
APSTIPRINĀTS:
Dundagas pagasta padomes sēdē
2006.gada 26.jūnijā
(Protokola Nr.6, 26.§.)

___________________________
Padomes priekšsēdētājs G.Laicāns

DUNDAGAS
PAGASTA PADOMES

2005. GADA
PUBLISKAIS
PĀRSKATS

2006



Dundagas pagasta padome

2005. gada publiskais pārskats
1

SATURS

Ievads 3
1. Pamatinformācija 4
  1.1. Juridiskais statuss 4
  1.2. Politiskā vadība 4
  1.3. Pastāvīgo komiteju darbība 4
  1.4. Ciemu valdes 6
  1.5. Pašvaldības iestādes 6
  1.6. Veiktie pasākumi vadības pilnveidošanai 7
2. Iestādes darbības rezultāti 9
  2.1. Sabiedriskā kārtība un drošība 9
  2.2. Izglītība 10
      2.2.1. Pirmsskolas izglītības iestāde (PII) “Kurzemīte” 10
      2.2.2. Vidusskola 10
      2.2.3. Mākslas un mūzikas skola 11
  2.3. Sociālā palīdzība 12
      2.3.1. Veselības un sociālās palīdzības centrs (VSPC) 12
      2.3.2. Pagasttiesa 12
  2.4. Vides aizsardzība, teritorijas plānošana un attīstība 13
      2.4.1. Attīstības nodaĜa 13
      2.4.2. Būvvalde 14
  2.5. Brīvais laiks, kultūra, sports 15
      2.5.1. Bibliotēkas 15
      2.5.2. Pils 15
      2.5.3. Kultūras pasākumi 16
      2.5.4. Kubalu skola - muzejs 18
      2.5.5. Sports 18
      2.5.6. Tūrisma informācijas centrs (TIC) 19
  2.6. Infrastruktūra 20
      2.6.1. Ielas, ceĜi 20
      2.6.2. Atkritumu saimniecība 20
      2.6.3. Ūdens, kanalizācija 20
      2.6.4. DzīvokĜu saimniecība 21
  2.7. Pārvalde 21
     2.7.1. Lietvedība 21
     2.7.2. Grāmatvedība 21
3. Budžeta informācija 23
  3.1. PieĦemtais un izpildītais pašvaldības budžets 23
     3.1.1. Pamatbudžeta ieĦēmumi un izdevumi 23
     3.1.2. Debitoru parādi 25
     3.1.3. Kreditoru parādi 26



Dundagas pagasta padome

2005. gada publiskais pārskats
2

  3.2. Speciālā budžeta līdzekĜu izlietojums 27
  3.3. Pārskats par saĦemtajiem aizdevumiem 28
  3.4. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 29
  3.5. Pārskata periodā pabeigtie projekti 30
  3.6. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 31
  3.7. Pašvaldības līdzdalība iestādēs un uzĦēmumos 31
4. Personāls 32
  4.1. Pašvaldības pārvaldē 32
  4.1. Pašvaldības iestādēs 32
5. Komunikācija ar sabiedrību 33
  5.1. Pašvaldības informācija sabiedrībai 33
  5.2. Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām 33
  5.3. Teritorijas attīstības plānošanas pasākumi 34
6. Plāni nākamajam gadam 34
  6.1. Nākamā gada prioritātes 34
  6.2. Finanšu saistības 35
  6.3. Pieteiktie projekti 35

Pielikumi
1. Pagasta padomes lēmums par 2005.gada pārskatu
2. Revidentu ziĦojums
3. Pašu kapitāla izmaiĦu pārskats
4. ES projektu ieguldījums Dundagas pagastā 2005.gadā
5. Pašvaldības īpašumi sadalījumā pa nekustamā īpašuma

lietošanas mērėu grupām uz 01.01.2006.
6. Pašvaldības lietojumi sadalījumā pa nekustamā īpašuma

lietošanas mērėu grupām uz 01.01.2006.



Dundagas pagasta padome

2005. gada publiskais pārskats
3

IEVADS

Dundagas pagasts atrodas Latvijas zemeĜrietumu daĜā. Tas ir lielākais lauku pagasts un
aizĦem 55 872,4 ha, no kuriem 8 611,7 ha ir lauksaimnieciski izmantojamā zeme un
40 163,4 ha meži.

Pagasta teritorijā atrodas 16 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas – viens nacionālais
parks, septiĦi dabas liegumi un astoĦi dabas pieminekĜi. Slīteres nacionālais parks un visi
pagastā esošie dabas liegumi: KaĜėupes ieleja, Raėupes ieleja, Daiki, Kadiėu nora, Rukšu
purvs, Ăipkas lankas, Pāces pĜavas ir Eiropas nozīmes dabas aizsardzības teritorijas.

Pagasta teritorijā atrodas 19 valsts nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekĜi. No tiem
3 pieminekĜi – Dundagas viduslaiku pils, Kubalu skola un Kalnadārza pilskalns – atrodas
Dundagas pagasta padomes valdījumā.

2005.gada 1.janvārī Dundagas pagastā dzīvesvietas deklarējuši 3830 iedzīvotāji, no
tiem 863 - bērni, 2150 – darbaspējas vecumā, 817 – pensionāri. Uz 2006.gada 1.janvāri
pagasta kopējais iedzīvotāju skaits palielinājies par 2 iedzīvotājiem. Dundagas ciemā dzīvo
1779 iedzīvotāji, tas ir 46% no pagasta iedzīvotāju kopskaita. Pēc nacionālā sastāva 96%
ir latvieši. PilsoĦi 98% no pagasta iedzīvotāju kopskaita.

2005.gadā Dundagas pagasta dzimtsarakstu nodaĜā reăistrēti 37 jaundzimušie,
aizsaulē aizgājuši 73 pagasta iedzīvotāji, reăistrētas 11 laulības.

Dundagas pagasta administratīvais centrs ir Dundagas ciems. Tas atrodas
apmēram 160 km uz ziemeĜrietumiem no galvaspilsētas Rīgas un apmēram 65 km uz
austrumiem no jūras ostas Ventspils. Lielākās apdzīvotās vietas:  Dundaga, KaĜėi, Neveja,
Pāce un Vīdale. Ar 1999.gada 23.marta Dundagas pagasta padomes lēmumu ir atjaunots
pagasta teritoriālais iedalījums ciemos, kāds tas ir bijis uz 1939.gadu.

Lielākā daĜa no Dundagas pagasta atrodas ZiemeĜkurzemes augstienes Dundagas
pacēlumā. Klimatiskos apstākĜus stipri ietekmē abu jūru (Baltijas jūra un Rīgas jūras līcis)
tuvums, kā arī augstuma starpība. RudeĦi ir garāki, pavasaris iestājas vēlāk kā citā Latvijas
teritorijā.

Šlīteres Zilo kalnu krauja ir Baltijas ledus ezera senkrasts. To pirms 10000 –
11000 gadiem veidojuši no ziemeĜiem nākuši ledāji. Dundagas pacēluma pamatā ir
sarkanais smilšakmens. Zeme smilšaina, vietām mālaina, purvaina un mežiem apaugusi.
Augstiene līdz Zilajiem kalniem vairāk iekopta, bet tomēr maz noderīga laukkopībai,
vairāk lopkopībai.

Pagastu šėērso Rīgas jūras līča un Baltijas jūras upju baseina ūdensšėirtne, tādēĜ
lielu upju šeit nav. Augstienes ūdeĦus novada Pilsupe uz Rojas upi, Anstrupes upe uz
Lonasti un tālāk uz Lielirbi, Raėupe uz Lielirbi, bez tam vēl ir Melnsila upe, Ostupe,
Mazirbes upīte un Pitraga upīte. Ezeru nav. Prāvi uzpludināti dīėi ir Dundagā un Pācē.
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. JURIDISKAIS STATUSS

Dundagas pagasta padome ir Latvijas Republikas vietējā pašvaldība, kas savu
darbību organizē saskaĦā ar likumu “Par pašvaldībām” un Dundagas pašvaldības
nolikumu, kas apstiprināts kā Saistošie noteikumi Nr.4 Dundagas pagasta padomes sēdē
2005.gada 22.augustā (protokols Nr.10., 5.§.) ar 2005.gada 26.septembrī apstiprinātajiem
grozījumiem (protokols Nr.11., 16. §).

Pirmoreiz Dundagas pagasta pašvaldība izveidota saskaĦā ar 1866.gada
19.februāra likumu “Pagasta likumi priekš Baltijas guberĦām”. 1867.gada 2.janvārī
Dundagas pagasta vietnieku pulka sēdē (24 personas) ievēlēja pirmo pagasta vecāko un
skrīveri. Laika gaitā Dundagas pagasta teritorija vairākkārt pakĜauta administratīvi
teritoriālām izmaiĦām. Ar 1992.gada 4.aprīĜa LR Augstākās Padomes Prezidija dekrētu
atjaunota Dundagas pagasta administratīvi teritoriālā vienība. Pēc likuma “Par
pašvaldībām” pieĦemšanas (24.05.1994.), 1994.gada 29.maijā ievēlēja atjaunoto Dundagas
pagasta padomi 9 deputātu sastāvā.

1.2. POLITISKĀ VADĪBA

Dundagas pagasta padomi veido 9 vēlēti deputāti: Gunārs Laicāns – pagasta
padomes priekšsēdētājs, Austris Kristapsons, Guntis Pirvits, Ēriks Bērzkalns, Imants
Zingniks, Aldons Zumbergs, Una Sila, Uldis Katlaps, Valdis Rande.

Padomē likumdošanas noteikto funkciju izpildei 2005.gadā darbojās četras
pastāvīgās komitejas:

1. Finanšu komiteja;
2. Vides aizsardzības un pagasta attīstības komiteja;
3. Veselības un sociālās palīdzības komiteja;
4. Izglītības, kultūras un sporta komiteja.

Atsevišėu funkciju izpildei darbojās šādas komisijas:
Vēlēšanu komisija;
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
Administratīvā komisija;
Konkursu, izsoĜu un cenu aptaujas komisija.

1.3. PASTĀVĪGO KOMITEJU DARBĪBA

Finanšu komiteja
Priekšsēdētājs Gunārs Laicāns saskaĦā ar likuma “Par pašvaldībām”  62.pantu

padomes priekšsēdētājs vada Finanšu komitejas
darbu

LocekĜi: Austris Kristapsons padomes pr.-tāja vietnieks, Vides aizsardzības
un pagasta attīstības komitejas priekšsēdētājs

Aldons Zumbers Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs

Ēriks Bērzkalns Veselības un sociālās palīdzības komitejas
priekšsēdētājs

Uldis Katlaps deputāts

Finanšu komitejā saskaĦā ar padomes nolikumu ir iekĜauti visu komiteju
priekšsēdētāji un atbilstoši pašvaldības nolikumam – viens deputāts kā piektais komitejas
loceklis.
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2005.gadā ir notikušas 12 komitejas sēdes.
Finanšu komiteja sniegusi atzinumus visos jautājumos, kas saistīti ar padomes

pamata un speciālo budžetu, tā sagatavošanu un pieĦemšanu, grozījumiem, finanšu
resursu lietderīgu izlietošanu, kredītsaistībām, izskatījusi iesniegumus par līdzekĜu
pieprasījumu.
Pašvaldības budžets tiek veidots saskaĦā ar padomes lēmumu par budžeta sastādīšanas
kārtību, nosakot prioritātes līdzekĜu piešėiršanā.

Komiteja ir atbalstījusi līdzekĜu piešėiršanu šādu lielu pasākumu rīkošanai:
„Volejbums Minhauzena pasaules kauss 2005.”, starptautiskajam bērnu un jauniešu šaha
festivālam Dundagā 2006.gadā, kultūras centra izveidošanai 2006.gadā un projektu
īstenošanai: „Dundadznieki internetā”, „SAKTA ZiemeĜkurzemē”, „Līvōd Rānda -
kultūrvēsturisks ceĜojums līvu zemē”, „Talsu rajona Interreg III A”, atmiĦu krājuma
„Dundagas vidusskolai – 60” izdošanai, PII „Kurzemīte” piebūves (katlumājas)
celtniecībai, sniega pūtēja iegādei.

Vides aizsardzības un pagasta attīstības komiteja
Priekšsēdētājs: Austris Kristapsons
LocekĜi: Ēriks Bērzkalns

Imants Zingniks
Guntis Pirvits

2005.gadā ir notikušas 13 Vides aizsardzības un pagasta attīstības komitejas sēdes.
Komiteja ir skatījusi jautājumus par telpu nomas maksas noteikšanu pašvaldības

dzīvojamās telpās, par LIFE Natura projekta „PalieĦu pĜavu atjaunošana” realizāciju, par
pils parka brīvdabas estrādes būvniecību, jaunā redakcijā apstiprināti saistošie noteikumi
„Dundagas pagasta suĦu un kaėu turēšanas noteikumi”, par iestāšanos s/o
„ZiemeĜkurzemes biznesa asociācija”, par slidotavas laukuma vietas izvēli un izveidi, par
satiksmes drošības uzlabošanu Dundagas centrā.

Sagatavoti lēmumu projekti par zemes lietošanas mērėa noteikšanu, par zemes
piešėiršanu lietošanā, par  nosaukumu piešėiršanu nekustamiem īpašumiem, par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu, privatizācijas pieteikumu izskatīšanu, par zemes
transformāciju, par pašvaldības zemju iznomāšanu, par ceĜu uzturēšanu, projekta izstrāde
saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā Dundagas pagasta padome sniedz palīdzību
dzīvokĜu jautājumu risināšanā”, par dalību ERAF fonda aktivitātē „Publisko interneta
pieejas punktu attīstība”, par rīcības programmu 2006.-2012.gadam u.c.

Veselības un sociālās palīdzības komiteja
Priekšsēdētājs: Ēriks Bērzkalns
LocekĜi: Imants Zingniks

Aldons Zumbergs
Valdis Rande

2005.gadā ir notikušas 15 komitejas sēdes.
Komiteja ir strādājusi pie atzinumu sniegšanas par sociālai palīdzībai un

medicīniskai aprūpei nepieciešamo līdzekĜu plānošanu un sadali, kā arī par sociālās
palīdzības sniegšanu pagasta iedzīvotājiem, par sadarbību ar s/o „Dundagas Aprūpes
fonds” un bērnu dienas centru „Mājas”, ar pensionāru apvienību un invalīdu biedrību,
par iedzīvotāju nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību. Ieviests jauns pabalsta veids
jaundzimušajiem (dāvanu karte). Tiek izstrādāti un pieĦemti saistošie noteikumi “Par
sociālo palīdzību Dundagas pagasta iedzīvotājiem”, “Par sociālo rehabilitāciju”, “Sociālā
aprūpe mājās”.
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Izglītības, kultūras un sporta komiteja
Priekšsēdētājs: Aldons Zumbergs
LocekĜi: Uldis Katlaps

Una Sila
Valdis Rande

2005.gadā ir notikušas 12 komitejas sēdes.
Komiteja ir regulāri izskatījusi informāciju par kultūras norisēm pagastā un par

problēmām izglītības procesa nodrošināšanā vidusskolā (par skolēnu skolas kavējumiem),
par atzinības izteikšanu pagasta iedzīvotājiem par ieguldījumu Dundagas pagasta attīstībā,
par Dundagas dienu pasākumu Rīgā Latviešu biedrības namā, par pasākumiem –
Kurzemes novada pirmsskolas bērnu deju kolektīvu koncertfestivālu „Es mācēšu danci
vest” un Vislatvijas tautas mūzikas svētkiem, par sadraudzību ar Igaunijas Sāres
pašvaldību, par pašdarbības kolektīvu darbību, par Kultūras centra izveidošanu. Atbalstīta
akcija „Izglītība iziet ielās” Dundagā.

1.4. CIEMU VALDES

KaĜėu ciema valde
KaĜėu ciema valdē darbojas: Aija NiegliĦa, Velga Rozenberga, Ira Burlačko, Edgars

Vilmanis, Zaiga Almane. Valdes priekšsēdētāja – Aija NiegliĦa.
Pārskata periodā ir notikušas 4 valdes sēdes, kurās vairākkārt runāts par Vārpnieku

mājas tehnisko stāvokli, par ciema iedzīvotāju sporta un kultūras aktivitātēm, par ceĜu
slikto stāvokli, izteikusi pagasta padomei priekšlikumu izveidot KaĜėu ciemā kultūras
darbinieka amata vietu, par vētras postījumu likvidēšanu u.c.

Vīdales ciema valde
Vīdales ciema valdē darbojas: Aina Bērzkalne, Anda Bērzkalne, Ilda Burnevica, Lauma

Ludevika, Smaida Enzele. Valdes priekšsēdētāja – Anda Bērzkalne
Pārskata periodā notikušas 2 valdes sēdes, kurās pārrunāti jautājumi par sporta un

atpūtas pasākumu organizēšanu Vīdalē. 2005.gada laikā ar valdes atbalstu ir notikušas
Vīdales skolas apkārtnes sakopšanas talkas un citas aktivitātes.

1.5. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

Dundagas pagasta padomes pārraudzībā, atbilstoši apstiprinātajam nolikumam, ir
šādas iestādes:

1. Dundagas vidusskola;

2. Dundagas mākslas un mūzikas skola.

Dundagas pagasta padomes padotībā ir šādas institūcijas - iestādes:

1. Dzimtsarakstu nodaĜa;

2. Pagasttiesa;

3. Pirmsskolas izglītības iestāde ‘Kurzemīte”;

4. Veselības un sociālās palīdzības centrs.
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1.6. VEIKTIE PASĀKUMI VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI

Dundagas pagasta padome 2004.gada beigās apstiprināja Dundagas pagasta attīstības
virzienus 2005. – 2007.gadam, nosakot tos šādā prioritārā secībā:
1. Parka estrāde
2. Kultūras pasākumi:

2.1. Kurzemes novada pirmsskolas bērnu deju kolektīvu 5. koncertfestivāls “Es
mācēšu danci vest” 11.jūnijā

2.2. Vislatvijas tautas mūzikas svētki 18.jūnijā
2.3. Minhauzena pasākums augusta sākums
2.4. Dundagas vidusskolas 60.gadu svinības - absolventu salidojums
2.5. 1905.gada atceres pasākums

3. Apkure
3.1. PII “Kurzemīte” katlu māja
3.2. Turpmākās apkures sistēmas attīstības koncepcijas sagatavošana
3.3. ModuĜa tipa katlu mājas pie Mazās skolas pabeigšana

4. Grāmatvedības darba nodrošināšana PVN nodokĜa maksāšanas reăistrācijai (darba
alga, darba vieta, dators, datorprogramma)

5. Sabiedriskā kārtība un drošība (mobila novērošanas sistēma)
6. Ūdensvads un kanalizācija

6.1. DūĦu centrifūgas ēkas izbūve
6.2. Pārsūknēšanas stacijas sūkĦa iegāde
6.3. Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana (2006. - 2007.g.)
6.4. Noslēgarmatūru, uzskaites uzlabošana – krāni, skaitītāji (2006. - 2007.g.)
6.5. Ūdensvadu, kanalizācijas, siltumtrašu atjaunošana (2006. - 2007.g.)

7. Vides speciālists un investīciju projektu sagatavošanas veicināšana uzĦēmējdarbībā
8. Sociālā aprūpe

8.1. Kapličas būve
8.2. Lifta ierīkošana VSPC

9. Atkritumsaimniecība
9.1. Šėidro atkritumu noglabāšana vai pārstrāde
9.2. Izgāztuves monitorings

10. Izglītība un sports
10.1. PII “Kurzemīte” ēkas renovācijas pabeigšana (sienu siltināšana)
10.2. Vidusskolas sporta zāles ventilācijas un apkures uzlabošana
10.3. Ugunsdzēsības signalizācijas uzstādīšana skolā
10.4. Sporta būvju nodrošinājuma koncepcijas sagatavošana
10.5. Mazās skolas renovācijas projekta sagatavošana

11. Pils kā kultūras un izglītības centra sakārtošana
11.1. Jauniešu mītnes telpu labiekārtošana
11.2. Pils iekšējo komunikāciju (elektrības, ūdensvada, kanalizācijas, apkures

ugunsdrošības signalizācijas, siltināšana) projektēšana
11.3. Balkona koka daĜu atjaunošana
11.4. Tualetes sakārtošana mākslas nodaĜā
11.5. Otrā stāva koridora renovācija
11.6. Pils lielās zāles skatuves remonts
11.7. Kolonzāles grīdas remonts

12. Kubalu skolas ēkas vēsturiskā izpēte un atjaunošana
Dundagas pagasta padome ir izpildījusi svarīgākās 2005.gada noteiktās vadlīnijas.
Pagasta attīstības veicināšanai 2005.gadā dažādu projektu īstenošanai papildus ir

piesaistītas finanses Ls 88471,51 apjomā. Īstenoti divi ES finansētie projekti: Phare
“Livod Rānda – kultūrvēsturisks ceĜojums līvu zemē” un Sociālās integrācijas fonda
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(SIFF) “ZiemeĜkurzemes līvu seno amatu un kultūrvides iezīmju kopšana” un uzsākti
Sociālā fonda (SF) “Sociālās rehabilitācijas sistēmas izstrāde un ieviešana Dundagas
pagastā no vardarbības cietušām sievietēm un jauniešiem” un Kohēzijas fonda
“Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reăiona pašvaldībās”, kura ietvaros notiek
Dundagas ūdenssaimniecības sistēmu sakārtošanas projektēšana.

Dundagas pašvaldības speciālisti 2005.gadā ir sagatavojuši un īstenojuši 8 Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstītos projektus, kopsummā piesaistot Ls 5421,22.

2005.gadā Dundagas pagasta padome noslēdza līgumu ar VAS “Latvijas pasts” par
pagasta avīzes “Dundadznieks” iekĜaušanu abonējamo preses izdevumu sarakstā.

Gada pēdējā ceturksnī pašvaldības deputāti lēma par jaunu struktūrvienību izveidi –
Kultūras centrs un Pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaĜa, kā arī
noteica prioritāti kapličas celtniecības un sporta halles projektēšanas darbu uzsākšanai.
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2.  IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI

2.1. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
2005.gada janvārī administratīvā komisija turpināja darbu sekojošā sastāvā: komisijas

priekšsēdētāja – Dace Kurpniece, komisijas sekretāre – Iveta Bērente, komisijas locekĜi:
Daina Dēvita, Edgars Krišbergs, Raimonds Pudulis, Vitālijs Nazarovs.

Komisija pārskatīja Reăionālas attīstības un Pašvaldības lietu ministrijas vēstuli un
novērsa neprecizitātes Saistošajos noteikumos Nr.1. “Dundagas pagasta suĦu un kaėu
turēšanas noteikumi”, kurus apstiprināja jaunā redakcijā  2005.gada 21.februāra padomes
sēdē nr.2.,15.§.

Pēc pagasta padomes vēlēšanām ar 25.aprīĜa padomes sēdes Nr.5., 38.§. /lēm.Nr.102./
apstiprināja Administratīvo komisiju jaunā 5 locekĜu sastāvā: Dace Kurpniece, Daina
Dēvita, Dace Bergmane, Raimonds Pudulis, Vitālijs Nazarovs.

9.maijā Administratīvās komisijas sēdē Nr.3. par komisijas priekšēdētāju apstiprināja
Daci Bergmani, par komisijas priekšsēdētāja vietnieku - sekretāri – Daci Kurpnieci.

Komisijas nolikums paredz, ka komisijas sastāvā ir jābūt 6 komisijas locekĜiem,
sekojoši izteikts priekšlikums izvirzīt komisijas locekĜus no deputātu vidus. Ar 30.maija
padomes sēdes Nr.6. 19.§. lēmumu komisijas sastāvā iekĜauti deputāti Guntis Pirvits un
Austris Kristapsons.

Ar 29.jūniju darba attiecības pārtrauc pašvaldības policists Andris Kukutis. 25.jūlija
padomes sēdē Nr.8., 22.§./lēm. Nr.184./ apstiprināts pašvaldības policista amatā Andris
Vīksna.

22.augusta padomes sēdē Nr.10. apstiprināta Smaida Šnikvalde kā komisijas locekĜa
kandidāte. 26.septembra padomes sēdē Nr.11., 39.§. /lēm. Nr.264./ apstiprināts
Administratīvās komisijas nolikums jaunajā redakcijā un Dace Kurpniece atbrīvota no
Administratīvās komisijas locekĜa pienākumu veikšanas, izslēdzot viĦu no komisijas
sastāva ar 01.10.2005. Darbu uzsāk komisijas locekle Smaida Šnikvalde.

2005.gadā notikušas 11 administratīvās komisijas sēdes, kurās izskatīti:
• 46 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem:
1) par saistošo noteikumu “Dundagas pagasta suĦu un kaėu turēšanas noteikumi”

(21.02.2005.sēde, prot. Nr.2., 15.§.) 4.p.,7.p., 2.1.3.p. pārkāpumu – 5 lietas;
2) par Saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Dundagas pagastā”

(24.05.2004.sēde prot. Nr.6., 30.§) 41.p., 36.p., 26.p., 28.p., 24.p., 45.p., 29.p.
pārkāpumu – 16 lietas;

3) par LAPK 173.p.1.d. pārkāpumu – 10 lietas;
4) par LAPK 187.p. 2.d. pārkāpumu  – 4 lietas;
5) par LAPK 186.p.1.d. pārkāpumu  – 1 lieta;
6) par LAPK 176.p. pārkāpumu  – 1 lieta;
7) par LAPK 152.p. 1.d., 3.d. pārkāpumu  – 2 lietas;
8) par LAPK 106.p. 1.d. pārkāpumu  – 2 lietas;
9) pēc LAPK 21.p. – 5 lietas.
• 18 iesniegumi,
• 2 lietvedības izbeigtas (nav administratīvā pārkāpuma sastāva).

Personām par pārkāpumiem piemēroti naudas sodi kopsummā – Ls 414, no tiem
pagasta padomes kasē iemaksāti Ls 249. 11 personām piemērots sods – brīdinājums.
5 personas maznozīmīga pārkāpuma gadījumā atbrīvotas no soda, izsakot mutvārdu
aizrādījumu.
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2.2.IZGLĪTĪBA

2.2.1. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Dundagas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» dibināta 1950.gadā.
Izglītības iestādes vadītāja – Anda Budreika. Vadītājas vietniece administratīvi
saimnieciskajā darbā – Ineta Feldentāle.

Izglītības iestādes darba režīms – 10,5 stundas,  5-6 gadīgiem - 7 stundas. Mācību
valoda- latviešu. Kopējais grupu skaits – 6, to skaitā 5-6 gadīgiem – 3 grupas. Kopējais
izglītojamo skaits – 100 bērni, to skaitā 5-6 gadīgie – 63. Pedagoăiskie darbinieki – 12, to
skaitā speciālie pedagogi – 2. Tehniskie darbinieki – 9.

Licencētās izglītības programmas TermiĦš

Pirmsskolas izglītības programma  piecgadīgiem un
sešgadīgiem bērniem. Nr.3434

31.07. 2008.

Vispārizglītojošā  pirmsskolas izglītības programma. Nr. 5078 31.07. 2010.

Iestādes galvenie principi:
• Sagatavot bērnus pamatizglītības uzsākšanai, Ħemot vērā bērna individualitāti.
• Attīstīt katru bērnu kopveselumā ( garīgā, fiziskā, sociālā attīstība), izmantojot

kūltūrvides un nacionālo vērtību izzināšanu.

Pirmsskolas izglītības iestādes tradīcijas:
• Svinēt kopā ar bērniem latviešu tautas gadskārtu svētkus.
• Svinēt kopā ar vecākiem Ăimenes dienu, bērnu pirmo izlaidumu.
• Ikgadējie pieredzes apmaiĦas braucieni – 2005.gadā uz Jelgavu.
• Jauno talantu konkurss « DunduriĦš».
• Ar savu piedalīšanos kuplināti citi pagasta pasākumi- «Cālis 2005», «Sportiskākais

uzĦēmums» u.c.

2005.gada nogalē uzsākti darbi pie jaunas katlu mājas celtniecības. Ēkā pirmskolas
izglītības iestāde draudzīgi sadzīvoja ar pagasta bibliotēku, zobārstniecības kabinetu,
bērnu dienas centru «Mājas».

2.2.2. VIDUSSKOLA

Dundagas vidusskola dibināta 1945.gadā, un tās pirmā mājvieta bija Dundagas pils.
Pašreiz tā atrodas Dundagas pagasta administratīvajā centrā un izvietojas divās savrup
stāvošās ēkās. Viena no tām (Mazā skola) celta 1955.gadā un tajā mācās 1. —4.klašu
skolēni, bet otra (Lielā skola) — 1975., un tajā mācās 5. —12.klašu skolēni.

Vidusskolas direktors – Uldis Katlaps, saimniecīskās daĜas vadītājs – Vitālijs
Nazarovs.

2005. gada sākumā Dundagas vidusskolā kopā mācījās 638 skolēni, gada beigās –
595. Lielākā daĜa skolēnu, ap 90%, dzīvo Dundagas pagastā. Dundagas vidusskolā, tāpat
kā visā Latvijā, skolēnu skaits samazinās, kas saistīts ar demogrāfisko situāciju.

Pašvaldības ieguldījums izglītības iestāžu finansēšanā no pašvaldības budžeta
2004.gadā ir Ls 205568, pret kopējo budžetu - 34%.

Dundagas vidusskolā 2005.gadā strādāja 50 pedagogi. Ar augstāko izglītību skolā
strādā 47 skolotāji. Visi skolotāji, kuri strādā bez augstākās izglītības, turpina mācības, lai
to iegūtu. 9 pedagogi beiguši maăistratūru, bet 1 turpina mācības maăistratūrā.

Dundagas vidusskolā tiek realizētas 5 izglītības programmas:
• vispārējās pamatizglītības programma (kods 21011111);
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• pedagoăiskās korekcijas pamatizglītības programma (kods 21011811);
• vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31011011);
• vispārējās vidējās izglītības programma ar profesionālo orientāciju (tūrisms)

(kods 31014011);
• vispārējās vidējās izglītības programma ar vakara apmācības formu (kods

31011012).
Dundagas vidusskolā ārpus mācību procesa ir pietiekami plašs interešu izglītības

piedāvājums. Viens no redzamākajiem skolas piedāvājumiem ir pastiprināta volejbola
apguve.

Skola 2005.gadā kopā ar Lielbritānijas un Polijas skolām ītenoja projektu par
jauniešiem Eiropā "The Euth Club". Turpinājās darbs skolas ilggadējai sadarbībai
projektā ar Dānijas Skovbo komūnas jauniešu brīvā laika pavadīšanas skolu un tās
jauniešiem. Skola uzsāka aktīvu darbību veselību veicinošo skolu programmā un
turpināja darboties “Globe” un ekoskolu projektos.

Dundagas vidusskola 2005.gada sākumā iesniegusi projektu valsts investīciju
saĦemšanai skolas ventilācijas, apkures sistēmas, kā arī Mazās skolas (l.-4.kl.) jumta un
logu nomaiĦai, bet tie netika  apstiprināti. 2005.gada beigās iesniedza VIP projektu šo
problēmu risināšanai uz laika posmu no 2007.gada..

2005.gadā skola saĦēma valsts finansējumu nedaudz vairāk nekā Ls 18000 Mazās
skolas jumta remontam un 4 tūkstošus materiālās bāzes uzlabošanai. Sadarbībā ar SIA
KUREKS ir notikuši pasākumi skolas materiālās bāzes uzlabošanai, atjaunota datorklase.
Paredzēts palielināt skolas datoru skaitu, lai radītu iespējas informācijas komunikāciju
tehnoloăijas izmantošanai arī citos mācību priekšmetos.

2.2.3. MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Dundagas mākslas un mūzikas skolai ir divas nodaĜas – mākslas un mūzikas. Skolas
direktore - Linda Vīksna, direktores vietniece mācību darbā – Sandra Lielanse. Skolā
strādā 17 skolotāji, kuriem visiem ir vai tiek apgūta augstākā mākslas pedagoăijas izglītība.
Skolā mācības 2005./2006.māc. gadā uzsāka 135 audzēkĦi (mūzikā 75; mākslā 60). Skolas
darbu nodrošina 3 tehniskie darbinieki.

Mācību iestādes kopējie ieĦēmumi Ls 72647 (no tiem valsts dotācija Ls 55349;
pašvaldības budžets Ls 8988; vecāku līdzfinansējums Ls 4148; rajona dotācija Ls 3366;
VKKF finansējums Ls 796).

2005.gadā skolu absolvēja 20 bērni (mūzikā - 9; mākslā - 11). 2006.gadā skolu
gatavojās pabeigt  12 absolventi  (mūzikā - 5; mākslā - 7).

Mākslas nodaĜā radoši darbojas šādos priekšmetos: zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā,
darbs materiālā, veidošanā, mākslas valodas pamati.

Mūzikas nodaĜā zināšanas apgūst klavierspēles, akordeona spēles, vijoĜspēles, ăitāras
spēles, pūšamo instrumentu spēles, sitaminstrumentu spēles un kora dziedāšanas klasēs.

2003.g.14.aprīlī skola tika akreditēta visās mācību programmās uz 5 gadiem.
Paralēli mācību uzdevumiem tiek veikti dažādi konkursi radošo darbu izstrādāšanai.

Skola piedalās gan valsts, gan starptautiskos konkursos, regulāri iegūstot godalgas,
dažādas atzinības, rīko ceĜojošas izstādes.

Skolas audzēkĦi un pedagogi ar koncertiem un izstādēm kuplina dažādus pagasta un
skolu svētkus. Skolas audzēkĦi piedalās Skolēnu dziesmu un deju svētkos un arī
Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos.
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2.3.SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

2.3.1. VSPC

Dundagas pagastā kopš 2001. gada 1.maija darbojas Dundagas Veselības un sociālās
palīdzības centrs (VSPC), kas ietver dienas stacionāra pakalpojumu sniegšanu (vajadzības
gadījumā var izmantot naktsmītni) Dundagas pagasta un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem
(Kolka, Ance, Valdgale, Roja u.c.) un ilgstošu sociālo aprūpi. Ir veikta sociālā darba
optimizācija – vienā ēkā izvietojot kā medicīniskās, tā sociālās palīdzības darbiniekus.
VSPC tika izveidots uz pašvaldības bezpeĜĦas uzĦēmums “Dundagas slimnīca un
ambulance” materiālās un intelektuālās bāzes. Kopējais strādājošo skaits ir 34, to skaitā: 3
ārsti, 10 vidējās medicīnas personāla darbinieki, 4 sociālie darbinieki, 17 pārējie
saimnieciskie darbinieki. Iestādes vadītājs - Valdis Rande.

Iestādes budžets 2005.gadā bija Ls 107 931. IeĦēmumi no VOAVA – Ls 25 500, no
maksas pakalpojumiem - Ls 20 108, pagasta padomes dotācija – Ls 58 978, ES Sociālā
fonda finansējums – Ls 18 256.

VSPC darbojas stacionārs, kurā ir 21 slimnieku gulta. Ilglaicīgā sociālā aprūpē ir 6
vietas, dienas stacionārā – 15 vietas. Stacionārā un dienas stacionārā veic slimnieku
izmeklēšanu, ārstēšanu un nepieciešamības gadījumā arī sociālo aprūpi. Ilglaicīgā sociālā
aprūpe veic sociālo aprūpi kā arī sniedz medicīnisko palīdzību.

2005.gadā stacionārā ārstējušies:
dienas stacionārā — 327,
ilglaicīgā sociālā aprūpē — 26 (izrakstīti — 4, miruši — 12).

VSPC sniedz ambulatoros pakalpojumus: rentgena kabinets, laboratorija, fizikālā
terapija. Visi šie pakalpojumu veidi ir sertificēti.

Ambulatoro palīdzību saĦēmuši:
Fizikālās terapijas procedūras 2762
Masāžas 774
Laboratoriskos izmeklējumus 8645
Elektrokardiogrammas 146
Rentgenoloăiskos izmeklējumus 2108

VSPC profilakses zobu apskate bērniem līdz 17.g.v. ir veikta 731 bērnam t.i. 85%.

Sociālais darbs
Ar 2005.g. pagastā sociālo darbu veic 4 sociālie darbinieki, vienam sociālajam

darbiniekam ir augstākā izglītība. Divas sociālās  darbinieces studē, lai iegūtu augstāko
izglītību sociālā darbā.

2005.gadā paveiktais:
• iegādāta jauna automašīna;
• iegādāts jauns dentālais rentgena aparāts;
• iegādāts jauns fizikālās terapijas aparāts;
• četrām telpām nomainīti logi;
• īstenots Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atbalstītais projekts;
• sagatavots un iesniegts SIF jauns projekts.

2.3.2. PAGASTTIESA

Pagasttiesa ir tiesu sistēmai piederīga aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura veic arī
citas ar likumu uzliktas funkcijas, pilda likumā “Par bāriĦtiesām un pagasttiesām”
paredzēto notariālo funkciju.
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Dundagas pagasttiesā strādā pagasttiesas priekšsēdētāja Daina Dēvita (pilna slodze),
sekretāre (pusslodze) un 3 pagasttiesas locekles. Ar 2003.gadu visiem pagasttiesas
darbiniekiem ir atbilstoša augstākā izglītība.

2005.gadā ir veiktas 337 notariālās darbības.
Pagasttiesa savā administratīvajā teritorijā noskaidro ăimenes, kurās pietiekami

nenodrošina bērna attīstību  un audzināšanu, un sadarbībā ar veselības aprūpes, izglītības,
sociālās palīdzības un policijas iestādēm lemj par nepieciešamās palīdzības sniegšanu.
Pastāv nelabvēlīgo ăimeĦu uzskaite.  Dundagas pagastā 2005.gadā nelabvēlīgo ăimeĦu
uzskaitē ir 11 ăimenes, kurās aug 35 bērni.  5 ăimenēs no šīm ăimenēm ir 4 un vairāk
bērni, 3 ăimenēs vecāki ir alkoholiėi.

Ar pagasttiesas lēmumu 2005.gadā pārtrauca ăimenes valsts pabalsta izmaksāšanu 3
mātēm. To turpmāk izmaksā personai, kura bērnu faktiski aprūpē.
8 vecākiem ar pagasttiesas lēmumu 2005.gadā atĦemtas bērnu aprūpes tiesības. 5
vecākiem bērnu aprūpes tiesības atjaunotas. 3 vecākiem ir atĦemtas aizgādības tiesības. 2
bērni ar pagasttiesas lēmumu ievietoti ārpus ăimenes aprūpes institūcijā. 2 bērniem ar
pagasttiesas lēmumu izbeigta ārpus ăimenes aprūpe. 1 bērnam, kurš atradās ārpus
ăimenes institūcijā,  pagasttiesa atĜāva brīvlaiku pavadīt pie mātes.

Trīs bērniem iecelti aizbildĦi. 3 aizbildĦi ir atbrīvoti no savu pienākumu pildīšanas.
Pagasttiesā ir 20 bērnu aizbildnības lietas. Par aizbildĦiem ir ieceltas 17 personas.

Ir iecelts viens aizgādnis pilngadīgai personai. Pagasttiesas pārraudzībā ir 3
aizgādnības lietas.

2.4. VIDES AIZSARDZĪBA, TERITORIJAS
PLĀNOŠANA UN ATTĪSTĪBA

2.4.1. ATTĪSTĪBAS NODAěA

Attīstības nodaĜa ir Dundagas pagasta padomes struktūrvienība, kurai uzticēts pildīt
šādas pašvaldību funkcijas:
1. Plānošana
1.1. Pagasta attīstības plāna un programmas sagatavošana, aktualizācija, monitorings.
1.2. Pagasta teritorijas plānojuma sagatavošana un administratīvā pārraudzība.
1.3. Zemes īpašumu izmantošanas saskaĦošana ar teritorijas plānojumu.
1.4. Detālplānojumu nosacījumu sagatavošana un procesa uzraudzība.
1.5. Informatīvo datu bāzu uzturēšana, datu drošības uzturēšana.
1.6. Iedzīvotāju aptauju un sabiedriskās apspriešanas organizēšana, uzraudzība.

2. Vides aizsardzība
2.1. Dabas lieguma teritoriju apsaimniekošanas uzraudzība.
2.2. Vides piesārĦojuma informācijas uzturēšana un aktualizācija.
2.3. Dabas resursu racionālas apsaimniekošanas pārraudzība.

3. Attīstība
3.1. Informācijas tehnoloăiju pārraudzība un pilnveidošana pašvaldības darbības

nodrošināšanai.
3.2. Pašvaldības informējošo izdevumu tehniskā sagatavošana.
3.3. Investīciju iespēju pārzināšana pašvaldības funkciju kapacitātes un kvalitātes

paaugstināšanai.
3.4. Konsultāciju sniegšana pašvaldības struktūrām, projekta pieteikumu

sagatavošanai, saskaĦā ar attīstības programmu.
3.5. UzĦēmējdarbības veicinošo pasākumu organizēšana.

4. Zemes īpašumu izmantošanas pārraudzība
4.1. Pagastā esošo īpašumu robežu pārraudzība.
4.2. Pagastā esošo nekustamo īpašumu īpašumtiesību pārraudzība.
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4.3. Pašvaldības lietošanā esošo īpašumu noformēšana Zemes grāmatā.
4.4. Pašvaldības nekustamo īpašumu lietvedības uzturēšana.
4.5. Pašvaldības nomas zemju lietvedība.

5. Pašvaldības operatīvā darbība
5.1. Lēmumu projektu sagatavošana Vides aizsardzības un pagasta attīstības komitejai

(VAPA).
5.2. Atbildes rakstu sagatavošana iedzīvotājiem un  juridiskām personām par attīstības

programmu, teritorijas plānojumu un pagastā esošo zemes īpašumu
izmantošanas iespējām.

5.3. Pašvaldības lokālā datortīkla un datortehnikas uzturēšana.
5.4. Pārskatu sagatavošana par attīstības nodaĜai uzticēto funkciju izpildi pēc valsts

institūciju pieprasījuma.
5.5. Līdzdalība zemes īpašumu robežkonfliktu risināšanā.
5.6. Līdzdalība zemes īpašumu apsaimniekošanas kontrolē.

Attīstības nodaĜai uzticēto funkciju izpildi 2005.gadā nodrošināja 3 speciālisti uz pilnu
slodzi un 1 uz nepilnu slodzi. NodaĜas vadītāja – Gunta Abaja.

2005.gadā attīstības nodaĜas budžets – Ls 30884, no tiem Ls 3075 – atkritumu
apsaimniekošanas nodrošināšanai, Ls 960 – pašvaldības interneta pieslēguma apmaksai.,
Ls 2000 tika atvēlēti pagasta valdījumā esošo nekustamo īpašumu noformēšanai Zemes
grāmatā.

2005.gada 17.janvāra pagasta padomes sēdē (protokols Nr.1, 5.§) apstiprināts
teritorijas plānojums, sagatavots Vides pārskats teritorijas plānojumam, saĦemts atzinums
no Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un 2005.gada 19.decembra pagasta
padomes sēdē pagasta teritorijas plānojums apstiprināts ar saistošiem noteikumiem Nr.11.

Visu gadu turpinājās darbs pie ES Kohēzijas fonda atbalstītā projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reăiona pašvaldībās” institucionālās
sagatavošanas un ES Life Nature projekta “PalieĦu pĜavu atjaunošana”, kurā iekĜauts
Raėupes dabas liegums.

2.4.2. BŪVVALDE

Dundagas pagasta būvvaldes darbu nodrošina būvvaldes vadītājs Uldis PuĜėis un
būvinspektors Agris Jansons.

2005.gada laikā būvvaldē:
Np.k. Veiktie pasākumi Skaits

1. Iesniegti arhitektūras plānošanas uzdevumi 24
2. SaskaĦoti projekti 26
3. Izsniegtas būvatĜaujas 14
4. Ekspluatācijā pieĦemtas būves 7
5. Būvju kopējās izmaksas (Ls) 293 544,81

Ekspluatācijā nodoti:
1. Meža ceĜi (AS Latvijas valsts meži) – 4 objekti
2. Individuālie būvētāji – 2 objekti
3. Dundagas pagasta padome – 1 objekts
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2.5. BRĪVAIS LAIKS, KULTŪRA, SPORTS

2.5.1. BIBLIOTĒKAS

Pašvaldībā darbojas trīs publiskās bibliotēkas: Dundagas centrā, KaĜėu un Vīdāles
ciemā. 2005.gadā bibliotēku krājumu papildināšanai tika atvēlēti Ls 4763 jeb Ls 1,24 uz
vienu pagasta iedzīvotāju.

Dundagas bibliotēka
Bibliotēkas darbu nodrošina 4 bibliotekāres. Bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga.

Lasītāju kopskaits 846, t.sk. 488 skolēni. Bibliotēkas izsniegums 32801 vienības. Lietotāji
bibliotēku apmeklējuši 11334 reizes. Bibliotēkā uz vietas piedāvātas 34 izzinošas,
izglītojošas izstādes ar dažādu tematiku. Sarīkoti 7 pasākumi, kurus apmeklējuši 905
interesenti. Gada laikā sniegtas 1628 dažādas tematiskas uzziĦas.

2005.gadā bibliotēka īstenojusi vairākus projektus:
1. VKKF mērėprogrammā “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde

publiskajām bibliotēkām” (Ls 348,99);
2. VKKF finansētā mērėprogrammā un mērėprogrammas “Lasīšanas

veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšanā” I posma “Bērnu
žūrija” ietvaros (Ls 110,82);

3. VKKF atbalstīja projektu ‘Vizuāls Latvju dainu skatījums” (Ls 200);
4. VKKF atbalstīja projekta “Lūdzu! Palīdzi man izlasīt pirmo grāmatiĦu!”

turpinājumu (Ls 200);
5. VKKF mērėprogrammā “Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu

digitālā vidē atbalsts” projektu “Dundaga un dundadznieki internetā” (Ls
3906).

KaĜėu bibliotēka
Bibliotēkas darbu nodrošina bibliotekāre Velga Rozenberga. Lasītāju kopskaits 70,

t.sk. 23skolēni. Bibliotēkas izsniegums 3607 vienības. Lietotāji bibliotēku apmeklējuši 936
reizes.
Bibliotēkā uz vietas piedāvā 17 preses izdevumus – 11 žurnālus, 6 laikrakstus.
Bibliotēka trešo gadu iesaistījās VKKF finansētajā mērėprogrammā Lasīšanas veicināšana
un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana I posms “Bērnu žūrija”. Projekta realizācijai
piešėīra 24 grāmatas par Ls 55,41.

2005.gadā bibliotēkā bijusi 21 izstāde, t.sk. jauno grāmatu dienas un 3 literāri
pasākumi.

Vīdales bibliotēka:
Bibliotēkas darbu nodrošina bibliotekāre Aina Bērzkalne. Lasītāju kopskaits 72, t.sk.

17skolēni. Bibliotēkas izsniegums 2134 vienības. Lietotāji bibliotēku apmeklējuši 764
reizes.

Bibliotēka abonē 14 preses izdevumus – 9 žurnālus, 5 laikrakstus.
Interesentiem piedāvātas 20 dažādas tematiskās izstādes un 4 pasākumi.

2.5.2. PILS

Pils ir senākā un lielākā pils ZiemeĜkurzemē, kas ir raksturīga 13.gs. nocietinājuma
būve, kura daudzu pārbūvju rezultātā pārveidojusies par muižnieku dzīvojamo ēku. Pils
divas reizes cietusi ugunsgrēkos. Abas reizes atjaunota, pašreizējo izskatu ieguvusi pēc
atjaunošanas 1909.-1914.gadā. Pils ir Valsts nozīmes arheoloăijas un arhitektūras
piemineklis.



Dundagas pagasta padome

2005. gada publiskais pārskats
16

Pili apsaimnieko Dundagas pagasta struktūrvienība. Pils direktore – Anda Felša.
Pastāvīgais darbinieku skaits - 6, sezonas darbinieki – 5 ( kurinātāji, dārznieks).
Budžeta izdevumu tāme 2005.gadā - Ls 38667, ieĦēmumi Ls 4705.
Pils ir Dundagas pagasta kultūras un kultūrizglītības centrs. Pils trešo stāvu aizĦem

profesionālās ievirzes Dundagas mākslas un  mūzikas skola. Pastāvīgie pils nomnieki –
PSA “ZiemeĜkurzeme” Latvijas Krājbankas Dundagas KAC, “Latvijas Pasta” Dundagas
nodaĜa, frizētava, šūšanas darbnīca.

Pilī darbojas  pagasta padomes finansētie pašdarbības pulciĦi un notiek pašvaldības
organizētie kultūras pasākumi.

Pils telpās atrodas Jauniešu mītne, kuru mācību gada laikā izmanto Dundagas
vidusskolas audzēkĦi no kaimiĦu pagastiem – Kolkas, Ances, Valdgales. Vasaras mēnešos
telpas izmanto kā naktsmītnes Dundagas viesi. Jauniešu mītnes darbībai algo divus
dežurantus. 2005.gadā Jauniešu mītnē kopējais nakšĦotāju skaits 365, 2178 cilvēknaktis.
Jauniešu mītni izmantoto arī kā vasaras nometĦu vieta.

Pils ir populārs tūrisma objekts.  Pils apmeklētāju skaits 2005.gadā (pēc pārdoto ieejas
karšu skaita): 2948.

2005.gadā gadā par Valsts Kultūrkapitāla fonda (Ls 300) un pašvaldības līdzekĜiem
īstenots projekts “Ekspozīcijas izveidošana Dundagas pilī”.

2004.gada sākumā sagatavots un iesniegts Kultūras ministrijā projekta pieteikums
“Dundagas pils energoefektivitātes paaugstināšana un ugunsdzēsības signalizācijas
ierīkošana” un atkārtoti – 2005.gadā Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.

2005.gadā ir sagatavots un iesniegts ES ERAF projekts “Livod Rānda –
kultūrvēsturisks ceĜojums līvu zemē”, paredzot finansējumu jauniešu mītnes sakārtošanai
un jaunu ekspozīciju telpu izveidošanai Ls 239000.

No Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas saĦemts finansējums Ls 3000
apmērā Dundagas pils koka balkona norobežojošo konstrukciju rekonstrukcijai.

Par pašvaldības budžeta līdzekĜiem pabeigts pils lielās zāles remonts un veikts
kosmētiskais remonts Jauniešu mītnes divām istabām.

2005.gada Eiropas kultūras mantojumā dienās Dundagas pils ir atzīta kā viens no 100
sakoptākajiem Latvijas kultūras pieminekĜiem.

2.5.3. KULTŪRAS PASĀKUMI

Kultūras pasākumu organizatoriskos un koordinēšanas pasākumus veic kultūras
darbiniece Santa Maksimoviča. Pašvaldības finanšu nodrošinājums kultūras
pasākumiem 2005.gadā bija Ls 12096 . Kolektīvos darbojas apmēram 300 dalībnieku.

Kolektīvi
Bērnu jaunatnes centra 9. – 12. klašu teātra studija „Dundaga”
Dundagas vidusskolas 5. – 8. klašu teātra pulciĦš
Dundagas vidusskolas 5. – 12. klašu teātra sporta pulciĦš
Zēnu un jauniešu kori
Līnijdejas
Modernās dejas “Sensus”
Amatierteātris „Vārpa”
Interešu klubs „Sendienas”
Deju kolektīvs “Dun-dang”
Pirmskolas ansamblis “Gudrinieki”
Ev.lut. baznīcas koris
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Kultūras aktivitātes 2005.gadā
24.janvāris Kurta Sautera fotoizstāde
27.februāris Cālis un Gailis 2005
18.marts Jauno talantu parāde, diskotēka
24.marts Teātra sporta turnīrs
25.marts Komunistiskā genocīda upuru piemiĦas dienas pasākums
28.marts Lieldienu pasākums
09.aprīlis Dziesma manai paaudzei, diskotēka
19.aprīlis Stīgu instrumentu koncerts
23.aprīlis Izglītība iziet ielās
28.aprīlis Teātra izrāde “Svētais un grēcīgais”
29.aprīlis Cirka izrāde
  1.maijs “Latvija Eiropas Savienībā” koncerts
 8.maijs JāĦa Sproăa koncerts “Bez mīlestības nedzīvojiet”
14.maijs Pils diena
21.maijs Dundagas mākslas un mūzikas skolas izlaidums
23.maijs Dundagas mūzikas skolas koncerts vidusskolas audzēkĦiem
27.maijs Koncertē Gustavo
04.jūnijs Līnijdeju festivāls
10.jūnijs Dundagas vidusskolas 9.kl. izlaidums
14.jūnijs Komunistiskā genocīda upuru piemiĦas brīdis
12.jūnijs Kurzemes novada pirmsskolas bērnu deju kolektīvu 5

koncertfestivāls “Es mācēšu danci vest”
17.jūnijs Dundagas vidusskolas 12.kl. izlaidums
17.jūnijs JāĦa VītiĦa aerofotogrāfiju izstāde “Latvijas zemes raksti”
18.jūnijs Latvijas tautas mūzikas svētki “Ro, muzikant spēle!”, zaĜumballe
20.jūnijs Velomaratona “KrišjāĦa Barona taka” noslēgums
23.jūnijs Līgo vakars Dundagas parkā, zaĜumballe
23.jūlijs “SoĜi smiltīs”- koncertē Talsu rajona vidējās paaudzes deju kolektīvi
30.jūlijs Sportiskākais uzĦēmums – Vakara balle
5.-7.augusts 7.Latvijas mednieku festivāls “Minhauzena svētki 2005”
12.augusts Koncertē Z. Neimanis un V. ŠoriĦš, balle
  1.septembris Zinību diena, koncertē CASH, diskotēka
  9.septembris Talsu rajona pašvaldību dienas 2005
10.septembris Eiropas kultūras mantojuma dienas 2005
  8.oktobris Dundagas vidusskolas 60 gadu jubilejas salidojums
15.-28.oktobris CeĜojošā izstāde “Pogas, podziĦas”
30.oktobris KrišjāĦa Barona 170 gadu atcerei veltīts pasākums Rīgas Latviešu

biedrības namā
7.-30.novembris Izstāde “Dundaga laiku lokos”
11.novembris Lāčplēša dienai veltīts pasākums
18.novembris 18. novembra pasākums, balle
30.novembris 1991.gada barikāžu dalībnieku apbalvošana
8. -16. decembris Ziemassvētku tirdziĦš - izstāde „Viss pašu rokām”
12.decembris 1905.gada notikumu atceres pasākums “Kad Latvija dega kā sārts”
16.decembris Lielās egles iedegšana, leĜĜu teātra izrāde
19.decembris Dundagas mūzikas un mākslas skolas audzēkĦu koncerts un izstāde
27.decembris Koncerts “Ziemassvētku sapnis”
31.decembris Jaunā gada sagaidīšana, diskotēka
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2.5.4. KUBALU SKOLA - MUZEJS

Kubalu skolas – muzejs ir pagasta padomes struktūrvienība, kas apsaimnieko seno
skolas namu (Valsts nozīmes kultūras piemineklis). Muzeja darbību nodrošina 3
darbinieki. Muzeja vadītājs - Ivars Abajs. 2005.gadā muzejs saĦēma akreditācijas
apliecinājumu.

Kopējais muzeja krājuma vienību skaits 2005.gada 31.decembrī – 4078. Pārskata
periodā muzeja krājumā reăistrēts 141 krājuma priekšmets. Pārskata periodā ir eksponētas
muzeja telpās 2 izstādes un vēl 2 izstādes ārpus muzeja telpām.

Kopējais apmeklētāju skaits 2005.gadā – 1045. Galvenā apmeklētāju daĜa ir organizētas
skolēnu grupas (41,4%) un individuālie apmeklētāji (13,7%). Muzeja budžets 2005.gadā –
Ls 15730. Pašu ieĦēmumi – Ls 263.30,  Kultūrkapitāla  fonda mērėfinansējums – Ls 300,
pašvaldības dotācija – Ls 15167.

2005.gadā veiktie būtiskākie pasākumi:
- Muzeja krājums papildināts ar materiāliem par Ăibzdes skolu. Veikta Ăibzdes,

KaĜėu un agrākās Dundagas skolas ēku šodienas stāvokĜa fotofiksācija;
- Apzinātas mājvietas Dundagas pagasta Upenieku, Mazirbes, Sūdes, Lateves un

Valpenes ciemā;
- Sagatavots projekta pieteikums VKKF, iegūts atbalsts (Ls 300) un pašvaldības

līdzfinansējums, iegādātas gaisa sausināšanas un mitrināšanas iekārtas, kā arī trīs
krājuma skapji;

- Veikti kosmētiskie remontdarbi E.Dinsberga memoriālajā dzīvoklī, nostiprināts
sienu apmetums, griestu krāsojums. Nomainīts skaidu jumts skolas ēkas ZA galā;

- Pabeigta zibensnovedēja ieviešana muzeja ēkai;
- Iesākta muzeja novadpētniecības datu sistēmas modeĜa sagatavošana, par datu

avotu izraugoties laikraksta “Ventas Balss” (1921.-1945.) Dundagas pagastam
veltīto rakstu kopu;

- Veikti testa pasākumi un iegādāta nepieciešamā programmatūra elektroniska
formāta izdevumu gatavošanai (E.Dinsberga kultūrvēsturiski nozīmīgu darbu
izdošanai);

- Sagatavots izdevums “Dundagas apvidus folklora. Ernesta Dinsberga devums.”

2.5.5. SPORTS

Dundagas pagastā sporta aktivitātes organizē Edvīns Klēvers, kuram aktīvi palīdz arī
daudz entuziastu.

Dundagas pagastā regulāri darbojas:
sieviešu volejbola komanda;
divas vīriešu volejbola komandas “ZiemeĜkurzeme” un “Dundaga”;
pagasta futbola komanda;
galda tenisa interešu grupa, kuru vada Dainis Derkevics;
pašvaldība regulāri ziemas periodā organizē sacensības galda spēlēs (šahs, dambrete,
galda teniss, šautriĦas, zolīte);
Māris un Mārcis Mitleri regulāri piedalās rajona un novada sacensībās dambretē;
vidusskolas šaha pulciĦš, kura komanda regulāri piedalās dažādos kvalifikācijas
turnīros.

Katru gadu ar pašvaldības atbalstu tiek rīkotas sporta dienas Vīdales un KaĜėu ciemā.
2005.gadā jau ceturto reizi notika sacensības “Sportiskākais Dundagas uzĦēmums”, kurā
piedalījās  apmēram 200 dažāda vecuma Dundagas pagastā strādājošie iedzīvotāji un viĦu
ăimenes locekĜi.

Katru gadu pavasarī notiek skrējiens “Treji apĜi”.
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Dundagas pagasta padomes darbinieki un iedzīvotāji aktīvi piedalās Talsu rajona
pašvaldību sporta spēĜu visās kārtās. 2005.gada sporta spēlēs Dundagas pagasta komanda
kopvērtējumā izcīnīja 7.vietu.

Pagastā aktīvi darbojas volejbolisti, kas savulaik ir mācījušies sporta skolas volejbola
nodaĜā. ViĦi ir izveidojuši divas vīriešu un vienu sieviešu volejbola komandu. Dundagas
vidusskolas sporta skolotāja Una Sila izveidojusi sporta piramīdu (dažādas vecuma
grupas) zēnu volejbolā, izcīnot vairākas godalgotas vietas valsts mērogā dažādās vecuma
grupās.

Aktīvu darbību veic futbola un galda spēĜu entuziasti.
Visu komandu darbība ir apvienojusies neformālā sporta sekcijā, kuras darbību

atbalsta pagasta padome, katru gadu finansējot vienas komandas formas tērpu iegādi un
apmaksājot sporta spēĜu dalības maksas.

Jau vairākus gadus tiek organizētas vasaras volejbola sacensības “Pāces kauss” un
ziemas “Ziemassvētku kauss”. Šajās sacensībās piedalās līdz 8 vietējām volejbola
komandām. Liela atsaucība ir aktīvistu organizētajam galda spēĜu turnīram.

Pagastā aktīvi darbojas “Kun Fu – Karate Do” kluba pulciĦš.
Pamazām attīstās un nostiprinās sporta bāze. 2005.gadā ierīkots hokeja laukums 25x56

m. DaĜēji iegādāts hokeja spēlētāju ekipējums: vārtsargam un spēlētājiem. 2006.gadā
plānots iegādāties 15 pāru slidas nomai. 2005.gadā iegādāti jauni formas krekli pašvaldības
komandām un futbolistiem.

2.5.6. TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS (TIC)

Tūrisma informācijas centrs (TIC) ir pagasta padomes struktūrvienība, kuras
uzdevums ir sniegt informāciju par tūrisma objektiem, pakalpojumiem un sniegt palīdzību
šo tūrisma pakalpojumu izmantošanā. Centra vadītāja – Alanda PūliĦa. Tūrisma sezonas
laikā no 15.maija līdz 31.oktobrim papildus nodarbina 3 gidus. TIC piedāvā ekskursiju
vadītājus gan pa Dundagas pili un tās tuvāko apkārtni, gan pa ZiemeĜkurzemi, arī
svešvalodās – angĜu, krievu, vācu.

TIC uzdevumos ietilpst dažāda veida tūrisma informācijas sagatavošana pēc
pieprasījuma, tūrisma informācijas un maršrutu konsultācijas pa Dundagas pagastu un
ZiemeĜkurzemi, gidu pakalpojumu sniegšana, tūrisma informācijas stendu plānošana,
uzraudzīšana, tūrisma informācijas pieprasījumu pa e-pastu, telefonu, pastu apstrādāšana
un atbilžu sagatavošana, ar nozari saistītu projektu pieteikumu sagatavošana vai līdzdalība
papildu līdzekĜu piesaistei, tūrisma izdevumu (bukletu, informatīvo lapu u.tml.)
sagatavošana, jaunu tūrisma maršrutu, produktu un piedāvājumu veidošana un
iesaistīšana tūrisma apritē, tūrisma uzĦēmumu un objektu apsekošana, statistikas
apkopošana (naktsmītnes, apskates objekti u.c.), regulāra informācijas precizēšana un
aktualizēšana, Dundagas pagasta reklamēšana starptautiskajos tūrisma gadatirgos un
izstādēs, sadarbība ar Talsu rajona TIC, Kurzemes tūrisma asociāciju, ar citām tūrisma
organizācijām u.c. uzdevumi.

2005.gada budžets Ls 4810, ieĦēmumi Ls 843. Pili 2005.gadā apmeklēja 2948 tūristu,
tai skaitā 160 no ārvalstīm.

2005.gadā notikušas arī pieredzes apmaiĦas vizītes starp Dundagas pagasta padomi un
Skovbo pašvaldību Dānijā.
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2.6. INFRASTRUKTŪRA

2.6.1. IELAS, CEěI

Dundagas pagasta pašvaldības pārziĦā esošo ceĜu kopgarums – 99,544 km, no tiem
10,461 ar asfalta segumu. Dundagas ciema ielu kopgarums – 11,34 km, no tiem 7,101 ar
asfalta segumu. AutoceĜu uzturēšana un rekonstruēšana ir izpilddirektora Andra Kojro
pārziĦā.

2005.gadā Dundagas pagasta padome sadarbībā ar VAS “CeĜu inženieri” pabeidza
pagasta autoceĜu uzmērīšanu un inventarizāciju. Atbilstoši standartam - LVS 401-2; 2002
sagatavota pašvaldības autoceĜu pase.

CeĜu uzturēšanas un atjaunošanas finansēšana pārskata periodā (Ls):
1. Mērėdotācijas atlikums uz 2005.gada 1.janvāri 7107
2. SaĦemta mērėdotācija 2005.gadā 27612
3. Izlietota mērėdotācija 2005.gadā 28916
4. Mērėdotācijas atlikums uz 2005.gada beigām 5803

CeĜu un ielu finansēšanai 2005.gadā mērėdotācija izlietota (Ls):
Nr. Izdevumu veids Summa
1. CeĜu un ielu būvprojektēšanai -
2. CeĜu un ielu rekonstrukcijai -
3. CeĜu un ielu ikdienas uzturēšanai 17712
4. CeĜu un ielu periodiskai uzturēšanai (renovācija) 11204

KOPĀ 28916

2.6.2. ATKRITUMU SAIMNIECĪBA

Pašvaldība 2003.gada 5.jūnijā ir noslēgusi līgumu ar SIA “Kurzemes ainava” par sauso
sadzīves atkritumu izvešanu no Dundagas pagasta teritorijas. Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk
norēėināties vienuviet par visiem komunāliem maksājumiem, Dundagas pagasta padome
ir noslēgusi vienošanos ar SIA “ZiemeĜkurzeme” par atkritumu apsaimniekošanas maksas
iekasēšanu no iedzīvotājiem un tās ieskaitīšanu Dundagas pagasta padomes kontā.

2005.gadā Dundagas pagasta padome no budžeta līdzekĜiem dotēja Ls 3075 apjomā
sauso sadzīves atkritumu savākšanu un transportēšanu.

3.6.3. ŪDENS, KANALIZĀCIJA

Dundagas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ir nodotas apsaimniekošanā
uz koncesijas līguma pamata uzĦēmumam SIA “ZiemeĜkurzeme”. Dundagas
ūdenssaimniecības sistēmas ir rīkotājdirektora Gata Ralles pārziĦā.

Koncesijā nodotie resursi: ūdensapgādes būves un tīkli, notekūdeĦu pārsūknēšanas un
attīrīšanas iekārtas un tīkli, saskaĦā ar 31.08.2001. veiktās inventarizācijas datiem.

SIA “ZiemeĜkurzeme” kopā ar Dundagas pagasta padomi ir iesaistījusies ES Kohēzijas
fonda atbalstītā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reăiona pašvaldībās”
īstenošanā. 2005.gadā uzsākta skiču projektu sagatavošana.
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2.6.4. DZĪVOKěU SAIMNIECĪBA

Pēc Dundagas pagasta nekustamā īpašuma uzskaites datiem, pagastā ir 641 individuālā
dzīvojamā māja. Lielākajā pagasta ciemā Dundagā ir 128 individuālās mājas.

Dundagas ciemā dzīvojamo māju rajoni veidojās ap 1980.gadu kā dzīvojamo māju
grupas ar kopējām infrastruktūras komunikācijām.

Pēc Dundagas pagasta nekustamā īpašuma uzskaites datiem, pagastā ir 81
daudzdzīvokĜu dzīvojamā māja, no tām Dundagā – 40.

Individuālo mājokĜu celtniecību nosaka pagasta apbūves noteikumi.
DaudzdzīvokĜu māju iemītnieki paši organizē māju apkuri, malkas sagādi. Dzeramā

ūdens piegādi un kanalizācijas pakalpojumus veic SIA “ZiemeĜkurzeme”. Atkritumu
savākšanu veic SIA “Kurzemes ainava”. Kopējos māju apsaimniekošanas maksājumus
daudzdzīvokĜu iedzīvotāji maksā SIA “ZiemeĜkurzeme”, kas ir noslēgusi līgumus ar māju
valdēm un organizē māju jumtu, ārdurvju, logu, kāpĦu telpu un ārējo fasāžu remontus.
Dundagas pagasta padomes apstiprinātais maksājums par māju apsaimniekošanu ir Ls
0,075 par kvm.

2.7. PĀRVALDE

2.7.1. LIETVEDĪBA

Lietvedības organizēšanu un dokumentu apriti Dundagas pagasta padomes
dokumentiem veic pagasta padomes kanceleja saskaĦā ar spēkā esošiem normatīviem
aktiem, kas reglamentē dokumentu noformēšanu, sagatavošanu un glabāšanu arhīvā.
Kancelejas vadītāja - Sandra Kokoreviča.

Katru gadu tiek izstrādāts lietu veidošanas plāns (lietu nomenklatūra) nākamajam
gadam, saskaĦojot to ar struktūrvienību vadītājiem.

 Katra struktūrvienība pati veido lietas atbilstoši lietu veidošanas plānam, sagatavo un
nodod tās glabāšanai arhīvā vai nodošanai tālākai apstrādei pagasta padomes
administrācijas darbiniecei, kas ir atbildīga par lietvedību.

Dundagas pagasta padomei ir savs arhīvs, kas darbojas saskaĦā ar Dundagas pagasta
padomes arhīva nolikumu (apstiprināts 10.01.1997.) un kurā tiek uzglabāti dokumenti līdz
to  nodošanai valsts glabāšanā. Par pagasta padomes lietvedības dokumentu nodošanu
ilglaicīgai glabāšanai atbild Dace Kurpniece.

Dokumentu izvērtēšana, beidzoties to glabāšanas laikam, kā arī lietu veidošanas plāna
sagatavošana ir Ekspertu komisijas uzdevums, kura Dundagas pagasta padomē, saskaĦā
ar Ekspertu komisijas nolikumu (apstiprināts 03.02.1997.) darbojas kopš 1997.gada.

Par dokumentu apstrādi ilglaicīgai glabāšanai ir noslēgts līgums ar Ventspils Zonālo
valsts arhīvu.

2.7.2. GRĀMATVEDĪBA

Pagasta padomes grāmatvedība darbojas kā patstāvīga struktūrvienība ar centralizētās
grāmatvedības tiesībām un pienākumiem. Grāmatvedības un finanšu uzskaite tiek veikta
pēc naudas plūsmas un uzkrāšanas principiem saskaĦā ar likumu “Par grāmatvedību”,
likumu par “Budžeta un finanšu vadību”, MK noteikumiem, izstrādāto nolikumu “Par
grāmatvedības organizāciju un kārtošanu” pēc divkāršā ieraksta sistēmas ar
datorprogrammas “Apvārsnis” palīdzību.

Dundagas pagasta padomes pakĜautībā ir divas iestādes: Dundagas vidusskola un
Dundagas mākslas un mūzikas skola un 21 struktūrvienība. Visas minētās iestādes un
struktūrvienības ir iekĜautas kopējā budžetā.
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Struktūrvienību  finansiālo darbību nodrošina un visa veida uzskaiti un atskaiti kārto
pagasta padomes grāmatvedība, kurā 2005.gada sākumā bija nodarbināti divi darbinieki –
galvenā grāmatvede Māra LiniĦa un grāmatvede – kasiere Ilze Pirvite.

Ar 2005.gada jūniju, palielinoties darba apjomam, grāmatvedībā sāk strādāt trešais
darbinieks – Inguna Klēvere, kura veic kasiera un nekustamā īpašuma nodokĜa iekasēšanu
(iepriekšējā gadā šo funkciju pildīja nekustamā īpašuma nodokĜa inspektors).

Pagasta padomes iestādei “Veselības un sociālās palīdzības centrs” (VSPC)  ir daĜēja
finansiālā patstāvība – no BOVAS VOVAA Kurzemes slimokases saĦemtie līdzekĜi
atrodas īpaši šim nolūkam atvērtā kontā A/S “Latvijas Krājbanka” Kuldīgas filiāles
Dundagas KAC. Šo līdzekĜu kredītrīkotāji ir pagasta padomes priekšsēdētājs un Veselības
un sociālās palīdzības centra grāmatvedis. Minētos līdzekĜus VSPC izlieto pēc sava
skatījuma, bet saskaĦā ar apstiprināto (precizēto) vienoto budžetu. Pārējos nepieciešamos
līdzekĜus saskaĦā ar budžetu nodrošina pagasta padome. PamatlīdzekĜus un inventāru
pilnībā uzskaita pagasta grāmatvedībā. Pārējo krājumu analītisko uzskaiti veic VSPC
grāmatvedis, mēneša beigās pagasta grāmatvedībai iesniedz atskaiti par krājumu kustību.
Darba algu minētās iestādes darbiniekiem aprēėina un norēėinās ar budžetu pagasta
padomes grāmatvedība – VSPC grāmatvedis ir kā avansieris. Visa veida finanšu un
statistikas pārskatus sastāda, apkopo un iesniedz pagasta padomes grāmatvedība.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” un vidusskolas uzskaite ir palikusi
nemainīga salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte”
visa finansiālā darbība  un uzskaite ir pagasta padomes grāmatvedībā. Piecgadīgo un
sešgadīgo apmācības pedagogu darba algas un darba devēja sociālā nodokĜa maksājumus
finansē no valsts budžeta mērėdotācijām. Pārējos izdevumus apmaksā no pagasta
padomes līdzekĜiem un pašu ieĦēmumiem. Vidusskolai ir daĜēja finansiālā patstāvība, t.i.,
apmēram 90% no attiecīgā budžeta (neieskaitot investīcijām paredzētos līdzekĜus)
vidusskola saĦem dotāciju veidā, sākot ar 2005.gadu – lieto pēc saviem ieskatiem, bet
saskaĦā ar apstiprināto budžetu.

Mākslas un mūzikas skolā pedagogu darba algas un nodokĜu maksājumus maksā no
valsts budžeta mērėdotācijām. Minētajam darījumam ir atvērts īpašs konts Valsts Kases
Talsu Norēėinu centrā. Par citiem izdevumiem norēėinās ar pagasta padomes līdzekĜiem,
kurus saĦem dotāciju veidā, un ar pašu ieĦēmumiem.

Visām pagasta padomei pakĜautajām iestādēm un struktūrvienībām ir vienots budžets.
Iestāžu un struktūrvienību vadītāji izstrādā budžeta izdevumu tāmes projektus un
sadalījumu pa izdevumu kodiem, pievieno, pirmkārt, būtiskāko izdevumu apjoma
skaidrojumu rakstiski, otrkārt, priekšsēdētāja apstiprinātu personāla sarakstu ar
aprēėinātajiem izdevumiem darba algai. Obligāts pielikums budžeta izdevumu tāmes
projektam – projekts ieĦēmumiem par maksas pakalpojumiem un citiem pašu
ieĦēmumiem. Minētos dokumentus iesniedz finanšu speciālistam. Pēc apkopošanas tos
izskata Finanšu komitejā. Pozitīva vērtējuma gadījumā nodod izskatīšanai un
apstiprināšanai pagasta padomes deputātiem – pretējā gadījumā struktūrvienību
vadītājiem pārskatīšanai. Gada laikā rodas nepieciešamība precizēt budžetu vairākkārt.

Vidusskola, Mākslas un Mūzikas skola, Veselības un sociālās palīdzības centrs visa
veida finanšu pārskatus sastāda patstāvīgi un iesniedz pagasta grāmatvedībā, kura
savukārt sastāda, apkopo un izveido vienotu pārskatu un iesniedz noteiktajos termiĦos
norādītajiem adresātiem. Statistikas pārskatus patstāvīgi iesniedz Vidusskola un Mākslas
un mūzikas skola.



Dundagas pagasta padome

2005. gada publiskais pārskats
23

3. BUDŽETA INFORMĀCIJA

3.1. PIEĥEMTAIS UN IZPILDĪTAIS PAŠVALDĪBAS
BUDŽETS

3.1.1. PAMATBUDŽETA IEĥĒMUMI UN IZDEVUMI

2005. gadā Dundagas pagasta pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumi sastādīja Ls
834 548. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2005. gada ieĦēmumi kopumā palielinājušies par
Ls 161 398 (24%), t.sk. ieĦēmumi par iedzīvotāju ienākuma nodokli par Ls 59 023 (17,80
%), nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumi par zemi samazinājušies par Ls 2 808 (3,10
%), nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm palielinājies par Ls 3 295 (31,80%),
nenodokĜu ieĦēmumi palielinājušies par Ls 16 702 (24,60 %). SaĦemtie maksājumi
palielinājušies par Ls 85 385 (48,90 %).

Nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu par zemi samazinājums ir izskaidrojams ar
parādnieku daudzumu ( 55,70% no debitoru parādiem).

Skatot grafiskā veidā attēloto ieĦēmumu struktūru, redzams, ka 2005. gadā, kopsummā
palielinoties ieĦēmumiem, iedzīvotāju ienākuma nodoklim ir tendence samazināties
attiecībā pret iepriekšējo gadu.

Pamatbudžeta ieĦēmumi (%)

2005. gadā Dundagas pagasta pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sastādīja Ls
839 446. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2005. gada izdevumi kopumā palielinājušies par
Ls 159 944 (23,50 %), t.sk. izdevumi izglītībai palielinājušies par Ls 44 982 (16,50 %), jo
pabeigti vidusskolas jumta remontdarbi un pirmsskolas izglītības iestādē tika iebūvēta
jauna katlumāja. Skatot grafiskā veidā attēloto izdevumu struktūru, redzams, ka 2005.
gadā, kopsummā palielinoties izdevumiem, izglītības izdevumi ir samazinājušies,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

49.15

13.26

1.50

10.07

25.95

46.72

10.36

1.64

10.12

31.16

49.96

11.65

1.49

9.24

27.65

2004. gads 2005. gads 2006. gads

Iedz. Ien. nod. Nek. īpaš. nod.par zemi
Nek. īpaš. nod.par ēkām un būvēm NenodokĜu ieĦēmumi
SaĦemtie maksājumi



Dundagas pagasta padome

2005. gada publiskais pārskats
24

Pamatbudžeta izdevumi (%)

Sociālajā nodrošināšanā un apdrošināšanā izdevumi palielinājušies par Ls 21 420
(20,20%), bet skatot grafiskā veidā attēloto izdevumu struktūru, redzams, ka 2005. gadā,
kopsummā palielinoties izdevumiem, izdevumi sociālajai nodrošināšanai un
apdrošināšanai ir samazinājušies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Vides aizsardzības, dzīvokĜu saimniecības un komunālajiem pakalpojumiem izdevumi
palielinājušies par Ls 91 954 (119%), jo izlietoti iepriekšējā gadā saĦemtie projekta
līdzekĜi.

Par Ls 16 912 (13%) mazāk līdzekĜi izlietoti kultūrai, sportam un brīvajam laikam,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

9.18

39.56

15.40

11.20
18.85

9.27

37.80

15.17

20.14

13.44

10.31

40.64

16.62

12.77
14.56

2004. gads 2005. gads 2006. gads

Vispārējie valdības dienesti
Izglītība
Soc.apdr. un soc. nodr.
Vides aizsardz., dzīvokĜu saimniec. un komunālie maks.
Brībais laiks, sports un kultūra



Dundagas pagasta padome

2005. gada publiskais pārskats
25

3.1.2. DEBITORU  PARĀDI

Debitoru parādi 2005. gadā samazinājušies par Ls 3 774 (10%). Lielākais īpatsvars
debitoru parādu struktūrā bija nekustamā īpašuma nodoklim par zemi – Ls 18 568
(55,70%).

Debitoru parādu apjoms (Ls)

Debitoru parādu struktūra 2005.gadā (%)

37 105

33 331

2004. gadā 2005. gadā

Debitori

2.75

55.70

1.81

26.16

13.57

Nek. īp. nod. par ēkām un būvēm Nek. īp. nod. par zemi
Zemes noma Iedzīv. ienāk. nod.
Pārējie debitori
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     3.1.3. KREDITORU PARĀDI

Kreditoru parādi 2005. gadā samazinājušies par Ls 6 706 ( 8,92%). Lielākais īpatsvars
kreditoru parādu struktūrā bija norēėiniem Ls 36 341 ( 53% ).

Kreditoru parādu apjoms (Ls)

Kreditoru parādu struktūra 2005.gadā (%)

75 213

68 507

2004. gadā 2005. gadā

Kreditori

4.51

33.72

0.40
53.05

8.33

Elektroenerăija Kredīta pamatsumma Pārējie kreditori
Norēėini Pakalpojumi
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3.2. SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKěU IZLIETOJUMS

2005. gadā Dundagas pagasta pašvaldības speciālā budžeta ieĦēmumi sastādīja Ls
57 851. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2005. gada ieĦēmumi kopumā palielinājušies par Ls
14 005 (24,21 %), t.sk. pārējie speciālā budžeta līdzekĜi palielinājušies par Ls 15 931 (58,39
%). AutoceĜu fonda līdzekĜi samazinājušies par Ls 1036 (3,62 %).

2005. gadā Dundagas pagasta pašvaldības speciālā budžeta izdevumi sastādīja Ls 50
152. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2005. gada izdevumi kopumā palielinājušies par Ls
577 (1,15 %), t.sk. pārējo speciālā budžeta līdzekĜu izdevumi palielinājušies par Ls 10 334
(52,49 %). AutoceĜu fonda līdzekĜu izdevumi samazinājušies par Ls 8 525 (22,77 %).

Speciālā budžeta ieĦēmumi (%)

Speciālā budžeta izdevumi (%)
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3.3. PĀRSKATS PAR SAĥEMTAJIEM AIZDEVUMIEM

1.

AizĦēmuma Ħēmējs Dundagas pagasta padome
Aizdevējs Valsts kase
Mērėis Sabiedriskās tualetes celtniecība Dundagas centrā
Parakstīšanas datums 2003.gada 2. jūnijs
Atmaksas termiĦš 2005. gada 20. maijs
AizĦēmuma summa - latos 12 340,00

Faktiski 2004.g. Faktiski 2005.g.
Atmaksātā summa
• uz pārskata gada beigām 8 760 3 580
• tai sk. pārskata gadā

atmaksājamā summa
8 760 3 580

Atlikums gada beigās 3 580 -

2.

AizĦēmuma Ħēmējs Dundagas pagasta padome
Aizdevējs Valsts kase
Mērėis LIFE projekta pabeigšana
Parakstīšanas datums 2004.gada 18. oktobris
Atmaksas termiĦš 2008. gada 20. maijs
AizĦēmuma summa - latos 30 000,00

Faktiski 2005.g. Atmaksājamā summa 2006.g.
Atmaksātā summa
• uz pārskata gada beigām 6 900 9 200
• tai sk. pārskata gadā

atmaksājamā summa
6 900 9 200

Atlikums gada beigās 23 100 13 900
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3.4. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NOVĒRTĒJUMS

Administratīvo, izglītības, sociālās aprūpes, kultūras un brīvā laika, infrastruktūras
funkciju veikšanai pagasta padomes lietošanā un īpašumā ir 243 kadastrālās zemes
vienības. Lielākā daĜa no tiem ir pagasta ceĜu uzturēšanai. CeĜu kopgarums – 99,544 km.
Pašvaldības ceĜu uzmērīšanu un inventarizāciju ir veikusi VAS “CeĜu inženieri” atbilstoši
standartam - LVS 401-2; 2002.

Dundagas pašvaldības  zemes sadalījums pēc lietošanas veidiem:
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3.5. PĀRSKATA PERIODĀ PABEIGTIE PROJEKTI

Projekta nosaukums Summa
Ls

Finanšu avots Rezultāts

Mērėdotācija Dundagas
vidusskolas jumta
konstrukciju remontam

14000 RAPLM Veikta daĜēja Mazās skolas jumta
atjaunošana

Mērėdotācija vētras seku
likvidēšanai

9387 RAPLM Vētras seku likvidēšana Mazās skolas
jumta atjaunošanai – Ls 8487,
pašvaldības dzīvojamo māju
postījumu novēršanai – Ls 900

Dundagas pils balkona
restaurācija

3000 PieminekĜu
inspekcija

Sagatavots balkona restaurācijas
projekts, demontētas restaurējamās
koka daĜas

Pils izstāžu telpas iekārtošana 300 VKKF Iegādāti ekspozīciju stendi
Kubalu skolas jumta
fragmenta atjaunošana

1000 PieminekĜu
inspekcija

Nomainīts Kubalu skolas jumta
fragmenta segums

Kubalu skolas – muzeja
krājuma saglabāšanas
apstākĜu uzlabošana

300 VKKF Iegādāti trīs slēdzami metāla skapji,
gaisa mitrinātājs un gaisa mitruma
nosūcējs

Dundaga un dundadznieki
internetā

3906 VKKF Dundagas bibliotēku un Kubalu
skolas – muzeja sadarbībā izveidota
mājas lapa, iegādāta bibliotēkas
programma un sākta veidot
novadpētniecības datu bāze

3 bibliotēku projekti
lasīšanas veicināšanai un
grāmatu fonda papildināšanai

715,22 VKKF Projekta īstenošanā iesaistīti
Dundagas un KaĜėu bibliotēkas
lasītāji

“Vizuāls Latvju dainu
skatījums” Kr.Barona 170
gadu atcerei

200 VKKF Izveidota izstādes ekspozīcija Kr.
Barona 170 gadu atceres pasākumam
Latviešu biedrības namā Rīgā

Bibliotēku informatizācija 6776,31 KIS Dundagas bibliotēkā ierīkots lokālais
datortīkls un interneta pieslēgums,
uzstādīti 3 datorkomplekti,
lāzerprinteris un nodrošināta
interneta pieslēguma gada maksa

Teritorijas plānojuma Vides
pārskata sagatavošana

1000 RAPLM Sagatavots, sabiedriski apspriests un
apstiprināts Vides pārskats Dundagas
pagasta teritorijas plānojumam

PII “Kurzemīte” katlu mājas
būvniecība

16948 Pašvaldība Uzbūvēta atsevišėa, ēkai pieguloša
katlu māja

Pils un Talsu ielas
krustojuma rekonstrukcija

12000 CeĜu fonds,
Talsu rajona
padome

Rekonstruēts Pils un Talsu ielu
krustojums. No Talsu rajona
padomes rezerves fonda – Ls 4000

Dundagas parka estrādes
grīdas izbūve

10000 Pašvaldības
līdzekĜi

Uzbūvēta jauna estrādes grīda
Dundagas dīėa malā

Minhauzens - 2005 11585
3000

Sponsori,
pašvaldība

Sarīkots valsts mēroga medību
kolektīvu pasākums

Koncertfestivāls “Es mācēšu
danci vest”

1000 Pašvaldība Sarīkots Kurzemes mēroga
pirmsskolas bērnu deju kolektīvu 5.
koncertfestivāls

Vislatvijas tautas mūzikas
svētki

700 Pašvaldība Sarīkoti valsts mēroga tautas mūzikas
svētki
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Kopā piesaistītie līdzekĜi – Ls 56169,53; ieguldītie pašvaldības līdzekĜi – Ls 39648.
4.Pielikumā var skatīt īstenotos sadarbības projektus, kas saĦēmuši finansējumu no ES

fondiem.

3.6. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS
PROJEKTOS

Dundagas pagasta padome aktīvi darbojas vairākos sadarbības projektos ar kaimiĦu
pašvaldībām gan pašvaldību sadarbības apvienības ietvaros, gan saistībā ar Talsu rajona
padomi, gan uz atsevišėu vienošanos pamata.

2005.gadā ir īstenoti sekojoši sadarbības projekti: “Dundagas ceplis” (Baltijas-
Amerikas partnerprogramma), “Līvu zaĜais piekrastes reăions – 21” (LIFE), “Livod
Randa – kultūrvēsturisks ceĜojums līvu zemē” (Phare), “Līvu amatniecība” (SIFF).

Īstenošanas stadijā ir “Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reăiona pašvaldībās”
(Kohēzija).

2005.gadā sagatavoti vairāki sadarbības projekti, kuri vēl gaida ziĦu par finansējuma
piešėiršanu: “Talsu un Sāremas rajonu vides sakārtošana un ekotūrisma attīstība”
(Interreg), “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kurzemē” (ERAF), “Dundagas un
kaimiĦu pašvaldību un NVO darbinieku kapacitātes stiprināšana ESF finansēto projektu
sagatavošanā un vadībā” (SIFF), “Livod Rānda – kultūrvēsturisks ceĜojums līvu zemē”
(ERAF).

3.7. PAŠVALDĪBAS LĪDZALĪBA IESTĀDĒS UN
UZĥĒMUMOS

Dundagas pagasta padome kopīgi ar Talsu rajona Īves, Lubes un Valdgales
pašvaldībām un Ventspils rajona Ances, Puzes un Tārgales pašvaldībām ir izveidojušas un
uztur savu sadarbības iestādi. Iestādes pārziĦā ir e-pasta servera uzturēšana, iedzīvotāju
reăistra datu apmaiĦas servera uzturēšana, sociālās aprūpes iestādes – pansijas uzturēšana,
apvienības padomes sēžu, lietvedības un grāmatvedības organizēšana, sadraudzības
organizēšana ar Vageridas komūnu Zviedrijā.

Pārskata periodā tika organizēts darbs pie jauna kopīga projekta veidošanas, kas saistās
ar vietējās iniciatīvas grupu veidošanu un iedzīvotāju pilsonisko aktivizēšanu. Jau ceturto
gadu notika ZiemeĜkurzemes pašvaldību skolēnu pašdarbības festivāls “Sadraudzības
tilti”.

9 ZiemeĜkurzemes pašvaldības – Ance, Dundaga, Kolka, Īve, Lube, Pope, Puze,
Tārgale un Valdgale ir nodibinājušas uzĦēmumu SIA “ZiemeĜkurzeme”. Tā pamatdarbība
ir vērsta uz ūdenssaimniecības attīstības iespēju izpēti un saimnieciskās darbības
organizāciju. Pārskata periodā tikai Dundagas pagasta padome uz koncesijas līguma
pamata ir nodevusi apsaimniekošanā ūdenssaimniecības sistēmas Dundagas ciemā.

Pašvaldības kapitāla ieguldījums kapitālsabiedrību pamatkapitālā

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Ieguldījums uz
01.01.2004. (Ls)

IzmaiĦas (+,-)
(Ls)

Ieguldījums uz
01.01.2005. (Ls)

% no
kopapjoma

SIA
„ZiemeĜkurzeme”

500 0 500 11,11

Pēc bilances datiem pašu kapitāls uz 2005. gada 31. decembri bija Ls 3 085 585, par Ls
2 339 081 vairāk nekā uz 2004. gada 31. decembri. Pašu kapitāls ir palielinājies, jo 2005.
gadā tika novērtēti pagasta ceĜi kopsummā par Ls 2 378 188.
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4. PERSONĀLS

4.1. PAŠVALDĪBAS PĀRVALDĒ

Padomes iestāžu un struktūrvienību darba vadīšanu un koordināciju, un padomes
lēmumu izpildi veic padomes izpilddirektors Andris Kojro.

NodaĜas, struktūras Vadītājs Darbinieku skaits
Kanceleja un lietvedība Sandra Kokoreviča 2
Grāmatvedība un finanses Māra LiniĦa 3, ar 06.06. – 4
Attīstības nodaĜa Gunta Abaja 5, ar 31.10. – 4
Būvvalde Uldis PuĜėis 2
Pagasttiesa Daina Dēvita 4
Dzimtsarakstu nodaĜa Rita Podkalne 1
Pils Anda Felša 9
Kultūras dzīves organizatore Santa Maksimoviča 1
Sporta organizators Edvīns Klēvers 1
Tūrisma informācijas centrs (TIC) Alanda PūliĦa 1+3 (tūrisma sezonā)
Pagasta bibliotēka Ruta Emerberga 3
Vīdales bibliotēka Aina Bērzkalne 1
KaĜėu bibliotēka Velga Rozenberga 1
Kubalu skola-muzejs Ivars Abajs 3
Avīze “Dundadznieks” Alnis AuziĦš 1
Pašvaldības policists Andris Kukutis līdz 28.06.

Andris Vīksna no 01.08.
1

Vides pasākumi Andris Kojro 12

4.2. PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒS

Iestāde Vadītājs Darbinieku skaits
Dundagas vidusskola Uldis Katlaps 26 – tehniskie darb.

Mākslas un mūzikas skola Linda Vīksna 20

Pirmskolas izglītības iestāde Anda Budreika 24

Veselības un sociālās palīdzības centrs Valdis Rande 34
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

5.1. PAŠVALDĪBAS INFORMĀCIJA SABIEDRĪBAI

Kopš 2001.g. novembra reizi mēnesī iznāk informatīvais izdevums „Dundadznieks”
(Reă.Nr. 000702696)— astoĦas A3 formāta lpp.. Metiens — 550 eksemplāru, iegāde
2005.gadā bija nodrošināta vietējos centra veikalos, autoveikalos un veikalos Nevejā,
KaĜėos un Vīdalē. Iegādes cena cena Ls 0,35 par eksemplāru. Sākot ar 2006.gadu avīzi var
abonēt Latvijas Pastā (cena Ls 0,30, indekss 3085). Ar „Dundadznieku” var iepazīties
pagasta centrālajā bibliotēkā, bibliotēkās Vīdalē un KaĜėos, pagastmājā, kā arī internetā –
pagasta mājas lapā.

Laikraksts kalpo informatīvās saiknes nodrošināšanai starp pašvaldības vadību un
iedzīvotājiem. Dundadzniekā publicē pagasta padomes lēmumus, saistošos noteikumus,
jaunākās ziĦas par pagasta kultūras, sporta un sadzīves norisēm, iedzīvotāju atsauces, kā
arī regulāri katrā numurā kultūrvēsturisku apskatu par kādu no 38 Dundagas ciemiem.

Pagasta avīzes izdošanu organizē žurnālists Alnis AuziĦš, sadarbojoties ar avīzes
redkolēăiju, kuru pārstāv zinoši speciālisti no dažādām pagasta darbības sfērām. Avīze
tiek maketēta pagasta attīstības nodaĜā, bet iespiesta Talsu tipogrāfijā.

Projekta „Līvu kultūrvides iezīmju kopšana ZiemeĜkurzemes amatniecībā un ainavā”
ietvaros 2005.gadā izdoti 5 informatīvi bukleti (latviešu un angĜu valodā): par
kokamatniecību un podniecību Dundagā, par lībiešu tautas tērpiem, par zvejniecību un
dažādām lībiešu iezīmju izstādēm un kolekcijām ZiemeĜkurzemē. Projekta
„ZiemeĜkurzemes līvu seno amatu un kultūrvides iezīmju kopšana” ietvaros izdots arī
vēstnesis „Lībiskais līdzās”. Uzlabots un papildus vēl tulkots krievu un vācu valodā
buklets par Dundagu un tās apkārtni „Dun-dang”.

Pašvaldība uztur savu www serveri uz kura ir izvietojusies arī pagasta mājas lapa:
www.dundaga.lv, kurā var iepazīties ar Dundagas pagasta padomes izdotiem saistošiem
noteikumiem, aktualitātēm un izlasīt visus “Dundadznieka” izdevumus.

5.2. SADARBĪBA AR NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

Dundagas pagasta padome ir biedrs Latvijas pašvaldību savienībā (LPS). Dundagas
pagasta padomes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns ir LPS priekšēdētāja vietnieks un Pagastu
apvienības valdes priekšsēdētājs.

Dundagas pagasta padome ir biedrs Izpilddirektoru asociācijā, kura regulāri rīko
dažādus informatīvos seminārus.

Dundagas pils kā pagasta padomes struktūrvienība ir iesaistījusies PiĜu un muižu
asociācijā.

Ar pagasta padomes iniciatīvu savulaik tika izveidots un sekmīgi darbojas Sociālās
aprūpes fonds, kas uztur sociālās aprūpes iestādi, kura nodrošina ar pilnu sociālo aprūpi 8
pagasta iedzīvotājus.

Pagastā darbojas sabiedriska organizācija "ZiemeĜkurzemes biznesa asociācija", kura
sadarbībā ar VID Kurzemes reăionālās iestādes Talsu nodaĜas konsultācijas sektoru
organizē seminārus uzĦēmējiem par aktuālām tēmām nodokĜu likumdošanā. Biznesa
asociācijas darbībā ir iesaistījušies dažādu nozaru uzĦēmēji. 2005.gada nogalē organizācija
pārreăistrējās kā biedrība, un tās struktūra atbilst partnerības projektu prasībām attiecībā
uz “Leader+” programmas īstenošanu.

5.3. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS PASĀKUMI
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Dundagas pagasta attīstības plāns apstiprināts Dundagas pagasta padomes 2001.gada
1.novembra sēdē (protokols Nr.7, 3§).

Dundagas pagasta teritorijas plānojums ir apstiprināts Dundagas pagasta padomes
2005.gada 17.janvāra sēdē ar lēmumu Nr. 5. (protokols Nr.1, 5§), pēc Reăionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinuma saĦemšanas 09.11.2005. Nr.1-
22/9563/8568 Dundagas pagasta padomes 2005.gada 19.decembra sēdē Nr.16, 11.§ ar
lēmumu Nr.388. Dundagas pagasta teritorijas plānojums apstiprināts kā saistošie
noteikumi Nr. 11.

Dundagas pagasta teritorijas plānojums sastāv no teritorijas plānojuma aprakstošās
daĜas, apbūves noteikumiem, grafiskā materiāla un vides pārskata.

Plānojuma kartes ir sagatavotas LKS 92 TM koordinātu sistēmā, digitālā veidā.
Plānojuma grafiskās daĜas karšu lapas “Pašreizējā teritorijas izmantošana”, “Plānotā
teritorijas izmantošana” un “Aizsargjoslas” ir izdrukātas mērogā 1:25000. Blīvi apdzīvoto
teritoriju daĜas ir skatāmas karšu lapās mērogā 1:5000.

No 2005.gada 10.maija līdz 2005.gada 20.jūnijam notika Dundagas teritorijas
plānojuma Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. Vides pārskata projekta
apspriešanas sanāksme notika 2005.gada 15.jūnijā.

Ar Dundagas pagasta attīstības programmu un teritorijas plānojumu var iepazīties
pašvaldības mājas lapā: www.dundaga.lv, sadaĜā Dokumenti.

2005.gada 17.augustā Dundagas pagasta padome saĦēma iesniegumu no SIA “Diānas
Zalānes projektu birojs” ar lūgumu atĜaut izstrādāt tehnisko projektu katoĜu baznīcas
būvei Dundagā, Vīdales ielā 1.

2005.gada 26.septembra Dundagas pagasta padomes sēdē (Protokols Nr.11, 24.§.)
nolēma  uzsākt katoĜu baznīcas būvniecības sabiedrisko apspriešanu laikā no 21.09.2005.
līdz 21.10.2005. Iepazīšanās ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem – attīstības nodaĜas
telpās Dundagas pilī. (Lēmums Nr.247.)

Par sabiedriskās apspriešanas izsludināšanu “Talsu Vēstīs” ievietotas publikācijas
22.09.2005. un 27.09.2005.

Sabiedriskās apspriešanas laikā savu attieksmi par katoĜu dievnama būvi Dundagā
Vīdales ielā 1 izteica 33 pagasta iedzīvotāji. Visu aptaujas dalībnieku atzinumi bija pozitīvi.
2005.gada 24.oktobra Dundagas pagasta padomes sēdē (Protokols Nr.12, 1. §.)
apstiprināja katoĜu baznīcas Vīdales ielā 1 ieceres sabiedriskās apspriešanas rezultātus
(lēmums Nr.271.).

6. PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM
6.1. NĀKAMĀ GADA PRIORITĀTES

2005.gada 24. oktobra padomes sēdē par rīcības programmu 2006. -2009. g. padome
nolemj noteikt šādas prioritātes:

1) kapličas celtniecība;
2) sporta halles projektēšanas darbu uzsākšana.

2005.gada 28. novembra padomes sēdē nolemj ar 01.01.2006. izveidot jaunu
struktūrvienību – Kultūras centrs.

2005.gada 19. decembra padomes sēdē nolemj ar 01.01.2006. izveidot Nekustamā
īpašuma nodaĜu, lai apsaimniekotu pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus.
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6.2. FINANŠU SAISTĪBAS

Dundagas pagasta padomei uz nākamo atskaites periodu turpinās finanšu saistības
aizĦēmumam:

AizĦēmuma Ħēmējs Dundagas pagasta padome
Aizdevējs Valsts kase
Mērėis LIFE projekta pabeigšana
Parakstīšanas datums 2004.gada 18. oktobris
Atmaksas termiĦš 2008. gada 20. maijs
AizĦēmuma summa - latos 30 000,00

Atmaksājamā summa 2006.g.
Atmaksātā summa

• uz pārskata gada beigām 9 200

• tai sk. pārskata gadā
atmaksājamā summa

9 200

Atlikums gada beigās 13 900

Dundagas pagasta padomes 2005.gada augusta padomes sēdē nolēma piedalīties
Eiropas reăionālā attīstības fonda (ERAF ) projekta „Līvōd Rānda – kultūrvēsturiskais
ceĜojums līvu zemē” II daĜas realizācijā, nodrošinot projekta priekšfinansēšanu Ls  39 000
apmērā. Nolēma Ħemt kredītu 2006. gadā no Valsts kases uz 3 gadiem.

6.3. PIETEIKTIE PROJEKTI

Skatīt 4.pielikumu, kurā uzskaitīti īstenošanas stadijā esošie un pieteiktie projekti ES
fondiem.

Valsts mērėprogrammām pieteiktie projekti:

Projekta nosaukums Summa
Ls

Finanšu avots Komentārs

Dundagas PII “Kurzemīte”
ēkas siltināšana

35692 RAPLM Projekta īstenošanas kopējā
summa – Ls 44615

Mazās skolas ēkas jumta
konstrukciju un seguma
atjaunošanas pabeigšana

43985 RAPLM 39985 + 4000

Dundagas vidusskolas
mācību procesa uzlabošana

1000 IzM

Kubalu skolas pamatu
atbrīvošana no zemes
uzslāĦojuma

1000 PieminekĜu
inspekcija
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PIELIKUMI

1. Padomes lēmums par 2005.gada pārskatu

2. Revidentu ziĦojums

3. Pašu kapitāla izmaiĦu pārskats

4. ES projektu ieguldījums Dundagas pagastā 2005.gadā

5. Pašvaldības īpašumi sadalījumā pa nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu grupām uz 01.01.2006.

6. Pašvaldības lietojumi sadalījumā pa nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu grupām uz 01.01.2006.


