APSTIPRINĀTS
ar Dundagas novada domes
2021. gada 30.jūnija sēdes lēmumu Nr.144
(protokols Nr.23, 1.p.)
“Par Dundagas novada pašvaldības 2020.gada
publiskā pārskata apstiprināšanu”

2021

DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2020.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

SATURS
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA ...................................................................................................... 3
1.1.
1.2.
1.3.

Pašvaldības teritorija............................................................................................................... 3
Iedzīvotāji ................................................................................................................................ 3
Nodarbinātība ......................................................................................................................... 4

2. PAMATINFORMĀCIJA ............................................................................................................ 5
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Juridiskais statuss .................................................................................................................... 5
Novada dome .......................................................................................................................... 5
Kolkas ciema valde .................................................................................................................. 6
Pašvaldības iestādes un struktūrvienības ............................................................................... 6
Debitoru parādi ....................................................................................................................... 9
Kreditoru parādi ...................................................................................................................... 9
Pārskats par saņemtajiem aizdevumiem .............................................................................. 10
Pārskats par galvojumiem ..................................................................................................... 15
Ieguldījums kapitālsabiedrību pamatkapitālā ....................................................................... 16

3. IESTĀŽU UN STRUKTŪRVIENĪBU DARBĪBAS REZULTĀTI....................................................... 17
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

Kolkas pagasta pārvalde........................................................................................................ 17
Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde “Kurzemīte“ .......................................................... 19
Dundagas vidusskola ............................................................................................................. 20
Kolkas pamatskola ................................................................................................................ 24
Dundagas Mākslas un mūzikas skola .................................................................................... 25
Dundagas Kultūras pils .......................................................................................................... 26
Dundagas novada Centrālā bibliotēka .................................................................................. 28
Sociālais dienests .................................................................................................................. 30
Pašvaldības policija ............................................................................................................... 35
Bāriņtiesa .............................................................................................................................. 38
Dzimtsarakstu nodaļa............................................................................................................ 39
Attīstības un plānošanas nodaļa ........................................................................................... 40
Būvvalde ................................................................................................................................ 41

4. PAŠVALDĪBAS VEIKTIE PASĀKUMI ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANĀ UN
PAŠVALDĪBAS FUNKCIJU PILDĪŠANĀ ........................................................................................ 43
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana ................................................................................ 43
Atkritumu saimniecība .......................................................................................................... 44
Ūdens apgāde un kanalizācija ............................................................................................... 45
Veselības aprūpe ................................................................................................................... 45

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU ...................................................................................... 47
5.1. Pašvaldības informācija sabiedrībai ...................................................................................... 47
5.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru .......................................................................................... 47
PIELIKUMI .......................................................................................................................................... 50

Titullapā publicētās fotogrāfijas autors – Ainārs Gaidis, 2021.

2

DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2020.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1.

Pašvaldības teritorija

Dundagas novadu veido Dundagas un Kolkas pagasti, novads atrodas Kurzemes ziemeļu
daļā. Novada platība ir 676,06 km2, ietilpst Kurzemes plānošanas reģionā.

1.attēls. Dundagas novada novietojums Latvijā. Avots: www.dundaga.lv

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.
Dundagas novada teritorijas izmantošanas struktūrā noteicošo vietu ieņem mežu zemes, kas
aizņem 73,5% no kopējās platības. Novadā ir samērā maz lauksaimniecībā izmantojamās
zemes, tās kopumā aizņem tikai 14,2% no visas teritorijas. Mežu aizņemto platību rādītājs
Dundagas novadā (73,5%) ir lielākais starp kaimiņu pašvaldībām, kā arī lielāks par vidējo
rādītāju valstī kopumā (47,8%).
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 2021. gada sākumā Dundagas novadā
bija deklarēti 3781 iedzīvotāji, no kuriem 2945 Dundagas pagastā un 836 Kolkas pagastā.
Savukārt 2020. gadā deklarēti 3872 iedzīvotāji - 3022 Dundagas pagastā un 850 Kolkas
pagastā. Samazinājums salīdzinājumā ar 2020.gadu – mīnus 91 iedzīvotājs, jeb 2,4%, kas
3
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norāda, ka laika periodā no 2019. gada novadā joprojām ir saglabājusies negatīva tendence
samazināties iedzīvotāju skaitam.
Tā kā lielas platības aizņem mežu un purvu teritorijas (78%), tad novads ir samērā
mazapdzīvots. Vidējais iedzīvotāju blīvums Dundagas novadā 2020. gadā bija
5,6 iedzīvotāji/km2.

1.3.

Nodarbinātība

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajiem datiem uz 2019 .gada 31.decembri
Dundagas novadā bija reģistrēti 93 bezdarbnieki (4,2%) , bet uz 2020 .gada 31.decembri - 89,
jeb procentuāli - 4,1 % . Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, reģistrēto bezdarbnieku skaits
ir samazinājies.
1.tabula. Bezdarbnieku skaits Dundagas novadā, Kurzemes reģionā un Latvijā 2016.-2020.
Avots: NVA
Teritorija
31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
Dundagas novads
166
109
94
93
89
Kurzemes reģions
11845
8733
8431
7996
8887
Latvija
78357
63121
59588
57808
69605
.
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2. PAMATINFORMĀCIJA
2.1.

Juridiskais statuss

Dundagas novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojot Dundagas un Kolkas pagastus.
2.tabula. Informācija par Dundagas novada pašvaldību.
Avots: Dundagas novada pašvaldība

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

2.2. Novada dome
Domes darbu 2020. gadā vadīja domes priekšsēdētājs Aldis Felts. Lai nodrošinātu savu
darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, domē no pašvaldības deputātiem ievēlēti
finanšu komiteju 7 locekļu sastāvā, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 4
locekļu sastāvā, kā arī attīstības un plānošanas komiteju 4 locekļu sastāvā.
3.tabula. Dundagas novada domes komitejas (2020.).
Avots: Dundagas novada pašvaldība

Komiteja

Priekšsēdētājs
Locekļi

Finanšu komiteja

Aldis Felts
Jānis Mauriņš
Regīna Rūmniece
Zane Tālberga
Andra Grīvāne
Madars Burnevics
Vilnis Skuja

Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu
komiteja
Regīna Rūmniece
Andra Grīvāne
Gunārs Kristiņš
Madars Burnevics
(līdz 22.10.2020.)
Una Sila (no
22.10.2020.)

Attīstības un
plānošanas
komiteja
Zane Tālberga
Jānis Mauriņš
Vilnis Skuja
Tamāra Kaudze (līdz
24.09.2020.)
Madars Burnevics
(no 22.10.2020.)

2020.gadā notikušas 12 Finanšu komitejas sēdes, kurās sagatavoti jautājumi izskatīšanai
domes sēdē par budžeta sastādīšanu un grozījumiem, sniegti atzinumi par projektiem, kas
5
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saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu
realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem, izskatīti
izpildvaras, pašvaldības iestāžu finanšu līdzekļu pieprasījumi u.c.
2020.gadā notikušas 13 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.
2020.gadā notikušas 13 Attīstības un plānošanas komitejas sēdes, kurās sagatavoti jautājumi
izskatīšanai Domes sēdē par teritorijas plānošanu, 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 14 komisijas (administratīvo komisiju, iepirkumu 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, attīstības uzraudzības komisiju, apbalvojumu komisiju,
starpinstitucionālās sadarbības komisiju darbam ar ģimenēm, ētikas komisiju, trauksmes
ziņojumu izvērtēšanas komisiju).
Kopumā 2020. gadā notikušas 17 domes sēdes, tajā skaitā - 5 ārkārtas domes sēdes, kurās
pieņemti 292 lēmumi.

2.3.

Kolkas ciema valde

Lai veicinātu domes sadarbību ar Kolkas ciema iedzīvotājiem, 2009. gadā pēc Dundagas
novada izveidošanas izveidoja Kolkas ciema valdi 6 cilvēku sastāvā. 2020.gadā valde
turpināja savu darbu, lai veicinātu Kolkas ciema interešu pārstāvību Dundagas novadā, labu
novada pārvaldību un vienotību. Notikušas 4 valdes sēdes.

2.4.

Pašvaldības iestādes un struktūrvienības

Par pašvaldības izpilddirektoru un Centrālās administrācijas vadītāju 2020. gadā strādāja
Janita Vanda Valtere, no 2020.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 31.decembrim – pienākumu
izpildītājs Andris Kojro.
4.tabula. Dundagas novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības. Avots: Dundagas novada
pašvaldības 2010.gada 22.decembra Saistošie noteikumi Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības
nolikums”

Iestāde
Struktūrvienība
Pašvaldības centrālā administrācija

Attīstības un plānošanas nodaļa
Būvvalde
Grāmatvedība

Vadītājs
Janita Vanda Valtere;
p.i. Andris Kojro
(01.07.2020.-31.12.2020.)
Maruta Blūma
Iveta Plato
Ilze Pirvite
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Pašvaldības policija
Dundagas vidusskola
Dundagas Mākslas un mūzikas skola
Dzimtsarakstu nodaļa
Sociālais dienests
Bāriņtiesa
PII “Kurzemīte“
Dundagas novada centrālā bibliotēka
Kaļķu bibliotēka
Vīdales bibliotēka
Kolkas bibliotēka
Mazirbes bibliotēka
Kultūras pils
Kubalu skola - muzejs
Saimnieciskais dienests
Kolkas pagasta pārvalde
Tautas nams
Saimnieciskā daļa
Lībiešu saieta nams
Kolkas pamatskola

Jānis Skujiņš
Aiga Štrausa
Dace Čodera
Rita Langmane (līdz 28.02.2020.)
Ginta Pļaviņa (no 11.03.2020.)
Jānis Langzams (līdz 14.08.2020.)
p.i. Ineta Mauriņa (no 17.08.2020.)
Daina Dēvita
Rudīte Baļķīte
Ruta Emerberga
Velga Rozenberga (līdz 30.11.2020.)
Katrīna Dēvita (no 01.12.2020.)
Santa Nagla
Olita Kalna
Sniedze Švāģere
Baiba Dūda
Mārcis Tālbergs
Andris Kojro
Aldis Pinkens (no 23.01.2020.)
Ilona Onzule
Ilmārs Gleglu
Ilze Iesalniece - Brukinga
Antra Laukšteine

No pamatbudžeta ieņēmumiem lielāko daļu veidoja valsts un pašvaldību budžeta transferti
(48 %), kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi (40%).
5.tabula. Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi (EUR) 2018.-2020.
Avots: Dundagas novada pašvaldība

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

2018.
1 928 444
256 518
31 207

2019.
2 164 885
255 805
34 088

2020.
2 106 054
289 735
33 662

100 662
185 584
2 045 774
4 548 189

68 423
228 627
2 946 997
5 698 825

137 803
157 592
2 491 883
5 216
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3.attēls. Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi (%) 2020.gadā.
Avots: Dundagas novada pašvaldība

2020.gadā lielāko izdevumu daļu 37,4% veidoja izglītība. 2020.gadā 15,6 % no visiem
izdevumiem tika novirzīti atpūtas, kultūras un reliģijas vajadzībām, 12,3 % vides aizsardzībai,
ekonomiskai darbībai 11 %, vispārējiem valdības dienestiem 9,5 %, teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanai 8,5 %, sociālai aizsardzībai 4,3 %, sabiedriskai kārtībai un drošībai 1,4 %.
6.tabula. Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi (EUR) 2018.-2020.
Avots: Dundagas novada pašvaldība

Izdevumi
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Kopā

2018.
511 496
67 895
149 764
823 966
211 478

2019.
547 261
80 120
158 436
589 682
344 399

2020.
529 619
79 328
610 217
685 698
471 162

937 444
2 038 194
256 057
511 496

1 121 553
1 951 668
244 024
5 037 143

868 007
2 077 327
239 758
5 561 116

8

DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2020.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

4.attēls. Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi (%) 2020.gadā.
Avots: Dundagas novada pašvaldība

2.5.

Debitoru parādi

Kopējie debitoru parādi 31.12.2020. bija 100 773 EUR, tajā skaitā parādi par nodokļiem un
nodevām 35 155 EUR, pircēju un pasūtītāju parādi 39 512 EUR, pārējās prasības 26 106 EUR.
2.6. Kreditoru parādi
Kopējie kreditoru parādi 31.12.2020. bija 2022440 EUR. Lielākais īpatsvars kreditoru parādu
struktūrā ir ilgtermiņa saistībām 1 370 957 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 651483 EUR no kreditoru saistībām.
7.tabula. Dundagas novada pašvaldības īstermiņa kreditoru parādu struktūra (EUR) 2020.gadā.
Avots: Dundagas novada pašvaldība

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

2020.gada sākumā
106 960

2020.gada beigās
148250

22 028

18 320

130982
63 797

153329
70 442

82700

65 512

248370
655369

195 630
651483
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2.7.

Pārskats par saņemtajiem aizdevumiem
8.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)

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 – 209 355
tai skaitā pārskata gadā atmaksājamā summa – 28 885
Atlikums gada beigās – 180 470
180 470

9.tabula. Pārskats par aizdevumu 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 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 – 64 456
tai skaitā pārskata gadā atmaksājamā summa – 21 485
Atlikums gada beigās – 42 971
42 971

10.tabula. Pārskats par aizdevumu projekta “Dundagas pils – novada kultūras centrs” 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 – 48 171, tai skaitā pārskata gadā
atmaksājamā summa – 12 845, Atlikums gada beigās – 35326
35 326
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11.tabula. Pārskats par aizdevumu 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
ELFLA projekta “Vasaras brīvdabas estrādes būvniecība
Dundagas pils parkā“ īstenošanai
2013.gada 22.novembris
2023.gada 20.novembris
120 944
Uz pārskata gada sākumu – 47 217
tai skaitā pārskata gadā atmaksājamā summa – 11 804
Atlikums gada beigās – 35 412
35 412

12.tabula. Pārskats par aizdevumu projekta “ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkas
ciemā” 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 – 71 643
tai skaitā pārskata gadā atmaksājamā summa – 7 348
Atlikums gada beigās – 64 295
64 295

13.tabula. Pārskats par aizdevumu projekta “Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšana Dundagā”
īstenošanai. Avots: Dundagas novada pašvaldība

Aizņēmuma ņēmējs

Dundagas novada pašvaldība

Aizdevējs
Mērķis

Valsts Kase
ELFLA projekta Nr.16-08-AL17-A019.2201-000002
“Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšana Dundagā“
īstenošanai
08.06.2017.
20.06.2020.
11 426
Uz pārskata gada sākumu – 280
Tai skaitā pārskata gadā atmaksātā summa – 280
Atlikums gada beigās –

Parakstīšanas datums
Atmaksas termiņš
Aizņēmumu summa ( EUR)
Atmaksātā summa (EUR)
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Atmaksājamā summa
turpmākajos gados (EUR)

-

14.tabula. Pārskats par aizdevumu projekta “Aktīvās atpūtas vietas Stacijas dārzs ierīkošana
Dundagā” īstenošanai. Avots: Dundagas novada pašvaldība

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

Atmaksājamā summa
turpmākajos gados (EUR)

Dundagas novada pašvaldība
Valsts Kase
ELFLA projekta Nr.16-08-AL17-A019.2201-000003 “Aktīvās
atpūtas vietas Stacijas dārzs ierīkošana Dundagā“ īstenošanai
08.06.2017.
20.06.2020.
15 873
Uz pārskata gada sākumu – 1 016
Tai skaitā pārskata gadā atmaksātā summa – 1 016
Atlikums gada beigās –
-

15.tabula. Pārskats par aizdevumu projekta “Publiskā bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana
Dundagā” īstenošanai. Avots: Dundagas novada pašvaldība

Aizņēmuma ņēmējs
Aizdevējs
Mērķis

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

Atmaksājamā summa
turpmākajos gados (EUR)

Dundagas novada pašvaldība
Valsts Kase
ELFLA projekta Nr.16-08-QAL17-A019.2202-000004 “Publiskā
bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana Dundagā“
īstenošanai
08.06.2017.
20.06.2020.
34 861
Uz pārskata gada sākumu – 2 370
Tai skaitā pārskata gadā atmaksātā summa – 948
Atlikums gada beigās – 1 422
1 422

16.tabula. Pārskats par aizdevumu projekta “Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar
vēstures kultūras tūrisma apriti” īstenošanai. Avots: Dundagas novada pašvaldība

Aizņēmuma ņēmējs
Aizdevējs
Mērķis

Parakstīšanas datums
Atmaksas termiņš

Dundagas novada pašvaldība
Valsts Kase
ELZF projekta Nr.16-08-FL04-F043.0203-00001 “Kolkas lībiskā
un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures kultūras
tūrisma apriti“ īstenošanai
09.11.2017.
20.10.2027.
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Aizņēmumu summa ( EUR)
Atmaksātā summa (EUR)

Atmaksājamā summa
turpmākajos gados (EUR)

377 649
Uz pārskata gada sākumu – 42 426
Tai skaitā pārskata gadā atmaksātā summa – 5 298
Atlikums gada beigās – 37 128
37 128

17.tabula. Pārskats par aizdevumu līdzfinansēts projekta “Dabu un vidi saudzējoša tūrisma
veicināšana Kolkas piekrastē” īstenošanai.
Avots: Dundagas novada pašvaldība

Aizņēmuma ņēmējs
Aizdevējs
Mērķis

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

Atmaksājamā summa
turpmākajos gados (EUR)

Dundagas novada pašvaldība
Valsts Kase
Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansēts
projekta “Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana
Kolkas piekrastē“ īstenošana īstenošanai
30.07.2018.
20.07.2028.
176 082
Uz pārskata gada sākumu – 41 970
Tai skaitā pārskata gadā atmaksātā summa – 4 770
Atlikums gada beigās – 37 200
37 200

18.tabula. Pārskats par aizdevumu SIA Ziemeļkurzeme pamatkapitāla palielināšanai, projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta” īstenošanai.
Avots: Dundagas novada pašvaldība

Aizņēmuma ņēmējs
Aizdevējs
Mērķis

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

Atmaksājamā summa
turpmākajos gados (EUR)

Dundagas novada pašvaldība
Valsts Kase
SIA Ziemeļkurzeme pamatkapitāla palielināšanai, projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II
kārta“ īstenošana
04.10.2018.
20.09.2038.
419 390
Uz pārskata gada sākumu – 419 390
Tai skaitā pārskata gadā atmaksātā summa – 11 424
Atlikums gada beigās – 407 966
407 966
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19.tabula. Pārskats par aizdevumu projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas
mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” īstenošanai. Avots:
Dundagas novada pašvaldība

Aizņēmuma ņēmējs
Aizdevējs
Mērķis

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

Atmaksājamā summa
turpmākajos gados (EUR)

Dundagas novada pašvaldība
Valsts Kase
Projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes
kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana,
eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība“ īstenošanai
11.12.2018.
20.03.2034.
774 616
Uz pārskata gada sākumu – 774 616
Tai skaitā pārskata gadā atmaksātā summa – 401 606
Atlikums gada beigās – 373 010
373 010

20.tabula. Pārskats par aizdevumu projekta “Piekļuves nodrošināšana Kalna dārzam” īstenošanai.
Avots: Dundagas novada pašvaldība

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

Atmaksājamā summa
turpmākajos gados (EUR)

Dundagas novada pašvaldība
Valsts Kase
Projekta Nr.19-08-AL17-A019-203-000007 “Piekļuves
nodrošināšana Kalna dārzam“ īstenošanai
26.11.2019.
20.11.2024.
46 387
Uz pārskata gada sākumu – 46 553
Tai skaitā pārskata gadā atmaksātā summa – 36 000
Atlikums gada beigās – 10 553
10 553

21.tabula. Pārskats par aizdevumu projekta “Pašvaldības autoceļa “Mazās darbnīcas – Būdēni”
posma no 0,00 līdz 3,3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā” īstenošanai. Avots:
Dundagas novada pašvaldība

Aizņēmuma ņēmējs
Aizdevējs
Mērķis

Parakstīšanas datums
Atmaksas termiņš
Aizņēmumu summa ( EUR)

Dundagas novada pašvaldība
Valsts Kase
Projekta Nr.19-08-A00702-000027 “Pašvaldības autoceļa
“Mazās darbnīcas – Būdēni“ posma no 0,00 līdz 3,3 km
pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā“ īstenošanai
02.03.2020.
20.02.2023.
212 820
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Atmaksātā summa (EUR)

Atmaksājamā summa
turpmākajos gados (EUR)

Uz pārskata gada sākumu – 212 820
Tai skaitā pārskata gadā atmaksātā summa –
Atlikums gada beigās – 212 820
212 820

22.tabula. Pārskats par aizdevumu projekta “Pašvaldības autoceļa “Kubele - Stirniņi” posma no 3,5
līdz 4,73 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā” īstenošanai. Avots: Dundagas novada
pašvaldība

Aizņēmuma ņēmējs
Aizdevējs
Mērķis

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

Atmaksājamā summa
turpmākajos gados (EUR)

2.8.

Dundagas novada pašvaldība
Valsts Kase
Projekta Nr.19-08-A00702-000101 “Pašvaldības autoceļa
“Kubele - Stirniņi“ posma no 3,5 līdz 4,73 km pārbūve
Dundagas pagastā, Dundagas novadā“ īstenošanai
07.05.2020.
20.04.2023.
79 667
Uz pārskata gada sākumu – 79 667
Tai skaitā pārskata gadā atmaksātā summa –
Atlikums gada beigās – 79 667
79 667

Pārskats par galvojumiem
23.tabula. Pārskats par galvojumu Talsu rajona pašvaldības reorganizācijai.
Avots: Dundagas novada pašvaldība

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 – 55 645
tai skaitā pārskata gadā – 5 558
Atlikums gada beigās – 50 087
50 087
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2.9.

Ieguldījums kapitālsabiedrību pamatkapitālā
24.tabula. Pārskats par Dundagas novada pašvaldības ieguldījumu kapitālsabiedrību
pamatkapitālā. Avots: Dundagas novada pašvaldība

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
01.01.2020. (EUR)
904 260
50 592

Izmaiņas
(+,-) (EUR)
19 012

Ieguldījums uz
31.12.2020. (EUR)
904 260
69 604

362 652
224

23 400
52 993

386 052
53 217

1 122

1 122

146 555
1 465 405

146 555
1 560 810
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3. IESTĀŽU UN STRUKTŪRVIENĪBU DARBĪBAS REZULTĀTI
3.1. Kolkas pagasta pārvalde
Kolkas pagasta pārvalde ir Dundagas novada domes izveidota un no pašvaldības budžeta
finansēta iestāde, kura saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 69.1 pantu un iestādes nolikumu
nodrošina pašvaldības pakalpojumu pieejamību Dundagas novada Kolkas pagastā.
Kolkas pagasta pārvaldei 2020.gadā ir trīs struktūrvienības:
•
•
•

Lībiešu saieta nams,
Kolkas tautas nams
Saimnieciskā daļa.

Lai iedzīvotāji sev vēlamā laikā un veidā varētu saņemt pašvaldības pakalpojumus, Kolkas
pagasta pārvaldē pēc nepieciešamības tiek nodrošinātas Dundagas novada bāriņtiesas,
pašvaldības policijas speciālistu, novada domes priekšsēdētāja un izpilddirektora
apmeklētāju pieņemšanas. Kolkas pagasta pārvaldes ēkā “Brigas“, Kolkā ir 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, ir iespēja pie Kolkas pagasta pārvaldes
vadītāja apliecināt vēlētāja parakstu dažādu iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam, kā arī mainīt
vēlēšanu iecirkni gadījumos, kad to paredz valsts likumdošana.
Dundagas novada dome ir deleģējusi Kolkas pagasta pārvaldei ar rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu Rīgas jūras līča piekrastē Kolkas pagasta robežās saistīto darbību veikšanu. 2020.gadā
Kolkas pagasta teritorijā zvejas tiesību nomnieki bija 102 pašpatēriņa (par 9 mazāk, nekā
2019.gadā) un 12 komerczvejnieki (par 1 vairāk, nekā 2019.gadā), kuri kopā izmantoja 1257
zvejas rīkus.
Kopā iestādē un struktūrvienībās ir 25 darbinieku amata vietas.
Kolkas pagasta pārvaldes saimnieciskā daļa, kura sniedz atbalstu Dundagas novada
Saimnieciskajam dienestam 18,513 km pašvaldībai piederošu A, B un C grupas ceļu
uzturēšanai Kolkas pagasta teritorijā, kā arī apsaimnieko 3 dzīvokļus sev nepiederošās
dzīvojamās mājās un 6 ēku īpašumus. Kolkas pagasta pārvaldes saimnieciskais dienests
nodrošina Dundagas novada pašvaldības Kolkas pagasta administratīvās teritorijas
labiekārtošanas, uzturēšanas un sanitārās tīrības darbus, kā arī saimniecisko darbu atbalsta
funkciju citu pašvaldības iestāžu vajadzībām, iestāžu siltumapgādi un transporta
nodrošināšanu. Funkciju izpildes nodrošināšanai iestādes turējumā – līzingā – ir nodotas trīs
vieglā autotransporta vienības.
Pārskata periodā tika uzsākts un realizēts viens būvdarbu projekts – no pašvaldības budžeta
finansētais “Fasādes vienkāršota atjaunošana “Zītaru“ ēkai Kolkā“, kas ietver ēkas jumta
nomaiņu un bēniņu siltināšanu EUR 30254,73 apmērā.
Tika izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā objektam “Vasaras estrādes pārbūve, ietverot
tirdzniecības vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu“. Šī objekta pilnā būvprojekta
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izstrāde notiks 2021. gadā un būvdarbu realizācijai tiek plānots izmantot Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014. - 2020.gadam
pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana“ atbalstu.
Uzsākta “Zītaru“ ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde.
•

Lībiešu saieta nams

Kolkas Lībiešu saieta nams ir Dundagas novada domes izveidota Kolkas pagasta pārvaldes
padotībā esoša struktūrvienība, kuras galvenie darbības virzieni ir lībiešu vēstures, kultūras,
valodas, tradicionālās nodarbošanās popularizēšana, uzturēšana un saglabāšana; tūrisma
informācijas sniegšana un tūrisma attīstība Dundagas novadā; izstāžu veidošana un
izstādīšana apskatei.
Lībiešu saieta nama telpās darbojas 2 biedrības – biedrība Domesnes un Lībiešu (līvu)
savienība Līvõd Īt ar kurām pašvaldībai ir noslēgti funkciju deleģēšanas līgumi.
Covid 19 vīrusa epidēmijas ierobežošanas nosacījumu dēļ Lībiešu saieta namā 2020. gadā ir
notikuši mazāks skaits kultūras un izklaides pasākumu, nekā iepriekšējos gados. Notikuši 28
pasākumi un bijušas 6 mainīgās izstādes. 22,5% no Lībiešu saieta nama apmeklētājiem ir
bijuši Dundagas novada iedzīvotāji, kas pārsvarā apmeklējuši Lauku labumu tirdziņus vai
apskatījuši kādu konkrētu izstādi. Ņemot vērā situāciju pasaulē un ceļošanas ierobežojumus,
tikai 21% no Lībiešu saieta nama apmeklētājiem ir bijuši ārzemnieki (atšķirībā no 2019.
gada, kad ārzemju viesi bija 29% no visiem apmeklētājiem). Lielai daļai apmeklētāju nav
noskaidrota valsts piederība, taču no zināmajiem visvairāk pārstāvētās valstis tradicionāli ir
Lietuva, Igaunija un Vācija, kam apmeklētāju skaita ziņā seko Itālija, Polija, Somija, Šveice,
Francija, Krievija, Dānija, Beļģija, Čehija, Austrija, Ungārija, Kanāda, Slovākija, Spānija,
Lielbritānija, Nīderlande, Gruzija, Ukraina, Zviedrija. Tūrisma sezonas laikā ir novadītas 29
ekskursijas un nodarbības dažādu vecuma grupu apmeklētājiem gan latviešu, gan angļu
valodā (atšķirībā no 2019. gada, kad notika 50 ekskursijas/nodarbības). Kolkas Lībiešu saieta
nama piedāvājums skolām ir atrodams vietnē www.skolenuekskursijas.lv.

5.attēls. Lībiešu saieta nams. Foto: Ainars Gaidis, 2021.
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•

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.
Tautas namā darbojas 2 pašdarbības kolektīvi - koklētāju ansamblis un Līvu dziesmu
ansamblis “Laula“.
Covid 19 vīrusa epidēmijas ierobežošanas nosacījumu dēļ Kolkas tautas namā 2020. gadā ir
noticis būtiski mazāks skaits kultūras un izklaides pasākumu, nekā iepriekšējos gados. Ir
notikuši 19 pasākumi, tai skaitā pastaigu aktivitātes, attālinātas aktivitātes Facebook
interneta vietnē. Tautas nama amatiermākslas kolektīvi ir piedalījušies 9 pasākumos, tai
skaitā attālinātie pasākumi (tiešsaistes Facebook). Nozīmīgākie pasākumi- Jūras svētki,
Skrējiens Sirdspuksti jūrai un Senās uguns nakts pasākums, 18.novembra svētku pasākums.

3.2. Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde “Kurzemīte“
Iestāde dibināta 1950.gadā. Pašreiz tā atrodas Dundagas centrā un darbojas 1984.gadā
uzceltajā ēkā.
Iestādes 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. Izglītības
programmas apgūst latviešu valodā.
2020. gadā pirmsskolas izglītības programmu apguvuši un mācības 1.klasē uzsāka 34
izglītojamie. Savukārt ar 1. septembri iestādi apmeklēja 134 pirmsskolas vecuma bērni no 1,5
līdz 7 gadu vecumam, kuri deklarēti Dundagas novadā. Izglītojamo kopējais grupu skaits – 8.
Mācību un tehnisko darbu nodrošināja 20 pedagoģiskie (tajā skaitā vadītāja un vadītājas
vietnieks) un 15 tehniskie darbinieki, bet izglītojamie ar valodas traucējumiem tika integrēti
grupās, nodrošinot individuālas nodarbības pie logopēda pēc regulāra plāna.
2020. gadā veikti galvenie mācību uzdevumi, īstenojot kompetenču pieejā balstītu mācību
un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai, veidota droša, pieejama,
mērķtiecīgi iekārtota un nepārtraukti mainīga uz attīstību virzīta izglītojoša vide. Turpināta
ekoloģiskās apziņas un uzvedības veidošana, lai rosinātu izglītojamo interesi par dabas un
apkārtnes izzināšanu. Kopš 2014.gada iestāde turpina darboties starptautiskajā Ekoskolu
programmā , īstenojot vides izglītību un vides tēmas, integrējot tās rotaļnodarbību saturā.
2020. gadā lielākie paveiktie iestādes, drošības un apkārtnes uzlabošanas darbi:
-

pagarināts darba laiks no 10,5 uz 12 stundu darba dienu, līdz ar to pedagoģiskais
personāls strādā pilnu, 1 darba slodzi,
ar 2021. gada 1.septembri apstiprināta jauna amata vienība – sporta skolotājs,
pedagoģiskā darba plānošana uzsākta skolvadības sistēmā e- klase,
visā iestādē nodrošināts interneta pārklājums,
iegādāti 4 jauni portatīvie datori un viens projektors,
pie visām iestādes ieejas durvīm uzstādītas koda atslēgas,
veikts izglītojamo grupas “Taurenītis“ remonts un āra laukumā uzstādītas jaunas
rotaļu iekārtas.
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3.3. Dundagas vidusskola
Dundagas vidusskola ir Dundagas novada pašvaldības dibināta vispārējās vidējās izglītības
iestāde, kura īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programmas.
25.tabula. Dundagas vidusskolā īstenotās izglītības programmas.
Avots: Dundagas vidusskola
Licences
Kods

2101111
1
2101111
1

2101581
1

2101561
1

3101601
1

3101101
1

Programmas
nosaukums
Pamatizglītības
programma
Pamatizglītības
programma
Speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamiem ar
garīgās attīstības
traucējumiem
Speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamiem ar
mācīšanās
traucējumiem
Vispārējās vidējās
izglītības
vispārizglītojošā
virziena
programma
Vispārējās vidējās
izglītības
vispārizglītojošā
virziena
programma

Akreditācijas
ID
ID

Numurs

Datums

V - 9784 17.05.2018.
V_3170

13.07.2020.

12936
13216

Akreditācijas
derīguma
termiņš

04.05.2026.
04.05.2026.

10.05.2019.

12938

04.05.2026.

V_1621

07.08.2019.

12937

04.05.2026.

V_3253

22.07.2020.

13324

04.05.2026.

11.12.2009.

12939

04.05.2026.

V_1216

V-915

Skolā mācību process tiek organizēts divās ēkās. 1.- 4. klases izglītojamie mācās ēkā, kura
atrodas Saules ielā 8, Dundagā. Ēka nodota ekspluatācijai 1955.gadā, kopējā platība 1761
m2, tai skaitā mācību telpu platība – 505 m2, sporta un atpūtas telpu platība – 334 m2,
saimnieciskās darbības un koplietošanas telpu platība - 922 m2. 5.-12.klases izglītojamie
mācības apgūst ēkā, kura atrodas Talsu ielā 18, Dundagā un ekspluatācijai nodota 1974.gada
beigās ar kopējo platību 3679 m2, tai skaitā mācību telpu platība – 1432 m2, sporta un
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atpūtas telpu platība – 736 m2, saimnieciskās darbības un koplietošanas telpu platība - 1511
m 2.
Dundagas vidusskola ir novada vienīgā vidusskola ar lielāko izglītojamo skaitu. Pēdējos
mācību gados izglītojamo skaits vidusskolā ir robežā ap 300 un vairāk. 2019./2020. mācību
gadā mācības uzsāka 310 izglītojamie, no tiem 1.– 4. klasēs - 123, 5.–9. klasēs – 129 un 10.–
12. klasēs – 50 izglītojamie.
Skolas vadības darbu nodrošina direktore, direktores vietnieki izglītības jomā, direktores
vietnieks audzināšanas jomā, direktores vietniece informātikas jautājumos un saimniecības
pārzinis. Skolā ir atbalsta personāls – sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, psihologs,
logopēds, karjeras konsultants un medmāsa.
Skolas personālu veido 44 pedagoģiskie darbinieki (16 - pedagogi ir Dundagas vidusskolas
absolventi) un 15 tehniskie darbinieki. Skolā pārsvarā strādā pedagogi ar lielu darba pieredzi
vecumā no 40-60 gadiem. 10% no visiem pedagogiem ir jauno pedagogu. Pozitīvi vērtējama
pedagoģiskā kolektīva nemainība, kā arī ilggadējs darbs Skolā. No kopējā pedagogu skaita 20
pedagogiem ir maģistra grāds, 1 pedagogs ir eTwinning vēstnieks. 13 pedagogi ir ieguvuši
3.kvalitātes pakāpi, 4 pedagogiem piešķirta 2.kvalitātes pakāpe.
2020.gada februārī notika Skolas akreditācija ar ekspertu komisiju. Akreditācijas termiņš no
2020.gada 9.marta līdz 2026.gada 5.maijam.
Paralēli pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
apguvei, izglītojamajiem ir bijušas plašas iespējas attīstīt sevi un pilnveidot savas prasmes
dažādās fakultatīvajās, individuālajās nodarbībās un interešu izglītības programmās kā arī
iesaistīties Jaunsargu kustības nodarbībās, kas tika organizētas no Jaunsardzes un
informācijas centra puses un piedalīties Talsu novada sporta skolas organizētajās volejbola
nodarbībās.
Skolā tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība“ 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs“ projekts “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs“ Nr.8.3.5.0/16/I/001. Projekts 1.-12.klašu
izglītojamajiem dod iespēju iepazīt daudzveidīgo profesiju pasauli, darboties radošās
darbnīcās, ar pieaicināto speciālistu palīdzību izzināt sevi, izvirzīt karjeras mērķus, sasniegt
tos. Skolā projekta ietvaros darbojas pedagogs karjeras konsultants, kurš koordinē projekta
pasākumus un ir atbalsts klašu audzinātājiem un vidusskolas vadībai karjeras izglītības
realizēšanā skolā. Vidusskola ir iesaistījusies arī Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“, kura ietvaros pamatizglītības pakāpes
sākumskolas posma izglītojamie noteiktās pedagoģiskās aktivitātēs pilnveido individuālās
kompetences, tai skaitā mācīšanās prasmju kopumu.
Vidusskolas pedagogi un izglītojamie iesaistījušies arī daudzveidīgos “Erasmus +“ skolu
partnerības projektos “Baltijas jūras forums - integrācija, izmantojot sabiedrības
pamatvērtības“, “Eiropas koki Eiropas laikapstākļos“ un “Eiropas partnerība STEM izglītībā“.
Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu vidusskola iesaistījusies un piedalījusies Eiropas Savienības
fonda projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei“,
kā arī citos projektos un programmās.
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Izglītojamie un viņu pedagogi ar augstiem sasniegumiem un atzīstamiem panākumiem
piedalījušies dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās
starpnovadu, Kurzemes reģiona un valsts līmenī kā arī apbalvoti ar Dundagas novada
pašvaldības apbalvojumiem.
26.tabula. Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbā.
Avots: Dundagas vidusskola

2017./2018.m.g.

2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g.

1.vieta

6

2

1

2.vieta

5

6

6

3.vieta

5

11

5

Atzinība

13

17

3

II pakāpe

-

-

1

III pakāpe

-

2

3

Atzinība

1

-

-

ZPD konference
valstī

III pakāpe

-

-

1

Atzinība

-

1

-

Valsts olimpiādes

I pakāpe

1

-

-

Talsu, Rojas,
Dundagas,
Mērsraga
starpnovadu
olimpiādes
ZPD konferences
Kurzemes
reģionā

27.tabula. Sasniegumi interešu izglītībā. Avots: Dundagas vidusskola

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g.
Pāvela Pikas piemiņas kausa
sacensības šahā
Siguldas atklātais čempionāts
šahā
Latvijas skolēnu šaha olimpiāde
Kurzemes reģionā
Ventspils atklātais čempionāts
šahā
Starpnovadu atklātais čempionāts
šahā
Skatuves
runas
konkurss
Kurzemē
Teātra sporta turnīrs Kurzemē
Teātra sporta turnīrs valstī

2019./2020.m.g.

-

-

1.vieta

1.vieta

1.vieta

-

1.vieta

3.vieta

-

1.vieta
2.vieta

-

1.vieta

1., 3.vieta

I pakāpe

I pakāpe

I pakāpe
II pakāpe

3.vieta

I pakāpe

I pakāpe

-
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28.tabula. Sasniegumi komandu sporta veidos. Avots: Dundagas vidusskola

Sacensības
1.-5.klašu grupā
Talsu novada Atklātā skolēnu
olimpiāde sportā “Tautas bumba“
Latvijas skolēnu 71.spartakiāde
“Tautas bumba“ Kurzemē
Talsu novada skolu sporta
sacensības futbolā
6.-7.klašu grupā
Volejbols

Starptautiskas sacensības volejbolā
8.-9.klašu grupā
Talsu novada Atklātā skolēnu
olimpiāde sportā “Volejbolā”
Volejbols
10.-12.klašu grupā
Talsu novada Atklātā skolēnu
olimpiāde sportā “Volejbolā”
Vieglatlētika “Vidusskolu kauss”

2017./2018.m.
g.
1.vieta

2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g.

1.vieta
2.vieta

1.vieta
1.vieta (divas)

3.vieta

3.vieta
3.vieta
2.vieta
1.vieta
2.vieta

3.vieta

1.vieta

-

1.vieta

2.vieta
1.vieta
1.vieta
Trīs 2.vietas
Trīs 3.vietas

Krosa stafetes

2.vieta
1.vieta (divas)

2.vieta

2.vieta

3.vieta (divas)

2.vieta
3.vieta (divas)
1.vieta
2.vieta
1.vieta

1.vieta
2.vieta (divas)
3.vieta (divas)
-

27.tabula. Informācija par Dundagas vidusskolas izglītojamo sasniegumiem. Avots: Dundagas
vidusskola

2017./2018.m.
g.
Domrakstu konkurss “Mans bērnības
stāsts“ (valsts)
Literārais konkurss “Andrejam Upītim
– 140“ (valsts)
R.Blaumaņa literārās prēmijas
13.konkurss (valsts)
Radošo literāro darbu konkurss
“Gunārs Astra. Sirdī ticot Latvijai“
(valstī)
Domrakstu konkurss “Kāpēc Latvijai ir
svarīgas manas Satversmē ietvertās
pamattiesības“ (valsts)

2018./2019.m.
g.
Atzinība

2019./2020.m.
g.
-

3.vieta

-

Atzinība

-

Atzinība

-

1.vieta
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12.klases izglītojamiem ir bijusi iespēja nokārtot autovadītāja tiesības, vidusskolai nodrošinot
bezmaksas teorētisko apmācību, savukārt, beidzot vidusskolu, izglītojamie varējuši
pretendēt uz Vītola fonda stipendiju, kuru Dundagas vidusskolas absolventiem piešķir SIA
“Kurekss“.
Lielākā daļa 9. klases absolventu vidējās izglītības ieguvi izvēlas turpināt tieši Dundagas
vidusskolā, bet daļa - profesionālajās vidusskolās vai koledžās. Pēc vidējās izglītības
iegūšanas vairums absolventu turpina mācības augstskolās - Latvijas Universitātē, Rīgas
Tehniskajā universitātē un Latvijas Lauksaimniecības universitātē kā arī citās augstskolās.

3.4. Kolkas pamatskola
Kolkas pamatskola īsteno pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), Vispārējās
pamatizglītības programmu (kods 21011111), Speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) un Speciālās izglītības
programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811).
Kopš 2009.gada 1.septembra Kolkas pamatskolā, kas atrodas ēkas “Bērnudārzs “Rūķītis““ 2.
stāvā, darbojas internāts “Rūķu nams“ ar 15 gultas vietām, kas nodrošina pakalpojumu
bērniem vecumā no 4 līdz 18 gadiem.
Pirmsskolas izglītības programmu apgūst 29 izglītojamie divās apvienotajās grupās,
Vispārējās pamatizglītības programmu apgūst 29 izglītojamie, Speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem - 1 izglītojamais un Speciālās izglītības
programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem - 1 izglītojamais. Internātā
“Rūķu nams“ uzturas 12 izglītojamie. No tiem 4 ir pirmsskolas vecuma izglītojamie, no
kuriem 2 internātā uzturas līdz vecāku darba dienas beigām.
Pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota ēkā “Bērnudārzā “Rūķītis““. Papildus vecākās
grupas 5/6 gadīgo nodarbībām , izglītības procesā notiek angļu valodas apmācība un sporta
nodarbības.
Nepietiekama izglītojamo skaita dēļ apvienotas 1., 2.klase un 7. , 8.klase, kā arī mācību
stundas klasēs ar mazu izglītojamo skaitu.
2020.gada 1.septembrī iestādē kopā strādāja 18 pedagogi, tai skaitā 6 maģistri. Iestādes
saimniecisko darbību nodrošina tehniskais personāls – 14 darbinieki, no tiem internātā
“Rūķu nams“ – strādā 2 darbinieki. Divi pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību.
Skolā ir nodrošināts atbalsta personāls - pedagoga palīgs un medmāsa. Pēc logopēda
norādījumiem notiek logoritmikas nodarbības pamatskolas un pirmsskolas izglītības
bērniem. Iespējams apmeklēt stājas vingrošanas nodarbības. Psihologs tiek nodarbināts
izglītojamo spēju diagnostikai. Pagarinātās dienas grupa 1.-9. klasei darbojas katru dienu.
Skola turpina piedalīties SAM projektā 8.3.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai, nodrošinot pedagoga palīga un vides izglītības interešu izglītības pulciņa
nodarbības.“ Karjeras izglītības aktivitātēs Kolkas pamatskola sadarbojas ar Dundagas
vidusskolu projektā ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs“.
Kopš 2000. gada skolas darba prioritāte ir vides izglītība, kas ir integrēta mācību procesā,
skolas aktivitātēs un pasākumos, tajā iesaistīti visi skolas skolēni. Par īpašiem panākumiem
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ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības īstenošanā skolai piešķirts starptautiskais Ekoskolas
nosaukums, Zaļā karoga balvas. 2020.gadā starptautiskajā Ekoskolu projektā skola saņem
14.Zaļo karogu.
Kolkas pamatskola piedāvā daudzveidīgu interešu izglītību un darbošanos runas, sporta,
deju, vizuālās mākslas, vides un mūzikas ritma pulciņos. Ārpusklases un Kolkas pagasta
pasākumos iesaistīti gan pirmsskolas, gan pamatskolas izglītojamie.
Nodrošinot veselīgu uzturu, Kolkas pamatskola piedalās ES programmās “Skolas auglis“ un
“Skolas piens“.
Mācību un ārpusklases sasniegumi:
1. Saņemts Starptautiskās EKO-skolu programmas augstākais novērtējums – 14.Zaļais
karogs
2. Badmintona sacensībās iegūta 2.vieta 8.-9. klašu grupā komandām, 3. vieta 10.-12.
klašu grupām komandā un 3. vieta individuāli
3. Makulatūras vākšanas konkursā “Palīdzēsim kokiem“ iegūta 1. vieta.

3.5. Dundagas Mākslas un mūzikas skola
Dundagas Mākslas un mūzikas skola ir Dundagas novada pašvaldības dibināta izglītības
iestāde profesionālās ievirzes izglītības programmu, kā arī interešu izglītības programmu
mākslā, mūzikā un dejā īstenošanai Dundagas pagastā un Kolkas pagastā.
Skola ir vienīgā profesionālās ievirzes izglītības iestāde Dundagas novadā un tai ir nozīmīga
loma vietējās kultūrvides veidošanā.
2020. gadā skolā izglītojamie var iegūt izglītību šādās profesionālās ievirzes izglītības
programmās: “Kora klase“ (kods 20V 212 06 1) gan Dundagā, gan Kolkā; “Klavierspēle“ (kods
20V 212 01 1); “Saksofona spēle“ (kods 20V 212 03 1); “Klarnetes spēle“(kods 20V 212 03 1);
“Sitaminstrumentu spēle“ (kods 20V 212 04 1); “Ģitāras spēle“ (kods: 20V 212 02 1); “Kokles
spēle“ (kods 20V 212 02 1) Kolkā; “Vijoles spēle“ (kods 20V 212 02 1); “Dejas pamati“ (kods
20V 212 10 1) un “Vizuāli plastiskā māksla“ (kods 20V 211 00 1).
Papildus izglītības iestāde īsteno interešu izglītības programmas: “Māksla. Mūzika. Deja.“ un
“Sagatavošanas klase - Mūzika“ Kolkā pirmsskolas vecuma bērniem, “Sagatavošanas klase Vizuāli plastiskā māksla“ - septiņgadīgo bērnu izglītošanai, “Mūsdienu deja“ un “Vokālais
ansamblis“ bērniem un jauniešiem.
Uz 02.01.2020. izglītības iestādē profesionālās ievirzes izglītības programmās bija 118
izglītojamie, interešu izglītības programmās - 116 izglītojamie, uz 02.01.2021. izglītības
iestādē profesionālās ievirzes izglītības programmās ir 103 izglītojamie, interešu izglītības
programmās ir 115 izglītojamie.
Izglītības iestādē strādā 21 pedagogs un 3 tehniskie darbinieki. Izglītības iestādes darbību
nodrošina direktore, direktores vietniece izglītības jomā, Mūzikas nodaļas vadītāja un
izglītības programmu vadītāja Kolkā.
Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība kultūrizglītības
jomā. Izglītības iestādes pamatmērķi ir nodrošināt talantu – izcilību atlasi un sekmēt viņu
profesionālo virzību, un radošo izaugsmi mākslā, mūzikā un dejā kā arī nodrošināt mākslas,
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mūzikas un dejas izglītības plašu pieejamību, lai sekmētu radošas un advancētas personības
veidošanos, veidotu nacionālas valsts identitāti un uzturētu vietējās kultūrvides kvalitāti.
2020. gadā ņemta dalība profesionālās ievirzes izglītības programmas “Dejas pamati“ un
interešu izglītības programmas “Mūsdienu deja“ izglītojamo un sadraudzības partneru
koncertā Dundagas pilī “Kad pumpuros skan pavasaris“, iegūta atzinība Kurzemes reģiona
mūzikas skolu pianistu konkursā NO PRELŪDIJAS LĪDZ…, kas norisinājās Ventspilī, izstādīta
izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla“ izglītojamo radošo darbu izstādes
ekspozīcija “Pļava“ A/S Latvijas valsts meži klientu centrā Dundagā un piedalījušies
izglītojamo radošo darbu konkursā «Kalendārs», kas tika realizēts kā motivējošs mācību
uzdevums izglītojamajiem šajā attālinātajā mācību procesā un arī pedagogu savstarpējo
sadarbību veicinošs. Šī konkursa noslēgumā katrs mazais mākslinieks, kura darbs tika
iekļauts kalendārā saņēma eksemplāru dāvanā.

3.6. 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.
Iestādes administrācija izvietota un daļa darbības notiek Valsts nozīmes arheoloģijas un
arhitektūras piemineklī – Dundagas pilī. Pils ir Dundagas pagasta kultūras, izglītības un
tūrisma centrs. Pilī izvietota Dundagas Mākslas un mūzikas skola, tajā rīko kultūras un
izklaides pasākumu, kā arī telpas nodod nomai.
Pils telpās atrodas viesnīca – Jauniešu mītne, kuru mācību gada laikā izmanto Dundagas
vidusskolas audzēkņi. Vasaras mēnešos telpas izmanto kā naktsmītnes Dundagas pilī
notiekošo svinību viesi. Jauniešu mītnes darbības nodrošināšanai pašvaldība algo četras
istabenes.
Pils ir populārs tūrisma objekts. Kultūras pils tūrisma informācijas centrs, kurā strādā divi
darbinieki, 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 un www.sliteresdiena.lv. Gida
pakalpojumu nodrošināšanai piesaista gidus – individuālā darba veicējus.
Kultūras funkcijas nodrošināšanai nodarbina deviņus darbiniekus – kultūras darba un
kultūras pasākumu organizatores, 3 kolektīvu vadītājus, 3 koncertmeistarus. Kultūras pilī
darbojās deju kolektīva “Dun – dang“ divas bērnu grupas un senioru grupa, Dundagas
pagasta jauktais koris un vokālais ansamblis. Ar pašvaldības atbalstu darbojas sociālo grupu
interešu klubi (pensionāri, invalīdi).
Katru gadu tiek organizēti tradicionālie novada svētki. 2020.gadā Covid-19 saslimstības
izplatība ieviesusi korekcijas to norisē. Saskaņā ar tā brīža epidemioloģisko situāciju valstī
organizētas Slīteres ceļotāju dienas, Koncerti Dundagas pagasta ciemos, gadskārtu ieražu,
valsts svētkus, u.c. Pārskata gadā Kultūras pils noorganizējusi 22 kultūras pasākumus, kā arī
piedalījusies PII “Kurzemīte“, Dundagas vidusskolas, Kolkas Tautas nama organizētajos
pasākumos. Pasākumu organizēšanā un īstenošanā iesaistās Mākslas un mūzikas skola, PII
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“Kurzemīte“, Dundagas vidusskola, Saimnieciskais dienests, Attīstības un plānošanas nodaļa,
Kolkas pagasta pārvalde.
2020.gadā Kultūras pils sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem Brīvā laika pavadīšanas centrā.
Gada laikā paralēli ikdienas darbam noorganizētas 17 aktivitātes jeb pasākumi – lekcijas,
galda spēļu turnīri, nometnes bērniem, konsultācijas, jauniešu forums u.c. 2020. gadā
kopējais bērnu un jauniešu apmeklējuma skaits bija 3459.
Pārskata gadā tiek realizēts projekts “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma
saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība“. Projekta partneri ir Ventspils
pilsētas pašvaldība un Ventspils novada pašvaldība, no kuriem Ventspils pilsētas pašvaldības
iestāde “Ventspils muzejs“ galvenais partneris un projekta iesniedzējs.
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 trīs multifunkcionālie sporta
laukumi. Dundagā darbojas Brīvā laika pavadīšanas centrs, kurā iespējams spēlēt dažādas
galda spēles.
2020.gadā Dundagas novadā notika dažāda veida sporta sacensības un pasākumi, tai skaitā
ikgadējie - Dundagas novada sporta diena, atklātais čempionāts pludmales volejbolā
entuziastu un amatieru posmos, šaha, novusa un zolītes sacensības, makšķerēšanas
sacensības un Olimpiskā diena.
Novadā darbojās četras iedzīvotāju biedrības, “Sporta klubs Dundaga“, Kolkas sporta klubs,
“Kolkas makšķernieku klubs“, “Dundangas Sendienas“, kā arī vēl personu apvienības zolītes,
šaha, futbola, volejbola un novusa spēlēšanai, kuras sadarbībā ar pašvaldību organizēja un
atbalstīja dažādas sporta sacensības un aktivitātes.
Tūrisma informācijas centrs. 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 darbojas Tūrisma informācijas centrs
(TIC). Iestādē tūrisma funkcijas nodrošināšanai izveidotas divas amata vietas: tūrisma
organizators, kurš ir arī Tūrisma informācijas centra vadītājs un 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. 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
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izstādēs, darbība Kurzemes tūrisma asociācijā (noslēgts sadarbības līgums), sadarbība ar
kaimiņu novadu TIC, kā arī ar citām tūrisma organizācijām u.c. uzdevumi.
TIC un pili kā tūrisma objektu 2020. gadā apmeklēja 12533 tūristi, tai skaitā 1638 ārzemnieki.
•

Kubalu skola – muzejs

Kopš 2018.gada muzejs ir Dundagas Kultūras pils struktūrvienība. Muzeja darbību nodrošina
trīs darbinieki (muzeja vadītājs, muzeja vecākais speciālists un tehniskais darbinieks). Muzeja
darbības tiesiskais pamats ir Dundagas Kultūras pils nolikums (apstiprināts ar 22.12.2017
Domes lēmumu Nr.278, protokola Nr.15., 5.p.) un muzeja reglaments (saskaņots
22.12.2017.).
Ar novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr.42 (protokols Nr.4, 16§) apstiprināti muzeja
darbības un plānošanas pamatdokumenti laika periodam 2020.-2025.g.: 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 2025.gada
6.jūlijam.
Muzeja galvenais mērķis 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.
Muzeju apmeklējuši 589 apmeklētāji, kas ir ievērojams samazinājums, kurš veidojies saistībā
ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās situācijas ierobežojumiem un notikuši tikai daži no
plānotajiem pasākumiem - Dinsberga pamatskolas salidojums, Zinību diena, atklāta izstāde
par Sofiju Dravnieci un līdzdalība Ziedoņa muzeja pasākumā “Ceļā ar Baronu“ ar kopējo
pasākumu apmeklētāju skaitu – 68. Muzejā ir notikušas filmēšana televīzijas raidījumam,
mākslas un izglītojošām filmām.
2020. gadā pabeigta muzeja akreditēšana nākamajam akreditācijas periodam un saņemta
akreditācijas apliecība, instrumentāli uzmērītas muzeja zemes robežas, uzturētas muzeja
teritorijā esošās pļavas, pastaigu laipas un etnogrāfiskie ainavas elementi, veikti
elektroinstalācijas tehniskie mērījumi, papildināta ugunsdzēsības signalizācijas sistēma un
muzeja saimniecības ēkai uzstādītas koka notekrenes.

3.7. Dundagas novada Centrālā bibliotēka
Dundagas novadā darbojas 5 pašvaldības 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.
2019.gadā visām Dundagas novada pašvaldības bibliotēkām notika atkārtotā akreditācija
(iepriekšējā veikta 2013.gadā) vietējas nozīmes bibliotēkas statusa iegūšanai. Veiksmīga
akreditācijas procesa rezultātā tās akreditētas uz 5 gadiem.
2020. gadā lietotājiem visās novada bibliotēkās piedāvātas izmantot datu bāzes Letonika un
Lursoft laikrakstu bibliotēka. Izmantošana bibliotēkas datoros ir bez maksas.
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2020.gadā novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par Mazirbes bibliotēkas
pārvietošanu no Mazirbes skolas ēkas (kura pēc skolas likvidācijas ir iznomāta uzņēmējam)
uz pašvaldībai piederošo 1.stāva 3 istabu dzīvokli daudzdzīvokļu mājā. Decembrī bibliotēka
darbu uzsāka izremontētās un pilnībā pielāgotās telpās pakalpojuma nodrošināšanai .
Labs telpu un biroja aprīkojuma stāvoklis ir Dundagas, Kaļķu, Mazirbes un Vīdales
bibliotēkās. 2020.gadā par pašvaldības līdzekļiem Dundagas bibliotēkai tika iegādāti aizkari
bērnu nodaļas 4 logiem par EUR 160,00 karstumu aizturošas žalūzijas 2 logiem lasītavā par
EUR 465,85 velonovietne par EUR 176,03 un dators ar monitoru un programmatūru par EUR
1044,05 Mazirbes bibliotēkai.
Bibliotēku darbu 2020.gadā būtiski ietekmēja kopējā epidemioloģiskā situācija valstī un
Covid-19 sakarā izsludinātā ārkārtas situācija. Bibliotēkas vairākus mēnešus lietotājus
apkalpoja bezkontakta režīmā.
Dundagas novada Centrālā bibliotēkas darbu nodrošināja 2 bibliotekāres un vadītāja.
Bibliotēkas lietotāju skaits 495, no tiem vecumā līdz 18 gadiem - 233. Apmeklētība - 5859
reizes. Izsniegums - 11 735 krājuma vienības. Kopēšanas, printēšanas un skenēšanas
pakalpojums sniegts 15 194 vienību apjomā. Bibliotēkas krājums 2021. gada 1.janvārī –
20 738 vienības.
Bibliotēkā lietotāji tiek apkalpoti bērnu abonementā un pieaugušo abonementā, kur
pieejami arī preses izdevumi. Bibliotēkas lietotājiem piedāvājām grāmatas un preses
izdevumus lietošanai uz vietas bibliotēkā un lasīšanai mājās, sniedzām uzziņas pēc
pieprasījuma, veicām kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus no bibliotēkā esošajiem
materiāliem vai klienta personīgajiem dokumentiem un materiāliem. Interesentiem bija
iespēja izmantot datortehniku un pastāvīgo interneta pieslēgumu.
2020.gadā saviem lasītājiem bija pieejami 4 nosaukuma laikraksti un 33 nosaukuma žurnāli
(salīdzinot ar 2019. gadu preses piedāvājums ir stabils).
Kalendārā gada garumā apskatei piedāvātas 44 izstādes ar 992 eksponētām vienībām (t.sk. 5
izstādes ar 195 lielformāta/netradicionālām (piem., 20 gleznas) eksponētām vienībām) un 9
pasākumi, kurus apmeklējuši 198 interesenti.
Lietotāju konsultēšana datoru un interneta izmantošanā notika individuālu konsultāciju
veidā pēc pašu lietotāju lūguma. Covid-19 ierobežojumu sakarā, šāda veida konsultācijas
bieži sniedzām attālināti – telefoniski. Gada laikā, 72 apmeklētājiem 105 reizes sniegta
palīdzība datora un interneta izmantošanā. Visbiežāk šāda veida palīdzība bija nepieciešama
kādas konkrētas mājas lapas atrašanā un atvēršanā, mācījām kā pievienot pielikumus epastiem, kā izdrukāt šos pielikumus, palīdzējām formatēt sagatavotos dokumentus, ļoti bieži
veikt dažāda veida maksājumus (e-rēķinus) un sagatavot veikto maksājumu banku pārskatus,
veikt darbības ar attēliem Microsoft Manager programmā, aizpildīt gada ienākumu
deklarācijas VID EDS, iesniegt algas nodokļu grāmatiņas un aktivizēt maksājumu kartes, kuras
klienti saņem pa pastu. Esam palīdzējušas pieprasīt slimības pabalstu izmaksas, saistībā ar
elektroniskajām slimības lapām
Gada laikā fiksētas 130 dažāda tematiskā uzziņas. Sniegto uzziņu tematika ir plaša, bet
visvairāk lietotājiem ir bijis vajadzīgs palīdzēt atrast atbildes sabiedrisko zinātņu un tehnikas
jomās, literatūrzinātnē un lauksaimniecībā.
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Bibliotēka ir iesaistījusies vairākās lasīšanas veicināšanas programmās, kā piemēram, jau 17
gadu Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2020 un ceturto gadu Grāmatu Starts (sadarbojoties ar
pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte“ 4 gadus veciem bērniem) un Skaļā lasīšana
(programma 5. un 6.klašu skolēniem).
•

Kaļķu bibliotēka

Bibliotēkas lietotāju skaits - 46, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 14. Apmeklētība 811 reizes.
Izsniegums 3530 krājuma vienības. Bibliotēka abonēja 13 preses izdevumus. Bibliotēkas
krājums 2021.gada 1.janvārī – 4387 vienības.
2020.gadā bibliotēkā bijušas 4 izstādes.
•

Kolkas bibliotēka

Bibliotēkas lietotāju skaits - 182, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 46. Apmeklētība 1560
reizes. Izsniegums 5070 krājuma vienības. Bibliotēkas krājums 2021.gada 1.janvārī – 9974
vienības. Bibliotēka abonēja 23 preses izdevumus. 2020.gadā bibliotēkā bijušas 29 izstādes
un 6 pasākumi.
•

Mazirbes bibliotēka

Lietotāji 106, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 17. Apmeklējums 555 reizes. Izsniegums 3533
krājuma vienības. Bibliotēkas krājums 2021.gada 1.janvārī – 3604 vienības. Bibliotēka
abonēja 20 preses izdevumus. 2020. gadā bibliotēkā bijušas 7 izstādes un 1 pasākums.
•

Vīdales bibliotēka

Lietotāji 77, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 16. Apmeklējums 553 reizes. Izsniegums 3286
krājuma vienības. Bibliotēkas krājums uz 01.01.2021. – 4180. Bibliotēka abonēja 13 preses
izdevumus. Interesentiem piedāvātas 14 izstādes un 3 tematiski pasākumi/aktivitātes
sadarbībā ar dažādām organizācijām un pašvaldības struktūrvienībām.

3.8.

Sociālais dienests

Dundagas novada Sociālais dienests ir Dundagas novada domes izveidota 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, domes saistošos noteikumus un
lēmumus, citus normatīvos aktus, kā arī Sociālā dienesta nolikumu. Sociālā dienesta darbības
nodrošināšanai 2020. gadā izlietoti pašvaldības budžeta līdzekļi EUR 84249,30.
Sociālajā dienestā 2020.gadā tika nodarbināti seši darbinieki un vadītājs. Četri sociālā darba
speciālisti, trīs no tiem Dundagā - sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem,
sociālās palīdzības organizators un sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām,
viens sociālais darbinieks Kolkas pagastā, Kolkā un viens tehniskais darbinieks. Visiem sociālā
darba speciālistiem ir augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā. Pakalpojumu “aprūpe
mājās“ nodrošināja viena aprūpētāja uz 0,5 darba slodzi
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No 2020.gada augusta mēneša iestādi vada vadītājas pienākumu izpildītāja, apvienojot darba
pienākumus ar sociālo darbu darbā ar pilngadīgām personām. Līdz 2020.gada augustam
iestādes vadītājs bija vīrietis, pārējie darbinieki ir sievietes, vidējais vecums - 44 gadi.
Ievērojot prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem, Sociālā dienesta darbinieki 2020.gada
laikā ikdienas darba pienākumu veikšanai papildināja savas zināšanas un cēla savu
kvalifikāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apmeklējot kursus, apmācības un
seminārus. Darbiniekiem tika nodrošinātas supervīziju sesijas.
Sociālajiem pabalstiem, pašvaldību brīvās iniciatīvas pabalstiem
pakalpojumiem 2020. gadā izmaksāti EUR 132640,66 no tiem:

un

sociālajiem

- Garantētā minimālā ienākuma pabalsti EUR 2118,99 (kopā 15 personām);
- Dzīvokļa pabalstiem EUR 2758,28 (52 mājsaimniecības), no tiem malkas iegādei EUR
2460,00 īres, komunālajiem izdevumiem EUR 298,28;
- Pabalsti beidzoties aizbildniecībai EUR 377,77 (1 personas);
- Pabalsts audžuģimenei bērna uzturēšanai EUR 9288,00 (3 bērni);
- Pabalsts bārenim turpinot izglītību EUR 2335,08 (6 bez vecāku gādības palikušie bērni);
- Pabalsti brīvpusdienām, ēdināšanai izglītības iestādēs EUR 12669,49 (61 izglītojamajiem);
- Pabalsti ārkārtas situācijās EUR 1363,07 (8 personas);
- Pabalsts mācību līdzekļu iegādei EUR 119,61 ( 3 bērniem);
- Pabalsti ārstēšanās izdevumu daļējai apmaksai EUR 4163,81 (23 personām);
- Pabalsts trūcīgo personu apbedīšanai EUR 579,51 (2 persona);
- Pabalsts aprūpei EUR 3717,87 (4 personas);
- Pabalsts jaundzimušajiem EUR 2990,00 (23 personas);
- Apbedīšanas pabalsts EUR 750,00 (10 personas);
- Apbedīšanas pabalsts pēc koplīguma EUR 2365,00 (11 personas);
- Pabalsti represētām personām EUR 1110,00 (37 personas);
- Pabalsts cienījamu vecumu sasniegušu personu sveikšanai EUR 1380 (46 personas);
- Pabalsts nozīmīgu gadu laulību jubilejās EUR 305 (6 laulāto pāri);
Citi pabalsti - EUR 5832,72 (2 personas), pabalstu apjomu un izmaksas kārtību nosaka
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1. pants.
Psihologa pakalpojumu apmaksai izlietoti EUR 4293,15 (pakalpojumu saņēma 21 personas).
Sociālie pakalpojumi tika pirkti no divām bērnu ilgstošās sociālās aprūpes institūcijām:
1. SOS Bērnu ciemats “Īslīce“, EUR 4440,00 (2 bērni),
2. Irlavas bērnu aprūpes centrs “Sapņi“ EUR 7154,44 ( 1 bērns).
Sociālie pakalpojumi pieaugušām personām ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā tika pirkti:
1. SIA “Dundagas veselības centrs“ EUR 56236,19 (12 personas),
2. Pansionāts “Lauciene“ 10010,55 (2 personas).
Izvērtēta un piešķirta brīva ēdināšana 64 Dundagas PII “Kurzemīte“ bērniem un Kolkas
pamatskolas pirmsskolas izglītības 6 bērniem. Finanšu līdzekļi pabalstu segšanai tika iekļauti
minēto iestāžu budžetos.
Sociālā palīdzība. 2020. gadā notikušas 52 sēdes, izskatīti 373 iesniegumi sociālās palīdzības
- pabalstu saņemšanai un izvērtētas 97 materiālo ienākumu deklarācijas. Izsniegtas 51
izziņas trūcīgo ģimeņu/personu statusam, 46 izziņas maznodrošināto ģimeņu/personu
statusam, 14 izziņas krīzes situācijā nonākušām ģimenēm/personām. Sociālajiem pabalstiem,
pašvaldību brīvās iniciatīvas pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem izmaksāti EUR
132640,66. sadalījumu par pabalstu veidiem skatīt sadaļā – finanšu resursi un to izlietojums.
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28.tabula. Pārskats par Dundagas novada Sociālā dienesta darbību.
Avots: Dundagas novada Sociālais dienests

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)

2018.
57
532

2019.
55
344

2020.
52
437

152

81

97

45
(87)
75

31
(39)
48

35
(65)
51

153690,88

155352,10

132640,66

29.tabula. 2020. gadā sociālo palīdzību saņēmušo statistika.
Avots: Dundagas novada Sociālais dienests

Ģimenes
personas ģimenēs - kopā
bērni
t.sk.bērni ar invaliditāti
pilngadīgas darbspējīgas personas
strādājošas personas
no
nestrādājošas personas
tām no tām
personas bērna
kopšanas atvaļinājumā
pilngadīgas personas ar invaliditāti
pensijas vecuma personas

ģimeņu skaits
personu skaits
personu skaits
personu skaits
personu skaits
personu skaits
personu skaits

97
320
162
4
110
6
98

personu skaits
personu skaits
personu skaits

6
23
25

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem projekta ietvaros dalītas bezmaksas
pārtikas pakas, zīdaiņu pārtikas pakas, higiēnas pakas, zīdaiņu higiēnas pakas un mācību
līdzekļu pakas trūcīgajām ģimenēm/personām.
Maija mēnesī Talsu novada fondā tika realizēts projekts “Paši VARAM – paši DARĀM 2020,“
un šajā projektā piedalījās 23 Dundagas novada daudzbērnu ģimenes. Ģimenes tika
apzinātas un noskaidrots, vai vēlas saņemt augļu kociņus vai ogu krūmus. Katra ģimene
saņēma izvēlētos stādus, sēklas, ar ko papildināt savus mazdārziņus.
Iedzīvotājiem un klientiem bija iespēja saņemt lietotos apģērbus un apavus, kurus sarūpējuši
mūsu pašu novada līdzcilvēki.
Sniegtie sociālie pakalpojumi. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumam projekta “Kurzeme
visiem“ ietvaros tika saņemti 6 iesniegumi, nodrošināts pakalpojums atbilstoši
individuālajam atbalsta plānam. Pakalpojumu (fizioterapija, montesori) saņēma 6 bērni.
Sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem - 2 bērniem
pakalpojums tika nodrošināts Ventspils krīžu centrā “Paspārne“.
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Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā. Saņemts un izvērtēts 1 iesniegums,
veiktas fizisko un garīgo spēju izvērtēšanas, un aprūpes līmeņa noteikšana personām ar
funkcionāliem traucējumiem, pieņemts pozitīvs lēmums ilgstošai aprūpei institūcijā
personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un dzīvot patstāvīgi.
Aprūpes mājās pakalpojumi. Pakalpojumu saņēma 7 personas, kuras 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. Pakalpojumu nodrošina
Sociālā dienesta darbinieks – aprūpētājs. Aprūpe mājās pabalstu saņem 4 personas, kurām
aprūpi veic personas uzticības persona. Aprūpe mājās pakalpojumu projekta “Kurzeme
visiem“ ietvaros saņēma divi bērni ar funkcionāliem traucējumiem.
Asistenta pakalpojumi pašvaldībā. Atbilstoši 18.12.2012. MK noteikumiem Nr.942 “Kārtība,
kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā“ 2020. gadā Sociālajā dienestā
reģistrēti 8 iesniegumi asistenta pakalpojumiem, izvērtējot asistenta pakalpojuma
nepieciešamības pamatojumu, tika pieņemti 8 lēmumi asistenta pakalpojumu piešķiršanai,
noslēgti uzņēmuma līgumi. Asistenta pakalpojums tika nodrošināts 8 personām.
Psihologa konsultācijas. Sociālais dienests nodrošināja psihologa pakalpojumus 20
personām, no tiem 7 bērni un 13 pilngadīgas personas. Pakalpojums tiek sniegts reizi nedēļā.
Sociālai darbs ar ģimenēm un bērniem. Sociālā darba mērķis ir palīdzēt ģimenei ar bērniem
noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot sociālās prasmes un iemaņas,
sniedzot atbilstošus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Lai palīdzētu vecākiem risināt ar
bērnu audzināšanu, aprūpi saistītus jautājumus, attīstīt sociālās prasmes, iemaņas un
sekmētu bērnu attīstībai labvēlīgu vidi, ģimenēm tiek sniegts psiholoģisks, emocionāls un
izglītojošs atbalsts. Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem ir:
1. sociālā darbinieka individuālās konsultācijas (konfliktsituācijās, krīzes situācijās,
grūtībās bērnu audzināšanā, ģimenes problēmu risināšanā, aizbildņiem,
audžuģimenē);
2. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi - no vardarbības cietušiem
bērniem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem,
nepilngadīgām grūtniecēm un māmiņām, krīzes situācijā nonākušiem bērniem un
viņu ģimenēm, īslaicīgās uzturēšanās pakalpojumi krīzes centros;
3. sociālā atbalsta pakalpojums – ģimenes asistents;
4. pārstāvēt ģimeņu ar bērniem intereses valsts un pašvaldības institūcijās.
Lai uzlabotu to ģimeņu dzīves kvalitāti, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, tiek
organizēti dažādi pasākumi, sadarbībā ar citām institūcijām:
1.
2.
3.
4.
5.

aktīva sadarbība ir ar Dundagas novada bāriņtiesu, starpprofesionāļu sanāksmes,
kopīgi dzīvesvietas apsekojumi,
ar Dundagas novada pašvaldības policiju, informācijas apmaiņa,
starpprofesionāļu sanāksmes, un kopīgi dzīvesvietas apsekojumi,
kopīgi preventīvie pasākumi ar Valsts policiju, Probācijas dienestu
starpprofesionāļu sanāksmes, gadījumu analīzes, informācijas apmaiņa,
skolu sociālajiem pedagogiem, kopīgas tikšanās ar vecākiem, sociālo gadījumu
kopīga analīze,
psihologs, rehabilitācijas nodrošinājums dzīvesvietā,
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6.

Talsu novada krīžu centrs, Zantes krīžu centru un Ventspils krīžu centrs
“Paspārne“ vardarbības rehabilitācijas nodrošināšana institūcijā.
Sociālajam darbiniekam darbam ar ģimenēm un bērniem ir 29 klientu lietas. Bērniem, kuru
vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības, tiek nodrošināts ārpusģimenes aprūpes
pakalpojums. 1 novada bērns par pašvaldības līdzekļiem uzturējās ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenēs – 3 bērni.
Sociālās korekcijas plāni. Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem,
kuri izdarījuši likumpārkāpumu ir viens aktīvs sociālās korekcijas plāns un veikts sociālais
darbs.
2020.gadā Sociālajā dienestā pavisam bija 227 klientu lietas, starp kurām ir tādas ar ko
darbinieki strādā katru nedēļu, ik pa pāris nedēļām, katru mēnesi, vai retāk. Kopā veiktas 59
personu apsekošanas dzīvesvietā. Sadarbojoties ar institūcijām veikts sociālais darbs
(ģimeņu apsekošanas, sociālās un materiālās situācijas izvērtēšana, sociālās korekcijas
programmas sagatavošana, darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, starpinstitucionālā,
starpprofesionālā informācijas apmaiņa, ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma veikšana
u.c.) – sagatavojot iesniegumus/atbildes vēstules: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijai (43), Labklājības ministrijai (5), Latvijas bērnu fondam (1), Dundagas novada
priekšsēdētājam, izpilddirektorei, grāmatvedībai (62), Dundagas novada bāriņtiesai (4),
Kandavas novada bāriņtiesai (1), Valsts policijai (1), Kolkas pamatskolai (2), Dundagas
vidusskolai (2), psihiatrei dr. Strēlniecei (5), Valsts sociālās aprūpes centriem (10), Tukuma
sociālajam dienestam (3), Talsu novada sociālajam dienestam (2), Kuldīgas novada
pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests“ (1), Rojas novada sociālajam dienestam (1), Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai (2), Iļģuciema cietumam (1), Valsts probācijas
dienestam (1), Latvijas Republikas Tiesībsargam (1), privātpersonām (21), Sociālās
integrācijas valsts aģentūrai (7), Dundagas veselības centram (10), Rīga tūrisma tehnikumam
(1), ZZ Datas (1), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (1), Valsts darba inspekcija (1),
Kurzemes plānošanas reģionam (3), Pirmsskolas izglītības iestādei “Kurzemīte“ (4).
Sabiedrības informēšana. Par aktuālajiem jaunumiem sociālajā sfērā sabiedrības
informēšanā, Sociālais dienests ir izmantojis informatīvo izdevumu “Dundadznieks“ un
laikrakstu “Talsu vēstis“. Informācija par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
aktualitātēm tika ievietota pašvaldības mājas lapā www.dundaga.lv , informācija tiek izlikta
uz informācijas stendiem, iedzīvotājiem ir pieejami bukleti par sociālo palīdzību un
pakalpojumiem.
Pasākumi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Sociālās palīdzības un sociālā darba
efektivitātes uzlabošanai sociālajam dienestam ir nodrošinātas atbilstošas telpas adresē
Bānīša iela 4, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads.
Klientu sociālās situācijas, trūcīgā statusa izvērtēšanai Sociālajam dienestam ir piekļuve
šādiem datu reģistriem: uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra,
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par attiecīgās pašvaldības
teritorijā un citu novadu teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, Valsts vienotā
datorizētā zemesgrāmata, Iedzīvotāju reģistrs, VSAA Sociālās apdrošināšanas informācijas
sistēma, CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs, NVA bezdarbnieku uzskaites
un reģistrēto vakanču informācijas sistēma, Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas un
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VID. Tiek veikta visas sniegtās sociālās palīdzības elektroniskā datu uzskaite ZZ Dats sociālās
palīdzības uzskaites sistēmā SOPA.
Saskaņā ar 2016.gadā noslēgto vienošanos starp Sociālo dienestu un Labklājības ministriju
par datu uzskaiti, datu apmaiņu informācijas sistēmā SPOLIS (Ministrijas pārziņā esošā Valsts
sociālās politikas monitoringa informācijas sistēma, no kuras notiek datu izgūšana un
nosūtīšana, kā arī kurā notiek datu saņemšana), ikmēneša atskaites par sociālo palīdzību un
pakalpojumiem tiek nosūtītas Labklājības ministrijai. (2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta
noteikumi Nr.338 “Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības jomā“, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.942
“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā“ 21., 24. un 25.punkts;
Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.587 “Valsts sociālās politikas
monitoringa informācijas sistēmas noteikumi“ 17.3.apakšpunkts)
Katru mēnesi tiek veikta budžeta izdevumu analītiskā uzskaite un tiek gatavota:
1.

statistikas atskaite Labklājības ministrijai par sniegto sociālo palīdzību Dundagas
novada iedzīvotājiem,
2. atskaite Latvijas Sarkanajam krustam par izsniegtajām Eiropas Kopienas pārtikas
un higiēnas pakām, mācību līdzekļu, somu izdali,
3. finanšu pieprasījums, atskaite Labklājības ministrijai par asistenta pakalpojumu
pašvaldībā.
Katru ceturksnī tiek gatavota atskaite Labklājības ministrijai par supervīzijām un atskaite
Kurzemes plānošanas reģionam par projektu “Kurzeme visiem” (Nr.9.2.2.1./15.I/004).

3.9. Pašvaldības policija
Dundagas novada teritorijā sabiedriskās kārtības nodrošināšanu veic Dundagas novada
pašvaldības policija. Dundagas novada teritorijā darbu veic arī Talsu iecirkņa 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.
30.tabula. Dundagas novada pašvaldības policijas operatīvā informācija (2017.-2020.).
Avots: Dundagas novada pašvaldības policija

Operatīvās darbības
Saņemtie izsaukumi
Nodota informācija Valsts policijai
Uz vietas atrisinātie konflikti
Valsts vides dienestam
Atklātas noziedzīgas darbības
Veiktas apsekošanas, pārbaudes ar
bāriņtiesu, sociālo dienestu, Valts policijai,
citām iestādēm
Saņemti un atbildēti iesniegumi

2017.
301
25
45
2
1
21

2018.
312
21
54
2
18

2019.
290
23
26
18

2020.
262
12
27
13

29

32

21

16
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Sanāksmes skolās, Dundaga, Kolka
Sastādīti AP protokoli kopā
Sadarbība ar NMP
Sadarbība ar VUGD
Sadarbība ar VRS
Meklētas pazudušas personas
Slimnīcā nogādātas personas
Sadarbība ar AS “Sadales Tīkli“
Sadarbība ar NBS-NMN
Lietas par īpašuma sakopšanu
Patruļu stundu skaits
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
pasākumos
Aizturētas personas alkohola reibumā
Aizturētas nepilngadīgas personas alkohola
reibumā
Par nepilngadīgo smēķēšanu aizturētas
personas
VP nodotas personas
Alkohola un cigarešu nodošanu
nepilngadīgām personām
Reidi jūras kāpu aizsargjoslā,
Par uzliktajiem sodiem kopsummā iekasēts
(EUR)

13
44
7
4
1
6
2
1
1
244
54

5
53
1
1
1
313
70

6
37
3
1
2
1
281
94

22
1
2
412
-

49
1

15
-

20
-

18
-

1

-

3

-

3
1

-

-

-

28
1771

19
2246

9
1885

12
2005

2020.gadā policija turpināja Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas
kontroli, kā arī kontrolēja pašvaldības izdoto saistošo noteikumu “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Dundagas novadā“ un “Par nekustamo īpašumu kopšanu un uzturēšanu“
izpildi.
Administratīvā komisija. 2020. gadā administratīvās komisijas pamatsastāvā izmaiņu nebija
un tā turpināja darbu iepriekšējā 7 locekļu sastāvā - komisijas priekšsēdētājs Madars
Burnevics un komisijas locekļi Ruta Bērziņa, Vizma Lagzdiņa, Dzintars Ozols, Valdis Šleiners,
Ivo Bordjugs un Ineta Mauriņa. Komisijas sekretāres pienākumus turpināja pildīt
pašvaldības sekretāre-lietvede Dace Kurpniece.
Ņemot vērā no 13.marta līdz 9.jūnijam un no 9.novembra valstī izsludināto ārkārtējo
situāciju, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, valstī tika noteikti vairāki epidemioloģiskie
drošības pasākumi, kas viennozīmīgi ietekmēja valsts pārvaldes darbību, tai sk. pašvaldības
darba organizāciju. Līdz ar to arī Administratīvās komisijas darbība tika organizēta atbilstoši
likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību“
noteiktajām prasībām, kas noteica administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanu rakstveida
procesā.
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31.tabula. Administratīvās komisijas darba pārskata kopsavilkums salīdzinājumos.
Avots: Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas dati

Notikušas sēdes
Izskatītas administratīvo pārkāpumu lietas
Pašvaldības pilnvaroto amatpersonu sastādītie
protokoli un lēmumi
Valsts policijas amatpersonu sastādītie protokoli
un lēmumi
Pie administratīvās atbildības sauktas personas
Lietvedība izbeigta
Iekasētā soda nauda (EUR)

2017.
9
23
10

2018.
14
28
11

2019.
17
35
17

2020.
11
23
3

10

17

11

20

18
2
755,65

23
3
902,27

23
21
2
2
1240,00 1285,00

Administratīvā pārkāpuma lietas, kuras izskatītas saskaņā Administratīvās atbildības likumu
no 1.jūlija:
1. Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 48.panta pirmajā daļā noteikto prasību
pārkāpšanu - atbildība paredzēta Bērnu tiesību aizsardzības likuma 77.panta otrajā daļā:
nepilngadīgajiem vecumā no 14-18 gadiem: 2 personām izteikts brīdinājums; 2
personām uzlikts naudas sods 4 nauda soda vienības (20,00 EUR)
2. Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 48.panta pirmajā daļā noteikto prasību
pārkāpšanu - atbildība paredzēta Bērnu tiesību aizsardzības likuma 77.panta otrajā daļā
– nepilngadīgajiem vecumā no 11-14 gadiem: piemērots audzinoša rakstura piespiedu
līdzeklis – 2 personām piemērots brīdinājums
3. Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 23.panta piektajā daļā noteikto prasību
pārkāpšanu - atbildība paredzēta Bērnu tiesību aizsardzības likuma 81.pantā nepilngadīgajiem vecumā no 11-14 gadiem: piemērots audzinoša rakstura piespiedu
līdzeklis – 1 personai piemērots brīdinājums
4. Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 87.pantā noteikto prasību pārkāpšanu – atbildība
paredzēta Bērnu tiesību aizsardzības likuma 87.pantā – personai izteikts brīdinājums
5. Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 48.panta pirmajā daļā noteikto prasību
pārkāpšanu - atbildība paredzēta Bērnu tiesību aizsardzības likuma 78.panta otrajā daļā:
nepilngadīgajiem vecumā no 14-18 gadiem: 1 personai uzlikts naudas sods 2 nauda soda
vienības (10,00 EUR)
32.tabula. Dundagas novada administratīvo pārkāpumu izskatīšanas statistika 2020.gadā.
Avots: Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas dati

Darbība
Notikušas sēdes
Izskatītas administratīvā pārkāpuma lietas un pieņemti lēmumi, no tiem:
1.Administratīvā pārkāpuma protokoli:
1) pašvaldības policijas inspektoru sastādītie - 1
2) Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības
policijas nodaļas inspektoru sastādītie - 5
Par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem pie administratīvās
atbildības sauktajām personām uzliktie sodi, no tiem:

Skaits
11
23
6

6
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1) izteikti brīdinājumi - 3
2) uzlikti naudas sodi – 3
2.Lietas materiāli par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu
bērniem:
(no janvāra līdz augustam)
1) Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības
policijas nodaļas inspektoru sastādītie - 5
2) Talsu novada pašvaldības policija - 1
Pie administratīvās atbildības sauktajām personām piemēroti pamata
audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi:
1) izteikti brīdinājumi - 4
2) noteikti uzvedības ierobežojumi - uzlikts par pienākumu piedalīties
sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmā uz laiku - 2
3.Sūdzības-iesniegumi par pašvaldības policijas inspektoru pieņemto
lēmumu par administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu un
protokolu - lēmumu apstrīdēšanu
Pieņemti lēmumi:
1) par lietvedības izbeigšanu, jo iestājies noilgums
administratīvā pārkāpuma lietā - 1
2) par termiņa pagarināšanu - 1
3) uzlikti naudas sodi kopsummā, EUR
4) sods izpildīts

6

Piezīme 1
2
9
40,00
1285,00 uz
03.12.2020.2

2020.gadā vislielākais administratīvo pārkāpumu skaits bija nepilngadīgo personu izdarītie
pārkāpumi, kas ir diezgan satraucošs fakts. Kopumā izskatītas 15 administratīvās pārkāpuma
lietas, tai sk. par alkoholisko dzērienu lietošanu, smēķēšanu, tabakas izstrādājumu
uzglabāšanu, fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu, sabiedriskā miera traucēšanu. Pie
administratīvās atbildības sauktas 5 personas, sekojoši 3 nepilngadīgie gada laikā
pārkāpumus izdarījuši vairākkārt. Viena no pārkāpumu izdarījušām nepilngadīgajām
personām gan bāriņtiesas, gan komisijas redzeslokā nonākusi jau iepriekšējos gados. Šajā
gadā ievērojami samazinājušies administratīvie pārkāpumi par dzīvnieku turēšanas un
labturības prasību neievērošanu, saņemtas un izskatītas tikai divas lietas (liellopi), pie
administratīvās atbildības saukta viena fiziska un viena juridiskā persona. Par fizisku un
emocionālu vardarbību pret bērnu (LAPK 172.2 p.) sodīta 1 persona, savukārt, par bērnu
aprūpes pienākumu nepildīšanu (LAPK 173 p.1 d.) sodītas 2 personas.

3.10. Bāriņtiesa
Dundagas novada bāriņtiesa ir pašvaldības veidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas
pilda valsts uzliktās funkcijas. Dundagas novadā bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos

1

Līdz 30.06.2020. sūdzības- iesniegumi par apstrīdēšanu netika saņemtas, bet no 01.07.2020. pēc AAL stāšanās spēkā šīs lietas vairs nav
komisijas kompetencē
2
tai skaitā labprātīgi izpildītie, kā arī izpildītie ar piespiedu piedziņu

38

DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2020.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus,
jo novadā nav notāra.
Dundagas novada bāriņtiesā strādāja priekšsēdētāja uz pilnu slodzi, viens bāriņtiesas
loceklis, kuram ir darba stundu apmaksa un, pamatojoties uz Sadarbības līgumu, kas noslēgts
ar Talsu novada pašvaldību, strādā divi Talsu novada bāriņtiesas locekļi. Bāriņtiesas
priekšsēdētāja nav pieņēmusi vienpersoniskus lēmumus.
Par 3 ģimenēm, kurās aug 12 bērni, bāriņtiesa sniegusi informāciju citām iestādēm, ka
ģimenē netiek pietiekami nodrošināta bērna aprūpe, uzraudzība un audzināšana.
Novadā 12 bērni ir ārpusģimenes aprūpē. Aizbildnībā ir 8 bērni, 3 bērni ir audžuģimenēs,
viens 12 gadus vecs zēns uzturas ārpusģimenes aprūpes iestādē. Novadā ir trīs
audžuģimenes. Viena ģimene ir specializētā (bērniem ar īpašām vajadzībām) audžuģimene.
Novadā bāriņtiesā 9 personām ir aizgādņi, kuri pārstāv personas ar daļēju rīcībspēju
mantiskos darījumos. 7 lēmumi tika pieņemti par nepilngadīgo bērnu un personu ar
ierobežotu rīcībspēju mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību. Nevienam vecākam
nav atņemtas aizgādības tiesības.
No jauna 2020.gadā izveidotas 6 lietas, lietvedībā aktīvas ir 84 lietas, pieņemti 14 lēmumi. Ir
veiktas 299 notariālā darbība.

3.11. Dzimtsarakstu nodaļa
2020. gadā Dzimtsarakstu nodaļā kopumā sastādīti 100 civilstāvokļu reģistri.
Reģistrētas 25 laulības.
Reģistrētas 26 dzimšanas – 10 meitenes un 16 zēni, kas ir par 5 jaundzimušajiem mazāk nekā
iepriekšējā gadā. Divi zēni un viena meitene no šī kopskaita papildinājuši Kolkas pagasta
iedzīvotāju pulku.
Reģistrētas 49 miršanas – 26 sievietes un 23 vīrieši, kas ir par 5 mirušajiem vairāk nekā
2019.gadā. No šī kopskaita 9 mirušie ir Kolkas pagastā.
Ar pašvaldības atbalstu jau astoto gadu turpinājās aizsāktā tradīcija - aizvadītajā gadā
dzimušo un novadā deklarēto mazuļu svinīga uzņemšana Dundagas novada saimē, mazuļu
vārdus ierakstot Goda grāmatā un pasniedzot sudraba karotīti ar gravējumu “Mazais
dundadznieks“, vai “Mazais kolcinieks“ un bērna vārdu .
Lai godinātu ģimenes vērtību saglabāšanu, pašvaldība piešķir vienreizēju materiālo pabalstu
ģimenēm 50, 55, 60, 65, 70, un 75 gadu laulību jubilejās. 2020. gadā vienreizējo pabalstu
ģimenes laulību jubilejā saņēma četras ģimenes.
2020.gada 27. augusta domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu, ka ar 2021. gada 2. janvāri
spēkā stājās jaunas izmaksas par Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem un atvieglojumi
maksas pakalpojumiem laulības slēdzējiem
• 100% apmērā – ja abi laulības slēdzēji ir 1. vai 2. grupas invalīdi un/vai normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem;
• 50% apmērā – ja viens no laulības slēdzējiem ir 1. vai 2. grupas invalīds un/vai
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīts par trūcīgu.
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•

Reizi gadā, Ģimenes dienā 15. maijā personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
Dundagas novads, kuri dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un ir atzinuši paternitāti
bērnam (bērniem), svinīgā laulības reģistrācija ir bez maksas, apmaksājot tikai valsts
nodevu 14 EUR apmērā.

3.12. 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 programmas izstrādi un uzraudzību, teritorijas
plānošanas uzraudzību, apkopot un sniegt informāciju par teritorijas attīstības programmas
realizāciju, īstenot teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, nodrošināt pašvaldības
nekustamo īpašumu un nodokļu uzskaiti, nodrošināt pašvaldības projektu vadību,
informācijas tehnoloģiju attīstību, kā arī sekmēt iestādes uzdevumu īstenošanu.
2019.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“ un tas turpināts ar 2019. gada 24.oktobra sēdes lēmumu
Nr.21 (protokols Nr.14), kad nolēma par jaunas teritorijas plānojuma redakcijas izstrādi.
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 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.
2020.gadā sagatavoti un pašvaldībā pieņemti lēmumi par 17 zemes ierīcības projektu
izstrādi, par apstiprināšanu izdoti 8 lēmumi. Sagatavoti un izdoti 27 lēmumi par koku ciršanu
ārpus meža. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu ir pieņemti 4 lēmumi.
Sagatavoti 17 lēmumi par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
2020.gadā sagatavotas un izsniegtas 36 izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma
tiesības.
2020.gadā pabeigta sekojošu projektu īstenošana:
1. “Pašvaldības autoceļa ”Mazās darbnīcas–Būdeni“ posma no 0,00 līdz 3,3 km pārbūve
Dundagas pagastā, Dundagas novadā“, projekta kopējās izmaksas 261 493,75 EUR
apmērā, Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējums – 26 149,38 EUR apmērā.
2. “Pašvaldības autoceļa “Kubele – Stirniņi“ posma no 3,50 km - 4,73 km pārbūve
Dundagas pagastā, Dundagas novadā“, projekta kopējās izmaksas 106 712,31 EUR
apmērā, Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējums – 9 701,12 EUR apmērā.
3. “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana“, projekta kopējās
izmaksas – 200 000 EUR, Dundagas novada pašvaldībai piešķirtais finansējums
12 001,46 EUR.
4. “Pieejas nodrošināšana Kalna dārzam“ projekta kopējās izmaksas 61 743,63 EUR
apmērā, Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējums – 16 743,63 EUR apmērā.
5. Īstenoti vietējo iniciatīvu projekti, Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējums –
3 219,62 EUR apmērā.
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6. “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis
“UNESCO – tūrisms““, kopējās izmaksas 1 123 547,00 EUR apmērā, Dundagas novada
pašvaldības līdzfinansējums - 14 971,20 EUR apmērā.
2020. gadā uzsākta vai turpinās sekojošu projektu īstenošana:
1. Turpinās “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana,
eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība“ projekta īstenošana, projekta
kopējās izmaksas 588 235,30 EUR apmērā, Dundagas novada pašvaldības
līdzfinansējums – 66 176,47 EUR apmērā.
2. Uzsākts projekts “Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā“,
projekta kopējās izmaksas 55 123,97 EUR apmērā, Dundagas novada pašvaldības
līdzfinansējums 9 518,68 EUR apmērā.
Dundagas pagasta teritorijai spēkā esoši ir saistošie noteikumi Nr.10 “Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 2016.gadam grozījumu grafiskā daļa un
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.gadā,
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.§.).
Pašvaldība 2020. gadā organizēja vietējo iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis bija
atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu novadā. Lai
turpinātu mudināt iedzīvotājus vides kopšanā un vietējās tautsaimniecības attīstībā, kā
2020.gada prioritāros virzienus noteica 2019. gada iestrādes un virzienus “Vide“ un
“Tautsaimniecība“. Atbalstītie projekti:
1.

2.
3.

4.

Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze - “Kolkas katoļu baznīcas
apkārtējās ainavas uzlabošana: dzīvžoga sakopšana un atjaunošana, dekoratīvā kroņa
nostiprināšana zvana tornī“, atbalsta apmērs EUR 717,48.
Kolkas evanģēliski luteriskā draudze - “Kļavu vainagu sakopšana un formēšana“, atbalsta
apmērs EUR 675,18.
Biedrība “Dundangas Sendienas“ - “Publiskas atpūtas un maltītes ieturēšanas dabā vietas
labiekārtošana dārzkopības sabiedrības “Ievlejas“ teritorijā Dundagā (3. kārta)“, atbalsta
apmērs EUR 982,48.
Biedrības “Visvīdale” – “Skatuves vietas pilnveidošana Vīdales skolas dārzā”, atbalsta
apmērs EUR 1000.

3.13. Būvvalde
Būvvalde ir pašvaldības struktūrvienība, kas īsteno Būvniecības likumā (2013.) noteikto un
no likuma izrietošo kompetenci.
33.tabula. Būvniecības kontroles rezultatīvie rādītāji.
Avots: Dundagas novada pašvaldības būvvaldes dati

Saņemti būvniecības ieceres iesniegumi
Reģistrēti ienākošie dokumenti
Kopā akceptēta un saskaņota būvniecības dokumentācija

29
75
79
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Izsniegtas būvatļaujas/ atzīme par būvdarbu uzsākšanas
nosacījumu izpildi
Kopā izsniegtas reklāmas izvietošanas atļaujas
Pieņemtas būves ekspluatācijā, veikta atzīme par būvdarbu
pabeigšanu
Izsniegtas rakšanas darbu atļaujas
Sagatavoti būvvaldes sēžu protokoli
Nosūtāmie dokumenti
Izziņas
Atzinumi par būves pārbaudi

23/10
3
4/20
0
0
75
4
1

34.tabula. Būvniecības darbības rezultatīvie rādītāji.
Avots: Dundagas novada pašvaldības būvvaldes dati

Lietas numurs
BIS-BL-341717-945
BIS-BL-337580-938
BIS-BL-330791-967
BIS-BL-318808-918
BIS-BL-240303-577
BIS-BL-240263-573
BIS-BL-233783-565
BIS-BL-231500-560
BIS-BL-229366-580
BIS-BL-148726-572
BIS-BL-146301-547
BIS-BL-126594-571
BIS-BL-123586-532
BIS-BL-123007-588

Objekta nosaukums
Vasarnīca "Liepkalni"
Muciņpirts
T30456 "Dundagas MRS" Dundaga,
Dundagas pag., Dundagas nov. (IO149473)
Pirts Saunags Varīkš
VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" jumta
seguma nomaiņa un lietus ūdens
noteksistēmas nomaiņa
Dundagas vidusskolas apkures sistēmas
rekonstrukcija Saules iela 8, Dundaga
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas
jaunbūve Saulroči 1
Lībiešu tautas nama jumta daļas
atjaunošana II kārta
Rieksti, Kolkas pag., Dundagas nov. ārējā
elektroapgāde (108799200)
Palīgēka
Vienkāršotā atjaunošana. Veikals. Talsu
iela 17, Dundaga, Dundagas pagasts,
Dundagas novads
Dzīvojamās ēkas pārbūve
20kV GVL A-03 (A/st-164- b.Nr.14), A031 pārbūve, Dundagas pagasts,
Dundagas novads (IO-125850)
L24#A/st.162 drošuma paaugstināšana,
Kolkas pag., Dundagas nov. (IO-132811)

Būvniecības veids
Jauna būvniecība
Novietošana
Pārbūve

Jauna būvniecība
Vienkāršota fasādes
atjaunošana
Jauna būvniecība
Jauna būvniecība
Atjaunošana
Jauna būvniecība
Lietošanas veida maiņa
bez pārbūves
Vienkāršota atjaunošana

Pārbūve
Pārbūve

Novietošana, Pārbūve

42

DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2020.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

4. PAŠVALDĪBAS VEIKTIE PASĀKUMI ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
ĪSTENOŠANĀ UN PAŠVALDĪBAS FUNKCIJU PILDĪŠANĀ
4.1. Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana
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 pašvaldības Centrālās
administrācijas iestāde “Saimnieciskais dienests“, bet Kolkas pagasta pārvalde sniedz
atbalstu pašvaldībai piederošu A, B un C grupas ceļu uzturēšanai Kolkas pagasta teritorijā.
2020. gadā Dundagas pagastā veikta asfalta virsmas atjaunošana vidēji 6 cm biezumā Pils
ielā no Maija ielas līdz E.Dinsberga ielai, Saules ielā, Maija ielā, E.Dinsberga ielā un
Jaundundagā 1905.gada ielā.
Kolkas pagasta ceļiem - Ceļa krustojums-Jūrskola-Zembahi Mazirbē, ceļš uz Kolkas kapiem,
Saulrieti-Kāpmaļi un Delfīni-Sarmas. Tika veikta veikta grants seguma atjaunošana. Atbilstoši
sezonai, visa gada garumā veikti ikdienas uzturēšanas darbi pēc nepieciešamības.
Saskaņā ar Dundagas novada pieņemto budžetu, ņemot vērā attīstības programmā norādītās
prioritārās rīcības, 2020.gadā tika veikti sekojoši darbi:
Dundagas pagastā:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Dundagā gājēju celiņa seguma maiņa – bruģa ieklāšana Maija ielā par EUR 9374.97
(ieskaitot PVN), gājēju ietves atjaunošana Talsu ielā 18 līdz Skolas ielai par EUR 12
187 EUR un divi posmi Brīvības ielā par EUR 11 798,09 (ieskaitot PVN).
Dundagā ierīkoti apgaismojuma balsti un LED gaismekļi Bānīša ielā, EUR 5 999,99 (bez
PVN), Vīdales un Slīteres ielā EUR 12 054,53 (bez PVN) apmērā.
Dundagas Tirgus laukuma seguma maiņas un labiekārtošanas darbi Pils ielā 3, EUR 23
533 (ieskaitot PVN).
Dundagas vidusskolas ēkas Saules ielā 8 apkures sistēmas rekonstrukcija, EUR
72 588,35 (ieskaitot PVN) apmērā.
Dundagā SIA ’’Dundagas veselības centrs’’ ēkas otrā stāva vienas telpas remonts,
13972 EUR (ieskaitot PVN) un 1. Stāva gaiteņa remonts EUR 5579 (ieskaitot PVN)
apmērā.
Dundagas vidusskolas ēkā Saules ielā 8 gaiteņa uz sporta zāli remonts, EUR 18081
(ieskaitot PVN) apmērā.
Dundagas vidusskolas ēkā Talsu ielā 18 pabeigts kabineta remonts EUR 7586
(ieskaitot PVN) apmērā.
Pabeigts vienas klases remonts Mazajā skolā (Saules ielā 8) un tualetes telpas pie
sporta zāles remonts EUR 17 120 apmērā (ieskaitot PVN).
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9.

Dundagas vidusskolas ēkā Talsu ielā 18 krievu valodas kabinetā linoleja maiņa un
vienā klases telpā griestu apgaismojuma maiņa EUR 6152 (ieskaitot PVN) apmērā.
Grīdas seguma maiņas divās telpās Dundagas vidusskolas ēkā Talsu ielā 18 un Saules
ielā 8 par EUR 6686 (ieskaitot PVN) apmērā.
Dundagas vidusskolas ēkā Talsu ielā 18 jumta seguma maiņa, EUR 71 096, ieskaitot
PVN apmērā.
Pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Kurzemīte’’ uzstādīti rotaļlaukumu elementi par 5882
EUR ieskaitot PVN.
Dundagā PII “Kurzemīte’’ veikts grupas “Taurenītis“ telpu remonts par 38 799 EUR,
ieskaitot PVN, un centrālās ieejas vējtvera kosmētiskais remonts par 2053 EUR,
ieskaitot PVN.
Iegādāts un uzstādīts granulu apkures katls nekustamā īpašumā ‘’Dakterlejas iela 3’’4 par EUR 7620 (ieskaitot PVN).
Dundagā, Pils ielā 5 veikts Administratīvās ēkas fasādes daļas remonts par EUR 7219
(ieskaitot PVN).
Dundagas pils katlu mājas dušas un WC telpu remonts par EUR 7149 (ieskaitot PVN).
Dundagā tika uzsāka tilta pārbūves būvprojekta izstrāde
Veikta četru vēsturisko logu restaurācijai Dundagas pils telpās par 10 976 Eur
(ieskaitot PVN)
Dundagas pils telpu iekārtošanai izgatavotas un iegādātas mēbeles un garderobes
iekārtas par 4470 EUR
Veikta Dundagas pils mēbeļu sistēmas un aizkaru izgatavošana un uzstādīšana, 12090
EUR (ieskaitot PVN) apmērā.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kolkas pagastā:
1.
Pārbūves remontdarbi Mazirbes bibliotēkas vajadzībām nekustamā īpašumā
‘’Skolotāju mājas 2’’ – 12. par EUR 17885 (ieskaitot PVN).
2.
Kolkā, Kolkas pamatskolā - ēdamzāles remonts 13 512 EUR (ieskaitot PVN), ēkā
“Bērnudārzs “Rūķītis““ vecākās grupas garderobes un ēdienu izdales telpas remonts
par 6987 EUR (ieskaitot PVN), cokola remonts par EUR 980,40, kā arī ēkas un
saimnieciskā bloka pamata virszemes daļas remonts 3973 EUR (ieskaitot PVN).
3.
Kolkā - “Zītaru“ ēkas vienkāršotās atjaunošanas būvniecības dokumentācijas izstrāde
par EUR 4961 un jumta seguma maiņa un pārseguma siltināšana par 30255 EUR
(ieskaitot PVN).
4.
Tika uzsākta tirgus ēkas projekta izstrāde Kolkā.

4.2. Atkritumu saimniecība
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkciju pašvaldībā pilda kapitālsabiedrība SIA
“Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra““, kuras kapitāldaļu turētāji ir:
•
•
•
•
•

Dundagas novada pašvaldība,
Engures novada pašvaldība,
Jaunpils novada pašvaldība,
Jūrmalas pilsētas pašvaldība,
Mērsraga novada pašvaldība,
44

DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2020.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

• Rojas novada pašvaldība,
• Talsu novada pašvaldība,
• Tukuma novada pašvaldība.
Dundagas novada pašvaldībai pieder 53217 kapitāla daļas, kas pārstāv 4.284% no kopējās.
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra““ rīcībā atrodas atkritumu šķirošanas
un apglabāšanas poligons “Janvāri“ Laidzes pagastā, Talsu novadā. Poligonā “Janvāri“, kurā
tiek nogādāti pašvaldībā saražotie cietie sadzīves atkritumi.

4.3. Ūdens apgāde un kanalizācija
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.
2020. gadā ir noslēdzies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projeks Nr.5.3.1.0/17/I/028
‘’Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā, II kārta’’. Šī projekta mērķis bija attīstīt
un uzlabot ūdenssapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanās iespējas, vienlaikus uzlabojot vides kvalitāti un nodrošinot iedzīvotājus ar
normatīvu prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni. Projektā izbūvēja jaunu 3.19 km garu
kanalizācijas tīklu, jaunu 0.81 km garu kanalizācijas spiedvadu, 3 jaunas kanalizācijas sūkņu
stacijas un jaunu 1.1 km garu ūdensvada tīklu, nodrošinot, ka izbūvētajam kanalizācijas
tīklam varēs pieslēgties 208 iedzīvotāji, bet ūdensvada tīklam 64 iedzīvotāji.
Nākamajos gados SIA “Ziemeļkurzeme“ plāno veicināt jaunu klientu pieslēgšanos pie
izbūvētajiem tīkliem, kā arī piesaistīt vairāk uzmanību apsaimniekošanā esošo dzīvojamo
māju remontdarbiem.
SIA “KOLKAS ŪDENS“ nodrošina centralizētu ūdens pakalpojumu sniegšanu Kolkas ciemā un
Mazirbes ciemā, Kolkas pagastā.
SIA galvenie darbības virzieni ir ūdens ieguve, notekūdeņu savākšana un attīrīšana.
Pakalpojuma saņēmēji ir Kolkas pagasta iedzīvotāji, iestādes un uzņēmēji, lielākais no tiem SIA “Līcis 93“.
SIA “KOLKAS ŪDENS“ galvenie darbības mērķi arī turpmāk ir ūdensvada rekonstrukcijas
darbi, lai nodrošinātu kvalitatīvu ūdens apgādes pakalpojumu Kolkas pagastā, kā arī meklēt
papildus iespējas jauna urbuma izveidei un centralizētās kanalizācijas sistēmas pieejamībai
plašākam iedzīvotāju lokam.

4.4. Veselības aprūpe
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Dundagas veselības centrs“ sniedz ilgstoši sociālās
aprūpes pakalpojumus un ambulatoros medicīnas pakalpojumus, tai skaitā dienas stacionāru
un rentgenoloģisko pakalpojumu.
Veselības mājas aprūpe uz laiku tiek pārtraukta sakarā ar medicīnas darbinieku trūkumu.
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Ilgstošā sociālā aprūpe. Pakalpojuma mērķis:
1.
2.

Nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem spēkiem.
Nodrošināt personu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un
invaliditātes seku mazināšanu, nodrošinot klienta vajadzībām atbilstošus sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

2020.gadā faktiskais gultas vietu aizpildījums ir 6501 gultu dienas, kas ir par 884 gultu
dienām vairāk kā 2019.gadā.
Veselības aprūpe. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt klientu medicīnisko aprūpi, atbilstoši
viņu vajadzībām un veselības stāvoklim tuvāk savai dzīvesvietai.
Radioloģijā veikti 1032 izmeklējumi, kas ir par 262 izmeklējumiem vairāk ka 2019.gadā.
Dienas stacionārā pakalpojumu saņēmuši 94 pacienti, kas ir par 47 pacientiem mazāk nekā
2019.gadā.
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
5.1. Pašvaldības informācija sabiedrībai
Informatīvais izdevums “Dundadznieks“. Dundagas novada pašvaldības informatīvais
izdevums “Dundadznieks“ izdots ar mērķi, lai izskaidrotu iedzīvotājiem domes pieņemtos
lēmumus, informētu par aktualitātēm novadā, izplatītu pašvaldības un valsts oficiālo
informāciju un veicinātu plašāku iedzīvotāju iesaisti pašvaldības darbā kā arī popularizētu
Dundagas novadu. Izdevuma dibinātājs un izdevējs ir pašvaldība un tā izdošanu un
izplatīšanu finansē no pašvaldības attiecīgā gada piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.
Publicējamo informāciju apkopoja un sagatavoja pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciālists. Izdevums tiek izdots valsts valodā un iznāk vienu reizi mēnesī 1500 eksemplāros.
Izdevums novada administratīvajā teritorijā tika izplatīts bez maksas fizisko un juridisko
personu paskastītēs kā arī pieejams domes ēkā Dundagā, Kolkas pagasta pārvaldē, novada
bibliotēkās un novada tirdzniecības vietās. Izdevumā publicētā informācija elektroniskā
formātā tika ievietota interneta vietnē www.dundaga.lv
Izdevuma izgatavošanu t.sk. maketēšanu literāro apstrādi, korektūru, pirmsdrukas apstrādi
un drukāšanu uz līguma pamata veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ’’Kurzemes vārds’’,
bet izplatīšanu - Valsts akciju sabiedrība ‘’Latvijas Pasts’’.
Dundagas novada pašvaldības tīmekļa vietne. Interneta vietnē www.dundaga tika ievietota
un pieejama pašvaldības oficiālā informācija, aktualitātes saistībā domes, iestāžu un
struktūrvienību darbu, pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanu un valstiskas nozīmes
informācija, kas skar novada iedzīvotāju intereses un sabiedrībai svarīgai informācijas
pieejamībai.
Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai pašvaldības mājas lapā ir izveidota sadaļa
https://www.dundaga.lv/lv/pasvaldiba/uzdot-jautajumu/, kur jebkurš interesents varēja
uzdot savus jautājumus, izteikt viedokli par pašvaldībā notiekošo kā arī saņemt atbildes uz
jautājumiem. Pašvaldība ir organizējusi un ievietojusi aptaujas, kur interneta vidē varēja
izteikt savus priekšlikumus un viedokļus.

5.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Dundagas novada pašvaldība ir dalībnieks Latvijas Pašvaldību savienībā, Latvijas Bāriņtiesu
darbinieku, Latvijas piļu un muižu, Latvijas pašvaldību izpilddirektoru, Kurzemes tūrisma un
Ziemeļkurzemes biznesa asociācijās. Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas, kuras sastāvā ir
pārstāvēti un aktīvi darbojas Talsu, Dundagas un Ventspils pašvaldību pārstāvji, gan dažādu
nozaru uzņēmēji, pamatdarbība ir vērsta uz vietējās iniciatīvas grupu veidošanu un kopīgu
sabiedrisku projektu īstenošanu, mazās uzņēmējdarbības veidošanu un attīstību.
Pašvaldības funkciju veikšanai 2020. gadā biedrības Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT” un
“Randalist“; “Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas““, pildīja novada domes deleģētos
pārvaldes uzdevumus.
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Biedrība Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT” rūpējās par kultūru un sekmēja tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu, rīkojot biedrības Mazirbes nodaļas pasākumus, nodrošinot
Mazirbes Tautas nama telpu un teritorijas pieejamību un sakopšanu, kā arī, īstenojot
pasākumu “Līvu svētki Mazirbē“. Uzdevumu īstenošanai tika izlietots pašvaldības piešķirtais
finansējums - EUR 3567,60 apmērā.
Biedrība “Randalist“ veicināja kultūras un sabiedrisko dzīvi Mazirbes piekrastes ciemos,
nodrošināja starptautisko sadarbību kultūras jomā, sadarbību ar citām nevalstiskām
organizācijām un pašvaldību, organizējot dažāda veida pasākumus un aktivitātes, rūpējās par
‘’Saimniecības ēku-muzeju’’ (kadastra apzīmējums 88620020144003, platība 87,10m2 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88620020144 daļa ~0,19 ha platībā) teritorijas
pieejamību un sakopšanu. Uzdevumu īstenošanai tika izlietots pašvaldības piešķirtais
finansējums - EUR 1593,15.
Biedrība “Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas““ rūpējās par bērnu ārpusskolas mācību un
audzināšanas organizēšanu. Uzdevumu īstenošanai tika izlietots pašvaldības piešķirtais
finansējums - EUR 16 284.
Dundagas bērnu dienas centrs darbojas jau 16 gadus, un 2020. gadā katru darba dienu to
apmeklējuši vidēji 35 bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem. Skaits būtu lielāks, ja COVID-19
izraisītās saslimstības dēļ šajā mācību gadā nebūtu noteikti zināmi ierobežojumi.
Gada sākumā notika novusa turnīrs zēniem. Ar pašu līdzekļiem tika uzsākts projekts ,”Heli
Lāksonenas dzeja rakstos un zīmējumos“, kurā centra bērni turpināja iepazīt lībisko dialektu,
tikai šoreiz Vidzemes izloksnes.
Pavasara pusē kopā ar Talsu novada fondu tika uzrakstīts projekts “Esi MĀJĀS Dundagā!“,
kurā paredzēta programma, ko vadītu divi brīvprātīgie jaunieši no Eiropas Savienības.
Projekts ir apstiprināts. Tā īstenošana būs ieguvums gan “Māju“ bērniem, gan arī visai
Dundagas kopienai. Diemžēl COVID-19 straujās izplatības un tās ierobežojumu dēļ projekts
pārcelts uz vēlāku laiku.
Tāpat pavasarī, gatavojoties nākamā gada LEADER apmācības projektiem, ir izstrādāta
programma “Filcēšana lieliem un maziem“, kurā tiktu iesaistīti gan “Māju“ bērni, gan jaunās
māmiņas.
Pašu spēkiem tika īstenots projekts “Vēlreiz alfabēts“, kurā bērni darbojās ar atbilstošiem
Ineses Zanderes dzejoļiem, spēlēja “Burtu gliemezīti“ un “Burtošanas čempionātu“.
Sadarbībā ar Dundagas luterāņu draudzi tapa Ziemassvētku apsveikumi VSAC “Kurzeme“
Dundagas filiāles iemītniekiem. Ziemassvētkiem tuvojoties, bērni gatavoja arī dāvanas
saviem tuviniekiem.
No 2019. gada 14.oktobra biedrība iesaistīta ESF projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai“
nr.7.1.1.0/15/1/001 “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā“, dodot
iespēju praktiskās iemaņas darbā ar bērniem iegūt vienai jaunietei no Dundagas. Projekts
turpinājās arī šajā gadā. No 2020. gada 3. februāra biedrība līdzīgā projektā iesaistījusi vēl
vienu jaunieti bezdarbnieci no Dundagas novada. Tā kā bērnu skaits jaunajās “Māju“ telpās
bija liels, turklāt pārsvarā ir 1.un 2.klašu skolēni, un kāda no centra darbiniecēm braucējus
pavadīja arī uz autobusiem, šo jauniešu palīdzība ir bijusi būtiska.

48

DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2020.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Lai veicinātu novada senioru un invalīdu labklājību, turpinot izglītošanos kultūras un izglītības
jomā, atbalstītu fiziskās aktivitātes, pasākumu organizēšanu, kā arī stiprinātu un uzsvērtu
piederības nozīmi mūsu novadam, pašvaldība 2020.gadā sniedza finansiālu atbalstu senioru apvienībai “Sendienas“, Kolkas pagasta senioru apvienībai “Sarma“ un Dundagas
invalīdu kopai “Cerība“ EUR 2843 apmērā plānoto aktivitāšu īstenošanai.
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PIELIKUMI
1.pielikums.
30.04.2021. lēmums Nr.106 “Par Dundagas novada pašvaldības 2020.gada pārskata
apstiprināšanu”
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2.pielikums.
Neatkarīgu revidentu ziņojums par Dundagas novada pašvaldības 2020.gada finanšu
pārskatu
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