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Durbes novada domes 2010. 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, 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

Novadā dzīvo 3386 iedzīvotāji.
Paplašinoties Durbes novadam, iedzīvotāju skaits 2009. gadā pieauga, bet 2010. gadā,
sakarā ar iedzīvotāju izbraukšanu darbā uz ārzemēm, skaits samazinājies.
Gads
2004
Iedzīvotāju 2197
skaits

2005
2154

2006
2152

2007
2162

2008
2146

2009
3532

2010
3386

4

Durbes novada domes publiskais pārskats 2010

Iedzīvotāju dzimumu struktūra
Vīrieši 1689 Sievietes 1697

vīrieši
sievietes

Iedzīvotāju vecuma struktūra
Līdz darba spējas vecumam 453
Vīrieši 236 Sievietes 217

vīrieši
sievieši

Darba spējas vecumā 2200
Vīrieši 1172 Sievietes 1028

vīrieši
sievieši

Zem darba spējas vecuma 733
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Vīrieši 281

Sievietes 452

vīrieši
sievieši

Bērnu vecuma un dzimuma struktūra
0-6 gadu vecumā 174
t. sk. vīrieši 94 t. sk. sievietes 80

vīrieši
sievieši

7-18 gadu vecumā 434
t. sk. vīrieši 220 t. sk. sievietes 214

vīrieši
sievieši
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Iedzīvotāju nacionālais sastāvs:
Latvieši 3088 Lietuvieši 122 Krievi 93 Pārējie 83
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Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības:
Latvijas pilsoņi 3260 Nepilsoņi 116

Pārējie 10
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Struktūrvienības:

Priekšsēdētājs

Andrejs Radzevičs

Durbes novada
priekšsēdētāja
vietniece

Santa Bucika

Kancelejas vadītāja

Aiva Kasparoviča

Kancelejas vadītājas
vietniece
Dzintra Stase
Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja
Lietvedības
sekretāre
Informācijas centrs

Līga Vītola
Linda Zvaignekalne

Finanšu nodaļas
vadītāja

Sandra Lējēja

Grāmatvede

Aina Gurecka

Kasiere
Projektu vadītājas
asistente
Nekustamā īpašuma
administratore
Zemes izmantošanas
administratore

Pārsla Stiebriņa

Sociālā dienesta
speciāliste
Sociālā dienesta
speciāliste

63483773
santa@durbe.lv
63498097
29259700
aiva.kasparovica@durbe.lv
63483772
mob.29332167
dome@durbe.lv
dzimtsar.nod@durbe.lv

Juriste

Sociālā dienesta
vadītāja

Tālrunis
63484988
andrejs.radzevics@durbe.lv

Signe Vitāle
Ilga Kļava
Santa Brāle
Oksana Strēle

Ilga Gruntmane
Māra Leja

Durbes novada
izpilddirektors

Vilnis Kārkliņš

Lauksaimniecības
konsultante

Maija Lankupa

Fakss 63484989
info@durbe.lv
29517468
linda.zvaigznekalne@durbe.lv
63498738
sandra.lejeja@durbe.lv
63498738
aina.gurecka@durbe.lv
63498738
63483773
vitale@inbox.lv
63484985
zeme@durbe.lv
29164833
santabrale@inbox.lv
63498072
mob. 28386015
oksana.strele@durbe.lv
63484984
ilga.gruntmane@durbe.lv
63498072
mara.leja@durbe.lv
63484986
mob.29187957
vilnis@durbe.lv
tālr./fax 63484987
maija@durbe.lv
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Durbes novada
bāriņtiesas
priekšsēdētāja
Administratīvās
komisijas sekretāre
Durbes pilsētas
pārvaldes
lietvede - kasiere
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Durbes kultūras
nama vadītāja
Durbes, Lieģu sporta
organizatore
Lieģu kultūras nama
vadītāja
Lieģu bibliotēkas
vadītāja
Durbes pilsētas
bibliotēkas vadītāja
Teritoriālās
komitejas
priekšsēdētājs
Dunalkas pagasta
pārvaldes
lietvede - kasiere
Dunalkas kultūras
nama vadītāja
Dunalkas pagasta
sporta organizators
Dunalkas bibliotēkas
vadītāja
Dunalkas bērnu
dienas centrs
"Briedēns"
Dunalkas komunālā
sektora darbinieks
Rāvas bibliotēkas
vadītāja

Mudrīte Liepiņa

mob.t.26529699
mudrite.liepina@durbe.lv

Ināra Kaire

26488132
inara.kaire@inbox.lv

Anda Dīcmane

mob.t.29578810
anda.dicmane@durbe.lv

Daira Veilande

63498073
daira@durbe.lv

63498807
28662110
alise.bonbirova@inbox.lv
63498033
Dzintra Cāle
zintra2@inbox.lv
63498071
Anete Simanovska
biblioliegi@inbox.lv
63498092
Irisa Volkeviča
irisa.b-ka@inbox.lv
DUNALKAS PAGASTS
Alise Ansone

Andrejs Radzevičs
Zelma Buţate
Iluta Biele

26537940
padome@dunalka.lv
tālr./fax 63454116
mob.t.29243175
padome@dunalka.lv
28804534
ilutabiele@inbox.lv

Sandţars Tarvids

29137844

Gita Ţīgure

26252990
gita.rai@inbox.lv

Valentīna Moiseņa

26668503
valentina_moisena@inbox.lv

Valdis Kalniņš

29724043
padome@dunalka.lv

Ilze Feldmane

28286076
ilzens11@inbox.lv
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VECPILS PAGASTS
Teritoriālās
komitejas
priekšsēdētāja
vietnieks
Vecpils pagasta
pārvaldes
lietvede - kasiere
Vecpils kultūras
pasākumu
organizētāja
Vecpils pagasta
sporta organizators
Vecpils bibliotēkas
vadītājs
Vecpils komunālā
sektora darbinieks
Pirmsskolas
izglītības iestāde
"Ābolītis"
A.Spāģa Dunalkas
pamatskola
Rāvas pamatskola
Ata Kronvalda
Durbes vidusskola
Durbes vidusskolas
lietvede
Durbes vsk.Vecpils
fil.
Mūzikas studijas
vadītāja
SIA Durbes KS
valdes priekšsēdētājs
SIA Durbes KS
grāmatvede

Mārtiņš Bite

29243928
padome@vecpils.lv

Inita Dimza

tālr./fax.63453327
mob.t.22021829
padome@vecpils.lv

Ruta Hūna

29166729
rutamelpori@inbox.lv

26466845
agnis-gaulis@inbox.lv
63453295
Jānis Aigars
janis.aigars@inbox.lv
29476344
Jānis Sjomkāns
padome@vecpils.lv
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Agnis Gaulis

Dace Ernstsone

63498784
dace.bd-abolitis@inbox.lv

63454115
dunalkaspmsk@durbe.lv
63454203
Ināra Saveļjeva
ravaspmsk@durbe.lv
63498070; fakss63498783
Kristīne Bruzule
kristinebruzule@durbe.lv
63498070
Līga Gūtmane
27841630
durbesvsk@durbe.lv
26247731
Ingrīda Vonda
vecpilspmsk@durbe.lv
29884292
Maija Zaķe
maijabite@hotmail.com
SIA "DURBES KS"
29493407
Ilgonis Sprūds
ilgonis6@inbox.lv
63498032
Maruta Briķe
maruta@durbe.lv
POLICIJA
Rita Jaunskunga

Grobiņas Policijas iecirknis-dežūrdaļa

diennakts telefons
26181033
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Durbes novada
Tadaiķu pagasts un
Durbes pilsēta
vecākais inspektors
Durbes pilsētas,
Tadaiķu pagasta
policijas inspektors

Māris Ilsters

63490264

Gints Ozoliņš
29428558

Durbes pilsētas
policijas inspektors
Vecpils pagasta
vecākais inspektors
Dunalkaspagasta
policijas inspektors

Māris Grīnbergs

Ulvis Jonass

63454116
27004015

Ugunsdzēsēji

Varis Štrehers

Kapu pārraugs
Autovadītājs
Autovadītājs
Autovadītājs

Silvija Borkus
Oskars Skrubis
Jānis Lankups
Osvalds Rukmanis

29449615
63498706
63484984
29296553
29170070
26566114

Datortīkla
administrators IT
speciālists
Darba aizsardzības un
ugunsdrošības, CA
speciālists
Aisteres
Publiskais Interneta
Punkts

Ainis Ķinēns

Zigmunds Kapelis

Vizma Kļava

29675759
63449303

26526052
zigis@durbe.lv

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

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

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
12
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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:
o Administratīvo komisiju;
o Zemes komisiju;
o Dzīvokļu komisiju;
o Iepirkuma komisiju;
o Vēlēšanu komisiju.
o Inventarizācijas komisiju.
Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu
izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tas sastāv no:
o Finanšu nodaļas;
o Kancelejas;
o Vecpils pagasta pārvalde
o Dunalkas pagasta pārvalde
o Durbes pilsētas pārvalde
Pašvaldības funkciju realizācijai izveidotas pašvaldības iestādes.
Iestāţu tiesības un pienākumus nosaka šo iestāţu nolikumi, kurus apstiprinājusi
novada dome.
Durbes novada pašvaldībai ir šādas iestādes:
o Durbes novada Ata Kronvalda Durbes vidusskola ;
o Spāģa Dunalkas pamatskola;
o Rāvas pamatskola;
o Vecpils filiāle;
o Pirmskolas mācību iestāde “Ābolītis”;
o Durbes novada bāriņtiesa;
o Sociālās palīdzības dienests;
o Dzimtsarakstu nodaļa;
o Durbes kultūras nams;
o Durbes pilsētas bibliotēka;
o Lieģu kultūras nams;
o Tadaiķu bibliotēka;
o Dunalkas kultūras nams;
o Dunalkas bibliotēka;
o Bērnu dienas centrs ”Briedēns”;
o Rāvas bibliotēka;
o Vecpils bibliotēka;
o Mūzikas studija.
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Pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs kapitālsabiedrībā
SIA „Durbes KS”
SIA “RAS-30”
SIA „‟Priekules slimnīca‟‟
SIA „‟Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs‟‟.
Pašvaldība ir dalībnieks:
o biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
o biedrībā SVP “Durbe”.
o Liepājas rajona partnerība

PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBAS
VEICINĀŠANAI
Novada domes sēdes ir atklātas un tajās iespējams piedalīties ikvienam novada
iedzīvotājam.
Regulāra informācija par pašvaldības darbu, pašvaldības budţetu,
pieņemtajiem lēmumiem, izsludinātajām sabiedriskajām apspriedēm un pašvaldību
iestāţu 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 2010. GADĀ TERITORIJAS
ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ
2010. gadā iesniegtie projekti:
1.
„Pārrobeţu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā”.
Projektā paredzēts Durbes ezera hidroloģisko izpēti, ūdens augu griešana un izvešana no Durbes
ezera, kā arī izstrādāt Dabas aizsardzības plānu Durbes ezeram, tai skaitā, īpaši aizsargājamā dabas
teritorijai „Durbes ezera pļavas”. ERAF un pašvaldības finansējums, plānotās izmaksas 55054,19
EUR.
2.
„Teritorijas attīstības dokumentu izstrāde – Durbes novada pašvaldības administratīvās un
attīstības kapacitātes stiprinātājs”. Projekta ietvaros tiks izstrādāts Durbes novada teritorijas
plānojums 2013.-2025.gadam un attīstības programma 2013.-2019.gadam. Projektu 100 % finansē
ESF, kopējās izmaksas 48312,60 Ls.
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3.
„Projekta koordinatora piesaiste Durbes novada domei administratīvās kapacitātes
stiprināšanai”. Projekta ietvaros Durbes novada domei tiks piesaistīts projekta koordinators.
Projektu 100 % finansē ESF, kopējās izmaksas 18500,00 Ls.
4.
„Skolēnu autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai”. Projekta ietvaros tiks iegādāti 2 autobusi
19+1 vietas, skolēnu pārvadāšanai. Pašvaldības un valsts budţeta finansējums, kopējās izmaksas
72793,72 Ls.
5.
„Laivu piestātnes, auto stāvvietas izbūve un piebraucamā ceļa rekonstrukcija pie Durbes
ezera”. EZF un pašvaldības finansējums, plānotās izmaksas 41810,34 Ls.
6.
„Durbes pilsētas Zāļu ielas posma un stadiona rekonstrukcija”. ELFLA un pašvaldības
finansējums, plānotās izmaksas 21077,59 Ls.
7.
„Durbes pilsētas Tirgus ielas posma rekonstrukcija”. Projekta ietvaros paredzēta Tirgus
ielas rekonstrukcija un apgaismojuma izbūve, automašīnu stāvvietu izbūve Skolas ielā 5a un Raiņa
ielā 40. ELFLA un pašvaldības finansējums, plānotās izmaksas 23310,07 Ls.
8.
„Vecpils pamatskolas daļas rekonstrukcija par sporta un kultūras centru”. Projekta ietvaros
plānotas sekojošas aktivitātes: Vecpils pamatskolas rekonstrukcija, kurā ietilpst jumta seguma
nomaiņa, iekšējo telpu pārbūve, apkures sistēmas izbūve, elektroapgāde un apgaismojuma
rekonstrukcija, ventilācijas sistēmas izbūve. ELFLA un pašvaldības finansējums, plānotās
izmaksas 117033,69 Ls.
9.
„Celtnieku ielas rekonstrukcijas un satiksmes drošības uzlabojumi Durbes novada Tadaiķu
pagasta Lieģos”. Projekts tika noraidīts.

Projekti, kuri tiek realizēti vairāku gadu garumā, t.sk. 2010.gadā:
1. „Durbes pilsētas vēsturiskā centra ēku atjaunošana”. ERAF un pašvaldības finansējums,
plānotās izmaksas 2010.gadā – 77108,15 Ls, 2011.gadā – 145174,98 Ls, kopā – 222283,13 Ls.
2. Projekts „Rietumlatvijas un Rietumlietuvas dabas zinātņu izglītības kvalitātes paaugstināšana”,
kurš tiek realizēts sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldi, Klaipēdas pilsētas
domes administrāciju un Grobiņas novada domi Lietuvas - Latvijas pārrobeţu programmas
ietvaros un, kurā Durbes novada domei paredzēts modernizēt 3 kabinetus - dabas zinātņu,
bioloģijas un ķīmijas kabinetu un fizikas kabinetu. Plānotās izmaksas ~35148 Ls.
3. „Dunalkas pagasta sporta halles rekonstrukcija”, ELFLA un pašvaldības finansējums, plānotās
izmaksas 219990,18 Ls.
4. „Vecpils pamatskolas informatizācija”, „Ata Kronvalda Durbes vidusskolas informatizācija” un
„Dunalkas pagasta izglītības iestāţu informatizācija”, finansējums – ERAF, izmaksas – 25322,25
Ls.
5. „Durbes novada domes administrācijas kapacitātes paaugstināšana teritorijas plānošanā –
izmantošanā un e-pakalpojuma ieviešanā Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai”,
finansējums – ESF, valsts budţeta dotācija un pašvaldības, izmaksas – 29999,25 Ls.
6.„Sociālās atstumtības riska mazināšana Grobiņas un Durbes novada izglītības iestādēs”. ESF,
pašvaldības un valsts budţeta finansējums. ESF, valsts un pašvaldības finansējums. Plānotās
izmaksas 94860,24 Ls.
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2010. gadā realizētie projekti:
1. „Tadaiķu kultūras nama apkures rekonstrukcija un ventilācijas izbūve”, ELFLA un pašvaldības
finansējums, izmaksas - 22 247,34 Ls.
2. „Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Durbes novada Durbes pilsētā”.
Projekts realizēts sadarbībā ar pašvaldībai piederošo SIA „Durbes KS”, finansējums EFAF, valsts
budţeta dotācija, SIA „Durbes KS” finansējums, izmaksas – 379 235 Ls.
3. „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. Izmaksas - 148926 Ls.
50% no attiecināmajām izmaksām sedz ERAF.

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.
2010./2011.mācību gadā skolā tiek realizētas šādas izglītības programmas:


Vispārējās
vidējās
(kods 310 11011);



Pamatizglītības programmu (kods 210 11111);



Pirmsskolas izglītības programmu (kods 010 11111).

izglītības

vispārizglītojošā

virziena

programmu

2010./2011.mācību gadā skolā mācās 198 izglītojamie, strādā 34 pedagogi un 15 tehniskie
darbinieki.
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Skolēnu skaits pa gadiem:

2010.gadā Durbes vidusskolas budţets bija Ls 100361.
2010.gadā Vecpils pamatskolu izveidoja par Ata Kronvalda Durbes vidusskolas
struktūrvienību – Vecpils filiāle. Vecpils skolas un filiāles budţets 2010.gadā bija Ls 33319.
Durbes novada dome organizē skolēnu autobusu 3 maršrutus, lai skolēni varētu nokļūt uz
skolu. Ar transportu tiek nodrošināta skolēnu nokļūšana uz mācību olimpiādēm, konkursiem un sporta
sacensībām.
Skola ir iesaistījusies pārrobeţu projektā dabaszinību kabinetu labiekārtošanai. 2010.gada beigās
šajās telpās tika veikts remonts.
Iesaistīšanās „Sociālās atstumtības riska mazināšanas Durbes un Grobiņas novada izglītības
iestādēs” projektā skolai ir devis iespēju piesaistīt psihologu, sociālo pedagogu, skolotāju palīgus,
interešu izglītības skolotājus un pagarinātās darba dienas grupas skolotājus. Skolēniem ar atstumtības
risku ir bijusi iespēja būt divās ekskursijās: divu dienu ekskursijā pa Rietumkurzemi un vienas dienas
ekskursijā Rīgā.
ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”,
divi pedagogi papildināja zināšanas par aktuālām un interesējošām tēmām, septiņi pedagogi saņēmuši
3.kvalitātes pakāpi, viens – 4.kvalitātes pakāpi.
Skola piedāvā ārpus stundām darboties šādos pulciņos: volejbolā, meiteņu korī, zēnu
ansamblī, interneta resursu izmantošanā, skolēnu teātrī, floristikā, orientēšanās pulciņā, angļu
valodā, skolēnu līdzpārvaldē, skolas avīzes veidošanā, vieglatlētikā, bumbu spēlēs, folkloras kopā,
17
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ģitārspēlē, maketu modelēšanā, rokdarbos; fakultatīvos: matemātikā, rokdarbos, latviešu valodā,
sportā, angļu valodā.
Skolēni piedalās astoņu novadu rīkotajās olimpiādēs, konkursos, sacensībās. 2010. gadā
novadu olimpiādēs iegūtas šādas vietas: vācu valodā 1.vieta, latviešu valodā un literatūrā 2.vieta,
matemātikā 2.un 3.vietas, vēsturē 3.vieta. Valsts līmeņa olimpiādēs: dalība vācu valodas
olimpiādē un atzinība matemātikas olimpiādē.
Piedaloties konkursos, skolēni ieguvuši šādas vietas novadu līmenī: konkursā „Balsis”1.pakāpes diploms, skatuves runas konkursā – 2.vieta. Valsts līmenī konkursā „Es dzīvoju pie
jūras”, iegūta 3.vieta.
Jau vairākus gadus novada dome apbalvo labākos skolēnus ar goda rakstiem Ziemassvētkos
un naudas balvām par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, mācību gadu
noslēdzot. Vidusskolēniem ir iespēja iegūt stipendiju.

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 2010.gadā bija Ls 65139,00 .
2009./2010. mācību gadā skolā mācās 65 izglītojamie, strādā 17 pedagogi un 3 tehniskie
darbinieki.
Skolēniem ir iespēja apmeklēt fakultatīvās stundas padziļinātai mācību priekšmetu apguvei
(latviešu, krievu, angļu valodā (1 stunda 9.klases skolēniem un 1 stunda 1.-4.klases skolēniem),
matemātikā, datorzinības 1.4.klases skolēniem), kā arī apmeklēt konsultācijas mācību priekšmetos,
iepriekš vienojoties ar skolotāju.
Skolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts „Sociālās atstumtības riska mazināšana
Grobiņas un Durbes novada izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros skolā strādā logopēds ar 5,6gadīgajiem bērniem un sākumskolas skolēniem, sociālais pedagogs, pagarinātās grupas skolotājs.
Pagarināto grupu apmeklē 5.-9.klašu skolēni. Pagarinātās grupas skolēniem ir arī launags, kura
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finansējums arī ir no projekta līdzekļiem. Skolēniem, kuri ir šajā projektā, pavasarī un rudenī tiek
organizētas ekskursijas.
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 ir gūti matemātikas olimpiādē 5.-9.klašu grupā: divas 1.vietas un
viena 3.vieta. Pateicības par atzīstamiem panākumiem ir gūtas vizuālās mākslas olimpiādē un
izteiksmīgās runas konkursā. Sportā vieglatlētikā: 1.vieta, divas 2.vietas, divas 3.vietas un
volejbolā gan zēniem, gan meitenēm.
Skolēniem ir iespēja darboties interešu izglītības pulciņos: ansamblī, teātra, vizuālās un
lietišķās mākslas, sporta pulciņā, tautisko deju pulciņā, skolas avīzītes veidošanā un vācu valodas
pulciņā. Minētie pulciņi tiek finansēti no piešķirtās valsts mērķdotācijas. Skolā darbojas arī
Jaunsargu pulciņš. Tā vadītājam finansējums ir no pašvaldības budţeta.
Interešu izglītības pulciņu dalībnieki ir snieguši koncertus Durbes novada Represēto
pasākumā, pansionātā „Rokaiţi” un Dzērves pamatskolā. Kā arī piedalījušies Durbes novada
skolēnu Teātru svētkos un Dziesmu un deju svētkos.
Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Durbes Mūzikas studiju. Skolēniem ir iespēja
apgūt klavierspēli un ģitārspēli. To arī daudzi izmanto, jo mūzikas studijas pasniedzēji izbrauc uz
vietas.
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
daţādiem 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. Pašvaldības
finansējums 2010.gadam skolas un skolas internāta uzturēšanai ir Ls 26 079.
Skola realizē šādas izglītības programmas:
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- pamatizglītības programmu (kods 210 11111);
- pirmsskolas izglītības programma ( 000 11111).
2010./2011.mācību gadu uzsāka 47 izglītojamie, strādā 11 pedagogi, un 5 tehniskie
darbinieki.
Durbes novada dome organizēja skolēnu autobusa maršrutu, lai skolēni varētu nokļūt
uz skolu. Ar transportu tika nodrošināta skolēnu nokļūšana uz olimpiādēm, konkursiem, un
sporta sacensībām.
2010./2011.mācību gadā skolēni bija dota iespēja nodarboties interešu izglītības
pulciņos: 1.- 3.kl. ansamblis (sk.E.Smiltniece), 5.-9.kl. ansamblis (sk.E.Smiltniece), 1.-3.kl.
dejas (sk. E.Ozola), 5.-9.kl. mūsdienu dejas
(sk. E.Ozola), 5.-9.kl. vispārējās fiziskās sagatavošanas grupa (sk.F.Šutējevs).
Skolēni piedalās starpnovadu rīkotājās olimpiādēs, konkursos un sacensībās: Iluta
Gudkova 8.kl. latviešu val. un literatūrā - 1.vieta, Rūta Gudkova 8.kl. latviešu val. un
literatūrā - 2.vieta, (sk.A.Dimzēna). Ieva Ventaskraste 9.kl. Latvijas vēsturē – 2.vieta, Rūta
Gudkova 8.kl. ģeogrāfijā ieguva 3.vietu, Iluta Gudkova 8.kl. ģeogrāfijā saņēma atzinību
(sk.E.Ozola).
Skolēni piedalījās Sporta skolas rīkotajos pasākumos:
Marija Gudkova 6.kl. „četrcīņas” sacensībās vieglatlētikā ieguva 3.vietu,
Ineta Lagzdiņa 8.kl krosā - 3.vieta,
Edgars Donis 8.kl. vieglatlētikā – 400 m skriešanā - 2.vieta,
Edgars Donis 8.kl. vieglatlētikā – 60 m barjerskrējienā - 2.vieta,
Marija Gudkova 6.kl. vieglatlētikā – lodes grūšanā - 2.vieta,
Edgars Donis 8.kl. vieglatlētikā - trīssoļu lēkšanā - 3.vieta,
Renāte Feldmane 7.kl. vieglatlētikā - 60 m barjerskrējienā - 3.vieta,
Ineta Lagzdiņa 8.kl. vieglatlētikā - trīssoļu lēkšanā - 3.vieta. (sporta sk.F.Šutejevs).
Starpnovadu skatuves runas konkursā Dairis Labelis ieguva diplomu nominācijā
„Ziemīgākais dzejolis”.
Ik gadu skolas kolektīvs aicina uz skolu māmiņas un vecmāmiņas uz Māmiņdienas
koncertu, ko sagatavojuši skolotāji ar skolēniem.
Jau vairākus gadus Rāvas pamatskola apbalvo skolēnus ar goda rakstiem par labiem
rezultātiem mācību darbā un citiem labiem darbiem Ziemassvētkos un mācību gada
nobeigumā.
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DURBES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „ĀBOLĪTIS”
1. Pamatinformācija.
Durbes pirmsskolas izglītības iestāde „Ābolītis” ir pašvaldības izglītības iestāde.
Iestādes mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot 3-6 gadīgos
bērnus pamatizglītības apguvei.
Iestādes galvenie uzdevumi ir:
Īstenot licencēto pirmsskolas izglītības programmu,
Nodrošināt ar nepieciešamo inventāru un mācību materiāliem,
Nodrošināt pedagogu sagatavošanu un profesionālo pilnveidi.
Sadarbība ar vecākiem un skolu.
2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti.
Iestādes finansējuma avoti ir:
Pašvaldības apstiprināts budţets – Ls 51190,00. Budţetā paredzēts pats
nepieciešamākais, kas nodrošina iestādes saimniecisko un pedagoģisko darbu.
Vecāku maksājumi par bērnu ēdināšanu.
Ziedojumi un dāvinājumi – Ls 750,00 – rotaļlaukuma iekārtošanai.
Valsts finansējums 5-6 gad. skolotājiem - Ls 6732,00.
3. Personāls.
Iestādē strādā 8 darbinieki:
6 skolotāji un 2 skolotāju palīgi. Visi darbinieki ir sievietes. Skolotājas ir ar
atbilstošu pedagoģisko izglītību.
Tiek nodrošināta kvalitātes celšana katram skolotājam – kursi, semināri. Šajā māc. gadā kursus
apmeklēja 3 pedagogi.
4. Komunikācija ar sabiedrību.
Iestādi apmeklē 45 bērni vecumā no 3-7 gadiem. Regulāri notiek vecāku sapulces un
individuālās pārrunas ar vecākiem – šajā mācību gadā bijušas 3 vecāku sapulces un 4 iestādes
padomes sanāksmes,
kas izskata daţādus saimnieciskos un pedagoģiskos jautājumus.
Iestādē un ārpus tās tiek rīkoti daţādi pasākumi – vecākiem, pensionāriem, invalīdiem,
kurus organizē skolotājas ar bērniem. Šajā mācību gadā ir bijuši 3 pasākumi ārpus iestādes un
4 pasākumi vecākiem.
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Par iestādes darba kvalitāti savas domas izsaka vecāki sapulcēs un izpildot anketas. Rezultāts ir
apmierinošs.
5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi.
Tiks turpināta rotaļlaukuma labiekārtošana, iespēju robeţās pilnveidota materiālā bāze
(mācību, saimnieciskā).
Nākamā gada galvenie uzdevumi – programmas apgūšana pēc jaunajām vadlīnijām,
sadarbības ar vecākiem pilnveidošana.

DURBES NOVADA DOMES MŪZIKAS STUDIJA
2010.gadā studijā mācās 52 audzēkņi, kurus apmāca 4 mūzikas pedagogi. Svarīgs notikums un
ieguldījums Durbes novada bērnu un jauniešu brīvā laika kvalitatīvai pavadīšanai ir Mūzikas studijas
paplašināšanās un filiāles atvēršana Dunalkas pagastā. Pateicoties Dunalkas skolas direktores un kultūras
nama vadītājas atbalstam un pretimnākšanai, Mūzikas studijas darbībai tiek atvēlētas telpas un citi resursi,
lai nodrošinātu bērniem iespēju apgūt mūzikas instrumentus. Dunalkas bērniem ir iespēja apgūt
klavierspēli, blokflautu un ģitāru. Katru mācību semestri notiek tehniskās ieskaites, kurās pieaicināti
mūzikas skolotāji no malas, novērtē audzēkņu pirkstu tehniku un izaugsmi. Tas veicina audzēkņu pozitīvu
un atbildīgu attieksmi pret instrumenta apguvi, kā arī mobilizē un kontrolē studijas skolotāju darbu. Katru
pusgadu notiek arī audzēkņu koncerti. Tie ir gan publiski (skolā un kultūras namā), gan noklausīšanās
koncerti pašu audzēkņu vidū. Mācību gada beigās ir mūzikas teorijas eksāmens.
Joprojām studijā tiek piedāvāta Jauniešu un pieaugušo programma (JPP), kas piedāvā apgūt mūzikas
instrumentus jauniešiem un pieaugušajiem sākot no 13 gadu vecuma. Nodarbības notiek individuāli, bez
teorētiskajiem priekšmetiem un eksāmeniem. Pagājušajā gadā mūzikas instrumentus apguva 7 „lielie”
audzēkņi vecumā no 15 – 50 gadiem.
Studijas audzēkņi regulāri apmeklē daţādus koncertus. Pagājušajā gadā tika apmeklēti: Liepājas
starptautiskā pianisma zvaigţņu festivāla koncerts, LNO baleta viesizrāde Liepājā P.Čaikovska
„Riekstkodis”, mūzikls „Vestsaidas stāsti”.
Paši audzēkņi uzstājās studijas rīkotajos koncertos, gan Dunalkā, gan Durbē, kā arī daţādos novada
rīkotajos pasākumos – kultūras namos, Durbes baznīcā, skolās. Studijas metāla pūtēju ansamblis piedalījās
„Tvīda brauciena” (senlaicīgo velosipēdu parāde no visas Latvijas) atklāšanas pasākumā Liepājā.
Mūzikas studijas tradīcija ir katru gadu rīkot Kino nakti, kurā bērni nakts garumā skatās daţās filmas.
Arī šogad bija 2 filmas tā saucamās „obligātās” un tad pēc izvēles. Pirmā ir par kāda komponista vai
slavena mūziķa dzīvi, otrā filma ir kāds koncerta ieraksts (opera, balets vai koncerts) un tad pārējās ir tās ko
katrs paņēmis līdzi.
Vasarā notika Mūzikas studijas rīkotā muzikālā dienas nometne, gan studijas audzēkņiem, gan
draugiem. Arī šogad nometne ir plānota jūnija vidū.
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Nākotnē Mūzikas studija plāno iegādāties jaunus instrumentus, lai spētu piesaistīt daudz vairāk bērnus
mūzikas instrumenta apguvei, kas ir svarīga, katra bērna attīstībai gan intelektuālā, gan funkcionālā ziņā. Ar
jauno semestri būs iespēja apgūt akordeona spēli. Tāpat arī ir mērķis izveidot jaunu programmu mūzikas
instrumenta apmācībā bērniem un pieaugušajiem ar fiziskiem un garīgās attīstības traucējumiem, kā arī
piedāvāt mūzikas terapijas iespējas.

LAUKSAIMNIECĪBAS KONSULTANTS
Regulāri tiek sniegtas konsultācijas lauksaimniekiem. 2010.gadā reģistrējušies 941
apmeklētājs. Gada laikā ir organizētas 9 lauksaimnieku apmācības un semināri, kuras apmeklējuši
386 dalībnieki, sadarbībā ar LLKC Liepājas nodaļu ir notikušas 10 mācības kuras ir apmeklējuši
275 dalībnieki. Apmācības ir apmeklējuši Durbes novada lauksaimnieki un dalībnieki no bijušā
Liepājas rajona novadiem. Ir organizēti un notikuši 3 gadatirgi, 1 amatnieku tirdziņš.

SPORTS
Noslēdzoties 2009.gada sezonai, tika ieplānotas daţāda veida sacensības novada līmenī,
sakārtot inventāru galda tenisam un citas ieceres, kuras pamazām tika īstenotas:
Sākoties 2010.gadam Durbes mājas lapā (www.durbe.lv) tika izveidota sadaļa sports, kurā
ir visa informācija, kas notiek Durbes sporta dzīvē – sacensību kalendārs, rezultāti, zāles
noslogojums u.c. informācija par sportu.
2010.gadā tika ieplānots nopirkt inventāru galda tenisam. Durbē jau 4 gadus pastāv
Liepājas rajona sporta skolas grupa galda tenisā. Pie mums notiek rajona sacensības starp skolām,
sporta skolām, kā arī novada sacensības šajā sporta veidā. Arī vakaros jebkuram iedzīvotājam ir
dota iespēja spēlēt šo spēli, tāpēc bija nepieciešams iegādāties jaunu inventāru, kas tika īstenots
2010.gada nogalē, nopērkot 3 mazlietotus galdus, jo viens jauns tenisa galds izmaksā no 200 Ls –
300 Ls , bet mums bija iespēja iegādāties vienu galdu par 70 Ls. Pašlaik mums ir iespējams rīkot
sacensības piedāvājot spēles uz 9 galdiem – 3 galdi gan no tiem ir ļoti novecojuši, bet pie liela
dalībnieku skaita vēl var izmantot.
Šogad dzīvojām taupīgi tāpēc nekādi citi lieli pirkumi netika veikti – izņemot to, ka
nepieciešams bija iegādāties dambretei pulksteņus, nopirkām lietotus 3 pulksteņus, tādejādi
iztērējot nelielu naudas summu (30 Ls), un otra nepieciešama lieta bija treniņiem krāsainie
krekliņi, lai atšķirtu komandas – tika iegādāti 6 oranţi un 6 sarkani krekliņi.
Uz 2011.gadu ieplānots sakārtot florbola inventāru, piesaistīt sponsorus un cita veida
līdzekļus, jo florbola inventārs ir ļoti dārgs un par pašvaldības naudu to nav iespējams iegādāties.
Sākoties 2010.gadam tika atsākti treniņi dambretē, dartā, vislielākā atsaucība bija florbola
treniņiem. Kā katru gadu ar janvāri atsākās Lejaskurzemes novadu čempionāts basketbolā – šogad
diemţēl komandu bija grūti savākt, jo lielākā daļa jaunieši, kas pārstāvēja šo sporta veidu, ir
devušies prom no Durbes, tāpēc rezultāts nebija no labākajiem (6.vieta 2.līgā). Tāpēc par nākamo
sezonu gan jāsaka, ka skats uz šo sporta veidu paveras skumīgs.
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Ar februāra mēnesi pamazām atsāku rīkot daţādas sacensības novada līmeni – sākām ar
dambreti, jo marta mēnesī pie mums tika rīkots Lejaskurzemes novadu čempionāts dambretē.
Atsaucība bija samērā liela no jauniešiem. Sacensību rezultāti vienmēr tika ievietoti Durbes mājas
lapā un novada avīzē.
Tad pamazām notika sacensības citos sporta veidos – dartā, novusā, galda tenisā, florbolā,
basketbolā, kā arī tika rīkota ģimeņu sporta diena. Atsaucība pasākumos bija liela, jo tādejādi
jauniešiem nedēļas nogalēs bija iespēja lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku.
Uz visām sacensībām tika aicināti arī Dunalkas un Vecpils iedzīvotāji, tomēr ţēl, ka
atsaucība nebija no tām lielākajām.
Vasara tika aizvadīta pludmales volejbola posmos, arī pie mums Durbē norisinājās pēdējais
pludmales volejbola posms, jo mums ir ļoti labs smilšu volejbola laukums ko ir iecienījuši arī
sportisti no citiem novadiem.
Rudenī, kā jau katru gadu, notiek Lejaskurzemes novadu čempionāts volejbolā. Durbes
novadu pārstāvēja 2 komandas – sieviešu un vīriešu komanda. Sieviešu komanda šogad startēja A
klasē ( 6.vieta) un vīrieši B klasē (2.vieta). Oktobra, novembra un daļa decembra tāpēc tika
pavadīta volejbola spēlēs, pa vidu iespraucoties arī florbolam, jo patreiz jauniešu vidū šis ir viens
no populārākajiem sporta veidiem. Tāpēc , ja būs iespēja ar sponsoru palīdzību iegādāties
florbolam vārtus un vārtu sarga formas, tas būtu liels pavērsiens attīstīt florbolu jaunā
līmenī.(Ceram arī painteresēties par lētu bortu iegādi).
Atsākoties skolas gaitām, mazajām klasītēm šogad tika piedāvāta iespēja trenēties futbolā,
pie trenera Armanda Vīksnas. Kaut gan šis ir maksas pulciņš (6 Ls mēnesī), atsaucība no jaunajiem
talantiem, kā arī vecākiem ir, un mazie jau piedalās daţādās sacensībās, apvienojoties ar Grobiņas
futbola komandu. Cerams, ka šis ir aizsākums sen aizmirstam futbolam Durbē.
Kā jau 2010.gadā arī 2011.gadā tiks rīkoti vairāk pasākumi novada līmenī, lai jauniešiem
ir iespēja pierādīt sevi daţādos sporta veidos, ieplānots arī sporta budţetā nelieli līdzekļi sacensību
balvu iegādei (medaļām un kausiem), jo šajā gadā visām sacensībām vācām naudiņu paši un paši
pirkām sev balvas. Doma ir aizsākt sen nebijušu pasākumu - katru pavasari rīkot sportistu balli.

KULTŪRA
DURBES KULTŪRAS NAMS
2010. 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 „Meţābele”
o Pirmsskolas tautas deju kolektīvs
o Sākumskolas tautu deju kolektīvs
o Jauniešu tautas deju kolektīvs „Lindale”
o Vokālais kvartets
Darbojās bezmaksas krustvārdu mīklu minēšanas pulciņš un rokdarbu pulciņš.
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Kolektīvos darbojas 150 dalībnieki.
Kultūras namā strādā 2 darbinieki un 6 kolektīvu vadītāji.
Kultūras nama budţets 2010. gadā bija Ls27900
Darbība pārskata periodā iestādē
Norišu skaits pavisam: 63
Maksas norišu skaits pavisam: 5
Bezmaksas norišu skaits pavisam: 58
Norišu apmeklētāju skaits pavisam:7467
Maksas norišu apmeklētāju skaits
pavisam:368
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits
pavisam: 7099
Nozīmīgākie pasākumi:
Koru koncerti, pasākums „Durbes kaujai- 750”, amatierteātra pirmizrāde „Dzimšanas
diena”, Lieldienu pasākums, Kurzemes senioru sadziedāšanās koncerts, koncerts „Lielā talka”,
pavasara, rudens, Ziemassvētku tirdziņi, Durbes novada skolēnu dziesmu un deju svētki, Mūzikas
studijas koncerti, Līgo pasākums, Baltu vienības diena, Dzejas dienu pasākums, Latvijas svētku
pasākumi, Ziemassvētku pasākumi u.c.

LIEĢU KULTŪRAS NAMS
2010.gadā Lieģu kultūras namā darbojās septiņi amatiermākslas kolektīvi:
Jauktais vokālais ansamblis ,,Tonuss"
Bērnu vokālais ansamblis
Vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Re, kā!"
Bērnu deju kolektīvs
Ģitāristu ansamblis
Dramatiskais kolektīvs
Radošās mākslas studija bērniem
Amatiermākslas kolektīvos darbojās 87 dalībnieki.
Lieģu kultūras namā notikušas 26 aktivitātes, septiņas sapulces un mācību semināri, viens kino
seanss.
Amatiermākslas kolektīvi piedalījušies desmit izbraukuma koncertos citos novados.
Durbes novada Lieģu kultūras nama budţets 2010.gadā Ls28279.99
2010.gadā īstenots projekts,, Ventilācijas sistēmas izbūve un apkures sistēmas rekonstrukcija".

DUNALKAS KULTŪRAS NAMS
Darbojas 2 pašdarbības kolektīvi: Dunalkas amatieru teātris, pirmsskolas vecuma bērnu deju
kolektīvs. Kultūras namā darbojas Durbes novada mūzikas studija, kurā klavierspēli un ģitāras spēli mācās
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A.Spāģa Dunalkas pamatskolas bērni. Kultūras namā strādā trīs darbinieki un 2 kolektīvu vadītāji,
kolektīvos darbojas 38.dalībnieki. Kultūras nama budţets 18617 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. Durbes novada
kopējie pasākumi un tikai Dunalkas pagasta pasākumi, kā piemēram - Represēto piemiņas pasākums,
Lieldienu pasākums, mātes dienai veltīti pasākumi, pagasta svētki, pensionāru pēcpusdiena, Ziemassvētku
pasākumi, koncerti, kino un izstādes. Kultūras namā tika rīkoti semināri, tējas pēcpusdienas, prezentācijas.

VECPILS PAGASTA KULTŪRAS DZĪVE
Durbes novada Vecpils pagasta kultūras dzīve notiek Vecpils pamatskolas telpās, jo tur ir
divas zāles, viena gan no tām ir sporta zāle, bet arī tur notiek plašāk apmeklētie pasākumi un
atpūtas vakari. Mazākajā - baltajā zālē notiek gan koncerti, izstādes, un informatīvi izklaidējošas
norises, lekcijas. Skolas telpas tiek izmantotas arī mākslinieciskā pašdarbības kolektīva darbam.
Daţi pasākumi tiek organizēti privātajā atpūtas bāzē „Ozolaine”, bet diskotēkas notiek bērnudārza
”Pasaciņa” telpās.
2010.gadā darbojās viens mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs, kurā iesaistīti 17 dalībnieki :
> jauniešu deju kolektīvs;
Deju kolektīvs piedalījies mūsu pagasta un Durbes novada ietvaros rīkotajos pasākumos,
gan skatē, kur atrādām paveikto. Esam uzaicināti uzstāties arī kaimiņu novadu rīkotajos
pasākumos.
Kultūras iestādē strādā viens darbinieks pamatdarbā un otrs darbinieks pieņemts
blakusdarbā (JDK” Lāņupīte” vadītāja).
Kultūras darbs tiek organizēts kopīgi ar Vecpils pamatskolas kolektīvu, bibliotēku un
pensionāru padomi, veicinot lielāku iedzīvotāju iesaisti sabiedriskajā dzīvē, saglabājot un
popularizējot kultūrvēsturisko mantojumu Durbes novadā.
Kultūras aktivitātēm izlietots Ls 10354.00 no Durbes novada domes budţeta.
Daţādās norises Vecpils pagastā pārsvarā apmeklē centram tuvāk dzīvojošie iedzīvotāji,
sākot ar bērniem līdz sirmgalvim.
Apmeklētāji iesaistījušies daţādos pasākumos:
>valsts un tradicionālajos svētkos – 25.marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena,
23.jūnijs – Ielīgošanas svētki Vecpilī, 18.jūlijs – kapu svētki Vecpils pagasta kapsētās, Dunalkas
parka svētkos, 10.jūlijs – Durbes kaujas 750.gadadienas svētkos, 1.septembris – Zinību diena
Vecpils pamatskolā, 30.septembris – rudens ieskaņas pēcpusdienā - Miķeļdienā, 16. oktobrī –
pensionāru pēcpusdiena kopā ar Dunalkas pensionāriem, 11.novembris – Lāčplēša Kara ordeņa
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kavalieru godināšana Vecpils kapsētās, 27.novembris – ģimeņu vakars ”Es ar tevi, tu ar mani,,,”,
26.decembris – Ziemsvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem Lieģu kultūras namā.
>konkurss- koncerts” Dziesma manam pagastam”11.gadu jubileja
>ekskursija pensionāriem un pagasta iedzīvotājiem,
>diskotēkas jauniešiem,
>koncertu un teātru apmeklējumi reizi ceturksnī.

BIBLIOTĒKAS
DURBES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
2010.g. grāmata fonds papildināts.
No pašvaldības budţeta - 91 grāmatas par summu Ls 540.31
No Kultūra Kapitāla Fonda mērķprogrammas – 16 grāmatas par summu Ls 83.13
No lasītājiem – 33 grāmatas par summu Ls 74.87
No Bibliotēkas dienesta - 27 grāmatas par summu Ls 94.20
Kopā fondā ienācis - 167 grāmatas par summu Ls 792.51 un 209 ţurnāli
Projektizstrāde.
Piedalījās KKF mērķprogrammas „ Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem
attīstīšana” I posma Bērnu ţūrijas konkursā. Septīto gadu bibliotēka piedalās Bērnu ţūrijas konkursā, tā dod
iespēja papildināt fondu ar trūkstošo bērnu literatūru. Arī Bērnu ţūrija labi ietekmēja un ieinteresēja
skolēnus piedalīties konkursā un veicināja izlasīt un novērtēt piedāvāto literatūru. Šogad Bērnu ţūrijā
piedalījās 37 skolēni. Lai ieinteresētu lasīt grāmatas bibliotēka rīkoja pasākumus pirmsskolas bērniem un
1.klasei.
Bibliotēku pakalpojumi.
Bibliotēka lielu uzmanību pievērš, lai pēc iespējas uzlabotu un sniegtu kvalitatīvākus pakalpojumus saviem
apmeklētājiem, bez tradicionālajiem pakalpojumiem – grāmatām un periodiskajiem izdevumiem, var
izmantot elektroniskos informācijas resursus, proti, interneta pakalpojumus, pieeju elektroniskajai datu
bāzei ,, Letonika.” Bibliotēkas lietotājiem tiek sniegtas uzziņas un konsultācijas tradicionālo un elektronisko
resursu izmantošanā, piemēram, konsultācijas par bibliotēkas pakalpojumiem, par rajona elektroniskā
kopkataloga un datubāzes „Letonika” izmantošanas iespējām, palīdz lietotājam sameklēt informāciju
Internetā. Ar 2009.gada novembri bibliotēkas pakalpojumi ir būtiski uzlabojušies, automatizētas
apkalpošanas ieviešana bibliotēkā ir būtiski uzlabojusi bibliotēkas pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un
operativitāti. Viss bibliotēkas grāmatu fonds ir ievadīts elektroniskajā katalogā. Automatizēta apkalpošana
ļauj redzēt konkrētā eksemplāra pieprasījumu, kā arī lietotāja izsnieguma vēsturi, turklāt bibliotēkas
lasītājiem parādniekiem sistēma neļauj izsniegt papildus izdevumus, pirms nav atdoti iepriekšējie.
Bibliotēka piedāvā iespēju grāmatas saņemt starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā, ja lasītājam
nepieciešamā grāmata nav pieejama bibliotēkā, pārsvarā izmantojam šos pakalpojumus no Liepājas
Centrālās Zinātniskās bibliotēkas, Grobiņas pilsētas bibliotēkas un sava novada bibliotēkām.
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Par bibliotēkas darbības attīstību liecina statistikas dati.
Ik gadu Durbes pilsētas bibliotēkas statistiskā informācija tiek ievadīta Latvijas kultūras kartē, kā arī
sniegti skaitliski un salīdzinoši dati par bibliotēku darbu pārskata periodu LNB Bibliotēku konsultatīvajam
centram, kas sagatavo statistiskās informācijas pārskatu "Latvijas bibliotēku darba rādītāji" atbilstoši
starptautisko standartu prasībām.
Durbes pilsētas bibliotēkas rādītāji.

Bibliotēkas statistikas
2008. gads
dati

2009.gads

2010.g.

Kopējā dinamika
(+/-)

Lietotāju skaits

530

577

616

+

Izsniegums

57323

63222

55360

-

Apmeklējumu skaits

6692

7844

8371

+

Lai uzlabotu un pilnveidotu bibliotēkas turpmāko darbību apmeklētāju vajadzību nodrošināšanā,
Durbes novada bibliotēkām katru gadu jāveic lietotāju anketēšana, kas palīdzēs izvērtēt lietotāju viedokli
par bibliotēku, tās darba kvalitāti un orientētību uz apmeklētājiem. Lai iedzīvotāji akceptētu mūsu
bibliotēku, izšķiroša loma ir saturam, kādu mēs piedāvājam, un šeit saskaņā ar "uz klientu orientētu
bibliotēku" ir svarīgi savienot to ar klientu vajadzībām un vēlmēm.
Durbes pilsētas bibliotēkas vadītāja sava bakalaura darbam veica pētniecisko darbu par novada
bibliotēkām. Pētnieciskā darba mērķis bija noskaidrot, kā tiek popularizēti kultūras produkti, kādi ir novada
bibliotēku pakalpojumu veicināšanas pasākumi, pakalpojumu kvalitāte un kā novada bibliotēkas veidos
mārketinga politiku. Anketēšanā piedalījās 103 respondenti – Durbes novada bibliotēku apmeklētāji un
lietotāji.
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Daļēji

Informācija par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem

Saskaņā ar aptaujas datiem šodienas bibliotēkas lietotājs ir informētāks par bibliotēkā piedāvātajiem
pakalpojumiem, kā tas bija pirms 10 gadiem. Tādējādi apliecinot, ka Durbes novada bibliotēkas turpina
attīstīties un veiksmīgi pilnveido savu darbību, kas orientēta uz bibliotēku apmeklētājiem. Pārliecinošs
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vairākums 69% lietotāju apgalvo, ka ir informēti par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, 26%
aptaujāto atzīmē, ka ir informēti daļēji un tikai 8% no visiem respondentiem atzīst, ka nav informēti vispār.
Ņemot vērā pēc pētījuma datiem par Durbes novada bibliotēku darbību, kas orientēta uz
apmeklētājiem, atbilstošs ir lietotāju pārliecinoši apmierinošais vērtējums par bibliotēkas pakalpojumu
atbilstību lietotāju vajadzībām. Tomēr jāturpina pilnveidot novadu bibliotēku pakalpojumi un aizvien labāk
jāspēj apmierināt lietotāju informatīvās vajadzības. Sprieţot pēc aptaujāto atzinīgajiem apgalvojumiem par
novada bibliotēkām kopumā, var secināt, ka bibliotēku darbība ir orientēta uz apmeklētājiem, nodrošinot
kvalitatīvu pakalpojumu klāstu, ko sniedz kompetenti, profesionāli, laipni un atsaucīgi bibliotēkas
darbinieki. Tāpēc ir nepieciešama plaša bibliotēkas pakalpojumu popularizēšana, kas spētu rast dziļāku
izpratni un mudinātu novada iedzīvotājus izmantot visas bibliotēku sniegtās iespējas.

DUNALKAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
Pamatinformācija
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.
Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Budžeta finansējums. Dunalkas bibliotēkas budţets veidojas no pašvaldības budţeta
līdzekļiem un mērķdotācijas no valsts budţeta, kas kopā 2010. gadā bija Ls 5396, salīdzinājumā ar
2009. gadu tas palielinājies par 32%. Izdevumu pozīcijās pieaugums ir darbinieku atalgojumam,
grāmatu iegādei un preses pasūtīšanai (2010. gadā krājumu komplektēšanai izlietots Ls 504).
Pieejamie pakalpojumi. 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.
Statistiskie rādītāji. Reģistrēto lasītāju skaits 2010. gadā bija 293, kas ir mazliet mazāk
nekā pērn. Kopumā bibliotēkas apmeklētība jūtami palielinājusies: 2009. gadā bija 7424 (t.sk.
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bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 3523), savukārt 2010. gadā pieaugusi par 10% (attiecīgi 8227 un
4047). 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 kopumā mazliet samazinājies par 4%, kas izskaidrojams ar
nepietiekamiem budţeta līdzekļiem, iespieddarbu sadārdzināšanos, kā rezultātā iegādātas mazāk
jaunākās literatūras un abonēti mazāk prese izdevumu.
Bibliotēkas krājumi 2010. gadā papildināti ar 131 jaunieguvumiem (2009.-195), no jaunās
grāmatas ir 97, savukārt seriālizdevumi saņemti kā dāvinājumi no privātpersonām.
Sadarbība. Nepārtraukta sadarbība ir ar Dunalkas pagasta Rāvas bibliotēku, Durbes
bibliotēku – iespieddarbu apmaiņa (2010. gadā palielinājies par 38%, konsultācijas).
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, rīkotas literārās stundas, skolas avīzītes “Kleksis” veidošana, kā
arī līdzdalība skolas pasākumu organizēšanā un norisē.
Veiksmīga sadarbība ir arī ar Dunalkas kultūras namu.
Dunalkas bibliotēkā ir 104 apmeklētāji līdz 18 gadiem (pērn bija 105). Tie ir A.Spāģa
Dunalkas pamatskolas skolēni un absolventi, kuri mācās tālāk vispārizglītojošās vai citās skolās.
Arī 2010. gadā Dunalkas bibliotēka iesaistījās VKKF kultūras programmā “Bērnu ţūrija: lasīšanas
veicināšanas programma”, neskatoties uz to, ka grāmatas iespēju robeţās bija jāiegādājās par
saviem līdzekļiem. 2010. gadā grāmatas lasīja un vērtēja 19 eksperti.
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.
Komunikācija ar sabiedrību.
Gada laikā bibliotēkā bija skatāmas 20 izstādes, veltītas literāro darbinieku dzīves jubilejām,
gadskārtu tradīcijām un citiem lasītājus interesējošiem jautājumiem. Tika noorganizēti septiņi
tematiski pasākumi, kā arī ņemta līdzdalība vairākos pagasta, skolas un novada pasākumos un to
organizēšanā („A.Spāģa stunda”, „Bērnu ţūrijas” atklāšana un noslēgums, „Palasīsim grāmatiņu”,
„Pasakas”, Muzeju nakts Dunalkas „Senlietu krātuvītē, Durbes novada dienās Liepājā 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 ţūrija”, 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 meklēta iespēja ar projektu palīdzību piesaistīt līdzekļus ”Bērnu istabas” iekārtošanai
Dunalkas bibliotēkā.

LIEĢU BIBLIOTĒKA
2010. g. papildinājumi bibliotēkas fondā:
- rekataloģizētie izdevumi un dāvinājumi – 1289 grāmatas par summu Ls 457,22;
- jauniepirktas par pašvaldības budţeta līdzekķliem – 46 grāmatas par summu Ls 258,55,
no kurām 16 ir bērniem un jauniešiem domātas, un vēl 6 ir tieši izmantojamas kā uzziņu
izdevumi mācībās un skolu projektu nedēļās.
Statistikas dati par Lieģu bibliotēku 2010. gada četrarpus mēnešos, kopš tā atkal
pieejama apmeklētājiem:
18.VIII – 30.XII

Visi lasītāji

No tiem bērni un jaunieši līdz 18
g. v.

Lasītāju skaits

87

50

Apmeklējumu skaits

851

676

Izsniegumu skaits

513

149

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. Vērojot lasītāju izvēli un
cenšoties aprunāties ar katru par viņa vēlmēm, bibliotēkas rīcībā esošo līdzekļu iespēju robeţās
tika iepirktas tādas grāmatas par atbilstošām tēmām, kas atbilst daţādiem uztveres līmeņiem un
mudina lasītājus iegūt vēl plašākas zināšanas. Plānojot pasūtīt periodiskos izdevumus 2011.
gadam, priekšroka tika dota reģionālajiem laikrakstiem, kā arī nedēļas un mēneša izdevumiem,
kas saistošā formā izglīto aktuālos jautājumos un sniedz uzziņu par daţādām pieprasītām
jomām – ģimenes jautājumiem, sadzīvi, mājturību, politiku, jaunatklājumiem zinātnē.
Atsevišķi periodiskie izdevumi ar praktiskiem padomiem bieţāk uzdotos jautājumos uzglabāti
fondā ilgāk.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums. Bibliotēkā ir 6 datori
apmeklētājiem ar pastāvīgu interneta pieslēgumu. Apmeklētāji nāk arī ar saviem portatīvajiem
datoriem un izmanto interneta pieeju. Apmeklētāji tiek informēti par iespēju sazināties ar citām
bibliotēkām un iepazīties ar to piedāvājumu.
Darbs ar bērniem un jauniešiem. Skolas vecuma apmeklētāju vairākumu interesē
pamatā izklaides internetā, tāpēc tiek pievērsta uzmanība interneta lietošanas ieradumiem,
mudināts daudzpusīgāk un saturīgāk izmantot tehnoloģiju iespējas. Bieţi izraisās kopīgas
pārrunas, ja kāds vēlas uzzināt ko vairāk par sev interesējošu tēmu. Daļa bērnu un pusaudţu,
bibliotekāres rosināti, ar prieku darbojušies radoši, un no viņu darbiem bibliotēkā veidota
izstāde.
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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
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība.
Bibliotēka apmeklētājiem 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.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika.
Pēc iespējas tiek ievērota katras lasītāju vecuma un interešu grupas vajadzības pēc jaunākās
literatūras. Budţeta 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 66. Par Pašvaldības līdzekļiem nopirktas 40 grāmatas, no tām 22
- bērniem.
Kopā fondā uz 01.01. 2011. ir 5515 fiziskās vienības, tai skaitā 3897 grāmatas, no tām 1273
grāmatas bērniem un jauniešiem, tas ir 32,66 %no visa fonda . Tiek uzklausītas lasītāju vēlmes un
iespēju robeţās pieprasītā literatūra iegādāta. Lai paplašinātu grāmatu pieejamību, tiek izmantota
SBA .Grāmatas tiek ņemtas no Durbes un Dunalkas bibliotēkām uz noteiktu laiku.
Bibliotēkā ir pieejami 6 ţurnāli, 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 daţādiem
apmeklētājiem interesējošiem jautājumiem.
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.
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Iestādes darbības rezultāti
Rāvas bibliotēkas finanšu resursi un darbības rezultāti 2010. gadā
Ieņēmumui kopā

5121

Pašvaldības budžets

4711

Citi ieņēmumu veidi

410

Tai skaitā dāvinājumi ( grāmatas)

80

Mērķdotācijas no valsts budţeta

330

Atalgojums

2996

Darba devēja soc. apdroš. obligātās
iemaksas

416

Krājuma komplektēšana

384

Grāmatas

238

No tām par pašvaldības līdzekļiem

158

Periodika

146

Pakalpojumi un pārējie kārtējie
izdevumi

624

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi

701

1.Bibliotēkas lietotāji

125

1.1 Tai skaitā lasītāji

108

1.2 Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem

65

2. Apmeklējumu skaits

6153

2.1 Bērni un jaunieši līdz 18. gadiem

4926

3. Izsniegumu skaits

4121

3.1 Grāmatas

2250

3.2 seriālizdevumi

1871

3.3 Bērniem un jauniešiem līdz 18. g. v.

1869
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4. Bibliotēkas krājumu kopskaits

5515

4.1 grāmatas

3897

4.2 seriālizdevumi

1618

5. Krājumu skaits uz vienu lasītāju

47,73

6. Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju

56,97

7. Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju

28,50

.Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
2010.gadā Rāvas bibliotēkai tika piešķirti 220 lati remonta materiāliem un remonts tika veikts
abām bibliotēkas grāmatu krātuvēm. remontu veica bibliotēkas vadītāja. 2011. gadā ir ieplānots
veikt remontu bibliotēkas kāpnēm. Bibliotēkā apmeklētājiem ir pieejamas 4 telpas. Nepieciešamie
pirkumi izdarīti, izvērtējot to cenu un kvalitāti.
Bibliotēkas personāls.
Bibliotekas vadītājai 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
2009,gadā ir apmeklēts apmācību cikls „ E –pakalpojumi iedzīvotājiem”. Tāpat apmeklēju
apmācības bibliotēkas fonda ievadīšanai rajona elektroniskajā kopkatalogā. Protu izmantot
elektronisko kopkatalogu ALISE.
2010 gadā piedalījos apmācību seminārā „Interneta un televīzijas iespējas informācijas
laikmetā ”, profesionālās pilnveides seminārā „Bibliotēka-mūsdienīgo un vēsturisko vērtību izvēles
lauks”, apmācību kursā ” Mentorings darbā ar bērniem ”, apmācību seminārā „Vienotais
pakalpojumu portāls www.latvija.lv.”
Bibliotēkas darbinieku tālākizglītības vērtējums.
Bibliotēku dienesta un KIS organizētās apmācības ir bagātinājušas manas zināšanas un devušas
iespēju kvalitatīvāk sniegt informāciju bibliotēkas lietotājiem. Labprāt studētu bibliotēkzinātnes,
bet pašreizējo materiālās situācijas dēļ tas nav iespējams.
Komunikācija ar sabiedrību
Rāvas bibliotēka sadarbojas ar Dunalkas , Durbes un Vecpils bibliotēkām apmainoties ar
grāmatām .
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Tāpat sadarbībā ar Rāvas pamatskolu notika pasākums, kurā bērni tika iepazīstināti ar Bērnu
ţūrijas grāmatām ,vairumu no tām ieguvām ļoti vēlu.. Bērni tika iepazīstināti ar Bērnu ţūrijas
vēsturi, notika pārrunas par jau izlasītajām grāmatām.
Skolēni uz bibliotēku nāk ne tikai pēc grāmatām, bet arī strādāt pie datoriem .Daudzi meklē
skolai vajadzīgo informāciju, kā arī „sērfo ” internetā. Interneta lietošanai ir stingri noteikumi, ar
kuriem visi ir iepazīstināti. Sadarbībā ar Rāvas pamatskolu skolēniem ir sniegta informācija par
drošu internetu.Arī interneta telpā pie sienas ir informācija par interneta drošu lietošanu, skolēni
var šo informāciju padziļināti izlasīt bukletos, kas ir pieejami bibliotēkā.
Apmeklētāju atsauksmes ir pozitīvas. Skolēniem tiek dota iespēja, gaidot skolas autobusu
pasēdēt, pasildīties, palasīt ţurnālus uz vietas, gaidot savu kārtu pie datoriem. Bērni reizēm izstāsta
savas problēmas un tad bibliotekāram ir jāuzņemas gandrīz psihologa loma. Pārrunājam arī
notiekošo pasaulē un Latvijā.
Sadarbībā ar Dunalkas kultūras namu un Dunalkas bibliotēku notika Bērnu ţūrijas noslēguma
pasākums. 2010. gadā kopā ar čaklākajiem lasītājiem bijām uz Grāmatu svētkiem Bārtā.
Pašvaldība atbalsta bibliotēkas rīkotos pasākumus finansiāli un piešķirot transportu. Jaunumi
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. Piedalīties Liepājas rajona bibliotekāru mācībās, KIS rīkotajos semināros, pieredzes apmaiņā.,
Bērnu ţūrijā un Grāmatu svētkos.
4. Paaugstināt darbinieka kvalifikāciju , piedaloties profesionālās pilnveides semināros un kursos.
Pamatā bibliotēkas galvenais uzdevums ir un būs apmeklētāju apkalpošana, informācijas
sniegšana. Jārod iespēja plašākai fondu papildināšanai, izmantojot budţeta līdzekļus, KKF.
Iedzīvotāji tiek aicināti dāvināt grāmatas savai bibliotēkai.

VECPILS BIBLIOTĒKA
Bibliotēka darbojas Durbes novada Vecpils pagasta teritorijā, pamatā apkalpo pagasta iedzīvotājus.
Gada nogalē ar Durbes novada Domes lēmumu bibliotēka tika pārcelta uz bijušās Vecpils pamatskolas
telpām, pagasta bibliotēkai pievienojot bijušās Vecpils pamatskolas bibliotēku. Grāmatu fonda un
informācijas tehnoloģiju pārcelšana turpināsies vēl 2011.gadā. Jauniegūtās telpas ir daudz plašākas,
aprīkotas ar centrālapkuri un signalizāciju.
Durbes novada Vecpils pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde,
kura veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu
iedzīvotājiem.
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Vecpils pagasta 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.
Bibliotēkā pieejami sekojoši bezmaksas pakalpojumi:
 grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas un izsniegšana lasīšanai mājās;
 bibliogrāfiskās un cita veida uzziņas;
 tematiskās un mākslas izstādes;
 literāri izglītojoši pasākumi;
 datoru un Interneta lietošana;
 datoru un Interneta lietošanas konsultācijas;
 SBA pakalpojumi;
 skenēšana.
Apmeklējumu skaits pa gadiem:
2010.gadā - 3465;
2009.gadā - 3689;
2008.gadā - 3088;
2007.gadā – 2553.
Izsniegto iespieddarbu skaits pa gadiem:
2010.gadā - 5842;
2009.gadā - 6044;
2008.gadā - 5768;
2007.gadā – 6438.
Bibliotēkas darbības prioritātes un mērķgrupas:
● darbs ar bērniem, pusaudţiem, mācību iestāţu audzēkņiem un
studentiem. Veiksmīgi sadarbojoties ar A.Kronvalda Durbes vidusskolas
Vecpils sākumskolas bērniem un pedagogiem, strādāts ar projektu
„Bērnu žūrija”;
● bibliotēkas lasītāju apmācība datoru un to iespējamo funkciju
izmantošanā,
● bezdarbnieki, mājsaimnieces, pensionāri.
Lasītāju skaits bibliotēkā 2010. gadā - 172. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas samazinājies par 13
lietotājiem. Samazinājies arī apmeklējumu un izsniegto iespieddarbu skaits.
Lasītājiem pieejami 7 datori ar interneta pieslēgumu un krāsu multifunkcionālā iekārta. Esošais darba vietu
skaits ir pietiekošs.
Datortehniku izmanto vidēji 130 lietotāju mēnesī.
Papildus esošajiem pakalpojumiem – krājuma un elektronisko resursu pieejamībai, informācijas sniegšanai,
bibliotēkas krājumi pakāpeniski tiek iekļauti Liepājas CZB elektroniskajā kopkatalogā. 2010.gadā
elektroniskajam kopkatalogam pievienoti 497 eksemplāri.
Bibliotēkā izvietotas 54 izstādes un pastāvīgā izstāde „Jaunās grāmatas”. 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 SBA
kārtā no citām bibliotēkām. No citām Latvijas bibliotēkām ( Durbes pilsētas, Grobiņas pilsētas, Liepājas
Zinātniskās bibliotēkas, Liepājas bērnu bibliotēkas „Vecliepājas Rūķis”). 2010.gadā lietotājiem piegādātas
39 dokumenti.
Vecpils pagasta bibliotēkas krājumā ir 6372 vienības, tai skaitā grāmatas – 6304 eksemplāri,
seriālizdevumi – 60 eksemplāri un 8 elektroniskie dokumenti (01.01.2011.).
2010.gadā bibliotēkas fonds papildināts ar 256 grāmatām un 60 seriālizdevumiem.
Krājuma komplektēšanai tērēti 299 Ls pašvaldības piešķirtie līdzekļi (117 Ls
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grāmatām, 188 Ls – ţurnāliem un laikrakstiem.
Paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai, kura uzdāvināja bibliotēkai 24 jaunāko un
labāko bērnu grāmatu kolekciju par Ls 95 .
Krājuma komplektēšanai un atjaunošanai izmantotas LNB Apmaiņas fonda un Rīgas Centrālās bibliotēkas
Reporitārija piedāvātās iespējas.
103 grāmatas par Ls 560 pārvietotas no Vecpils pamatskolas bibliotēkas fonda.
Bibliotēkas izmantošanas dinamika
2008.gads

2009. gads

Kopējā dinamika (+/)

2010. gads

Lietotāju skaits

146

185

172

- 13

Izsniegums

5768

6044

5842

- 202

Apmeklējumu skaits

3088

3689

3465

- 224

Krājuma attīstības dinamika
Krājuma
apjoms

2008gads

2009.gads

2010.gads

izslēgts

ienācis

kopā

izslēgts

ienācis

kopā

izslēgts

ienācis

kopā

grāmatas

418

282

7281

824

238

6695

647

256

6304

seriālizd.
audioviz
dokum.
pārējie
dokum.

94

94

94

94

100

100

100

60

60

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

8

Kopā

512

918

338

6803

747

316

6372

-

-

-

6

382

8
7383

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
Finansējums

Kopā
Pašvaldības budţets
Fondu piešķīrumi (VKKF u.c.)
Maksas pakalpojumi
Sponsorējumi, ziedojumi
Valsts dotācija

Kopējā
(+/-)

dinamika

2008.gads

2009.gads

2010.gads

8359
7280

7727
7307

6267
5937

- 1460
- 1370

179
900

420

330

- 90
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Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai
Lietotāji
Finansējums krājuma komplektēšanai (Ls)
Pašvaldības līdzekļi krājuma komplektēšanai
uz vienu lietotāju (Ls)
Pašvaldības līdzekļi krājuma komplektēšanai
uz vienu iedzīvotāju pašvaldībā (Ls)
Pašvaldības finansu līdzekļi krājuma
komplektēšanai
no tā:
grāmatām
periodiskajiem izdevumiem

2007.g

2008.g.

2009.g.

2010.g.

145

146

185

172

1063

1430

883

299

7,33

9,79

4,77

1,74

2,10
1063

2,83
1430

1,76
883

0,60
299

682

800

593

111

381

630

290

188

VESELĪBAS APRŪPE
Ģimenes ārsta prakse tiek realizēta īrētās telpās, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem
medicīnas pakalpojumu pieejamību. Pacientiem ir iespēja nodot analīzes. 2x gadā ģimenes ārsts
organizē ginekologa pieņemšanu.

DURBES EV.LUT. BAZNĪCA
Šogad baznīca svin 360 jubileju. Draudzē ir 83 locekļu. Mācītājs – Gints Kronbergs.
Draudzes priekšniece – Broņislava Petrēvica. Darbojas draudzes valde un padome.
Baznīca tiek uzturēta no draudzes ziedojumiem. Ik gadu ar ziedojumiem palīdz māsu draudzes
Kanādā Toronto, Vācijā Erfurtes, Zviedrijā Brodbijas. Ziedojumi tiek sūtīti ar noteiktu mērķi –
palīdzēt veciem un slimiem draudzes locekļiem, baznīcas atjaunošanai, Svētdienas skolas bērnu
vasaras nometnēm.
Dievkalpojumi notiek regulāri visu gadu svētdienās. Katra mēneša pēdējā sestdienā notiek
Bībeles stundas. Tūristiem un interesentiem no aprīļa līdz novembrim baznīca atvērta sestdienās no
10.00-12.00.
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. Durbes Svētdienas skolu ik gadu apmeklē
aptuveni 15 - 20 bērni, vecumā no 4 līdz 15 gadiem. Svētdienas skolas bērni ar dziesmām priecē
baznīcas ļaudis visos svētku dievkalpojumos. Bērni kopā ar skolotājām iet uz baznīcu un piedalās
dievkalpojumā
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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 bērni ir kā Dieva Vārda vēstneši savai ģimenei, draugiem un apkārtējiem.

DURBES NOVADA BĀRIŅTIESA
Atbilstoši „Bāriņtiesu likumam” , bāriņtiesa nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas
personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. 2010.gadā Durbes novada bāriņtiesa
nodrošinājusi :


11 bērnu ārpusģimenes aprūpes uzraudzību - 10 bērniem aizbildņu ģimenēs, 1 bērnam
audţuģimenē;
 Aizbildņa statuss piešķirts 1 personai – vecvecākam. Aizbildnība nodibināta 3 bērniem;
 Ar bāriņtiesas lēmumu 2 vecākiem atņemtas aprūpes tiesības uz 4 bērniem;
 Aizgādnības uzraudzība nodrošināta 7 personām;
 Pieņemts 1 bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu mantojumam;
 1 bāriņtiesas lēmums pieņemts nepilngadīga bērna mantisko interešu nodrošināšanai un
aizstāvībai;
 1 bāriņtiesas lēmums - par aizbildņa iecelšanu un 1 lēmums par aprūpes tiesību atjaunošanu
( pieņemti 2009. gadā), apstrīdēti tiesā . Bāriņtiesa kā saistību pārņēmēja tiesvedībā
pārstāvējusi Dunalkas pagasta un Durbes novada bāriņtiesu;
 2010. gadā Durbes novada bāriņtiesā pieņemti 22 lēmumi, kā arī izdarītas 163
notariālās funkcijas.
Notikusi sadarbība ar Sociālo dienestu un VBTAI. Pašvaldības Sociālais dienests informēts
par 10 ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana.
Nodrošināta bāriņtiesas sadarbība ar pašvaldības izglītības iestādēm, t. sk. pirmskolas
izglītības iestādēm.
Bāriņtiesas darbinieki iesaistījušie profesionālās pilnveides kursos un semināros par
bāriņtiesas darba vadību un organizāciju, par ģimenes mediāciju, par bāriņtiesas locekļa
zināšanu pilnveidi.
Pārskata periodā Durbes novada bāriņtiesa darbība tika nodrošināta visos Durbes novada
pagastos.
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SOCIĀLĀS DIENESTS
Durbes novada sociālais dienests (SD) sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Durbes
novada iedzīvotājiem.
Kopš 2010. gada sākuma Durbes novadā sociālie pabalsti tiek piešķirti pēc vienotiem
saistošajiem noteikumiem – Vecpils, Dunalkas, Durbes, Tadaiķu pagastos un Durbes pilsētā.
2010. gada decembra mēnesī SD ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējs.
2010. gadā novadā darbu uzsācis vēl viens sociālā darba speciālists – darbam ar ģimenēm un
bērniem.
Sociālās palīdzības pabalstiem, pakalpojumiem un cita veida palīdzībai 2010. gadā izlietoti Ls
34320 – izmaksāti pabalsti GMI, dzīvokļa, veselības aprūpes ( daţādām personu grupām), pabalsts
bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādēs, transporta kompensācijas u.c.
Saņemti un izskatīti 483 klientu iesniegumi, pieņemti 460 lēmumi, izsniegtas 146 izziņas par
atbilstību trūcīgas ģimenes / personas statusam, 28 izziņas par ienākumu līmeni līdz Ls 120.00 un
19 izziņas, par ienākumu līmeni līdz Ls 150.00 – iespēja saņemt bezmaksas vai daļēji apmaksātus
medicīnas pakalpojumus.
Sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu, sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā ir saņēmuši 4 nepilngadīgi
bērni.
Pašvaldībā tiek pirkti sociālie pakalpojumi, ar, kuriem nav iespējams nodrošināt personas aprūpi
vai izglītību novada teritorijā. 3 personas pieprasīja, SD novērtēja vajadzību pēc ievietošanas
ilgstošas sociālās aprūpes iestādē, kopā 2010. gadā iestādē uzturas 13 novada iedzīvotāji.
Pakalpojums „Aprūpe mājās” tiek nodrošināts novada teritorijā, pēc pieprasījuma 2010. gadā, 6
personām, tiek sniegta palīdzība mājas uzkopšanā, komunālo maksājumu kārtošanā, pārtikas
iegādē u.c.
Sociālajam dienestam ir sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu, kurš piegādā Eiropas Savienības
pārtikas pakas, rīkojot izbraukumus, vienu reizi mēnesī novada teritorijā.
Ierīkota telpa, kur pateicoties lietotu apģērbu veikalu tīkliem un biedrībām, trūcīgajiem
iedzīvotājiem ir iespēja saņemt drēbes un apavus.
Trūcīgajām mājsaimniecībām tika izsniegtas 59 Latvenergo dāvanu kartes „Elektrības norēķinu
kartes 500 kWh”
Eiropas sociālā fonda projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībā darba
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” tika nodarbinātas 58 personas. Projekta dalībnieki iesaistījušies
novada teritorijas labiekārtošanas darbos.
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 uzlabošanai.
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PAŠVALDĪBAS LĪDZDARBĪBA ORGANIZĀCIJĀS
Durbes novada dome ir dalībnieks SIA “Liepājas RAS”, kas nodarbojas ar
reģionālās atkritumu izgāztuves izveidošanu un turpmāku darbību.
2010. gadā pašvaldības ieguldījums:
SIA „Durbes KS”
SIA “RAS-30”
SIA „‟Priekules slimnīca‟‟
Kooperatīvā sabiedrība „‟Vecpils‟‟
SIA „‟Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs‟‟.

SIA „DURBES KS”
2010.gadā realizētie projekti:
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu mājā
Celtnieku ielā 4, Lieģos, Durbes novadā un daudzdzīvokļu mājā Skolas ielā 24,
Durbes pilsētā, Durbes novadā
Šā gada sākumā tika parakstīti līgumi starp Ekonomikas ministrijas pakļautībā esošo Būvniecības,
enerģētikas un mājokļu valsts aģentūru (BEMVA) un SIA „Durbes KS” par divu daudzdzīvokļu
māju siltināšanas projektu īstenošanu ēkai Skolas ielā 24, Durbē un Celtnieku ielā 4, Lieģos. Šo
projektu atbalstīja Eiropas Reģionālais attīstības fonds ERAF sadarbībā ar BEMVA un Latvijas
Investīciju attīstības aģentūru (LIAA). Pēc atbilstošo iepirkumu procedūru veikšanas, būvdarbu
līgumu izpilde abu māju siltināšanai tika uzticēta firmai „Selva Būve”, kura veiksmīgi ar nelielām
termiņu korekcijām ir pabeigusi siltināšanas darbus. Pateicoties abu objektu būvuzraugu
V.Kārkliņa un G.Ernstsona pašaizliedzīgajam darbam, veikto darbu kvalitāte ir pieņemama, mājās
jau jūtams lielāks siltums nekā līdz šim, uzlabojusies māju vizuālā pievilcība, kā arī iegūts neliels
līdzekļu ietaupījums, kas kopumā priecē šo māju iedzīvotājus. Veikto būvdarbu izmaksas
daudZdzīvokļu mājai Skolas ielā 24, Durbē sastāda 61871,01 Ls, no kurām ERAF finansējums ir
25566,53 Ls, daudzdzīvokļu mājai Celtnieku ielā 4, Lieģos – 71 822,79 Ls, no kurām ERAF
finansējums savukārt ir 29 678,84 Ls. Abām mājām tika veikts fasādes, bēniņu pārsegumu vai
jumta un pagraba griestu siltināšana, tika nomainīti logi un balkona durvis, veikta pagrabā esošo
siltumtīklu izolācija un citi siltināšanas pasākumi, kas dos ievērojamus ietaupījumus šo māju
iedzīvotājiem apkures sezonā un iespējams veicinās arī citu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju vēlmi
pēc siltāka mājokļa par zemākām izmaksām, kas sasniedzamas ar ES fondu atbalstu.

SVP „DURBE”
Sabiedriskā vides pārvalde “Durbe” 2010.gadā realizējusi projektu „Publisko piekļuves
vietu labiekārtošana un tūrisma attīstības veicināšana pie Durbes ezera” ar publisko finansējumu
Ls 9387,00, kā ietvaros iegādāta tehnika publisko pludmaļu kopšanai un uzturēšanai , laiva
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inspektoriem ezera pārraudzībai un licencētās makšķerēšanas un pašpatēriņa zvejas kontrolei,
piecas laivas makšķerniekiem un tūrismam, desmit velosipēdi tūrismam .
Realizēts projekts no Zivju fonda finanšu līdzekļiem un ielaisti ap 30 000 līdaku un karpu
mazuļi Durbes ezerā par Ls 4500,00.
Izstrādāts un apstiprināts „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Durbes ezerā 2011-2014
gadam”.

DURBES NOVADA DOMES FINANŠU DARBĪBAS REZULTĀTI
Pašvaldības budţeta mērķis ir noteikt un pamatot to, kāds līdzekļu apjoms ir
nepieciešams pašvaldībai likumā noteikto funkciju veikšanai. Pašvaldības budţets
sastāv no pamatbudţeta un speciālā budţeta.
Pamatbudţeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi: iedzīvotāju ienākuma un
nekustamā īpašuma (par zemi, kā arī ēkām un būvēm). Nenodokļu ieņēmumi, kuros
ietilpst maksājumi par budţeta iestāţu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, daţādas
pašvaldību nodevas un citi ieņēmumi, kā arī valsts budţeta mērķdotācijas un Pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fonda dotācijas.

VADĪBAS ZIŅOJUMS
PAR DURBES NOVADA DOMES 2010. GADA BUDŢETA 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
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- A.Spāģa Dunalkas pamatskola
- Rāvas pamatskola
- Durbes pirmskolas izglītības iestāde „‟Ābolītis‟‟
- Durbes kultūras nams
- Lieău kultūras nams
- Dunalkas kultūras nams
- Durbes pilsētas bibliotēka
- Lieģu bibliotēka
- Dunalkas bibliotēka
- Rāvas bibliotēka
- Vecpils bibliotēka
- Durbes novada bāriņtiesa
- Durbes novada Dzimtsarakstu nodaļa.
- Durbes novada Sociālais dienests
Durbes novada pašvaldībai ir šādas struktūrvienības un pārvaldes:
- Durbes novada saimnieciskā nodaļa
- Dunalkas pagasta pārvalde
- Vecpils pagasta pārvalde
- Durbes pilsētas pārvalde
Pašvaldībai ir šādas kopīgas iestādes ar citām pašvaldībām:
- Liepājas reăiona novadu būvvalde.
00000640801_ZINO_21042011
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās
- SIA Priekules slimnīca
- SIA RAS-30
- SIA Durbes KS
- SIA Liepājas reģiona tūrisma birojs
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Durbes novadā uz 01.01.2011. pēc iedzīvotāju reģistra informācijas bija 3386 iedzīvotāji. 2010.
gadā
Durbes novadā dzimuši 19 bērni un miruši 34 iedzīvotāji, laulības noslēguši 2 pāri.
Pašvaldības darbs tiek organizēts saskaņā ar likumu ”Par pašvaldībām”, kā arī citiem
normatīvajiem aktiem.
2010. gadā ir notikušas 20 domes sēdes un izdoti 23 saistošie noteikumi.
Veikta zemes pārvērtēšana pēc kadastrālās vērtības uz 2010. gada 1. novembri.
Uz 2010. gada 31. decembri Durbes novada domes debitoru parādi bija 40783 LVL un parāds
kreditoriem bija 24414 LVL.
2010.gada pamatbudţeta plānotie ieņēmumi bija 1416941 LVL un izdevumi 1426161 LVL.
Pamatbudţeta naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 106950 LVL.
Pamatbudţeta izpilde ieņēmumos bija 1582523 LVL, izdevumos 1287272 LVL. Pamatbudţeta
līdzekļu atlikums gada beigās 347931 LVL no kuriem 205779 LVL ir aizņēmumu un mērķdotāciju
finansējums konkrētiem projektu realizācijas mērķiem.
2010.gada speciālā budţeta plānotie ieņēmumi bija 79781 LVL, plānotie izdevumi 158540 LVL.
Speciālā budţeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu 97183LVL.
Speciālā budţeta izpilde ieņēmumos bija 83854 LVL, izdevumos bija 58806 LVL. Līdzekļu
atlikums gada beigās 122231 LVL.
Ar pašvaldības ieņēmumiem varam nodrošināt tikai pašvaldības autonomo funkciju izpildi.
2010.gadā ir ņemti kredīti –
- Pašvaldības aktivitāšu nodrošināšanai, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu (Latvijas-Šveices
sadarbība) 18055 LVL,
- ELFLA projekts ”Durbes pilsētas Tirgus ielas posma rekonstrukcija” 22775 LVL
- ERAF projektam ”Durbes pilsētas vēsturiskā centra ēku atjaunošanai” 154519 LVL.
Parāds kreditoriem uz 31.12.2009. bija1420518 LVL un 31.12.2010. 1286583 LVL. Īstermiņa
saistības pret piegādātājiem un darbiniekiem ir 24414 LVL, kas ir par 26915 LVL mazāk nekā
iepriekšējā gadā.
Debitoru parādi uz 31.12.2009. bija 32031 LVL un 31.12.2010. 40783 LVL. Prasības par
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nodokļiem un nodevām ir 14812 LVL. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem ir 25971 LVL, kas
ir par 5153 LVL vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Līdz ar to, lai varētu nodrošināt pašvaldības attīstību, liels akcents tiek likts uz projektu rakstību un
līdzekļi piesaistīti no Valsts un ES fondiem.
2010. gadā iesniegtie projekti:
1. „Pārrobeţu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā”. Projektā
paredzēts Durbes ezera hidroloģisko izpēti, ūdens augu griešana un izvešana no Durbes ezera, kā
arī izstrādāt Dabas aizsardzības plānu Durbes ezeram, tai skaitā, īpaši aizsargājamā dabas
teritorijai
„Durbes ezera pļavas”. ERAF un pašvaldības finansējums, plānotās izmaksas 55054,19 EUR.
00000640801_ZINO_21042011
2. „Teritorijas attīstības dokumentu izstrāde – Durbes novada pašvaldības administratīvās un
attīstības kapacitātes stiprinātājs”. Projekta ietvaros tiks izstrādāts Durbes novada teritorijas
plānojums
2013.-2025.gadam un attīstības programma 2013.-2019.gadam. Projektu 100 % finansē ESF,
kopējās izmaksas 48312,60 Ls.
3. „Projekta koordinatora piesaiste Durbes novada domei administratīvās kapacitātes
stiprināšanai”.
Projekta ietvaros Durbes novada domei tiks piesaistīts projekta koordinators. Projektu 100 %
finansē
ESF, kopējās izmaksas 18500,00 Ls.
4. „Skolēnu autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai”. Projekta ietvaros tiks iegādāti 2 autobusi
19+1 vietas, skolēnu pārvadāšanai. Pašvaldības un valsts budţeta finansējums, kopējās izmaksas
72793,72 Ls.
5. „Laivu piestātnes, auto stāvvietas izbūve un piebraucamā ceļa rekonstrukcija pie Durbes ezera”.
EZF un pašvaldības finansējums, plānotās izmaksas 41810,34 Ls.
6. „Durbes pilsētas Zāļu ielas posma un stadiona rekonstrukcija”. ELFLA un pašvaldības
finansējums, plānotās izmaksas 21077,59 Ls.
7. „Durbes pilsētas Tirgus ielas posma rekonstrukcija”. Projekta ietvaros paredzēta Tirgus ielas
rekonstrukcija un apgaismojuma izbūve, automašīnu stāvvietu izbūve Skolas ielā 5a un Raiņa ielā
40.
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ELFLA un pašvaldības finansējums, plānotās izmaksas 23310,07 Ls.
8. „Vecpils pamatskolas daļas rekonstrukcija par sporta un kultūras centru”. Projekta ietvaros
plānotas sekojošas aktivitātes: Vecpils pamatskolas rekonstrukcija, kurā ietilpst jumta seguma
nomaiņa,
iekšējo telpu pārbūve, apkures sistēmas izbūve, elektroapgāde un apgaismojuma rekonstrukcija,
ventilācijas sistēmas izbūve. ELFLA un pašvaldības finansējums, plānotās izmaksas 117033,69 Ls.
9. „Celtnieku ielas rekonstrukcijas un satiksmes drošības uzlabojumi Durbes novada Tadaiėu
pagasta Lieģos”. Projekts tika noraidīts.
Projekti, kuri tiek realizēti vairāku gadu garumā, t.sk. 2010.gadā:
1. „Durbes pilsētas vēsturiskā centra ēku atjaunošana”. ERAF un pašvaldības finansējums,
plānotās izmaksas 2010.gadā – 77108,15 Ls, 2011.gadā – 145174,98 Ls, kopā – 222283,13 Ls.
2. Projekts „Rietumlatvijas un Rietumlietuvas dabas zinātņu izglītības kvalitātes paaugstināšana”,
kurš tiek realizēts sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldi, Klaipēdas pilsētas
domes administrāciju un Grobiņas novada domi Lietuvas - Latvijas pārrobeţu programmas
ietvaros un, kurā Durbes novada domei paredzēts modernizēt 3 kabinetus - dabas zinātņu,
bioloģijas un ķīmijas kabinetu un fizikas kabinetu. Plānotās izmaksas ~35148 Ls.
3. „Dunalkas pagasta sporta halles rekonstrukcija”, ELFLA un pašvaldības finansējums, plānotās
izmaksas 219990,18 Ls.
4. „Vecpils pamatskolas informatizācija”, „Ata Kronvalda Durbes vidusskolas informatizācija” un
„Dunalkas pagasta izglītības iestāţu informatizācija”, finansējums – ERAF, izmaksas – 25322,25
Ls.
5. „Durbes novada domes administrācijas kapacitātes paaugstināšana teritorijas plānošanā –
izmantošanā un e-pakalpojuma ieviešanā Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai”,
finansējums – ESF, valsts budţeta dotācija un pašvaldības, izmaksas – 29999,25 Ls.
00000640801_ZINO_21042011
6.„Sociālās atstumtības riska mazināšana Grobiņas un Durbes novada izglītības iestādēs”. ESF,
pašvaldības un valsts budţeta finansējums. ESF, valsts un pašvaldības finansējums. Plānotās
izmaksas 94860,24 Ls.
2010. gadā realizētie projekti:
1. „Tadaiķu kultūras nama apkures rekonstrukcija un ventilācijas izbūve”, ELFLA un pašvaldības
finansējums, izmaksas - 22 247,34 Ls.
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2. „Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Durbes novada Durbes pilsētā”.
Projekts realizēts sadarbībā ar pašvaldībai piederošo SIA „Durbes KS”, finansējums EFAF, valsts
budţeta dotācija, SIA „Durbes KS” finansējums, izmaksas – 379 235 Ls.
3. „Daudzdzīvokļu māju Skolas ielā 24, Durbē un Celtnieku ielā 4, Lieģos, siltināšana”. Projekts
paredzēts veikt sadarbībā ar SIA „Durbes KS”. Finansējums ir piešėirts no ERAF aktivitātes
„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros. Izmaksas - 148926 Ls.
50% no attiecināmajām izmaksām sedz ERAF.

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
ZIŅOJUMS PAR FINANŠU PĀRSKATU
Mēs esam veikuši Durbes novada pašvaldības reģ. Nr. 90000063895 (turpmāk tekstā „Pašvaldība”)
2010. gada finanšu pārskata revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2010. gada
31. decembra pārskatu par iestādes finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance", 2010. gada
pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3, pašu kapitāla (neto aktīva)
izmaiņu pārskatu – veidlapa Nr.4-1, naudas plūsmas pārskatu – veidlapa Nr.2-NP, finanšu
pārskatu pielikumus, kas noteikti LR Ministru Kabineta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu
skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budţeta izpildi.
Šis finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, kā
norādīts finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi nav konsolidēti šajā
finanšu pārskatā.
Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu
atspoguļošanu saskaņā ar 2010.gada 17.augusta LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 777
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. Šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu,
ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu
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izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas
grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu
sagatavošanu.
Revidenta atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo
finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem 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 pārskatos nav būtisku neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā
uzrādīto summu un atklātās informācijas pamatotību. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz
revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska
novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents 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 grāmatvedības uzskaites principu
un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās
informācijas vispārēju izvērtējumu.
Uzskatām, ka iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma
izteikšanai.
Atzinums
Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Durbes
novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, kā arī par tās finanšu rezultātiem
un naudas plūsmām 2010. gadā saskaņā ar 2010.gada 17.augusta LR Ministru Kabineta
noteikumiem Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2010. gadu, kas atspoguļots gada pārskata
sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības
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ziņojumā un 2010. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.
SIA auditorfirma "Inspekcija AMJ"
Zv. revidentu komercsabiedrības licence Nr.13
Daudzeses iela 6-33, Rīga, LV 1004
Tel. 67888195 Fax. 67888194, mob. tel. 29444881
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Māris Biernis
Atbildīgais zvērinātais revidents, valdes priekšsēdētājs:
LZRA sertifikāts Nr.148
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Durbes noYada domei

Ziryojurns pflr finan$u PArskltu

h,les esam veikuii Durbes norada paivaldlba$ rcg. Nr. 9fi000063895 (nrpmFk fekstt
plrskats ietver 20.10. gada
.,paivaldTba") 2010. gada finan$u parskata reviziju. RevidEtais ftnandu
*
"Bilance",2010, gada
Nr'l
veidlapa
stdvokli
ll. O****Ura parskfru par iestddes finansifllo
pa5u
kapitEia (neto aktiva)
Nr.4-3,
veidiapa
ptuskatu par darbibas fiiransialajiem rezulteliem Nr'?'NP' finaniu
pErskatu
plnsmas
veidlapa
i"mai4u parst<atu - veidlapa Nr.4-1, naudas
777
Nr'
,,Cada parskata
parskatu pi"liku*or, kas noteikti LR lv{inistru Kabineta noteikumu
parskatrt
apralistu,
pamatprirrcipu
ialatavofanas k6rtTba" 4.5. punkta, grarnatvedftas uzskaites
skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budieta izpildi'
$is finan{u p6rskats ir sagatavots, apvierojot Pa$valdlbas struktrin'ienTbu finan5u pfirskatus, kd
nor6dlts tinan*u p6rskati pielikumd. PasvaldThas radnieclgie uzqErnumi nav korisolideti iajd
finaniu p{rskat6.
vqtli b q s

at b ilffi b a p qr ka n s o / i d E t fr rtn an

lu

P dr

*g t tl $sq! av o 3 anu

ffi*uparskatasagatavoianuuntajdsniegtasinform5ciiaspatieSu
lulinistru Kabineta ncteikumient Nr' 717

atspogulolanu saika4a ar 20i0.gada 1?.augusta LR
iekS0jAs konlroles izv'eidoianu,
,,Gadi pgrskata sagatavolanas kirtiba'. ST atbildiba ietver tddu
ne krspsanas, ne klEdu
nesaktr
kas
pdrskatu,
ievieEarru un uzfuresanu, kas nodrosina finan*u

izraisltas bfltiskas neathilstrbas, sagatavoianu un patiesu atspagulojumu, piemErotas
gamatvedibas politikas izvEli un lietoianu. kd arr apstakliem atbilstosLr grimah'edibas apl€5u
sagatavoEanu.

Revidenla atbild-tba

-tbttd-,gi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mltsu veikto reviziju. izsakdm par $o
finaniu pdrskatu. h,l€s veic6nr reviziju saskarl[ ar Lahiid atzTtajiem Starprauiishaiiem revTzijas
jdplino utt jdveic revTzija
standartiem. $ie standarti rssaka. ka murns jdievEro €tikas prasTbas un
td, lai iegftu pietiekamu parliecitru par to, ka finaniu pdrskatos nav bfrrisku neatbilstibu.
pf;rskati
Reylzija ietver proeedtrras, kas tiek r.'eiktas, lai giitu revTzijas pierEdrliumus par finan5u

ltt6r

-t.*

uz
uzr6d-lto summu u1 atklltds infontracijas pamatoubu. Proce.dfras tiek izvdl€tas. Fematojotie$
riska
neatbilstTbu
revidenra profesiondlu verr€jumu, iest<aitoi krapianas vai klrrdu izraisitu bfltisku
perr vErd iekS6jo kontroli,
novgrt6jumu finaniu parskata. Veicot 5o risks novg{ejumu, revidents
infonndcijas patiesu
kas izveidota, lai nod'ro(inatu finan$u parskata sagatavo$ann un taja sniegfds
procedfrras, bet nevis lai iXeiktu
atspoguloSanu, ar m€r$i noteikt apstikliem piem€rora's revTzi.ias
jie$er
uzskaites principu
grdrna&edrbas
pielietoto
arT
Revizij
par kontroles efektivitati,

*oi;il

un nozTmTgu uzsemuma vadltras izdan-to pie4Ernumu pamntotibas, kE arl firrarr5u pdrskatE srriegt5s
informdcij as vispflrEju izv€rt€jumu,

Uzskatiim, ka
izteikSanai.
Atzinams

MEsupr€t, iepriek5 rninEtais finan$u pflrskats sniedz skaidru un patiesu priekEstatu pat Durhes
novada pa$valdTbas finansi8lo rtdvokli 2010, gada 3l, decembri kE arl par tes finanEu rezultgtiem
un naudas pI[smdm 2010. gada saskagd ar ?010.gada l7.augusta LR Ministru Kabineta
noteikum iem Nr. 777,,Cada p6rskata segatavo$anes karuba".

Zi4ojums par vadTbas zi4ojuma atbilsfibu
Mes Esam iepazinulies arT ar vadTbas zigojumu par 2010, gadu, kas atspogulots gada pfrrskata
sadala Vadibas zi4ojums - ZINO, un neesam atklEju5i butiskas neatbilstTba$ starp Sajd vadibas
zi4ojurnd un 2010. gada finan$u pflrskatd atspogulotCI finan$u informEciiu.
$L4. auditcrfirma "Inspekcija

AMJ"

/

Zv. revidentu komercsabiedribas I icence Nr. 1 3
Daudzeses ieia 6-33, RTga, LV 1004
Tel. 67888195 Fa,r. 67888i94, mob. teI.29444881
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Atbildigais zl'Erin6tais revidents, valdes pri ekSsCdCEj
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1.

I

VadTbas ziqojums;

2Bilanceuz20l0gada3l.decembri{ve]dlapaNrlJ.veidlapa

3
4.
5.

pdrskats par oarnlbas finansiatajiem rezultStrem {

t'tr.4-3};

parsk€ts {veidlap* Nr'4-1):
Pa$u kapi{ela (neto}aktiva) izmai4u
Nr ZNP];
Naudas plilsmas p6rskats i veidlapa

6.Naudaslidzek}uuntoekvivalentuizlieiojunrs{veidlapaNr..l'1)
parskats {veidlapa
7^ Nemateriato i*guldlju*u un pamailidzeklu izmaiq'u

g.
9.
10.
11.

Nr'S};

Nr'6)
Kr*iunru izmaiqar p6rskats { veidiaoa
kapitala tzmailu parskats { veidlapa Nr'7-1J
L,idzdatTbas ,uon,*liuoo kapitatsanrecrTbu
pSrskats { veidlapa Nr 7'3} ;
P-r6jo finan*u ieguldilumu izmaiqu
izmaiqu

un nekonidtu kapitalsabiedribu kapitdli
Pdr€1ds fidzdalTbis bjrZae kont6tu
Pirskais { veidlapa Nr'7-1)'

12.Par5Katsp",.na*"'.,.,operioduizdevumiemunavansumaksEjumiem{viedlapat.'lr.8.AV)
,I3'Fsrskatspardebitoriem{prasTbSm;lveidlapal''1r'8.1):

14.
15.
15.
17.
18.
19
20
21.
22,
23.
24.

veidlapa ltlr 8-2)
Pdrskats par kreditoriem t ealstTham) {
Nr 9-l )'
Pirskat* par aizg6mumiem ( veidlapa
22'} ;
Nr'
veidlapa
Eud2etu iest62u saraksts {
Pielikumi gada Pdrskatam :
Eilances poste4u at€ifidlumi un skaidrojumi;

;

GrdmatvedTbasuzskaitespamstprincipuapraksts;

atlikumiem ar kredTtiestdd€mi
$aiTdzindianas izzir;a par kontu
sniegt6s informicilas patiesumu;
Apliecin6jums pat iin"nso pirskatos
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