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Durbes novada  2013.gada publiskais pārskats sagatavots saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 69.7. un 72.panta prasībām un likuma “Par budžeta un finanšu vadību” 

14.panta trešo daļu.  
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Vispārēja informācija 

 

 
 

Durbes novads izveidots 2000. gadā. Paplašināts 2009.gadā. 

Durbes novads ir izveidots 2000.gada 26.septembrī (LR MK noteikumi Nr.333, Rīgā 

2000.gada 26.septembrī (prot. Nr.46, 9.§)). Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 

no 2009.gada 1.jūlija Dunalkas pagasta padome, Vecpils pagasta padome un Durbes 

novada dome irapvienotas kā Durbes novada pašvaldība. 

Durbes novads atrodas 20 km attālumā no Liepājas pilsētas, to šķērso valsts nozīmes 

autoceļš Liepāja – Rīga. 

Novada platība 321 km
2
 .Novadā ietilpst Durbes pilsēta, Durbes pagasts, Tadaiķu 

pagasts, Vecpils pagasts un Dunalkas pagasts. 

Durbes novada dome 

Reģ. nr. 90000063895 

Juridiskā adrese: 

Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads 

Tālrunis 63498097 

Fakss 63484989 

e-pasts: dome@durbe.lv 

mailto:dome@durbe.lv
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Novadā dzīvo 3187 iedzīvotāji. 

 

(PMLP statistikas dati uz 01.01.2014.) Paplašinoties Durbes novadam, iedzīvotāju skaits 

2009.gadā pieauga, bet 2011., 2012., 2013. gadā, sakarā ar iedzīvotāju izbraukšanu darbā 

uz ārzemēm, skaits samazinājies. 
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Durbes novada iestāžu un struktūrvienību kontakti: 

Amats 
Vārds, 

uzvārds 
Tālrunis, e-pasta adr. 

Priekšsēdētājs Jānis Ruško 
63484988 

janis.rusko@durbe.lv 

Durbes novada 

priekšsēdētāja vietnieks 
Edgars Putra 

22005583 

edgars.putra@durbe.lv  

Durbes novada 

izpilddirektors 
Vilnis Kārkliņš 

63484986 

mob.29187957 

vilnis@durbe.lv 

Durbes novada 

izpilddirektora vietnieks 
Vilnis Dragunas 

mob. 29150940 

vilnis.dragunas@durbe.lv 

Īpašuma apsaimniekošanas 

vecākais speciālists Dunalkā 

un Vecpilī 

Andris Kapiņš 
mob. 28302127 

andris.kapins@durbe.lv 

Kancelejas vadītājas 

vietniece 

Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja 

Dzintra Stase 

63483772 

mob.29332167  

dome@durbe.lv 

dzimtsar.nod@durbe.lv 

Lietvedības sekretāre Madara Lagzdiņa 
63498097 

madara.lagzdina@durbe.lv 

Lietvedības sekretāre 

Informācijas centrs 
Līga Vītola 

Fakss     63484989 

info@durbe.lv  

Finanšu nodaļas vadītāja Gita Kļava 
63498738 

gita.klava@durbe.lv 

Grāmatvede Sandra Lējēja 
63498738 

sandra.lejeja@durbe.lv 

Grāmatvede Aina Gurecka 
63498738 

aina.gurecka@durbe.lv 

Grāmatvedis Valdis Stasis 
63498738 

valdis.stasis@durbe.lv  

Kasiere Pārsla Stiebriņa 
63498738 

parsla.stiebrina@durbe.lv 

Projektu vadītāja Santa Bucika 
63483773 

santa.bucika@durbe.lv 

Projektu vadītājas asistente Signe Vitāle 
63483773 

signe.vitale@durbe.lv  

Nekustamā īpašuma 

administratore 
Ilga Kļava 

63484985 

zeme@durbe.lv 

Nekustamā īpašuma 

administratore 
Iveta Penkule  iveta.penkule@durbe.lv  

Sociālā dienesta vadītāja Oksana Strēle 

 63498072 

mob. 28386015 

oksana.strele@durbe.lv 

mailto:janis.rusko@durbe.lv
mailto:edgars.putra@durbe.lv
mailto:vilnis@durbe.lv
mailto:vilnis.dragunas@durbe.lv
mailto:andris.kapins@durbe.lv
mailto:dome@durbe.lv
mailto:dzimtsar.nod@durbe.lv
mailto:madara.lagzdina@durbe.lv
mailto:info@durbe.lv
mailto:gita.klava@durbe.lv
mailto:sandra.lejeja@durbe.lv
mailto:aina.gurecka@durbe.lv
mailto:valdis.stasis@durbe.lv
mailto:parsla.stiebrina@durbe.lv
mailto:santa.bucika@durbe.lv
mailto:signe.vitale@durbe.lv
mailto:zeme@durbe.lv
mailto:iveta.penkule@durbe.lv
mailto:oksana.strele@durbe.lv
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Sociālā darbiniece darbam 

ar ģimenēm un bērniem 
Silvija Borkus 

63484984 

silvija.borkus@durbe.lv 

Sociālā dienesta speciāliste Ilga Gruntmane 
63484984 

ilga.gruntmane@durbe.lv 

Sociālais aprūpētājs Inta Benete 
63498072 

inta.benete@durbe.lv  

Lauksaimniecības 

konsultante 
Maija Lankupa 

tālr./fax 63484987 

maija@durbe.lv 

Durbes novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja 

Skaidrīte 

Benislavska 

mob.t.26529699 

skaidrite.benislavska@durbe.lv 

Administratīvās komisijas 

sekretāre 
Ināra Kaire 

26488132 

inara.kaire@inbox.lv  

inara.kaire@durbe.lv  

Durbes pilsētas pārvaldes 

lietvede - kasiere 
Anda Dīcmane  

mob.t.29578810 

anda.dicmane@durbe.lv  

Durbes kultūras nama 

vadītāja 
Daira Veilande 

63498073 

daira@durbe.lv 

Durbes, Lieģu sporta 

organizatore 
Alise Ansone 

63498807 

28662110 

alise.bonbirova@inbox.lv  

Lieģu kultūras nama 

vadītāja  
Dzintra Cāle 

63498033 

zintra2@inbox.lv  

Lieģu bibliotēkas vadītāja  Agita Stase 
63498071 

liegu.b-ka@inbox.lv  

Durbes pilsētas bibliotēkas 

vadītāja 
Irisa Volkeviča 

63498092 

irisa.b-ka@inbox.lv  

Durbes muzeja vadītājs Reinis Bahs 
28677141 

muzejs@durbe.lv  

Dunalkas pagasta pārvaldes 

lietvede - kasiere 
Zelma Bužate 

tālr./fax 63454116 

mob.t.29243175 

padome@dunalka.lv 

Dunalkas kultūras nama 

vadītāja 
Sanita Cāle 

29779696 

sanita.cale@inbox.lv  

Dunalkas bibliotēkas 

vadītāja 
Gita Žīgure 

26252990 

gita.rai@inbox.lv  

Dunalkas bērnu dienas 

centrs "Briedēns" 
Sanita Ventaskraste 26668503  

Dunalkas komunālā sektora 

darbinieks 
Valdis Kalniņš 

29724043 

padome@dunalka.lv  

Rāvas bibliotēkas vadītāja Ilze Feldmane 
28286076 

ilzens11@inbox.lv  

Vecpils pagasta pārvaldes 

lietvede - kasiere 
Inita Dimza 

tālr./fax.63453327 

mob.t.22021829 

padome@vecpils.lv 

Vecpils kultūras pasākumu 

organizētāja 
Ruta Hūna 

29166729 

rutamelpori@inbox.lv  

Vecpils pagasta sporta 

organizators 
Agnis Gaulis 

26466845 

agnis-gaulis@inbox.lv  

mailto:silvija.borkus@durbe.lv
mailto:ilga.gruntmane@durbe.lv
mailto:inta.benete@durbe.lv
mailto:maija@durbe.lv
mailto:skaidrite.benislavska@durbe.lv
mailto:inara.kaire@inbox.lv
mailto:inara.kaire@durbe.lv
mailto:anda.dicmane@durbe.lv
mailto:daira@durbe.lv
mailto:alise.bonbirova@inbox.lv
mailto:zintra2@inbox.lv
mailto:liegu.b-ka@inbox.lv
mailto:irisa.b-ka@inbox.lv
mailto:muzejs@durbe.lv
mailto:padome@dunalka.lv
mailto:ilutabiele@inbox.lv
mailto:gita.rai@inbox.lv
mailto:padome@dunalka.lv
mailto:ilzens11@inbox.lv
mailto:padome@vecpils.lv
mailto:rutamelpori@inbox.lv
mailto:agnis-gaulis@inbox.lv
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Vecpils bibliotēkas vadītājs Jānis Aigars 
63453295 

janis.aigars@inbox.lv  

Vecpils komunālā sektora 

darbinieks 
Jānis Sjomkāns 

29476344 

padome@vecpils.lv  

Pirmsskolas izglītības 

iestāde "Ābolītis" 
Mudīte Reinharde 

63498784 

pii.abolitis@durbe.lv  

A.Spāģa Dunalkas 

pamatskola 
Rita Jaunskunga 

63454115 

dunalkaspmsk@durbe.lv  

Ata Kronvalda Durbes 

vidusskola 
Kristīne Bruzule 

63498070; fakss63498783 

kristinebruzule@durbe.lv  

Durbes vidusskolas lietvede Līga Gūtmane 

63498070 

27841630 

durbesvsk@durbe.lv  

Mūzikas studijas vadītāja Maija Zaķe 
29884292 

maijabite@hotmail.com  

SIA Durbes KS valdes 

priekšsēdētājs 
Jānis Brikmanis 

63498032 

durbes-ks@durbe.lv  

SIA Durbes KS grāmatvede Maruta Briķe 
63498030 

maruta@durbe.lv 

Ugunsdzēsēji   Varis Štrehers 
29449615 

63498706 

Kapu pārraugs Andis Riepša 
27710678 

andis.riepsa@durbe.lv 

Autovadītājs  Oskars Skrubis 29296553 

Autovadītājs  Jānis Lankups 29170070 

Autovadītājs  Osvalds Rukmanis 26566114 

Autovadītājs Aivars Eihmanis 26459650 

IT speciālists, Darba 

aizsardzības un 

ugunsdrošības,CA 

speciālists 

Zigmunds Kapelis 
26526052 

zigis@durbe.lv 

Aisteres  

Publiskais Interneta Punkts 
Vizma Kļava 

26389536 

aistere.dators@inbox.lv  

 

mailto:janis.aigars@inbox.lv
mailto:padome@vecpils.lv
mailto:pii.abolitis@durbe.lv
mailto:dunalkaspmsk@durbe.lv
mailto:kristinebruzule@durbe.lv
mailto:durbesvsk@durbe.lv
mailto:maijabite@hotmail.com
mailto:durbes-ks@durbe.lv
mailto:maruta@durbe.lv
mailto:zigis@durbe.lv
mailto:aistere.datori@inbox.lv
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Durbes novada dome un struktūrvienības 

 
Iedzīvotāju pārstāvību nodrošina pašvaldību lēmējorgāns – Dome, kas pieņem 

lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto 

valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības 

budžetu. Durbes novada domes darbu reglamentē Latvijas Republikas likums “Par 

pašvaldībām” un Durbes novada domes Nolikums u.c. normatīvie akti. 

Durbes novada domi atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”, veido 9 domes 

deputāti, kurus ievēlēja 2013.gada 1.jūnijā vietējās pašvaldības vēlēšanās: 

 

 

Durbes novada domes deputāti: 

Jānis Ruško, Edgars Putra ( priekšsēdētāja vietnieks ), Jurijs Flaksis, Ludvigs Jerumanis, 

Maija Lankupa,  Andrejs Radzevičs, Sandris Bēča, Andris Kapiņš, Ainars Reņģe. 

 

Durbes novada domes priekšsēdētājs: Jānis Ruško 

 

Finanšu komiteja: 

J. Ruško, E. Putra, J. Flaksis, L. Jerumanis , S. Bēča, A. Kapiņš, A. Reņģe 

 

Sociālo jautājumu komiteja: 

E. Putra, M. Lankupa, A. Kapiņš, A. Radzevičs 

 

Attīstības jautājumu komiteja: 
E. Putra, J. Ruško, A. Reņģe 

 

Izglītības un kultūras jautājumu komiteja: 

J. Ruško, M. Lankupa, J. Flaksis, A. Radzevičs 

 

Atsevišķu funkciju pildīšanai Dome no deputātiem un Novada balsstiesīgajiem 

iedzīvotājiem un speciālistiem ir izveidojusi šādas komisijas: 

 Vēlēšanu komisiju; 

 Dzīvokļu komisiju; 

 Administratīvo komisiju; 

 Iepirkumu komisiju; 

 Īpašumu atsavināšanas/novērtēšanas komisiju; 

 Nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izskatīšanas komisiju; 

 Starpinstitūciju sadarbības komisiju sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu 

atbalstam. 

 

Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu 

izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tas sastāv no: 

 Kancelejas; 

 Dzimtsarakstu nodaļas; 

 Finanšu un nekustamā īpašuma nodaļas; 

 Mūzikas studijas; 

 Durbes muzeja; 
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 Vecpils saieta nama. 

 

Pašvaldības funkciju realizācijai izveidotas pašvaldības iestādes. Iestāžu tiesības un 

pienākumus nosaka šo iestāžu nolikumi, kurus apstiprinājusi novada dome. 

Durbes novada pašvaldības iestādes: 

 Durbes novada pašvaldība (administrācija); 

 Ata Kronvalda Durbes vidusskola ; 

 A.Spāģa Dunalkas pamatskola;  

 Durbes pirmskolas mācību iestāde “Ābolītis”; 

 Durbes kultūras nams; 

 Lieģu kultūras nams; 

 Dunalkas kultūras nams; 

 Durbes pilsētas bibliotēka; 

 Lieģu bibliotēka; 

 Dunalkas bibliotēka; 

 Rāvas bibliotēka; 

 Vecpils bibliotēka; 

 Durbes novada bāriņtiesa; 

 Durbes novada Sociālais dienests. 

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs kapitālsabiedrībās: 

SIA „Durbes KS” 100% 

SIA “RAS-30” 

SIA „Priekules slimnīca” 

SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”. 

 

Pašvaldība ir dalībnieks: 

 biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

 biedrībā „SVP “Durbe”; 

 Liepājas rajona partnerība. 

 

2013.gadā notikusi 21 Domes sēde. Domes sēdēs izskatīti 605 darba kārtības jautājumi. 

Durbes novada dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju 

tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. 

Novada administratīvajā centrā Lieģos tiek veikta visu pašvaldības administratīvo 

pakalpojumu nodrošināšana, bet Durbes pilsētā un pagastu centros iedzīvotāji var: 

 norēķināties par pašvaldības pakalpojumiem, 

 veikt noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, 

 iesniegt iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un saņemt atbildes uz tiem, 

 saņemt sociālo pabalstu izmaksas, 

 saņemt notariālos pakalpojumus, kādus sniedz bāriņtiesa, 

 saņemt informāciju un konsultācijas par pašvaldības darbību. 

Durbes novada pašvaldības administrācija ir Durbes novada domes izveidota 

iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba tehnisko un 

organizatorisko apkalpošanu. Administrācija savā darbībā ievēro likumu „Par 

pašvaldībām”, citus likumus un Ministru kabineta noteikumus, Durbes novada 

pašvaldības nolikumu, kā arī novada domes lēmumus.  
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Administrācija sastāv no:  

 Kancelejas; 

 Dzimtsarakstu nodaļas; 

 Finanšu un nekustamā īpašuma nodaļas; 

 Mūzikas studijas; 

 Durbes muzeja; 

 Vecpils saieta nama. 

 

2013.gada domes lietvedībā reģistrēti: 

1) saņemtie dokumenti (vēstules, iesniegumi u.c)- 1040 

2) iedzīvotāju iesniegumi- 903 

3) nosūtītie dokumenti- 2012 

4) saņemtie grāmatvedības dokumenti (reģ.)- 819 

4) pasta sūtījumi ( reģistrētie)- 2859 
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Pasākumi iedzīvotāju informētības veicināšanai 

Novada domes sēdes ir atklātas un tajās iespējams piedalīties ikvienam novada 

iedzīvotājam. Regulāra informācija par pašvaldības darbu, pašvaldības budžetu, 

pieņemtajiem lēmumiem, izsludinātajām sabiedriskajām apspriedēm un pašvaldību 

iestāžu darbu tiek ievietota domes informatīvajā izdevumā “Durbes Novada Vēstis”. Tas 

tiek izdots reizi mēnesī un piegādāts bez maksas visām novada mājsaimniecībām. Ir 

izveidota novada mājas lapa internetā www.durbe.lv un www.visitdurbe.lv kurās 

pieejama informācija par novadu un tā aktualitātēm. 

 

Veiktie pasākumi un darbības, kas izdarītas 2013.gadā 

teritorijas attīstības plāna īstenošanā 

  

2013. gadā realizētie projekti: 

 

1. „Durbes kultūras nama rekonstrukcija”. ELFLA un pašvaldības finansējums. 

Projekta realizācijas kopējās izmaksas –  102 102,87 Ls. 

2. „Durbes pilsētas Aizputes ielas rekonstrukcija”. ELFLA un pašvaldības 

finansējums. Projekta realizācijas kopējās izmaksas – 72 741,48 Ls. 

3. „Lieģu ciema ārējā apgaismojuma tīkla rekonstrukcija”. ELFLA un pašvaldības 

finansējums. Projekta realizācijas kopējās izmaksas – 36 054,64 Ls.  

4. „Autoceļa „Durbe – Vārve” rekonstrukcija”. ELFLA un pašvaldības finansējums.  

Projekta realizācijas kopējās izmaksas – 67 632,72 Ls. 

5. „Līgutu parka ceļa rekonstrukcija”. EZF un pašvaldības finansējums. Projekta 

realizācijas kopējās izmaksas – 87 880,19 Ls. 

6. „Autoceļa „Tīrumi – Lejasleiši” rekonstrukcija”. EZF un pašvaldības finansējums. 

Projekta realizācijas kopējās izmaksas – 32 536,38 Ls. 

7. „Durbes pilsētas tirgus laukuma aprīkojuma iegāde”. ELFLA un pašvaldības 

finansējums. Projekta realizācijas kopējās izmaksas – 8 556,39 Ls. 

8. „Aprīkojuma iegāde Durbes novada bērnu rotaļu un attīstības centram”. ELFLA un 

pašvaldības finansējums. Projekta realizācijas kopējās izmaksas – 1 680,69 Ls. 

9. „Teritorijas attīstības dokumentu izstrāde – Durbes novada pašvaldības 

administratīvās un attīstības kapacitātes stiprinātājs”. ESF finansējums. Projekta 

realizācijas kopējās izmaksas – 45 072,80 Ls. 

10. „Durbes novada pašvalības kapacitātes stiprināšana”. ESF finansējums.  Projekta 

realizācijas kopējās izmaksas – 20 254,65 Ls. 

11. „Dunalkas pagasta sporta halles rekonstrukcija”, ELFLA un pašvaldības 

finansējums. Projekta realizācijas kopējās izmaksas – 345 976,28 Ls. 

12. Aktīvi iesaistāmies NVA finansētajos nodarbinātības pasākumos, ESF projekts 

„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ietvaros nodarbinājām 44 

bezdarbniekus, tādējādi mazinot sociālo problēmu pašvaldībā. 

 

Projekti, kuri tiek realizēti vairāku gadu garumā, t.sk. 2013.gadā un pēc tā: 

 

1. Projekts, kurš tiek realizēti vairāku gadu garumā -„Pārrobežu sadarbība 

ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā”. ERAF un pašvaldības 

finansējums, plānotās izmaksas kopā – 150 811,39 EUR. 

2. 2013. gadā iesniegtie un apstiprinātie projekti: 

http://www.durbe.lv/
http://www.visitdurbe.lv/
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3. „Sporta laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana Lieģos”. ELFLA un 

pašvaldības finansējums, plānotās izmaksas kopā – 16 697,35 Ls. 

4. „Dunalkas pagasta sporta halles trenažieru zāles rekonstrukcija un aprīkošana ar 

nepieciešamo inventāru”. ELFLA un pašvaldības finansējums, plānotās izmaksas 

kopā – 14 627,30 Ls. 

5. „Durbes muzeja aprīkojuma iegāde”. ELFLA un pašvaldības finansējums, 

plānotās izmaksas kopā – 8 432,78 Ls. 

6. „Durbes pilsētas tirgus laukuma aprīkojuma iegāde”. ELFLA un pašvaldības 

finansējums, plānotās izmaksas kopā – 8 556,39 Ls. 

7. „Aprīkojuma iegāde Durbes novada bērnu rotaļu un attīstības centram”. ELFLA 

un pašvaldības finansējums, plānotās izmaksas kopā – 1 680,69 Ls. 

8. „Autoceļa „Graudiņi – Tīrumi – Lejasleiši” posma rekonstrukcija”. EZF un 

pašvaldības finansējums, plānotās izmaksas kopā – 92 822,91 Ls. 
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Izglītība 

Ata Kronvalda Durbes vidusskola 

Ata Kronvalda Durbes vidusskola ir Durbes novada izglītības iestāde, kurai ir valsts 

mērķdotācija pedagogu algām, novada finansējums skolas uzturēšanai un materiālās bāzes 

pinveidošanai. 

2012./2013. Mācību gadā skolā tika realizētas šadas izglītības programmas: 

 Vispārējā vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011); 

 Pmatizglītības programma (kods 21011111) 

 Pmatizglītības programma  izgl’tojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 210 

15600) 

 Pirmskolas izglītības programma (kods 010 11111) 

Skolā mācījas 199 izglītojamie, strādāja 30 pedagogi un14 tehniskie darbinieki. 

2013.gadā Durbes vidusskolas budžets no pašvaldības Ls 301687, no valsts 

mērķdotācijas – Ls 120504. Mācību grāmatām tika tērēti Ls 1764, darba burtnīcām – Ls 

2119. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem iegādāti 15 jauni datori. Tiek turpināts kabinetu 

un klašu remonts atbilstoši mūsdienu prasībām. 

Durbes novada Dome organizē skolēnu autobusu 3 maršrutos, lai skolēni varētu 

nokļūt uz skolu. Tiek nodrošināta skolēnu azivešana uz mācību olimpiādēm, konkursiem, 

sporta sacensībām, nodrošināts transports mācību ekskursijām. 

Iesaistoties „ Atbalsta pasākumu īstenošana Aizputes novada skolās sociālās 

atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrācijai izglītībā, darba prasmju attīstībai un 

sociālajai iekļaušanai” projektā, varējām piesaistīt pagarinātās dienas grupas skolotāju 2. 

Un 4. Klasēm, logopēdu 1-4. Klasēm. Skolēniem bija iespēja piedalīties 5 dienu radošajā 

nometnē Durbē. Projekts ilga no 2012. Gada 1.janvāra līdz 2013. Gada 31.decembrim. 

Skola piedalās LAD projektos „Skolas auglis” un „Skolas piens”. 

Interešu izglītības nodarbībās: Vācu valoda, vizuālā māksla, programmēšana, 

rokdarbi, 2.-4. Un 5.-9. Klašu koris, floristika un rotu darināšana, volejbols, galda teniss, 

teātris, skolēnu līdzpārvalde, skolas avīzes veidošana, tradicionālās bumbu spēles un 

vieglatlētika, iesaistīti 2/3 skolēnu. 

Astoņu novadu, reģionālās un valsts līmeņu rīkotajās olimpiādēs, konkursos un 

sacensībās izcīnītas šādas vietas: starpnovadu olimpiādēs: 

1.vieta – matemātikā, latviešu valodā 

2.vieta – dabaszinībās, matemātikā 

3.vieta – angļu valodā, bioloģijā 

Atzinība – latviešu valodā, krievu valodā matemātikā. 

Starpnovadu florbola sacensībās zēni ieguva 1.vietu, taitas bumbā zēniem 3. Vieta, 

volejbolā gan zēniem gan meitenēm 3. Vieta, telpu futbolā zēniem 1.vieta, individuālajās 

vieglatlētikas disciplīnās un orientēšanās sacensībās iegūtas vairākas 1.,2. Un 3. Vietas, 

krosā – 1. un 2. Vietas. 

Audzināšanas darbs: Skolēni tiek iesaistīti „ Zaļās jostas” rīkotajos konkursos – 

makulatūras un bateriju vākšana, „ Štepseles ceļojums”. Bija iespēja piedalīties  Jauno 

matemātiķu, ģegrāfu un darzniecības konkursā, akcijā „Diena bez auto”. ZZ rīkotajā 

čempionātā 2013. Gadā Ata Kronvalda Durbes vidusskolu Kuldīgā pārstāvēja 4., 8. Un 

11. Klases. ZZ čempionātu Rīgā skolu pārstāvēja 7. Klase. Piedzīvojumu spēlē „Jaunie 

Rīgas sargi” – pārstāvēja 9.klase. 

 Skolas tradīcijas: Zinību diena, Ziedu kompozīciju izstāde veltīta Dzejas dienām, 

Skolotāju diena, Miķeļdienas gadatirgus, Lāčplēša dienas lāpu gājiens. 
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A.Spāģa Dunalkas pamatskola 

A.Spāģa Dunalkas pamatskola ir Durbes novada domes izglītības iestāde. Skola akreditēta 

2009.gada janvārī uz sešiem gadiem ar tiesībām izsniegt apliecību par pamatizglītības 

apguvi. 

Skola realizē divas izglītības programmas: 

 Pamatizglītības programmu (kods 2101 11 11) 

 Pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 11 11) 

A.Spāģa Dunalkas pamatskolas finansējums: 

 Valsts mērķdotācijas pedagogu algām 

 Pašvaldības finansējums skolas uzturēšanai un materiālās bāzes pilnveidošanai 

Kopējais finansējums 2013.gadā bija Ls 97127, 00  . 

2012./2013. mācību gadā skolā mācījās 47 izglītojamie, strādā 15 pedagogi un 3 

tehniskie darbinieki. 

Skolēniem ir iespēja apmeklēt fakultatīvās stundas padziļinātai mācību priekšmetu 

apguvei 1 stunda nedēļā 9.klases skolēniem matemātikā un 1 stunda 3.,4.klases skolēniem 

valodas attīstībā. kā arī apmeklēt konsultācijas mācību priekšmetos pēc sastādīta un 

apstiprināta grafika, piedāvājam iespēju arī skolēnam vienoties ar skolotāju par mācību 

papildus pasākumiem sekmju uzlabošanā. 

Prioritāte ir kvalitatīvs mācību darbs. Mācību darba pilnveidošanai ir iekārtotas 

divas datorklases, abas aprīkotas ar interaktīvajām tāfelēm. 5,6-gadīgo bērnu grupas telpas 

(rotaļu un mācību telpa) nokomplektēta ar jaunām, atbilstošām mēbelēm, jauniem, 

regulējamiem soliem un krēsliem no bērniem draudzīga materiāla un noapaļotiem stūriem 

bērnu drošībai un veselībai. Vecāko klašu skolēniem daļēji iegādāti jauni soli, krēsli un 

divas pārvietojamās tāfeles. Sporta sacensībām nopirkti formas tērpi. 

Vasaras brīvlaikā tika veikts visu skolas ēku kosmētiskais remonts, labiekārtota 

apkārtne. 

Skolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts par atbalsta pasākumu 

īstenošanu sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrācijai izglītībā, darba 

prasmju attīstībai un sociālajai iekļaušanai sadarbībā ar Aizputes novadu. Projekta 

ietvaros skolā strādā pagarinātās dienas grupas skolotājs ar 1.-9.klašu skolēniem un 

pedagoga palīgs. Pagarinātās grupas skolotājs pilnveido prasmi skolēnos apgūt mācīšanās 

prasmi, mācību motivāciju, kā arī mācīties lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Pedagoga palīgs 

strādā 2.klasē, jo ir skolēni ar dažādām prasmēm un iemaņām. Skola piedalās LAD 

projektos: „Skolas auglis” un „Skolas piens”. 

Pašvaldība sadarbībā ar skolu organizē skolēnu vešanu uz skolu un no skolas, 

atsevišķs maršruts ir izstrādāts 5,6-gadīgo bērnu vešanai. Ar transportu tiek nodrošināta 

skolēnu un skolotāju nokļūšana uz mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, sporta 

sacensībām un pasākumiem. 

Skolēni piedalās starpnovadu rīkotajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 

un sporta sacensībās. Vislabākie panākumi gūti ir: Liepājas Universitātes organizētajā 

Datorzinātņu olimpiādes konkursā „Algoritmiņš”- Atzinība, sportā godalgotas vietas ir 

vieglatlētikā: 1.vieta šķēpa mešanā, lodes grūšanā un diska mešanā, 2.vieta pavasara 

krosā, 3.vieta 400m skrējienā un 2.vieta vieglatlētikas četrcīņā, Skolas Jaunsargu 

komanda ieguva divas Pateicības. Iegūtas pateicības un laureātu diplomi zīmējumu 

konkursā „Mana Latvija” un TF dibināšanas 25 gadadienai veltītajā radošo darbu 

konkursā „Mans novads mana pilsēta”. Atzinības iegūtas Lejaskurzemes dziedāšanas 

konkursā „Dziesmu dziedu kāda bija”, vizuālās mākslas konkursā „Bite kā brīnums”, 

matemātikas olimpiādē 8.klašu skolēnu grupā, vizuālās mākslas olimpiādē 5.-9.klašēm. 

Pateicības saņemtas bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursā „Blaumaņa 

Brīnumzālīte”, 41.Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē - konkursā „LIDICE”.  
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Skolēniem ir iespēja darboties interešu izglītības pulciņos: ansamblī, teātra, 

vizuālās un lietišķās mākslas, sporta pulciņā, tautisko deju pulciņā, skolas avīzītes 

veidošanā, vācu valodas, programmēšanas, angļu valodas un kokapstrādes  pulciņā. 

Interešu izglītības pulciņi saņem finansējumu gan no valsts mērķdotācijas, gan no 

pašvaldības. Skolā darbojas arī Jaunsargu pulciņš. Tā vadītājam finansējums ir no 

pašvaldības budžeta. Lai dažādotu aktivitātes sportā un klases stundās, ir iegādāti 12 

velosipēdi un drošības ķiveres. 

Interešu izglītības pulciņu dalībnieki ir snieguši koncertus Dunalkas kultūras namā 

Ziemassvētkos, 18.novembrī un Mātes dienā.  

Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Durbes Mūzikas studiju. Skolēniem ir 

iespēja apgūt klavierspēli no 5 gadu vecuma. To arī daudzi izmanto, jo mūzikas studijas 

pasniedzēji izbrauc uz vietas. 1.klases skolēni divreiz nedēļā apgūst blokflautas spēli. 

Mūzikas instrumentus ir iegādājusies skola. 

A.Spāģa Dunalkas pamatskolai ir savas tradīcijas un ārpusstundu pasākumi: Zinību diena, 

Dzejas dienas, Mārtiņi, 18.novembra pasākums, kad Skolas Goda grāmatā ierakstām tos 

skolēnus, kuriem ir labas un teicamas sekmes, skolotājus un sabiedrības pārstāvjus, kuri ir 

devuši būtisku ieguldījumu skolas attīstībai, Ziemassvētki, Ēnu dienas, mācību 

priekšmetu jomu mēneši ar dažādiem pasākumiem mācību priekšmetu popularizēšanai 

skolā, Mātes dienai veltīts koncerts, pēdējais zvans 9.klases skolēniem, mācību gada 

noslēguma pasākums, kurā izsakām pateicības skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem un 

pašvaldību pārstāvjiem un izlaidums. Divreiz mācību gadā notiek Vecāku dienas. 

Mācību gada noslēgumā skolēni, kuriem ir labas un teicamas sekmes, kuri ir piedalījušies 

un guvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās 

tika aicināti uz pieņemšanu pie Durbes novada domes priekšsēdētāja, kur saņēma naudas 

balvas. Uz šo pasākumu tika aicināti arī skolēnu vecāki. Viņi kā atzinību saņēma biļetes 

uz teātra izrādi Rīgā. 

Pirms Ziemassvētkiem un Lieldienām visa skola pulcējas uz Svētbrīdi, kuru vada 

Kristīgās mācības skolotāja. 

Regulāri tiek organizētas skolas sakopšanas un apkārtnes labiekārtošanas talkas, 

kurās piedalās skolēni, viņu vecāki, skolotāji, bijušie skolēni un darbinieki. 

 

Durbes pirmsskolas izglītības iestāde „Ābolītis” 

Durbes pirmsskolas izglītības iestāde «Ābolītis» ir pašvaldības izglītības iestāde. 

Tajā darbojas 2 pirmsskolas vecuma grupas, kuras apmeklē 44 bērni vecumā no 3 – 7 

gadiem. 

Iestādē tiek realizēta vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111). 5 un 

6 gadīgo bērnu obligāto apmācību apguva 24 izglītojamie. 

Finanšu resursi. 

Iestādes kopējais (valsts un pašvaldības) budžets 2013.gadā bija  46738.80 lati: 

 valsts finansējums 10667,45 lati, kas sevī ietver mērķdotācijas bērnu no 5 gadu 

vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksu un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas; 

 pašvaldības finansējums 29859,90 lati ir sastādīts tā, lai nodrošinātu kvalitatīvu 

iestādes saimniecisko un pedagoģisko darbu. 2013.gadā rotaļu laukumā nojumei 

uzlikts jauns grīdas segums, 3-4 gadīgo grupā nomainītas koka trepes, iegādāts 

lāzerprinteris; 

 vecāku maksājumi par bērnu ēdināšanu 6211,45 lati. 

 



DURBES NOVADA DOMES PUBLISKAIS PĀRSKATS 2013. 

 

17 

 

Iestādē par bērniem rūpējas profesionāls kolektīvs:  5 pirmsskolas izglītības 

skolotāji, 2 skolotāju palīgi, logopēds, medicīnas māsa un vadītāja. Visi pedagogi ir ar 

atbilstošu pedagoģisko izglītību un regulāri sevi profesionāli pilnveido.  

Pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina: 

 vispusīgu bērnu  fizisko, garīgo un psiholoģisko attīstību; 

 sagatavot izglītojamos pamatizglītības programmas uzsākšanai; 

 vispārējās pirmsskolas izglītības programma tiek apgūta integrētās nodarbībās: 

latviešu valodā, fiziskā izglītībā un veselībā, mājturībā un tehnoloģijā, 

matemātikā, dabaszinībās, mūzikā, sociālās zinībās un ētikā, vizuālā mākslā; 

 rotaļas un pastaigas svaigā gaisā; 

 katram bērnam individuālo pieeju ikdienas procesā; 

 kvalificētu personālu rūpes par audzēkni visas dienas garumā; 

 veselīgu, sabalansētu un pilnvērtīgu ēdināšanu 3 reizes dienā; 

 bērnu nokļūšanu no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei; 

 tradicionālo pasākumu organizēšanu: Zinību diena, Mārtiņi, Latvijas dzimšanas 

diena, Ziemassvētki, Meteņi, Mātes diena, Draudzības diena, Putnu dienas, 

izlaidums. 

 mācību ekskursijas un tematiskās pēcpusdienas, kurās bērni tiek iepazīstināti ar 

dažādām profesijām; 

 dalību starpnovadu mērogā dziedāšanas konkursā ”Cālis”, kurā 2013. gadā mūsu 

iestādes audzēknis ieguva galveno titulu ”Cālis 2013”. 

Komunikācija, sadarbība. 

Pirmsskolas izglītības iestādē regulāri notika vecāku sapulces, kurās vecāki tika 

informēti par aktuāliem jautājumiem pimsskolā un bērnu sasniegumiem. Iestādē aktīvi 

darbojās Iestādes padome: 6 bērnu vecāki 2 iestādes pedagogi un 1 domes pārstāvis. 

Iestādes padome risina dāzādus organizatoriskus un saimnieciskus jautājumus, sniedz 

priekšlikumus par iestādes attīstību. 

Lai vecākiem un sabiedrībai būtu priekšstats par to, kas notiek pirmsskolas 

izglītības iestādē, ir uzsākts darbs pie iestādes mājas lapas pilnveidošanas. Mājas lapā ir 

izveidotas sadaļas: dokumenti, darba plāns, pasākumi, ēdienkarte. Pamatojums – ne 

vienmēr vecākiem ir iespēja piedalīties visos  iestādes organizētajos pasākumos, tādēļ, pēc 

katra pasākuma tiek ievietota anotācija par aizvadīto pasākumu, kuru sagatavo pedagogi. 

Par tradīciju Durbes kultūras namā ir pasākums Ziemassvētkos, kad iestādes bērni 

ar dziesmām un dzejoļiem sagādā prieku  novada pensionāriem un cilvēkiem ar 

speciālajām vajadzībām. 

Lai sekmētu veiksmīgu 5 – 6 gadīgo bērnu gatavību skolai, pilnveidota sadarbība 

ar Ata Kronvalda Durbes vidusskolu. Kopīgi tiek organizēti pasākumi, kuros pedagogi 

savstarpēji dalījās pieredzē un bērni piedalījās kopīgi organizētajos pasākumos.  

Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar Aizputes novada izglītības iestādēm, kur 

pedagogi pilnveidoja savas profesionālās kompetences, apmeklējot seminārus un 

praktikumus. Notikuši izglītojoši un informatīvi semināri iestāžu vadītājiem par aktuāliem 

mācību un audzināšanas, vadības jautājumiem.  

 Ar Durbes novada pašvaldības finansējumu organizēti 3 profesionālās pilnveides 

mācību kursi skolotāju palīgiem un vadītājai.  

 Prioritātes 2014.gada.  

1. Atvērt pirmsskolas grupu bērniem vecumā no 1,5 – 3 gadiem. 

2. Labiekārtot rotaļu laukumu. 

3. Aktualizēt bērnu drošības jautājumus pirmsskolas izglītības iestādē un tās 

apkārtnē. 
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4. Sekmēt pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi. 

 

Mūzikas studija 

Šajā mācību gadā studijā mācās 70 audzēkņi un 7 skolotāji. 15 audzēkņi mācās 

Mūzikas studijas Dunalkas filiālē. Sadarbībā ar Dunalkas pamatskolas vadību, šogad 

1.klases bērniem notika obligātā blokflautas apmācība bez maksas. Flautas skolotājas 

Vēsmas Poriņas vadībā, bērni 2 reizes nedēļā pulcējās uz blokflautas ansambļa 

nodarbībām un mācību gada beigās sniedza jau vairākus koncertus. Šāda veida kolektīvā 

muzicēšana bērniem attīsta socializēšanās prasmes, mācīties klausīties vienam uz otru, 

pašapziņas celšana. Turklāt spēlējot blokflautu, tiek aktivizēta un nostiprināta pirkstu 

smalkā motorika, kas tiešā veidā iedarbojas uz abām smadzeņu puslodēm un tādā veidā 

attīsta visas kvalitātes, kas saistītas ar runu, valodu, loģisko domāšanu utt. Tāpat arī 

mācoties pūšamo instrumentu spēli, tiek nostiprināta pareiza elpošana un elpceļu tai skaitā 

plaušu fizioloģiskā darbība. 

Durbē Mūzikas studijā Pieaugušo un jauniešu programmā mūzikas instrumentus 

apguva 4 pieaugušie un 9 jaunieši (akordeons, ģitāra, sitamie instrumenti, solo 

dziedāšana. 

Pasākumi: 

1. Mūzikas studija apmeklēja Liepājas simfoniskā orķestra izglītojošo koncertu 

bērniem. 

2. pianisti devās uz Jūrmalu, lai piedalītos ceļojošajā festivālā „Pirkstiņi pa 

taustiņiem”. 

3. vairāki Ziemassvētku koncerti studijā, skolā, Durbes baznīcā un kultūras namā. 

4. brauciens uz Liepājas simfoniskā orķestra koncertu. 

5. Dalība Kurzemes un Lietuvas mūzikas skolu konkursā pūšamajiem instrumentiem. 

6. Studijas audzēkņu pašu sacerēto skaņdarbu koncerti Dunalkā, Durbes skolā un 

kultūras namā. 

7. Mūzikas studijas mācību gada noslēguma koncerts, kurā piedalās labākie 

audzēkņi, kā arī skolotāju priekšnesumi. 

Katru mācību semestri notika tehniskās ieskaites, eksāmeni katrā instrumentu spēles 

nodaļā. 

Vasarā, jūnija mēnesī notika Mūzikas studijas rīkotā muzikālā dienas nometne, gan 

studijas audzēkņiem, gan draugiem, gan pieaugušajiem. 

 

Sports 

2013. gadā Ata Kronvalda Durbes vidusskolas  sporta zālē turpinās ziemas sezona 

un aktīvi tiek domāts par to kā iesaistīt arvien vairāk jauniešu uz sporta aktivitātēm. 

Sporta zālē vakaros piedāvāju sporta veidus, kas visvairāk pieprasīti – 2x nedēļā florbols, 

2x nedēļā volejbols sievietēm un vīriešiem, 1x nedēļā zāles futbols un 2x nedēļā 

vingrošana meitenēm. Nedēļas nogalē ir iespēja piedalīties dažāda veida sacensības gan 

tepat Durbē, gan izbraucam uz citiem  pasākumiem ārpus Durbes. Katru vakaru jaunieši 

spēlē galda tenisu un novusu, dartu, pa dienu pēc stundām notiek galda tenisa treniņi no 

1.-9.klasei (trenere A.Ansone) un futbola treniņi mazajiem (treneris A.Vīksna). Treniņu 

laiki un informācija par notiekošo vienmēr tiek publicēta Durbes novada vēstīs un 

mājaslapā www.durbe.lv. 

Sākoties janvārim nedēļas nogalēs tiek rīkotas Durbes novada atklātās sacensības  

dartā, novusā, galda tenisā, florbolā. Šogad tika aizsākta sadraudzība gan ar Aizputes, gan 

Medzes flobolistiem, tādejādi pavērās iespēja sadarboties ar citiem un rīkot dažādas 

http://www.durbe.lv/
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sacensības šajā sporta veivā, piemēram, sadraudzības vakarus, Grobiņas dzimšanas dienas 

florbola turnīrs, Aizputes pilsētas svētku ietvaros flrbola pasākums un arī Durbes pilsētas 

svētkos florbola tunīrs 3x3, jo arī mums šogad tika iegādāti florbola borti par pašvaldības 

līdzekļiem, tapēc pavērās iespēja vairāk aktivitātēm pie mums Durbē. 

Katru pavasari jau gadiem kā tradīcija tiek rīkota ģimeņu sporta diena ar dažādām 

sportiksām un atraktīvām aktivitātēm, šo pasākumu cenšos popularizēt, lai iesaistās arvien 

vairāk dalībnieku, tādejādi piesaistot ģimenes, kas sporto retāk. 

Kopā ar kultūras nama vadītāju rīkojam pilsētas svētkus, šajā gadā jau kā tradīcija 

ir nakts basketbols, atsaucība ir liela, jo pasākumā piedalījās 16 komandas no  visa 

Lielpājas rajona, tapēc šo pasākumu rīkosim arī nākamajos pilsētas svētkos. Šogad par cik 

mums ir iepirkti borti - jaunums ir florbols pilsētas svētku ietvaros – bija plānots to rīkot 

ārā , bet nav iespēja dabūt āra segumu, tapēc rīkoju sporta zālē, šo pasākumu ietversim arī 

nākamajos pilsētas svētkos, jo atsaucība bija liela. 

Kā jau katru rudeni līdz gadu mijai piedalāmies Lejaskurzemes novadu 

čempionātā volejbolā gan dāmām , gan kungiem. Tāpat vakaros , lai jauniešiem ir iespēja 

pierādīt savus spēkus, tika rīkoti sadraudzības vakari gan ar Vecpils jauniešiem florbolā, 

gan Dunalkas jauniešiem, gan florbolā, gan volejbolā. 

Turpinājām iepirkt inventāru, jo tas ar laiku nolietojas. Šogad mācību gada beigās 

tika iegādāti jauni tenisa galdi, jo katru gadu Durbē notiek Liepājas rajona novadu 

sacensības galda tenisā, kur sacensībās kopskaitā piedalās ap 100 dalībniekiem, un tagad 

mums ir iespēja nodrošināt labas un kvalitatīvas rajona sacensības. 2013. gadā bija  

plānots iepirkt volejbola formas, kopskaitā tika iegādātas 16 formas, kas derēs gan 

volejbola, gan florbola sacensību dalībniekiem.  

Ar nākamo 2014.gadu plānotas piektdienas vakaros dažādas netradicionālas 

idejas, gan ģimeņu vakariem, lai piesaistīti jaunus dalībneikus, gan florbolam, gan cita 

veida pasākumus, kas nekad vēl nav bijuši. Tāpat ir doma pieaicināt vīriešu volejbola 

komandai treneri, piedalīties Liepājas pilsētas čempiontā florbolā, doma par atklāto 

novada pludmaes volejbola čempionātu un vēl dažādas citas jaunas idejas.  

 

Kultūra 

Durbes kultūras nams 

2013.gadā Durbes kultūras namā darbojās sekojoši mākslinieciskie amatierkolektīvi: 

 Durbes sieviešu koris „Durbe”, 

 Durbes vīru ansamblis, 

 Durbes novada amatierteātris ‘’Dīvatrons’’, 

 Senioru vokālais ansamblis „Mežābele”, 

 Pirmsskolas tautas deju kolektīvs, 

 Sākumskolas tautu deju kolektīvs, 

 Jauniešu tautas deju kolektīvs „Lindale”. 

Darbojās bezmaksas krustvārdu mīklu minēšanas pulciņš un rokdarbu pulciņš. 

Darbība pārskata periodā iestādē: 

 Norišu skaits pavisam: 67 

 Maksas norišu skaits: 3 

 Bezmaksas norišu skaits pavisam: 64 

 Norišu apmeklētāju skaits pavisam: 5515 

 Kopējais izbraukuma norišu skaits -34 

 Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam: 226 

 Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam: 5289 
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Kolektīvos darbojās 125dalībnieki. 

Kultūras namā strādā 2 darbinieki un 6 kolektīvu vadītāji. 

Nozīmīgākie pasākumi 2013. gadā: 

 Durbes kultūras nama atklāšanas pasākums pēc remonta 

 Barikāžu atceres pasākums 

 Komponista A. Kristona dziesmu koncerts 

 A. Dobeļa grāmatas „Gaviezes puika” atvēršana 

 Kurzemes dziedošo senioru saiets 

 Amatierteātra pirmizrāde 

 2. Latvijas Mežābeļu saiets 

 Līgo svētku pasākums 

 Durbes pilsētas svētki- Durbei-120 

 Piedalīšanās Dziesmu un Deju svētkos Rīgā 

 Dzejas dienas 

 Ābolu svētki 

 Baltu vienības diena 

 Festivāls „Zemlika” 

 Pasākums ‘’Tautas frontei-25” 

 Lāčplēša dienas pasākumi 

 Latvijas svētku pasākumi 

 Bērnu deju kolektīva 15. gadu jubilejas pasākums 

 Ziemassvētku koncerts 

 Durbes novada pirmsskolas bērnu Ziemassvētku pasākums 

 Pavasara, rudens, ziemassvētku tirdziņi 

 Mūzikas studijas koncerti 

 Koru koncerti 

2013. gada novembrī, decembrī par Durbes novada līdzekļiem tika izremontēta 

aktieru telpa, aktieru tērpu un dejotāju tērpu noliktavas. 

 

Lieģu kultūras nams 

Lieģu kultūras namā 2013.gadā darbojās seši kolektīvi, no tiem divi bērnu 

kolektīvi un četri pieaugušo kolektīvi, kuros iesaistīti 82 dalībnieki: 

 Šova deju grupa bērniem, 

 Bērnu vokālais ansamblis, 

 Lauku kapella, 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs ,, Re, kā!”, 

 Vokālais ansamblis ,, Tonuss”. 

Lieģu kultūras nama dramatiskais kolektīvs iestudēja Tijas Bangas trīs cēlienu 

lugu ,, Septiņas vecmeitas” un ar šo izrādi  piedalījās Kurzemes novada amatieru teātru 

skatē iegūstot trešās pakāpes diplomu. Pasākumus apmeklējuši 2490 apmeklētāji, 

bezmaksas pasākumus apmeklējuši 1967 dalībnieki. 

Tradicionālie pasākumi Lieģu kultūras namā: 

Mīlestības balle, Deju kolektīvu saiets ,, Viss daiļums nāk no sievietes”, Bērnu 

kolektīvu saiets ,,Pavasara jampadracis”, Dramatisko kolektīvu saiets ,,Pasmejies par sevi 

pats”, Lauku kapellu saiets, Vasaras salgriežu svētki, Sporta diena bērniem, Dziesma 

manai paaudzei, Zemnieku balle, koncerts Latvijas valsts svētkos, Ziemassvētku 
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pasākums Durbes novada pensionāriem, ziemassvētku pasākums Durbes novada 

darbiniekiem, Jaungada nakts balle. 

Lieģu kultūras namā 2013.gadā notika: 

11 izklaides pasākumi, 4 citu iestāžu organizēti atpūtas pasākumi, 7 koncerti, 5 mācību 

semināri un 5 kooperatīvu sanāksmes. Lieģu kultūras nama amatieru mākslas kolektīvi 

piedalījušies 17 izbraukuma pasākumos. 

Lieģu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs ,, Re, kā!” ieguva otrās 

pakāpes diplomu (39,7 punkti) piedaloties XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu un XV Deju 

svētku skatē. Deju kolektīvs ,, Re, kā!” piedalījās Dziesmu un Deju svētkos Rīgā no 

30.jūnija - 7. jūlijam. 

Lieģu kultūras nama izlietotais budžets 2013.gadā - Ls 28491, - no pašvaldības budžeta 

Ls 27210,- no ieejas maksām Ls798,- 

 

Dunalkas kultūras nams 

No 2013. gada oktobra Dunalkas kultūras namā sezonu uzsāka seši no jauna 

izveidoti pašdarbības kolektīvi, jo pirms tam kultūras namam aktīvai darbībai bija neliels 

pārtraukums. Divi no pašdarbības kolektīviem ir bērnu, četri ir pieaugušo kolektīvi, kopā 

kolektīvos ir iesaistīti vairāk kā sešdesmit dalībnieku. 

Dunalkas kultūras namā darbojas: 

 Bērnu šova deju grupa, 

 Aerobika, 

 Dunalkas amatierteātris, 

 Bērnu vokālais ansamblis, 

 Rokdarbu/floristikas pulciņš. 

Dunalkas pašdarbības kolektīvi piedalījušies piecos izbraukuma pasākumos. 

Dunalcniekiem bija iespēja apmeklēt arī kinoseansus, kuri tika piedāvāti sadarbībā ar 

Latvijas kinopunktu. Šo četru mēnešu laikā Dunalkas kultūras namu apmeklēja gandrīz 

500 pasākuma apmeklētāju no tiem 253 ar ieejas maksu. Aizvadītie lielākie pasākumi 

Dunalkas kultūras namā: 

 Māmiņas aicinām uz tēju, 

 Muzikālā mazuļu skoliņa, 

 Rudens ražas balle, 

 Kino „Atmodas antoloģija”, 

 Trīs adventes koncerti, 

 Ģimeņu vakars, 

 Ziemassvētku eglīte Dunalkā reģistrētiem pirmsskolas vecuma bērniem, 

 Jaunā gada sagaidīšanas balle. 

 

Vecpils Saieta nams 

Vecpils Saieta nama telpas tiek izmantotas kultūras, sporta un bibliotekas darba 

nodrošināšanai. 

Šajā darba sezonā darbojās trīs mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kuros bija 

iesaistīti 40 dalībnieki: jauniešu deju kolektīvs”Lāņupīte”, amatierteātra kolektīvs un 

rokdarbu pulciņš. Pašdarbnieki piedalījušies Vecpils pagasta rīkotajos pasākumos, Durbes 

novada pasākumos un viesizbraukuma pasākumos. Kultūras iestāde darbojas kā 

vienojošais elements starp paaudzēm, sākot ar bērniem, jauniešiem līdz sirmgalvim, kuri 

pagastā ir atsaucīgākie apmeklētāji. 

Apmeklētājiem tika dotas iespējas apmeklēt tradicionālos un valsts svētku 

pasākumus, kā arī dažādus koncertus, teātru izrādes Liepājā, izstādes, prezentācijas, tējas 



DURBES NOVADA DOMES PUBLISKAIS PĀRSKATS 2013. 

 

22 

 

pēcpusdienas, atpūtas vakarus: kā  lielākos un apmeklētākos pasākumus var minēt 

konkursu-koncertu”Dziesma mani Vecpilij”, Līgo svētkus, tēva dienas svinēšanu pirmo 

reizi ar sportošanas piesitienu, Latvijas valsts svētkus, saieta nama ziemassvētku eglītes 

iedegšanu trešajā adventē ar Inetas Rudzītes koncertu.  

 

Bibliotēkas 

 

Durbes pilsētas bibliotēka 

Durbes pilsētas bibliotēkas misija ir padarīt savus un globālos informācijas 

resursus pieejamus un noderīgus Durbes novada un rajona iedzīvotājiem, rosināt interesi 

bērnos un jauniešos par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma 

krājumu nākamajām paaudzēm. 

Nozīmīgu un pārsvarā lielāko dienas daļu sastāda darbs ar jaunām tehnoloģijām, kas 

saistās ar individuālu   darbu, lai ikviens lietotājs, kurš vēlas, iegūtu informāciju internetā 

vai darbotos ar datoriem: 

 brīvpieejas literatūras krājumu izsniegšana uz mājām, 

 lasītavu periodiskajiem izdevumiem un uzziņu literatūras krājumu, 

 bezmaksas pieeju interneta resursiem, 

 elektronisko katalogu izmantošanu, 

 10 datorizētas lietotāju darba vietas, 

 bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas, 

 SBA pakalpojumus, 

 lasīšanu un grāmatu popularizējoši pasākumi (VKKF kultūras programma „Bērnu 

žūrija”, tikšanās ar autoriem u.c.), 

 maksas pakalpojumi - kopēšana, skenēšana, printēšana, 

 esošo pakalpojumu pilnveidošana un jaunu ieviešana notiek ņemot vērā lietotāju 

vēlmes un vajadzības, kā arī bibliotēkas iespējas. 

Durbes pilsētas bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā  

Bibliotēkas 

statistikas dati 
2011. gads 2012.gads 2013.gads 

Kopējā 

dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 561 535 539 + 

Izsniegums 56505 52116 57875 + 

Apmeklējumu skaits 7079 5719 6843 + 

            

Lai lasītājus iesaistītu bibliotēkas pakalpojumu attīstībā, tiek veiktas aptaujas, ar 

kuru palīdzību tiek pētītas apmeklētāju vēlmes un ierosinājumi, tiek uzklausīti un vērā 

ņemti mutvārdu ieteikumi bibliotēkas krājuma komplektēšanā. 

2013. gadā bibliotēkā jaunieguvumi sastādīja 721 iespieddarbu vienības, no tā 480 grāmata 

un 241 seriālizdevumi. No fonda izslēgtas 103 grāmatas. 

Krājuma kustība 2013. gadā 

Ienācis 721 480 241 

Izslēgts 103 103 ----------- 
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Krājums 9387 8478 909 

  

Saņemto izdevumu sadalījums pēc piegādātājiem: 
 

 

Piegādātājs Eksemplāri 

4 Latvijas Nacionālā bibliotēka 26 

6 No lasītājiem 28 

16 Liepājas CZB 153 

32 Bibliotēku attīstības institūts 8 

59 Latvijas Nacionālā bibliotēka "Bērnu žūr 17 

76 Durbes novada dome 219 

129 Latvijas Bibliotekāru biedrība 29 

KOPĀ: 480 
  

 

 

Bibliotēkas darba kvalitāte 

 

 Rindas 

kods 

Pavisam Skaidrojumi 

Dokumentu 

(fizisko vienību) 

skaits uz vienu 

lasītāju 

810 17.41 

Dokumentu 

kopskaits krājumā 

(310 r. 4. kolonna) 

attiecībā pret 

lasītāju kopskaitu 

(210. r.). 

Kārtējie izdevumi 

uz vienu lasītāju 
811 25.27 

Kārtējo izdevumu 

kopsumma (5600 

r.) attiecībā pret 

lasītāju kopskaitu 

(210.r.). 

Projektu izstrāde 820 2 
Izstrādāto projektu 

kopskaits. 

    

    

Tematiskie 

pasākumi 
850 20 

Organizēto 

tematisko 

pasākumu 

kopskaits. 

Izstādes 860 115 Izstāžu kopskaits. 

       

 
 

  

Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte. 

Durbes novada bibliotēku aktivitātes un  pasākumu reklāmas, un publicitāte tiek 

atspoguļota bibliotēkā, novada vides informatīvajos stendos, novada avīzē „ Durbes 
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Novada Vēstis ” un novada mājas lapā www.durbe.lv. Visefektīvākais reklāmas veids 

apdzīvotā vietā ir mutvārdu reklāma. 

34%

38%

10%

5%

13% Novada mājas  lapā
www.durbe.lv

Novada avīz ē " Durbes
Novada V ēs tis "

Avīz ēs  "K urs as  laiks ",
"K urz emes  V ārds "

V ides  informāc ijas
s tendos

L atvijas  bibliotēku portāls
www.biblioteka.lv

 
No redzamajiem datiem var secināt, ka 38% lietotāju informāciju par novada 

bibliotēkām iegūst, izlasot novada avīzē „ Durbes Novada Vēstis”, 34% novada mājas 

lapā www.durbe.lv , 13% Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv, 10% avīzēs „ 

Kursas Laiks” un „ Kurzemes Vārds”, 5% vides informācijas stendos. 

Durbes novada bibliotēkas aktīvi iesaistās novada sabiedriskajās aktivitātēs, ir laba 

sadarbība kultūras namiem, skolām, pašvaldības iestādēm, muzeju un citām novada 

bibliotēkām. Bibliotēkas sadarbības partneri: 

 Durbes novada dome, 

 Liepājas pilsētas un novada bibliotēkas, 

 Novada kultūras nami, 

 Durbes Ata Kronvalda vidusskola, 

 Durbes vidusskolas bibliotēka, 

 Novada iestādes, 

 Novada zemnieku saimniecības, 

 Pirmskolas izglītības iestāde „Ābolītis” 

 
 

Dunalkas pagasta bibliotēka 

Dunalkas bibliotēka ir viena no Durbes novada publiskajām bibliotēkām, kura 

apkalpo Dunalkas pagasta iedzīvotājus, viesus, apmeklētājus. 

Bibliotēkas darbība vērsta uz nepārtrauktu, plānveidīgu attīstību ar mērķi veikt 

iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

kataloģizēšanu un saglabāšanu. Bibliotēkas uzdevums – nodrošināt esošo krājumu un 

informācijas resursu publisku pieejamību ikvienam apmeklētājam un tās izmantošanu 

atbilstoši katra bibliotēkas apmeklētāja interesēm un vajadzībām, piedāvāt jaunākās 

informācijas tehnoloģijas un ieviest elektronisko apkalpošanas sistēmu. 

Dunalkas bibliotēka akreditēta 2008. gada decembrī, tai piešķirts vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. Bibliotēkas apmeklētāji tiek apkalpoti piecas dienas nedēļā – 

pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no 8.
30

 līdz 17.
00

, sestdienās no 9.
00

 līdz 

15.
00

. 

Bibliotēku fonds tiek reģistrēts elektroniski, kā arī kārtotas summārās uzskaites 

grāmatas. 2013.gadā pabeigta bibliotēkas krājuma rekataloģizācija, turpinās jauniegūto 

http://www.durbe.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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seriālizdevumu elektroniskā reģistrēšana sistēmā. Bibliotēkas krājums pārskata perioda 

beigās ir 4873 vienības, tajā skaitā 4219 grāmatas. Pēdējā fonda inventarizācija veikta 

2009. gadā, savukārt, fonda salīdzināšana veikta 2013.gadā, kad pabeigta visu grāmatu 

uzskaite elektroniskajā sistēmā. Bibliotēkas krājumi 2013. gadā papildināti ar 285 

jaunieguvumiem (2012.-157), tajā skaitā arī privātpersonu dāvinājumi. 

Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam ir pieejami bezmaksas bibliotekārie 

pakalpojumi – iespieddarbu izsniegšana, informācijas meklēšana un iegūšana, 

starpbibliotēku abonements, konsultācijas, kā arī datoru izmantošana un internets, 

palīdzība to lietošanā. Bibliotēkas lietotājiem pieejamas bezmaksas datu bāzes – Letonika 

un NAIS, kā arī bibliotēku mājas lapas un elektroniskais katalogs.  

Pieejamie maksas pakalpojumi ir kopēšanas un izdruku pakalpojumi pēc domes 

apstiprinātiem izcenojumiem.  

Reģistrēto lasītāju skaits 2013. gadā bija 283, kas ir iepriekšējā gada līmenī. 

Kopumā bibliotēkas apmeklētība salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu mazliet sarukusi: 

2013.gadā bija 6012, (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 2505). Liela loma ir jauno 

tehnoloģijas pieejamībai, iespēja kārtot rēķinus caur internetbanku, kā arī elektronisko 

sakaru uzturēšana, iespēja atrast informāciju interneta resursos. Pieaug sniegto 

konsultāciju skaits. Izsniegums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopumā nav īpaši 

mainījies. Dunalkas bibliotēkā ir 74  lietotāji līdz 18 gadiem, tikpat cik pērn. Tie ir 

A.Spāģa Dunalkas pamatskolas skolēni un absolventi, kuri mācās tālāk vispārizglītojošās 

vai citās skolās. Arī 2013. gadā Dunalkas bibliotēka iesaistījās VKKF kultūras 

programmā “Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma”. Liels atspaids bērnu 

litereatūras papildināšanai bija LNB Atbalsta biedrības akcijas “Sirsniņa prasa, lai  

bērniņš lasa” dāvinājums. 2013. gadā grāmatas lasīja un vērtēja 20 eksperti, kas ir tikpat, 

cik pērn. 

Nepārtraukta sadarbība ir ar Dunalkas pagasta Rāvas bibliotēku, Durbes bibliotēku 

– iespieddarbu apmaiņa,  konsultācijas. Sadarbība notiek arī ar A.Spāģa Dunalkas 

pamatskolu gan pasākumu organizēšanā, gan bibliotekāro stundu rīkošanā, gan 

darbojoties skolas bibliotēkā. Katru gadu notiek pasākums veltīts A.Spāģim, rīkotas 

literārās stundas, skolas avīzītes “Kleksis” veidošana, kā arī līdzdalība skolas pasākumu 

organizēšanā un norisē.  

. 

Bibliotēkā strādā viens darbinieks ar augstāko izglītību citā jomā. Regulāri apmeklē 

ikgadējos Liepājas rajona bibliotēku darbinieku profesionālās tālākizglītības kursus, 

„ALISE – 4i” konsultācijas.  

Gada laikā bibliotēkā bija skatāmas 24 izstādes, veltītas literāro darbinieku dzīves 

jubilejām, gadskārtu tradīcijām un citiem lasītājus interesējošiem jautājumiem. Tika 

noorganizēti divpadsmit tematiski pasākumi, pārsvarā skolas vecuma lasītājiem, kā arī 

ņemta līdzdalība vairākos pagasta, skolas un novada pasākumos un to organizēšanā 

(„A.Spāģa stunda”, „Bērnu žūrijas” atklāšana un noslēgums, „Palasīsim grāmatiņu”, 

„Muzeju nakts”,  „Gandrīz pirmais septembris”, piedalīšanās Ēnu dienās, 18.novembra 

pasākums, u.c.). 

Nākamā gadā plānotie pasākumi: 

 Turpināsies bibliotēku lietotājiem sniegto pakalpojumu pilnveide, darbs ar 

bibliotēku programmu ”Alise” – krājumu elektroniskā uzskaite, lietotāju un 

izsnieguma elektroniskā reģistrācija. 

 Turpināsies sadarbība ar citām bibliotēkām un pašvaldības iestādēm. 

 Turpināsies piedalīšanās KKF lasīšanas veicināšanas programmā ”Bērnu 

žūrija”, kā arī šajā sakarā pasākumu organizēšana lielākā mērogā, t.i., 

sadarbībā ne tikai ar Rāvas, bet arī ar Durbes un Vecpils bibliotēkām. 
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 Tiks veikts remonts ”Bērnu istabā” Dunalkas bibliotēkā. 

 

Rāvas pagasta bibliotēka 

Rāvas bibliotēkā pamatdarbs vērsts uz apmeklētāju apkalpošanu, informācijas 

sniegšanu, literatūras popularizēšanu. Bibliotēka ir galvenā informacionālo vajadzību 

nodrošinātāja, kuras darbības pamatā ir kvalitatīva informācija un kvalitatīvs krājums. 

Bibliotēka rūpējas par materiāliem un pakalpojumiem, kas nepieciešami vietējai 

sabiedrībai un iedzīvotāju informācijas un izklaides vajadzībām, nodrošinot visiem Rāvas 

un tās apkārtnes iedzīvotājiem un strādājošajiem brīvu literatūras un nepieciešamās 

informācijas saņemšanu, bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos 

pakalpojumus no bibliotēkas fondiem. Materiālu printēšana un kopēšana ir par maksu. 

2009. gadā Rāvas bibliotēka tika akreditēta un ieguva vietējās nozīmes bibliotēkas statusu 

Bibliotēka apmeklētājiem 2013.gadā bija atvērta 4 dienas nedēļā no plkst. 11: 00 

līdz 18: 00. Bibliotēkas lasītājiem viņus interesējošā literatūra tiek piegādāta mājās, ja nav 

iespējas atnākt uz bibliotēku. Vajadzības gadījumā tiek sniegta konsultācija un padomi  

gan grāmatu, gan materiālu meklēšanā.  

Pēc iespējas tiek ievērota katras lasītāju vecuma un interešu grupas vajadzības pēc 

jaunākās literatūras. Budžeta ietvaros tika iegādāta latviešu un ārzemju daiļliteratūra, kas 

ietver sadzīves un kriminālromānus, kā arī uzziņas un bērnu literatūra. Bibliotēkas 

krājumu ir papildinājušas dāvinātās grāmatas - šajā gadā  26. Par Pašvaldības līdzekļiem 

nopirktas 83 grāmatas, no tām 17 - bērniem. Kopā fondā uz 01.01. 2014. ir 6322 fiziskās 

vienības, tai skaitā 3236 grāmatas,  no tām 997 grāmatas bērniem un jauniešiem, tas ir  

30,8 %no visa fonda. Bibliotēkā ir pieejami 9 žurnāli un laikraksts „Kurzemes vārds”. 

Tiek uzklausītas lasītāju vēlmes un iespēju robežās pieprasītā literatūra iegādāta. Lai 

paplašinātu grāmatu pieejamību, tiek izmantota SBA .Grāmatas tiek ņemtas no Dunalkas 

bibliotēkas uz noteiktu laiku. 

Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam ir pieejami datori un internets, kur var atrast 

interesējošo informāciju. Bibliotēkas telpās no 2007. gada atrodas Publiskais Interneta 

Pieejas Punkts. Iedzīvotājiem tiek piedāvāti printēšanas, kopēšanas un skenēšanas 

pakalpojumi. Tāpat ir iespēja izmantot internetbanku un samaksāt rēķinus caur to. Nosūtot 

informāciju uz bibliotēkas e- pastu, lietotāji var paust savas vēlmes, jauniešiem, kuriem 

mājās nav savi printeri ,ir iespēja nosūtīt savus darbus , lai tie tiktu izprintēti  un saņemti 

vēlamā laikā. Tiek domāts, kā attīstīt  iedzīvotājus piesaistošus pasākumus. 

 

Rāvas bibliotēkas  darbības rezultāti 2013. Gadā 

 

1.Bibliotēkas lietotāji 74 

1.1 Tai skaitā lasītāji 74 

1.2 Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 28 

2.  Apmeklējumu skaits 2017 

2.1 Bērni un jaunieši  līdz 18. gadiem 599 

3.  Izsniegumu skaits 3944 

3.1 Grāmatas 1200 

3.2 seriālizdevumi 2737 

3.3  Bērniem un jauniešiem līdz 18. g. v. 667 

4.  Bibliotēkas krājumu kopskaits 6322 

4.1 grāmatas 3236 

4.2 seriālizdevumi 3086 

5. Krājumu skaits uz vienu lasītāju 85,27 



DURBES NOVADA DOMES PUBLISKAIS PĀRSKATS 2013. 

 

27 

 

6. Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 27,25 

7. Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju 53,29 

 

Bibliotekas vadītāja strādā viena. Pēc iespējas ir apmeklēti visi Bibliotēku dienesta 

organizētie semināri un mācības. Dalība Kurzemes bibliotekāru konferencē 30. novembrī. 

2013. gadā tika apmeklēti Liepājas CZB organizētie profesionālās pilnveides kursi un 

semināri.  

Rāvas bibliotēka sadarbojās ar Dunalkas un pārējām Durbes novada bibliotēkām.  

2013. gadāRāvas bibliotēka sadarbojās ar Vecpils pagasta amatierteātri. Septembrī Rāvas 

skolas zālē notika izrāde „Vai mīļā” Solvitas Aigares režijā, kas pulcināja 53 skatītājus . 

Izrādes starpbrīdī skolas vestibilā apmeklētāji varēja iepazīties ar Rāvas bibliotēkas 

novadpētniecības materiāliem par Rāvas vēsturi , mājvārdu izcelsmi un ievērojamiem 

Rāvas iedzīvotājiem. 22. decembrī , sagaidot Ziemassvētkus, Vecpils amatierteātris 

atveda uz Rāvu savu otro izrādi „Eglīšovs” , kuras autore un režisore arī bija Solvita 

Aigare. Pasākumu apmeklēja 35 skatītāji. Katru gadu bibliotēkā tiek rīkotas izstādes , 

kurās tiek novietotas rakstnieku – jubilāru grāmatas. 2013. gadā tās bija 22. izstādes. 

Informācija par pasākumiem un jaunumiem  bibliotēkas darbā  tiek publicēti „ Durbes 

novada vēstīs” rubrikā „ Bibliotēku ziņas”. 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi: 

1. Saglabāt,attīstīt un pilnveidot galvenās bibliotēkas funkcijas-veikt apmeklētāju 

bibliotekāro apkalpošanu, veikt uzziņu un informatīvi konsultatīvo darbu. 

2. Nodrošināt kvalitatīvus tehniskos pakalpojumus bibliotēkas apmeklētājiem-

datorprogrammu pielietošanu, pieeju internetam, elektroniskā paraksta 

izmantošanu. 

3. Paaugstināt darbinieka kvalifikāciju , piedaloties profesionālās pilnveides 

semināros un kursos. 

4. Uzlabot bibliotēkas telpu apsildīšanu. 

5. Izveidot Novadpētniecības istabu. 

 

Vecpils pagasta bibliotēka 

Durbes novada Vecpils pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un 

informācijas iestāde. Vecpils bibliotēka reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku 

reģistrā 2004.g. 7.janvārī, akreditēta 21.09.2009.g. Bibliotēka darbojas Durbes novada 

Vecpils pagasta teritorijā, pamatā apkalpo pagasta iedzīvotājus. Vasaras periodā pie 

vecvecākiem ierodas mazbērni no pilsētām, kuri papildina bibliotēkas lietotāju saimi. 

Vecpils pagasta bibliotēkas stratēģiskais mērķis ir attīstīt bibliotēku par izglītības, 

informācijas un kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru Vecpils pagasta iedzīvotājiem, 

nodrošinot operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus 

informācijas pakalpojumus un sniedzot atbalstu vietējās sabiedrības attīstībai. Spēt reaģēt 

uz pārmaiņām sabiedrībā, nodrošināt ar kvalitatīviem pakalpojumiem  atbilstoši lietotāju 

vajadzībām,  informāciju padarot pieejamu un izmantojamu visu pagasta sabiedrības grupu 

lietotājiem. 

Bibliotēkas klienti:  

 lauksaimniecībā nodarbinātie, 

 citās nozarēs strādājošie, tai skaitā skolotāji, 

 pirmsskolas vecuma bērni, 

 skolēni, 

 studenti,  

 pensionāri,  

 bezdarbnieki, 
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 internetbankas un pārējie interneta lietotāji. 

Bibliotēkas darbības 2013. gada aktualitātes - saglabāt, pilnveidot un daudzveidot 

bibliotēkas krājumu, lai būtu tēmu materiālu, formātu un valodu dažādība un veikt 

krājuma rekataloģizācijas procesu, attīstīt un pilnveidot lasītāju/lietotāju informācijpratību 

lietotāju vidū, iesaistīt un ieinteresēt bērnus un jauniešus.  

Vecpils pagasta bibliotēkas finanšu resursus veido Durbes novada Domes piešķirtie 

budžeta līdzekļi, valsts mērķdotācija interneta nodrošināšanai un dāvinājumiem. 

Bibliotēkas krājumu veido grāmatas, seriālizdevumi, elektroniskie dokumenti, interneta 

resursi –bezmaksas datu bāze LETONIKA. Arvien vairāk bibliotēkas krājums tiek 

papildināts ar jauniem informācijas nesējiem – brīvpieejas pieeja datu bāzēm (Letonika), 

DVD filmas pirmskolas vecuma un pamatskolas vecuma bērniem. 

Jaunieguvumi veido 273 fiziskās vienības, t.sk.,: 

 grāmatas – 234, 

 seriālizdevumi – 36, 

 audiovizuālie dokumenti – 3. 

Abonēts finanšu iespējām atbilstošs periodisko  izdevumu klāsts:  

 Latvijas Avīze,  

 Ilustrētā zinātne, 

 Ilustrētā pasaules vēsture, 

 Mūsmājas,  

 Praktiskais Latvietis, 

 Dārza Pasaule, 

 Spicīte. 

Bibliotēkas krājumā uz 2013.gada 31.decembri ir  6642 vienības, tai skaitā: 

 grāmatas – 6595, tai skaitā bērnu – 587. 

 seriālizdevumi – 36, 

 elektroniskie un audiovizuālie dokumenti  - 11. 

Krājumu komplektēšana notiek, reaģējot uz konkrētu pieprasījumu, kā arī vadoties 

no bibliotēkas izvirzītajām darbības prioritātēm. Fonds tiek veidots tā, lai  sev vajadzīgo 

varētu atrast jebkura no bibliotēkas apkalpojamām mērķa grupām. Ar aktuālu un 

mūsdienīgu informāciju tiek papildināts nozaru un uzziņu literatūras, daiļiteratūras, bērnu 

grāmatu klāsts. 

Krājuma vienības uz vienu lasītāju pa gadiem: 

2013.gadā –  40,5; 

2012.gadā -  39,62; 

2011.gadā -  37,62;  

2010.gadā -  37,05; 

2009.gadā -  36,77; 

Krājuma apgrozība 2013.gadā -  0,86, 2012.gadā  –  0,89. 

Turpinās bibliotēkas krājumu rekataloģizācija,  elektroniskajā kopkatalogā ievadītas ziņas 

par iespieddarbiem. Ar jaunieguvumiem bibliotēkas lietotāji tiek iepazīstināti pastāvīgajā 

izstādē „Jaunumi” , kas visu laiku tiek atjaunināta. 
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Krājuma attīstības dinamika  

 

Krājuma 

apjoms 
2011.gads 2012.gads 2013.gads 

izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā 

grāmatas 
238 136 6202 - 173 6375 14 234 6595 

seriālizd. 
60 36 36 - - 36 36 36 36 

audioviz 

dokum. 
- - - - - - - 3 3 

pārējie 

dokum. 
- - 8 - 

 

- 
8 - - 8 

   Kopā   
298 172 6246 - 173 6419 50 273 6642 

 

Vecpils pagasta bibliotēka regulāri  rūpējas par bibliotēkas krājuma kvalitāti, 

izvērtējot tā atbilstību apmeklētāju vajadzībām un interesēm. Nolietotie un saturā 

novecojušie  iespieddarbi katru gadu tiek norakstīti, pārskatīts atstātais krājums. 

Sadarbībā ar papīrfabrika „Līgatne”” bibliotēka iesaistījās makulatūras vākšanas akcijā, tā 

atbalstot vietējo ražotāju un videi draudzīgu domāšanu un dzīvesveidu. Akcija bija 

lieliska iespēja gan bibliotēkai, gan iedzīvotājiem atbrīvoties no nolietotas literatūras un 

preses izdevumiem.  

Bibliotēka lietotājiem atvērta 39 stundas nedēļā, tai skaitā piektdienas vakaros un 

sestdienās, kas dod  iespēju studentiem, vidusskolniekiem  un Liepājas pilsētā 

strādājošiem lietot bibliotēkas pakalpojumus. 

Vienu stundu nedēļā – piektdienās no plkst. 12 līdz 13 tiek veikta biroja un datortehnikas 

apkope. 

 

Bibliotēkas izmantošanas dinamika  

 

 2008. 

gads 

2009.  

gads 

2010.  

gads 

2011. 

gads 

2012. 

gads 

2013. 

gads 

Lietotāju skaits 146 185 172 166 162 164 

Izsniegums 5768 6044 5842 5776 5690 5685 

Apmeklējumu 

skaits 
3088 3689 3465 

3584 3377 3904 

Iedzīvotāju skaits 

pagastā 
534 503 521 

529 526 505 

 

Bibliotēkas darbinieks sniedz universālus bibliotekāros, bibliogrāfiskos, 

informācijas un elektroniskos pakalpojumus lokālajiem un attālinātajiem lietotājiem. 

Popularizē lietotājiem datubāzes Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkas lietošanu un 
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pēc pieprasījuma sagatavo bibliogrāfiskos literatūras rādītājus un sarakstus. 

Bibliogrāfiskas uzziņas un konsultācijas lietotājiem iespējams saņemt pa tālruni un e-

pastu. Bibliotēku saviem lietotājam piedāvā izmantot starpbibliotēku abonementu, ja 

vajadzīgie iespieddarbi nav bibliotēkas krājumā. Pasta izdevumi par grāmatas saņemšanu 

jāapmaksā pašam lasītājam. 

SBA pakalpojumu dinamika  
 

2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013.gads 

saņemts izsniegts saņemts izsniegts saņemts izsniegts saņemts izsniegts 

39 - 65 - 55 - 62 - 

 

Lasītāju skaits bibliotēkā  2013. gadā -  164. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas 

palielinājies par 2 lietotājiem, bet vairāku gadu griezumā ir aptuveni nemainīgs. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nedaudz samazinājies izsniegto iespieddarbu skaits. 

Lasītājiem pieejami 7 datori ar interneta pieslēgumu un krāsu multifunkcionālā iekārta.  

Datortehniku izmanto vidēji 160 lietotāju mēnesī. Tiek veikta datorlietotāju ikdienas 

uzskaite. 

Bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības uzlabošanai 

bibliotēkā organizēti dažāda veida pasākumi: 

 E-prasmju nedēļa, 

 Latviešu filmu parāde, 

 Videofilmas bērniem. 

Bibliotēkā izvietotas 52 izstādes un pastāvīgā izstāde „Jaunumi”.  Veidojot  izstādes par 

noteiktām tēmām un rakstniekiem-jubilāriem, tiek popularizētas un rosināts lasīt arī 

bibliotēkas krājuma vecākās grāmatas. Lietotājiem nepieciešamās grāmatas, kuras nav 

bibliotēkā, tiek piegādātas no citām bibliotēkām (Durbes, Grobiņas pilsētas, Liepājas 

Zinātniskās bibliotēkas, Liepājas bērnu bibliotēkas „Vecliepājas Rūķis”). 2013.gadā no 

citām bibliotēkām piegādātas 62 grāmatas. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem ir viena no svarīgākām bibliotēkas darba 

funkcijām, jo tieši grāmatu lasīšana veicina bērnu intelektuālo un emocionālo attīstību, 

paplašina redzesloku.  

 

Bērni un jaunieši bibliotēkā  

  

 2009. g. 2010. g. 2011.g. 2012.g. 2013.g. 

Lietotāju skaits 69 48 41 32 34 

Izsniegums 2610 2443 2487 2316 2086 

Apmeklējumu skaits 2609 2478 2465 2289 1603 

 

Plauktā bērnu literatūra tiek kārtota atsevišķi. Izveidots bērnu stūrītis. Iegādāts 

īpašs plaukts-galds literatūras izkārtošanai pašiem mazākajiem lasītājiem. Bibliotekārs 

strādā kā konsultants dažādu neskaidru jautājumu noskaidrošanai un palīdzībai. Palīdz 

internetā meklēt nepieciešamo informāciju, strādāt ar grāmatu, bibliotēkas krājumu. 
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2013.gadā iegādātas 48 jaunas bērnu grāmatas un 3 audiovizuālie dokumenti. Jauniešiem 

iecienīti žurnāli ir Ilustrētā Zinātne un Ilustrētā Pasaules vēsture.  

Uzziņu darba veikšanai tiek izmantots bibliotēkas krājums, uzziņu literatūra, 

novadpētniecības materiāli, internets, tematiskās mapes. Uzziņas sniegtas par 

visdažādākajiem tematiem. Piemēram: par 1991.gada barikāžu dalībniekiem, Lāčplēša 

Kara ordeņa kavalieriem,  modi un stilu, veselīgu dzīvesveidu, sporta spēlēm utt. 

Arī 2013. gadā organizēti konkursi, lai mudinātu iepazīt grāmatu pasauli un veicinātu 

bērnu un jauniešu ieinteresētību lasīšanā un popularizētu bibliotēkas piedāvātos 

pakalpojumus. Informācijas un konsultācijas galvenokārt saistībā ar A.Kronvalda Durbes 

vidusskolas, Grobiņas ģimnāzijas un vidusskolas skolēnu projektu darbu tēmām: daba tās  

daudzveidībā un aizsardzība, pasaules valstis un tautas, Latvija, Eiropa. 

Lietotāji tika iepazīstināti ar elektroniskajām datu bāzēm „Letonika” un ”Lursoft” žurnālu 

un laikrakstu bibliotēku to piedāvātajām iespējām. Informācijas meklēšanai tiek izmantots 

LNB elektroniskais katalogs un Kurzemes novada vienotais elektroniskais kopkatalogs.  

Tiek veikts darbs pie bibliotēkas fonda elektroniskās apstrādes, sūtot ziņas Liepājas CZB 

datu apkopošanai, grāmatās tiek līmēti svītrkodi. 

Bibliotēkā tiek uzturēts Alfabētiskais kartiņu katalogs atbilstoši bibliotēkas 

krājumam. tiek nepietiekoši lietotas un 2013.gadā ar dažādām interesantām aktivitātēm 

jācenšas lietotājus ieinteresēt vairāk lietot elektroniskos uzziņu resursus. 

Bibliotēkā ir 7 stacionārie datori pieejami apmeklētājiem. Pieejams arī projektors. 

Pārskata periodā organizēti pasākumi bērniem un jauniešiem. Bibliotēkā bija izliktas 

literatūras izstādes, organizētas individuālas pārrunas ar jauniešiem par izlasītajām 

grāmatām. Vecpils pagasta bibliotēka septīto gadu piedalījās bērnu lasīšanas veicināšanas 

programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”.  Iesaistījās 18 bērni,  un 5 vecāki, par centību 

un izturību saņemot arī nelielas balviņas.  

Bibliotēka iesaistījās kustībā par drošu internetu, izglītojot datorlietotājus - bērnus, 

jauniešus, skolotājus un vecākus  par iespējamajiem draudiem internetā (naida kurināšana, 

rasisms, bērnu pornogrāfija, emocionāla pazemošana, personas identitātes zagšana un 

datu ļaunprātīga izmantošana), iesakot bērniem un jauniešiem draudzīgus portālus. 

Bibliotēkā regulāri tiek izliktas literatūras izstādes, veltītas bērnu rakstnieku vai 

mākslinieku jubilejām. DVD videofilmu seansi notiek reizi ceturksnī – sestdienā. Bērni 

un viņu vecāki ir atsaucīgi, veicot DVD savstarpēju apmaiņu – tādējādi ir plašākas 

iespējas noskatīties interesantu populārzinātnisku, mākslas vai multfilmu. Izmanto arī 

interneta resursus – www.filmas.lv vai  www.pasakas.net.  

Turpināts agrāk iesāktais darbs materiālu apkopošanā par dabas un 

kultūrvēsturiskā mantojuma objektiem, kā arī  preses publikācijas par pagastu un 

cilvēkiem. Bibliotēka vāc un apkopo informāciju par pagasta dzīves aktuālajām  norisēm, 

cilvēkiem. 

Lasītājus  apkalpo  viens darbinieks ar augstāko inženiertehnisko izglītību. 

Bibliotēkas vadītājs regulāri papildina zināšanas gan profesionālajā jomā, gan turpina  

mūžizglītošanos, apmeklējot kursus, seminārus, piedaloties pieredzes apmaiņas 

braucienos. Piedalījos Bibliotēku dienesta organizētajā pieredzes apmaiņas pasākumā 

Valmieras reģiona bibliotēkās. 

Ziņas par bibliotēkas darbību un aktivitātēm regulāri publicējam vietējā pagasta izdevumā 

„Durbes novada vēstis”  un Liepājas novadu laikrakstā „Kursas Laiks”.  Par aktuālo un 

jauno varēja lasīt Durbes novada interneta vietnē www.durbe.lv, kur ir speciāla sadaļa 

atvēlēta bibliotēkām, tajā skaitā Vecpils pagasta bibliotēkai, daļa, kurā var iegūt 

informāciju par bibliotēku, tās aktualitātēm.  

Sadarbība notiek ar A.Kronvalda Durbes vidusskolu atsevišķu pasākumu 

sagatavošanā, skolas izdevuma „Es un Tu Durbes vidusskolā” veidošanā. Bibliotēkas tēls 

http://www.filmas.lv/
http://www.pasakas.net/
http://www.durbe.lv/
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tiek veidots ar dažādu izstāžu un pasākumu palīdzību, ar attieksmi pret ikvienu 

apmeklētāju. Veidotas tematiskas un izglītojošas grāmatu izstādes. Grāmatas un žurnāli 

tiek izmantoti lai iepazīstinātu ar jaunumiem, lai „izkustinātu un notraustu putekļus” no  

vecajām grāmatām, lai akcentētu svarīgus notikumus valstī, novadā un atcerētos 

nozīmīgus rakstniecības, kultūras, mākslas, sabiedriskos  darbinieku nozīmīgas jubilejas. 

 Bibliotēka aktīvi piedalās arī pagasta sabiedriskajā dzīvē, piedaloties vietējā amatierteātra 

darbībā. 

 

Lauksaimniecības konsultants 

Lauksaimniekiem regulāri tiek sniegtas konsultācijas Durbē, Skolas ielā 3. 

Otrdienas ir izbraukuma dienas Dunalkas un Vecpils pagasta pārvaldē. 

2013.gadā reģistrējušies 1240 apmeklētāji . Notikušas 16 dažādu nozaru mācības 

lauksaimniekiem, ko apmeklējuši 473 apmeklētāji no visa Kurzemes reģiona. Ir 

noorganizēti un notikuši 3 gadatirgi, 1 stādu tirgus, kā arī 2 amatnieku tirdziņi (pilsētas 

svētkos un Zemlikas festivālā).Notika viena lauku uzņēmēju diena, kur apskatījām novada 

piena un gaļas ražotāju saimniecības. Divas Durbes vidusskolas sākumskolas klases 

aizvedu mācību ekskursijā uz Cīravas profesionālo vidusskolu, kā arī apmeklējām divas 

saimniecības, lai iepazīstinātu ar lauksaimniecības profesiju un mācību iespējām. Ar 

novada uzņēmējiem iepazīstināju divas Rucavas lauksaimnieku, pašvaldības darbinieku 

delegācijas.   

Notika otrie ābolu svētki ar plašu kultūras un sporta programmu. 

 
 

Veselības aprūpe 

 Ģimenes ārsta prakse tiek realizēta īrētās telpās, tādejādi nodrošinot iedzīvotājiem 

medicīnas pakalpojumu pieejamību. Pacientiem ir iespēja nodot analīzes. 2x gadā 

ģimenes ārsts organizē ginekologa pieņemšanu. 

 

Informācija par Durbes novada dzimtsarakstu nodaļas 

darbu 2013. gadā 

 

 2012. gads 2013.gads 

   

Jaundzimušie 22 31 

   tajā skaitā :   

         zēni 11 12 

   t. sk. latvieši 10 12 

   latviešu jauktās ģimenēs 1 3 

         meitenes 11 19 

   t. sk. latvietes 10 19 

   latviešu jauktās ģimenēs 1 1 

   atzīta paternitāte (labprātīgi) 8 12 

   bez  ziņām par tēvu 2 2 

        t. sk .  jaundzimušie   

   Durbē un Durbes pag.  8 4 
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   Tadaiķu pagastā 5 14 

   Dunalkas pagastā 5 9 

   Vecpils pagastā 4 4 

 Mirušie 33 31 

   līdz 60 gadu vecumam 6 5 

   no 60 līdz  70 gadu vecumam 7 2 

   no 70 līdz 80 gadu vecumam 12 12 

   no 80 līdz 90 gadu vecumam 6 10 

   virs 90 gadu vecumam 2 2 

         vīrieši 24 17 

         sievietes 9 14 

        t. sk .  mirušie            

   Durbē un Durbes pag.  12 14 

   Tadaiķu pagastā 11 5 

   Dunalkas pagastā 6 8 

   Vecpils pagastā 3 4 

   Deklarētā dzīvesvieta citur 1 - 

 Laulības 3 1 

      Tai skaitā baznīcā 2 1 

       latviešu pāri 3 1 

       latviešu jauktās ģimenes nav nav 

        t. sk .  laulības            

   Durbē un Durbes pag.  1 nav 

   Tadaiķu pagastā nav 1 

   Dunalkas pagastā nav nav 

   Vecpils pagastā 1 nav 

   Deklarēti citur  1 nav 

 

Durbes novada Bāriņtiesa 

2013.gadā Durbes novada bāriņtiesas lietvedībā bija 66 lietas, no tām 28 

ierosinātas 2013.gadā. 2013.gadā bāriņtiesā pieņemti 56 lēmumi, no tiem 7 

vienpersoniskie lēmumi.Pārskata gadā bijusi viena pārsūdzības lieta, kurā tiesa atcēla 

bāriņtiesas lēmumu. 

 Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvo viena audžuģimene, kurai ar 

bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes statuss, un kurā uzturas 2 bērni. 

 Par astroņām pašvaldībā dzīvojošām ģimenēm, kurās netiek pietiekami 

nodrošināta bērna attīstība un audzināšana informēts pašvaldības Sociālais dienests. 

 Pārskata gadā aizgādnība pār 5 bērniem pārtraukta 7 vecākiem. Par 2 vecākiem 

pieņemts lēmums par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai. 

 Ārpusģimenes aprūpē nonākuši 6 bērni, no tiem 5  nodibināta aizbildnība, 1 bērns 

ievietots VSAC „Kurzeme” filiālē „Liepāja”, Apšu ielā 3a, Liepājā. 

 9 personas atrodas aizgādnībā. 

 Pieņemti 6 lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko 

interešu nodrošināšanu. 

 1 bērns ar bāriņtiesas lēmumu nosūtīts pie speciālista konsultāciju saņemšanai. 
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 Par 5 bērniem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu valsts garantētā ģimenes pabalsta 

izmaksas pārtraukšanai personai, kura neaudzina bērnu, un pabalsta izmaksai personai, 

kura faktiski audzina bērnu. 

 4 lēmumi pieņemti par bērnu aprūpes tiesību atjaunošanu 3 mātēm. 

 2013. Gadā bāriņtiesā veiktas 89 notariālās funkcijas par summu 562, 60 Ls. 

Sociālais dienests 

Durbes novada sociālais diensts (SD) sniedz sociālo palīdzību un sociālos 

pakalpojumus Durbes novada iedzīvotājiem.  

Sociālās palīdzības pabalstiem, pakalpojumiem un cita veida palīdzībai 2013. gadā 

izlietoti Ls 42335 – izmaksāti pabalsti GMI, dzīvokļa, veselības aprūpes ( dažādām 

personu grupām), pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādēs, 

transporta kompensācijas, pabalsti sociāli mazaizsargātajām – ar invaliditāti, politiski 

represētajām personām u.c., bērnu piedzimšanas un apbedīšanas pabalsti. 

Saņemti un izskatīti 547 klientu iesniegumi, pieņemti 435 lēmumi, izdoti 313 rīkojumi par 

pabalstu piešķiršanu, izsniegtas 115 izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes / personas 

statusam.  

Sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu, sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā, izvērtējot 

nepieciešamību ir saņēmuši 2 nepilngadīgi bērni. Sociālo rehabilitāciju institūcijā / krīzes 

centrā 5 nepilngadīgi bērni. Ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs par pašvaldības budžeta 

līdzekļiem ievietoti 3 nepilngadīgi bērni, par valsts budžeta līdzekļiem 2 bērni. 

Pašvaldībā tiek pirkti sociālie pakalpojumi, ar, kuriem nav iespējams nodrošināt personas 

aprūpi novada teritorijā.4 personas pieprasīja, SD novērtēja vajadzību pēc ievietošanas 

ilgstošas sociālās aprūpes iestādē, kopā 2013. gadā iestādēs uzturējās 13 novada 

iedzīvotāji.  

Tiek nodrošināts pakalpojums „Aprūpe mājās” pēc pieprasījuma, pagaidu vai 

ilgstoša, 2013. gadā, 11 personām, tiek sniegta palīdzība mājas uzkopšanā, komunālo 

maksājumu kārtošanā, pārtikas iegādē, veļas mazgāšanā u.c. Sniegti Sociālā dienesta 

transporta pakalpojumi iedzīvotāju nogādāšanai ārstniecības iestādēs, veselības 

pārbaudēm, ievietošanai stacionārā, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai, valsts apmaksāto 

rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. 

Pēc iedzīvotāju pieprasījuma un iesniegtajiem dokumentiem pieņemti 2 lēmumi, 

par pakalpojuma nepieciešamību saņemt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus institūcijās.  

Sociālajam dienestam sadarbībā ar Latvijas Sarkano krustu, kurš piegādā Eiropas 

Savienības pārtikas pakas, rīkojam izbraukumus, vienu reizi mēnesī visā novada teritorijā.  

Ierīkota telpa, kur pateicoties lietotu apģērbu veikalu tīkliem un biedrībām, 

trūcīgajiem iedzīvotājiem ir iespēja saņemt drēbes un apavus. Sadarbībā ar biedrību GAiN 

Latvija akcijas „Mūsu mazulis” ietvaros tika sniegta palīdzība bērnu pārtikas sagādē, 

bērniem līdz divu gadu vecumam kopumā palīdzēts 24 ģimenēm ar maziem bērniem. 

Trūcīgajām mājsaimniecībām noslēdzot Latvenergo un LPS akciju tika izsniegtas 41 

Latvenergo dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes” – 53,70 LVL. 

 Nodrošināta sadarbība ar Fondu „Ziedot”, palīdzot nelaimes gadījumā cietušajai 

ģimenei, piesaistot minētā projekta finansējumu palīdzības saņemšanai. 

 Eiropas sociālā fonda projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 

pašvaldībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” tika nodarbinātas 38 personas Projekta 

dalībnieki iesaitījušies novada teritorijas labiekārtošanas darbos. 
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Veikta sarakste ar pašvaldībā un ārpus tās esošajām institūcijām, gatavoti 

pārskaiti, atskaites par sociālā darba norisi Durbes novadā. Veikta dzīves apstākļu 

noskaidrošana riska ģimenēs, risināti sociālie gadījumi, sniegtas konsultācijas situācijas. 

SIA „DURBES KS” 

2013.gadā SIA „Durbes KS” ir intensīvi strādājis pie zaudējumu novēršanas, lai veicinātu 

stabilāku uzņēmuma darbību un 2013.gadu ir pabeidzis ar -233.00 (LVL) zaudējumiem 

attiecībā pret 2012.gadu, kur gadu beidza ar -41’808 (LVL) zaudējumiem.  

2013.gadā uzņēmums ir nodrošinājis Koģenerācijas stacijas darbības uzsākšanu, 

lai nepaaugstinātu tarifu apkurei, kur ieguvēji ir iedzīvotāji. Koģenerācijas stacijas 

kopējās izbūves izmaksas ir 217’800 LVL, (309’901 EUR). 2013.gadā  noslēgti 16 jauni 

komunālo pakalpojumu līgumi par ūdens piegādi. 

Šobrīd uzņēmumā tiek strādāts arī pie ūdenssaimniecības attīstības. Tiek izstrādāts 

projekts (plāns) par ūdens zudumu samazinājumu novadā. Ūdens zudumi  novadā ir 

būtiski (Lieģi- 30%, Durbe- 50%, Vecpils- 29%, Dunalka- 48%, Rāva- 42%). Plāna 

mērķis ir samazināt ūdens zudumus, lai samazinātu izdevumus saimniecības uzturēšanai. 

Uzņēmumam ir arī ļoti novecojusi un nepietiekošas jaudas tehnika un šobrīd, 

sadarbībā ar domi, tiek izskatītas iespējas jaunas tehnikas iegādei. Komunālajai 

saimniecībai ir nepieciešama atbilstoša tehnika, lai varētu operatīvāk strādāt, jo šobrīd, ja 

notiek, piemēram, avārija ūdenssaimniecībā, lai novērstu bojājumus ir nepieciešams 

ekskavators. Vasaras sezonā ekskavatoru ir ļoti problemātiski dabūt un, līdz ar to, jo ilgāk 

mēs gaidam, jo lielāki ir zaudējumi ūdenssaimniecībā. Tāpat atbilstoša tehnika ir 

nepieciešama vienkāršiem celtniecības darbiem nodrošinot māju apsaimniekošanu. 

2014.gadā plānojam paplašināt SIA „Durbes KS” sniegto pakalpojumu klāstu un izveidot 

arī paši savu celtniecības brigādi, līdz ar to varam jau startēt mazos objektos, kas ļaus 

mums papildus kā uzņēmumam gūt peļņu. Tāpat māju apsaimniekošanas jomā mazāk būs 

jāņem ārpakalpojumi celtniecības darbos.  

SVP „DURBE” 

DURBES ezerā 2013.gadā izveidotas 20 automašīnu stāvvietas, 30 ha platībā veikta 

ūdenstilpnes izauguma likvidēšana, makšķerēšanas noteikumos un licencētās 

makšķerēšanas nolikumā noteikto prasību kontroles ietvaros veikti 36 reidi, ūdenstilpē 

ielaisti zivju kāpuri un mazuļi Vienvasaras līdakas ~100g, 18000, izvietotas vai atjaunotas 

4 informatīvās zīmes par licencēto makšķerēšanu, ierīkotas 2 laivu piestātnes, piedāvātas 

16  iespējas laivu nomai, sniegtas 6 konsultācijas makšķerniekiem (piemēram, par 

makšķerēšanas īpatnībām konkrētajā ūdenstilpē, tuvākajām naktsmītnēm). 

Publiskā pārskata veidošanā izmantoti: Durbes  novada domes iestāžu, uzņēmumu un 

struktūrvienību atskaites par 2013gadu. 

 

Sagatavoja: 

Vilnis Dragunas 

Durbes novada izpilddirektora vietnieks 

tel. 29150940 

e-pasts: vilnis.dragunas@durbe.lv 
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Budžeta informācija 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadā 

Klasifikācij

as kods 

Posteņa 

nosaukums 

Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Plānā 

apstiprināts 

Plāns gadam 

ar  

izmaiņām 

Faktiskā 

izpilde 

I. IEŅĒMUMI 

KOPĀ 

1 771 091 1 287 182 2 084 698 3 001 923 

1.0. Nodokļu 

ieņēmumi 

876 118 851 580 866 580 958 090 

1.0.0.0. Ienākuma 

nodokļi 

667 410 709 813 709 813 788 200 

1.1. Ieņēmumi no 

iedzīvotāju 

ienākuma 

nodokļa 

667 410 709 813 709 813 788 200 

1.1.0.0. Ieņēmumi no 

iedzīvotāju 

ienākuma 

nodokļa 

667 410 709 813 709 813 788 200 

1.1.1.0. Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

667 410 709 813 709 813 788 200 

1.4. Īpašuma 

nodokļi 

208 708 141 767 156 767 169 890 

4.0.0.0. Īpašuma 

nodokļi 

208 708 141 767 156 767 169 890 

4.1.0.0. Nekustamā 

īpašuma 

nodoklis 

208 708 141 767 156 767 169 890 

2.0. Nenodokļu 

ieņēmumi 

107 191 8 000 121 556 134 833 

8.0.0.0. Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbīb

as un īpašuma 

124 0 0 5 614 

9.0.0.0. Valsts 

(pašvaldību) 

nodevas un 

kancelejas 

nodevas 

1 139 1 000 1 000 1 190 

10.0.0.0. Naudas sodi un 

sankcijas 

7 527 2 000 4 000 8 870 

12.0.0.0. Pārējie 

nenodokļu 

ieņēmumi 

62 906 5 000 5 000 16 385 
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13.0.0.0. Ieņēmumi no 

valsts 

(pašvaldību) 

īpašuma 

iznomāšanas, 

pārdošanas un 

no nodokļu 

pamatparāda 

kapitalizācijas 

35 495 0 111 556 102 774 

3.0. Maksas 

pakalpojumi 

un citi pašu 

ieņēmumi 

65 618 2 000 519 567 1 146 148 

5.0. Transferti 722 164 425 602 576 995 762 852 

17.0.0.0. No valsts 

budžeta daļēji 

finansēto 

atvasināto 

publisko 

personu un 

budžeta 

nefinansēto 

iestāžu 

transferti 

0 0 0 19 880 

18.0.0.0. Valsts budžeta 

transferti 

722 164 410 602 561 995 728 517 

19.0.0.0. Pašvaldību 

budžetu 

transferti 

0 15 000 15 000 14 455 
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nefinansēto

iestāžu
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Valsts
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transferti

Pašvaldību

budžetu
transferti

2012.gada izpilde 667 410 208 708 1 139 7 527 98 525 65 618 0 722 164 0

2013.gada izpilde 788 200 169 890 1 190 8 870 124 773 1 146 148 19 880 728 517 14 455
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Durbes novada pašvaldības ieņēmumu dinamika pret iepriekšējo gadu, tūkst.LVL
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Durbes novada pašvaldības plānotie ieņēmumi 2014.gadā EUR 

Kods   Plāns 2014 g. EURO  

  Nodokļu ieņēmumi  1 312 660 

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 069 382 

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2013 gada atlikuma sadale 6 311 

4.1.1.0 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi  203 636 

4.1.2.0 Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām  4069 

  Nekustamā īpašuma nodoklis par inženierbūvēm 8381 

  Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 6652 

4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi parāds 14 229 

  Valsts (pašvaldības)nodevas 1 423 

9.0.0.0 Nodevas un maksājumi 1 423 

  Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem  42 686 

21.0.0.0 Maksas pakalpojumi 42 686 

  Sodi un sankcijas  5 691 

10.0.0.0 Sodi un sankcijas  5 691 

  Pārējie nenodokļu ieņēmumi 4 269 

12.0.0.0 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 4 269 

  Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas  14 229 

13.0.0.0 Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas  14 229 

  Norēķini ar pašvaldību budžetiem  21 343 

19.0.0.0 

Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalp.  21 343 

  Maksājumi no pašvaldību  fiananšu izlīdzināšanas fonda 399 116 

18.6.4.0 Maksājumi no pašvaldību  finanšu izlīdzināšanas fonda 353 299 

  Finanšu izlīdzināšanas fonda 2013 gada atlikuma sadale 10 470 

  Dotācija finanšu izlīdzināšanai (97%) 35 347 



DURBES NOVADA DOMES PUBLISKAIS PĀRSKATS 2013. 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatbudžeta izdevumi 2013.gadā 

Klasifikācijas 

kods 

Posteņa nosaukums Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

Plānā apstiprināts Plāns gadam ar  

izmaiņām 

Faktiskā 

izpilde 

II. IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 

1 064 388 1 716 928 2 268 292 1 684 083 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 064 388 1 522 234 1 660 064 1 227 640 

1.1. Kārtējie izdevumi 942 389 1 367 160 1 458 607 1 076 865 

1000 Atlīdzība 611 678 653 032 732 204 681 454 

1100 Atalgojums 488 209 523 567 586 779 547 925 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas // 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 

123 469 129 465 145 425 133 529 

2000 Preces un pakalpojumi 330 711 714 128 726 403 395 411 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

dienesta, darba braucieni 

418 2 475 3 203 2 295 

  Valsts budžeta transferti 349 496 

18.6.2.0 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 316 122 

18.6.3.0 No Valsts budžeta saņemtie transferti ES līdzfinansējums projektiem 33 374 

F40020000 Aizņēmumi 60 600 

                                                                                   KOPĀ: 2 211 513 

  Atlikums PB uz 01.01.2014. 946 607 

  
                                                                      KOPĀ AR 

ATLIKUMU: 3 158 120 
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2120 Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, dienesta, darba braucieni 

106 1 200 608 176 

2200 Pakalpojumi 215 131 512 915 494 744 213 485 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

115 162 194 298 222 056 177 276 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 0 2 400 2 350 2 353 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi // Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi 

0 2 040 4 050 2 

1.2. Procentu izdevumi 42 876 33 245 32 900 13 499 

4000 Procentu izdevumi 42 876 33 245 32 900 13 499 

4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 4 714 4 227 4 032 2 145 

4300 Pārējie procentu maksājumi 38 162 29 018 28 868 11 354 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  47 891 76 829 84 723 56 830 

3000 Subsīdijas un dotācijas 1 900 1 710 4 799 6 850 

3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām 

un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības 

ražošanu 

1 900 1 710 4 799 6 850 

6000 Sociālie pabalsti 45 991 75 119 79 924 49 980 

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 44 311 71 409 76 214 46 579 

6300 Sociālie pabalsti natūrā 0 2 000 2 000 2 180 

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 

1 680 1 710 1 710 1 221 

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 

31 232 45 000 83 834 80 446 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti  31 232 45 000 83 834 80 446 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 31 232 45 000 83 834 80 446 
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2.0. Kapitālie izdevumi 0 194 694 608 228 455 653 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 0 194 694 608 228 455 653 

5000 Pamatkapitāla veidošana 0 194 694 608 228 455 653 

5200 Pamatlīdzekļi 0 194 694 608 228 454 712 

3.0. Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas 

principa un nav klasificēti iepriekš 

0 0 0 790 

8000 Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas 

principa un nav klasificēti iepriekš 

0 0 0 790 

  
IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām         

01.000 Vispārējie valdības dienesti 206 091 372 917 351 664 261 709 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 11 255 20 674 20 674 16 566 

04.000 Ekonomiskā darbība  16 323 23 524 23 524 57 756 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  185 364 382 383 715 663 423 902 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 126 621 291 185 367 532 226 450 

09.000 Izglītība 425 352 502 696 655 582 585 185 

10.000 Sociālā aizsardzība 93 382 123 549 133 653 112 515 
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Durbes novada pašvaldības plānotie izdevumi 2014.gadā EUR 

 

Klasifikācijas kods Nosaukums Plāns 2014.gads 

EURO 

 01.000  Vispārējie valdības dienesti 494 150 

 03.000 Sabiedriskā kārtība 31 016 

 06.000 Dzīvokļu saimniecība un komunālie pakalpojumi 526 575 

 08.000  Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija 459 177 

 09.000 Izglītība 1 283 689 

 010.000 Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana 272 169 

  KOPĀ 3 066 776 

  ATLIKUMĀ  91 344 

  IZDEVUMI KOPĀ AR ATLIKUMU 3 158 120 

      

ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 

1000 Atlīdzība 1 202 558 

1100 Atalgojums  972 648 

1200 D.d.valsts soc.apdr.obligātās iemaksas, soc.rakstura pab. 229 910 

2000 Preces un pakalpojumi 873 306 

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 3 364 

2200 Pakalpojumi 527 445 



DURBES NOVADA DOMES PUBLISKAIS PĀRSKATS 2013. 

 

46 

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 332 872 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 3 850 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 5 775 

3000 Subsīdijas un dotācijas 7 939 

3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, nevalstiskām organizācijām un citām 

institūcijām 

7 939 

4000 Procentu izdevumi 16 680 

4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm  4 837 

4300 Pārējie procentu maksājumi 11 843 

5000 Pamatkapitāla veidošana 523 135 

5200 Pamatlīdzekļi 523 135 

6000 Sociālie pabalsti 115 852 

6200 Sociālie pabalsti naudā 76 552 

6300 Sociālie pabalsti natūrā 14 300 

6400 Pārējie maksājumi natūrā un kompensācijas 25 000 

7000 Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti  162 500 

7200 Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti  162 500 

12.3.9.0 Citu dažādu nenodokļu iemaksu atmaksa 2 846 

F Aizņēmumu atmaksa 161 960 

  IZDEVUMI KOPĀ 3 066 776 

  ATLIKUMĀ  91 344 

  IZDEVUMI KOPĀ AR ATLIKUMU 3 158 120 
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Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2013.gadā 

Klasifikācijas 

kods 

Posteņa nosaukums Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

Plānā 

apstiprināts 

Plāns gadam 

ar  

izmaiņām 

Faktiskā 

izpilde 

I. IEŅĒMUMI KOPĀ 67 460 52 779 64 954 68 771 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 11 529 8 000 8 000 0 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 11 529 8 000 8 000 0 

1.9. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces 

11 529 8 000 8 000 0 

5.5.0.0. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces 

11 529 8 000 8 000 0 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 11 529 8 000 8 000 0 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 6 411 100 100 7 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 95 100 100 7 

8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem 

un valsts parāda vērtspapīriem 

95 100 100 7 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 6 316 0 0 0 

5.0. Transferti 49 520 44 679 56 854 68 764 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 49 520 44 679 56 854 68 764 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 49 520 44 679 56 854 68 764 
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II. IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 

62 697 115 436 127 611 100 190 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 62 697 115 436 127 611 100 190 

1.1. Kārtējie izdevumi  62 697 115 436 127 611 100 190 

1000 Atlīdzība 730 1 862 1 862 0 

1100 Atalgojums 588 1 500 1 500 0 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas // Darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 

142 362 362 0 

2000 Preces un pakalpojumi 61 967 113 574 125 749 100 190 

2200 Pakalpojumi 59 554 109 374 121 549 100 048 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2 937 0 0 3 432 

      

  IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 

        

05.000 Vides aizsardzība 1 495 21 000 21 000 117 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  61 202 94 436 106 611 100 073 

      

 

Ziedojuma un dāvinājuma budžeta ieņēmumi un izdevumi 2013.gadā 

Klasifikācijas 

kods 

Posteņa nosaukums Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

Plānā apstiprināts Plāns gadam ar  

izmaiņām 

Faktiskā 

izpilde 

I. IEŅĒMUMI KOPĀ 1 580 0 1 700 1 700 

6.0. Ziedojumi un dāvinājumi 1 580 0 1 700 1 700 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 1 580 0 1 700 1 700 

23.4.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 

150 0 1 700 1 700 
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23.4.1.0. Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 150 0 1 700 1 700 

23.5.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām 

personām 

1 430 0 0 0 

23.5.1.0. Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 1 430 0 0 0 

II. IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 

1 580 0 1 700 1 700 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 580 0 1 700 1 700 

1.1. Kārtējie izdevumi  1 580 0 700 700 

1000 Atlīdzība 1 430 0 0 0 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas // Darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 

261 0 0 0 

2000 Preces un pakalpojumi 150 0 700 700 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  0 0 1 000 1 000 

6000 Sociālie pabalsti 0 0 1 000 1 000 

6300 Sociālie pabalsti natūrā 0 0 1 000 1 000 

 IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 

    

01.000 Vispārējie valdības dienesti 0 0 400 400 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 150 0 300 300 

09.000 Izglītība 1 430 0 0 0 

10.000 Sociālā aizsardzība 0 0 1 000 1 000 



Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

Ilgtermiņa saistību atlikusī vērtība salīdzinājumā ar 2012.gadu kopsummā ir 

palielinājies par Ls 113 048. 

 

PASĪVS 
Uz pārskata 

perioda beigām, 

LVL 

Uz pārskata 

gada sākumu, 

LVL 

Izmaiņas,LVL  

(+,-) 

1 4 5 6 

Ilgtermiņa saistības 1 626 280 1 513 432 +113 048 

Ilgtermiņa aizņēmumi 1 626 280 1 513 432 +113 048 

 

Pārskats par aizņēmumiem 2013.gadā 

 

Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 
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1 Valsts kase
Durbes novada tehniskās un sociālās 

infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai
25.06.2003

14 460

2 Valsts kase A.Kronvalda Durbes vidusskolas siltināšana 24.10.2008 7 728

3 Valsts kase
Durbes novada infrastruktūras attīstības 

tehnisko projektu izstrādei
24.10.2008

21 680

4 Valsts kase
Katlu mājas malkas novietnes celtniecības 

pabeigšanai
13.06.2008

9 417

5 Valsts kase Durbes pilsētas katlu mājas novietnes izbūvei 01.06.2007 4 859

6 Valsts kase

Durbes novada pirmsskolas izglītības iestādes 

"Ābolītis" paplašināšanai un telpu 

rekonstrukcijai, apmācību kabinetam

01.06.2007

142 824

7 Valsts kase

Durbes novada sociālās aprūpes dienestu telpu 

izbūves 2. kārtas darbu līdzfinansējuma 

nodrošināšanai

11.05.2007

41 640

8 Valsts kase Infrastruktūras objektu attīstībai 14.09.2007 26 540

9 Valsts kase Infrastruktūras objektu attīstībai 21.03.2006 78 000

10 Valsts kase Kultūras nama renovācija 04.07.2005 6 292

11 Valsts kase
Durbes novada infrastruktūras attīstības projekta 

īstenošanai
19.06.2004

35 850

12 Valsts kase
Raiņa / Robežu ielas  rekonstrukcija Durbes 

pilsētā
01.12.2009

10 611

13 Valsts kase

Pašvaldības aktivitāšu īstenošana, lai 

nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu (Latvijas-

Šveices sadarbība)

23.11.2010

2 839

14 Valsts kase
ERAF projekts "Durbes pilsētas vēsturiskā 

centra ēku atjaunošana"
25.11.2010

135 398

15 Valsts kase
ELFLA projekts "Durbes pilsētas Tirgus 

ielasposma rekonstrukcija
23.11.2010

10 085

16 Valsts kase
Durbes pilsētas Zāļu ielas posma un stadiona 

rekonstrukcija
13.07.2011

37 590

17 Valsts kase
Vecpils pamatskolas daļas rekonstrukcija par 

sporta un kultūras centru
13.07.2011

111 019

18 Valsts kase
ELFLA projekts Dunalkas sporta halles 

rekonstrukcija
09.05.2011

178 935

19 Valsts kase Infrastruktūras objektu attīstībai 01.06.2006. 79 113

20 Valsts kase Infrastruktūras objektu attīstībai 28.05.2008 198 263

21 Valsts kase Dunalkas sporta halles rekonstrukcija 26.07.2012 0

22 Valsts kase
Durbes pilsētas vēsturiskā centra ēku 

atjaunošana
26.07.2012

135 956

23 Valsts kase
Laivu piestātnes, auto stāvvietas izbūve un 

piebraucamā ceļa rekonstrukcija pie Durbes ezera
18.10.2012

10 400

24 Valsts kase
ELFLA projekta Nr. 11-02-L32100-000249 Durbes 

kultūras nama rekonstrukcija īstenošanai
19.12.2012

39 358

25 Valsts kase
ELFLA projekta Nr. 11-02-L32100-000254 

Autoceļa Durbe-Vārve rekonstrukcija īstenošanai
19.12.2012

35 604

26 Valsts kase
ELFLA projekts Nr. 11-02-L32100-000256 

Aizputes ielas rekonstrukcija 
02.08.2013

28 244

27 Valsts kase

Latvijas-Lietuvas sadarbības pārrobežu 

programmas projekts Nr. LLIV-326 Autoceļa 

Rijnieki-Dumbrāji rekonstrukcija

10.09.2013

59 028

28 Valsts kase
EZF projekts Nr.12-02-ZL14-Z401101-000004 

Autoceļa Tīrumi-Lejasleiši rekonstrukcija
23.10.2013

26 712

29 Valsts kase
EZF projekts Nr. 12-02-ZL 14-Z401101-000005 

Teritorijas labiekārtošana un ceļa rekonstrukcija
18.12.2013

0

30 Valsts kase
EZF projekts Nr. 12-02-ZL14-Z401101-000003 

Līgutu parka ceļa rekonstrukcija
25.11.2013

79 128

0

Kopā 1 567 573

Atlikusī 

summa, Ls
NPK Aizdevējs Mērķis

Parakstīšanas 

datums
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Ilgtermiņa aizņēmumi no Vides investīciju fonda 

Nr. 

p. k. 

Aizdevējs Mērķis Parakstīšanas 

datums  

Atlikusī 

summa 

1 Vides 

investīciju fonds 

Ūdenssaimniecības attīstība Durbes novada Durbes 

pilsētā 

03.08.2006 58706.74 

  Kopā  58706.74 

 

 

Nekustamā īpašuma novērtējums 2012., 2013. gadā 

Nekustamā īpašuma veids Atlikusī vērtība, 

LVL, 

31.12.2012 

Atlikusī vērtība, 

LVL, 

31.12.2013 

Dzīvojamās ēkas 37 890 38 109 

Nedzīvojamās ēkas 1 312 599 1 322 850 

Transporta būves 789 045 950 975 

Zeme zem ēkām un būvēm 372 370 371 224 

Kultivētā zeme 528 839 493 804 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā 

zeme 

5 976 5 976 

Pārējā zeme 66 626 66 627 

Inženierbūves 185 069 199 405 

Pārējais nekustamais īpašums 203 815 749 604 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
Rīgā 

Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas 

laiks Nr. 2 /P 

 

 

Durbes novada domei 

Ziņojums par  finanšu pārskatu 
 
Mēs esam veikuši Durbes novada domes (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2013. gada  finanšu 
pārskata revīziju. Revidētais  2013. gada finanšu pārskats ietver: 

 2013. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 

"Bilance",  

 2013. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr. 

1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites 

pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  

 

 
Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu 
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 
atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu 
Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, 
kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne 
krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 
 
Revidentu atbildība 
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo  finanšu 
pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti 
nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu 
pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. 
 
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā 
uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu 
profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska 
novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas 
izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 
atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu 
atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedībasuzskaites principu un 
vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata vispārējā 
izklāsta izvērtējumu. 
 

 
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu 
atzinuma ar iebildēm izteikšanai. 
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Pamatojums atzinumam ar iebildēm. 
 
Pašvaldības bilancē uz pārskata gada beigām ir uzskaitītas transporta būves, tajā skaitā 
ielas, ceļi un tilti Ls 950757 vērtībā, sastāvošas no 162.20 km autoceļu, 24.98 km ielu un 4 
tiltiem. Pašvaldības inventarizācijas komisija nav veikusi MK noteikumu Nr.585 „Noteikumi 
par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 49.

1
 punktā minētās procedūras, minēto 

uzskaites segmentu salīdzināšanai ar attiecīgo valsts reģistru datiem, tāpēc nevaram sniegt 
atzinumu par minētā posteņa pilnīgumu.  

Atzinums ar iebildēm. 

 
Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats, izņemot rindkopā pamatojums atzinumam ar 
iebildēm minētā ietekmi, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Durbes novada domes 
finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un 
naudas plūsmām 2013. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 
15. oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 
 
Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 
 
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2013. gadu, kas atspoguļots gada 
pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp 
šajā vadības ziņojumā un 2013. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 
 
 
 
SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ” 
Licence Nr. 13 
 
Māris Biernis 
Valdes priekšsēdētājs  
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