nosūtot lēmumu, dokumentus Sociālās
integrācijas valsts aģentūrai, personu uzņemšanai pakalpojumu sniegšanas rindā. Sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu 2016.gadā saņēma divi Dundagas novada iedzīvotāji.
Sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem tika sniegts 11 bērniem,
Dundagas novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats

37

pakalpojums tika nodrošināts Talsu novada krīžu centrā un Ventspils krīžu centrā
„Paspārne”. Sešiem bērniem tika nodrošināts rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā.
Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā. 2016.gadā saņemti, izvērtēti astoņi
iesniegumi, pieņemti lēmumi aprūpei institūcijā personām, kuri vecuma vai veselības
stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un dzīvot patstāvīgi. Septiņām personām pakalpojums tiek
nodrošināts, divas personas ir uzņemtas rindā un valsts atmaksātu sociālās aprūpes
pakalpojumu.
Aprūpes mājās pakalpojumu 2016.gadā saņēma 5 personas, kura vecuma un funkcionālo
traucējumu dēļ nespēj veikt ikdienas sadzīves darbus. Aprūpes mājās pakalpojums tika
nodrošināts atbilstoši personu individuālajām vajadzībām pēc individuāli sastādīta aprūpes
mājās pakalpojuma sniegšanas plāna un līmeņa. Persona saņem aprūpes pabalstu, aprūpi
veic personas uzticības persona.
Atbilstoši 18.12.2012. MK noteikumiem Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta
pakalpojumu pašvaldībā” 2016.gadā Sociālajā dienestā reģistrēti 11 iesniegumi asistenta
pakalpojumiem, izvērtējot asistenta pakalpojuma nepieciešamības pamatojumu, tika
pieņemti 11 lēmumi asistenta pakalpojumu piešķiršanai, noslēgti uzņēmuma līgumi.
Asistenta pakalpojums tika nodrošināts 11 personām.
2016.gadā Sociālais dienests nodrošināja psihologa pakalpojumus 34 personām. Seši bērni
saņēma valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā (psihologa
konsultācijas) bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.
Sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem veic regulāru sociālo darbu ar 71 Dundagas
novada sociālā riska ģimenēm, no kurām 20 ir aktīvās klientu lietas (intensīvās, ar kurām
būtu jāveic soc. darbs katru nedēļu), vienam Dundagas novada nepilngadīgajam
likumpārkāpējam, ir izstrādāts sociālās korekcijas plāns. Veikts sociālais darbs ar 10 ģimenēm
ar bērniem, kur bērni cietuši no prettiesiskām darbībām.
Bērniem, kuru vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības, tiek nodrošināts
ārpusģimenes aprūpes pakalpojums. 2016.gadā seši novada bērni par pašvaldības līdzekļiem
uzturējās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, divi no šiem
bērniem gada otrajā pusē tika ievietoti audžuģimenē. Sociālais darbinieks reizi gadā apciemo
bērnus un izvērtē pakalpojumu kvalitāti.
Patversmes pakalpojums pieaugušajiem tiek nodrošināts, pērkot pakalpojumu no Talsu
novada pašvaldību. 2016.gadā to saņēma 1 persona bez pastāvīgas dzīves vietas. Divi
Dundagas novada iedzīvotāji, bez noteiktas dzīvesvietas saņēma pakalpojumu Evaņģēlisko
kristiešu draudzē „Zilais krusts”, saņemot rehabilitāciju, darba prasmju atgūšanu Trušu
Karalistē.
Sociālais darbs ar pārējām klientu grupām: veiktas 10 ģimeņu apsekošanas un materiālā
stāvokļa izvērtēšana saistībā ar apdzīvojamās platības nepieciešamību. Izvērtēti 8
iesniegumi, veikta apsekošana dzīvesvietā personu ievietošanai ilgstošās sociālās aprūpes
institūcijā. Veiktas 7 personu apsekošanas sociālās situācijas novērtēšanai un raksturojuma
iesniegšanai dr. Strēlniecei un Jelgavas VDEĀK. Sagatavoti 2 ģimeņu sociālās un materiālās
situācijas izvērtējumi iesniegšanai Vītola fonda stipendiju saņemšanai. Sagatavoti 14 sociālā
darba izvērtējumi, nosūtījumi, līgumi sociālā pakalpojuma saņemšanai krīžu centrā. Veiktas
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18 apsekošanas dzīvesvietā, veikti Bartela indeksa skalas izvērtējumi, sagatavoti lēmumi,
protokols iesniegšanai Sociālās integrācijas valsts aģentūrā valsts atmaksātai sociālās
rehabilitācijas saņemšanai institūcijā. Veiktas 33 dzīvesvietas apsekošanas, kas nav saistītas
ar Sociālā dienesta klientiem, no tiem 25 personas apsekotas atbilstoši 2014.gada
23.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.805 „Noteikumi par prognozējamas
invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un
kārtību” veicot personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējumu iesniegšanai VDEĀK īpašas
kopšanai noteikšanai. Apsekoti, sveikti 148 pensijas vecuma iedzīvotāji, no tiem 38
sirmgalvji sveikti dzīves nozīmīgajās jubilejās un 110 sirmgalvji apsekoti nogādājot Borisa un
Ināras Teterevu fondu sirmgalvju svētku pakas. Pieciem klientiem veikti foto uzņēmumi, kuri
nosūtīti e-pastā Kuldīgas VDEĀk invaliditātes apliecības sagatavošanai, izsūtīšanai.
Sadarbojoties ar institūcijām veikts sociālais darbs (ģimeņu apsekošanas, sociālās un
materiālās situācijas izvērtēšana, sociālās korekcijas plāna sagatavošana, darbs ar
nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, informācijas apmaiņa utt.) – sagatavojot atbildes
vēstules.
Pašvaldības Dome 2015.gada 27.augustā pieņēma lēmumu iesaistīties Kurzemes plānošanas
reģiona projektā „Kurzeme visiem” un deinstitucionalizācijas īstenošanā Kurzemes reģionā,
kur saskaņā ar 2015.gada 16.jūnija MK noteikumiem Nr.313 9.2.2. punktu paredzēts
palielināt, attīstīt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti
un bērniem.
Par aktuālajiem jaunumiem sociālajā sfērā sabiedrības informēšanā, Sociālais dienests ir
izmantojis laikrakstu „Dundadznieks”. Informācija par sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu aktualitātēm tika ievietota Dundagas novada pašvaldības mājas lapā,
informācija tiek izlikta uz informācijas stendiem, iedzīvotājiem ir pieejami bukleti par sociālo
palīdzību, pakalpojumiem.
Pašvaldības Dome 2015.gada 27.augustā pieņēma lēmumu iesaistīties Kurzemes plānošanas
reģiona projektā „Kurzeme visiem” un deinstitucionalizācijas īstenošanā Kurzemes reģionā,
kur saskaņā ar 2015.gada 16.jūnija MK noteikumiem Nr.313 9.2.2. punktu paredzēts
palielināt, attīstīt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar garīgā
rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta ietvaros
2016.gadā Sociālā dienesta darbinieki apzināja un informēja minētās mērķa grupas
pieteikties pakalpojumu saņemšanai. Sociālajā dienestā tika iesniegti 14 iesniegumi (7 no
personām ar GRT un 7 iesniegumi no bērniem ar FT.). 2016.gadā ir saņemti 4 individuālā
atbalsta plāni personām ar GRT, kas šobrīd pakalpojumu saņem valsts sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā, bet ir izteikuši vēlmi saņemt institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā.
Sociālās palīdzības un sociālā darba efektivitātes uzlabošanai ir sagatavoti un iesniegti trīs
lēmumprojekti par sociālā darba attīstību un pilnveidošanu, sociālo pakalpojumu
nodrošināšanu.
Sociālā darba kvalitātes uzlabošanai 2016.gadā darbinieki ikdienas darba pienākumu
veikšanai papildināja savas zināšanas un cēla savu kvalifikāciju apmeklējot kursus, apmācības
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un seminārus. Darbiniekiem tika nodrošinātas supervīzijas.
Sociālais dienests 2016.gada oktobra – decembra mēnesī veica personu dzīves kvalitātes
izvērtēšanu pirktajiem pakalpojumiem ilgstošajās sociālās aprūpes institūcijās – pansijā
„Jaundundaga”, aprūpes namā „Stacija” un SIA „Dundagas veselības centrā”. Personas
saņemto pakalpojumu vērtē kā labi/ļoti labi. Regulāri tiek apciemota audžuģimene, kurā
dzīvo divi Dundagas novada bērni.
2016.gada 12.septembrī Labklājības ministrija veica pārbaudi par sociālā dienesta sniegto
sociālo pakalpojumu atbilstību Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma un
Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” prasībām.
Tika veiktas darbības ieteikumu izpildei, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, sociālais dienests jānodrošina ar atbilstošu sociālā darba
speciālistu skaitu, atbilstošām telpām, vides pieejamību – ministrijas ieteikumi, kuri
novēršami sadarbībā ar pašvaldības Domi, ieteikumu izpilde ir procesā.
2016.gada 10. un 11.oktobrī Labklājības ministrija veica pārbaudi dienesta struktūrvienībā
pansijā „Jaundundaga” par sniegto sociālo pakalpojumu atbilstību Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Prasības sociālo
pakalpojumu sniedzējiem” prasībām. Augstāk minētajos normatīvajos aktos nav iestrādātas
prasības pansijām, prasību izpilde tiek vērtēta pēc prasībām kā ilgstošajām aprūpes
institūcijām ar pilnu aprūpi. Līdz ar to daļa ieteikumu izpilde ir nerentabla uz esošo klientu
skaitu, tiek izvērtēta iespēja esošo pakalpojuma slēgšanai un jauna pakalpojuma
nodrošināšanai.
Pēc Dundagas novada pašvaldības domes pasūtījuma laika posmā no 2016.gada 2.novembra
līdz 22.decembrim tika veikta padziļināta sociālā darba ar ģimenēm ar bērniem izvērtēšana.
Izvērtēšanu veica sertificēta supervizore, Mg sociālā darbā Ieva Lāss. Atzinumā saņemtas
rekomendācijas sociālā darba ar ģimenēm ar bērniem darbības attīstībai un kvalitātes
uzlabošanai.
Sociālā dienesta darbības plāns 2017.gadam:
1) Uzlabot Dundagas novada sociālā dienesta darba kvalitāti, paaugstinot dienesta
darbinieku kapacitāti, spēju sadarboties un plānot papildus sociālos pakalpojumus
novadā.
2) Palielināt pansijas „Jaundundaga” infrastruktūras
sagatavoties sociālo pakalpojumu konsolidācijai.

izmantošanas

efektivitāti

un

3) Veicināt Dundagas novada iedzīvotāju nodarbinātību un speciālistu piesaisti sociālajā
jomā.

4.5. Sabiedriskā kārtība
Pašvaldības policija
Dundagas novada teritorijā sabiedriskās kārtības nodrošināšanu veic Dundagas novada
pašvaldības policija. Līdz novembrim policijā strādāja viens pašvaldības policists, bet no
1.novembra darbu uzsāka pašvaldības policijas vadītājs. Dundagas novada teritorijā darbu
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veic arī Talsu iecikņa inspektors. Pēc vajadzības ir pieejama valsts policijas nepilngadīgo lietu
inspektore. Dundagas novada iedzīvotājiem nepieciešamības gadījumos informāciju Valsts
policijai var sniegt zvanot pa tālruni 110. Pašvaldības policista galvenais uzdevums ir
Dundagas novada pašvaldības izdoto saistošo noteikumu ievērošanas kontrole, sabiedriskās
kārtības nodrošināšana, patrulēšana un jauniešu pulcēšanās vietu apsekošana nedēļu
nogalēs, ka arī sadarboties ar Valsts policiju un piedalīties kopējos organizētos reidos un citu
likumā noteikto funkciju pildīšana.
Operatīvās darbības
Saņemtie izsaukumi
Nodota informācija VP
Uz vietas atrisinātie konflikti
Nodotas lietas Valsts policijai
Valsts vides dienestam
Tiesai
Atklātas noziedzīgas darbības
Nodotas lietas Valsts policijai, Ceļu policijai
Veiktas apsekošanas, pārbaudes ar bāriņtiesu,
sociālo dienestu, VP, citām iestādēm.
Saņemti un atbildēti iesniegumi
Reidi sadarbībā ar Valsts policiju un Ceļu policiju
Sanāksmes skolās, Dundaga, Kolka
Sastādīti AP protokoli kopā
Par apstāšanos stāvēšanu AP
Sadarbība ar NMP
Sadarbība ar VUGD
Sadarbība ar VRS
Meklētas pazudušas personas
Slimnīcā nogādātas personas
Sadarbība ar AS „Sadales Tīkli”
Sadarbība ar NBS-NMN
Izteikti aizrādījumi par AP darbībām (reizes).
Dzīvnieki uz patversmi
Par atkritumu apsaimniekošanu
Īpašuma sakopšanu
Izskatītas AP lietas Dundagas Administratīvajā
komisijā
Nodotas citām institūcijām
Patruļstundu skaits
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pasākumos
Aizturētas alkohola reibumā
Aizturētas alkohola reibumā nepilngadīgas personas
Par nepilngadīgo smēķēšanu
Nogādātas dzīvesvietā
VP nodotas personas
Alkohola un cigarešu nodošana
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2014.
436
80
19
26
1
3
13
30
19
25
8
69
27
16
2
9

2015.
350
15
18
1
1
2
4
23
19
57
8
1
65
24
5
1

2016.
181
33
8
2
1
1
30
9
4
12
3
5

5
1
1
3
15
15
49
31
44

437
50
43
9
9

6
6
14
11

15
276
54
15

4
2

2
4
15
5
4

107
50
3

5

2
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nepilngadīgām personām
Reidi jūras kāpu aizsargjoslā
Sastādīti protokoli-paziņojumi
Izsūtītas pavēstes
Par uzliktajiem sodiem kopsummā iekasēts (EUR)

82
11
2511

16
11
2759

14
873

17.tabula. Dundagas novada pašvaldības policijas operatīvā informācija (2014.-2016.). Avots:
Dundagas novada pašvaldības policija

2017. gadā policija turpinās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas
kontroli, kā arī kontrolēt pašvaldības izdoto saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Dundagas novadā” un „Par nekustamo īpašumu kopšanu un uzturēšanu”
izpildi.
Administratīvā komisija
2016. gadā administratīvā komisija turpināja darbu 7 locekļu sastāvā, bet tās pamatsastāvā
notika izmaiņas. Komisijas sekretāres pienākumus turpināja pildīt pašvaldības sekretārelietvede.
N.p.k.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Darbība
Notikušas sēdes
Izskatītas administratīvās pārkāpuma lietas, no tām:
- pašvaldības policijas inspektoru sastādītie protokoli;
- Valsts policijas inspektoru sastādītie protokoli
Izskatīti iesniegumi-sūdzības par pašvaldības policijas inspektoru
sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu
apstrīdēšanu par:
- transportlīdzekļa apstāšanos krasta kāpu zonā;
- apstāšanās stāvēšanas noteikumu neievērošanu No tiem:
- personu sūdzības noraidīja un pašvaldības policijas inspektoru
pieņemtos lēmumus atstāja spēkā
- pašvaldības policijas inspektoru pieņemtos lēmumus atcēla
Izskatīti fizisku un juridisku personu iesniegumi/vēstules, citu
institūciju lēmumi
Par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem pie
administratīvās atbildības sauktajām personām uzliktie sodi, no
tiem:
- izteikti brīdinājumi
- uzlikti naudas sodi
- piemēroti pamata audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi
- lietvedība izbeigta, izsakot mutvārdu aizrādījumu
- lietvedība izbeigta – nav administratīvā pārkāpuma sastāva
Sastādot administratīvā pārkāpuma protokolus par izdarīto
administratīvo pārkāpumu un veicot pārbaudi ar alkometru, ja
alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā pārsniedz 0,5 promiles, ir
pienākums, saskaņā ar MK noteikumu Nr.394., 14.p., segt
izdevumus 15,65 EUR apmērā par alkometra izmantošanu
pārbaudes veikšanai
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22
4
18
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22

5
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2
1
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7.

8.

Uzliktie naudas sodi kopsummā (EUR), no tiem:
- sods izpildīts (EUR), tai sk. arī izdevumi par alkometra
izmantošanu
Administratīvās komisijas lēmumu pārsūdzība Talsu rajona tiesā, no
tiem:
Spriedumi labvēlīgi personām, un komisijas lēmums atcelts

900,00
391,30
-

18.tabula. Dundagas novada pašvaldības administratīvās komisijas darbības pārskats par
2016.gadu. Avots: Dundagas novada pašvaldības administratīvās komisija.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, arī 2016. gadā turpina samazināties personu izdarītie
administratīvie pārkāpumi, kas ir vērtējams ļoti pozitīvi. Jāatzīmē, ka 2016. gadā nav
reģistrēts neviens administratīvais pārkāpums par Dundagas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību” 44.punktā noteikto prasību pārkāpšanu, t.i. par
atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu (2015. gadā – 6;
2014. gadā – 8; 2013. gadā -13).
2016. gadā ir novērojama tendence nesamazināties administratīvo pārkāpumu skaitam,
kurus izdarījuši nepilngadīgie, t.i.: par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos
alkoholisko dzērienu ietekmē (LAPK 171.1 panta pirmā un otrā daļa) - 7 un par maznozīmīga
miesas bojājuma tīšu nodarīšanu (LAPK 167.2 panta 1.d.), par fizisku vardarbību pret bērnu
(172.2 panta 1.d.) – 2. Šīm nepilngadīgajām personām piemēroti audzinoša rakstura
piespiedu līdzekļi.

4.6. Bāriņtiesa
Dundagas novada bāriņtiesa ir pašvaldības veidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas
pilda valsts uzliktās funkcijas. Dundagas novadā bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos
sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus,
jo novadā nav notāra.
Dundagas novada bāriņtiesā ir 5 darbinieki - priekšsēdētāja, kas strādā uz 1 slodzi,
sekretāre, kas strādā 0,3 slodzes un 3 locekļi, kuriem maksā par nostrādātām stundām.
2016.gadā par 7 ģimenēm, kurās aug 12 bērni, tika saņemta informācija, ka ģimenē netiek
pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana. Darbā ar šīm ģimenēm ir
iesaistījušies sociālā dienesta speciālisti, Dundagas vidusskolas sociālais pedagogs, psihologs
un pašvaldības policija.
Bērnu aizgādības tiesības ir pārtrauktas 6 vecākiem – 3 tēviem un 3 mātēm, tie bija 7 bērni,
kuri cieta no vecāku pienākumu nepildīšanas. Diviem vecākiem aizgādības tiesības atjaunoja.
Novadā 23 bērns ir ārpusģimenes aprūpē. Aizbildnībā ir 17 bērns. 4 bērni ir ārpusģimenes
aprūpes iestādē, 2 ir audžuģimenē.
Bāriņtiesā ir 12 aizgādnības lietas.
2016.gadā 3 lietas ir par sociālo pabalstu izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu
neaudzina un pabalsta izmaksāšanu bērna faktiskajam aprūpētajam.
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Bāriņtiesas lietvedībā aktīvas ir 112 lietas. 2015. gadā ir ierosinātas 11 lietas un pieņemts 31
lēmums.
Bāriņtiesā ir veiktas 328 notariālās darbības.

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.
2015. gadā reģistrētas 36 dzimšanas – 16 meitenes un 20 zēni, kas ir par 1 mazuli mazāk
nekā pērn. Piecas meitenes no šī kopskaita papildinājuši Kolkas pagasta iedzīvotāju pulku.
Ar pašvaldības atbalstu turpina aizsākto tradīciju, aizvadītajā gadā dzimušo un novadā
deklarēto mazuļu uzņemšana Dundagas novada saimē. Mazuļu vārdus ierakstot goda
grāmatā un pasniedzot sudraba karotīti ar gravējumu „Mazais dundadznieks”, un “Mazais
kolicinieks” .
2016.gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanās likumā – reģistrējot
jaundzimušo, vienlaicīgi tiek deklarēta arī viņa dzīvesvieta.
Reģistrētas 29 laulības, kas ir par 1 laulību mazāk nekā 2015.gadā. Šķirtas 5 laulības.
Reģistrētas 58 miršanas – 28 sievietes un 30 vīrieši, kas ir par 1 vairāk nekā 2015.gadā. No
šī kopskaita 7 mirušie ir Kolkas pagastā.

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.
2016.gadā nav grozīti pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti. Saskaņā ar Dundagas
novada domes 25.02.2016. sēdes lēmumu nr. 47 „Par Dundagas novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrāde.
Pašvaldībā ir spēkā ar Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu nr. 162 „Par
Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija apstiprināšanu” (protokols nr. 9, 13.§)
apstiprinātā Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam un ar
sēdes lēmumu nr. 163 „Par Dundagas novada Attīstības programmas apstiprināšanu”
(protokols nr .9, 14. §) apstiprinātā Dundagas novada Attīstības programma 2014.–
2020.gadam.
Dundagas pagasta teritorijai spēkā esoši ir saistošie noteikumi nr. 10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 2016.gadam grozījumu grafiskā daļa un
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teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, apstiprināti 28.08.2014. Dundagas novada
domes sēdē ar lēmumu nr. 229 (protokols nr. 13., 25.§.). To īstenošana uzsākta 2014. gada
10. XI.
Kolkas pagasta teritorijai spēkā esoši ir saistošie noteikumi nr. 21 „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”, apstiprināti 25.08.2010. Dundagas novada
domes sēdē ar lēmumu nr. 344, (protokols nr. 13., 19.§.).
2016.gadā turpinās 12 Dundagas novada valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo
aizsargjoslu projektu izstrāde.

4.9. 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
pakalpojumu pieejamību Dundagas novada Kolkas pagastā.
Kolkas pagasta pārvaldei ir divas struktūrvienības: Kolkas tautas nams un Saimnieciskais
dienests, kopā iestādē ir 22 amata vietas.
Lai iedzīvotāji sev vēlamā laikā un veidā varētu saņemt pašvaldības pakalpojumus, Kolkas
pagasta pārvaldē regulāri pieņem Dundagas novada bāriņtiesas, pašvaldības policijas
speciālisti, novada domes priekšsēdētājs un izpilddirektors. Kopš 2013. gada Kolkas pagasta
pārvaldes ēkā „Brigas” Kolkā tika iekārtota pastāvīga darba vieta Dundagas novada sociālā
dienesta darbiniekam, kurš pieņem iedzīvotājus vienu dienu nedēļā.
Pagasta pārvaldē iedzīvotāji var deklarēt savu dzīvesvietu, kā arī samaksāt valsts noteiktās
nodevas, nodokļus un komunālos maksājumus. Kopš 2015. gadā iedzīvotājiem ir iespēja pie
Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja apliecināt vēlētāja parakstu dažādu iedzīvotāju iniciatīvu
atbalstam, ko 2016.gadā ir izmantojis 1 cilvēks.
Kolkas pagasta pārvalde rūpējas par 18,513 km pašvaldībai piederošu A, B un C grupas ceļu
uzturēšanu Kolkas pagastā, kā arī apsaimnieko 3 dzīvokļus sev nepiederošās mājās un 6 ēku
īpašumus.
Dundagas novada dome ir deleģējusi Kolkas pagasta pārvaldei ar zvejas tiesību nomu Rīgas
jūras līča piekrastē Kolkas pagasta robežās saistīto darbību pildīšanu. 2016.gadā Kolkas
pagasta teritorijā zvejas tiesību nomnieki bija 87 pašpatēriņa (par 11 vairāk nekā 2015. gadā)
un 10 komerczvejnieki (par 2 mazāk nekā 2015. gadā), kuri kopā izmanto 1250 zvejas rīkus
(skaits nemainīgs salīdzinot ar 2015. gadu).
Kolkas tautas namā 2016.gadā ir notikuši 37 kultūras pasākumi, tautas nama amatiermākslas
kolektīvi ir piedalījušies 24 pasākumos Kolkā un citviet Latvijā. Nozīmīgākie pasākumi - Jūras
svētki, Novada dziedošo talantu koncerts, Senās uguns nakts pasākums, 18. novembra
svētku pasākums.
2016.gadā, turpinot veidot videonovērošanas sistēmu Kolkas pagastā, papildus esošajām 3
videokamerām tika uzstādītas vēl 4 (izmaksas 1500 EUR)
Tika atjaunots grants segums un sakārtota ceļa nodalījuma josla pašvaldības ceļam „Lībiešu
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tautas nams - Jūrskola” Mazirbē 1,261 km garumā (izmaksas 4000 EUR).
Tika rekonstruēta ielu apgaismojuma infrastruktūra Kolkas ciemā ceļa posmā - Līči – Vagari
(izmaksas 11 212 EUR).
2015. gadā uzsāktā dalība Centrālas Baltijas programmas projektā „Birding Baltic”
stāvlaukuma labiekārtošanai Kolkā netika turpināta kopējās partneru projekta idejas
noraidīšanas dēļ, bet pašā gada nogalē tika apstiprināti Lauku atbalsta dienestā iesniegtie
EJZF (LEADER) projekta pieteikumi “Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas
piekrastē” un „Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras
tūrisma apriti”, kā arī ERAF (Interreg VA, Estonia-Latvia) projekts „Development and
promotion of small ethno-cultural regions as tourism destinations - UNESCO tourism”, ERAF
(SAM 3.3.1) projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkā „Zītari”” un ERAF
(SAM 5.5.1) projekts „Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana,
eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība”. Šo projektu realizācijas aktīvā fāze sāksies
2017.gadā.

4.10. Tūrisms
Pašvaldība tūrisma attīstības plānošanas un organizēšanas, kā arī tūrisma informācijas
nodrošināšanas funkciju Dundagas novadā ir uzdevusi iestādei „Kultūras pils”. Tās kultūras
un tūrisma nodaļas sastāvā ir atvērts Tūrisma informācijas centrs (TIC). Iestādē tūrisma
funkcijas nodrošināšanai izveidotas divas amata vietas:
1) tūrisma organizators, kurš ir arī TIC vadītājs;
2) tūrisma pakalpojumu darbinieks, kurš nodrošina arī Dundagas pils pieejamību tūristiem.
TIC piedāvā arī ekskursiju vadītājus Dundagas tuvākajā apkārtnē, Slīteres nacionālajā parkā
un Ziemeļkurzemē, tai skaitā svešvalodās – angļu, krievu, vācu. TIC pieejama informācija par
visdažādākajiem piedāvājumiem tūristiem Dundagas novadā un Kurzemē, tai skaitā ceļveži,
bukleti, suvenīri, izstādes.
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 (noslēgts sadarbības līgums), sadarbība ar
Talsu TIC, kā arī ar citām tūrisma organizācijām u.c. uzdevumi.

Dundagas novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats

46

TIC un pili kā tūrisma objektu 2016.gadā apmeklēja 11203 tūristi, tai skaitā 1189 ārzemnieki.

4.11. Infrastruktūra
Ceļi
Dundagas novada pašvaldības pārziņā esošo ceļu kopgarums sastāda 112,96 km, no kuriem
6,08 km (5,4%) ir ar asfalta segumu.
Dundagas ciema ielu kopgarums sastāda 10,176 km, no tiem 6,752 km (66,4%) ir ar asfalta
segumu.
Kolkas pagastā pašvaldības pārziņā esošo ceļu kopgarums sastāda 18,513 km, no kuriem 14%
ir ar asfalta segumu.
Pašvaldības autoceļu uzturēšanu nodrošina Dundagas novada iestāde „Saimnieciskais
dienests” un Kolkas pagasta pārvalde.
2016.gadā pašvaldība ir uzturējusi pašvaldības ceļus, būtiski uzlabojot ceļu Avotiņi – Kalēji,
kam ir atjaunota grants seguma kārta un noņemts apaugums. Ir veikta Pils ielas Dundagā
asfaltēšana 6 cm biezumā kā arī veikta virsmas dubultā apstrāde (520 m) garumā uz ceļa
Ozollapas – Pāce.
Dundagā ierīkoja apgaismojumu Slīteres ielā, Puķu ielā un Vīdales ielā.
2017. gadā plānots veikt virsmas dubulto apstrādi Pils ielā (800 m garumā) un Sporta ielā
(276 m garumā), kā arī ierīkot ielu apgaismojumu Saules un Puķu ielā Dundagā.
Atkritumu saimniecība
Dundagas novada pašvaldība 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.
Dundagas ciemā daļai daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz SIA
„Ziemeļkurzeme”.
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.
Kā nozīmīgākais darbs, ko veikusi SIA „Ziemeļkurzeme” ir dzīvojamā mājas Priedaines ielā 16
jumta seguma un lietus ūdens notek sistēmas nomaiņa un dzīvojamās mājas Talsu ielā 9
lietus notekūdens sistēmas nomaiņa.
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Ar 2016.gada 1. februāri Dundagas novada pašvaldība apstiprināja jaunus ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifus.
2016.gadā pašvaldība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniedza
informāciju par plānoto ūdenssaimniecības attīstības projektu, lai precizētu informāciju
specifiskajam atbalsta mērķim 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”. SIA „Ziemeļkurzeme” ir
izstrādājusi finanšu modeli potenciālajam projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Dundagā II kārta” par kopējām projekta izmaksām – 1 091 360,00 euro.
SIA „Ziemeļkurzeme” galvenais mērķis nākamajiem gadiem ir turpināt īstenot ES Kohēzijas
fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā„ izvirzītos
mērķus: palielināt pieslēgumu skaitu, un veicināt jaunu klientu pieslēgšanos pie izbūvētajiem
tīkliem, kā arī piesaistīt vairāk uzmanību apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju
remontdarbiem.
Centralizēta ūdensapgāde Kolkas pagastā ir pieejama Kolkas ciemā, kur pakalpojumu
nodrošina SIA „Kolkas ūdens”. Sabiedrības darbības virziens ir ūdens ieguve, ūdens attīrīšana
un attīrīšana un sadale, notekūdeņu savākšana un attīrīšana. SIA „Kolkas ūdens” galvenie
pakalpojuma saņēmēji ir Kolkas pagasta iedzīvotāji un SIA „Līcis 93”.
2016.gadā ir atjaunota dzeramā ūdens attīrīšanas stacija Kolkā.
SIA „Kolkas ūdens” galvenais mērķis nākamajiem gadiem ir uzlabot un nodrošināt Kolkas
ciema iedzīvotājiem dzeramā ūdens kvalitāti, turpināt sakārtot kanalizācijas trases, veikt
izpēti jaunu ūdensapgādes urbumu ierīkošanai, kā arī rekonstruēt esošās ūdensapgādes
trases un izbūvēt jaunas.
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
5.1. Pašvaldības informācija sabiedrībai
Avīze „Dundadznieks”
Pašvaldības informatīvais izdevums Dundadznieks (reģ. nr. 000702696) iznāk kopš 2001. gada
novembra reizi mēnesī — sākotnēji astoņas A3 formāta lpp., metiens 500 eksemplāri. No
28.04.2010. stājies spēkā avīzes Dundadznieks nolikums. No 2006. gada līdz 2014. gadam
avīzi varēja abonēt. Kopš 2011. gada iznāca 6 lappušu avīze divreiz mēnesī, izņemot jūniju un
decembri, kad iznāca viena 8 lpp. avīze, metiens 400 eksemplāri.
Kopš 2015. gada janvāra avīze iznāk reizi mēnesī uz avīžpapīra ar krāsainu pirmo un pēdējo
vāku (pilns krāsu dalījums), A3 formātā, 12 lpp., 1400 eks. tirāžā, tas ir bezmaksas izdevums,
nav pasūtināms un nopērkams veikalos. Avīzes vizuālā seja, izmantojot lietpratēja
ieteikumus, šajā gadā vēl nedaudz mainījās. 2015. gadā avīzē pārtrauca ievietot reklāmas.
Līdztekus tam bezmaksas izdevums ir pieejams novada tirdzniecības vietās, domes ēkā
Dundagā un Kolkas pagasta pārvaldē, novada bibliotēkās un tā nodrukāšanas dienā arī
novada pašvaldības tīmekļa vietnē.
Dundadznieks atspoguļo Dundagas un Kolkas pagasta dzīves aktualitātes, norises izglītībā,
kultūrā, politikā, sportā, uzņēmējdarbībā, politikā, pievēršas novada kultūrvēsturei, vēsta par
novada bijušajiem iedzīvotājiem, nodrošina pašvaldības vadībai saikni ar iedzīvotājiem un
otrādi.
Avīzes izdošanu organizē divi darbinieki, redaktors un redaktora vietniece, sadarbībā ar
redkolēģiju, kurā ir pārstāvēti vietējās sabiedrības dažādu nozaru lietpratēji, izpilddirektors
un domes priekšsēdētājs.
Avīzi maketē novada Attīstības un plānošanas nodaļā, iespiež Talsu tipogrāfijā.
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 „Dundadznieks” numurus.
2013.gadā ir veikta tīmekļa vietnes uzlabošana, lai tā nodrošinātu mūsdienīgu, lietošanā
ērtu, ilgtspējīgu un informatīvi bagātīgu informācijas telpu novada un Latvijas sabiedrībai,
kas ir ieinteresēta pašvaldības darbībā un novada sabiedriskajā dzīvē.

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.
Dundagas novada dome ar objektu „Dundagas pils” ir biedrības „Piļu un muižu asociācija”
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biedrs.
Dundagas novada pašvaldība 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.
Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai pašvaldība ir deleģējusi pienākumus sekojošām
biedrībām: „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas””, Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma
bērnu radošās darbības centrs „Zītars”, „Kolkas makšķernieku klubs”, „Kolkas sporta klubs”,
„Jauniešu klubs Dundaga”, „Līvu (lībiešu) savienība „LĪVOD ĪT””, „Randalist” un „Zaļais
novads”.
Ilgstoša sadarbība par aprūpes pakalpojumu sniegšanā vientuļajiem veciem ļaudīm
pašvaldībai ir ar biedrību „Sociālās aprūpes nams Stacija” un SIA „Dundagas veselības
centrs”.
2016.gadā pašvaldība izsludināja projekta konkursu „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”,
kura mērķis ir sekmēt saimniecisko darbību Dundagas novadā, atbalstot Dundagas novada
vietējo iniciatīvu projektus, kas popularizē novadā kultūrizglītības, sporta un brīvā laika,
pašnodarbinātības un vides sakopšanas aktivitātes, kā arī iedzīvotāju iesaistīšanos tajās.
Projekta iesniedzējs varēja būt jebkura iedzīvotāju grupa, gan reģistrēta, gan nereģistrēta, ar
to saprotot gan fiziskas personas, gan sabiedriskas organizācijas: interešu grupas, biedrības,
klubus, fondus, draudzes u.c., kas darbojas vai vēlas darboties Dundagas novadā vai kuru
darbība ir saistīta ar Dundagas novada vērtību daudzināšanu.
2016.gadā projektu konkursā pašvaldība atbalstīja un piešķīra finansējumu septiņiem
projektiem par kopējo summu 4870,89 EUR.
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PIELIKUMI
1.pielikums. Dundagas novada domes 30.06.2017. sēdes lēmums Nr.136, 6.§. „Par Dundagas
novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu”
2.pielikums. Neatkarīgu revidentu ziņojums par Dundagas novada pašvaldības 2016.gada
finanšu pārskatu
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1.pielikums
Dundagas novada domes 30.06.2017. sēdes lēmums Nr.136, 6.§. „Par Dundagas novada
pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu”
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2.pielikums
Neatkarīgu revidentu ziņojums par Dundagas novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskatu
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