
APSTIPRINĀTS:
Dundagas pagasta padomes sēdē
2008.gada 25.jūnijā
(Protokola Nr.8, 25.§.)

______________________________
Padomes priekšsēdētājs A.Kristapsons

DUNDAGAS
PAGASTA PADOMES

2007. GADA
PUBLISKAIS
PĀRSKATS

2008



Dundagas pagasta padome

2007. 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
2. Iestādes darbības rezultāti 7
  2.1. Sabiedriskā kārtība un drošība 7
  2.2. Izglītība 9
      2.2.1. Pirmsskolas izglītības iestāde (PII) “Kurzemīte” 9
      2.2.2. Vidusskola 9
      2.2.3. Mākslas un mūzikas skola 10
  2.3. Sociālā palīdzība 12
      2.3.1. Veselības un sociālās palīdzības centrs (VSPC) 12
      2.3.2. BāriĦtiesa 13
  2.4. Vides aizsardzība, teritorijas plānošana un attīstība 14
      2.4.1. Attīstības nodaĜa 14
      2.4.2. Būvvalde 15
  2.5. Brīvais laiks, kultūra, sports 15
      2.5.1. Bibliotēkas 15
      2.5.2. Pils 17
      2.5.3. Kultūras pasākumi 17
      2.5.4. Kubalu skola - muzejs 19
      2.5.5. Sports 20
      2.5.6. Tūrisma informācijas centrs (TIC) 20
  2.6. Infrastruktūra 21
      2.6.1. Ielas, ceĜi 21
      2.6.2. Atkritumu saimniecība 21
      2.6.3. Ūdens, kanalizācija 22
      2.6.4. DzīvokĜu saimniecība 22
  2.7. Pārvalde 22
     2.7.1. Lietvedība 22
     2.7.2. Grāmatvedība 23
3. Budžeta informācija 24
  3.1. PieĦemtais un izpildītais pašvaldības budžets 24
     3.1.1. Pamatbudžeta ieĦēmumi un izdevumi 24
     3.1.2. Debitoru parādi 26
     3.1.3. Kreditoru parādi 27
  3.2. Speciālā budžeta līdzekĜu izlietojums 28
  3.3. Pārskats par saĦemtajiem aizdevumiem 29



Dundagas pagasta padome

2007. gada publiskais pārskats
2

  3.4. Pašvaldības ieguldījums kapitālsabiedrību pamatkapitālā 29
  3.5. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 30
  3.6. Pārskata periodā pabeigtie projekti 31
  3.7. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 32
  3.8. Pašvaldības līdzdalība iestādēs un uzĦēmumos 32
4. Personāls 33
  4.1. Pašvaldības pārvaldē 33
  4.1. Pašvaldības iestādēs 33
5. Komunikācija ar sabiedrību 34
  5.1. Pašvaldības informācija sabiedrībai 34
  5.2. Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām 34
  5.3. Teritorijas attīstības plānošanas pasākumi 35
6. Plāni nākamajam gadam 35
  6.1. Nākamā gada prioritātes 35
  6.2. Pieteiktie projekti 36

Pielikumi
1. Pagasta padomes lēmums par 2007.gada publisko pārskatu
2. Revidentu ziĦojums
3. Pagasta padomes lēmums par 2007.gada budžeta izpildi
4. Pašu kapitāla izmaiĦu pārskats
5. Pašvaldības īpašumi sadalījumā pa nekustamā īpašuma lietošanas

mērėu grupām uz 01.01.2008.
6. Pašvaldības lietojumi sadalījumā pa nekustamā īpašuma lietošanas

mērėu grupām uz 01.01.2008.



Dundagas pagasta padome

2007. 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.

2007.gada 1.janvārī Dundagas pagastā dzīvesvietas deklarējuši 3827 iedzīvotāji, no
tiem 833 - bērni, 2194 – darbaspējas vecumā, 800 – pensionāri. Uz 2008.gada 1.janvāri
pagasta kopējais iedzīvotāju skaits samazinājies par 44 iedzīvotājiem. Dundagas ciemā
dzīvo 1723 iedzīvotāji, tas ir 45% no pagasta iedzīvotāju kopskaita. Pēc nacionālā sastāva
95% ir latvieši. PilsoĦi 98% no pagasta iedzīvotāju kopskaita.

2007.gadā Dundagas pagasta dzimtsarakstu nodaĜā reăistrēti 33 jaundzimušie,
aizsaulē aizgājuši 57 pagasta iedzīvotāji, reăistrētas 28 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: Austris Kristapsons – pagasta
padomes priekšsēdētājs, Guntis Pirvits, Ēriks Bērzkalns, Imants Zingnikas, Aldons
Zumbergs, Una Sila, Uldis Katlaps, Valdis Rande, Smaida Šnikvalde.

Padomē likumdošanas noteikto funkciju izpildei 2007.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;
Administratīvā komisija;
Privatizācijas komisija;
Konkursu, izsoĜu un cenu aptaujas komisija.

1.3. PASTĀVĪGO KOMITEJU DARBĪBA

Finanšu komiteja
Priekšsēdētājs Austris Kristapsons saskaĦā ar likuma “Par pašvaldībām”  62.pantu

padomes priekšsēdētājs vada Finanšu komitejas
darbu

LocekĜi: Guntis Pirvits 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
Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Finanšu komitejā saskaĦā ar padomes nolikumu ir iekĜauti visu komiteju priekšsēdētāji
un atbilstoši pašvaldības nolikumam – viens deputāts kā piektais komitejas loceklis.

2007.gadā ir notikušas 12 komitejas sēdes.
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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.
PieĦemti lēmumi par atbalstu darbinieku zināšanu pilnveidošanai – materiālu iegāde
svešvalodas apguvei, ar piešėirto līdzfinansējumu atbalstīti projekti „Dundagas pagasta
veselības un sociālās palīdzības centra renovācija”, „Dundagas pagasta sporta halles
būvniecības uzsākšana”, „Dundagas pils kultūrvēsturiskais mantojums”, „Sporta spēĜu
laukuma izveide KaĜėos”, „Pils energoefektivitātes paaugstināšana”, „Ēdināšana bloka
renovācija vidusskolā”, piešėirts finansējums rentgenogrāfijas iekārtas DIAGNOSTIK
iegādei, finansēts teātra studijas brauciens uz Zviedriju, atbalstīti jaunie futbolisti,
piešėirot finansējumu trenera algošanai, par psihologa amata vietas izveidošanu VSPC,
par NĪN parāda piedziĦu no parādniekiem, apstiprināts rīcības plāns 2007.-2012.gadiem,
piešėirts finansējums pils vējtvera un halli atdalošo durvju restaurācijai u.c.

Pašvaldības budžets tiek veidots saskaĦā ar padomes lēmumu par budžeta sastādīšanas
kārtību, nosakot prioritātes līdzekĜu piešėiršanā.

Vides aizsardzības un pagasta attīstības komiteja
Priekšsēdētājs: Guntis Pirvits
LocekĜi: Ēriks Bērzkalns

Imants Zingniks
Guntis Pirvits
Smaida Šnikvalde

2007.gadā ir notikušas 12 Vides aizsardzības un pagasta attīstības komitejas sēdes.
Komiteja ir skatījusi jautājumus par individuālo darbu atĜaujām, par zemes lietošanas

mērėa noteikšanu, par nosaukumu piešėiršanu nekustamiem īpašumiem, par cirsmu
izsoli, par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu,  par zemes transformāciju, par pašvaldības
zemju iznomāšanu, par pašpatēriĦa zvejas tiesībām pašvaldības ūdenstilpnēs, par ceĜu
fonda līdzekĜu izlietošanas plānu, par automazgātuves izveidi, par atkritumu dalītās
vākšanas punktu izvietojumu, par samaksas samazināšanu par izpērkamo zemi, par
novada veidošanu, par sabiedriskā pakalpojuma regulatora maiĦu, par grozījumiem LIZ
nomas noteikumos, par zemes nodošanu privatizācijai, par pašvaldības funkciju
nodošanu SIA „ZiemeĜkurzeme”, par KaĜėu pasta nodaĜas slēgšanu, par zemju platību
precizēšanu, par mantiniekiem rezervētajām zemēm, par dzīvokĜu jautājumiem, par
priekšlikumiem Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem u.c..

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

Aldons Zumbergs
Valdis Rande

2007.gadā ir notikušas 11 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, par maksas pakalpojumiem VSPC, par
pašvaldības policijas paplašināšanu.
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Izglītības, kultūras un sporta komiteja
Priekšsēdētājs: Aldons Zumbergs
LocekĜi: Uldis Katlaps

Una Sila
Valdis Rande

2007.gadā ir notikušas 11 komitejas sēdes.
Regulāri izskatījusi informācijas par kultūras norisēm pagastā un par problēmām

izglītības procesa nodrošināšanā vidusskolā (par skolēnu skolas kavējumiem); atbalstīta
sporta konsultatīvās padomes izveide, pašdarbības teātra darbības atsākšana, akcija
„Izglītība iziet ielās” Dundagā, par atzinības izteikšanu pagasta iedzīvotājiem par
ieguldījumu Dundagas pagasta attīstībā, par datortehnikas lietošanas noteikumiem
bibliotēkās, par sacensībām „Sportiskākais Dundagas uzĦēmums”, par akreditāciju
Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.

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 3 valdes sēdes, kurās vairākkārt runāts par ciema

iedzīvotāju sporta un kultūras aktivitātēm, par ceĜu slikto stāvokli 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 3 valdes sēdes, kurās pārrunāti jautājumi par sporta un

atpūtas pasākumu organizēšanu Vīdalē. 2007.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;

3. Veselības un sociālās palīdzības centrs.

Dundagas pagasta padomes padotībā ir šādas institūcijas - iestādes:

1. Dzimtsarakstu nodaĜa;

2. Pagasttiesa;

3. Pirmsskolas izglītības iestāde ‘Kurzemīte”.
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2.  IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI

2.1. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
Sabiedrisko kārtību un drošību Dundagas pagastā nodrošina pašvaldības policists

Andra Vīksnas un administratīvā komisija. Pašvaldība sabiedriskās kārtības
nodrošināšanai 2007.gadā ir atvēlējusi budžeta līdzekĜus Ls 7351 apjomā.

2007.gadā komisijas sastāvā izmaiĦu nav un tā turpina darbu iepriekšējā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja – Dace Bergmane, komisijas sekretāre – Dace Kurpniece,
komisijas locekĜi: Daina Dēvita, Guntis Pirvits, Austris Kristapsons, Vitālijs Nazarovs,
Smaida Šnikvalde.

2007. gadā notikušas 10 administratīvās komisijas sēdes, kurās izskatīts:
• 51 administratīvā pārkāpuma protokols par sekojošu Latvijas Administratīvo

pārkāpumu kodeksa pantu un Dundagas pagasta padomes Saistošo
noteikumu Nr.1. pārkāpumiem, no tiem:
1) par LAPK 186.p.1.d. pārkāpumu  – 3 lietas;
2) par LAPK 186.p.2.d. pārkāpumu  – 1 lieta;
3)  par LAPK 187.p.3.d. pārkāpumu - 1 lieta;
4)  par LAPK 173.p.1.d. pārkāpumu – 11 lietas;
5)  par LAPK 202.p. pārkāpumu  – 1 lieta;
6) par LAPK 100.p.2.d. pārkāpumu – 1 lieta;
7) par LAPK 106.p.1.d. pārkāpumu – 1 lieta;
8) par LAPK 98 1 p.2.d. pārkāpumu – 1 lieta;
9) par LAPK 190 12.p.pārkāpumu – 1 lieta;
10)  par Saistošo noteikumu Nr.1. “Dundagas pagasta suĦu un kaėu turēšanas

noteikumi” 2.1.3.p. pārkāpumu – 3 lietas;
11)  par Saistošo noteikumu Nr.1. “Par sabiedrisko kārtību Dundagas

pagastā” 19.p.; 22.p.; 26.p.; 27.p.; 28.p.; 29.p.; 30.p.; 32.p.; 43.p.
pārkāpumiem kopumā – 33 lietas;

12)  pieĦemts 1 lēmums par mutvārdu aizrādījuma izteikšanu un lietvedības
izbeigšanu pamatojoties uz LAPK 21.pantu par Saistošo noteikumu “Par
sabiedrisko kārtību Dundagas pagastā” 30.punkta pārkāpšanu.

•  Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgajām personām izteikti 7 brīdinājumi un
44 personām uzlikti naudas sodi kopsummā  Ls 930,00

• No 44 vainīgajām personām sodu izpildījušas 26 personas  - Ls 688,46 (tai sk.
2 personas, kurām sods uzlikts 2006.gadā, bet izpildīts šogad);

• 18 personas sodu nav izpildījušas kopsummā Ls 322,52
• izskatīti 10 iedzīvotāju iesniegumi/sūdzības.

Maijā uzsākts darbs pie Dundagas pagasta padomes Saistošo noteikumu Nr.1. “Par
sabiedrisko kārtību Dundagas pagastā” grozījumu veikšanas. Jaunie noteikumi iesniegti
RAPL ministrijā apstiprināšanai.

Ir uzsākta sadarbība ar zvērinātu tiesu izpildītājiem par soda piespiedu izpildi.
Viena lieta iesniegta Administratīvā rajona tiesā par administratīvās komisijas

lēmuma atcelšanu. Lieta tiks skatīta 2009.gada 6.jūlijā.
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Ar naudas sodu administratīvi sodīto personu skaits
2007.gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem
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2.2.IZGLĪTĪBA

2.2.1. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Dundagas pirmsskolas iestāde “Kurzemīte” dibināta 1950.gadā. Patreiz iestāde
atrodas un fumkcionē 1984.gadā uzceltajā ēkā. 2007.gadā iestādi līdz 28.augustam vadīja
Sarmīte Sirkele, pēc tam tās vadību uzticēja  - Anitai KrūmiĦai. Vadītājas vietniece
administratīvi saimnieciskajā darbā – Ilze KristiĦa. Iestādes 2007.gada budžets ir Ls
136’512. No tā pašvaldības ieguldījums pirmskolas izglītības iestādes darbības
nodrošināšanai ir Ls 91’612, vecāku līdzdalības maksājumi – Ls 9’969, valsts mērėdotācija
5. un 6.gadīgo apmacībām – Ls 34’931.

Izglītības iestādes darba režīms – 10,5 stundas. Mācību valoda – latviešu. Kopējais
grupu skaits 7, to skaitā 5-6 gadīgiem – 3 grupas. Kopējais izglītojamo skaits – 140 bērni,
to skaitā 5-6 gadīgie -  66. Pedagoăiskie darbinieki -  15, tehniskie darbinieki – 13. Mācību
programmas licencētas:

• Vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības programma Nr. 5078 līdz
31.07.2010.gadam.

• Pirmsskolas izglītības programma piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem
Nr. 3434 līdz 31.07.2008.

Iestādes galvenie pamatvirzieni:
• Veicināt pirmsskolas vecuma izglītojamo vispusīgu un harmonisku attīstību

līdz 7 gadu vecumam;
• Veidot garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, radīt priekšstatu un sapratni

par sociālajiem procesiem un ētiskajām vērtībām;
• Nodrošināt psiholoăisku sagatavošanu pamatizglītības apguves sākšanai.

Pirmsskolas izglītības iestādes tradīcijas:
• kopā ar bērniem izzināt latviešu tautas gadskārtu svētkus;
• kopā ar vecākiem atklāt bērnu talantus konkursā “DunduriĦš”;
• pirmais izlaidums – bērnu atvadas no pirmsskolas iestādes;
• personāla pieredzes apmaiĦas braucieni uz citām iestādēm;
• skolotāja darba pieredzes pilnveide un popularizēšana.

2007.gadā pirmsskolas izglītības iestāde “Kurzemīte” iesniegusi projektu valsts
finansējumam par ēkas ārējo sienu siltināšanas pabeigšanu.

Vienā ēkā pirmsskolas izglītības iestāde draudzīgi sadzīvo ar pagasta bibliotēku un
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.

2007. gada sākumā Dundagas vidusskolā kopā mācījās 525 skolēni. Lielākā daĜa
skolēnu, ap 90%, dzīvo Dundagas pagastā. Dundagas vidusskolā, tāpat kā visā Latvijā,
skolēnu skaits samazinās, kas saistīts ar demogrāfisko situāciju.

Iestādes 2007.gada budžets ir Ls 327’671, tai skaitā pašvaldības ieguldījums izglītības
iestādes finansēšanā - Ls 179’540.
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Dundagas vidusskolā 2007.gadā strādāja 52 pedagogi. Ar augstāko izglītību skolā
strādā 50 skolotāji. Skolotāja, kura strādā bez augstākās izglītības, turpina mācības, lai to
iegūtu. 11 pedagogi beiguši maăistratūru.

Dundagas vidusskolā tiek realizētas 4 izglītības programmas:
• vispārējās pamatizglītības programma (kods 21011111);
• pedagoăiskās korekcijas pamatizglītības programma (kods 21011811);
• vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31011011);
• vispārējās vidējās izglītības programma ar profesionālo orientāciju (tūrisms)

(kods 31014011).
Dundagas vidusskola ir viena no nedaudzajām Talsu rajona vidusskolām, kura realizē

vispārējās vidējās izglītības programmu ar profesionālo orientāciju – tūrisms.
Kopš 2003./04.m.g. skola uzsākusi realizēt pedagoăiskās korekcijas pamatizglītības

programmu. Lai dotu iespēju iegūt pamatizglītību skolēniem atbilstoši viĦu spējām.
Pārējās izglītības programmas skola realizē jau vairākus gadus.
Dundagas vidusskolā ārpus mācību procesa ir pietiekoši plašs interešu izglītības

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

Lielākā daĜa 9.klases absolventu vidējās izglītības ieguvi turpina tieši Dundagas
vidusskolā. Pēc vidējās izglītības iegūšanas absolventi nereti turpina mācībās augstskolās,
tehnikumos vai koledžās.

2007.gadā skolēni ar atzīstamiem panākumiem piedalījās dažādās mācību priekšmetu
olimpiādēs un sporta sacensībās.

Skola uzsāka aktīvu darbību veselību veicinošo skolu programmā, kā arī ieguva
Veselību veicinošās skolas nosaukumu. Turpināja darboties Globe , ekoskolu un e-
Twinning projektos.

2007.gadā skolai tika realizēts VIP projekts skolas ēdināšanas bloka sakārtošanai.
Skola saĦēma valsts finansējumu 2000 Ls materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.
2007.gadā tika atbalstīts VIP sporta halles būvniecības uzsākšanai, kā arī sagatavoti un
iesniegti VIP projekti ēdināšanas bloka renovācijas pabeigšanai un sporta halles
būvniecībai. Skola atjaunojusi datortehnikas bāzi un lielai daĜai Lielās skolas mācību
priekšmetu kabinetu nodrošināta datorvieta un interneta pieslēgums.

2.2.3. MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Īsa skolas vēsture:
1988.gadā Dundagā dibina Talsu mūzikas skolas filiāli (direktors Alberts Pavlovskis),

kura 1991.gadā kĜūst par patstāvīgu skolu – Dundagas mūzikas skolu (direktore Linda
Pavlovska – Vīksna). Dundagas mūzikas skolu absolvējuši 72 audzēkĦi.
Dundagas mākslas skola dibināta 1990.gada decembrī (direktore Ausma Goldberga).
Dundagas mākslas skolu absolvējis  41 audzēknis.

2001.g. reorganizācijas rezultātā ar Dundagas pagasta padomes lēmumu atsevišėās
skolas beidz pastāvēt un uz to bāzes izveidot jaunu apvienoto skolu: Dundagas
Mākslas un mūzikas skola, skolas direktore - Linda Vīksna.

2007./2008.māc. gadā Dundagas Mākslas un mūzikas skolā mācās 118 izglītojamie.
Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras izstrādātas atbilstoši
Izglītības likuma un Profesionālās izglītības likuma prasībām. Visas programmas ir
licencētas IZM profesionālās izglītības centrā (PIC).

Dundagas Mākslas un mūzikas skolu laikā no 2001.gada līdz 2007.gadam absolvējuši
65 audzēkĦi.

Profesionālo izglītību nākamajā pakāpē mūzikā turpinājuši 3 skolas absolventi,
mākslā – 8 skolas absolventi.
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Dundagas Mākslas un mūzikas skolas darbības nodrošināšanai, Dundagas pagasta
padome ir nodevusi lietošanā telpas, ar kopējo platību 975,7m², kuras atrodas Dundagā,
Pils ielā 14, Dundagas pils dienvidrietumu un ziemeĜrietumu korpusa trešajā stāvā.

Skolā strādā 17 pedagogi, kuriem ir nepieciešamā izglītība un atbilstoša profesionālā
kvalifikācija, kas nodrošina izglītības programmu īstenošanu. Skolā strādā trīs tehniskie
darbinieki.

Iestādes 2007.gada izdevumu budžets ir Ls 104’650. Pašvaldības finansējums –
Ls 15’026, valsts mērėdotācija – Ls 72’063, rajona pašvaldības mērėdotācija – Ls 3’420,
vecāku līdzfinansējums – Ls 14’141.

Izglītības programmas
nosaukums

Apakšprogrammas
nosaukums

AudzēkĦu skaits
apakšprogrammā

TaustiĦinstrumentu spēle Klavierspēle 18
Akordeona spēle 4

Stīgu instrumentu spēle VijoĜspēle 8
Ăitāras spēle 10

Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle 3
Tubas spēle 1
Saksofona spēle 1
Trompetes spēle 2

Sitaminstrumentu spēle 7
Vokālā mūzika – Kora klase 7

Kopā (mūzikas nodaĜā) 61
Vizuāli plastiskā māksla 51
Deja – Dejas pamati 6

Kopā visās programmās 118

Pēc izglītības iestādes darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšlikuma 2007.
gada 5. decembrī, Profesionālās izglītības akreditācijas un atestācijas komisija akreditēja
skolu uz 6 gadiem visās esošajās izglītības programmās.

Skolas sasniegumi un  nozīmīgākie pasākumi:
• Dalība Valsts konkursā Klavierspēlē.
• AudzēkĦu un pedagogu dalība ZiemeĜkurzemes festivālā “ Sadraudzības tilti”
• Dundagas Mākslas un mūzikas skolas 15 gadu jubilejai veltīts sarīkojums.
• Komponista Pētera Plakida autorkoncerts.
• Pasaules bērnu zīmējumu konkurss Japānā, kurā iegūtas zelta un bronzas

godalgas.
• Latvijas mākslas skolu audzēkĦu valsts konkursā par atzīstamām

mākslinieciskajām kvalitātēm skolas ekspozīcijā nominācijā Apdedzinātā
keramika iegūts diploms.

• VI Starptautiskajā Vizuāli plastiskās mākslas konkursā ’’Es dzīvoju pie jūras”
audzēkĦi ieguvuši divus atzinības rakstus un diplomu par III vietu.

• II Kurzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaĜu
audzēkĦu konkurss Saldū – iegūti II un III pakāpes diplomi.

• Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2.un 3. klavieru klašu audzēkĦu konkursā
iegūts III pakāpes diploms.

• Ventspils reăiona mūzikas skolu audzēkĦu mūzikas literatūras konkursā
Šūberts un viĦa laikmets iegūta III vieta
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• Piedalīšanās dažādos pagasta organizētajos pasākumos – Mākslas dienās Pils
dienās, Dundagas pagasta ikgadējos svētkos u.c.

2.3.SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

2.3.1. VSPC

Dundagas pagastā kopš 2001. gada 1. maija darbojas Dundagas „Veselības un sociālais
palīdzības centrs” (VSPC), kas sevī ietver dienas stacionāru, ilgstošo sociālo aprūpi un
sociālo dienestu.

„Veselības un sociālās palīdzības centrs” sevī ietver:
1. ambulatoru daĜu ar:

1.1. dienas stacionāru (15 vietas),
1.2. rentgenkabinetu,
1.3. laboratoriju,
1.4. fizikālo terapiju,
1.5. zobārstniecību;

2. sociālo dienestu;
3. ilgstošo sociālo aprūpi (6 vietas).

Kopējais darbinieku skaits 35, to skaitā 3 ārsti, 11 vidējās medicīnas personāla
darbinieki, 4 sociālie darbinieki un 17 pārējie darbinieki. Iestādes vadītājs ir ārsts – Valdis
Rande.

 Iestādes budžets 2007.gadā ir  Ls 229’206. Pašvaldības dotācijas ir Ls 86’205, pārējos
līdzekĜus VSPC iegūst no maksas pakalpojumiem un ieĦēmumiem no VOAVAS (valsts
pasūtījums par ambulatoro darbu).

Dienas stacionārā ir 15 pacientu vietas, ilgstošajā sociālajā aprūpē – 6 klientu vietas.
Dienas stacionārā veic slimnieku papildus izmeklēšanu, ārstēšanu un nepieciešamības
gadījumā sniedz sociālo aprūpi. Ilgstošajā sociālajā aprūpē sniedz sociālo aprūpi, sociālo
rehabilitāciju kā arī sniedz medicīnisko palīdzību.

Slimnieku skaits dienas stacionārā: 2005.gadā – 327,
2006.gadā – 335,
2007.gadā – 346.

Pacientu skaits ilgstošajā aprūpē: 2005.gadā – 26,
2006.gadā – 31,
2006.gadā – 34.

Ambulatoro palīdzību saĦēmuši:
2005. g. 2006.g. 2007.g.

Fizikālās terapijas procedūras 2,762 4,214 3447
Masāžas 774 798 327
Labaratoriskos izmeklējumus 8645 8720 7947
Elektrokardiogrammas 146 178 147
Rentgenoloăiskos izmeklējumus 2108 3754 2832

2007.gadā izmeklējumu skaitu un procedūru skaitu samazināšanos var izskaidrot
ar to, ka minētie kabineti nestrādāja pilnā apjomā sakarā ar renovācijas darbiem iestādē.

Sociālais darbs.
Sociālā dienestā strādā 4 sociālie darbinieki, no tiem diviem darbiniekiem ir augtākā

izglītība sociālajā darbā. Katrai sociālai darbiniecei ir savi darba pienākumi:
• Darbs ar bērniem un ăimeni;
• Darbs ar vientuĜiem, veciem pagasta iedzīvotājiem;
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• Darbs ar invalīdiem;
• Darbs sociālajā aprūpē.
VSPC Sociālā dienesta uzskaitē ir 9 riska ăimenes. Mājas aprūpē ir 4-5 personas.

Sociālo dienestu dienā apmeklē līdz 15 personas.
Sākot ar 2005.gadu, trīs gadu garumā, sociālais dienests realizēja Sabiedrības

integrācijas fondā iesniegto un atbalstīto projektu Sociālās rehabilitācijas programmas
izstrāde, ieviešana Dundagas pagastā no vardarbības cietušām sievietēm un jauniešiem.

2005. g. sociālais dienests ar projekta līdzdalību piesaistīja – Ls 22’820,91.
2006- 2007. gadā sociālais dienests ar projekta līdzdalību piesaistīja – Ls 32’481,08.
VSPC pārskata periodā no valsts investīciju programmas ir ieguvis atbalstu Ls 47’590

apjomā ēkas renovācijai (Ls 38’000 – valsts, Ls 9’500 – pašvaldība).
2008. gadā VSPC plāno veikt ēkas jumta un notekcauruĜu nomaiĦu, par kopējo

summu 29’737,23 Ls.

2.3.2. BĀRIĥTIESA

BāriĦtiesa ir pagasta pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādības iestāde,
bāriĦtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu
kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus
šajā likumā noteiktos uzdevumus. BāriĦtiesa savā darbībā  pamatojas uz normatīvajiem
aktiem un publisko tiesību principiem. BāriĦtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas
rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Dundagas bāriĦtiesā 2007. gadā strādāja bāriĦiesas priekšsēdētāja Daina Dēvita
(pilna slodze), sekretāre (pusslodze) un 3 bāriĦtiesas locekles. Ar 2003.gadu visiem
bāriĦtiesas darbiniekiem ir atbilstoša augstākā izglītība.

BāriĦtiesas darbības nodrošināšanai pašvaldība 2007.gadā ir izlietojusi Ls 8203.
Veicot notariālās darbības, bāriĦtiesas ieĦēmumi - Ls 706 apjomā.

2007.gadā ir veiktas 380 notariālās darbības.
2007.gadā ir notikušas 26 bāriĦtiesas sēdes.
Ar bāriĦtiesas lēmumu 2 mātēm tika pārtraukta ăimenes valsts pabalsta izmaksāšana.

To  turpmāk izmaksā personai, kura bērnu faktiski aprūpē.
2 vecākiem ar bāriĦtiesas lēmumu 2007.gadā tika atĦemtas bērnu aprūpes tiesības.

Vienam tēvam un mātei bāriĦtiesa izskatīja lietu par aprūpes tiesību atjaunošanu, un tika
pieĦemts lēmums aprūpes tiesības neatjaunot un sniegt tiesā prasību par aizgādības
tiesību atĦemšanu. Vienam no vecākiem bērnu aprūpes tiesības tika atjaunotas. Divi
bērni tika ievietoti ārpusăimenes aprūpes iestādē, pēc bērnu aprūpes tiesību atjaunošanas
mātei, bērni atgriezās ăimenē.

Trīs bērniem iecelti aizbildĦi. Viens aizbildnis ir atbrīvots no savu pienākumu
pildīšanas, jo aizbilstamais ir sasniedzis pilngadību. BāriĦtiesā ir 18 bērnu aizbildnības
lietas. Par aizbildĦiem ir ieceltas 16 personas.

Izskatītas 3 lietas par bērnu mantiskajām interesēm.
Iecelts viens aizgādnis mantojumam. BāriĦtiesas pārraudzībā ir 3 aizgādnības lietas.

Divas personas 2007.gadā ir atzītas par adoptētājiem.
BāriĦtiesa ir devusi 2 atzinumus Talsu rajona tiesai par saskarsmes tiesību

izmantošanu (lietvedība turpinās) un paternitātes atzīšanu.
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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.
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 2007.gadā nodrošināja 4 speciālisti.
NodaĜas vadītāja – Gunta Abaja.

2007.gadā attīstības nodaĜas budžets – Ls 46’379, no tiem Ls 8’761 – atkritumu
apsaimniekošanas nodrošināšanai, Ls 840 – pašvaldības interneta pieslēguma apmaksai.,
Ls 3000 tika atvēlēti pagasta valdījumā esošo nekustamo īpašumu noformēšanai Zemes
grāmatā.
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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. Uzsākta ERAF projekta ”Publisko interneta pieejas punktu
attīstība Kurzemē” īstenošana, kuras ietvaros Dundags pagastā izveidoti divi publiskā
interneta piekĜuves punkti Dundagas TIC un Vīdales bibliotēkas telpās.

Kolkas pagasta padome 01.10.2007. sēdē un Dundagas pagasta padome 03.10.2007.
pieĦēma lēmumus par kopīga Dundagas novada izveidi un uzsāka pašvaldību
apvienošanās projekta izstrādi.

2007.gadā Dundagas pagasta padome  ar dažādu projektu īstenošanu ir piesaistījusi
Ls 502’867.

2.4.2. BŪVVALDE

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

Būvvaldes darba nodrošināšanai pašvaldība ir izlietojusi Ls 7212. IeĦēmumi – Ls 229.
2007.gada laikā būvvaldē:
Np.k. Veiktie pasākumi Skaits

1. Iesniegti arhitektūras plānošanas uzdevumi 22
2. SaskaĦoti projekti 18
3. Izsniegtas būvatĜaujas 20
4. Ekspluatācijā pieĦemtas būves 20
5. Akceptēta vienkārša renovācija 2

Būvju kopējās izmaksas (Ls) 288 308,00

Ekspluatācijā pieĦemtās būves:
1. Juridiskām iestādēm – 9 objekti
2. Fiziskām personām – 7 objekti
3. Dundagas pagasta padomei – 4 objekti

2.5. BRĪVAIS LAIKS, KULTŪRA, SPORTS

2.5.1. BIBLIOTĒKAS

Pašvaldībā darbojas trīs publiskās bibliotēkas: Dundagas centrā, KaĜėu un Vīdāles
ciemā.

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

Lasītāju kopskaits 675, t.sk. 359 skolēni. Bibliotēkas izsniegums 21 991 vienības. Lietotāji
bibliotēku apmeklējuši 8650 reizes. Kā bibliotēkas datortehnikas un tīkla lietotāji reăistrēti
130 cilvēki, no tiem 30 ir tikai datoru lietotāji. Bibliotēkā uz vietas piedāvātas 39
izzinošas, izglītojošas izstādes ar dažādu tematiku. Sarīkoti 11 pasākumi, kurus
apmeklējuši 430 interesenti. Gada laikā sniegtas 692 dažādas tematiskas uzziĦas.

Dundagas bibliotēkas 2007.gada budžets - Ls 27’779. No pašvaldības līdzekĜiem
2007.gadā grāmatu iegādei atvēlēti Ls 1660, preses abonēšanai – Ls 947. Bibliotēkas
krājums uz 01.01.2008. ir 27 728 vienības.

Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 44 stundas nedēĜā, t.sk., 4 stundas sestdienā.
Bibliotēkā apmeklētājiem pieejams pieaugušo abonements, lasītava un bērnu

abonements. Bibliotēkas lietotājiem piedāvā grāmatas un preses izdevumus lasīšanai uz
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vietas vai mājās, sniedz uzziĦas pēc pieprasījuma, veic kopēšanas pakalpojumus.
Interesentiem ir iespēja izmantot datortehniku ar pastāvīgo interneta pieslēgumu.

Šis gads īpaši atšėirīgs no citiem ir ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas
organizēto bibliotēkas akreditāciju. 2007.gada 11.decembra Latvijas Bibliotēku padomē
bibliotēkas akreditācijas pieteikums tika akceptēts, piešėirot bibliotēkai vietējas nozīmes
bibliotēkas statusu.

2007.gadā bibliotēka sagatavojusi 4 projektu pieteikumus, no kuriem divi guva
finansiālu atbalstu:

Dundagas bibliotēka 2007.gadā sagatavoja un pieteica 2 projektus, kas tika atbalstīti.
1. VKKF finansētā mērėprogramma Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde

publiskajām bibliotēkām. Piešėīra vidējo grāmatu komplektu. Līdz gada beigām
saĦēmām grāmatas par Ls 416,06.

2. VKKF finansētā mērėprogramma Lasīšanas veicināšana un bibliotēku
pakalpojumu bērniem attīstīšana I posms Bērnu žūrija. Projekta realizācijai
piešėīra grāmatu komplektu 2 eks. apjomā par Ls 168,68.

Bibliotēkas tehniskais nodrošinājums:
1. 7 datorkomplekti ar programmatūru (4 darbiniekiem, 3 lietotājiem),
2. 1 lāzerprinteris,
3. 1 krāsainais printeris,
4. 1 kopētājs,
5. 1 skeneris,
6. 1 digitālais fotoaparāts,
7. pastāvīgais interneta pieslēgums – ātrums 256kb/s,
8. lokālais datortīkls visiem 7 datoriem un 2 printeriem,
9. IT ALISE modulis 3i.

Bibliotēkas sadarbības partneri 2007.gadā:
Dundagas pagasta padome, Talsu galvenā bibliotēka, Talsu pilsētas bērnu

bibliotēka, Dundagas pagasta KaĜėu un Vīdales bibliotēkas, Dundagas vidusskola un
bibliotēka, Dundagas pagasta PII Kurzemīte, Dundagas pagasta padomes izdevums
«Dundadznieks», izdevniecības Annele, Zvaigzne ABC, Dundagas luterāĦu baznīcas
draudze.

KaĜėu bibliotēka
Bibliotēkas darbu nodrošina bibliotekāre Velga Rozenberga. Lasītāju kopskaits 78,

t.sk. 16 skolēni. Bibliotēkas izsniegums 3900 vienības. Lietotāji bibliotēku apmeklējuši
962 reizes.

KaĜėu bibliotēkas 2007.gada budžets - Ls 3432. Bibliotēkā uz vietas piedāvā 16
preses izdevumus – 12 žurnālus, 4 laikrakstus. No pašvaldības līdzekĜiem 2007.gadā
grāmatu iegādei atvēlēti Ls 474, preses abonēšanai Ls 419. Bibliotēkas krājums uz
01.01.2008. ir 6123 vienības.

2007.gadā bibliotēkā bijušas 15 izstādes, t.sk. jauno grāmatu dienas un 1 pasākums.
2007.gada 11.decembra Latvijas Bibliotēku padomē KaĜėu bibliotēkas akreditācijas

pieteikums tika akceptēts, piešėirot bibliotēkai vietējas nozīmes bibliotēkas statusu.
Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 30 stundas nedēĜā, t.sk., 2 stundas sestdienā

Tehniskais nodrošinājums – 1 datorkomplekts ar programmatūru, printeris un
pastāvīgais interneta pieslēgums – ātrums 128 kb/s.

Vīdales bibliotēka:
Bibliotēkas darbu nodrošina bibliotekāre Aina Bērzkalne. Lasītāju kopskaits 67,

t.sk. 11 skolēni. Bibliotēkas izsniegums 1348 vienības. Lietotāji bibliotēku apmeklējuši
643 reizes.

Vīdales bibliotēkas 2007.gada budžets - Ls 3300. No pašvaldības līdzekĜiem
2007.gadā grāmatu iegādei atvēlēti Ls 424, preses abonēšanai Ls 533. Bibliotēka abonēja
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20 preses izdevumus un 15 žurnālus, 5 laikrakstus. Bibliotēkas krājums uz 01.01.2008. ir
5234 vienības.

Interesentiem piedāvātas 28 dažādas tematiskās izstādes un 3 pasākumi.
2007.gada 11.decembra Latvijas Bibliotēku padomē Vīdales bibliotēkas akreditācijas

pieteikums tika akceptēts, piešėirot bibliotēkai vietējas nozīmes bibliotēkas statusu.
Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 16 stundas nedēĜā, t.sk., 4 stundas sestdienā
Tehniskais nodrošinājums – 1 datorkomplekts ar standarta programmatūru un

pastāvīgais interneta pieslēgums – ātrums 128 kb/s.

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.

Pili apsaimnieko Dundagas pagasta struktūrvienība. Pils direktore – Anda Felša.
Pastāvīgais darbinieku skaits - 7, sezonas darbinieki – 5 ( kurinātāji, dārznieks).
Budžeta izdevumu tāme 2007.gadā - Ls 148’223, ieĦēmumi Ls 5425.
Pils ir Dundagas pagasta kultūras un kultūrizglītības centrs. Pils trešo stāvu aizĦem

profesionālās ievirzes Dundagas mākslas un  mūzikas skola. 2007.gadā pilī telpas nomāja
– PSA “ZiemeĜkurzeme”, Latvijas Krājbankas Dundagas KAC, 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 darbības nodrošināšanai
pašvaldība algo divus dežurantus.

Pils ir populārs tūrisma objekts. Tajā atrodas arī Dundagas tūrisma informācijas
centrs, kas nodrošina gida pakalpojumus pils apmeklējumiem un ekskursijām pa
Dundagas un Kolkas pagastiem.

2007.gadā ir īstenotie projekti:
• VKPAI “Dundagas pils vējtveri un halli atdalošo durvju nomaiĦa”;
• Dundagas pils energoefektivitātes paaugstināšana.

2.5.3. KULTŪRAS PASĀKUMI

Kultūras pasākumu organizatoriskos un koordinēšanas pasākumus organizē kultūras
centrs, tā vadītāja Smaida Šnikvalde. Pašvaldības finanšu nodrošinājums kultūras
pasākumiem 2007.gadā bija Ls 25’417, IeĦēmumi no kultūras pasākumu biĜetēm –
Ls 1924. Pašdarbības kolektīvos darbojas apmēram 230 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, meiteĦu, jauniešu kori un pagasta jauktais koris
Līnijdejas un aerobikas nodarbības
Modernās dejas “Sensus”
Interešu klubs „Sendienas”
Deju kolektīvs “Dun-dang”
Pirmskolas ansamblis “Gudrinieki”
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Ev.lut. baznīcas koris

Kultūras aktivitātes 2007.gadā
17. janvāris Kultūras darbinieku diena
20.janvāris Barikāžu atceres pasākums
16..februāris Valentīndienas balle
24. februāris Teātra izrāde ”Pērku jūsu vīru”.
 3. marts Konkurss ”Cālis un gailis 2006”
16. marts Leăionāru atceres pasākums.
10. marts Konkurss ”Cālis un Gailis” Talsos
17. marts Lieldienu kompozīcijas
22.marts Festivāls ”Sadraudzības tilti”
25.marts Komunistiskā genocīda piemiĦas brīdis
30.martā Koncerts ”Kad Dundagā pavasaris mostas”
  6.aprīlis Lieldienu pasākums invalīdiem
 8.aprīlis Lieldienu pasākums parkā
21.aprīlis Atpūtas vakars Dundagā laulātiem pāriem
27.aprīlis Jaunie talanti
29.aprīlis Koru skate
12.maijs Pils dienas
13.maijs Mātes dienai veltīts koncerts
    maijs Medību trofeju izstāde
26.maijs Līnijdejotāju salidojums. Balle parkā
27.maijs Mūzikas skolas audzēkĦu koncerts
 2.jūnijs „Summer Feeling” izklaides pasākums jauniešiem - diskotēka
 1.jūnijs Bērnu deju kolektīvu festivāls ”Es mācēju danci vest”
 2.jūnijs Kurzemes dziesmu svētki Talsos.
14.jūnijs Komunistiskā genocīda piemiĦas dienas pasākums
23.jūnijs Līgo vakars
  7.jūlijs ZaĜumballe parkā. „Vēja runa”
  8.jūlijs Diskusija ”Mīlestība dieva dāvana”.
 21.jūlijs Dundagas svētki:

      Koncerts ”Dziesma manai Dundagai”
      Koncerts ”Liepavots”
      Īves amatierteātra izrāde

     jūlijs Gundara Kukla fotoizstāde” MirkĜa atziĦas”
     jūlijs Šaha festivāls” Dundagas torĦi”
 28.jūlijs „Pāces kauss”. Balle.
11.augusts ZaĜumballe parkā.
31.augusts Sakoptākais pagasts Rojā.
  1.septembris Diskotēka parkā.
  3.septembris Zinību diena.
  8.septembris Putnu pašvaldību diena Jūrmalā.
22.septembris Grupas ”Romeo” koncerts.
28.septembris MiėeĜdienas jampadracis .
29.septembris Koru sadraudzības koncerts
30.septembris Labdarības koncerts Strazdu bērnunama bērniem.
  2.oktobris PiemiĦas akmens atklāšana ebrejiem
12.oktobris Grupas „Paši” koncerts.
27.oktobris Koncertē Dainis Porgants un Sandra.
11.novembris Lāčplēša diena.
18.novembris Latvijas proklomēšanas dienai veltīts pasākums .AigariĦš.
10.novembris Koru koncerts ”MārtiĦdienu  sagaidot”.
13.decembris Teātra vakars.
20.decembris Ziemassvētku pasākums pensionāriem.
21.decembris Ziemassvētku pasākums invalīdiem.
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22.decembris Ziemassvētku pasākums pagasta bērniem
27.decembris Pagasta darbinieku balle
31.decembris Jaungada nakts balle

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.

Kopējais muzeja krājuma vienību skaits 2007.gada 31.decembri - 4779. Pārskata
periodā muzeja krājumā reăistrēts 296 krājuma priekšmets. Pārskata periodā ir
eksponētas muzeja telpās 1 izstāde un vēl viena izstāde ārpus muzeja telpām.
Kopējais apmeklētāju  skaits 2007.gadā - 1324. Muzeja budžets 2007.gadā - Ls 14404.
Pašu ieĦēmumi - Ls 366, pašvaldības dotācija – Ls 13885. 2007.gadā veiktie
būtiskākie pasākumi:

• Muzeja krājums galvenokārt papildināts ar 1930.gados izdotām
pamatskolu mācību grāmatām, skolēnu burtnīcām un dažādiem
Dundagas pagasta skolu darbības dokumentiem.

• Veikta muzeja dokumentu un fotogrāfiju krājuma telpas griestu
pārseguma siltināšana, pašvaldības finansējumu Ls – 1178;

• Pabeigta periodikas datu avotu apstrādei paredzētā muzeja
novadpētniecības datu sistēmas modeĜa izstrāde. Sagatavots
programmatūras modulis datu grupēšanai un attēlošanai latviešu
valodas alfabēta secībā HTML lapu formā. Turpināti Ventas Balss
rakstu (1921. – 1944.) XML formāta datĦu labojumi, lai varētu
2008.gadā sākt to izvietošanu pašvaldības Web serverī;

• Ar Talsu novada muzeja atbalstu turpināts vēsturisko E.Dinsberga
klavieru remonts;

• Sadarbībā ar Talsu rajona Bērnu un jauniešu Centra teātra studiju
„Dundaga” (vadītāja Vaira Kamara)  sagatavots skolotājas Klāras
Freienbergas atceres pasākums „AtmiĦu stunda pie Klāras
Freienbergas”;

• Turpināta sadarbība ar Oskara Lutsa muzeju Palamuse Igaunijā.
Kopīgi organizēti Kolkas mūzikas skolas koklētāju ansambĜa
koncerti Igaunijā Jõgeva apriĦėa Palamuse, Saare, Tabivere un
Vooru apdzīvotās vietās.

• Muzeja datu arhīva uzturēšanā nokomplektēts specializēts datora
sistēmbloks un testa režīmā instalēts rezerves kopiju serviss.

• Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga projekta ietvaros muzejs
saĦēmis datorkomplektu un biroja programmatūru. Muzejam
ieviests pastāvīgais Interneta pieslēgums. Projekta finansējuma
kopapjoms Ls 2993,9 (valsts investīciju un ERAF līdzekĜi).

• Muzeja materiāli tehniskā bāze papildināta, iegādājot metāla skapi
lielformāta dokumentu glabāšanai un krūmgriezi Husqvarna 345
XR muzeja apkārtējās vides uzturēšanai
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2.5.5. SPORTS

Sporta pasākumu norises organizēšanai un koordinēšanai Dundagas pagasta padome
ar 2007.gada sākumu izveidoja sporta konsultatīvo padomi, kuru veido sportiski aktīvi
pagasta iedzīvotāji. Padomē ir 6 locekĜi, tās vadītājs Aldis Felts. Tās darbību reglamentē
2007.gada 26.februāra pagasta padomes sēdē apstiprinātais Dundagas pagasta sporta
konsultatīvās padomes nolikums.

Dundagas pagasta padome dažādu sporta aktivitāšu atbalstam 2007.gadā no budžeta
līdzekĜiem atvēlējusi Ls 7907, finansējot dalības maksas sporta pasākumos un telpu
nomām – Ls 2142, formas tērpus – Ls 1367, inventāra un aprīkojuma iegādei – Ls 800,
pašvaldības organizētiem sporta pasākumiem – Ls 3191, transporta apmaksai – Ls 406.

Dundagas pagastā aktivitātes notiek sekojošos sporta veidos: volejbols, šahs, hokejs,
orientēšanās, novuss, dambrete, galda teniss, makšėerēšana, šaušana, futbols.

Ar 2007.gadu pašvaldība apmaksā trenera darbu ar  bērnu futbola komandu.
Pašvaldība regulāri ziemas periodā organizē sacensības galda spēlēs (šahs, dambrete, galda
teniss, šautriĦas, zolīte). Vidusskolas šaha pulciĦš regulāri piedalās dažādos kvalifikācijas
turnīros. 2007.gada vasarā Dundagas pilī otro reizi notika starptautisks šaha spēĜu turnīrs
“Dundagas torĦi”.

Katru gadu ar pašvaldības atbalstu tiek rīkotas sporta dienas Vīdales un KaĜėu ciemā.
2007.gadā jau sesto reizi notika sacensības “Sportiskākais Dundagas uzĦēmums”, kurā
piedalījās  apmēram 200 dažāda vecuma Dundagas pagastā strādājošie iedzīvotāji un viĦu
ăimenes locekĜi.

Dundagas pagasta padomes darbinieki un iedzīvotāji aktīvi piedalās Talsu rajona
pašvaldību sporta spēĜu visās kārtās  iegūstot godalgotas vietas.

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. Arvien lielāku popularitāti gūst
jauniešu šaha pulciĦš.

Jau vairākus gadus tiek organizētas vasaras volejbola sacensības “Pāces kauss”. Šajās
sacensībās piedalās gan vietējās, ganvieskomandas. Liela atsaucība ir aktīvistu
organizētajam galda spēĜu turnīram.

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
papildus 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
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aktualizēšana, Dundagas pagasta reklamēšana starptautiskajos tūrisma gadatirgos un
izstādēs, sadarbība ar Talsu rajona TIC, Kurzemes tūrisma asociāciju, ar citām tūrisma
organizācijām u.c. uzdevumi.

2007.gada budžets Ls 11’421, ieĦēmumi Ls 1294. Pili 2007.gadā apmeklēja 3438
tūristu, tai skaitā 501 no ārvalstīm.

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.

2006.gadā Dundagas pagasta padome ieguva līdzekĜus no ES Solidaritātes fonda Ls
277 000 apjomā vētras seku postījumu likvidēšanai pagasta (meža) ceĜiem, kuru apguvi
pabeidza 2007.gadā.  2006./2007. gadā remontēti šādi ceĜi: Valpene-Sabdagas; Vecā
skola-Dravnieki; Dravnieki-AlkšĦvadi; Vecvagari-Pernītes; Kāpurpurvs; Plaăleja-
Vīgriežleja; Mazās darbnīcas-Būdeni; Kubele-StirniĦi; Piltenes purvs; Ezeri-AlkšĦuvalki;
Silkalēji-Dūmeles kapi; AvotiĦi-Kalēji.

Par ES ERAF līdzekĜiem Ls 15’000 un pašvaldības ceĜu fonda līdzekĜiem Ls 8’000
atjaunots un no jauna izbūvēts trotuārs no A.Upīša ielas līdz baptistu baznīcai Talsu ielā.

2007.gadā uzklāts asfalta segums Liepu un Stacijas ielām, kopumā 360 m.

Mērėdotācija pašvaldību ceĜu un ielu finansēšanai (Ls):
1. Mērėdotācijas atlikums uz 2007.gada 1.janvāri 3227

2. SaĦemta mērėdotācija 2007.gadā 123792

3. Izlietota mērėdotācija 2007.gadā 105750

4. Mērėdotācijas atlikums uz 2007.gada beigām 31269

CeĜu un ielu finansēšanai 2007.gadā izlietota mērėdotācija (Ls):
Nr. Izdevumu veids Summa
1. CeĜu un ielu būvprojektēšana -
2. CeĜu un ielu būvniecība -
3. CeĜu un ielu rekonstrukcija -
4. CeĜu un ielu ikdienas uzturēšana 31731
4. CeĜu un ielu periodiskā uzturēšana (renovācija) 74019

KOPĀ 105 750

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.

2007.gadā Dundagas pagasta padome no budžeta līdzekĜiem dotēja Ls 3435 apjomā
sauso sadzīves atkritumu savākšanu un transportēšanu.
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3.6.3. ŪDENS, KANALIZĀCIJA

SaskaĦā ar 2007.gadā noslēgto funkciju deleăēšanas līgumu ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumus Dundagas pašvaldībā nodrošina SIA “ZiemeĜkurzeme”, kura
100% kapitāldaĜas pieder Dundagas pagasta padomei.

2007.gadā tika pārtraukta sadarbība ar Ventspils sabiedrisko pakalpojumu regulatoru
un noslēgts sadarbības līgums ar Liepājas sabiedrisko pakalpojumu regulatoru.

Šajā gadā turpinājās un jūlija mēnesī saĦemts gatavs ES Kohēzijas fonda
līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reăiona pašvaldībās”
tehniskais projekts. Decembra mēnesī tika uzsākta projekta pieteikuma sagatavošana
iesniegšanai LR Vides ministrijā.

Projekta ietvaros 2007.gada laikā veikti kanalizācijas tīklu skalošanas darbi un šo tīklu
TV inspekcija, kuras rezultātā iegūta informācija par tīklu tehnisko stāvokli. Tāpat
saĦemtas tīklu noplūžu atklāšanas iekārtas.

2007.gadā kopējais ūdens patēriĦš bijis 49253m³, bet attīrītais notekūdeĦu daudzums
ir 50514 m³.

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.

Dundagas pagastā dzīvojamo māju apsaimniekošana notiek dažādi, t.i., ir mājas kuru
iedzīvotāji saviem spēkiem apsaimnieko un ir tādas, kuru apsaimniekošanu veic SIA
“ZiemeĜkurzeme”.

Dundagas pagasta padome sev piederošo dzīvokĜu apsaimniekošanu 2007.gada jūlijā
uz līguma pamata deleăējusi SIA “ZiemeĜkurzeme”.

Pagasta budžetā tika izlietoti Ls 8750 dzīvojamā fonda remontam. Par šo naudu tika
izremontēti un izīrēti četri dzīvokĜi un veikti vairāku ēku remonta darbi.

2.7. PĀRVALDE

Dundagas pagasta padome pārvaldes darba organizācijai 2007.gadā ir izlietojusi Ls
78’672, dzimtsarakstu darba nodrošināšanai – Ls 4780. Nodevās ieĦēmusi – Ls 423,
laulību ceremoniju nodrošināšanai – Ls 183.

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
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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

Pašvaldības struktūrvienību finansiālo darbību nodrošina un visa veida uzskaiti un
atskaiti kārto pagasta padomes grāmatvedība, kurā 2006.gadā bija nodarbināti trīs
darbinieki, galvenā grāmatvede – Māra LiniĦa. Grāmatvedības darba nodrošināšanai no
budžeta līdzekĜiem 2007.gadā izlietoti Ls 24’242.

Dundagas pagasta padomes pakĜautībā 2007.gadā bija trīs iestādes: Dundagas
vidusskola, Dundagas mākslas un mūzikas skola, Veselības un sociālās palīdzības centrs
un 21 struktūrvienība. Visas minētās iestādes un struktūrvienības ir iekĜautas kopējā
budžetā.

Pagasta padomes iestādei “Veselības un sociālās palīdzības centrs” (VSPC) iepriekšējā
atskaites periodā bija daĜēja finansiālā patstāvība.

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.

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.
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA

3.1. PIEĥEMTAIS UN IZPILDĪTAIS PAŠVALDĪBAS
BUDŽETS

3.1.1. PAMATBUDŽETA IEĥĒMUMI UN IZDEVUMI

2007. gadā Dundagas pagasta pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumi sastādīja Ls 1 739
490. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2007. gada ieĦēmumi kopumā palielinājušies par Ls
370  639 (27%), t.sk. ieĦēmumi par iedzīvotāju ienākuma nodokli par Ls 184 505 (41 %),
nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumi par zemi samazinājušies par Ls 2 841 (3%),
nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm samazinājies par Ls 11 878 (69%),
nenodokĜu ieĦēmumi palielinājušies par Ls 94 819 (106 %). SaĦemtie maksājumi
palielinājušies par Ls 105 899 (15 %).

Nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu samazinājums ir izskaidrojams ar
parādnieku daudzumu ( 28 % no debitoru parādiem).

Skatot, grafiskā veidā attēloto ieĦēmumu struktūru, redzams, ka 2007. gadā,
kopsummā palielinoties ieĦēmumiem, iedzīvotāju ienākuma nodoklim ir tendence
samazināties attiecībā pret iepriekšējo gadu.

Pamatbudžeta ieĦēmumi (%)

2007. gadā Dundagas pagasta pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sastādīja Ls 1 530
535. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2007. gada izdevumi kopumā palielinājušies par Ls
180 154 (13 %), t.sk. izdevumi izglītībai samazinājušies par Ls 62 621 (10 %), jo tika
pabeigta iepriekšējā gadā uzsāktā vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija. Skatot, grafiskā
veidā attēloto izdevumu struktūru, redzams, ka 2007. gadā saglabājas iepriekšējā gada
tendence, kur lielāko izdevumu daĜu veido izglītība.
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Veselības un sociālā aizsardzībā izdevumi palielinājušies par Ls 98 415 (62%), skatot
grafiskā veidā attēloto izdevumu struktūru, redzams, ka 2007. gadā, kopsummā
palielinoties izdevumiem, izdevumi veselības un sociālai aizsardzībai ir palielinājušies,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Vides aizsardzības, ekonomiskai darbībai, pašvaldības teritoriju un mājokĜu
apsaimniekošanai izdevumi samazinājušies par Ls 5 481 (2%), jo tika pabeigti pašvaldības
ceĜu remonti par ES Solidaritātes fonda piešėirtajiem līdzekĜiem.

Par Ls 98 110 (69%) vairāk līdzekĜi izlietoti kultūrai, sportam un brīvajam laikam,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, skatot grafiskā veidā attēloto izdevumu struktūru, redzams,
ka 2007. gadā, kopsummā palielinoties izdevumiem, izdevumi kultūrai, sportam un
brīvajam laikam ir palielinājušies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Pamatbudžeta izdevumi (%)
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3.1.2. DEBITORU  PARĀDI

Debitoru parādi 2007. gadā palielinājušies par Ls 16 051 (59%), salīdzinot ar 2006.
gadu. Lielākais īpatsvars debitoru parādu struktūrā bija nekustamā īpašuma nodoklim par
zemi Ls 11 346 (25%) un  pārmaksātais pievienotās vērtības nodoklis Ls 12 172 (27%).

Debitoru parādu apjoms (Ls)

Debitoru parādu struktūra 2007.gadā (%)

33 331

27 172

44 776

2005. gadā 2006. gadā 2007. gadā

Debitori

25,34

22,42

27,18

10,43

14,63

Nek. īp. nod. par zemi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
PVN pārmaksa Noma un īre
Pārējie debitori
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     3.1.3. KREDITORU PARĀDI

Kreditoru parādi 2007. gadā palielinājušies par Ls 58 686 ( 78 %). Lielākais īpatsvars
kreditoru parādu struktūrā bija norēėiniem par darba samaksu Ls 19 839 ( 15% ),
norēėiniem ar valsts budžetu Ls 37 704 ( 28%), līzinga saistības Ls 24 838 ( 18%) un
celtniecības remontdarbiem Ls 13 749 ( 10%).

Kreditoru parādu apjoms (Ls)

Kreditoru parādu struktūra 2007.gadā (%)

68 507
75 260

135 497

2005. gadā 2006. gadā 2007. gadā

Kreditori

10,15

18,33

29,05

14,64

27,83

Remonta celtniecības darbi Līzinga saistības
Pārējie kreditori Norēėini par darba samaksu
Norēėini ar valsts budžetu
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3.2. SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKěU IZLIETOJUMS

2007. gadā Dundagas pagasta pašvaldības speciālā budžeta ieĦēmumi sastādīja
Ls 131’358. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2007. gada speciālā budžeta ieĦēmumi kopumā
palielinājušies par Ls 63’154 (93 %). AutoceĜu fonda līdzekĜi palielinājušies  par Ls 55’715
(87 %), dabas resursu nodoklis palielinājies par Ls 5 286 (352%).

Speciālā budžeta ieĦēmumi (%)

2007. gadā Dundagas pagasta pašvaldības speciālā budžeta izdevumi sastādīja
Ls 111’475. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2007. gada izdevumi kopumā palielinājušies
par Ls 33’387 (43 %). AutoceĜu fonda līdzekĜu izdevumi palielinājušies par Ls 41’991
(66 %).

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

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
2007. gadā

Atmaksājamā
summa

2008. gadā
Atmaksātā summa

• uz pārskata gada beigām 9 200 4 700

• tai sk. pārskata gadā atmaksājamā summa 9 200 4 700
Atlikums gada beigās 4 700 0

3.4. PAŠVALDĪBAS IEGULDĪJUMS KAPITĀLSABIEDRĪBU
PAMATKAPITĀLĀ

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Ieguldījums uz
01.01.2006. (Ls)

IzmaiĦas (+,-)
(Ls)

Ieguldījums uz
01.01.2007. (Ls)

% no
kopapjoma

SIA
„ZiemeĜkurzeme”

3 500 1 000 4 500 100

Pēc bilances datiem pašu kapitāls uz 2007. gada 31. decembrī bija Ls 3’662’483, par
Ls 339’492 vairāk kā uz 2006. gada 31. decembri. Pašu kapitāls ir palielinājies uz valsts
mērėdotāciju rēėina un piešėirtajiem līdzekĜiem no ES Solidaritātes fonda pašvaldību ceĜu
remontiem. ĥemtas uzskaitē jaunaudzes pēc kadastra datiem par Ls 59’000.
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3.5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NOVĒRTĒJUMS

Administratīvo, izglītības, sociālās aprūpes, kultūras un brīvā laika, infrastruktūras
funkciju veikšanai pagasta padomes lietošanā un īpašumā ir 217 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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Zemes sadalījums pēc funkciju veikšanas:
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funkc.nodrošin.

13,8%

Infrastruktūras 
uzturēš.
19,9%

Sociālo funkciju 
nodrošināšana

20,8%

UzĦēmējdarbības 
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3.6. PĀRSKATA PERIODĀ PABEIGTIE PROJEKTI

Nr. Projekts 2005.gads 2006.gads 2007.gads KOPĀ
1 Dundagas vidusskolas (Mazās skolas)

jumta konstrukciju remonts
14 000 43 985 57 985

2 Mērėdotācijas vētras seku likvidēšanai
pašvaldības ceĜiem

9 387 180 074 189 461

3 Mērėdotācija no Kultūrkapitāla fonda pils
balkona restaurācijai

3 000 3 000

4 Mērėdotācija Kubalu skolas atjaunošanai 1 000 1 000 2 000
5 Kubalu skolas – muzeja krājuma

saglabāšanas apstākĜu uzlabošanai KKF
300 1 000 1 300

6 Dundaga un Dundadznieki internetā KKF 3 906 3 906
7 Pils izstāžu telpas iekārtošana KKF 300 300
8 Mērėdotācija teritoriālplānošanai 1 000 500 1 500
9 Bibliotēku projekti lasīšanas veicināšanai

un grāmatu fonda papildināšanai
715 715

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

200 200

11 Bērnudārza ēkas siltināšana 44 615 44 615
12 Bibliotēku informatizācija 6 776 2 297 9 073
13 PII “Kurzemīte” katlu mājas būvniecība 16 948 16 948
14 Pašvaldības autoceĜu atjaunošana un

rekonstrukcija
12 000 12 000

15 Dundagas parka estrādes grīdas izbūve 10 000 10 000
16 Minhauzens - 2005 14 585 14 585
17 Koncertfestivāls “Es mācēšu danci vest” 1 000 1 000
18 Vislatvijas tautas mūzikas svētki 700 700
19 SF “Sociālās rehabilitācijas sistēmas

izstrāde un ieviešana”
23 426 13 261 26 470 63 157

20 Dundagas vidusskolas mācību procesa
uzlabošana

4 000 2 000 6 000

21 Izglītības iestāžu ēdināšanas bloku
renovācija

183 380 183 380

22 Sporta halles skiču projekts 20 000 20 000
23 SF Dundagas un kaimiĦu pašvaldību un

NVO darbinieku kapacitātes stiprināšana
11 510 11 510

24 LAD Atbalsts piena produktu piegādei
izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs

381 2 000 2 381

25 Grāmatvedības programmas uzlabojumi 1 799 1 799
26 Veselības un sociālā palīdzības centra

renovācija
43 000 43 000

27 Dundagas sporta halles būvniecības
uzsākšana

42 000 42 000

28 Šaha spēles apmācību nodrošinājumam 500 500
29 Pils energoefektivitātes projekts 87 360 87 360
30 Mākslas un mūzikas skolas mūzikas

instrumentu iegāde
9 000 9 000

31 Mākslas un mūzikas skolas radošai
darbībai KKF

250 250
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32 Pils ieejas durvju restaurācijai KKF 1 500 1 500

33 Administratīvi teritoriālās reformas
īstenošanai

200 000 200 000

34 ERAF Dundagas ciema Talsu ielas
satiksmes drošības uzlabojumi

97 794 97 794

35 ERAF Publisko interneta pieejas punktu
attīstība Kurzemē (Dundaga, Vīdale)

8 680 8 680

KOPĀ 119 243 505 505 522 851 1 147 599

3.7. 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.

2007.gadā turpinājās projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reăiona
pašvaldībās” (Kohēzija) tehniskā projekta sagatavošana.

2007.gadā turpinās Kurzemes pašvaldību kopīgā projekta “Publisko interneta pieejas
punktu attīstība Kurzemē” (ERAF) un LEADER+ vietējās rīcības grupas projekta un
vietējo iniciatīvas grupu projektu īstenošana.

3.8. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA IESTĀDĒS

Dundagas pagasta padome kopīgi ar Talsu rajona Lubes un Valdgales pašvaldībām un
Ventspils rajona Ances, Puzes un Tārgales pašvaldībām ir izveidojušas un uztur savu
sadarbības iestādi – PSA “ZiemeĜkurzeme”. 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 jaunu kopīgu projektu veidošanas, kas
saistās ar vietējās iniciatīvas grupu veidošanu un iedzīvotāju pilsonisko aktivizēšanu. Jau
piekto gadu notika ZiemeĜkurzemes pašvaldību skolēnu pašdarbības festivāls
“Sadraudzības tilti”.
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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 4
Attīstības nodaĜa Gunta Abaja 4
Būvvalde Uldis PuĜėis 2
Pagasttiesa Daina Dēvita 4
Dzimtsarakstu nodaĜa Rita Podkalne 1
Pils Anda Felša 9
Kultūras centrs Smaida Šnikvalde 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 2
Pašvaldības policists Andris Vīksna 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 23

Pirmskolas izglītības iestāde Sarmīte Sirkele līdz 27.08.2007.

Anita KrūmiĦa no 28.08.2007.

28

Veselības un sociālās palīdzības
centrs

Valdis Rande 35
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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. Sākot ar
2006.gadu avīzi var abonēt Latvijas Pastā (cena Ls 0,45, 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.

Dundagas pagasta padome 2007.gadā komunikāciju nodrošināšanai iztērēja Ls 11’708,
ieĦēmumi no avīzes pārdošanas – Ls 1604.

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. Pašvaldība ir
izveidojusi un uztur tūristiem domātu mājas lapu: www.ziemelkurzeme.lv, kurai
informāciju sagatavo kopīgi ar pārējām ziemeĜkurzemes pašvalībām.

5.2. SADARBĪBA AR NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

Dundagas pagasta padome ir biedrs Latvijas pašvaldību savienībā (LPS).
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. SaskaĦā ar noslēgto pārvaldības līgumu no pašvaldības uz biedrības
kontu 2007.gadā pārskaitīti Ls 7019.

8 ZiemeĜkurzemes pašvaldības – Ance, Dundaga, Īve, Lube, Puze, Tārgale, Ugāle un
Valdgale ir nodibinājušas biedrību “ZiemeĜkurzemes biznesa asociācija”. Tā
pamatdarbība ir vērsta uz vietējās iniciatīvas grupu veidošanu un kopīgu sabiedrisku
projektu īstenošanu, mazās uzĦēmējdarbības veidošanu un attīstību.

 "ZiemeĜkurzemes biznesa asociācija", 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. Biedrība, un tās struktūra atbilst partnerības projektu prasībām attiecībā uz
“Leader+” programmas īstenošanu.

Aktīvi pagastā darbojas biedrība “Bērnu centrs Mājas”, vadītāja - Alfa AuziĦa.
Dundagas pagasta padome sabiedriskai organizācijai ir deleăējusi un finansē dažādu
bērnu aktivitāšu organizēšanu un bērnu vecumā no 6 līdz 12 gadiem uzraudzīšanu, lai
viĦiem būtu saprātīga laika pavadīšana pēc mācību stundām līdz autobusa atiešanas
laikam. Centrs “Mājas” ir izvietojies pirmsskolas izglītības iestādes ēkā divās telpās.
SaskaĦā ar noslēgto pārvaldības līgumu no pašvaldības uz biedrības kontu 2007.gadā
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pārskaitīti Ls 5572. 2007.gada vasarā ar Vides fonda atbalstu biedrība noorganizēja bērnu
vides izziĦas pasākumu.

Ar dabas un kultūras atbalsta pasākumiem ir saistīta biedrība “ZaĜais novads”, kas ir
īstenojusi jau vairākus ES projektus saistībā ar lībiešiem un amatniecības attīstību.

Kā neformālas sabiedriskās organizācijas pagastā darbojas pensionāru apvienība
Sendienas un ăimeĦu klubs SaskaĦa, kas organizē dažādus izklaides un atpūtas
pasākumus.

Dundagas pagasta teritorijā aktīvi darbojas 16 medību klubi.

5.3. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS PASĀKUMI

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.

2007.gada 23.marta Dundagas pagasta padomes sēdē apstiprināja darba uzdevumu
detālplānojuma izstrādei īpašumam “Veldzes”.

2007.gada 28.maija Dundagas pagasta padomes sēdē apstiprināja darba uzdevumu
detālplānojuma izstrādei īpašumam “MuĦu Grabi”.

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

6. PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM
6.1. NĀKAMĀ GADA PRIORITĀTES

2008.gadā Dundagas pašvaldībai ir dots uzdevums sagatavoties pašvaldību reformai
un saskaĦot pašvaldību funkciju veikšanu jauna novada ietvaros, kā arī kopā ar Kolkas
pagasta padomei sagatavot novada izveides projektu un iesniegt to Reăionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijā.

Novada reformas ietvaros 2007.gada nogalē Dundagas pašvaldība saĦēma valsts
mērėdotāciju novada infrastruktūras sakārtošanai, kuru pagasta padome nolēma izlietot
jauniešu mītnes sakārtošanai Dundagas pilī.

2008.gadā Dundagas pagasta padomei ir jāsagatavo un jāiesniedz ES Kohēzijas fonda
finansējuma saĦemšanai Dundagas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanas
projekts.

Valsts investīciju programmā ir iesniegti un finansējumu saĦēmuši trī projekti:
Dundagas vidusskolas ēdināšanas bloku renovācija un logu nomaiĦa, Dundagas pagasta
Sporta halles būvniecības uzsākšana, Dundagas pagasta veselības un sociālās palīdzības
centra renovācija.

2008. gada beigās ir plānots Ħemt ilgtermiĦa aizĦēmumu Valsts kasē Ls 355’563
apmērā Dundagas pagasta ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta realizācijai.
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6.2. PIETEIKTIE PROJEKTI
Valsts mērėprogrammām un ES struktūrfondiem iesniegtie projekti:

Projekta nosaukums Summa
Ls

Finanšu avots

Dundagas vidusskolas ēdināšanas bloku renovācija un
logu nomaiĦa

36 233 RAPLM

Dundagas pagasta Sportahalles būvniecības uzsākšana 1 063 650 RAPLM
Dundagas pagasta Veselības un sociālās palīdzības centra
renovācija

27 910 RAPLM

Dundagas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes
“Kurzemīte” ēkas siltuma zuduma novēršana

42 806 RAPLM

Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reăiona
pašvaldībās

1 975 130 ES Kohēzijas
fonds
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PIELIKUMI

1. Padomes lēmums par 2007.gada publisko pārskatu

2. Revidentu ziĦojums

3. Pagasta padomes lēmums par 2007.gada budžeta izpildi

4. Pašu kapitāla izmaiĦu pārskats

5. Pašvaldības īpašumi sadalījumā pa nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu grupām uz 01.01.2008.

6. Pašvaldības lietojumi sadalījumā pa nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu grupām uz 01.01.2008.




















