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Publiskajā pārskatā lietoto saīsinājumu skaidrojumi 
 

1. ELFLA – Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai; 

2. EZF – Eiropas zivsaimniecības fonds; 

3. ZZ – Zelta zivtiņa; 

4. LAD – Lauku atbalsta dienests; 

5. VIA – vokāli instrumentālais ansamblis; 

6. EUR, € – euro; 

7. AT – amatierteātris; 

8. VSAOI – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 

9. TMA – tautas mūzikas ansamblis; 

10. k/n – kultūras nams; 

11. u.c. – un citi; 

12. SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību; 

13. PVN – pievienotās vērtības nodoklis; 

14. SBA – Starpbibliotēku abonements; 

15. VKKF – Valsts Kultūrkapitāla fonds; 

16. t.sk. – tajā skaitā; 

17. plkst. – pulksten; 

18. ES – Eiropas Savienība; 

19. MK – Ministru kabinets; 

20. LR – Latvijas Republika; 

21. KS – komunālā saimniecība; 

22. SVP – sabiedriskā vides pārvalde; 

23. LU – Latvijas universitāte; 

24. NAIS – Normatīvo Aktu informācijas sistēma; 

25. BD – Bibliotēku dienests 

26. CZB – Centrālā zinātniskā bibliotēka 

27. KIS – Kultūras informācijas sistēmas; 

28. KKF – Kultūras kapitāla fonds; 

29. IKT – informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; 

30. ha – hektārs; 

31. VISC – Valsts izglītības satura centrs; 

32. SD – Sociālais dienests; 

33. GMI – garantētais minimālais ienākums; 

34. SOPA – Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogramma; 

35. VDEĀK – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija. 

  



DURBES NOVADA DOMES 2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

4 
 

Durbes novada domes 2014.gada publiskais gada pārskats sagatavots saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 69.panta pirmās daļas 7.punktu un 72.panta prasībām, 

likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu un Ministru kabinetu 

noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”. 

 

Publiskā pārskata sagatavošanai izmantoti Durbes novada domes iestāžu, 

uzņēmumu un struktūrvienību atskaites par 2014.gadu. 

 

 

Sagatavoja: 

Madara Lagzdiņa 

Vecākā lietvedības sekretāre 

Tel.nr.63498097 

e-pasts: madara.lagzdina@durbe.lv 
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1. Vispārējā informācija 

 

 
Avots: http://www.durbe.lv/novada_celu_karte.html 

 

Durbes novads atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā, Kurzemes plānošanas 

reģionā un robežojas ar Aizputes, Priekules, Grobiņas un Pāvilostas novadiem. 

Durbes novads izveidots 2000.gadā, apvienojoties Durbes pilsētai ar lauku 

teritoriju un Tadaiķu pagastam (Latvijas Republikas 26.09.2000. Ministru kabineta 

noteikumi Nr.333). 2009.gada 1.jūlija Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 

Durbes novads paplašināts 2009.gadā, pievienojot Dunalkas pagastu un Vecpils 

pagastu. 

Novada kopējā platība ir 320,4 km2. Novadā ietilpst Durbes pilsēta (2,2 km2), 

Durbes pagasts (73,1 km2), Tadaiķu pagasts (77,6 km2), Vecpils pagasts (80,1 km2) un 

Dunalkas pagasts (87,4 km2). 
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Pēc Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2015.gada 

1.janvāra datiem, Durbes novadā dzīvo 3 102 iedzīvotāji (Dunalkas pagastā – 734, 

Durbes pilsētā – 567, Durbes pagastā – 435, Tadaiķu pagastā – 872, Vecpils pagastā – 

494 iedzīvotāji), no tiem 1 556 vīrieši un 1 546 sievietes. Durbes novada iedzīvotāju 

nacionālais sastāvs ir salīdzinoši vienveidīgs – latvieši no visiem novada iedzīvotājiem 

sastāda 2 814 jeb ~ 90,7 %. 
1.attēls  

Iedzīvotāju skaits Durbes novadā uz 1.janvāri no 2011.gada līdz 2015.gadam 

 

Pēdējo piecu gadu laikā Durbes novadā ir vērojama tendence iedzīvotāju skaitam 

samazināties – laika posmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 1.janvārim tas 

samazinājies par 284 (skatīt 1.attēlu). 

Iedzīvotāju skaita blīvums Durbes novadā ir zemāks (9 iedzīvotāji uz 1 km2) nekā 

vidēji Kurzemes reģionā (19 iedzīvotāji uz 1 km2) un Latvijā (31 iedzīvotājs uz 1 km2). 

Salīdzinot ar Durbes novadam apkārt esošajiem novadiem, Pāvilostas novadā 

iedzīvotāju blīvums ir zemāks, savukārt, Priekules, Aizputes un Grobiņas novados – 

augstāks. 

Iedzīvotāju skaits pēc skaita pa vecuma grupām ir šāds (LR Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2015.): līdz darbaspējas vecumam – 414, 

darbaspējas vecumā 1 983, bet virs darbaspējas vecuma – 705 iedzīvotāji. 

Durbes novads atrodas aptuveni 20 km attālumā no Liepājas, kas ir tuvākais 

nacionālas nozīmes attīstības centrs un ir viena no Latvijas ostas pilsētām. Tuvākie 

reģionālas nozīmes attīstības centri ir Kuldīga un Saldus. Rīga atrodas aptuveni 195 km 

attālumā. 

Novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, valsts 

reģionālais autoceļš P112 Kuldīga – Aizpute – Līči un 10 valsts vietējie autoceļi 55,9 

km garumā. Teritoriju šķērso arī stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līnija Jelgava 

(Rīga) – Liepāja.
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2. Durbes novada domes rekvizīti un kontaktinformācija 

 

Durbes novada domes rekvizīti: 

Adrese Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447 

Tālrunis 63498097 

Fakss 63484989 

E-pasts dome@durbe.lv  

Reģistrācijas Nr. 90000063895 

Banka DnB Banka 

Bankas konta Nr. LV14RIKO0002013068498 

Bankas kods RIKOLV2X 

 

Durbes novada domes iestāžu un struktūrvienību kontakti: 

Amats Vārds, uzvārds Telefons e-pasts 

Domes priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics 
63484988 

mob.29236214 
ojars.petrevics@durbe.lv 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzevičs mob.26535593 andrejs.radzevics@durbe.lv 

Izpilddirektors Vilnis Kārkliņš 
63484986 

mob.29187957 
vilnis@durbe.lv 

Kancelejas vadītāja / dzimtsarakstu 

speciāliste 
Aiva Kasparoviča 

63498097 

mob.29259700 
dome@durbe.lv 

Vecākā lietvedības sekretāre Madara Lagzdiņa 63498097 madara.lagzdina@durbe.lv 

Lietvedības sekretāre Līga Vītola 
63498097 

Fakss 63484989 
info@durbe.lv 
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Finanšu un nekustamā īpašuma nodaļas 

vadītāja 
Gita Kļava 

63498738 

mob.26470489 
gita.klava@durbe.lv 

Grāmatvede Sandra Lējēja 63498738 sandra.lejeja@durbe.lv 

Grāmatvede Aina Gurecka 63498738 aina.gurecka@durbe.lv 

Kasiere / grāmatvede Pārsla Stiebriņa 63498738 parsla.stiebrina@durbe.lv 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dzintra Stase 
63483772 

mob.29332167 
dzimtsar.nod@durbe.lv 

Darba drošība, ugunsdrošības / CA 

speciālists, datortīklu administrators 
Zigmunds Kapelis mob.26526052 zigis@durbe.lv 

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Ilga Kļava 63484985 zeme@durbe.lv 

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore / 

plānotāja 
Iveta Penkule 63484985 iveta.penkule@durbe.lv 

Projektu vadītāja / iepirkumu speciāliste Santa Bucika 
63483773 

mob.29778844 
santa@durbe.lv 

Projektu vadītāja Signe Rozenšteina 
63483773 

mob.22033850 
signe.rozensteina@durbe.lv 

Lauksaimniecības konsultante Maija Lankupa 
63484987 

mob.26263682 
maija@durbe.lv 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Skaidrīte Beņislavska 
63451962 

mob.26529699 
barintiesa@durbe.lv 

Administratīvās komisijas sekretāre Solvita Gertnere  solvita.gertnere@durbe.lv 

Durbes pilsētas pārvaldes lietvede - kasiere Anda Dīcmane mob.29578810 anda.dicmane@durbe.lv 

Durbes kultūras nama vadītāja Daira Veilande 
63498073 

mob.29360509 
daira@durbe.lv 
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Sporta organizatore / koordinatore Durbes 

novadā 
Alise Ansone 

63498807 

mob.28662110 
alise.ansone@durbe.lv 

Lieģu kultūras nama vadītāja Dzintra Cāle 63498092 lieguk-nams@durbe.lv 

Lieģu bibliotēkas vadītāja Agita Stase 63498071 liegubiblioteka@durbe.lv 

Durbes pilsētas bibliotēkas vadītāja Irisa Volkeviča 63498092 durbesbiblioteka@durbe.lv 

Durbes muzeja vadītājs Reinis Bahs mob.28677141 muzejs@durbe.lv 

Sociālā dienesta vadītāja Oksana Strēle 
63498072 

mob.28386015 
oksana.strele@durbe.lv 

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un 

bērniem 
Silvija Borkus 

63498072 

mob.25708731 
silvija.borkus@durbe.lv 

Sociālās palīdzības organizatore Ilga Gruntmane 63484984 ilga.gruntmane@durbe.lv 

Sociālā aprūpētāja Inta Benete 63498072 inta.benete@durbe.lv 

Kasiere / lietvede Dunalkā Zelma Bužate 
63454116 

mob.29243175 
dunalkas.parvalde@durbe.lv 

Dunalkas bibliotēkas vadītāja Gita Žīgure mob.26252990 dunalkasbiblioteka@durbe.lv 

Bērnu dienas centra “Briedēns” audzinātāja Sanita Ventaskraste mob.26668503 sanita.ventaskraste@durbe.lv 

Sporta organizators Dunalkā Ģirts Ansons mob.26387343 sliver7@inbox.lv 

Komunālais darbinieks Dunalkā Valdis Kalniņš mob.29724043 dunalkas.parvalde@durbe.lv 

Rāvas bibliotēkas vadītāja Ilze Feldmane mob.28286076 ravasbiblioteka@durbe.lv 

Kasiere / lietvede Vecpilī Inita Dimza 
63453327 

mob.22021829 
vecpils.parvalde@durbe.lv 

Kultūras pasākumu organizētāja Vecpilī Ruta Hūna 
63453344 

mob.29166729 
vecpilssaietanams@durbe.lv 

Sporta organizators Vecpilī Agnis Gaulis mob.26593213 agnis-gaulis@inbox.lv 

Vecpils bibliotēkas vadītājs Jānis Aigars mob.26588629 vecpilsbiblioteka@durbe.lv 



DURBES NOVADA DOMES 2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

10 
 

Komunālais darbinieks Vecpilī Jānis Sjomkāns mob.29476344 vecpils.parvalde@durbe.lv 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” 

vadītāja 
Mudīte Reinharde 

63498784 

mob.25443259 
pii.abolitis@durbe.lv 

A.Spāģa Dunalkas pamatskolas direktore Rita Jaunskunga 
63454115 

mob.27840820 
dunalkaspmsk@durbe.lv 

Ata Kronvalda Durbes vidusskolas direktore Kristīne Bruzule 
63498783 

mob.27842747 
kristinebruzule@durbe.lv 

Ata Kronvalda Durbes vidusskolas 

lietvedības sekretāre 
Līga Gūtmane 

63498070 

mob.27842747 
durbesvsk@durbe.lv 

Mūzikas studijas vadītāja Maija Zaķe mob.29884292 muzikasstudija@durbe.lv 

SIA “Durbes KS” valdes priekšsēdētājs Jānis Brikmanis 63498032 durbes-ks@durbe.lv 

SIA “Durbes KS” grāmatvede Maruta Briķe 63498030 maruta@durbe.lv 

SIA “Durbes KS” lietvede Daiga Brikmane 63498039 info.durbes-ks@durbe.lv 

Ugunsdzēsēji Varis Štrehers 
63498706 

mob.29449615 
 

Kapsētu pārzinis Andis Riepša mob.27710678 andis.riepsa@durbe.lv 

Autobusa vadītājs Oskars Skrubis mob.29296553  

Autobusa vadītājs Jānis Lankups mob.29170070  

Autobusa vadītājs Aivars Eihmanis mob.26459650  

Autobusa vadītājs Normunds Eihvalds mob.29751367  

Aisteres Publiskais Interneta Punkts Vizma Kļava mob.26389536 aistere.dators@inbox.lv 

Durbes novada Vēstis veidotājs Miks Magone mob.26546213 durbesvestis@durbe.lv 

Durbes pilsētas, Tadaiķu pagasta policijas 

inspektors 
Gints Ozoliņš mob.29428558  

Durbes pilsētas policijas inspektors Māris Grīnbergs mob.29675759  
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Dunalkas pagasta policijas inspektors Ulvis Jonass 
63454116 

mob.27004015 
 

Vecpils pagasta vecākais inspektors Aivars Ķelpis 
63453327 

mob.26566114 
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3. Durbes novada dome un struktūrvienības 

 

Iedzīvotāju pārstāvniecību nodrošina pašvaldību lēmējorgāns – Dome, kas: 

 pieņem lēmumus; 

 nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; 

 lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, 

kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes 

uzdevumu izpildi; 

 izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Durbes novada domes darbu reglamentē Latvijas Republikas likuma “Par 

pašvaldībām”, saistošie noteikumi Nr.2/2014 “Durbes novada pašvaldības nolikums” 

un citi normatīvie akti. 

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

kurus ievēlēja 2013.gada 1.jūnijā vietējās pašvaldības vēlēšanās. 

Durbes novada domes priekšsēdētājs: 

 Līdz 2014.gada 18.decembrim – Jānis Ruško; 

 Pēc 2014.gada 18.decembra – Ojārs Petrēvics. 

Durbes novada domes priekšsēdētāja vietnieks: 

 Līdz 2014.gada 24.novembrim – Edgars Putra; 

 No 2014.gada 24.novembra līdz 2014.gada 8.decembrim – Ainars Reņģe; 

 No 2014.gada 8.decembra – Andrejs Radzevičs. 

Durbes novada domes deputāti: 

Jānis Ruško, Edgars Putra (līdz 2014.gada 28.novembrim), Ojārs Petrēvics (no 

2014.gada 28.novembra), Jurijs Flaksis, Ludvigs Jerumanis, Maija Lankupa, Andrejs 

Radzevičs, Sandris Bēča, Andris Kapiņš, Ainars Reņģe. 

3.1. Komitejas 

Durbes novada dome no ievēlētajiem deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas. 

Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts izvēlas komiteju 

atbilstoši interesēm un vēlmēm. Katram deputātam jāpiedalās vismaz vienas komitejas 

darbā. Durbes novada domes komitejas: 

Durbes novada domes Finanšu komiteja: 

 Līdz 2014.gada 28.novembrim – Jānis Ruško (komitejas priekšsēdētājs), 

Edgars Putra, Jurijs Flaksis, Ludvigs Jerumanis, Sandris Bēča, Andris Kapiņš, 

Ainars Reņģe; 

 No 2014.gada 8.decembra – Ojārs Petrēvics (komitejas priekšsēdētājs), Jānis 

Ruško, Jurijs Flaksis, Ludvigs Jerumanis, Sandris Bēča, Andris Kapiņš, Ainars 

Reņģe. 

Durbes novada domes Sociālo jautājumu komiteja: 

 Līdz 2014.gada 28.novembrim – Andris Kapiņš (komitejas priekšsēdētājs), 

Edgars Putra, Maija Lankupa, Andrejs Radzevičs. 

 No 2014.gada 8.decembra – Andris Kapiņš (komitejas priekšsēdētājs), Ojārs 

Petrēvics, Maija Lankupa, Andrejs Radzevičs. 

Durbes novada domes Izglītības un kultūras jautājumu komiteja: 
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 Maija Lankupa (komitejas priekšsēdētāja), Jurijs Flaksis, Jānis Ruško, Andrejs 

Radzevičs. 

Durbes novada domes Attīstības komiteja: 

 Līdz 2014.gada 28.novembrim – Ainars Reņģe (komitejas priekšsēdētājs), 

Jānis Ruško, Edgars Putra. 

 Pēc 2014.gada 28.novembra – Ainars Reņģe (komitejas priekšsēdētājs), Jānis 

Ruško. 

3.2. Komisijas 

Atsevišķu funkciju pildīšanai Durbes novada dome izveido komisijas, nosakot to 

komisijas locekļu skaitu un sastāvu. Ir izveidotas šādas komisijas: 

 vēlēšanu komisija; 

 administratīvā komisija; 

 dzīvokļu komisija; 

 iepirkuma komisija; 

 īpašuma atsavināšanas / novērtēšanas komisija; 

 nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izskatīšanas komisija; 

 starpinstitūciju sadarbības komisija sociālajam riskam pakļauto bērnu un 

jauniešu atbalstam; 

 medību koordinācijas komisija; 

 lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija. 

3.3. Administrācija 

Durbes novada pašvaldības administrācija ir Durbes novada domes izveidota 

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

organizatorisko apkalpošanu. Administrācijas struktūrvienības: 

 Kanceleja; 

 Dzimtsarakstu nodaļa; 

 Finanšu un nekustamā īpašuma nodaļa; 

 Mūzikas studija; 

 Durbes muzejs; 

 Vecpils Saieta nams. 

3.4. Iestādes 

Pašvaldības funkciju realizācijai izveidotas pašvaldības iestādes. Iestāžu tiesības 

un pienākumus nosaka šo iestāžu nolikumu, kurus apstiprinājusi dome. Durbes novada 

pašvaldības iestādes: 

 Durbes novada pašvaldība (administrācija); 

 Ata Kronvalda Durbes vidusskola; 

 A.Spāģa Dunalkas pamatskola; 

 Durbes pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolītis”; 

 Durbes kultūras nams; 

 Lieģu kultūras nams; 

 Dunalkas kultūras nams; 

 Durbes pilsētas bibliotēka; 
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 Lieģu bibliotēka; 

 Dunalkas bibliotēka; 

 Rāvas bibliotēka; 

 Vecpils bibliotēka; 

 Durbes novada bāriņtiesa; 

 Durbes novada Sociālais dienests. 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja SIA “Durbes KS” (100 %), SIA “Priekules 

slimnīca”, SIA “RAS – 30”, SIA “Liepājas reģiona tūrisma birojs”. 

Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā “Liepājas rajona partnerība”, biedrībā “SVP 

Durbe”, biedrībā “Liepājas rajona partnerība”. 

3.5. Domes sēdes 

2014.gadā notikušas 22 domes sēdes, kurās pieņemti 537 lēmumi. Durbes novada 

dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un 

finanšu līdzekļu izlietojumu. 

Durbes novada administratīvajā centrā Lieģos tiek veikta visu pašvaldības 

administratīvo pakalpojumu nodrošināšana, bet Durbes pilsētas pārvaldē un Dunalkas 

un Vecpils pagasta pārvaldēs iedzīvotāji var: 

 norēķināties par pašvaldības pakalpojumiem; 

 veikt noteikto nodokļu un nodevu maksājumus; 

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

 saņemt sociālo pabalstu izmaksas; 

 saņemt notariālos pakalpojumus, kādus sniedz bāriņtiesa; 

 saņemt informāciju un konsultācijas par pašvaldības darbību. 

3.6. Domes lietvedība 

2014.gadā Durbes novada domes lietvedībā reģistrēti: 

 saņemtie dokumenti (vēstules, iesniegumi u.c.) – 823 

 privātpersonu (fiziskās un juridiskās personas) iesniegumi – 896; 

 nosūtītie dokumenti – 1 679; 

 pasta sūtījumi (reģistrētie) – 2 564. 

 

4. Pasākumi iedzīvotāju informētībai 

 

Durbes novada domes sēdes ir atklātas un tajās ir iespējams piedalīties ikvienam 

novada iedzīvotājam. Regulāra informācija par pašvaldības darbu, pašvaldības budžetu, 

pieņemtajiem lēmumiem, izsludinātajām sabiedriskajām apspriedēm un pašvaldības 

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

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

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

pieejama informācija par novadu un tā aktualitātēm. 

 

5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 

 

2014.gadā realizētie projekti. 
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1. “Teritorijas labiekārtošana un ceļa rekonstrukcija”. EZF un pašvaldības 

finansējums. Projekta realizācijas kopējās izmaksas – 71 191,27 EUR. 

2. “Autoceļa “Graudiņi-Tīrumi-Lejasleiši” posma rekonstrukcija”. EZF un 

pašvaldības finansējums. Projekta realizācijas kopējās izmaksas – 132 075,10 

EUR. 

3. “Sporta laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana, Lieģos”. ELFLA un 

pašvaldības finansējums. Projekta realizācijas kopējās izmaksas – 30 518,60 

EUR. 

4. “Dunalkas pagasta sporta halles trenažieru zāles rekonstrukcija un aprīkošana 

ar nepieciešamo inventāru”. ELFLA un pašvaldības finansējums. Projekta 

realizācijas kopējās izmaksas – 20 870,83 EUR. 

5. “Trenažieru zāle Durbes novada iedzīvotājiem”. ELFLA un pašvaldības 

finansējums. Projekta realizācijas kopējās izmaksas – 10 401,84 EUR. 

6. “Durbes novada tautas tērpu iegāde sieviešu korim “Durbe” ”. ELFLA un 

pašvaldības finansējums. Projekta realizācijas kopējās izmaksas – 8 895,25 

EUR. 

7. “Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un 

Lietuvā”. Latvijas-Lietuvas programmas un pašvaldības finansējums. Projekta 

realizācijas kopējās izmaksas – 129 349,10 EUR. 

8. “Informatīvie stendi makšķerniekiem”. Zivju fonda un pašvaldības 

finansējums. Projekta realizācijas kopējās izmaksas – 1 558,99 EUR. 

 

6. Izglītība 

6.1. Ata Kronvalda Durbes vidusskola 

 

Ata Kronvalda Durbes vidusskola ir Durbes novada domes izglītības iestāde, 

kurai ir valsts mērķdotācija pedagogu algām, novada finansējums skolas uzturēšanai un 

materiālās bāzes pilnveidošanai. 

2013./2014.mācību gadā skolā tika realizētas šādas izglītības programmas: 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 310 

11011); 

 Pamatizglītības programma (kods 210 11111); 

 Pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 

21015600); 

 Pirmsskolas izglītības programma (kods 010 11111). 

Skolā mācījās 168 izglītojamie, strādāja 30 pedagogi un 14 tehniskie darbinieki. 

2014.gadā Durbes vidusskolas budžets no pašvaldības € 255 300, no valsts 

mērķdotācijas – € 171 500. Mācību grāmatām tika tērēti € 1 600, mācību līdzekļiem – € 5 

500. Tika turpināts kabinetu un klašu remonts atbilstoši mūsdienu prasībām. Uzsākts skolas 

koplietošanas telpu remonts. 

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

nokļūt uz skolu. Tiek nodrošināta nokļūšana uz mācību olimpiādēm, konkursiem un sporta 

sacensībām, mācību ekskursijām. 1.,2.un 3.klašu skolēniem tika nodrošinātas peldēšanas 

apmācības nodarbības baseinā.  
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Skola piedalās LAD projektos “Skolas auglis” un “Skolas piens”. 

2013./2014.mācību gadā skola piedāvāja šādas interešu izglītības nodarbības: 

vācu valoda, vizuālā māksla, programmēšana, rokdarbi, 2.-4. un 5.-9.klašu koris, 

floristika un rotu darināšana, volejbols, galda teniss, teātris, skolēnu līdzpārvalde, 

skolas avīzes veidošana, tradicionālās bumbu spēles un vieglatlētika. 

Starpnovadu olimpiādēs izcīnītas šādas vietas: 

 1.vieta - latviešu valodā un literatūrā, dabaszinībās, angļu valodā; 

 2.vieta – latviešu valodā un literatūrā, matemātikā; 

 3.vieta - angļu valodā; 

 Atzinība – matemātikā, mājturība un tehnoloģijas, latviešu valodā. 

Kurzemes reģionālajā vizuālās mākslas olimpiādē iegūta 2.vieta un atzinība. 

Starpnovadu sporta sacensības izcīnītas šādas vietas: florbolā zēniem 2.vieta, 

tautasbumbā zēniem 1.vieta, volejbolā zēniem 2.vieta, telpu futbolā zēniem 1.vieta, 

basketbolā zēniem 2.vieta, futbolā zēniem 1.vieta, tautasbumba meitenēm 3.vieta. 

Individuālajās vieglatlētikas disciplīnās, galda tenisā un orientēšanās sacensībās 

iegūtas vairākas 1.,2.un 3.vietas, krosā – 1.un 2.vietas. 

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

makulatūras un bateriju vākšana, “Štepseles ceļojums”. Ir iespēja piedalīties Jauno 

matemātiķu, ģeogrāfu un “Sofijas laivu” konkursos, akcijā “Diena bez auto”. ZZ 

rīkotajā čempionātā 2014.gadā Ata Kronvalda Durbes vidusskolu Kuldīgā pārstāvēja 

4., 5.un 7.klases. ZZ čempionātā Rīgā skolu pārstāvēja 5.un 7.klases. Piedzīvojumu 

spēlē “Jaunie Rīgas sargi” - pārstāvēja 8.klase. 

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

Skolotāju diena, Miķeļdienas gadatirgus, Lāčplēša dienas lāpu gājiens, 18.novembra 

koncerts, konkurss “Erudīts” 5.-9.klasēm, Ziemassvētku koncerts, “Zelta” un 

“Sudraba” liecību saņemšana, “Ēnu diena”, Lieldienu pasākumi, A.Kronvalda 

dzimšanas diena, Mātes dienas koncerts, Pēdējais zvans 9., 12.klasēm, konkurss 

“Aktīvākais skolēns klasē”. 

2013./2014.mācību gadu beidzot, novada dome apbalvoja 23 skolēnus par labu 

sniegumu mācību darbā un 59 skolēnus par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, 

sporta sacensībās ar goda rakstiem un naudas balvām. Pieņemšanā tiek aicināti arī 

godināmo skolēnu vecāki. Vidusskolēniem ir iespēja iegūt stipendiju. 

 

6.2. A.Spāģa Dunalkas pamatskola 

 

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

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

pamatizglītības apguvi. 

Skola realizē divas izglītības programmas: 

 Pamatizglītības programmu (kods 2101 11 11) 

 Pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 11 11) 

A.Spāģa Dunalkas pamatskolas finansējums: 

 Valsts mērķdotācijas pedagogu algām 
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 Pašvaldības finansējums skolas uzturēšanai un materiālās bāzes 

pilnveidošanai 

Kopējais finansējums 2014.gadā bija € 209 503,00. 

2013./2014. mācību gadā mācības uzsāka 55 izglītojamie, strādāja 15 pedagogi 

un 4 tehniskie darbinieki. 

Ar 2014.gada 1.septembri 1.klases skolēni apgūst angļu valodu, stunda ir iekļauta 

obligātajā stundu plānā. Skolēniem ir iespēja apmeklēt fakultatīvās stundas padziļinātai 

mācību priekšmetu apguvei 1 stunda nedēļā 1.klases skolēniem matemātikā un 1 stunda 

5.,6.klases skolēniem krievu valodā, kā arī apmeklēt konsultācijas mācību priekšmetos 

pēc sastādīta un apstiprināta grafika, piedāvājam iespēju arī skolēnam vienoties ar 

skolotāju par mācību papildus pasākumiem mācību sasniegumu uzlabošanā. 

Prioritāte ir kvalitatīvs mācību darbs. Mācību darba pilnveidošanai un mācību 

metožu dažādošanai pedagogi izmanto iekārtotās divas datorklases, kuras aprīkotas ar 

interaktīvajām tāfelēm. Skolā strādā pagarinātās dienas grupas skolotāji ar 1.-7.klašu 

skolēniem. Pagarinātās grupas pedagogi pilnveido skolēnos apgūt mācīšanās prasmi, 

mācību motivāciju, kā arī mācīties lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Skolā strādā arī 

logopēds. 

Divas reizes mācību gadā – pirmajā un otrajā semestrī – skolā tiek organizētas 

Vecāku dienas. Maija mēnesī uz pirmo iepazīšanos ar skolu aicinām piecgadniekus un 

viņu vecākus. 

Skola pamatā nodrošina izglītojamos ar mācību līdzekļiem finansētus gan no 

valsts mērķdotācijas, gan no pašvaldības budžeta. 

Vasaras brīvlaikā tika veikts lielās skolas ēkas jumta remonts un nomaiņa, 

labiekārtota apkārtne. 

Skola piedalās LAD projektos: “Skolas auglis” un “Skolas piens”. 

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

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

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

sacensībām un pasākumiem. 

Skolēni piedalās starpnovadu, vēsturisko novadu un valsts rīkotajās mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Vislabākie panākumi gūti ir: 

1. un 3.vieta VISC organizētajā Lejaskurzemes novadu tradicionālas dziedāšanas 

konkursā “Dziesmu dziedu kāda bija”, bet valstī šajā konkursā 3.pakāpes diploms, 

VISC organizētajā radošo darbu konkursā “Mans novads mana pilsēta” divi 2.pakāpes 

un divi 3.pakāpes diplomi, VISC 1.pakāpes diploms skatuves runas un literāro 

uzvedumu konkursā, divi laureāta diplomi zīmējumu konkursā “Mana Latvija”, 1. un 

3.vieta starpnovadu vizuālas mākslas olimpiādē “Latviešu tautas tradīcijas”, atzinība 

Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē, atzinība starpnovadu latviešu valodas 

olimpiādē, Liepājas Universitātes organizētajā Datorzinātņu olimpiādes konkursā 

“Algoritmiņš” arī atzinība, atzinība mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 5./6.klasēm, 

sportā godalgotas vietas ir vieglatlētikā: 1.vieta šķēpa mešanā un trīssoļlēkšanā, 2.vieta 

vieglatlētikas četrcīņā, šķēpa mešanā, lodes grūšanā, tāllēkšanā, 3.vieta diska mešanā. 

Starp bijušā rajona skolas volejbola komandām, mūsu skolas meiteņu komanda izcīnīja 
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3.vietu. Skolas Jaunsargu komanda ieguva 3.vietu Jaunsargu starptautiskajās sacensībās 

“Kalētu kausa izcīņa 2014”. 

Skolēniem ir iespēja darboties interešu izglītības pulciņos: ansamblī, teātra, 

vizuālās un lietišķās mākslas, rokdarbu, sporta pulciņā, tautisko deju pulciņā, vācu 

valodas, programmēšanas, angļu valodas, informātikas un kokapstrādes pulciņā. 

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

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

pašvaldības budžeta.  

Interešu izglītības pulciņu dalībnieki ir snieguši koncertus Dunalkas kultūras 

namā Ziemassvētkos, 18.novembrī un Mātes dienā.  

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

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

pasniedzēji izbrauc uz vietas. 1. un 2.klases skolēni divreiz nedēļā apgūst blokflautas 

spēli. Mūzikas instrumentus ir iegādājusies skola. 

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

Zinību diena, Dzejas dienas, Mārtiņi, 18.novembra pasākums, kad Skolas Goda 

grāmatā ierakstām tos skolēnus, kuriem ir labas un teicamas sekmes, skolotājus un 

sabiedrības pārstāvjus, kuri ir devuši būtisku ieguldījumu skolas attīstībai, 

Ziemassvētki, Ēnu dienas, mācību priekšmetu jomu mēneši ar dažādiem pasākumiem 

mācību priekšmetu popularizēšanai skolā, Mātes dienai veltīts koncerts, pēdējais zvans 

9.klases skolēniem, mācību gada noslēguma pasākums, kurā izsakām pateicības 

skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem un pašvaldību pārstāvjiem un izlaidums.  

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

piedalījušies un guvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 

sporta sacensībās tika aicināti uz pieņemšanu pie Durbes novada domes priekšsēdētāja, 

kur saņēma naudas balvas. Uz šo pasākumu tika aicināti arī skolēnu vecāki.  

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

Kristīgās mācības skolotāja. 

Regulāri tiek organizētas skolas sakopšanas un apkārtnes labiekārtošanas talkas, 

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

 

6.3. Durbes pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolītis” 

 

Pamatinformācija 

Durbes pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolītis” ir pašvaldības izglītības iestāde. 

Tajā darbojas 3 grupas, kuras apmeklē 54 izglītojamie vecumā no 1,5 – 7 gadiem. 

Iestādē tiek realizēta vispārējā pirmsskolas izglītības programma (kods 

01011111). 

Finanšu resursi 

• Iestādes kopējais (valsts un pašvaldības) budžets 2014.gadā sastādīja 

215 741,71 € : 

• valsts finansējums 14 272,21 €, kas sevī ietver mērķdotācijas nodarbināto 

pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

bērnu izglītošanai vecumā no 5 gadiem un grāmatu, mācību līdzekļu iegādi; 
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• pašvaldības finansējums 20 146 950 €, kas sevī ietver summu, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu pirmsskolas izglītības iestādes gan saimniecisko darbu, gan mācību 

darbu, gan darba samaksu iestādes darbiniekiem un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, gan vecāku iemaksas par bērnu ēdināšanu 

7 073,51 €. 2014.gadā tika atvērta grupa bērniem vecumā no 1,5 – 3 gadiem. 

Personāls 

Iestādē par izglītojamiem rūpējas profesionāls kolektīvs: vadītāja, izglītības 

metodiķis, logopēds, 7 pirmsskolas izglītības skolotāji, 4 skolotāju palīgi, medicīnas 

māsa. Visi pedagogi ir ar atbilstošu pedagoģisko izglītību. Darbinieki regulāri pilnveido 

savu profesionālo kompetenci. 

Pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina: 

• vispusīgu izglītojamo fizisko, garīgo un psiholoģisko attīstību; 

• sagatavo izglītojamos pamatizglītības programmas uzsākšanai; 

• vispārējās pirmsskolas izglītības programma tiek apgūta integrētās nodarbībās: 

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

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

• rotaļas un pastaigas svaigā gaisā; 

• individuālo pieeju ikdienas procesā katram izglītojamam; 

• kvalificēta personāla rūpes par izglītojamo visas dienas garumā; 

• veselīgu, sabalansētu un pilnvērtīgu ēdināšanu 3 reizes dienā; 

• izglītojamo nokļūšanu no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei; 

• tradicionālo pasākumu organizēšanu: Zinību diena, Mārtiņi, Latvijas 

dzimšanas diena, Ziemassvētki, Meteņi, Atvērtās durvju dienas, Draudzības 

diena, Mātes diena, Putnu dienas, izlaidums. 

• mācību ekskursijas un tematiskās pēcpusdienas, kurās izglītojamie tiek 

iepazīstināti ar dažādām tēmām; 

• dalību mazo vokālistu konkursā ”Cālis” gan iestādē, gan Durbes novadā, gan 

starpnovadu mērogā Aizputē. 

Komunikācija, sadarbība 

Pirmsskolas izglītības iestādē regulāri notiek vecāku sapulces, kurās vecāki tiek 

informēti par aktuāliem jautājumiem pirmsskolā un sasniegumiem izglītojamo attīstībā. 

Iestādē aktīvi darbojās Iestādes padome: 6 izglītojamo vecāki, 3 iestādes darbinieki un 

1 domes pārstāvis. Iestādes padome risina dažādus organizatoriskus un saimnieciskus 

jautājumus, sniedz priekšlikumus par iestādes attīstību. 

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

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

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

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

pēc katra pasākuma, iestādes mājas lapā tiek ievietota anotācija par aizvadīto 

pasākumu, kuru sagatavo iestādes pedagogi. 

5-6 gadīgo bērnu grupa, sadarbojoties ar vecākiem, veiksmīgi piedalījās SIA 

”Liepājas RAS” izsludinātajā konkursā ”Izgatavo savu mūzikas instrumentu”, kur 

ieguva 2 vietu un naudas balvu, par ko tika iegādāti jauni mūzikas instrumenti. 
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Lai sekmētu veiksmīgu 5 – 6 gadīgo bērnu adaptāciju Ata Kronvalda Durbes 

vidusskolā, katru nedēļu tiek organizētas rotaļnodarbības fiziskā izglītībā un veselībā 

skolas sporta zālē, kā arī, iestādes pedagogi un administrācija tiekas ar skolas 

administrāciju un pedagogiem, lai kopīgi apspriestu sadarbības jautājumus. 

Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar Aizputes novada izglītības iestādēm, kur 

pedagogi pilnveido savas profesionālās kompetences, apmeklējot seminārus un 

praktikumus. Notikuši izglītojoši un informatīvi semināri iestāžu vadītājiem par 

aktuāliem mācību un audzināšanas, vadības jautājumiem. 

Ar Durbes novada pašvaldības finansējumu organizēti profesionālās pilnveides 

mācību kursi visiem iestādes darbiniekiem. 

Prioritātes 2014.gadā. 

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

Pašvaldības projekta “Vidusskolas telpu grupu rekonstrukcija pirmsskolas   

izglītības iestādes vajadzībām, Skolas iela 5a, Durbe, Durbes novads” ietvaros, 

22.septembrī svinīgi tika atklāta grupa pašiem mazākajiem Durbes novada 

iedzīvotājiem. 

2. Turpināt labiekārtot rotaļu laukumu. 

Iestādes teritorijā ir uzstādītas 2 atsperšūpoles, 1 vilcieniņš – slidkalniņš, 1 riteņu 

statīvs, 2 soli un atkritumu tvertne. Nodrošinot izglītojamo drošību izglītības 

iestādē, uzstādīts jauns žogs. 

Izvirzītās prioritātes ir sekmīgi realizētas. 

 

6.4. Mūzikas studija 

 

Studijas audzēkņi un orķestris sniedza koncertus gan Durbes vidusskolas 

rīkotajos pasākumos, kultūras namā, kā arī Dunalkas skolā un kultūras namā. 

Pavasara sezona. 

Studijas jaunums ir iespēja apgūt vijoles spēli. 

Martā notika 9.Kurzemes un Žemaitijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu 

audzēkņu konkurss, kurā mūsu studijas audzēkne Sandija Sorokina starp 13 

konkurentiem savā vecuma grupā ieguva 3.vietu. (sk.O.Strungs). 

Aprīlī notika studijas audzēkņu radošais koncerts, kurā tika atskaņoti tikai pašu 

bērnu kompozīcijas. Koncerti notika gan skolā, gan kultūras namā ar video projekciju, 

kurā bija iespēja redzēt, kā izskatās jauno komponistu nošu pieraksts un radošie 

zīmējumi par savu darbu. 

Studijas pūtēju ansamblis pavasarī piedalījās Kurzemes un Žemaitijas bērnu un 

jauniešu pūtēju festivālā-konkursā “Vēja ritmi” Liepājā. 

Dalība ceļojošajā pianistu festivālā “Pirkstiņi pa taustiņiem”, kas notika Bārtā. 

Pēc koncerta sekoja izklaidējošs sadraudzības pasākums festivāla pianistiem, 

skolotājiem no Jūrmalas, Rīgas, Liepājas, Grobiņas, Durbes. 

Šogad Mūzikas studijas 8gadīgo programmu absolvēja pianiste Asnāte Eidiņa, 

iegūstot diplomu. 

Maija mēnesī Jūrmalas kultūras centrā Kauguros notika pianistu konkurss 

“Mažors”, kurā mūsu pianisti ieguva 1.pakāpes diplomus. 
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Tāpat arī maijs ir eksāmenu laiks, kad visās specialitātēs audzēkņi tiek novērtēti 

ar komisijas klātbūtni un mācību gada beigās noslēguma koncerts ar liecību saņemšanu. 

Vasaras sezona.  

Mācību gada nogalē – jūnijā, notika muzikālā vasaras dienas nometne nedēļās 

garumā ar dziedāšanu, spēlēm, rotaļām, nometnes ugunskuru un nakts spēlēm. Mūzikas 

studijas bērniem tā ir bezmaksas. Bija iespēja apmeklēt meistarklases gan klavierspēlē, 

gan gleznošanā. 

Rudens sezona. 

Dunalkas skolā obligāto blokflautas apmācību uzsāk gan 1.klase, gan 2.klase. 

Oktobrī studijas 5 audzēkņi piedalījās Em.Melngaiļa Liepājas mūzikas skolas 

rīkotajā Kurzemes erudīcijas konkursā par mūziķi, pedagogu Jāni Cimzi. Kompozīcijas 

sadaļā Valdmārs Šperbergs ieguva 3.vietu. 

Novembra sākumā 3 pianisti devās uz Rīgu, lai piedalītos pianistu festivālā “Kad 

Mārtiņrozes zied” , atskaņojot latviešu komponistu darbus. 

Ziemas sezona. 

Decembrī eksāmeni, koncerti, gan skolā, gan baznīcā, gan kultūras namā, gan 

bērnu dārzā u.c. 

 

Pagājušajā mācību gadā studijā mācījās 66 audzēkņi, strādāja 9 skolotāji šādās 

specialitātēs - klavieres (35 audzēkņi), blokflauta (5 audzēkņi), flauta (5 audzēkņi), 

trompete (audzēkņi), akordeons (4 audzēkņi), sitamie instrumenti (7 audzēkņi), solo 

dziedāšana (9 audzēkņi), ģitāra (7 audzēkņi), vijole (1 audzēknis). 

Jauniešu un pieaugušo programmā mācījās 15 studenti, no kuriem 4 pieaugušie. 

Darbs noritēja arī Durbes Mūzikas studijas filiālē Dunalkā, kur bērniem bija 

iespēja apgūt klavierspēli un teorētiskos priekšmetus 5.gadu. 

 

6.5. Bērnu dienas centrs “Briedēns” 

 

Durbes novada pašvaldības dibināta struktūrvienība bērnu dienas centrs 

“Briedēns” (turpmāk tekstā – dienas centrs) atrodas Durbes novadā Dunalkas pagastā 

“Straumes” – 13. 

Dienas centrs dibināts 2008.gada decembrī. 

Dienas centra darbības pamatvirziens ir darbs ar bērniem. 

Dienas centru apmeklē bērni vecumā no 2 līdz  7 gadiem. 

Līdz pusdienas laikam dienas centrā uzturas bērni vecumā no 2 – 5 gadiem, no 

plkst.12.30 pievienojās pirmsskolas vecuma bērni, kas ierodas no nodarbībām A.Spāģa 

Dunalkas pamatskolā. 

Bērnu dienas centrā “Briedēns” ir 15 vietas. 

Dienas centra mērķis: 

 veidot bērnu brīvā laika pavadīšanai atbilstošu vidi, kurā piedāvā radošas un 

saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Dienas centra uzdevumi ir : 

 Radīt labvēlīgus apstākļus katra bērna brīvā laika pavadīšanai, iespējas 

personības attīstībai, ievērojot viņu individuālās spējas, intereses, kā arī 

vecuma īpatnības; 
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 Radīt apstākļus pašapziņas attīstībai, attīstīt bērnu  radošās un fiziskās spējas, 

mācīties pašapkalpošanās iemaņas, nodrošināt spēju izpaušanu aktīvā darbībā; 

 Sadarboties ar bērnu vecākiem, novada domi, citām pašvaldības iestādēm 

Attīstošais un audzinošais darbs tiek organizēts rotaļnodarbību un ārpus 

nodarbību laikā. Bērni iepazīst apkārtējo pasauli un iegūst pieredzi saskarsmē ar 

vienaudžiem, pieaugušajiem, mācās uzvedības kultūru. 

 

Iestādē darbus organizē divi darbinieki: 

 audzinātāja 

 audzinātājas palīdze 

Darbinieku darba samaksa tiek nodrošināta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Dienas centra materiālo bāzi veido: 

 pamatlīdzekļi  

 pašvaldības budžeta finansējums 2014. gadā  - 22 864 Eur 

                                                      2015.gadā – 24 004 Eur 

 vecāku līdzmaksājumi. 

Ieņēmumi no vecāku līdzfinansējuma 2014. gadā – 2183.67 eiro 

                                                       2013.gadā – 1937.20 lati 

Pasākumi dienas centrā 2014.gadā: 

 Ekskursija uz Dunalkas pasta nodaļu; 

 Piedalījāmies Lieldienu zīmējumu konkursā Dunalkas kultūras namā; 

 Lieldienu jampadracis dienas centrā; 

 Ģimenes dienas pasākums; 

 Ekskursija uz Kalvenes zooloģisko dārzu “Cīruļi”; 

 Fotogrāfēšanās kopā ar Mārītes foto kompāniju; 

 Rudens ražas svētki; 

 Ziemassvētku pasākums; 

 Vecāku sapulce “Kā cīnīties ar bērna dusmu lēkmēm?” 
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Bērnu darbiņi 

 

 

 

Pirms Māmiņu dienas 
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Jautrie brīži  

 

Ziemassvētki 
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7. Sports 

7.1. Durbes sports 

 

Janvārī turpinās spraiga ziemas sezona dažādos sporta veidos. Turpinās 

Lejaskurzemes čempionāts volejbolā, notiek ikgadējie pasākumi – Durbes novada 

atklātais čempionāts novusā un dārtā. Ar janvāri radās jaunas idejas – organizēt ģimeņu 

sporta vakarus 1 x mēnesī, kur vecāki ar bērniem var aktīvi pavadīt laiku sporta zālē, 

radās ideja florbola nakts maratonam, jo piektdienās sporta zāle ir pārpildīta un kad 

florbola nodarbība beidzās, tad jaunieši labprāt sportotu vēl, jo citas izklaides Durbē 

nav. Tāpēc 1x mēnesī savstarpēji vienojoties rīkojām ilgākus treniņus! Tāpat turpinām 

rīkot sadraudzības vakarus florbolā, jo gatavojamies startēt Liepājas čempionātā. 

Katru gadu februārī Durbē notiek Liepājas rajona novadu spēles galda tenisā, kur 

tiek uzņemti 60-70 galda tenisisti no rajona skolām, jo mēs esam vieni no tiem, kas spēj 

nodrošināt pietiekami daudz tenisa galdus, un sacensības labā līmenī! Tāpat ik gadu 

notiek 2.posms Lejaskurzemes novadu atklātajā čempionātā zolītē. Šajā gadā trešdienas 

vakaros atsāki futbola treniņi zālē. 

Marta mēnesī notiek novada atklātais čempionāts dambretē un ģimeņu sporta 

diena. 

Par cik katru gadu volejbola komanda startē Lejaskurzemes čempionātā, bet 

rezultāti nav uzlabojušies un komandas dalībniekiem nebija motivācija trenēties, 

pieaicinājām volejbola treneri 1x nedēļā gan Durbes, gan Dunalkas volejbolistiem. 

Treniņi noritēja veiksmīgi līdz maija beigām, jo vasaras sezonā notiek pludmales 

volejbols, līdz ar to treniņi zālē atsākas ar septembra mēnesi. 

Aprīlī un maijā turpinām florbola nodarbības un piedalāmies Liepājas 

čempionātā. 

Maijā notiek muzeju nakts, kur ar kultūras nama vadītāju palīdzu noorganizēt 

sportiskas aktivitātes. Šogad notika nakts orientēšanās, kur skolotāja Līga Rozenšteina 

palīdzēja nodrošināt šo pasākumu. 

2014.gada sezonā dzima vēl viena jauna ideja – rīkot novada čempionātu 

pludmales volejbolā 4.posmos – 1.posms Dunalkā 23.jūnijā, jo tā jau ir ieviesusies kā 

tradīcija, 2.posms Vecpilī, 3.posms Durbē un 4.posms – noslēguma posms -  Dunalkā 

uz parka svētkiem. Nākamgad turpināsim šo tradīciju, jo pasākums bija izdevies un 

katru gadu rīkojot var piesaistīt vairāk dalībnieku. 

Pilsētas svētku ietvaros notika dažādas sportiskās aktivitātes – piektdienas dienā 

tika rīkota futbola diena, kuru palīdzēja noorganizēt treneris A.Vīksna, vakarā notika 

nakts basketbols, kuru vadīja Ģ.Ansons, sestdien pa dienu jau kā tradīcija florbola 

turnīrs 3x3. Nākamgad turpināsim veidot šīs sporta tradīcijas, lai pēc iespējas vairāk 

iesaistītu dalībniekus no citiem novadiem. 

Septembra mēnesis ir atkal jaunā zāles sezona – šogad pirmo gadu iesaistījos 

Veselības nedēļā, kas notiek jau vairākus gadus visā Latvijā, lai iesaistītu pēc iespējas 

vairāk cilvēkus sportiskās aktivitātēs – šajā veselības nedēļas ietvaros notika nūjošanas 

nodarbība ar treneri Ločmeli, tāpat tika rīkots vecāku un bērnu sportiskais vakars, 

vingrošanas nodarbība un ikvakara treniņi gan florbolā, gan volejbolā. Kā jau tradīcija 
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ir Ābolu svētki – šogad notika krosa skrējiens pa Durbes ielām, atsaucība bija pozitīva 

un doma turpināt šo krosu nākamsezon. 

Ar oktobri sākas Lejaskurzemes novadu čempionāts volejbolā, turpinām 

trešdienas vakaros futbola treniņus, jo ar 2015.gada janvāri ir doma atsākt piedalīties 

Lejaskurzemes novadu čempionātā telpu futbolā un nedaudz atsākt attīstīt šo sporta 

veidu arī Durbē. 

Katru sezonu turpinu attīstīt jau iesāktās sporta tradīcijas un mēģinu ieviest 

jaunas, ceru uz atsaucību no iedzīvotājiem. 

Visa veida informācija par notiekošo Durbē saistībā ar sportu ir iespēja uzzināt 

mājaslapā www.durbe.lv sadaļā sports, kā arī svarīgākā informācija tiek ievietota 

novada avīzē un portālā rekurzeme.lv. 

Katru gadu budžetā tiek iekļauta nauda inventāra atjaunošanai un uzlabošanai, jo 

zāles noslogojums ir pietiekami liels, līdz ar to nepieciešams atjaunot nolietoto 

inventāru un iegādāties arī ko pavisam jaunu un nebijušu – piemēram 2014.gada beigās 

no naudas, kas bija palikusi pāri sporta pasākumu atmaksai, iegādāts tika 

daudzfunkcionāls spēļu galds jauniešiem, kur var spēlēt galda futbolu, gaisa hokeju, 

biljardu un mazo galda tenisu. 

 

7.2. Dunalkas sports 

 

2014.gada jūlija mēnesī Dunalkas sporta centrā tiks apstiprināts darbā vadītājs un 

sporta metodiķis. Jūlija mēneša pēdējās divas nedēļas tika pavadītas iepazīstoties ar 

zāles projektu, izpētot jau paveiktos darbus un iepazīstoties ar vēl plānotajiem darbiem. 

Augusta mēnesis sākās ar esošā inventāra izpēti un savākšanu sporta zāles 

noliktavas telpā. Turpinājās darbs trenažieru zāles izbūvēšanā. Plānojām darbus pašā 

sporta zālē, lai varētu sākt sportot. Sadarbībā ar īpašumu apsaimniekošanas speciālistu 

Dunalkas un Vecpils pagastos tika sagādāti dēļi un skrūves, lai varētu uzlikt 

aizsarglīniju zālē esošajiem radiatoriem. Tālāk zāles apkopēja ar komunālā darbinieka 

palīdzību veica dēļu krāsošanu. Pēc lielo iekšdarbu beigām pamazām tika veikta 

tīrīšana, lai atbrīvotos no celtniecības darbos atstātajiem putekļiem. Vēl augusta mēnesī 

tika organizēti Dunalkas parka svētki, kur kopā ar Dunalkas kultūras nama vadītāju tika 

novadītas sporta aktivitātes, noskaidrojot labākos dažādos tradicionālos un 

netradicionālos sporta veidos. Vakara svinīgajā daļā tika sveikti un apbalvoti labākie 

un atraktīvākie dienas pasākumu dalībnieki. 

Septembrī turpinājās zāles sagatavošanas darbi. Kopīgi ar apkopēju un komunālā 

sektora darbinieku tika gatavoti krāsotie dēļi un skrūvēti pie sienām priekšā 

radiatoriem, lai pasargātu no tiešiem bumbas triecieniem un iespējamiem bojājumiem. 

Tika pielikta arī zviedru sienu sportošanas vajadzībām. Tika iekārtota trenažieru zāle. 

Sākās darbs pie nodarbību plānošanas un noslogojuma grafika izveides. 

Oktobrī zāle bija gatava uzņemt sportot gribētājus un sākās dažāda veida sporta 

aktivitātes. Sakarā ar ļoti mazo inventāra klāstu, iespējas bija vēl minimālas, bet 

iesākumam pietiekošas. No Artura Grasmaņa nāca ideja noorganizēt Arvīda Lapiņa 

piemiņas kausu volejbolā. Šī ideja veiksmīgi arī tika īstenota. Arturs Grasmanis aicināja 
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komandas un izveidoja plakātu par Arvīdu Lapiņu un viņa paveikto darbu Dunalkas 

sporta dzīvē. Šis volejbola turnīrs ir plānots kā tradīcija katru gadu oktobrī. 

Novembrī sākām dalību Lejaskurzemes novadu volejbola čempionātā un arī 

Skrundas atklātajā volejbola čempionātā. Katru vakaru notika sporta aktivitātes zālē 

dažādos sporta veidos. Spēlējām volejbolu, futbolu, galda tenisu, novusu, daudz tika 

strādāts arī trenažieru zālē. Trešdienās tika ieplānots dāmu vakaru, kad tika dota iespēja 

sportot visu vecumu meitenēm. 

Decembrī turpinājās dalība volejbola sacensībās, turpinājās aktīva sportošana 

katru darba dienas vakaru un pat brīvdienās. Sākās nopietns darbs pie budžeta 

plānošanas un apzināts inventārs, ko jaunajā gadā vajadzētu iegādāties, lai sportošanas 

iespējas padarītu vēl plašākas. Sākts plānot arī sporta pasākumus, ko piedāvāt Dunalkas 

iedzīvotājiem dažādu vietēja mēroga sacensību veidā. Tika plānoti arī veicamie 

remontu un būvniecības darbi, kurus vajadzētu paveikt nākošajā gadā atkarībā no 

finanšu iespējām. Par cik zāle savu darbu ir atsākusi pēc rekonstrukcijas, ir bijis periods, 

kad zāle bija slēgta. Daudz tiek domāts un strādāts, lai atjaunotu aktīvu sporta dzīvi 

Dunalkā, organizētu sacensības un nodarbības, lai zāle būtu pieprasīta un vienmēr pilna 

ar sportot gribētājiem. 

 

8. Kultūra 

 

8.1. Durbes kultūras nams 

 

2014.gadā Durbes kultūras namā darbojās sekojoši amatiermākslas kolektīvi – 

Durbes sieviešu koris “Durbe”, Durbes vīru ansamblis, Durbes amatierteātris 

“Dīvatrons”, Senioru vokālais ansamblis “Mežābele”, Pirmsskolas tautisko deju 

kolektīvs “Lindalīte”, Sākumskolas tautisko deju kolektīvs “Lindalīte”, Vidējās 

paaudzes deju kolektīvs “Lindale”, Tautas mūzikas ansamblis “Neparasts gadījums”, 

Radošā studija, Rokdarbu pulciņš. 

Darbojās bezmaksas krustvārdu mīklu minēšanas pulciņš un VIA “Ļoti labs 

iemesls”. 

 

Darbība pārskata periodā iestādē 

 Norišu skaits pavisam- 73; 

 Bezmaksas norišu skaits pavisam- 66; 

 Norišu apmeklētāju skaits pavisam-  6532; 

 Kopējais izbraukuma norišu skaits-41; 

 Maksas norišu skaits pavisam- 7; 

 Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam-  6044; 

 Kolektīvos darbojas 134 dalībnieki; 

 Kultūras namā strādā 2 darbinieki un 10 kolektīvu vadītāji. 

 

Kultūras nama budžets 2014.gadā: 

 Valsts budžets - 648.24 EUR; 
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 Pašvaldību budžets – 74 787.05 EUR; 

 Ieejas maksa - 402.00 EUR; 

 Citi maksas pakalpojumi - 525.79 EUR; 

 Sponsorējumi, ziedojumi- 150.00 EUR; 

 Bruto darba samaksa – 18 633.14 EUR; 

 Darba devēja VSAOI – 4 233.89 EUR; 

 Autortiesības – 186.42 EUR; 

 Komunālie maksājumi - 5 407.49 EUR; 

 Pārējie kārtējie izdevumi - 37 956.33 EUR. 

 

Nozīmīgākie pasākumi 2014.gadā: 

Janvāris – barikāžu atceres pasākums. Februāris - Z.A.Meierovica dzimšanas 

dienas atceres pasākums, krustvārdu mīklu risināšanas sacensības. Marts - Sieviešu 

dienas koncerts, AT pirmizrāde, Durbes novada mazo vokālistu konkurss “Cālis-2015”. 

Aprīlis - Kurzemes senioru ansambļu sadziedāšanās koncerts, Lieldienu pasākums, 

Pavasara gadatirgus. Maijs - 3.Mežābeļu saiets Jercēnos, Stādu tirgus, piedalīšanās 

Līvas ciema svētkos, Muzeju nakts. Jūnijs - Durbes iedzīvotāju uzvedums Līgo vakarā 

„Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, Durbes pilsētas svētki. Jūlijs - Starptautiskas sacensības 

skeitbordā, durbenieka Arvīda Dobeļa grāmatas “Ābeļziedos” atvēršana, sieviešu kora 

koncertceļojums Austrijā. Augusts - piedalīšanās TMA festivālā Saldū, Baltijas ceļam- 

25. Septembris - Rudens tirgus, Dzejas dienas, Ābolu svētki. Oktobris - Skolotāju diena, 

Durbes k/n sezonās sākuma pasākums, Durbes novada kultūras darbinieku diena, 

festivāls “Zemlika”. Novembris - Lāčplēša dienas  lāpu gājiens, Latvijas svētku 

pasākums, koru, ansambļu koncerts. Decembris - Ziemassvētku koncerts, tirgus, egles 

iedegšana, Durbes novada pirmsskolas bērnu eglīte. 

Durbes kultūras namā tiek demonstrētas jaunākās Latvijā ražotas mākslas, 

dokumentālās un animācijas filmas, rīkoti skaistuma semināri, tikšanās ar dzejniekiem, 

kultūras darbiniekiem u.c. Skatītāji iepazīstas ar Liepājas Tautas teātru  jaunākajām 

izrādēm. Katru mēnesi Durbes novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt 

izrādes Liepājas teātrī. 

Pie kultūras nama uzstādītas koka šūpoles, kuras izmanto gan pasākumu 

apmeklētāji, gan skolas skolēni. 

2014.gadā jūnijā Durbes kultūras namam iegādāta jauna apskaņošanas iekārta par 

8 049.83 EUR no pašvaldības līdzekļiem. 

2014.gada 18.jūnijā, pamatojoties uz iepirkuma “Tautas tērpu izgatavošana 

Durbes novada sieviešu korim” rezultātiem, tika noslēgts līgums ar SIA “Muduri” par 

tautas tērpu izgatavošanu un piegādi. Līguma kopējā summa 8 895,25 EUR, tai skaitā 

PVN 21% jeb 1 543,80 EUR, kas nav projekta attiecināmās izmaksas. 

2014.gada 17.septembrī tautas tērpi tika piegādāti atbilstoši projekta un līguma 

nosacījumiem, t.i., sieviešu koris “Durbe” šobrīd ir ieguvis 40 tērpu komplektus kora 

dalībniecēm, kas sastāv no brunčiem, blūzes un ņiebura un 1 tērpa komplektu kora 

diriģentam, kas sastāv no biksēm, krekla, vestes un pusgarā svārka. Līdz ar to 

pašvaldībā ir kolektīvs, kas beidzot var prezentēt Durbes novada kultūrvēsturisko 
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matojumu – Durbes novada tautas tērpu, tai pat laikā dāvājot šī kora koncerta 

apmeklētājiem arī vizuālo baudījumu. 

 

8.2. Lieģu kultūras nams 

 

Lieģu kultūras namā 2014.gadā darbojās astoņi kolektīvi, no tiem trīs bērnu 

kolektīvi un pieci pieaugušo kolektīvi, kuros iesaistīti 72 dalībnieki. Kolektīvi – Šova 

deju grupa bērniem (vadītāja- Selēna Vasiļjeva), Bērnu vokālais ansamblis (vadītājs –

Toms Bokums), Lauku kapella (vadītājs- Edmunds Talalass), Vidējās paaudzes deju 

kolektīvs ,,Re, kā!” (vadītāja- Inta Āboliņa), Vokālais ansamblis ,,Tonuss” (vadītājs- 

Andris Mockus), Dramatiskais kolektīvs (vadītāja-Dace Liepa), Radošās darbnīcas 

(vadītāja- Evija Apermane), Vokāli instrumentālais ansamblis (vadītājs- Toms 

Bokums). 

Tradicionālie pasākumi Lieģu kultūras namā – “Mīlestības dziesmu putenis”, 

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

“Pavasara jampadracis”, Dramatisko kolektīvu saiets ,”Pasmejies par sevi pats”, Lauku 

kapellu saiets, Vasaras saulgriežu svētki, Sporta diena bērniem, Dziesma manai 

paaudzei, Zemnieku balle, Ziemassvētku pasākums Durbes novada pensionāriem, 

Ziemassvētku pasākums Durbes novada darbiniekiem, Jaungada nakts balle. 

Lieģu kultūras namā 2014.gadā notika – 11 izklaides pasākumi, četri citu iestāžu 

organizēti atpūtas pasākumi, pieci koncerti, trīs semināri un septiņas kooperatīvu 

sanāksmes. Pasākumus apmeklējuši 3399 apmeklētāji, bezmaksas pasākumus 

apmeklējuši 2840 dalībnieki. 

Lieģu kultūras nama amatieru mākslas kolektīvi piedalījušies sešpadsmit 

izbraukuma pasākumos. 

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

pakāpes diplomu piedaloties Liepājas reģiona deju kolektīvu skatē. 

Lieģu kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Tonuss” 2014.gadā ieguva 

pirmās pakāpes diplomu piedaloties Liepājas koru apriņķa vokālo ansambļu skatē 

(Rucavā 2014.gada 5.aprīlī). 

Lieģu kultūras nama dramatiskais kolektīvs iestudēja Noras Vētras-Muižnieces 

trīs cēlienu lugu “Kumeliņi, kumeliņi” un ar šo izrādi piedalījās Liepājas reģiona 

amatieru teātru skatē iegūstot pirmās pakāpes diplomu. 

Lieģu kultūras nama izlietotais budžets 2014.gadā 45792 EUR: 

 no pašvaldības budžeta  40988 EUR; 

 no ieejas maksām 1367.87 EUR; 

 citi maksas pakalpojumi 2140,09 EUR. 

 

8.3. Dunalkas kultūras nams 

 

Dunalkas kultūras namā 2014.gadā darbojās šādi pulciņi – Dramatiskais kolektīvs 

(8 dalībnieki), Floristika (7 dalībnieki), Šova dejas (20 dalībnieki), Bērnu vokālais 

ansamblis (4 dalībnieki). 
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2014.gadā notikuši sekojoši pasākumi – izrādītas filmas “Mammu, es tevi mīlu”, 

“Tas ir tikai sākums”, “Izlaiduma gads”, notiksi Mīlestības balle, Pavasara balle, Ražas 

balle, Ģimeņu vakars, Jaunā gada sagaidīšanas balle, Lieldienu pasākums, Pašdarbības 

kolektīvu atskaites koncerts, Pļaujas svētki, Parka svētki. 

 

8.4. Vecpils Saieta nams 

 

2014.gada darba sezonā darbojās četri mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, 

kuros iesaistīti 37 dalībnieki: jauniešu deju kolektīvs “Lāņupīte”, amatierteātra 

kolektīvs, rokdarbnieču interešu pulciņš, kā arī darbu uzsāka Vecpils folkloras kopa. 

Pašdarbnieki bijuši atsaucīgi Vecpils saieta nama rīkotajos pasākumos, gatavojuši 

izstādītes un snieguši koncertus, piedalījušies Durbes novada un viesizbraukuma 

pasākumos, ne tikai sava Liepājas apriņķa mērogā, bet arī aiz tā robežām. Pulciņu 

dalībniekiem un Vecpils ļaudīm tiek rīkotas ekskursijas, kas reizē ir izzināšanas un 

sevis pilnveidošanas veicināšanai domāts brauciens. 

Kultūras iestāde darbojas kā vienojošais elements starp paaudzēm, sākot no 

bērniem līdz sirmgalvim. Pasākumi tiek veidoti un organizēti tā, lai katrs atrastu sev 

piemērotāko laiku apmeklēt un piedalīties interesējošos, izklaidējošos vakaros vai 

informatīvajās norisēs, piedalīties kultūras dzīves veidošanā un baudīšanā. Ikvienam 

tiek piedāvāta iespēja nomāt saieta nama telpas kādai nepieciešamībai – svētkiem, 

jubilejām, kāzām, nometnei, izlaidumam, ballēm, sapulcēm vai kādam citam 

mielastam. 

Kultūras iestādē strādā divi darbinieki pamatdarbā un četri pulciņu vadītāji. 

Kultūras darbam no Durbes novada domes budžeta 2014.gadā izlietots EUR 

11999.00 

Apmeklētājiem tika dota iespēja apmeklēt tradicionālos un valsts svētku 

pasākumus, kā arī dažādus izklaides pasākumus: koncertus, kino izrādes, izstādes, 

prezentācijas, tējas pēcpusdienas, atpūtas vakarus: kā  lielākos un apmeklētākos 

pasākumus var minēt 25.marta komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu, Lieldienu 

jampadraci pie jaunajām šūpolēm, kuras ar domes finansiālo atbalstu tika uzstādītas 

pavasarī, konkursu-koncertu ”Dziesma mani Vecpilij”, pagasta senioriem veltīto 

ikgadējo pēcpusdienu, tēva dienu, Līgo svētkus, ražas balli, valsts svētkus un protams 

Ziemassvētku pasākumus. 

 

9. Bibliotēkas 

 

9.1. Durbes pilsētas bibliotēka 

 

Durbes pilsētas bibliotēkas misija ir padarīt savus un globālos informācijas 

resursus pieejamus un noderīgus Durbes novada un rajona iedzīvotājiem, rosināt 

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

mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm. 

Bibliotēku pakalpojumu pieejamība. 
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Nozīmīgu un pārsvarā lielāko dienas daļu sastāda darbs ar jaunām tehnoloģijām, kas 

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

vai darbotos ar datoriem: 

 brīvpieejas literatūras krājumu izsniegšana uz mājām; 

 lasītavu ar 12 nosaukumu periodiskajiem izdevumiem un uzziņu literatūras 

krājumu; 

 bezmaksas pieeju interneta resursiem; 

 elektronisko katalogu izmantošanu; 

 10 datorizētas lietotāju darba vietas; 

 bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas; 

 SBA pakalpojumus; 

 lasīšanu un grāmatu popularizējoši pasākumi (VKKF kultūras programma 

„Bērnu žūrija”, tikšanās ar autoriem u.c.); 

 maksas pakalpojumi: kopēšana, skenēšana, printēšana; 

 esošo pakalpojumu pilnveidošana un jaunu ieviešana notiek ņemot vērā 

lietotāju vēlmes un vajadzības, kā arī bibliotēkas iespējas. 

 
9.1.1.tabula 

Durbes pilsētas bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā 

Bibliotēkas 

statistikas dati 
2012.gads 2013.gads 2014.gads 

Kopējā 

dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 535 539 521 - 

Izsniegums 52 116 57 875 51 409 - 

Apmeklējumu 

skaits 
5 719 6 843 6 560 

- 

 

2014.gadā bibliotēkā reģistrēts 521 lasītājs, tajā skaitā, 175 bēni un jaunieši līdz 

18 gadu vecumam. 

Kopējais apmeklējuma skaits ir 6 560, tajā skaitā, 3 671 bērni un jaunieši līdz 18 

gadu vecumam. 

Kopējais izsniegumu skaits 2014.gadā sasniedzis 51 409, tajā skaitā, 37 406 

grāmatas, 6 874 seriālizdevumi un 7 129 bērnu un jauniešu literatūra. 

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

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

ņemti mutvārdu ieteikumi bibliotēkas krājuma komplektēšanā. 

2014.gadā bērnu un skolēnu skaits - 175, apmeklējuma skaits – 3671, izsniegums – 

7129. 

Bērni arvien mazāk lasa, lai ieinteresētu bērnus lasīt grāmata, rīkojām pasākumus 

pirmsskolas bērniem un 1.klases - 5. klases skolēniem.  

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. 

2014.gadā bibliotēkā jaunieguvumi sastādīja 705 iespieddarbu vienības, no tām 

405 grāmatas un 299 seriālizdevumi, jaunieguvumu avots par € 3538.95. 

2014.gadā ir Durbes novada domes finansējums – € 3412.00: no tā grāmatām – € 

2731 presei – € 681.00, dāvinājumi – € 177.54, projekti  –  € 630.45. 

 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 
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Bibliotēkas darbību finansiāli nodrošina: 

1. Durbes novada dome; 

2. Mērķdotācijas no valsts budžeta interneta uzturēšanai. 

2014.gadā bibliotēka piešķirtie € 22 107.00 pašvaldības līdzekļi izlietoti algām, 

grāmatu iegādei, periodikas pasūtīšanai, datoru programmu un tehniskai apkalpošanai, 

komandējumiem, transportam, kancelejas un saimnieciskajām precēm, apkurei, 

elektrībai, telefonam un remontiem. 

Kārtējie izdevumi 2014.gadā bija € 22 107.00, kas sadalījās: 

 Darba algām – € 10 014.00; 

 Darba devēja soc.apdr. iemaksām – € 2 521.00; 

 Krājuma komplektēšanai – € 3412.00 (grāmatām € 2731.00, periodikai € 

681.00); 

 Preces un pakalpojumiem – € 3424.00; 

 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem – € 361.00; 

 Pārējie kārtējie izdevumi – € 2 375.00. 

2014.gadā pašvaldības piešķīrums bibliotēkai € 22 107.00 (2013.gadā € 

19384.00), salīdzinot ar 2013 gadu, finansējuma dinamika ir pozitīva (+ € 2 723.00). 

 

Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte. 

Durbes novada bibliotēku aktivitātes un  pasākumu reklāmas, un publicitāte tiek 

atspoguļota bibliotēkā, novada vides informatīvajos stendos, novada avīzē “Durbes 

Novada Vēstis ” un novada mājas lapā www.durbe.lv. Visefektīvākais reklāmas veids 

apdzīvotā vietā ir mutvārdu reklāma. 

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

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

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

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

34%

38%

10%

5%

13% Novada mājas  lapā
www.durbe.lv

Novada avīz ē " Durbes
Novada V ēs tis "

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

V ides  informāc ijas
s tendos

L atvijas  bibliotēku portāls
www.biblioteka.lv
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Durbes novada bibliotēkas aktīvi iesaistās novada sabiedriskajās aktivitātēs, ir 

laba sadarbība ar kultūras namiem, skolām, pašvaldības iestādēm, muzeju un citām 

novada bibliotēkām. 

Bibliotēkas sadarbības partneri: 

 Durbes novada dome; 

 Liepājas pilsētas  un novada bibliotēkas; 

 Novada kultūras nami; 

 Durbes Ata Kronvalda vidusskola; 

 Durbes vidusskolas bibliotēka; 

 Novada iestādes; 

 Novada zemnieku saimniecības; 

 Pirmskolas izglītības iestāde “Ābolītis ”. 

 

9.2. 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.  

Bibliotēku fonds tiek reģistrēts elektroniski. 

Bibliotēkas krājums pārskata perioda beigās ir 5194 vienības, tajā skaitā 4355 

grāmatas. Pēdējā fonda inventarizācija veikta 2009.gadā, savukārt, fonda salīdzināšana 

veikta 2013.gadā, kad pabeigta visu grāmatu uzskaite elektroniskajā sistēmā.  

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

Budžeta finansējums. Dunalkas bibliotēkas budžets veidojas no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem un mērķdotācijas no valsts budžeta, kas kopā 2014.gadā bija 11 299 

EUR, salīdzinājumā ar 2013.gadu tas palielinājies par 17%. 2014.gadā krājumu 

komplektēšanai izlietots 1 136 EUR (par 15% vairāk salīdzinot ar 2013.gadu).  

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.  
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Pieejamie maksas pakalpojumi ir kopēšanas un izdruku pakalpojumi pēc domes 

apstiprinātiem izcenojumiem.  

Statistiskie rādītāji. Reģistrēto lasītāju skaits 2014.gadā bija 283, kas ir 

iepriekšējā gada līmenī. Kopumā bibliotēkas apmeklētība salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu nedaudz sarukusi: 2014.gadā bija 5 963, (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 

1954). Liela loma ir jauno tehnoloģijas pieejamībai, iespēja kārtot rēķinus caur 

internetbanku, kā arī elektronisko sakaru uzturēšana, iespēja atrast informāciju interneta 

resursos. Pieaug sniegto konsultāciju skaits. Izsniegums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

kopumā ir mazliet palielinājies.  

Bibliotēkas krājumi 2014.gadā papildināti ar 321 jaunieguvumiem (2013. - 285), 

tajā skaitā arī privātpersonu dāvinājumi.  

Sadarbība. Nepārtraukta sadarbība ir ar Dunalkas pagasta Rāvas bibliotēku, 

Durbes bibliotēku – iespieddarbu apmaiņa, konsultācijas.  

Katru gadu sadarbība notiek arī ar A.Spāģa Dunalkas pamatskolu gan pasākumu 

organizēšanā, gan bibliotekāro stundu rīkošanā, gan iesaistoties projektu nedēļas darbā, 

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

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

skolas pasākumu organizēšanā un norisē.  

Dunalkas bibliotēkā ir 85 lietotāji līdz 18 gadiem, mazliet vairāk nekā pērn. Tie 

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

vispārizglītojošās vai citās skolās, kā arī citi pagastā dzīvojoši bērni un jaunieši. Arī 

2014.gadā Dunalkas bibliotēka iesaistījās VKKF kultūras programmā “Bērnu žūrija: 

lasīšanas veicināšanas programma” – jau desmito gadu. 2014.gadā grāmatas lasīja un 

vērtēja 20 eksperti (bērni, jaunieši, vecāki), kas ir tikpat, cik iepriekšējā gadā. 

Komunikācija ar sabiedrību. 

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

jubilejām, gadskārtu tradīcijām un citiem lasītājus interesējošiem jautājumiem. Tika 

noorganizēti trīspadsmit tematiski pasākumi, pārsvarā skolas vecuma lasītājiem, viņu 

vecākiem un citiem interesentiem, kā arī ņemta līdzdalība vairākos pagasta, skolas un 

novada pasākumos un to organizēšanā („A.Spāģa stunda”, „Bērnu žūrijas” atklāšana un 

noslēgums, „Gadskārtu tradīcijas”, „Muzeju nakts”,  „Gandrīz pirmais septembris”, 

piedalīšanās Ēnu dienās, 18.novembra pasākums, u.c.) 

Nākamā gadā plānotie pasākumi. 

Turpināsies bibliotēku lietotājiem sniegto pakalpojumu pilnveide, darbs ar 

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

elektroniskā reģistrācija.  

Turpināsies sadarbība ar citām bibliotēkām un pašvaldības iestādēm. 

Turpināsies piedalīšanās KKF lasīšanas veicināšanas programmā ”Bērnu žūrija”, 

kā arī šajā sakarā pasākumu organizēšana lielākā mērogā, t.i., sadarbībā ar Durbes 

novada bibliotēkām. 

Bibliotēka tiks sagatavota plānotajai akreditācijai. 

Tiks veikta novecojušo mēbeļu nomaiņa, bibliotēkas telpu iekārtojuma 

uzlabošana, kā arī sienu pārkrāsošana lietotāju apkalpošanas telpā. 
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9.3. Rāvas bibliotēka 

 

Pamatinformācija 

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 2014.gadā bija atvērta 5 dienas nedēļā no plkst.11.00 

līdz 17.00. 

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. Budžeta ietvaros tika iegādāta latviešu un ārzemju 

daiļliteratūra, kas ietver sadzīves un kriminālromānus, kā arī uzziņas un bērnu literatūra. 

Bibliotēkas krājumu ir papildinājušas dāvinātās grāmatas - šajā gadā 11. Par 

Pašvaldības līdzekļiem nopirktas 77 grāmatas, no tām 16 - bērniem. 

Kopā fondā uz 31.12. 2014. ir 5232 fiziskās vienības, tai skaitā 3072 grāmatas, 

no tām 999 grāmatas bērniem un jauniešiem, tas ir 32,5 % no visa fonda. Tiek 

uzklausītas lasītāju vēlmes un iespēju robežās pieprasītā literatūra iegādāta. Lai 

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

Dunalkas bibliotēkas uz noteiktu laiku. 

Bibliotēkā ir pieejami 9 žurnāli un laikraksts „Kurzemes vārds”.  

 

Informācijas pakalpojumu attīstība. 

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

interesējošo informāciju. Ja nepieciešams, palīdzu to sameklēt. Atbildu uz dažādiem 

apmeklētājiem interesējošiem jautājumiem. 

Bibliotēkas telpās no 2007. gada atrodas Publiskais Interneta Pieejas Punkts. 

Iedzīvotājiem tiek piedāvāti printēšanas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi. Tāpat 

ir iespēja izmantot internetbanku un samaksāt rēķinus caur to. Nosūtot informāciju uz 

bibliotēkas e- pastu, lietotāji var paust savas vēlmes, jauniešiem, kuriem mājās nav savi 

printeri, ir iespēja nosūtīt savus darbus, lai tie tiktu izprintēti  un saņemti vēlamā laikā. 

Tiek domāts, kā attīstīt  iedzīvotājus piesaistošus pasākumus. 

 

Iestādes darbības rezultāti 

Rāvas bibliotēkas finanšu resursi un darbības rezultāti 2014.gadā 

 

Ieņēmumi kopā  8382 
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Pašvaldības budžets 8382 

Citi ieņēmumu veidi  

Tai skaitā dāvinājumi ( grāmatas)  

Mērķdotācijas no valsts budžeta  

Atalgojums 3314 

Darba devēja soc. apdroš. obligātās 

iemaksas 

950 

Krājuma komplektēšana 927 

Grāmatas 427 

No tām par pašvaldības līdzekļiem  427 

Periodika 500 

Preces, pakalpojumi un pārējie 

kārtējie izdevumi 

1050 

Informācijas tehnoloģijas 

pakalpojumi  

214 

 

1.Bibliotēkas lietotāji 72 

1.1 Tai skaitā lasītāji 72 

1.2 Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 17 

2.  Apmeklējumu skaits 2775 

2.1 Bērni un jaunieši  līdz 18. gadiem 675 

3.  Izsniegumu skaits 4568 

3.1 Grāmatas 1115 

3.2 seriālizdevumi 3453 

3.3  Bērniem un jauniešiem līdz 18. g. v. 664 

4.  Bibliotēkas krājumu kopskaits 5232 

4.1 grāmatas 3072 

4.2 seriālizdevumi 2160 

5. Krājumu skaits uz vienu lasītāju 72,6 

6. Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 38,54 

7. Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju 63,4 

 

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
2014.gadā  Rāvas bibliotēkā  tika ievilkta centrālapkure. 

Bibliotēkā apmeklētājiem ir pieejamas četras telpas. Tās ir labā stāvoklī. 

 

Komunikācija ar sabiedrību 

Rāvas bibliotēka sadarbojās ar Dunalkas un pārējām Durbes novada bibliotēkām. 

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. Interneta telpā pie sienas ir 

informācija par interneta drošu lietošanu, apmeklētāji var šo informāciju padziļināti 

izlasīt bukletos, kas ir pieejami bibliotēkā. 

Apmeklētāju atsauksmes ir pozitīvas. Apmeklētāji reizēm izstāsta savas 

problēmas un tad bibliotekāram ir jāuzņemas psihologa loma. Pārrunājam arī notiekošo 

pasaulē un Latvijā.  

 

Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām 
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Rāvas bibliotēka sadarbojas ar Dunalkas bibliotēku, apmainoties ar grāmatām. 

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. Bērni reizēm izstāsta savas problēmas un tad 

bibliotekāram ir jāuzņemas gandrīz psihologa loma. Pārrunājam arī notiekošo pasaulē 

un Latvijā. 

Pašvaldība atbalsta bibliotēkas rīkotos pasākumus finansiāli un piešķirot transportu. 

Jaunumi bibliotēkas darbā tiek publicēti “Durbes novada vēstīs” rubrikā “Bibliotēku 

ziņas”. 

Novembra mēnesī Rāvas bibliotēkas telpās notika izstāde “Radošie Rāvinieki”. 

Izstādē piedalījās bibliotēkas lietotāji un citi interesenti. Tika izstādīti rokdarbi, gleznas, 

rotaslietas, ko darinājuši esošie un bijušie Rāvas iedzīvotāji. Pēc tam bija izstādes 

“Radošie Rāvinieki ”noslēguma pasākums, kur tika apbalvoti izstādes dalībnieki un 

uzaicināta lektore Zigrīda Manteja - zāļu tēju ražotāja. 

 

Attēli no izstādes “Radošie Rāvinieki ” un izstādes noslēguma pasākuma 

 

2014.gadā Rāvas bibliotēka sadarbojās ar Vecpils pagasta amatierteātri. 

Decembrī Rāvas skolas zālē notika izrāde “Pasaka par pēdējo simtlatnieku” Solvitas 

Aigares režijā., kas pulcināja 25 apmeklētājus. 

Katru gadu bibliotēkā tiek rīkotas izstādes , kurās tiek novietotas rakstnieku –

jubilāru grāmatas. 2014.gadā bija 22 izstādes - 2 mēnesī. Izstādītās grāmatas piesaista 

apmeklētāju uzmanību un dažreiz tiek paņemtas tādas grāmatas, kurām ikdienā paiets 

garām. 
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Informācija par pasākumiem un jaunumiem  bibliotēkas darbā  tiek publicēti 

“Durbes novada vēstīs” rubrikā “Bibliotēku ziņas”. 

 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

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

bibliotekāro apkalpošanu, veikt uzziņu un informatīvi konsultatīvo darbu; 

2. Nodrošināt kvalitatīvus tehniskos pakalpojumus bibliotēkas apmeklētājiem-

datorprogrammu pielietošanu, pieeju internetam, elektroniskā paraksta 

izmantošanu; 

3. Piedalīties Liepājas rajona bibliotekāru mācībās, KIS rīkotajos semināros, 

pieredzes apmaiņā un Grāmatu svētkos; 

4. Paaugstināt darbinieka kvalifikāciju, piedaloties profesionālās pilnveides 

semināros un kursos; 

5. Izveidot Novadpētniecības istabu. 

 

Pamatā bibliotēkas galvenais uzdevums ir un būs apmeklētāju apkalpošana, 

informācijas sniegšana. Jārod iespēja plašākai fondu papildināšanai, izmantojot budžeta 

līdzekļus, KKF. Iedzīvotāji tiek aicināti dāvināt grāmatas savai bibliotēkai. 

 

9.4. Vecpils pagasta bibliotēka 

 

Durbes novada Vecpils pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un 

informācijas iestāde. Tās juridiskā adrese: Vecpils bibliotēka, „Vecpils pamatskola”, 

Vecpils pagasts, Durbes novads, LV-3441. 

Bibliotēka reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2004.g. 7.janvārī 

ar numuru BLB0407,  akreditēta 21.09.2009.g., apliecības nr. 627. 

 
 

Bibliotēkā pieejami sekojoši bezmaksas pakalpojumi: 

 grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas un izsniegšana lasīšanai 

mājās; 

 informācijas un bibliogrāfisko uzziņu sniegšana; 
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 tematiskās literatūras  izstādes; 

 datoru un interneta lietošana;  

 konsultēšana un apmācība elektronisko resursu izmantošanā; 

 SBA pakalpojumi; 

 DVD videofilmu skatīšanās; 

 Skenēšana 

Bibliotēkā pieejami sekojoši maksas pakalpojumi: 

 kopēšana (melnbalta A4 un A3 formāts un krāsaina A4). 

 

 

 
1.attēls. Bibliotēkas lietotāju skaits no 2010. – 2014.gadam 

 

 
2.attēls. Bibliotēkas apmeklējumu skaits no 2011. – 2014.gadam 
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3.attēls. Bibliotēkas izsniegto iespieddarbu no 2011. – 2014.gadam 

 

Lasītāju skaits bibliotēkā 2014.gadā – 146. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas ir 

samazinājies par 18 lietotājiem. Samazinājies arī apmeklētāju un izsniegto iespieddarbu 

skaits. Iemesli: 

1) ar katru gadu samazinās pagasta iedzīvotāju kopskaits; 

2) vasaras mēnešos bibliotēkas pakalpojumu pieejamība bija ierobežota remonta, 

grāmatu fonda pārvietošanas dēļ. 

 

Lietotājiem nepieciešamās grāmatas, kuras nav bibliotēkā, tiek piegādātas no 

citām bibliotēkām (Durbes, Grobiņas pilsētas, Liepājas Zinātniskās bibliotēkas, 

Liepājas bērnu bibliotēkas “Vecliepājas Rūķis”, Latvijas Nacionālās bibliotēkas). 

2014.gadā no citām bibliotēkām piegādātas 32 grāmatas. 

Bibliotēkas krājumu veido: 

1) grāmatas,  

2) seriālizdevumi,  

3) elektroniskie dokumenti, 

4) interneta resursi – datu bāzes LETONIKA un NEWS LV. 
 

Jaunieguvumi veido 146 fiziskās vienības, t.sk.,: 

 grāmatas – 107, 

 seriālizdevumi – 36, 

 audiovizuālie dokumenti – 3. 

 

Abonēts finanšu iespējām atbilstošs periodisko izdevumu klāsts – Kurzemes 

Vārds, Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Leģendas, Praktiskais Latvietis, 

Mājas Viesis, Dārzs, Spicīte. 

 

Bibliotēkas krājumā uz 2014.gada 31.decembri ir 6788 vienības, tai skaitā: 

 grāmatas – 6702, tai skaitā bērnu – 600, 

 seriālizdevumi – 72, 

 elektroniskie un audiovizuālie dokumenti  - 14. 

Krājums pamatā komplektēts valsts valodā. 
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Bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības uzlabošanai 

bibliotēkā organizēti pasākumi: 

1) Novadu 13.grāmatu svētku Medzē 24.oktobrī apmeklējums.  

Vienlaikus satikt tik daudz pazīstamus radošus māksliniekus – tā ir šo svētku 

priekšrocība, ko katrai bibliotēkai atsevišķi nav mērķtiecīgi organizēt. 

 

2) E-prasmju nedēļa bibliotēkā tiek organizēta jau piekto gadu pēc kārtas. Tā ir 

sabiedrības  informēšanas kampaņa, lai demonstrētu e-prasmju nozīmi darbā, 

karjeras attīstībā un izaugsmē digitālajā laikmetā. Pasākumi organizēti nedēļas 

garumā no 24. līdz 30.martam. Ikvienam tika dotas iespējas atrast savām 

spējām un interesēm atbilstošas aktivitātes un nodarbes. Galvenais uzsvars 

šoreiz tika likts uz valsts un pašvaldību piedāvātajiem e-pakalpojumiem – 

dokumentu kārtošanu, maksājumu veikšanu, ko iespējams veikt, neizejot no 

savas dzīvesvietas. Speciāla apmācību programma izveidota datorlietotājiem-

iesācējiem.  

   

Bibliotēkā izvietota 41 izstāde un pastāvīgā izstāde “Jaunumi”. Veidojot izstādes 

par noteiktām tēmām un rakstniekiem – jubilāriem, tiek popularizētas un rosināts lasīt 

arī bibliotēkas krājuma vecākās grāmatas. 

 

 
 



DURBES NOVADA DOMES 2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

42 
 

4.attēls. Plauktu izstāde rosina lasītāju interesi arī par agrāk izdotām grāmatām.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margaritas Stārastes 100.dzimšanas dienai veltītās aktivitātes 
Februārī, atzīmējot bērnu rakstnieces un mākslinieces simtgadi, bibliotēka 

iepazīstināja mazos lasītājus ar Margaritas Stārastes daiļradi, gan lasot pasaku 

grāmatiņas, gan zīmējot ilustrācijas iemīļotai grāmatai.  

 

Piedalīšanās Bērnu un jauniešu žūrijā 

Bibliotēka astoto gadu piedalījās bērnu 

lasīšanas veicināšanas programmā. 

Iesaistījās 17 bērni,  un 5 vecāki, par centību 

un izturību saņemot arī nelielas balviņas. Šī 

mērķprogramma deva iespēju lasīt labu 

bērnu literatūru, bērni tika disciplinēti 

lasīšanai noteiktos termiņos. Projekta 

ieguvums ir arī sadarbības veicināšana starp 

skolu, vecākiem, sabiedrību, bērnu 

lasītprasmes veicināšana, bērnu piesaiste 

bibliotēkai un tās pakalpojumu 

popularizēšana. 
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Kopā ar tradicionālajiem informācijas resursiem – grāmatām un preses 

izdevumiem, bibliotēka piedāvā elektronisko resursu pieejamību un izmantošanu – 

interneta pakalpojumus un pieeju datu bāzēm: Letonika un News.lv laikrakstu un 

žurnālu bibliotēkai. 

 

 
Bibliotēkas lietotājiem pieejami 6 datori, kas apmierina lietotāju vajadzības. 

Bibliotēkas rīcībā ir projektors ar ekrānu, kopētājs, 2 multifunkcionālās iekārtas, 

fotoaparāts, diktofons, printeris (melnbaltais). 

 

 
 

Apmeklētāju konsultēšana un apmācība tradicionālo un elektronisko informācijas 

resursu izmantošanā notiek gan ikdienas darba procesā, gan bezmaksas individuālu 

apmācību veidā.  
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Par jaunumiem un aktualitātēm, kā arī darba jautājumos lieliska sadarbība 

izveidojusies ar Liepājas Zinātniskās bibliotēkas metodiskajiem un citiem 

darbiniekiem. Par aktualitātēm tiekam informēti semināros, kā arī ar e-pasta un telefona 

starpniecību. 

Aizvadītajā gadā atmiņā paliekošs un turpmākam darbam iedvesmojošs bija 

pieredzes apmaiņas brauciens pa Latgales reģiona bibliotēkām.  

 

 
 

5. attēls. Kārtējā pieredzes apmaiņas braucienā varēja pārliecināties, ka pašvaldības par savām 

bibliotēkām ļoti rūpējas, telpas kļūst plašākas, gaišākas, mājīgākas.  

 

Vecpils pagasta bibliotēkas finanšu resursus veido Durbes novada Domes 

piešķirtie budžeta līdzekļi, valsts mērķdotācija interneta nodrošināšanai un 

dāvinājumiem. 2014.gada oktobrī bibliotēkā sākta bibliotēku informācijas sistēmas 

Alise ieviešana.  

Vasarā bibliotēkā veikts remonts, telpas ir siltas, daļēji atjaunotas mēbeles. 

Pēc remonta un telpu pārkārtošanas bibliotēkai pieejama mazāka telpu platība 

nekā iepriekš. Apgrūtināta atsevišķas bērnu zonas iekārtošana. 

 

Telpu kopējā platība m2 2011.gadā –  141 

2014.gadā -    77 

 

Pārskata gadā iegādāts – grāmatu plaukti vienpusīgie, grāmatu plaukti divpusīgie, 

2 plaukti žurnāliem, 2 plaukti, rakstāmgalds. 

 

Bibliotēka apvieno dažādu vecumu iedzīvotājus, tā ir kļuvusi par tikšanās, domu 

un viedokļu apmaiņas vietu. Ja nopirkt jaunu grāmatu vai abonēt laikrakstus un žurnālus 

rocība vairs neatļauj, tos gan izlasīt, gan apspriest var turpat bibliotēkā. 

Citi apmeklētāji caur internetbanku veic maksājumus, globālajā tīmeklī meklē un 

atrod darbu, mācās, paaugstina savu kvalifikāciju, pērk un pārdod vai iegūst citu sev 

noderīgu informāciju vai atrod sen neredzētu draugu. 

Dažs atnāk paskatīties grāmatu izstādi vai filmu, tā bagātinot sevi ar kultūras 

vērtībām, kāds vienkārši vēlas parunāties. 

Sabiedrības un pašvaldības atbalsts dod pozitīvu stimulu bibliotēkas 

turpmākajam darbam. 

 

9.5. Lieģu bibliotēka 

 

Bibliotēkas darbības vispārējais raksturojums. 
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Lieģu bibliotēkas izveide datēta ap 1935. gadu, kad bibliotēka bijusi 

Lauksaimnieku biedrības bibliotēka. Bibliotēka apkalpo Lieģu, Durbes pilsētas un 

apkārtējās lauku teritorijas iedzīvotājus, kā arī citus interesentus. Lieģu bibliotēka veic 

kultūras, informācijas, izglītības, sociālās un izklaidējošās funkcijas. Bibliotēkas 

galvenais uzdevums ir radīt apkalpojamās teritorijas iedzīvotājiem modernu un 

kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošināt ikvienam interesentam piekļuvi informācijas 

un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā 

formātā. Informācijas un uzziņu meklēšanā tiek izmantots internets, datubāzes, 

elektroniskie katalogi, LNB nacionālā bibliogrāfija, bibliotēkas krājums, 

starpbibliotēku abonements. Lieģu bibliotēkas lietotāji ir bērni un  jaunieši - skolēni, 

studenti, profesionālo mācību iestāžu audzēkņi, dažāda vecuma un profesiju 

pieaugušie. Bibliotēkas pakalpojumi - grāmatu, žurnālu izsniegšana, brīva pieeja 

internetam, visa veida informācijas nodrošināšana iespēju robežās, ikviens var atrast 

sev piemērotu literatūru, izmantot internetu un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 

 

BIBLIOTĒKAS MISIJA: 

Nodrošināt Durbes pilsētas Lieģu ciema iedzīvotājiem universālos informācijas 

pakalpojumus, vienlīdzīgas iespējas piekļūt informācijai, līdzvērtīgu un kvalitatīvu 

piekļuvi informācijas resursiem, sniegt ieguldījumu informācijas apkopošanā un 

zināšanu nodošanai sabiedrības vajadzībām, veicināt iedzīvotāju izglītības un zināšanu 

atbilstību atbilstoši mūsdienu tendencēm. 

 

DARBĪBAS MĒRĶI: 

 Radīt Lieģu ciema iedzīvotājiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi; 

 Iekļauties Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā; 

 Saglabāt un nodrošināt pieeju vietējiem kultūras resursiem; 

 Nodrošinot ikviena indivīda piekļuvi informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijām (IKT), informācijai un informācijas resursiem, veicināt viņu 

dzīves kvalitātes celšanos; 

 Padarīt bibliotēku aicinošāku sociāli atstumtajām iedzīvotāju grupām, veicināt 

IKT izmantošanu šīs iedzīvotāju grupas vidū, līdz ar to veicināt to iekļaušanos 

informācijas sabiedrībā; 

 Nodrošināt atbalstu formālās un neformālās izglītības iegūšanai mūža garumā. 

 

Bibliotēka akreditēta 2008.gada 20.novembrī. Piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Krājumu komplektēšanas un organizācijas politika.  

Mūsdienu tehnoloģiju un attīstības laikmetā ir grūti saglabāt to vērtību, kāda ir 

grāmatai. Grāmata ir nenovērtējama, tādēļ ir liels prieks, ka arī Lieģu iedzīvotājiem un 

ne tikai, ir tā iespēja atnākt uz bibliotēku, kas ir kultūras un informācijas centrs, lai 

varētu saņemt sev interesējošu un saistošu literatūru. 

2014.gadā bibliotēkā jaunieguvumi sastāda 413 iespieddarbu vienības, no tā 192 

ir grāmatas un 221 seriālizdevumi, jaunievedumu avots par summu EUR 1193.71 ir no 

Durbes novada domes finansējuma. 

 

Krājuma kustība 2014. gadā 
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Fonda kustība Fondā pavisam Grāmatas Seriālizdevumi 

Ienācis 413 192 221 

Izslēgts 0 0 0 

Krājums 3940 3386 554 

 

Krājumu komplektēšana: 

 Bibliotēkas komplektēšanas koncepcijas izstrāde. Krājuma attīstības prognoze 

tiek veidota ievērojot bibliotēkas pamatfunkcijas – informācijas, izglītības un 

kultūras savstarpēju mijiedarbību. Aktuāla, kvalitatīva krājuma iegāde ir 

ikvienas bibliotēkas galvenais uzdevums, lai varētu veikt bibliotēkas funkcijas, 

kas gadu laikā ir pieaugušas un kļuvušas ļoti nopietnas. Lielākais uzsvars likts 

uz daudzveidību krājumu komplektēšanā; 

 Prioritāte komplektēšanā dota latviešu oriģinālliteratūrai un uzziņu 

izdevumiem, protams, arī lasītāju izteiktajām vēlmēm par krājuma saturu; 

 Projektā konkursā VKKF „ Bērnu žūrijā ”, ar to tiek papildināta bērnu literatūra; 

 Fonds tiek papildināts ar katru gadu piedalīšanos Grāmatu svētkos; 

 Regulārs darbs veikts pie fondu kārtošanas un grāmatu labošanas; 

 Iepirktas jaunās grāmatas.  

 

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība. 

Bibliotēkas telpas atrodas Lieģu kultūras nama telpās, otrajā stāvā. Bibliotēka 

atrodas teritoriāli nozīmīgā vietā, jo netālu atrodas citas sociāli nozīmīgas ēkas, kā 

Durbes pilsētas pašvaldība, pasts, sociālais centrs. Telpas nav plašas, bet pieejamas 

apmeklētājiem, kas vēlas apvienot patīkamo ar lietderīgo. Aktīvākie lasītāji Lieģu 

bibliotēkā – pensionāri. Skolas vecuma bērni bibliotēku galvenokārt izmanto, lai 

piekļūtu IT tehnoloģijām 

 brīvpieejas literatūras krājumu izsniegšana uz mājām; 

 periodikas izsniegšana uz mājām; 

 bezmaksas pieeja interneta resursiem; 

 elektronisko katalogu izmantošanu; 

 6 datorizētas lietotāju darba vietas; 

 bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas; 

 SBA pakalpojumi; 

 lasīšanu un grāmatu popularizējoši pasākumi (VKKF kultūras programma 

„Bērnu žūrija”) 

 maksas pakalpojumi: kopēšana, skenēšana, izdruka; 

 esošo pakalpojumu pilnveidošana un jaunu ieviešana notiek ņemot vērā 

lietotāju vēlmes un vajadzības, kā arī bibliotēkas iespējas. 

 

Bibliotēkas galvenie darba virzieni 2014.gadā: 

 Nodrošināt bibliotēkas lietotājiem pieejamos pakalpojumus; 

 Apkopot uzziņu informācijas materiālus un lietotājus konsultēt informācijas 

meklēšanas jomā un pielietošanā; 

 krājuma veidošanas koncepcijas izstrāde, sadarbojoties ar pārējām bibliotēkas 

struktūrvienībām, nosakot atlases kritērijus un prioritātes; 

 krājuma kārtējā komplektēšana - sistemātiska un plānveidīga bibliotēkas 

krājuma papildināšana ar jauniznākušajiem iespieddarbiem; 
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 piekomplektēšanas darbs - bibliotēkas krājuma papildināšana ar trūkstošiem vai 

nepietiekama eksemplāru skaitā esošiem iespieddarbiem; 

 norakstīšana - krājuma pastāvīga atbrīvošana no iespieddarbiem, kas bibliotēkai 

nav vajadzīgi un ir novecojuši; 

 veidot bibliotēkas elektronisko katalogu, strādāt ar programmu Alise 4i; 

 apstrādāt, pilnveidot novadpētniecības materiālus un tematiskās mapes; 

 Informēt iedzīvotājus par bibliotēkas jaunumiem. 

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem. 

Lieģu bibliotēka pasākumus organizē iesaistot dažādu kategoriju lietotājus ar 

dažādām interesēm. Pasākumi tiek organizēti individuāli vai sadarbojoties ar Lieģu 

kultūras namu vai bērnu centru. 

 

 Monētu dienas bibliotēkā; 

 14. -17. marts – Lieldienu gaidīšanas pasākumi un lieldienu pēcpusdiena 

bērniem. Pasākums sadarbojoties ar Lieģu bērnistabu; 

 Dalība konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti”; 

 Bērnu sporta pēcpusdiena iejūtoties pasaku tēlos; 

 Dzejas dienas – septembrī; 

 Bērnu Žūrijas veicināšanas pasākums, tikšanās ar bērniem. Organizē bibliotēkas 

vadītāja – oktobris; 

 Ziemassvētku gaidīšana. Adventes laikā katru nedēļu lasītājus iesaista dažādās 

aktivitātēs. 
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Linda Pirkovska konkursa „Kā atmodināt Saulcerīti” ietvaros 

 

Informācijas pakalpojumu attīstība. 

 

 Palielinās interneta lietotāju skaits novadā. Durbes novadā ikvienam 

iedzīvotājam ir brīvi piekļūt bezmaksas internetam bibliotēkās, skolā un divos 

informācijas centros; 

 Uz vietas notiek individuāla lietotāju apmācība, lai ikkatrs varētu patstāvīgi 

strādāt ar bibliotēkā esošām tehnoloģijām un ja nepieciešams bibliotēka palīdz 

veikt nepieciešamos pakalpojumus, kas saistīti ar IT tehnoloģijām; 

 Studenti izmanot elektroniskos uzziņu katalogus, kas pieejami tikai 

bibliotēkām. 

 

Literatūras izstādes 2014.gadā: 

Regulāri tiek organizētas dažādas literatūras izstādes – par autoriem, tradīcijām, 

novadpētniecību un tematiskās izstādes, un tai atbilstošu literatūras atlasi no bibliotēkas 

krājumiem, jaunieguvumu izstādes, pasākuma veidošana, piemēram, lieldienu 

gaidīšanas pasākums bērniem. Veicinām interesi lasītājos par rakstniekiem, 

dzejniekiem, tradīcijām un novadpētniecību. Kā arī piesaistīt jaunus bibliotēkas 

lasītājus, lietotājus. 

 

Novadpētniecības darbs. 
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Bibliotēkā tiek vākta un apkopota dažāda veida informācija par Durbes novadu. 

Galvenokārt novadpētniecības materiālos apkopota informācija par novada vēsturi. 

Tiek saglabāta arī informācija par ievērojamiem novadniekiem. Materiālus izmanto 

skolēni un studenti, kā arī citi interesenti.  

 

Projektu izstrāde bibliotēkā. 
KKF mērķprogrammas “Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu 

bērniem attīstīšana” I posma Bērnu žūrijas konkursā.  

Piedalījāmies konkursā “Kā atmodināt Saulcerīti”. 

 

Metodiskā darba raksturojums. 
Metodiskais darbs tiek organizēts atbilstoši noteiktajām prasībām. Nepieciešamo 

informāciju ātri un kvalitatīvi nodrošina vienotais informācijas tīkls. Ir iespējams ātri 

un operatīvi nosūtīt un saņemt jaunāko informāciju un citus dokumentus. Kā arī ar 

Alises IIS palīdzību ātri var noskaidrot lasītāja informāciju citās bibliotēkās. Izmantoju 

kalendāru bibliotēkām, informācija par bibliotēku darba aktualitātēm rajonā un valstī, 

par datu bāzēm un to izmantošanu, par iespējām celt profesionālo darba meistarību, kā 

arī dažādi praktiski uzdevumi. Tiek sniegtas konsultācijas par informācijas atlasi IIS 

Alise katalogos, informācijas meklēšana internetā un e- pasta lietošana. 

 

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 
2014.gadā pabeigta Durbes novada Lieģu bibliotēkas labiekārtošanā. Iepirkti un 

uzstādīti plaukti, kā arī iekārtots bērnu stūrītis mazajiem lasītājiem. Bibliotēka var 

lepoties ar gaišu un pozitīvu iekārtojumu. 

 
Lieģu bērni min krust vārdu mīklas. 
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Bibliotēkas personāls. 

Durbes novada Lieģu bibliotēkā strādā viens darbinieks: Agita Stase. 

 
A.Stase Alises Brīnumzemē tēlā. 

 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums. 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums ir atkarīgs no pašvaldības finansiālajām 

iespējām. Tomēr 2014.gada bibliotēkas finansējums mazliet palielinājies, kas ir 

pozitīva tendence.  

 

Sadarbība ar pašvaldību un citām institūcijām Publicitāte. 
Bibliotēka darbību atspoguļo vietējā novada laikrakstā “Durbes Novada Vēstīs”, 

Liepājas rajona avīzēs “Kurzemes Vārds”, “Kursas Laiks” un novada mājas lapā 

www.durbe.lv 

http://www.durbe.lv/
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Lieģu bērni un jaunieši pasākumā Sporto ar pasaku tēliem. 

 

10. Lauksaimniecības konsultants 

 

Lauksaimniekiem regulāri tiek sniegtas konsultācijas Durbē, Skolas ielā 3. 

Otrdienās apmeklētāji līdz pusdienai tiek pieņemti Dunalkas pagasta pārvaldē, 

pēcpusdienā Vecpils pagasta pārvaldē. 

2014.gadā reģistrējušies 1230 apmeklētāji. Notikušas 16 dažādu nozaru mācības 

lauksaimniekiem, ko apmeklējuši 630 apmeklētāji no visa Kurzemes reģiona. Ir 

noorganizēti un notikuši 3 gadatirgi, viens stādu tirgus, kā arī 2 amatnieku tirdziņi 

(Durbes pilsētas svētkos un Zemlikas festivālā). Novada uzņēmēji maijā piedalījās 

Liepājā, Līvas tirgus pasākumā piedāvājot savu produkciju un prezentējot mūsu 

novadu. Septembrī, ar novada domes atbalstu trīs uzņēmēji piedalījās izstādē “Rīga 

food 2014”. Notika arī trešie ābolu svētki un konference par jaunākajām un 

perspektīvajām ābolu šķirnēm par godu Durbes dārznieka Sīmaņa Klēvera 180 

dzimšanas dienai. 

Rundāles novada mājražotāji divas dienas iepazinās ar mūsu novada 

mājražotājiem. 

Liepājas puses un Saldus novadu lauksaimniecības konsultanti tika iepazīstināti 

ar mūsu novada aktīvākajām saimniecībām un uzņēmējiem. Durbes vidusskolas 

sākumskolas klases skolēni tika iepazīstināti ar mūsu novada saimniecībām un aizvesti 

uz Cīravas Profesionālo vidusskolu, lai gūtu iespaidu par profesijas apguves iespējām. 
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11. Dzimtsarakstu nodaļa 

 

2007.gadā saskaņā ar MK 2007.gada 4.septembra noteikumiem Nr. 596 

“Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” un saskaņā ar 

Administratīvi teritoriālās reformas likumu Durbes novadā apvienojās Liepājas rajona 

Durbes novads, Vecpils un Dunalkas pagasti. Durbes novada pašvaldība darbu uzsāka 

pēc pašvaldību vēlēšanām - 2009.gada 1.jūlijā. 

Ar Durbes novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes Nr.14 lēmumu tika izveidota 

Durbes novada Dzimtsarakstu nodaļa, kura darbu uzsāka ar 2009.gada 1.augustu. 

Durbes novada Dzimtsarakstu nodaļa ir Durbes novada pašvaldības 

administrācijas struktūrvienība, kas saskaņā ar Latvijas  Republikas normatīvajiem 

aktiem, Durbes novada pašvaldības nolikumu un Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu 

nodrošina valsts deleģētās funkcijas. 

Nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana un 

civilstāvokļa aktu reģistru arhīva veidošana saskaņā ar likumdošanas noteiktām 

normām. 

Dzimtsarakstu nodaļa savas funkcijas un uzdevumus veic pastāvīgi sadarbojoties 

ar novada domes administrāciju, struktūrvienībām un pārvaldēm, kā arī ar valsts vai 

citu pašvaldību institūcijām un iestādēm. 

Durbes novada Dzimtsarakstu nodaļā strādā divi (2) darbinieki – dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja un dzimtsarakstu nodaļas speciālists. Nodaļas darbu plāno un vada 

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Lai apmeklētājiem nodrošinātu dzimtsarakstu nodaļas 

sniegto pakalpojumu nepārtrauktību, dzimtsarakstu nodaļas vadītājas prombūtnes laikā 

viņu aizvieto dzimtsarakstu nodaļas speciāliste. 

Nodaļas uzturēšanas izdevumi tiek finansēti no šiem mērķiem paredzētiem 

Durbes novada domes Administrācijas budžeta līdzekļiem. 

No 2014.gada dzimtsarakstu nodaļa ir iekļauta Latvijas Nacionālā arhīva Liepājas 

zonālā valsts arhīva uzraugāmo institūciju sarakstā. 

Katru gadu, pēc lietu nomenklatūras, tiek apstrādāts lietas izejot no likuma “Par 

arhīviem”. 

Nodaļas arhīvā glabājas lietas sākot ar 1994.gadu. 

Dzimtsarakstu nodaļas uzraudzību veic LR Tieslietu ministrs. LR Tieslietu 

ministrija uzrauga normatīvo aktu ievērošanu civilstāvokļa aktu reģistrācijā, kā arī 

metodiski vada Dzimtsarakstu nodaļu. Nodaļas darbības pārraudzību par normatīvo 

aktu ievērošanu civilstāvokļa aktu reģistrācijā veic Tieslietu  ministrijas Dzimtsarakstu 

departaments. 

Durbes novada dzimtsarakstu nodaļas darbība 2014.gadā salīdzinājumā ar 

2013.gadu: 

 

 2014.gads 2013.gads 

   

Jaundzimušie 22 31 

   tajā skaitā :   

         zēni 14 12 

   t. sk. latvieši 11 12 

   latviešu jauktās ģimenēs 3 3 

         meitenes 8 19 

   t. sk. latvietes 4 19 
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   latviešu jauktās ģimenēs 4 1 

   atzīta paternitāte  17 12 

   bez  ziņām par tēvu nav 2 

        t. sk .  jaundzimušie            

   Durbē un Durbes pag.  5 4 

   Tadaiķu pagastā 6 14 

   Dunalkas pagastā 7 9 

   Vecpils pagastā 4 4 

 Mirušie 20 31 

   līdz 60 gadu vecumam 2 5 

   no 60 līdz  70 gadu vecumam 2 2 

   no 70 līdz 80 gadu vecumam 5 12 

   no 80 līdz 90 gadu vecumam 4 10 

   virs 90 gadu vecumam 2 2 

         vīrieši 14 17 

         sievietes 6 14 

        t. sk .  mirušie            

   Durbē un Durbes pag.  6 14 

   Tadaiķu pagastā 3 5 

   Dunalkas pagastā 7 8 

   Vecpils pagastā 3 4 

   Deklarētā dzīvesvieta citur 1 - 

 Laulības 6 1 

      Tai skaitā baznīcā 3 1 

       latviešu pāri 4 1 

       latviešu jauktās ģimenes 2 nav 

        t. sk .    pēc deklarētās 

dzīvesvietas        

  

   Durbē un Durbes pag.  1 nav 

   Tadaiķu pagastā 2 1 

   Dunalkas pagastā nav nav 

   Vecpils pagastā nav nav 

   Deklarēti citur  3 nav 

   

 

2014.gadā bērniem dotie vārdi: 

Meitenēm: Aiga, Evelīna, Gabriela, Dārta, Nikola, Marija, Viktorija 

Divi vārdi: Kristīne Krista 

 

Zēniem: Niks, Mārcis, Emīls (2x), Gustavs, Jānis, Valters, Ralfs, Krists, Matīss, 

Miķelis, Jēkabs 

Divi vārdi: Tomass Ernests, Markuss Jānis 

 

 

2013.gadā bērniem dotie vārdi: 

Meitenēm: Elīza, Elīna (2x) , Estere, Viktorija, Anete, Katrīna, Samanta, Anete, 

Maija, Marta ,Ketija, Dārta, Beāte, Olita. 

Divi vārdi: Keita Marija, Dana Alma, Ance Luīze, Gabriels Eduards. 
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Zēniem: Ādams, Markus, Dans, Alekss, Gustavs, Jānis, Markuss, Kristaps, 

Kristofers, Jēkabs, Kristiāns. 

Divi vārdi: Gabriels Eduards. 

 

Atzīmētas kāzu jubilejas: 

2014.gadā – nav; 

2013.gadā – nav. 

 

12. Bāriņtiesa 

 

2014.gadā Durbes novada bāriņtiesas lietvedībā bija 59 lietas, no tām 8 

ierosinātas 2014.gadā. 2014.gadā bāriņtiesā pieņemti 24 lēmumi. 

Pašvaldības teritorijā dzīvo viena audžuģimene, kurai ar bāriņtiesas lēmumu 

piešķirts audžuģimenes statuss, un kurā uzturas 2 bērni. 

Par deviņām pašvaldībā dzīvojošām ģimenēm, kurās netiek pietiekami 

nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, informēts pašvaldības Sociālais dienests. 

Pārskata gadā aizgādnība pārtraukta pār vienu bērnu abiem vecākiem. Par 6 

vecākiem pieņemts lēmums par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai. 

Tiesā iesniegti trīs prasību pieteikumi aizgādības tiesību atņemšanai četriem vecākiem. 

Ārpusģimenes aprūpē nonākuši 4 bērni, no tiem 1 bērns ievietots audžuģimenē, 

3 bērni ievietoti “Centrā Elizabete”, Jelgavā. 

11 personas atrodas aizgādnībā. 

Pieņemti pieci lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu 

mantisko interešu nodrošināšanu. 

1 lēmums pieņemts par atzinuma sniegšanu tiesai par saskarsmes tiesību 

izmantošanas kārtību. 

Par vienu bērnu bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu valsts garantētā ģimenes pabalsta 

izmaksas pārtraukšanai personai, kura bērnu faktiski neaudzina, un pabalsta izmaksu 

personai, kura faktiski audzina bērnu. 

2014.gadā bāriņtiesā veiktas 63 notariālās funkcijas par summu 463,85 eiro. 

 

13. Sociālais dienests 

 

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

pakalpojumus Durbes novada iedzīvotājiem. Nodrošinot sociālā darba speciālistu 

palīdzību visā novada teritorijā, organizējot pieņemšanas pagastu pārvaldēs. Sniedzot 

palīdzību transporta nodrošināšanā medicīnas speciālistu apmeklējumiem, Sociālās 

palīdzības pabalstiem, pakalpojumiem un cita veida palīdzībai 2014.gadā izlietoti Eur 

86867,3 – izmaksāti pabalsti GMI, dzīvokļa, veselības aprūpes (dažādām personu 

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

kompensācijas, pabalsti sociāli mazaizsargātajām – ar invaliditāti, politiski 

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

Saņemti un izskatīti 580 klientu iesniegumi, pieņemti 439 lēmumi, izdoti 277 

rīkojumi par pabalstu piešķiršanu, izsniegtas 98 izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes 

/ personas statusam.  
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Sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu, sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā, izvērtējot 

nepieciešamību ir saņēmuši 7 nepilngadīgi bērni. Sociālo rehabilitāciju institūcijā / 

krīzes centrā 9 nepilngadīgi bērni. 

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

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

ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes iestādē, kopā 2014. gadā iestādēs uzturējās 11 

novada iedzīvotāji. 

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

ilgstoša, 2014. gadā, 11 personām, tiek sniegta palīdzība mājas uzkopšanā, komunālo 

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

transporta pakalpojumi iedzīvotāju nogādāšanai ārstniecības iestādēs, veselības 

pārbaudēm, ievietošanai stacionārā, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai, valsts 

apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. 

Pēc iedzīvotāju pieprasījuma un iesniegtajiem dokumentiem pieņemti 6 lēmumi, 

par pakalpojuma nepieciešamību saņemt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus institūcijās. 

Apmaksāta ekskursija un nodrošināti pavadošie speciālisti cilvēkiem ar īpašajām 

vajadzībām. Asistentu pakalpojums tika nodrošināts 9 personām. 

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

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

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

sagādē, bērniem līdz divu gadu vecumam kopumā palīdzēts 24 ģimenēm ar maziem 

bērniem. 

Administrēta „Latvenergo” piešķirtās atlaides elektroenerģijai, datu ievade 

pašvaldības administrēšanas sistēmā SOPA, pildītas regulāras kļūdu novēršanas 

funkcijas. 

Nodrošināta sadarbība ar Fondu „Ziedot”, un Latvijas Pirmās Palīdzības Vienības 

atbalstu nodrošināta palīdzība trūcīgajām ģimenēm ar bērniem līdz divu gadu vecumam 

un vientuļajām trūcīgajām pensionāru ģimenēm. 

Sadarbība ar lietoto preču veikalu „Otrā elpa” piegādātas drēbes un sadzīves 

priekšmeti trūcīgajām, maznodrošinātajām ģimenēm. 

Eiropas sociālā fonda projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 

pašvaldībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” tika nodarbinātas personas Projekta 

dalībnieki iesaistījušies novada teritorijas labiekārtošanas darbos. 

Veikta sarakste ar pašvaldībā un ārpus tās esošajām institūcijām, gatavoti 

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

noskaidrošana riska ģimenēs, risināti sociālie gadījumi, sniegtas konsultācijas 

situācijas. Rehabilitācijas plānu izstrāde, novērtējumu izstrāde. Sadarbība ar bāriņtiesu, 

policiju, Nodarbinātības valsts aģentūru. Sniegta palīdzība un izvērtējumi invaliditātes 

ekspertīzes dokumentu aizpildīšanā un iesniegšanā VDEĀK, kā arī transporta 

nodrošinājums ekspertīzes veikšanai. 
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14. SVP “Durbe” 

 

Biedrība “Sabiedriskā vides pārvalde DURBE” 2014.gadā ir īstenojusi projektu 

“Informatīvi izglītojošas ekspozīcijas izveide par Durbes ezeru”. Startējot biedrības 

“Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā – programmas Eiropas 

Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas 

attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas 

ieviešanai’, tika saņemts finansējums – Kopējās projekta  izmaksas: 25 832,74 EUR, 

Pašvaldības līdzfinansējums - 10%. 

Ir veikti ezera aizauguma mazināšanas pasākumi, izpļauti ap 20 ha. Durbes ezerā 

veikti 20 policijas reidi, sastādīti 7 administratīvo pārkāpumu akti. 

Ielaisti 5704 zandartu vienvasaras mazuļi par biedrības līdzekļiem. Valsts 

programmas ietvaros ezerā ielaisti 60 000 stikla zušu mazuļi. 
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15. Budžeta informācija 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadā, EUR 

Klasifikācijas 

kods 

Posteņa nosaukums Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

Plānā apstiprināts Plāns gadam ar  

izmaiņām 

Faktiskā izpilde 

I. IEŅĒMUMI KOPĀ 4 271 352 2 150 913 2 643 555 2 807 884 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 1 363 239 1 312 660 1 337 207 1 469 941 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 1 121 508 1 075 693 1 075 693 1 180 022 

1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa 

1 121 508 1 075 693 1 075 693 1 180 022 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa 

1 121 508 1 075 693 1 075 693 1 180 022 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 121 508 1 075 693 1 075 693 1 180 022 

1.4. Īpašuma nodokļi 241 732 236 967 261 514 289 919 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 241 732 236 967 261 514 289 919 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 241 732 236 967 261 514 289 919 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 191 850 25 612 32 376 38 318 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 

7 988 0 55 244 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un 

kancelejas nodevas 

1 693 1 423 1 753 1 258 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 12 621 5 691 7 600 11 380 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 23 314 4 269 7 884 16 063 

13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un 

no nodokļu pamatparāda 

kapitalizācijas 

146 234 14 229 15 084 9 373 
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3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

1 630 822 42 686 47 035 80 657 

5.0. Transferti 1 085 441 769 955 1 226 937 1 218 968 

17.0.0.0. No valsts budžeta daļēji finansēto 

atvasināto publisko personu un 

budžeta nefinansēto iestāžu transferti 

28 287 0 0 11 976 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1 036 586 748 612 1 211 087 1 192 567 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 20 568 21 343 15 850 14 425 
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Durbes novada pašvaldības plānotie ieņēmumi 2015.gadā EUR 
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2013.gada izpilde 241 732 1 693 12 621 1 299 043 1 630 822 28 287 1 036 586 20 568

2014.gada izpilde 289 919 1 258 11 380 1 205 702 80 657 11 976 1 192 567 14 425

Durbes novada pašvaldības ieņēmumu dinamika pret iepriekšējo gadu, tūkst.EUR
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Kods   Plāns 2015 gads 

  Nodokļu ieņēmumi  1 318 663 

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 066 589 

4.1.0.0 Nekustamā īpašuma nodoklis  252 074 

  Valsts (pašvaldības)nodevas 950 

9.0.0.0 Nodevas un maksājumi 950 

 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 30 

8.0.0.0 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 30 

  Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem  63 335 

21.0.0.0 Maksas pakalpojumi 63 335 

  Sodi un sankcijas  8 050 

10.0.0.0 Sodi un sankcijas  8 050 

  Pārējie nenodokļu ieņēmumi 3 951 

12.0.0.0 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 3 951 

  Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas  7 064 

13.0.0.0 Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas  7 064 

 Pašvaldību transferti 88 973 

17.0.0.0 Pašvaldību transferti 88 973 

  Norēķini ar pašvaldību budžetiem  12 000 

19.0.0.0 Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalp.  12 000 

  Maksājumi no pašvaldību  fiananšu izlīdzināšanas fonda 455 382 

18.6.4.0 Maksājumi no pašvaldību  finanšu izlīdzināšanas fonda 455 382 

  Valsts budžeta transferti 281 627 

18.6.2.0 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 204 618 

18.6.3.0 No Valsts budžeta saņemtie transferti ES līdzfinansējums projektiem 77 009 

                                                                                   KOPĀ:  
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  Atlikums PB uz 01.01.2015. 636 490 

                                                                        KOPĀ AR ATLIKUMU: 2 876 515 

Pamatbudžeta izdevumi 2014.gadā, EUR 

Klasifikācijas 

kods 

Posteņa nosaukums Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

Plānā apstiprināts Plāns gadam ar  

izmaiņām 

Faktiskā izpilde 

II. IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 

2 396 234 2 901 970  3 148 766 2 729 319 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 746 774 2 378 835  2 443 111 2 050 646 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 532 241 2 075 864 2 117 237 1 778 568 

1000 Atlīdzība 969 622 1 202 558 1 221 813 1 107 740 

1100 Atalgojums 779 627 972 648 986 856 892 850 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas // Darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 

189 995 229 910 234 957 214 890 

2000 Preces un pakalpojumi 562 619 873 306 895 424 670 828 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 

3 265 3 364 2 961 1 843 

2120 Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, 

dienesta, darba braucieni 

250 0 0 261 

2200 Pakalpojumi 303 762 527 445 557 467 414 611 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

252 241 332 872 325 372 251 477 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 3 348 3 850 3 849 2 758 
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2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi // Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 

3 5 775 5 775 139 

1.2. Procentu izdevumi 19 207 16 680 16 775 10 545 

4000 Procentu izdevumi 19 207 16 680 16 775 10 545 

4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 3 052 4 837 4 837 2 701 

4300 Pārējie procentu maksājumi 16 155 11 843 11 938 7 844 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  80 862 123 791 145 099 99 555 

3000 Subsīdijas un dotācijas 9 747 7 939 13 761 9 670 

3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu 

9 747 7 939 13 761 9 670 

6000 Sociālie pabalsti 71 115 115 852 131 338 89 885 

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 66 276 76 552 75 209 58 224 

6300 Sociālie pabalsti natūrā 3102 14 300 18 300 470 

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 

1 737 25 000 37 829 31 191 

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 

114 464 162 500 164 000 161 978 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti  114 464 162 500 164 000 161 978 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 114 464 162 500 164 000 161 978 

2.0. Kapitālie izdevumi 648 336 523 135 705 655 676 032 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 648 336 523 135 705 655 676 032 

5000 Pamatkapitāla veidošana 648 336 523 135 705 655 676 032 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 1 339 0  5 062 8 539 

5200 Pamatlīdzekļi 646 997 523 135 700 593 667 493 
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3.0. Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 

un nav klasificēti iepriekš 

1 124 0 0 2 641 

8000 Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 

un nav klasificēti iepriekš 

1 124 0 0 2 641 

  
IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām         

01.000 Vispārējie valdības dienesti 372 378 491 304 500 362 418 943 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 23 571 31 016 30 874 23 182 

04.000 Ekonomiskā darbība  82 179 0 10 850 10 240 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  603 158 430 232 665 776 772 627 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 322 209 447 009 478 609 403 208 

09.000 Izglītība 832 643 1 238 151 1 209 583 906 137 

10.000 Sociālā aizsardzība 160 094 264 258 252 712 194 982 
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Durbes novada pašvaldības plānotie izdevumi 2015.gadā EUR 

 

Klasifikācijas kods Nosaukums Plāns 2015.gads 

 01.000  Vispārējie valdības dienesti 532 681 

 03.000 Sabiedriskā kārtība 39 675 

 06.000 Dzīvokļu saimniecība un komunālie pakalpojumi 419 197 

 08.000  Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija 392609 

 09.000 Izglītība 860 397 

 010.000 Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana 281 642 

  KOPĀ 2 526 201 

F Aizņēmumu atmaksa 245 599 

F Akcijas un cita līdzdalība  pašu kapitālā 40 787 

  ATLIKUMĀ 63 928 

  IZDEVUMI KOPĀ AR ATLIKUMU 2 876 515 

      

ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 

1000 Atlīdzība 1 136 125 

1100 Atalgojums  918 132 

1200 D.d.valsts soc.apdr.obligātās iemaksas, soc.rakstura pab. 217 993 

2000 Preces un pakalpojumi 967 764 

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 4 173 
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2200 Pakalpojumi 671 330 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 282 916 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 3 315 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 6 030 

3000 Subsīdijas un dotācijas 15 600 

3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, nevalstiskām organizācijām un citām 

institūcijām 

15 600 

4000 Procentu izdevumi 9 865 

4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm  3 357 

4300 Pārējie procentu maksājumi 6 508 

5000 Pamatkapitāla veidošana 177 612 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 4 165 

5200 Pamatlīdzekļi 173 447 

6000 Sociālie pabalsti 125 235 

6200 Sociālie pabalsti naudā 71 235 

6300 Sociālie pabalsti natūrā 16 000 

6400 Pārējie maksājumi natūrā un kompensācijas 38 000 

7000 Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti  94 000 

7200 Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti  162 500 

F Aizņēmumu atmaksa 245 599 

F Akcijas un cita līdzdalība  pašu kapitālā 40 787 
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  IZDEVUMI KOPĀ 2 812 587 

  ATLIKUMĀ 63 928 

  IZDEVUMI KOPĀ AR ATLIKUMU 2 876 515 

 

 

 

Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2014.gadā, EUR 

Klasifikācijas 

kods 

Posteņa nosaukums Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

Plānā 

apstiprināts 

Plāns gadam ar  

izmaiņām 

Faktiskā 

izpilde 

I. IEŅĒMUMI KOPĀ 97 852 188 859 189 775 205 411 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 0 14 229 14 229 30 760 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 0 14 229 14 229 30 760 

1.9. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 0 14 229 14 229 30 760 

5.5.0.0. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 0 14 229 14 229 30 760 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 0 0 0 30 760 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 10 0 0 23 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 10 0 0 23 

8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un 

valsts parāda vērtspapīriem 

10 0 0 23 

5.0. Transferti 97 842 174 630 175 546 174 628 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 97 842 104 630 105 546 104 628 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 97 842 104 630 105 546 104 628 
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II. IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 

142 558 245 246 246 162 129 798 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 142 558 246 246 241 552 129 747 

1.1. Kārtējie izdevumi  142 558 245 246 241 552 129 747 

2000 Preces un pakalpojumi 142 558 245 246 241 552 129 747 

2200 Pakalpojumi 142 355 235 246 233 263 127 903 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

202 10 000 8 289 1 844 

2.0. Kapitālie izdevumi 0 0 4 610 51 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 0 0 4 610 51 

5000 Pamatkapitāla veidošana 0 0 4 610 51 

5200 Pamatlīdzekļi 0 0 4 610 51 

      

  IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 

        

05.000 Vides aizsardzība 166 61 310 62 226 8 688 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  142 392 183 936 183 936 121 110 

      

 

Ziedojuma un dāvinājuma budžeta ieņēmumi un izdevumi 2014.gadā, EUR 

Klasifikācijas 

kods 

Posteņa nosaukums Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

Plānā apstiprināts Plāns gadam ar  

izmaiņām 

Faktiskā izpilde 

I. IEŅĒMUMI KOPĀ 2 419 0 1 050 2 119 

6.0. Ziedojumi un dāvinājumi 2 419 0 1 050 2 119 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 2 419 0 1 050 2 119 
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23.4.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām 

personām 

2 419 0 1 050 1 113 

23.5.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām 

personām 

0 0 0 1 006 

II. IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 

2 419 0 1 050 1 073 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 2 419 0 550 1 073 

1.1. Kārtējie izdevumi  996 0 550 1 073 

2000 Preces un pakalpojumi 996 0 550 1 073 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0 0 100 773 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  1 423 0 0 0 

6000 Sociālie pabalsti 1 423 0 0 0 

6300 Sociālie pabalsti natūrā 1 423 0 0 0 

 IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 

    

01.000 Vispārējie valdības dienesti 569 0 0 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 427 0 450 576 

09.000 Izglītība 0 0 600 497 

10.000 Sociālā aizsardzība 1423 0 0 0 
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Pārskats par aizņēmumiem 2014.gadā 

 
Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 
 

NPK Aizdevējs Mērķis 

Līguma 

parakstīšanas 

datums  

Atlikusī 

summa 

pārskata 

perioda 

beigās, EUR 

          

1 Valsts kase 

Durbes novada tehniskās un 

sociālās infrastruktūras 

attīstības projektu īstenošanai 

25.06.2003 20 574.74 

2 Valsts kase 
A.Kronvalda Durbes 

vidusskolas siltināšana 
24.10.2008 10 995.94 

3 Valsts kase 

Durbes novada infrastruktūras 

attīstības tehnisko projektu 

izstrādei 

24.10.2008 30 847.87 

4 Valsts kase 
Katlu mājas malkas novietnes 

celtniecības pabeigšanai 
13.06.2008 13 399.17 

5 Valsts kase 
Durbes pilsētas katlu mājas 

novietnes izbūvei 
01.06.2007 11 529.53 

4 Valsts kase 

Durbes novada pirmsskolas 

izglītības iestādes "Ābolītis" 

paplašināšanai un telpu 

rekonstrukcijai, apmācību 

kabinetam 

01.06.2007 203 220.25 

5 Valsts kase 

Durbes novada sociālās aprūpes 

dienestu telpu izbūves 2. kārtas 

darbu līdzfinansējuma 

nodrošināšanai 

11.05.2007 59 248.39 

6 Valsts kase Infrastruktūras objektu attīstībai 14.09.2007 37 763.01 

7 Valsts kase Infrastruktūras objektu attīstībai 21.03.2006 110 983.99 

8 Valsts kase Kultūras nama renovācija 04.07.2005 8 964.09 

9 Valsts kase 
Durbes novada infrastruktūras 

attīstības projekta īstenošanai 
19.06.2004 56 986.02 

10 Valsts kase 
Raiņa / Robežu ielas  

rekonstrukcija Durbes pilsētā 
01.12.2009 23 812.11 
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11 Valsts kase 

Pašvaldības aktivitāšu 

īstenošana, lai nodrošinātu 

skolēnu pārvadāšanu (Latvijas-

Šveices sadarbība) 

23.11.2010 4 039.54 

12 Valsts kase 

ELFLA projekts "Durbes 

pilsētas Tirgus ielasposma 

rekonstrukcija 

23.11.2010 17 514.80 

13 Valsts kase 

Durbes pilsētas Zāļu ielas 

posma un stadiona 

rekonstrukcija 

13.07.2011 53 485.74 

14 Valsts kase 

Vecpils pamatskolas daļas 

rekonstrukcija par sporta un 

kultūras centru 

13.07.2011 172 662.26 

15 Valsts kase 
ELFLA projekts Dunalkas 

sporta halles rekonstrukcija 
09.05.2011 271 932.37 

16 Valsts kase Infrastruktūras objektu attīstībai 01.06.2007 121 786.45 

17 Valsts kase Infrastruktūras objektu attīstībai 28.05.2008 282 102.84 

18 Valsts kase 
Durbes pilsētas vēsturiskā 

centra ēku atjaunošana 
26.07.2012 136 403.97 

19 Valsts kase 

Laivu piestātnes, auto 

stāvvietas izbūve un 

piebraucamā ceļa 

rekonstrukcija pie Durbes ezera 

18.10.2012 14 797.85 

20 Valsts kase 

ELFLA projekta Nr. 11-02-

L32100-000249 Durbes 

kultūras nama rekonstrukcija 

īstenošanai 

19.12.2012 68 710.54 

21 Valsts kase 

ELFLA projekta Nr. 11-02-

L32100-000254 Autoceļa 

Durbe-Vārve rekonstrukcija 

īstenošanai 

19.12.2012 60 152.53 

22 Valsts kase 

ELFLA projekts Nr. 11-02-

L32100-000256 Aizputes ielas 

rekonstrukcija  

02.08.2013 45 116.63 

23 Valsts kase 

Latvijas-Lietuvas sadarbības 

pārrobežu programmas projekts 

Nr. LLIV-326 Autoceļa 

Rijnieki-Dumbrāji 

rekonstrukcija 

10.09.2013 118 819.43 

24 Valsts kase 

EZF projekts Nr.12-02-ZL14-

Z401101-000004 Autoceļa 

Tīrumi-Lejasleiši rekonstrukcija 

23.10.2013 12 091.33 
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25 Valsts kase 

EZF projekts Nr. 12-02-ZL14-

Z401101-000003 Līgutu parka 

ceļa rekonstrukcija 

25.11.2013 44 142.32 

26 Valsts kase 

Vidusskolas telpu grupas 

rekonstrukcija pirmskolas 

izglītības iestādes vajadzībām 

25.07.2014 80 586.99 

x Kopā x x 2 092 670.70 

 

Ilgtermiņa aizņēmumi no Vides investīciju fonda 

NP

K 
Aizdevējs Mērķis 

Parakstīšanas

datums 

Atlikusī 

summa 

pārskata 

perioda 

beigās, EUR 

1 Vides 

investīciju fonds 

Ūdenssaimniecības attīstība Durbes novada Durbes 

pilsētā 

03.08.2006 83 532.19 

  Kopā  83 532.19 

 

Nekustamā īpašuma novērtējums 2013., 2014. gadā 

Nekustamā īpašuma veids Atlikusī vērtība, 

EUR, 

31.12.2013 

Atlikusī vērtība, 

EUR, 

31.12.2014 

Dzīvojamās ēkas 54 224 52 316 

Nedzīvojamās ēkas 1 882 246 2 318 211 

Transporta būves 1 353 116 1 404 398 

Zeme zem ēkām un būvēm 528 204 527 955 

Kultivētā zeme 702 620 689 591 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 8 503 8 503 

Pārējā zeme 94 802 93 609 

Inženierbūves 283 728 254 044 
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Pārējais nekustamais īpašums 1 066 590 814 518 

 

  

Dzīvojamās
ēkas

Nedzīvoja
mās ēkas

Transporta
būves

Zeme zem
ēkām un
būvēm

Kultivētā
zeme

Atpūtai un
izklaidei

izmantoja
mā zeme

Pārējā
zeme

Inženierbū
ves

Pārējais
nekustamai
s īpašums

Atlikusī vērtība, EUR,
31.12.2013

54 224 1 882 246 1 353 116 528 204 702 620 8 503 94 802 283 728 1 066 590

Atlikusī vērtība, EUR
31.12.2014

52 316 2 318 211 1 404 398 527 955 689 591 8 503 93 609 254 044 814 518

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Durbes novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums (atlikusī 
vērtība, tūkst. EUR)
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