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Durbes novada domes 2009. gada publiskais pārskats sagatavots saskaņā ar 
likuma “Par pašvaldībām” 69.7. un 72.panta prasībām.  

 

Vispārēja informācija 
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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 ir apvienotas kā Durbes novada pašvaldība.  

 
 

Durbes novads  atrodas 
 

20 km attālumā no Liepājas pilsētas, to šķērso valsts nozīmes autoceļš 
Liepāja – Rīga. 
 
Novada platība 321 km2 .              
Novadā ietilpst Durbes pilsēta ar lauku teritoriju, 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 

 
 
 
 

 

Iedzīvotāji 
 
 
 

Novadā dzīvo  3532 iedzīvotāji. 
 
Iedzīvotāju skaita dinamika 
 
 
Paplašinoties Durbes novadam, iedzīvotāju skaits ir pieaudzis.  
 
Gads 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Iedzīvotāju 
skaits 

2197 2154 2152 2162 2146 3532 
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Iedzīvotāju dzimumu struktūra 
 
1695 vīrieši 
1725 sievietes 
 
 

vīrieši
sievietes

 
 
 
Iedzīvotāju vecuma struktūra 
 
Līdz darba spējas vecumam 462 

Vīrieši    237 
Sievietes   225 

vīrieši
sievietes
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Darba spējas vecumā  2232 

Vīrieši    1185 
Sievietes   1047 
 

vīrieši
sievietes

 
 
 
 
Zem darba spējas vecuma  726 

Vīrieši    273 
Sievietes   453 
 

vīrieši
sievietes
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Bērnu vecuma un dzimuma struktūra  
 

0-6 gadu vecumā  172 
t. sk. vīrieši  89 
t. sk. sievietes  83 

 

vīrieši
sievietes

 
 
 
 
7-18 gadu vecumā  438                                                

t. sk. vīrieši  221 
t. sk. sievietes 217 

vīrieši
sievietes
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Iedzīvotāju nacionālais sastāvs: 

Latvieši 3114       
Lietuvieši 128   
Krievi 89 
Pārējie 89 
 

 
 
    Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības: 
 
Latvijas pilsoņi  3288 
Nepilsoņi  123 
Pārējie 9 
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Struktūrvienības: 

    Tālrunis 

Priekšsēdētājs Andrejs Radzevičs 63484988 
andrejs.radzevics@durbe.lv 

Durbes novada 
priekšsēdētāja 

vietniece 
Santa Bucika 63483773 

santa@durbe.lv  

Kancelejas vadītāja Aiva Kasparoviča 
63498097 
29259700 

aiva.kasparovica@durbe.lv 
Kancelejas vadītājas 

vietniece 
Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja 

Dzintra Stase 
63483772 

mob.29332167  
dome@durbe.lv 

Lietvedības 
sekretāre 

Informācijas centrs 
Līga Vītola Fakss     63484989 

info@durbe.lv  

Priekšsēdētāja 
padomniece Evija Kopštāle 63483773 

evija@lrp.lv  
Finanšu nodaļas 

vadītāja Sandra Lējēja 63498738 
sandra.lejeja@durbe.lv 

Grāmatvede Aina Gurecka 63498738 
aina.gurecka@durbe.lv 

Kasiere Pārsla Stiebriņa 63498738 
Nekustamā īpašuma 

nodokļu 
administratore 

Ilga Kļava 63484985 
zeme@durbe.lv 

Nekustamā īpašuma 
nodokļu 

administratore 
Santa Brāle 29164833 

santabrale@inbox.lv  

Sociālā dienesta 
vadītāja Oksana Strēle 

  
63498072 

mob. 28386015 
oksana.strele@durbe.lv 

Sociālā dienesta 
speciāliste Ilga Gruntmane 63484984 

ilga.gruntmane@durbe.lv 

Durbes novada 
izpilddirektors Vilnis Kārkliņš 

63484986 
mob.29187957 

vilnis@durbe.lv 
Lauksaimniecības 

konsultante Maija Lankupa tālr./fax 63484987 
maija@durbe.lv 

Durbes novada 
bāriņtiesas 

priekšsēdētāja 
Mudrīte Liepiņa mob.t.26529699 

mudrite.liepina@durbe.lv 

Sabiedrisko 
attiecību speciāliste   

Durbes kultūras 
nama vadītāja 

  Daira Veilande 63498073 
daira@durbe.lv 
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Durbes, Lieģu 
sporta organizatore Alise Ansone 63498807 

28662110 
Lieģu kultūras 
nama vadītāja  Dzintra Cāle 63498033 

zintra2@inbox.lv  
Durbes pilsētas 

bibliotēkas vadītāja Irisa Volkeviča 63498092 
irisa.b-ka@inbox.lv  

Teritoriālās 
komitejas 

priekšsēdētājs 
Andrejs Radzevičs 26537940 

padome@dunalka.lv  

Dunalkas pagasta 
pārvaldes 

 lietvede - kasiere 
Zelma Bužate 

63454116 
 mob.t.29243175 

padome@dunalka.lv 
Dunalkas kultūras 

nama vadītāja Iluta Biele 28804534 
ilutabiele@inbox.lv  

Dunalkas 
bibliotēkas vadītāja Gita Žīgure 26252990 

gita.rai@inbox.lv  
Dunalkas bērnu 

dienas centrs 
"Briedēns" 

Sanda Pelnēna  26311197 

Dunalkas komunālā 
sektora darbinieks Valdis Kļaviņš 29724043 

Rāvas bibliotēkas 
vadītāja Ilze Feldmane 28286076 

ilzens11@inbox.lv  
Teritoriālās 
komitejas 

priekšsēdētāja 
vietnieks 

Mārtiņš Bite 29243928 
padome@vecpils.lv  

Vecpils pagasta 
pārvaldes 

 lietvede - kasiere 
Inita Dimza tālr./fax.63453327 

padome@vecpils.lv 

Vecpils kultūras 
pasākumu 

organizētāja 
Ruta Hūna 29166729 

rutamelpori@inbox.lv  

Vecpils bibliotēkas 
vadītājs Jānis Aigars 63453295 

janis.aigars@inbox.lv  
Vecpils komunālā 
sektora darbinieks Jānis Sjomkāns 29476344 

SIA Durbes KS 
valdes 

priekšsēdētājs 
Ilgonis Sprūds 29493407 

ilgonis6@inbox.lv  

SIA Durbes KS 
grāmatvede Maruta Briķe 63498032 

maruta@durbe.lv 

Grobiņas Policijas iecirknis-dežūrdaļa diennakts telefons 
26181033 

Tadaiķu pagasta 
policijas inspektors   Gints Ozoliņš 29428558 

  
Durbes pilsētas 

policijas inspektors Māris Grīnbergs 29675759 
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Vecpils policijas 
inspektors  Aivars Ķelpis 63448192 

Dunalkas policijas 
inspektors  Ulvis Jonass 27004015 

Ugunsdzēsēji   Varis Štrehers 29449615 
63498706 

Kapu pārraugs Silvija Borkus 63484984 
Autovadītājs   Oskars Skrubis 29296553 

Datortīkla 
administrators  IT 

speciālists 
Darba aizsardzības un 

ugunsdrošības 
speciālists 

Zigmunds Kapelis 26526052 
zigis@durbe.lv 

Aisteres  
Publiskais Interneta 

Punkts 
Vizma Kļava 26389536 

aistere.datori@inbox.lv  

 

 

 

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 (apstiprināts 2005. gada 25. 
augustā novada domes sēdē) u.c. normatīvie akti. 
 

Durbes novada Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības 
institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. 
 

Durbes novada domi atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”, veido 13 domes 
deputāti, kurus ievēlēja 2009.gada 6. jūnijā vietējās pašvaldības vēlēšanās: 
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Durbes novada domes priekšsēdētājs:   Andrejs Radzevičs 

Durbes novada domes deputāti: 

Mārtiņš Bite 

Santa Bucika ( priekšsēdētāja vietniece ) 

Juris Dīcmanis 

Juris Flaksis    

                                                    Aleksandrs Frēlihs                                                                           

Ludvigs Jerumanis 

Zigmunds Kapelis 

Maija Lankupa 

Māris Petrēvics 

Andrejs Radzevičs 

Andrejs Radzevičs 

Ilgonis Sprūds 

Daira Veilande 

 Finanšu komiteja: 
  

M.Bite 

S.Bucika 

J.Dīcmanis 

J.Flaksis 

A.Frēlihs 

M.Petrēvics 

A.Radzevičs 

A.Radzevičs 

M.Lankupa 

D.Veilande 

I.Sprūds 
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Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:  

M.Petrēvics 

D.Veilande           

                                                            S.Bucika 

M.Lankupa 

A.Radzevičs 

Z.Kapelis  

Attīstības jautājumu komiteja:  

A.Frēlihs 

S.Bucika 

A.Radzevičs (domes pr-js) 

M.Lankupa 

L.Jerumanis 

D.Veilande 

  

Teritoriālo jautājumu pastāvīgā komiteja: 

  

M.Bite 

A.Radzevičs 

S.Bucika 

 

Atsevišķu funkciju pildīšanai Dome no deputātiem un Novada balss tiesīgajiem 
iedzīvotājiem un speciālistiem ir izveidojusi šādas komisijas: 

 Administratīvo komisiju; 
 Zemes komisiju; 
 Dzīvokļu komisiju; 
 Iepirkuma komisiju; 
 Vēlēšanu komisiju. 
 Inventarizācijas komisiju. 

Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu 
izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tas sastāv no: 
 

 Finanšu nodaļas; 
 Kancelejas; 
    Vecpils pagasta pārvalde 
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    Dunalkas pagasta pārvalde 
    Durbes pilsētas pārvalde 
 

 
Pašvaldības funkciju realizācijai izveidotas pašvaldības iestādes. 
Iestāžu tiesības un pienākumus nosaka šo iestāžu nolikumi, kurus apstiprinājusi 
novada dome. 
 
 
Durbes novada pašvaldībai ir šādas iestādes: 
 

 Durbes novada Ata Kronvalda Durbes vidusskola ; 
 A. Spāģa Dunalkas pamatskola; 
 Rāvas pamatskola; 
 Vecpils pamatskola; 
 Pirmskolas mācību iestāde “Ābolītis”; 
 Durbes novada bāriņtiesa; 
  Sociālās palīdzības dienests; 
  Dzimtsarakstu nodaļa; 
  Durbes kultūras nams; 
  Durbes pilsētas bibliotēka; 
 Lieģu kultūras nams;  
  Tadaiķu  bibliotēka; 
 Dunalkas kultūras nams; 
 Dunalkas bibliotēka; 
 Bērnu dienas centrs ”Briedēns”; 
 Rāvas bibliotēka; 
 Vecpils bibliotēka; 
 Mūzikas studija. 

 
 
 
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs kapitālsabiedrībā 
SIA „Durbes KS” 
SIA “RAS-30” 
SIA ‘’Priekules slimnīca’’ 
Kooperatīvā sabiedrība ‘’Vecpils’’ 
 SIA ‘’Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs’’. 

 
 
Pašvaldība ir dalībnieks: 

 biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 
 biedrībā SVP “Durbe”. 
 Liepājas rajona partnerība 
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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, kurā pieejama 
informācija par novadu un aktualitātēm. 

 

 

VEIKTIE PASĀKUMI UN DARBĪBAS, KAS 
IZDARĪTAS 2009. GADĀ TERITORIJAS 

ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ 
 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009.gada jūnijā  novadam tika 
pievienots Vecpils pagasts un Dunalkas pagasts. 

Šobrīd novada pārvalde strādā profesionāli un kvalificēti darbinieki, kuri 
nodrošina veiksmīgu jauna novada attīstību. 

Gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par pašvaldības 
līdzekļiem, saistībām un saimnieciskās darbības rezultātu 2009.gadā.  
Ar Durbes novada domes 24.09.2009. sēdes lēmumu protokols Nr.19 19.§ ir: 
 

 Apstiprināti  Durbes novada saistošie noteikumi Nr. 6/2009. ”Par teritorijas 
plānojumiem”, kas sastāv no: 

1. Durbes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās 
Dunalkas pagasta padomes 2009. gada  4.jūlija saistošajiem  noteikumiem   Nr. 
4/2009 „Dunalkas pagasta teritorijas plānojuma 2004. -2016. gadam (ar 
grozījumiem).’’ 
2. Durbes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās 
Vecpils pagasta 
      padomes 2006. gada  6.decembra  saistošajiem  noteikumiem  Nr..5 ‘’Liepājas 
rajona Vecpils pagasta teritorijas plānojums”. 
3. Durbes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā  ietilpstošās   bijušās 
Durbes novada  
     domes 2006.gada  10.aprīļa saistošajiem  noteikumiem  Nr. 7. ”Durbes novada 
     teritorijas plānojums”. 
 Apstiprināti  Durbes novada saistošie noteikumi Nr.7/2009. ”Dunalkas pagasta  

padomes             2007. gada 15.marta saistošie noteikumi Nr.4  ”Par 
detālplānojumu nekustamajam īpašumam  ‘’ Ķīši’’ kadastra Nr. 6450 005 
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0055, ‘’Ālanti’’ kadastra Nr. 6450 005 0057, ‘’Sīgas’’ kadastra Nr. 6450 005 
0115, ‘’Zandarti’’ kadastra Nr. 6450 005 0116, ‘’Ruduļi’’ kadastra Nr. 6450 
005 0117, ‘’Līņi’’ kadastra Nr. 6450 005 0125, ‘’Raudas’’ kadastra Nr. 6450 
005 0127, ‘’Karpas’’ kadastra Nr. 6450 005 0128, ‘’Brekši’’ kadastra Nr. 6450 
0130, ‘’Zuši’’ kadastra Nr. 6450 005 0134, ‘’Grunduļi’’ kadastra Nr. 6450 005 
0141 , ‘’Karūsas’’ kadastra Nr. 6450 005 0140, ‘’Vimbas’’ kadastra Nr. 6450 
005 0152, ‘’Foreles’’ kadastra Nr. 6450 005 0153, ‘’Mailītes’’ kadastra Nr. 
6450 005 0154 grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus””. 

 Apstiprināti Durbes novada saistošie noteikumi Nr.8/2009. ”Par 
detālplānojumu nekustamajam īpašumam  “ Lauras ‘’,kadastra Nr. 6427 001 
0012 . 

 
Ar Durbes novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu protokols Nr.22  22.§ ir: 

 
 Apstiprināti Durbes novada teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam (ar 

2009.grozījumiem) un apstiprināti kā Durbes novada saistošie noteikumi 
Nr.14/2009 „Durbes novada teritorijas plānojuma 2005.- 2017.gadam (ar 
2009.grozījumiem”   2.daļu „Teritorijas plānošanas un apbūves noteikumi” un 
4.daļu „Grafiskā daļa” . 

 
 
 

IZGLĪTĪBA 
ATA KRONVALDA DURBES VIDUSSKOLA 

 
 
 
Ata Kronvalda Durbes vidusskola ir Durbes novada domes izglītības iestāde, kurai ir 
valsts mērķdotācijas pedagogu algām un novada finansējums skolas uzturēšanai un 
materiālās bāzes pilnveidošanai. 
Skola var realizēt šādas izglītības programmas: 

 Pamatizglītības programmu (kods 210 11111); 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu            
(kods 310 11011). 

2009./2010.mācību gadā skolā tiek realizētas šādas izglītības programmas: 
 Pamatizglītības programma (kods 210 11111); 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma            (kods 
310 11011). 

2009./2010.mācību gadā skolā mācās 156 izglītojamie, strādā 26 pedagogi un 9 
tehniskie darbinieki. 
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Skolēnu skaits  ( 2006./07.m.g.- 2009./10.m.g.) 
 

 

 

2009.gadā Durbes vidusskolas budžets bija Ls 211531,00 . 
Skolas budžets pa gadiem ( 2006.g.- 2009.g.) 

 
 Durbes novada dome organizē 2 skolēnu autobusu maršrutus, lai skolēni varētu 
nokļūt uz skolu. Ar transportu tiek nodrošināta skolēnu nokļūšana uz mācību olimpiādēm, 
konkursiem un sporta sacensībām. 
Skola ir iesaistījusies pārrobežu projektā dabaszinību kabinetu labiekārtošanai. 

2009./2010.mācību gadā skolēni ārpus stundām var darboties interešu izglītības 
pulciņos: vizuālajā mākslā,  zēnu vokālajā ansamblī, interneta resursu izmantošanā, 
vokālajā ansamblī meitenēm, datorapguvē, orientēšanās un bumbu spēlēs. 

Skolēni piedalās 8 novadu kopīgi rīkotajās olimpiādēs, konkursos, sacensībās. 
Rajonā olimpiādēs iegūtas:  

 bioloģijā- 2.vieta, angļu valodā- 2.vieta, vizuālā mākslā- 2. un 3.vieta, 
matemātikā- 1.vieta, 1- atzinība valstī, 1- atzinība, mājturība un tehnoloģijas 
zēniem- 2 atzinības. 
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Rajonā konkursos: 
 fizikā- 3.vieta, vokālās mūzikas- 2.pakāpes diploms ( individuāli), „Pazīsti 

savu organismu”- 1.vieta, valstī- 2.vieta. 
Sporta sacensībās rajonā: 

 futbolā- 1.vieta „D” grupas zēniem , 2.vieta „B” grupas zēniem, 
 basketbolā- 1.vieta „C” grupas zēniem,  
 volejbolā- 2.vieta 
 orientēšanās –11-  1.vietas, 9- 2.vietas, 6- 3.vietas,  

Novadā: 
 orientēšanās – 6- 1.vietas, 8- 2.vietas, 8- 3.vietas. 

Valstī : mūsu skolas skolēni piedalījās 11 sacensībās.  
Šajā mācību gadā skolā bija akreditācijas komisija, kura vērtēja skolas darbu 

sešās dažādās jomās. Skola saņem akreditāciju uz sešiem gadiem un ir tiesīga izdot 
apliecības par pamatizglītības un  vispārējās vidējās izglītības apguvi.  

Jau vairākus gadus novada dome apbalvo labākos skolēnus ar goda rakstiem 
Ziemassvētkos un naudas balvām par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sporta 
sacensībās, mācību gadu noslēdzot. 

 
 

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) 
 Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas 

izglītības programmu (kods 0001 11 11) 
A.Spāģa Dunalkas pamatskolas finansējums: 

 Valsts mērķdotācijas pedagogu algām 
 Pašvaldības finansējums skolas uzturēšanai un materiālās bāzes 

pilnveidošanai 
Kopējais finansējums 2008.gadā bija Ls 132934,00 . 
2008./2009. mācību gadā skolā mācās 58 izglītojamie, strādā 16 pedagogi un 3 
tehniskie darbinieki. 
Skolā strādā logopēds ar 5,6-gadīgajiem bērniem un sākumskolas skolēniem, kuriem 
ir runas traucējumi. 
Skolēniem ir iespēja apmeklēt fakultatīvās stundas padziļinātai mācību priekšmetu 
apguvei (latviešu, krievu, angļu valodā, matemātikā, mūzikā), kā arī apmeklēt 
konsultācijas mācību priekšmetos pēc sastādīta un apstiprināta konsultāciju saraksta. 

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 Liepājas rajona izglītības pārvaldes rīkotajās mācību 
priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Vislabākie panākumi ir gūti 
basketbolā: meitenēm – 2.vieta, zēniem – 3.vieta un volejbolā: meitenēm - 2.vieta, 
zēniem – 3.vieta rajonā starp 3.grupas skolām. 
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Skolēniem ir iespēja darboties interešu izglītības pulciņos: ansamblī, teātra, 
vizuālās un lietišķās mākslas, sporta pulciņā, mazpulkos, vides izglītības pulciņā, 
skolas avīzītes veidošanā. Skolēni gatavojas un piedalās Liepājas rajona Skolēnu 
interešu centra organizētajos konkursos un pasākumos. 

Skolā darbojas skolēnu līdzpārvalde, kuru vada skolas prezidents un skolas 
padome, kuras sastāvā ir gan skolotāji, gan skolēni, gan skolēnu vecāki, gan 
pašvaldības pārstāvis. 

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. 
Regulāri tiek organizētas skolas sakopšanas un apkārtnes labiekārtošanas talkas, kurās 
piedalās skolēni, viņu vecāki, skolotāji, bijušie skolēni. 
 
 

RĀVAS   PAMATSKOLA 
 
     Rāvas  pamatskola  ir  Dunalkas  pagasta  Durbes  novada izglītības  iestāde,  kam  
ir  valsts  mērķdotācijas  pedagogu  algām  un  novada  finansējums  skolas  
uzturēšanai. 
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Skola  realizē  šādas  izglītības  programmas: 

- pamatizglītības  programmu  (kods  210 11111); 
- pirmsskolas  izglītības  programma  ( 000 11111). 
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2008./2009.  mācību  gadu  beidza 61  izglītojamais.                                            

2009./2010.mācību  gadā  skolā  mācās  57  izglītojamie,  strādā  12 pedagogi,  un   
5  tehniskie  darbinieki. 
 
Skolēnu  skaits  pa  gadiem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2008./2009.mācību  gadā  skolēni  ārpus  stundām  var  nodarboties  interešu 
izglītības  pulciņos: 1.-4.kl. sarīkojuma  dejās  ,  5.-9.kl. mūsdienu  dejās,  5.-9.kl. 
līnijdejās,  3.-4.kl. modelēšanas,  5.-9.kl.  orientēšanās,  1.-4.kl. kora,  pulciņa  
nodarbībās:  5.9-kl. kokapstrādes,  8.-9.kl. dramatiskajā,  1.-2.kl. rokdarbu,   
5.-9.kl. floristikas,  1.-4.kl. mūzikas,  5.-9.kl. kora,  fakultatīvajās  nodarbībās: 1./2.kl. 
latviešu valodas, 1./2.kl. angļu valodas, 3./4.kl. informātikas, 3./4.kl. latviešu  valodas, 
5./6.kl. krievu valodas,  7.kl. angļu valodas, 8.kl. matemātikas,  9.kl. latviešu  valodas. 
           Skolēni  piedalās  Liepājas  rajona  izglītības pārvaldes  rīkotajās  olimpiādēs,  
konkursos,  sacensībās.  Šajā  mācību  gadā  iegūtas  šādas  vietas: 
 1.vieta mājturības  un  tehnoloģiju olimpiādē 5.-6.klašu  meitenēm, 
 2.vieta  mājturības  un  tehnoloģiju olimpiādē 7.klašu  meitenēm,                       
3.vieta  mājturības un  tehnoloģiju olimpiādē 8.-9.klašu  meitenēm. 
          Skolēni piedalās Liepājas rajona Skolēnu interešu centra  rīkotajos  pasākumos: 
Iegūta   II  pakāpe   vokālās  mūzikas  konkursā  „ Balsis”. 

Deju  grupa „Move” ar  deju „Zvaigžņu  basketbols” izcīnīja  III vietu  rajonā 
mūsdienu deju  konkursā  2009  5.-9.klašu  grupā. 
           Deju  grupa „Move”  ieguva  pateicību  par  radošu  līdzdalību  „Mūsdienu  
deju  festivāla  2009  Kurzemes  novadā.  
           Pateicība  deju grupai  par  piedalīšanos  konkursā  „Ne  tikai  zvaigznes  spīd”  
Rucavā. 
          Liepājas  rajona  Sporta  skolas rīkotajos  pasākumos: 
  Liepāja  rajona  III grupas  skolu  Skolēnu  sporta  spēlēs Vecpilī  tautas bumbā  
skolas  komanda  ieguva  3.vietu. 
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Meiteņu  komanda  ieguva  2.vietu  pavasara  krosā – 2009,  Kalvenē. 
Renāte  Feldmane   ieguva  2.vietu  pavasara  krosā  - 2009  C grupā, Kalvenē. 
Zane  Kapiņa   ieguva  2.vietu  pavasara  krosā  - 2009  B grupā, Kalvenē. 
Izcīnīta 1.vieta rajona meistarsacīkstēs vieglatlētikā C grupā 60 m/b  un 800m  
zēniem. Izcīnīta 3.vieta rajona meistarsacīkstēs vieglatlētikā C grupā 60 m/b 
meitenēm. 
Skolas  komanda  izcīnīja  2.vietu  rajona  skolēnu  sporta  spēļu  vieglatlētikas  
sacensībās  III skolu  grupā.  
        Jau  vairākus  gadus  Rāvas  pamatskola  apbalvo  labākos  skolēnus  ar  goda  
rakstiem  par  labiem  rezultātiem  mācību  darbiem  un  citiem  labiem  darbiem  
Ziemassvētkos. 
 

VECPILS PAMATSKOLA 
 

Vecpils pamatskola 2008./2009. mācību gadā īsteno 3 izglītības programmas: 
 Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītības 

apguvei programmu  
kods 00011111 
licence Nr. 4807 no 08.07.2004. 
izglītojamo skaits - 9 

 Pamatizglītības programmu 
kods 21011111 
licence Nr. 8061 no 13.06.2008. 
skolēnu skaits – 45 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē 
(izglītojamiem ar vieglu garīgu atpalicību-A un B līmenis) 
 kods 21015811,    licences Nr. 8088 no 26.06.2008. Skolēnu skaits – 1. 

Kopējais izglītojamo skaits 2008./2009.mācību gadu uzsākot 55 izglītojamie, t.i. 
pamatizglītības programmā 46 skolēni un 9 izglītojamie piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītības apguvei programmā. 
Klašu skaits – 9, klašu komplektu skaits – 5. Kopš 2001./2002.m.g. skolā ir 
apvienotās klases.  

Skolā strādā 14 pedagoģiskie darbinieki, ar augstāko pedagoģisko izglītību -13, to 
skaitā 1 pedagoģijas maģistrs; iegūst augstāko pedagoģisko izglītību 1 pedagogs. 

Skolēniem ir iespēja fakultatīvi papildināt zināšanas, kā arī attīstīt savas spējas 
interešu izglītības programmās. Nodarbības notiek pēc stundām. Skola dažāda vecuma 
audzēkņiem piedāvā šādas interešu izglītības programmas: 
Kultūrizglītības jomā: 
  folkloras kopa 
  ģitārspēles pulciņš 
  teātris  
Sporta izglītības jomā: 
  tradicionālo bumbu spēļu pulciņš 
 koriģējošās vingrošanas pulciņš 
 
Vides izglītības jomā: 
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 floristikas pulciņš 
Skolas īpašie piedāvājumi: 
 klasēs ir neliels skolēnu skaits, tāpēc spējam nodrošināt diferencētu mācību 

priekšmetu apguvi; 
 koriģējošā vingrošana; 
 logopēdiskās nodarbības; 
 speciālais pedagogs; 
 izglītības psihologs; 
 brīva pieeja internetam; 
 skolas bibliotēka; 
 skolas muzejs. 
2008./2009. m.g. sasniegumi 
Mācību darbā: 

 rajona konkursā informātikā „Burtiņi” 3. vieta ( 5.klašu grupā) 
Ārpusstundu darbā: 

 Rajona kārtā konkursā- skatē „Mana skola” -  iegūta VJIC Atzinība par 
piedalīšanos                                                                                                  

 Valsts policijas radošajā konkursā „Mans košākais, drošākais un skaistākais 
atstarotājs” – 5. klases skolnieka uzvara. 

 Skolu folkloras kopu stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa” rajona kārtā – 
iegūti: Mazais stāstnieks; Lielais Stāstnieks. Izvirzīti uz republikas konkursu. 

 Rajona konkursā kalendāra  „2009.- Vērša gads” izveidei (zīmējumi) - 
ievietoti  divi darbi. 

 Republikas stāstnieku konkursā  „Teci, teci, valodiņa” Rīgā –iegūts Lielā 
stāstnieka nosaukums. 

 Piedalīšanās LR 90.gadadienai veltītajā republikas skolēnu koncertā „Tu esi 
Latvija” Latvijas Nacionālajā operā              
Sportā: 

 1. vieta Liepājas rajona skolēnu sporta spēlēs četrcīņā D grupā 
 3. vieta Liepājas rajona skolēnu sporta spēlēs dambretē 3. skolu grupā 
 

Skolas finansējuma nodrošinājums  
Skola tiek finansēta no valsts un pašvaldības budžeta. Finansu līdzekļi tiek 

izmantoti skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību un to 
aprite un uzskaite ir centralizēta, izlietojums ir racionāls un efektīvs. Skolas rīcībā 
nodoti sekojoši finansu līdzekļi : 

 
Izdevumi              2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Kopējais finansējums 84655 96152 130749 158773 120396 

Pašvaldības finansējums 37105 40055 55433 67051 40392 

 Valsts finansējums 47550 56097 75316 91722 80004 

Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 
2008./2009.mācību gada izvirzītās prioritātes 
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1. Pilnveidot skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu un skolēnu pašvērtēšanas 
prasmes un vērtēšanas procesā iegūto rezultātu izmantošanu turpmākajā darbā. 

2. Uzlabot mācību procesam nepieciešamo materiālo bāzi, veicinot skolēnos prasmi 
pielietot mūsdienu IT, sagatavojoties nākamajam izglītības posmam. 

3. Motivēt skolēnus veidot pozitīvas un cieņpilnas attiecības, iesaistoties skolas vides 
sakārtošanā, rodot iespēju pašapkalpošanās prasmju attīstīšanai un sabiedriski 
derīgā darba veikšanai izglītības procesā. 

4. Veicināt skolēnu pilsonisko un patriotisko audzināšanu, iesaistoties Latvijas 
Republikas proklamēšanas 90. gadadienai veltītā pasākuma cikla „Tu esi Latvija” 
norisē. 

Paveiktais prioritāšu īstenošanā: 
- pilnveidota un pārstrādāta „ Kārtība, kādā tiek vērtēti skolēnu mācību sasniegumi Vecpils 

pamatskolā”; 
-  lai sekmētu un veicinātu sadarbību starp skolotājiem- skolēniem- vecākiem, kopš mācību 

gada sākuma skolā darbojas atbalsta personāls- izglītības psihologs, speciālais pedagogs 
un logopēds; 

- lai veiksmīgāk noritētu apmācības process skolēnam, kurš mācās pēc speciālās izglītības 
programmas, klasē 3 stundas nedēļā strādā palīgskolotājs; 

- šajā mācību gadu skolā ieviesta mācību priekšmetu klašu sistēma; 
- realizējot projektu: „ Dabaszinību klases labiekārtošana Vecpils pamatskolā”, uzlabota 

mācību procesam nepieciešamā materiālā bāze; 
- Pilsonības nedēļas ietvaros apkopota informācija par Vecpils pagasta vēsturi un 

nozīmīgākajiem notikumiem dažādos laikos; 
- sagatavota un izdota Vecpils pamatskolas skolēnu literāro darbu grāmata „Es gribu dzīvot 

Latvijā”. 
Nepieciešamie uzlabojumi: 
- aktualizēt ikdienas mācību sasniegumu atspoguļošanu skolēnu dienasgrāmatās; 
- pilnveidot pedagogu sagatavošanās procesu darbam apvienotajās klasēs;  
- veicināt  skolotāju un vecāku sadarbību, mērķtiecīgai skolēnu konsultāciju apmeklēšanai.  

 
 

 
DURBES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „ĀBOLĪTIS” 

 
                     

                Pirmsskolas iestāde atrodas pielāgotās telpās Durbes vidusskolā – kopējā platība 
320 kv/m. 

                Iestādē ir divas grupas – 3-4 gadīgo - 20 bērni, 5-6 gadīgo - 22 bērni. 
                Strādā 9 darbinieki- 7 pedagogi un 2 skolotāju palīgi. Strādā arī logopēds. 
           Iestādes galvenie uzdevumi šajā mācību gadā: 
                Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, 
                Panākt efektīvu mācību programmas izpildi visās grupās, 
                 Pēc iespējas panākt visu 6 gadīgo bērnu psiholoģisku un fizisku gatavību skolai.                

Pirmsskolas iestāde strādā pēc Izglītības un Zinātnes ministrijas licencētas 
programmas. Skolotājas izstrādājušas bērnu vecumiem un attīstības līmeņiem 
atbilstošas priekšmetu programmas. 

                Mācību gada laikā notiek dažādi pasākumi gan pašā iestādē, gan ārpus tās. 
                Atzīmējam visus gadskārtu svētkus, sākot ar: 
                        Miķeļiem, Mārtiņiem, Ziemassvētkiem. 
                        Pēc Jaunā gada – Sveču diena, Meteņi, kuros bērni dodas piknikā uz Pilskalnu. 
                        Lieldienas. 
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                        Par tradīciju  kļuvis Liepājas teātra un muzeja apmeklējums.  
                        Mātes dienai veltīts pasākums. 
                        Piedalīšanās rajona bērnu svētkos.  
                        Izlaidums un ekskursija kopā ar vecākiem. 
                        Šogad turpinām jauno tradīciju – koncerts kopā ar Mūzikas studiju, jo vairāki 

bērnudārza audzēkņi apmeklē šo studiju.  
                  Par iestādes uzturēšanu, darbinieku algām rūpējas Durbes novada pašvaldība  pēc 

apstiprināta iestādes budžeta. 2009.gadā tas bija Ls 41378. Sakarā ar ekonomisko 
krīzi valstī, pēdējā ceturksnī budžets tika samazināts līdz minimumam, atstājot 
līdzekļus pašam nepieciešamākajam, lai uzturētu iestādi. Kopumā gadā tika izlietoti 
Ls 38358.     

                            
 
   

MŪZIKAS STUDIJA 
 
   2009.gada pavasarī Mūzikas studijai apritēja astotais mācību gads. Tā kā mācību 
programma ir paredzēta 8 gadiem (kā tas ir vairums valsts mūzikas skolās), tad šis 
bija arī 1.izlaiduma gads. Studijas diplomu saņēma 4 audzēkņi. Divas reizes gadā 
notika tehniskie eksāmeni, kuros tika vērtēta audzēkņu spēles tehnika, 1 solfedžo 
eksāmens un , protams, koncerti. Eksāmenos tika pieaicināti mūzikas pedagogi no 
Liepājas.  

Studijas audzēkņi un orķestris sniedza koncertus gan Durbes novada 
invalīdiem, gan novada skolās, kultūras namā, pilsētas pasākumos. Mūsu audzēkņi 
mācību gada laikā ir apmeklēja vairākus Liepājas simfoniskā orķestra koncertus, tai 
skaitā Pianisma zvaigžņu festivālu, Vestarda Šimkus sniegto koncertu Liepājas teātrī, 
kā arī izglītojošie klasiskās mūzikas koncerti skolniekiem, kurus arī organizēja 
Liepājas simfoniskais orķestris. 
       Netika aizmirstas arī tradīcijas. Pavasarī tā ir Kinonakts, kurā bērni skatījās 
mākslas filmu par Mocartu, filmu par  rokoperu „Lāčplēsis” un visu pārējo nakti 
filmas pēc brīvas izvēles. Otra tradīcija ir muzikālā vasaras dienas nometne nedēļās 
garumā ar dziedāšanu, spēlēm, rotaļām, nometnes ugunskuru un nakts spēlēm.  
       Pagājušajā mācību gadā studijā mācījās 45 audzēkņi, strādāja 5 skolotāji šādās 
specialitātēs: klavieres, blokflauta, flauta, trompete, tuba, mežrags, tenors, ģitāra.  

 

 

 

 

LAUKSAIMNIECĪBAS KONSULTANTS 
 

Regulāri tiek sniegtas konsultācijas lauksaimniekiem. 2009.gadā reģistrējušies 
851 apmeklētājs. Gada laikā ir organizētas  14 lauksaimnieku apmācības un semināri, 
kuras apmeklējuši 685 dalībnieki.  Apmācības ir apmeklējuši Durbes novada 
lauksaimnieki un dalībnieki no bijušā Liepājas rajona novadiem. Apmācības par 
vīngliemežiem apmeklēja interesenti no visas Latvijas.  
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SPORTS 
 
 

Rudens sezona  iesākās ar pamatīgiem volejbola treniņiem, jo oktobrī sākās 
Liepājas rajona meistarsacīkstes volejbolā, gan dāmām, gan kungiem. Durbi 
pārstāvēja 3 volejbola komandas: dāmas, un 2 komandas vīriem (komanda „Durbe” 
un komanda ”Tadaiķi”). Vīri startēja „B ” grupā, kur kopvērtējumā „Tadaiķu ” 
komanda ieguva 3.vietu un „Durbes” komanda 4.vietu. Sievietes startēja „A” grupā 
un kopvērtējumā ieguva 4.vietu.   Lielākā daļa spēles notika Durbē, jo Durbes 
vidusskolas sporta zāle atbilst visiem noteikumiem, un to iecienījuši daudzu rajona 
komandu pārstāvji.  
  Paralēli volejbolam notika novadu meistarsacīkstes dambretē ātrspēlēs, kur Durbi 
pārstāv Normunda Baltrakovs un Dainis Strazdiņš.                      
  Arī novusa pārstāvji – Jānis Tapiņš un Siksna Māris, regulāri piedalās novadu 
meistarsacīkstēs novusā un  ieņem godalgotas vietas. 
  Katru gadu Durbes vidusskolas sporta zālē notiek „Durbes Coldgel kauss” telpu 
futbolā, kuru palīdz organizēt Mārtiņš Siliņš. Šogad Durbes komanda palika 6.vietā. 
  Mūsu vīru volejbola komanda katru gadu tiek aicināta piedalīties dažādos turnīros. 
Šogad 12.12.09.gadā, tika aicināta piedalīties Jura Bērziņa kausa izcīņā volejbolā, 
Cīravā, kur mūsējie izcīnīja godalgoto 3.vietu. 
Paralēli volejbolam un basketbolam, zālē katru vakaru jauniešiem tika piedāvāts 
spēlēt galda tenisu un novusu, līdz ar to zāle vakaros tika piepildīta gan ar jauniešiem,  
gan arī vecākiem ļaudīm! Šajā sezonā katru otrdienu un trešdienu bija iespēja 
piedalīties arī dambretes treniņos.  2009.gada nogalē pamazām tika atjaunota iespēja 
spēlēt  novusu un galda tenisu. Plānots iegādāties  jaunu inventāru,  iesaistīties jaunos 
projektos! 
  
 

KULTŪRA 
 

DURBES KULTŪRAS NAMS 
 
2009. gadā Durbes kultūras namā darbojās sekojoši mākslinieciskie amatierkolektīvi: 

o Durbes sieviešu koris „Durbe” 
o Durbes vīru koris 
o Durbes novada amatierteātris 
o Senioru vokālais ansamblis „Mežābele” 
o Pirmsskolas tautas deju kolektīvs 
o Sākumskolas tautu deju kolektīvs 
o Jauniešu tautas deju kolektīvs 

Kolektīvos darbojas 133 dalībnieki. 
Kultūras namā strādā 2 darbinieki un 6 kolektīvu vadītāji. 
Kultūras nama budžets 2009. gadā bija: 

o Valsts budžets – 352 Ls 
o Pašvaldības budžets- 92191 Ls 
o Bruto darba samaksa- 10696 Ls 
o Kapitālie izdevumi pavisam- 71989 Ls 

 
Nozīmīgākie pasākumi 2009. gadā: 
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Koru koncerti, Pasākums „Durbes korim- 145”, Koncerts veltīts  Sieviešu dienai, 
Kurzemes senioru kolektīvu tikšanās Durbē „Pavasarī, kad viss mostas...”, 
Amatierteātra izrāde „Elīnas Zālītes teātris”, Starptautiskais amatierteātru festivāls, 
Akcija „Piedzīvosim Jāņus”, Durbes pilsētas svētki, Valsts svētku pasākums,  
Liepājas rajona un pilsētas tautisko deju kolektīvu sadancošanās svētki, Dzejas dienu 
pasākums „Dzērvju dejas mīlestības šūpolēs”, Ziemassvētku pasākumi. 
2009. gadā Durbes kultūras namā notikušas 74 aktivitātes, kurās piedalījušies 5512 
iedzīvotāji. 
 
 

LIEĢU KULTŪRAS NAMS 
 
 

2009.gadā Lieģu kultūras namā darbojās seši amatiermākslas kolektīvi, kuros 
piedalījās 75 Durbes novada iedzīvotāji,  no tiem trīs bērnu kolektīvi ar 34 
dalībniekiem. Kultūras namā patstāvīgā darbā strādā divi darbinieki  un pieci pulciņu 
vadītāji. Algās no pašvaldības budžeta piešķirti Ls8448 ,- Aizvadītajā gadā kultūras 
namā notika 31 aktivitāte,  27 bezmaksas un 4 maksas pasākumi. Kopā pasākumus 
apmeklēja 3510 iedzīvotāji.  
Kultūras nama kopējie izdevumi Ls 90561,-  no pašvaldības budžeta 
 Ls 89742,- 
Kapitālie izdevumi pavisam: Ls73397,- 
2009. gadā veikts kultūras nama fasādes kapitālremonts un siltināšanas darbi. 
 

VECPILS KULTŪRAS DZĪVE 
 

Durbes novada Vecpils pagasta kultūras dzīve pamatā koncentrējas Vecpils 
pamatskolas telpās, jo tur ir divas zāles ,kur var notikt gan koncerti, karnevāli, 
izstādes, gan atpūtas sarīkojumi un amatiermākslas teātru izrādes. Skolas telpas tiek 
izmantotas arī māksliniecisko pašdarbības kolektīvu darbam. Dažādi pasākumi tiek 
organizēti arī atpūtas bāzē „Ozolaine” un bērnudārza ”Pasaciņa” telpās. 
2009.gadā darbojās 2 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kuros iesaistīti 36 
dalībnieki : 
> vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs; 
> jauniešu deju kolektīvs. 

Deju kolektīvi piedalījušies gan mūsu pagasta ietvaros rīkotajos pasākumos, 
gan rajona skatē un novadu rīkotajos pasākumos. 
Kultūras aktivitātēm izlietots Ls 10105, t.sk., no rajona padomes Ls 100, no pagasta 
padomes budžeta Ls 9965. Par  maksas sarīkojumiem ieņēmumi Ls 140. 
Apmeklētāji iesaistījušies dažādos pasākumos: 
>valsts un tradicionālajos svētkos – 25.marts – Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena, 23.jūnijs – Ielīgošanas svētki Vecpilī, 19.jūlijs – kapu svētki Vecpils 
pagasta kapsētās,22.augusts – Dunalkas parka svētkos, 8.augusts – Durbes pilsētas 
svētkos, 1.septembris – Zinību diena Vecpils pamatskolā, 26.septembris – rudens 
ieskaņas vakarā, 17.oktobrī –pensionāru atpūtas pēcpusdienā, 11.novembris – 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru godināšana Vecpils kapsētās, 27..novembris – ģimeņu 
vakars”...un atkal pār mums mīlestība valda”, 26.decembris – Ziemsvētku eglīte 
pirmskolas vecuma bērniem Lieģu kultūras namā. 
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>konkurss- koncerts” Dziesma manam pagastam”10.gadu jubileja 
>ekskursija pensionāriem un pagasta iedzīvotājiem, 
>diskotēkas jauniešiem, 
>Miķeļdienas tirdziņš, 
>koncertu un teātru apmeklējumi reizi ceturksnī. 
 
 

DUNALKAS KULTŪRAS NAMS 
 
 
Darbojas 2 kolektīvi: 
Dunalkas amatieru teātris, 
Pirmsskolas vecuma bērnu  deju kolektīvs. 
 
Kultūras namā strādā divi darbinieki un 2 kolektīvu vadītāji, kolektīvos darbojas 
36.dalībnieki. 
Kultūras nama budžets 15563 Ls. 
Kultūras nams darbojas kā pašdarbības mākslas un kultūrizglītības novada iestāde, kas 
sadarbojas ar novada domi, Rāvas pamatskolu, A. Spāģa Dunalkas pamatskolu, 
bibliotēkām, uztur tautas mākslas un kultūras darbību novadā un pagastā, veic tautas 
kultūras mantojuma saglabāšanu. Kultūras nama pasākumus apmeklē lielākā daļa 
pagasta iedzīvotāju. 
Nozīmīgākie pasākumi  
Kultūras namā notika tradicionālie un valsts svētku pasākumi, kā arī izklaides 
pasākumi. 
Represēto piemiņas pasākums, Lieldienu pasākums, bērnu aizsardzības dienai veltīts 
pasākums, amatieru teātra 100 gadadienas  pasākums, pagasta svētki, pensionāru  
pēcpusdiena, Mārtiņdienai veltīts pasākums, Ziemassvētku pasākumi, kā ari koncerti 
un izstādes. Kultūras namā tika rīkoti semināri, izstādes, laulību reģistrācijas. 

 

 

BIBLIOTĒKAS 
 

DURBES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA 
 
 

         2009.g.  grāmatu fonds papildināts. 
         No pašvaldības budžeta  -  48  grāmatas par summu Ls  278.10 
         Pasūtīti Lata Romāni no pašvaldības budžeta - 7  grāmatas par summu Ls  11.16 
         No Kultūra Kapitāla Fonda mērķprogrammas –  11 grāmatas par summu Ls 85.24 
         No Bērnu žūrijas mērķprogrammas  -  17 grāmatas par summu Ls  75.01 
         No lasītājiem – 54 grāmatas par summu Ls 94.31 
         No Bibliotēkas dienesta -18  grāmatas par summu Ls  26.9 
         Kopā fondā ienācis   - 155 grāmatas par summu Ls  570.11 
 
 



DURBES NOVADA DOMES PUBLISKAIS PĀRSKATS 2009 

28 
 

 
 

Projektizstrāde. 
 

 Piedalījās  KKF mērķprogrammas „ Lasīšanas veicināšana un bibliotēku  
pakalpojumu  bērniem  attīstīšana” I posma Bērnu žūrijas konkursā.  
 Bibliotēkā ir daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements, lasītava, 
interneta pieejas punkts un bērnu literatūras nodaļa. Bibliotēkā pieejams bezvadu 
pieslēguma internets. 
 
 

 Par bibliotēkas darbības attīstību liecina statistikas dati.  

 
Bibliotēkas 

statistikas dati 
2007. gads 2008. gads 2009.gads 

Kopējā 

dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 534 530 577 + 

Izsniegums 60582 57323 63222 + 

Apmeklējumu skaits 7196 6692 7844 + 

 
 
 
 

 Ņemot vērā Durbes pilsētas bibliotēkas darbību, kas orientēta uz 
apmeklētājiem, atbilstošs ir lietotāju pārliecinoši apmierinošais vērtējums par 
bibliotēkas pakalpojumu atbilstību lietotāju vajadzībām. 

 

 

Durbes pilsētas bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu izmantošana 
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RĀVAS BIBLIOTĒKA 
 
Bibliotēkas darbības vispārējs raksturojums 
         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 
 
Rāvas bibliotēkas statistiskie rādītāji 2009. gadā 
 
1.Bibliotēkas lietotāji 138 
1.1 Tai skaitā lasītāji 110 
1.2 Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 68 
2.  Apmeklējumu skaits 5272 
2.1 Bērni un jaunieši  līdz 18. gadiem 4752 
3.  Izsniegumu skaits 4437 
3.1 Grāmatas 1588 
3.2 seriālizdevumi 2849 
3.3  Bērniem un jauniešiem līdz 18. g. v. 1612 
4.  Bibliotēkas krājumu kopskaits 4987 
4.1 grāmatas 3791 
4.2 seriālizdevumi 1196 
5. Krājumu skaits uz vienu lasītāju 45,33 
6. Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 47,92 
7. Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju 40,33 
8.Izlietotie līdzekļi 189 
8.1 Grāmatām 90 
8.2 Periodikai 99 
  
  
 
2 Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība. 
    No 2009. gada 1, janvāra  bibliotēkas darba laiks bija no 9:00 līdz 17:00 piecas 
dienas nedēļā. 
    No 9:00 līdz 10:30 tiek tīrītas telpas, apkures periodā nesta malka, kurinātas 
bibliotēkas krāsnis. Apmeklētāju pieņemšanas laiks ir no 10.30 līdz 17.00 . 
   Pēc novadu apvienošanās Rāvas bibliotēkas darbs tika pārtraukts no 1. jūlija līdz 17, 
augustam.  
   Ar 17. augustu  bibliotēkas darba laiks atjaunojās ,bet tika samazināts  no 40  uz  30 
stundām nedēļā. Bibliotēka strādā 4 dienas nedēļā no plkst. 10: 30 līdz 18: 00. 
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    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.  
3.Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. 
   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  183.  Par Pašvaldības 
līdzekļiem nopirktas tikai  24 grāmatas, no tām 17  - bērniem. 
   Kopā fondā uz 01.01. 2010. ir 4987 fiziskās vienības, tai skaitā 3791 grāmatas,  no 
tām 1229 grāmatas bērniem un jauniešiem, tas ir  24, 64% no visa fonda .  Vērība tiek 
pievērsta skolai vajadzīgo literāro darbu iegādei. 
   Bibliotēkā ir pieejama Latvijas Avīze , 8 žurnāli, tai skaitā 1 bērniem un jauniešiem.  
Informācijas pakalpojumu attīstība. 
   Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam ir pieejami datori un internets, kur var atrast 
interesējošo informāciju. Ja nepieciešams, palīdzu to sameklēt. Atbildu uz dažādiem 
 apmeklētājiem interesējošiem jautājumiem. 
   Bibliotēkas telpās no 2007. gada atrodas Publiskais Interneta Pieejas Punkts. 
Iedzīvotājiem tiek piedāvāti printēšanas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi.  
Apmeklētāji ir apmierināti, ka šo pakalpojumu dēļ nav jābrauc uz pilsētu vai pagasta 
centru. Tāpat ir iespēja izmantot internetbanku un samaksāt rēķinus caur to. 
Novadpētniecības darbs. 
     Regulāri tiek krāti dažādi preses materiāli par Rāvu un tās iedzīvotājiem. 
Bibliotēka sadarbojas ar Rāvas skolu, kad projektu nedēļu ietvaros skolēni veic 
pētījumus un vāc dažādus materiālus par Rāvu, tās tuvāko apkārtni un Liepājas 
rajonu. Bibliotēka šajā nozarē aktīvi sadarbojas ar literatūras, vēstures un sociālo 
zinību skolotājām. Materiāli tiek meklēti arī internetā. Vietējie iedzīvotāji  ir 
dāvinājuši fotogrāfijas un materiālus par Rāvu un tās apkārtni. 
Bibliotēkas darbinieku tālākizglītības vērtējums. 
   2009 gadā piedalījos apmācību  ciklā  „ E –pakalpojumi iedzīvotājiem”, kur apguvu 
E-dienesta www.inbox.lv iespējas, kā arī  apguvu  e- Latvenergo sniegtos 
pakalpojumus. 
Tāpat  apmeklēju BD organizētos pasākumus un mācības. Šīs apmācības ir 
bagātinājušas manas zināšanas  un devušas iespēju kvalitatīvāk  sniegt informāciju 
bibliotēkas lietotājiem. 
.Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 
     2009.gadā Rāvas bibliotēkai tika piešķirti 80 lati un remonts tika veikts bibliotēkas 
priekštelpai. Vēl ir nepieciešams saremontēt bibliotēkas kāpnes, bet pašlaik līdzekļu 
nav. Bibliotēkā apmeklētājiem ir pieejamas 4 telpas. Kosmētiskais remonts 
nepieciešams 2 telpām. Labā stāvoklī ir datortelpa un darba telpa, kur ir arī 
bibliotekāra darba galds. Materiālais nodrošinājums ir mazs, bet strādāju ar to, kas ir. 
Nepieciešamos pirkumus izdarīju, izvērtējot to cenu un kvalitāti. 
Bibliotēkas personāls. 
  Bibliotekāram nav speciālās izglītības. Ir vispārējā vidējā izglītība. 
   2007.gadā apmeklēju Valsts Nodarbinātības Aģentūras rīkotos kursus, kuros apguvu 
datorzinības, saskarsmes psiholoģiju, mārketinga  un lietvedības pamatus. 
    2008.gadā apmeklēju mācību semināru par datubāzēm NAIS, LETONIKA, E-
LIKUMI, LETA, LURSOFT. 



DURBES NOVADA DOMES PUBLISKAIS PĀRSKATS 2009 

31 
 

2009,gadā ir apmeklēts apmācību cikls „ E –pakalpojumi iedzīvotājiem”. Tāpat 
apmeklēju apmācības  bibliotēkas fonda ievadīšanai rajona elektroniskajā 
kopkatalogā. Protu izmantot elektronisko kopkatalogu ALISE.  
 
Rāvas bibliotēkas vidējā termiņa plāns(3-5 gadiem). 
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.Piedalīties Liepājas rajona bibliotekāru mācībās, pieredzes apmaiņā., Bērnu žūrijā    
un  Grāmatu svētkos. 
4. Paaugstināt darbinieka kvalifikāciju. 
 
Bibliotēkas attīstības stratēģija. 
    Pamatā bibliotēkas galvenais uzdevums ir un būs apmeklētāju apkalpošana, 
informācijas sniegšana. Jārod iespēja plašākai fondu papildināšanai, izmantojot 
budžeta līdzekļus, KKF. Iedzīvotāji tiek aicināti dāvināt grāmatas savai bibliotēkai.  
    Rāvas bibliotēkas apmeklētāju vairākumu sastāda Rāvas pamatskolas skolēni, līdz 
ar to bibliotēka ir cieši saistīta ar skolu.  
 
 
 

 VECPILS  BIBLIOTĒKA  
 
    Vecpils bibliotēkas juridiskā adrese: Vecpils pagasta bibliotēka, 
„Pagastnams”, Vecpils pagasts, Durbes novads, LV 3441. 
Vecpils  bibliotēka reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2004.g. 
7.janvārī ar numuru BLB0407. 
  

 Vecpils  bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, 
kura veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, nodrošina informācijas 
pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. 
 
 Šodienas bibliotēka vairs nav tikai grāmatu un žurnālu krātuve. Bibliotēkas 
galvenais uzdevums – veikt kultūras mantojuma uzkrāšanu, sistematizēšanu un 
saglabāšanu, kā arī nodrošināt visiem lietotājiem brīvu un neierobežotu piekļuvi 
informācijai uz jebkuriem datu nesējiem.        
Vecpils bibliotēkas stratēģiskais mērķis: 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.  
Ar pašvaldības atbalstu un valsts piešķirtajām dotācijām informācijas tehnoloģiju 
uzturēšanai, bibliotēkā pieejami  sekojoši bezmaksas pakalpojumi: 

 grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana lasīšanai mājās; 
 bibliogrāfiskās un cita veida uzziņas; 
 tematiskās izstādes; 
 literāri izglītojoši pasākumi; 
 pakalpojumi ģimenēm pirmskolas vecuma bērnu brīvā laika saturīgai 

pavadīšanai; 
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 datorpakalpojumi; 
 Internets; 
 SBA pakalpojumi; 
 Skenēšana 

 
un maksas pakalpojumi: 

 printēšana; 
 kopēšana. 

Bibliotēkas darbības prioritātes un mērķgrupas: 
●  darbs ar bērniem,  pusaudžiem, mācību iestāžu audzēkņiem un  

              studentiem.  
          ●  Veiksmīgi sadarbojoties ar Vecpils pamatskolu,                  
             strādāts ar projektu „Bērnu žūrija”,  
          ●  bibliotēkas lasītāju apmācība datoru un to iespējamo funkciju     
              izmantošanā. 
 
Krājuma attīstība  balstās  uz dažādu lietotāju grupu informacionālo vajadzību 
apmierināšanu: 

 visa vecuma bibliotēkas apmeklētāju lasīšanas aktivitāšu atbalstīšanai (īpaši 
domājot par  bērniem un pusaudžiem); 

 tālākizglītības un mūžizglītības sekmēšanai; 
 mācību un studiju darbam; 
 ikdienas informācijas un uzziņu sniegšanai; 
 Vecpils  kultūras mantojuma apzināšanai; 
 Vecpils pamatskolas pedagogu un skolēnu informācijas nodrošināšanai. 

 
Bibliotēka ir atvērta piektdienas vakaros un sestdienās. Galvenokārt, lai  dotu iespēju 
studentiem, vidusskolniekiem, ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem   un darba 
dienās strādājošiem iedzīvotājiem apmeklēt bibliotēku.  
Bibliotēka 2009.gadā: 

 lasītāju skaits bibliotēkā  -  185;  
 apmeklējumu skaits   -  3689; 
 izsniegto iespieddarbu skaits  -  6044; 
  48 literatūras izstādes; 
 sadarbībā ar Vecpils pamatskolu un Pensionāru klubu organizēti pasākumi. 

 
Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā: 
 

 2007. gads 2008.gads 2009. gads Kopējā 
dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 145 146 185 + 39 

Izsniegums 6438 5768 6044 + 276 

Apmeklējumu 
skaits 2553 3088 3689 + 601 
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Gan lasītāju, gan apmeklējumu skaita pieaugums sasniegts, palielinoties 
datorlietotāju aktivitātei, tai skaitā – pieaugušo datorlietotāju sistemātiskai 
izglītošanai. 

Kopā ar Vecpils pamatskolu, organizētas bibliotekārās stundas -  skolēni 
iepazīstināti ar elektroniskajām datu bāzēm „Letonika” un „ProNAIS”, to 
piedāvātajām iespējām.  
 Bērni ir aktīvi datortehnikas un interneta lietotāji. Skolēni izmanto interneta resursus 
gan patstāvīgo darbu un referātu sagatavošanai, gan arī izklaidei.  

Vecpils  bibliotēka ceturto gadu piedalījās bērnu lasīšanas veicināšanas 
programmā „Bērnu žūrija”.  
Projekts realizēts kopā ar Vecpils pamatskolu. 
Pavisam „Bērnu žūrijas 2009” darbā kā eksperti iesaistījās 34 skolēni, bet lasīšanas 
programmu pabeidza 28 lasītāji.  

Vecpils  bibliotēka aktīvi iesaistījās „Net-Safe Latvia” projektā par drošu 
internetu,  piedaloties apmācību seminārā ar mērķi tālāk izglītojot arī citu bibliotēku 
un skolu datorlietotājus -  bērnus, jauniešus, skolotājus un vecākus  par iespējamajiem 
draudiem internetā (naida kurināšana, rasisms, bērnu pornogrāfija un pedofilija, 
emocionāla pazemošana internetā, personas identitātes zagšana un datu ļaunprātīga 
izmantošana).  
Projekta aktivitātes tiek turpinātas 2010.gadā. 

Sadarbībā ar Vecpils pamatskolu, sagatavots Dzejas dienas pasākums kopā ar 
jauno dzejnieku Jāni Auzu.  

Bibliotēkā organizēta vēja ģeneratoru būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana, 
izstāde „Apspriežam vēja ģeneratora būvniecības ieceri”.  

Pateicoties 2005., 2006. gadā realizētajam VVBIS projektam „Gaismas tīkls” un 
2008. gada Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētajam Publisko 
bibliotēku attīstības projektam „Trešais Tēva Dēls”, būtiski ir paplašinājies Vecpils 
pagasta bibliotēkas pakalpojumu klāsts.  
 Bibliotēkas pastāvīgajiem lietotājiem ir pieejami 6 datori ar interneta 
pieslēgumu un krāsu multifunkcionālā iekārta.   

Esošais darba vietu skaits ir pietiekošs. 
Datortehniku izmanto vidēji 135 lasītāji ik mēnesi.  
Datorlietotāji ar nepietiekamām iemaņām tiek apmācīti,  sniegtas konsultācijas 
elektronisko informācijas resursu izmantošanā. 
 Telpu vizuālā noformējuma uzlabošanai  divās bibliotēkas telpās nomainītas 
tapetes, iegādāti plaukti un kastes bērnu grāmatu izvietošanai, lai padarītu „bērnu 
stūrīti”  pievilcīgāku. 
  

Krājuma attīstības dinamika pēdējo 3 gadu laikā 
 
Krājuma 
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pārējie 
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- 
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    2 
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    6 

 
     8 
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   Kopā   

 
114 

 
539 

 
751
3 

 
512 

 
382 

 
738
3 

 
918 

 
338 

 
680
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Vecpils  bibliotēkas krājumā uz 31.12.2009. atradās   6803 vienības, tai skaitā 
grāmatas – 6695 eksemplāri, seriālizdevumi – 100 eksemplāri un 8 elektroniskie 
dokumenti. 
Krājumu komplektēšana notiek pēc īpaša plāna, kas nosaka prioritātes un virzienus 
krājuma komplektēšanā. Pasūtīts finanšu iespējām atbilstošs periodisko  izdevumu 
klāsts.  
2009.gadā bibliotēkā  ienākušas  338 grāmatas un 100 seriālizdevumi. 
Pārsvarā iepirkta daiļliteratūra pieaugušajiem un bērniem, kā arī  arī nozaru un uzziņu 
literatūra – enciklopēdijas un vārdnīcas.  Grāmatas iegādātas  i/u „Avots”, SIA 
„Zvaigzne ABC”,  Jāņa Rozes grāmatnīcā,   SIA „Jumava” u.c.   
Krājumu komplektēšana veikta galvenokārt par pašvaldības budžeta līdzekļiem (Ls 
883, t.sk. grāmatu iegādei – Ls 593).  
Pašreizējā ekonomiskā situācija valstī ir kā bremzējošs krājuma attīstības faktors, kas 
ietekmējis jaunu grāmatu un periodisko izdevumu iegādes iespējas. 
    Kā  rāda pieredze,  neskatoties uz to, ka aizvien vairāk informācijas tiek atrasts, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus,  lauku bibliotēkai grāmatu un seriālizdevumu 
krājumu kolekcija ir akūti nepieciešama un ir ļoti nozīmīgs faktors, lai bibliotēka pēc 
iespējas pilnīgāk un operatīvi spētu nodrošināt lasītāju pieprasījumus. Tāpēc visu 
laiku ļoti nopietni jādomā par krājumu papildināšanu, nepakļaujoties provokatīviem 
aicinājumiem samazināt krājumu un grāmatas piegādāt no citām lielā attālumā esošām 
grāmatu krātuvēm. Teorētiski, protams, iespējams lasītājam vajadzīgo literatūras 
vienību saņemt no jebkuras citas bibliotēkas, taču jāņem vērā laika, transporta, 
cilvēkresursu patēriņš.  Tāpēc Vecpils bibliotēka nesteidz par nevajadzīgām atzīt 
ilgāku laiku nepieprasītas grāmatas un krājumu komplektēšanai un atjaunošanai 
labprāt izmanto gan LNB Apmaiņas fonda, gan Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Reporitārija piedāvātās iespējas.  

Vecpils  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.  
Nepārtraukti tiek turpināts intensīvs darbs,  analizējot krājuma izmantojamību. 
Nevajadzīgie dubleti, novecojusi uzziņu literatūra, nolietota un nepieprasīta 
daiļliteratūra tiek norakstīta.   
 Bibliotēkā tiek uzturēts Alfabētiskais kartiņu katalogs atbilstoši bibliotēkas 
krājumam, paralēli tiek uzturēts arī Sistemātiskais katalogs.  
Bibliotēkas krājumi pakāpeniski tiek iekļauti Liepājas CZB uzturētajā elektroniskajā 
kopkatalogā.  

No 2007.gada izdevumu meklēšanai un SBA vajadzībām izmantoju LNB 
elektronisko katalogu un Kurzemes novada vienoto elektronisko kopkatalogu.  
Tiek izmantots SBA iekšzemes pakalpojumu piedāvājums no reģiona, Liepājas CZB 
un LNB. 
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 SBA pakalpojumu dinamika pēdējos 3 gados: 
 

2007. 2008. 2009. 

saņemts izsniegts saņemts izsniegts saņemts  izsniegts 

9 - 28 - 38 - 

  
Kopā ar tradicionālajiem informācijas resursiem – grāmatām un preses izdevumiem, 
bibliotēka piedāvā plašu elektronisko resursu pieejamību un izmantošanu – interneta 
pakalpojumus un pieeju datu bāzēm: „Letonika”, NAIS. Interneta pieslēgumu 
nodrošina Latnet,  ātrums lietotājus apmierina. 
Informācijas tehnoloģiju attīstības prognoze saistīta ar esošo tehnoloģiju  saudzīgu 
uzturēšanu un  efektīvu izmantošanu, nolietoto un  novecojušo iekārtu nomaiņu ar 
jaunām.  
Svarīgi, ka bibliotēkā lietotājs sev nepieciešamo informāciju saņem bez maksas.       
  
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums   
  Finansējums 2007.gads 2008.gads 2009.gads Kopējā 

dinamika (+/-) 
Kopā 8432 8359 7727 -632 
Pašvaldības budžets 7334 7280 7307 +27 
Fondu piešķīrumi (VKKF u.c.)  

202 
 

179 
 
- 

 
- 

Maksas pakalpojumi - - - - 
Sponsorējumi, ziedojumi 96 - - - 
Valsts  dotācija  800 900 420 -480 
 
Informācijas sistēmu uzturēšanai bibliotēka saņēmusi valsts dotāciju: 
 *  2007. gadā  - Ls 800; 

*  2008. gadā  - Ls 900; 
*  2009. gadā -  Ls 420. 

 
     Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai 
 
 2007.g 2008.g. 2009.g.    +/- 
Lietotāji 145 146 185 +39 
Finansējums krājuma komplektēšanai (Ls)  

1063 
 
1430 

 
883 

 
-367 

Pašvaldības līdzekļi krājuma 
komplektēšanai uz vienu lietotāju (Ls) 

 
7,33 

 
9,79 

 
4,77 

 
-5,02 

Pašvaldības līdzekļi krājuma 
komplektēšanai uz vienu iedzīvotāju 
pašvaldībā (Ls) 

 
2,10 

 
2,83 

 
1,76 

 
-1,07 

Pašvaldības finansu līdzekļi krājuma 
komplektēšanai 

1063 1430 883 - 547 

no tā:  
grāmatām 

682 800 593 -207 

periodiskajiem izdevumiem 381 630 290 -340 
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2009. gadā bibliotēka izlietoja 7727 Ls , tai skaitā līdzekļus no pašvaldības budžeta  – 
Ls 7307.  
   Darba algas un nodokļu  samaksai izlietots Ls 4687 (60,1 %), krājumu 
komplektēšanai izlietots Ls 883 (11,4%), dažādiem pakalpjumiem 1018 (13,2%), 
informācijas tehnoloģiju uzturēšanai – Ls 510 (6,6 %), pārējiem izdevumiem – Ls 629 
(8,1 %).  
 Bibliotēkas kultūrizglītojošo darbu Vecpils pagastā ir veicinājusi ciešā 
sadarbība ar Vecpils pamatskolu.  
 
 

DUNALKAS  BIBLIOTĒKA 
 

Dunalkas bibliotēka ir viena no Durbes novada publiskajām bibliotēkām, kura 
apkalpo Dunalkas pagasta iedzīvotājus, viesus, apmeklētājus. 

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.  

Statistikas rādītāji. Reģistrēto lasītāju skaits 2009. gadā bija 305. 
Kopumā bibliotēkas apmeklētība jūtami palielinājās. Apmeklējumu skaits 2009. 

gadā bija 7424 (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 3523), kas ir par 600 vairāk 
nekā iepriekšējā gadā. 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. Bibliotēkā 
pakalpojumi pieejami bez maksas, izņemot maksu par kopētiem un izdrukātiem 
materiāliem. 

Izsniegums kopumā 2009. gadā bija 9739, tajā skaitā grāmatu 3351, 
seriālizdevumu – 6388.  

Bibliotēkas krājumi 2009. gadā papildināti ar 195 jaunieguvumiem, no kuriem 
grāmatas ir 57, seriālizdevumi – 138. Pērngad jaunu grāmatu iegādei bija atvēlēta ļoti 
maza summa. Šogad piekto gadu grāmatas bērniem iegūstu ar KKF atbalstu, 
piedaloties VKKF kultūras programmā “Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas 
programma”. Šī projekta ietvaros iegūtas 12 grāmatas par summu Ls 59.12.   
       Pieejamie pakalpojumi. Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam ir pieejami 
bibliotekārie pakalpojumi, kā arī datori un internets, kur var atrast interesējošo 
informāciju. Iespēju robežās palīdzu to sameklēt. Tāpat sniedzu atbildes uz citiem 
apmeklētāju interesējošiem jautājumiem, gan datoru un interneta lietošanā, gan 
grāmatu izvēlē. Lietotājus apmācu informācijas meklēšanā gan populārās mājas lapās, 
gan datu bāzēs. Bibliotēkas lietotājiem pieejamas bezmaksas datu bāzes – Letonika un 
NAIS. Izmantoju bibliotēku mājas lapas un elektronisko katalogu, izmantošanā 
iesaistu arī apmeklētājus.  

Sadrabība. Nepārtraukta sadarbība ir ar  Rāvas bibliotēku - gada laikā 
vairākkārt apmainījāmies ar literatūru, lai bibliotēku apmeklētājiem būtu pieejamas 
vairāk grāmatas, neieguldot papildus finansu līdzekļus. 2009. gadā uzsākta sadarbība 
ar Durbes bibliotēku gan konsultāciju veidā, gan grāmatu apmaiņā. 

Katru gadu 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. Interesanta 2009. gadā bija 
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bibliotēkas sadarbība ar skolēniem Ēnu dienās 2009. gada janvārī. Pieteikuma 
vēstules bija uzrakstījuši 5 skolēni, bet pieņemt varēju 3 skolēnus.  

 Dunalkas bibliotēkā ir 105  apmeklētāji līdz 18 gadiem. Tie ir A.Spāģa 
Dunalkas pamatskolas skolēni un absolventi, kuri mācās tālāk vispārizglītojošās vai 
citās skolās. Dunalkas bibliotēku apmeklē arī vairāki Rāvas skolas skolēni, kā arī 
mammas ņem grāmtas pirmskolas vecuma bērniem, vecmāmiņas - mazbērniem. 
Vasarās, skolas brīvlaikos bibliotēku apmeklē arī skolēni, kuri ciemojas pie radiem, 
draugiem. Ar “Bērnu žūrijas“ palīdzību skolēni vairāk tiek iesaistīti lasīšanā . 2009. 
gadā grāmatas lasīja un vērtēja 23 eksperti.   

Bibliotēkas personāls. Bibliotēkā strādā viens darbinieks ar augstāko izglītību 
citā jomā (augstākā izglītība iegūta LU Ekonomikas fakultātē līdz 1993. gadam, un arī 
2 gadu apmācības kurss Liepājas Pedagoģiskajā augstskolā 2002. gadā). Regulāri 
apmeklēju ikgadējos Liepājas rajona bibliotēku darbinieku profesionālās 
tālākizglītības kursus, „ALISE – 4i” konsultācijas.  

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums. Pašvaldības piešķirtie līdzekļi 
grāmatu iegādei un periodikas pasūtīšanai 2009. gadā bija tikai Ls 200.  

Bibliotēkas darbs ar sabiedrību.  

Gada laikā bibliotēkā bija skatāmas 17 izstādes, veltītas literāro darbinieku 
dzīves jubilejām, gadskārtu tradīcijām un citiem lasītājus interesējošiem jautājumiem. 
Tika noorganizēti seši tematiski pasākumi. 
 

 
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. 
 

 
DURBES EV.LUT. BAZNĪCA 

 
DURBES EV.LUT. DRAUDZES SVĒTDIENAS SKOLA 

 
Svētdienas skolas mērķis ir palīdzēt bērnam iepazīt Dievu, Dieva Vārdu un 

saskatīt Dieva darbu pie viņa un pasaulē, lai veidotu bērnu par garīgi pilnvērtīgu 
personību attiecībās ar Dievu un citiem cilvēkiem. 

Mūsu draudzē Svētdienas skolas nodarbības notiek no Pļaujas svētkiem līdz Mātes 
dienai, katru otro svētdienu, Adventa laikā katru svētdienu, plkst. 12.30. Durbes  

Svētdienas skolu ik gadu apmeklē aptuveni 15 - 20 bērni, vecumā no 4 līdz 15 
gadiem. 

Pirms nodarbības bērni kopā ar skolotājām pateicas Dievam un lūdz par 
bērniem svarīgām lietām, pēc tam dzied dziesmas un gatavojas koncertiem, jo 
Svētdienas skolas bērni ar dziesmām priecē baznīcas ļaudis visos svētku 
dievkalpojumos. Pēc dziesmām bērniem pa grupām sākas nodarbības, kur viņi mācās 
Bībeles stāstus, pantus un pilda dažādus radošus darbiņus, saistībā ar stundas tēmu, kā 
arī spēlē spēles. Pēc nodarbībām bērni kopā ar skolotājām iet uz baznīcu un piedalās 
dievkalpojumā, svētkos dzied arī koncertā. 
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Pirms svētkiem bērni gatavo apsveikumus citu Svētdienas skolu bērniem, 
iestudē lugu par kādu Bībeles notikumu, apciemo arī vecākos draudzes locekļus un 
iepriecina viņus ar dziesmām, apsveikumiem un pašgatavotiem gardumiem. 

Katru reizi, ierodoties Svētdienas skolā, bērni uz plakāta pie sava vārdiņa 
uzlīmē vienu uzlīmīti, mācību gada beigās uzlīmes tiek saskaitītas, un bērniem, kuri 
visčaklāk apmeklējuši Svētdienas skolu, ik gadu tiek dāvana – apmaksāta „Bībeles 
draugu līgas” organizēta vasaras nometne, kuru bērni ļoti gaida! Par šo dāvanu 
sirsnīgi pateicamies Sv. Andreja draudzei Toronto. Svētdienas skolas bērniem ik gadu 
ir iespēja veselu nedēļu pavadīt nometnē, kur tiek satikti jauni draugi, bērni vēl vairāk 
iepazīst Dieva lielo mīlestību uz cilvēkiem, gūst jaunas prasmes un iemaņas.  

Svētdienas skolas bērni ir kā Dieva Vārda vēstneši savai ģimenei, draugiem un 
apkārtējiem. Mēs priecājamies par katru jaunpienākušo bērnu mūsu Svētdienas skolā, 
lai viņš uzzinātu ko vairāk par Dievu un piedzīvotu Viņa tuvumu. Ar Dieva Vārdu 
bērns izaug dvēseliski tīrāks un godīgāks, kurš prot mīlēt un cienīt sevi, vecākus un 
līdzcilvēkus. 
 
 

DURBES NOVADA BĀRIŅTIESA 
 

2009.gadā Dunalkas pagasta un Durbes novada bāriņtiesa par 3 ģimenēm, kurās 
netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, ir informējusi 
pašvaldības sociālo dienestu.  

Aprūpes tiesības ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas 3 vecākiem.  
Ārpusģimenes aprūpē pārskata gadā atradās 9 bērni. Tai skaitā 2 bērni, par 

kuriem bāriņtiesa 2009. gadā pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi, ieceļot 
aizbildni. 

 Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvo viena audžuģimene, kurai ar 
bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes statuss, un kurā uzturas bērns un viņa 
nepilngadīgā māte. 

6 personas atrodas aizgādnībā, t.sk. 1 personai aizgādnis iecelts pārskata gadā. 
Strādāts ar nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko interešu 

nodrošināšanu 5 lietās. 
Pārskata gadā bāriņtiesā pieņemti 36 lēmumi. 
Veiktas 127 notariālās funkcijas, no tām Durbes novadā 81, Dunalkas pagastā 

30 un Vecpils pagastā 16. 
 

 
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS 

 2009. gada otrajā pusē, pēc teritoriālās reformas, izveidojoties Durbes 
novadam, iekļaujot Dunalkas, Vecpils pagastus, Sociālā dienesta funkcijas ir 
paplašinājušās un iedzīvotāju skaits, kuri vēršas dienestā, lai saņemtu palīdzību ir 
palielinājies, arī vispārējās situācijas iespaidā valstī. 

2009. gadā visā novadā Sociālā atbalsta pasākumiem izlietoti kopā ap 79 tūkst. 
latu, trūcīgās personas statuss noteikts 201 personām, no kurām 45 ir saņēmuši GMI 
pabalstu, brīvpusdienas skolās un bērnudārzā saņēmušas 144 personas, dzīvokļa 
pabalstu 76, medicīnisko pakalpojumu daļējai apmaksai 47, pabalstu bērna izglītībai 
un audzināšanai 12 ģimenes, transporta pakalpojumu apmaksai ceļā uz vidusskolu 19 
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personas, kā arī izsniegti cita veida  pabalsti 92 personām, kopā, jāsecina, ka 
Sociālajā dienestā vērsušies ap 11% no kopējā iedzīvotāju skaita Durbes novadā, gada 
beigās, saasinoties sociālajai spriedzei iedzīvotāju aktivitātei ir tendence pieaugt, 
salīdzinot ar 2009. gada sākuma periodu.  

   Pašvaldībā tiek pirkti sociālie pakalpojumi ar kuriem nav iespējams nodrošināt 
personas aprūpi vai izglītību novada teritorijā.  

   Pakalpojums „Aprūpe mājās” tiek nodrošināts novadā pēc pieprasījuma astoņām 
personām, tiek sniegta palīdzība ikdienas aprūpē- komunālo maksājumu kārtošana, 
pārtikas iegāde un mājokļa uzkopšana.  

 Durbes pašvaldība aktīvi jau vairāku gadu garumā iesaistās Nodarbinātības Valsts 
aģentūras aktualizētajos projektos, 2009. gada sākumā – algoti pagaidu sabiedriskie 
darbi, 2009. gada beigās Darba praktizēšana ar stipendiju, kurā bija iespējams iesaistīt 
17 iedzīvotājus, veicinot nodarbinātības problēmas mazināšanos.  

   Ar Sarkanā Krusta atbalstu iedzīvotājiem tika nodrošināta pārtikas paku saņemšana 
un izdale visa gada garumā.  

   2009. gada beigās sadarbībā ar „Latvenergo” trūcīgajām mājsaimniecībām, GMI 
pabalsta saņēmējiem Sociālās palīdzības dienestā  tika uzsākta dāvanu karšu 
izsniegšana.  

   Atbalstu sniegušas arī biedrības „Atbalsts Tev” – Ziemassvētku pasākuma 
finansēšanā. Misija „Pakāpieni’”  palīdzējusi gan atsevišķām ģimenēm individuāli, 
gan ar Sociālā dienesta starpniecību nodrošinot trūcīgās personas ar ikdienā 
nepieciešamām lietām, apģērbu, saimniecības precēm u.c.  

Ir izstrādāti vienoti sociālās palīdzības saistošie noteikumi visā novadā.  

 
 

 
PAŠVALDĪBAS LĪDZDARBĪBA ORGANIZĀCIJĀS 

 
 
 Durbes novada dome ir dalībnieks SIA “Liepājas RAS”, kas nodarbojas ar 
reģionālās atkritumu izgāztuves izveidošanu un turpmāku darbību.  
2009. gadā pašvaldības ieguldījums: 
SIA „Durbes KS” 
SIA “RAS-30” 
SIA ‘’Priekules slimnīca’’ 
Kooperatīvā sabiedrība ‘’Vecpils’’ 
 SIA ‘’Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs’’. 
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SIA „DURBES KS” 
 
 

2009.gadā notika pagastu apvienošanās Durbes novadā, kā rezultātā Durbes KS 

darbības apjomi palielinājās. Mūsu darbošanos var iedalīt trīs pamatvirzienos- ūdens 

ieguve un sadale, apkure un māju apsaimniekošana. Pakavēšos pie katras no tām.  

Šogad ir uzsākts īstenot liels projekts Durbes pilsētā, kas ilgs līdz vēlam rudenim. 

Iedzīvotājiem jābūt gataviem uz neērtībām, jo pilsēta būs izrakņāta. Ūdensvada un 

kanalizācijas trases liks Raiņa ielā(gandrīz visā garumā), Skolas ielā, Aizputes ielā un 

vēl daži mazāki atzari. Jauns urbums būs Raibā muižā,  kā arī jauna atdzelžošanas  

stacija. Tiks savienotas Durbes pilsētas un Raibās muižas ūdensvadu sistēmas. Visā 

novadā darbojamies pie ūdens kvalitātes uzlabošanas jautājumiem. Pašlaik tas ir 

izdevies Dunalkas centrā un Durbes pilsētā. 2010. gadā mainīsies ūdens un 

kanalizācijas tarifi Durbes pilsētā, Tadaiķu pagasta Lieģos un Vecpilī.  

Apkures jautājumos sevišķu izmaiņu nebūs. 2009. gada apkures sezonā izcenojumi 

bija jūtami zemāki, bet bargā ziema izdarīja savas korekcijas uz iedzīvotāju maciņu 

pusi. Ir zināms ka 2010. gada apkures sezonā gāzei būs uzlikts akcīzes 

nodoklis(valstij jāmēģina ar mūsu palīdzību piepildīt savs tukšais maciņš).  

Diezgan aktīvi tiek rīkotas māju sapulces, kur tiek apspriesti dažādi māju 

interesējoši jautājumi(kas nav izdarīts, ko vajadzētu izdarīt u.c.) Galvenie pagājušā 

gada darbi bija likti uz māju jumtiem, ārdurvīm, teknēm. Darbs pie šiem jautājumiem 

turpināsies arī šogad. Divas  daudzdzīvokļu mājas tiks siltinātas pilnā apmērā, kas 

ļaus ziemā ietaupīt situmu. Turpinām darboties ar nemaksātājiem. Darām to ar 

dažādām metodēm, jo situācijas dažādām ģimenēm ir atšķirīgas. 

Kopumā ņemot – dzīve iet tālāk, tāpēc visiem iedzīvotājiem novēlu : lai būtu 

darbiņš, lai būtu naudiņa un pārējais atnāks pats. 

 

SVP „DURBE” 
 

Durbes novada dome ir viena no  dibinātājām  biedrībai Sabiedriskā vides 
pārvalde “DURBE”  (SVP “DURBE”) 
 
Lai nodrošinātu  amatierzvejas un makšķerēšana noteikumu ievērošanu, Durbes 
novada dome apmaksā pašvaldības policistu reidus ezerā. 
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Esam iesaistījušies projektā “Pārrobežu sadarbība Ventas baseina apgabala 
apsaimniekošanā” , kura ietvaros  būs iespējams  izstrādāt ezera apsaimniekošanas 
plānu. Padziļināt esošās peldvietas un labiekārtot esošās. 
 
2009.gadā ezerā ielaisti 1400 līdaku vienvasaras mazuļi par Ls 1050, no Valsts Zivju 
fonda līdzekļiem 
4000 zandartu vienvasaras mazuļi par Ls 1000,00 no biedrības līdzekļiem. 
 
 
 

Durbes novada domes  finanšu darbības rezultāti 
 

Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot to, kāds līdzekļu apjoms ir 
nepieciešams pašvaldībai likumā noteikto funkciju veikšanai. Pašvaldības budžets 
sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.  
 Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi: iedzīvotāju ienākuma un 
nekustamā īpašuma (par zemi, kā arī ēkām un būvēm). Nenodokļu ieņēmumi, kuros 
ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas 
pašvaldību nodevas un citi ieņēmumi, kā arī valsts budžeta mērķdotācijas un 
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda dotācijas. 
 

VADĪBAS  ZIŅOJUMS 
par Durbes novada domes 2009.gada budžeta izpildi  

 
 
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā  no 2009. gada 1.jūlija Dunalkas 
pagasta padome, Vecpils pagasta padome  un  Durbes novada dome ir 
apvienotas kā Durbes novada pašvaldība.  
                                                                              
Pašvaldību vēlēšanu rezultātā un ar Durbes novada domes 2009. gada 1. jūlijā sēdes 
lēmumu protokols Nr. 13 2.§ par Durbes novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēts 
Andrejs Radzevičs. Durbes novada domi veido 13 deputāti. 
Ir izveidotas četras patstāvīgas komitejas: 

- Finanšu komitejā strādā 11 deputāti, vada domes priekšsēdētājs Andrejs 
Radzevičs. 

- Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā strādā 6 deputāti, vada Santa 
Bucika 

- Attīstības komitejā strādā 6 deputāti, vada Aleksandrs Frēlihs. 
- Teritoriālā komitejā strādā 3 deputāti, vada deputāts Andrejs Radzevičs. 

 
Durbes novada pašvaldībai ir šādas iestādes: 

- Durbes novada dome 
- Ata Kronvalda Durbes vidusskola 
- A.Spāģa Dunalkas pamatskola 
- Rāvas pamatskola 
- Vecpils pamatskola 
- Durbes pirmskolas izglītības iestāde ‘’Ābolītis’’ 
- Durbes kultūras nams 
- Lieģu kultūras nams 
- Dunalkas kultūras nams 
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- Durbes pilsētas bibliotēka 
- Tadaiķu bibliotēka 
- Dunalkas bibliotēka 
- Rāvas bibliotēka 
- Vecpils bibliotēka 
- Durbes novada bāriņtiesa 
- Durbes novada Dzimtsarakstu nodaļa. 

Durbes novada pašvaldībai ir šādas struktūrvienības un pārvaldes: 
- Durbes novada saimnieciskā nodaļa 
- Dunalkas pagasta pārvalde 
- Vecpils pagasta pārvalde 
- Durbes pilsētas pārvalde 
- Durbes sociālās palīdzības dienests. 

Pašvaldībai ir šādas kopīgas iestādes ar citām pašvaldībām: 
- Liepājas reģiona novadu būvvalde. 

Durbes novadā uz 01.01.2009. pēc iedzīvotāju reģistra informācijas bija  3420 
iedzīvotāji. 2009. gadā Durbes novadā dzimuši 15 bērni un miruši 30 iedzīvotāji, 
laulības noslēguši 4  pāri. 

Pašvaldības darbs tiek organizēts saskaņā ar likumu ”Par pašvaldībām”, kā arī 
citiem normatīvajiem aktiem. 

Uz 2009. gada 1.jūliju Durbes novada domes debitoru parādi bija 37302 
LVL un parāds kreditoriem bija 77959 LVL. Līdz 2009.gada 1.jūlijam katrai 
pašvaldībai bija savi budžeti, kurus apvienoja Durbes novada pašvaldības vienotā 
2009.gada budžetā, kuru apstiprināja 30.07.2010. domes sēdē.  
2009.gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi bija 1126867 LVL un izdevumi 
1579287 LVL. Pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 515333 LVL. 
Pamatbudžeta izpilde ieņēmumos bija 1306646 LVL, izdevumos 1788387 LVL. 
Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada beigās 106950 LVL. 

  
 2009.gada speciālā budžeta plānotie ieņēmumi bija 79644 LVL, plānotie izdevumi 
101194 LVL. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu 128015 LVL. 
Speciālā budžeta izpilde ieņēmumos bija 79664 LVL, izdevumos bija 128015 LVL. 
Līdzekļu atlikums gada beigās 97184 LVL. 

Ar pašvaldības ieņēmumiem varam nodrošināt tikai pašvaldības autonomo 
funkciju izpildi. 

Debitoru parādi par nekustamo īpašuma nodokli ir palielinājušies, 
salīdzinājumā ar pagājušo gadu palielinājušies par LVL 5213 jeb 38.6 %, pārējie 
debitoru parādi ir samazinājušies. 

2009.gadā ir ņemti kredīti - Tadaiķu kultūras nama rekonstrukcijai 52853 
LVL, Raiņa ielas rekonstrukcijai Durbes pilsētā 23081 LVL. 
Parāds kreditoriem palielinājies par 75934 LVL.  

 
Līdz ar to, lai varētu nodrošināt pašvaldības attīstību, liels akcents tiek likts uz 
projektu rakstību un līdzekļi piesaistīti no Valsts un ES fondiem. 
 
2009. gadā iesniegtie projekti: 
       
1. „Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Durbes novada 
Durbes pilsētā”. Projekts top sadarbībā ar pašvaldībai piederošo SIA „Durbes KS”, 
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finansējums EFAF, valsts budžeta dotācija, SIA „Durbes KS” finansējums, plānotās 
izmaksas 379235 Ls. 
 
2. „Tadaiķu kultūras nama apkures rekonstrukcija un ventilācijas izbūve”, 
finansējums  ELFLA un pašvaldības, plānotās izmaksas 22 247,34  Ls; 
 
3. „Durbes pilsētas vēsturiskā centra ēku atjaunošana”, kurā paredzēts veikt 2 
aktivitātes- Raiņa ielas ietves un apgaismojuma rekonstrukciju posmā Skolas iela - 
Raiņa iela 17 un renovāciju ēkai Skolas ielā 3. Finansējums ERAF un pašvaldības, 
plānotās izmaksas 2010.gadā – 77108,15 Ls, 2011.gadā – 145174,98 Ls, kopā – 
222283,13 Ls; 
 
4. „Daudzīvokļu māju Skolas ielā 24, Durbē un Celtnieku ielā 4, Lieģos, siltināšana”. 
Projekts paredzēts veikt sadarbībā ar SIA”Durbes KS. Finansējums ir piešķirts no 
ERAF aktivitātes  „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 
ietvaros. Plānotās siltināšanas izmaksas 148926 Ls. 50% no attiecināmajām izmaksām 
sedz ERAF. 
 
5. Projekts „Rietumlatvijas un Rietumlietuvas dabas zinātņu izglītības kvalitātes 
paaugstināšana”, kas paredzēts realizēt sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes 
Izglītības pārvaldi, Klaipēdas pilsētas domes administrāciju un Grobiņas novada domi 
Lietuvas- Latvijas pārrobežu programmas ietvaros un, kurā Durbes novada domei 
paredzēts modernizēt 3 kabinetus - dabas zinātņu, bioloģijas un ķīmijas kabinetu un 
fizikas kabinetu. Plānotās izmaksas ~35148 Ls. 
 
6. „Dunalkas pagasta sporta halles rekonstrukcija”, finansējums ELFLA un 
pašvaldības, plānotās izmaksas 196 360,56  Ls. 
 
7. „Vecpils pamatskolas informatizācija”, „Ata Kronvalda Durbes vidusskolas 
informatizācija” un „Dunalkas pagasta izglītības iestāžu informatizācija”, finansējums 
– ERAF, izmaksas – 25322,25 Ls; 
 
8. „Durbes novada domes administrācijas kapacitātes paaugstināšana teritorijas 
plānošanā -izmantošanā un e-pakalpojuma ieviešanā Nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanai”, finansējums – ESF, valsts budžeta dotācija un pašvaldības, 
izmaksas – 29999,25 Ls; 
 
2009. gadā  realizētie projekti: 
 
1. „Tadaiķu kultūras nama rekonstrukcija”, finansējums – ELFLA un pašvaldības, 
izmaksas – 72215,69 Ls;  
 
2. „Raiņa ielas (posma no Robežu ielas līdz autoceļam A9) rekonstrukcija Durbes 
pilsētā”, finansējums – ELGF un pašvaldības, izmaksas – 42783,42 Ls; 
 
3. „Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve pa Raiņa un Robežu ielu un Robežu ielas 
rekonstrukcija”, finansējums – ELGF un pašvaldības, izmaksas – 92839,12 Ls; 
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4. „Ata Kronvalda Durbes vidusskolas fasādes un jumta siltināšanas V kārta”, 
finansējums Valsts budžeta mērķdotācija un pašvaldības līdzfinansējums, izmaksas – 
69 752,28 Ls; 
 
5. „Siltumtrašu rekonstrukcija Durbes novada Durbes pilsētā I un II kārta” 
finansējums – Valsts budžeta mērķdotācija novadu infrastruktūras attīstībai, izmaksas 
– 74257,62 Ls; 
 
6. „Durbes kultūras nama ēkas fasādes renovācija, garderobes, tualetes un jumta 
remontdarbi”  finansējums – Valsts budžeta mērķdotācijas novadu infrastruktūras 
attīstībai, izmaksas – 81613,73 Ls; 
 
7. „Dzīvojamās ēkas fasādes „Šalkās”, Tadaiķu pagastā , Durbes novadā” finansējums 
– Valsts budžeta mērķdotācijas novadu infrastruktūras attīstībai, izmaksas – 15141,01 
Ls; 
 
8. „Vecpils pagasta Vecpils ciema ārējā apgaismojuma tīkla būvniecība”, finansējums 
– ELFLA un pašvaldības, izmaksas – 26723,46 Ls;  

9. „Dunalkas pagasta Rāvas pamatskolas ūdenssaimniecības rekonstrukcija. 
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija”, finansējums – LVAF un pašvaldības, 
izmaksas – 67 241,66 Ls 

 
10 „Pašvaldības dzīvojamo māju renovācija”, finansējums – Valsts budžeta 
mērķdotācijas novadu infrastruktūras attīstībai, izmaksas – 103898,78 Ls; 
 
11. „Kapličas būvniecība Dunalkas pagastā pie „Upesputriņu” kapiem”, finansējums – 
Valsts budžeta mērķdotācijas novadu infrastruktūras attīstībai un pašvaldības, 
izmaksas – 140 967,32 Ls; 
 
12. „Dunalkas pagasta kultūras nama rekonstrukcija – krusta velvju atbalstčaulas 
izbūve”, finansējums – Valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcijas un 
pašvaldības, izmaksas –  10941,14 Ls; 
 
13. „Atbalsta sienas izbūve dīķa nogāzes un kultūras nama pamatu stiprināšanai”, 
finansējums – Valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcijas un pašvaldības, 
izmaksas –  9999,08 Ls; 
 
 
Publiskā pārskata veidošanā izmantoti: Durbes  novada domes iestāžu, uzņēmumu 
un struktūrvienību atskaites par 2009.gadu. 
 
 
 
 
 
Sagatavoja 
Daira Veilande 
Durbes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 
tel. 63498073 
e-pasts: daira@durbe.lv 
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