Apstiprināts 26.11.2007.
Dundagas pagasta padomes sēdē
Nr. 13, § 10, lēmums Nr.298

Dundagas pagasta padomes
Rīcības plāns 2008.–2012. gadam
ĪstermiĦa aktivitātes sakārtotas prioritārā secībā.

1. Pagasta tēls
IlgtermiĦā (līdz 2012.gadam)
1. Dundagas vēsturiskā centra saglabāšana
2. Informatīvie bukleti un prezentācijas materiāli par pagastu
3. Sakoptākās sētas konkursa atjaunošana
4. Pagasta mājas lapas uzturēšana
5. Pašvaldības objektu norāžu izvietošana Dundagas centrā
ĪstermiĦā (uz 2008.gadu)
1. Atbildības noteikšana par pagasta mājas lapas uzturēšanu
2. Ielu nosaukumu norāžu izvietošana. Māju Nr., māju nosaukumi

2. Ekonomika, uzĦēmējdarbība
IlgtermiĦā (līdz 2012.gadam)
1. Veicināt vietējo uzĦēmumu konkurences spēju
2. Veicināt mājražotāju attīstību
3. Ieviest publisko un privāto partnerību (PPP), piedāvāt to uzĦēmējiem
4. UzĦēmēju kooperācijas veicināšana
5. Sadarbības meklējumi ar uzĦēmumiem, kas varētu veidot pagastā uzĦēmumu filiāles
ĪstermiĦā (uz 2008.gadu)
1. Atbalstīt vietējos uzĦēmējus, piedāvājot sniegt pakalpojumus likumā noteiktajos
ietvaros
2. Publiskās un privātās partnerības piedāvājums kapličas apsaimniekošanai
3. Konsultāciju, apmācību rīkošana
4. Mājamatnieku darbības atbalsts

3. Tūrisms
IlgtermiĦā (līdz 2012.gadam)
1. Nozīmīgu tūrisma objektu apsaimniekošana
2. Ar tūrisma biznesu saistīto uzĦēmēju reklamēšana un sadarbība tūrisma produktu
attīstībā
3. Atpūtas vietu izveide dabā
4. Dažāda veida maršrutu izstrāde, labiekārtošana, reklamēšana un piedāvājumu, servisa
attīstība maršrutos
ĪstermiĦā (uz 2008.gadu)
1. Tūrisma objektu norādes zīmju uzstādīšana Dundagas centrā
2. Reklāmbukletu un ceĜvežu sagatavošana
3. Pagasta un ZiemeĜkurzemes mājas lapas aktualizēšana, pilnveidošana
4. Dundagai raksturīgu suvenīru piedāvājuma konkursa organizēšana
5. Kājnieku, velotūristu un autotūristu maršrutu piedāvājumu sagatavošana
6. Sabiedriskās aptaujas organizēšana par Krokodila iespējamo pārvietošanu
7. Baložezera apsaimniekošanas sakārtošana
8. Valpenes akmens krāvuma informatīvās zīmes uzstādīšana
9. Auto stāvlaukuma, āra tualetes izbūve un informācijas zīmes uzstādīšana pie Kubalu
skolas muzeja (Ls 4000)
10. Laukuma labiekārtošana starp pili un baznīcu
11. Baronu istabas izveide pilī
12. Sadarbības organizēšana ar skolēniem tūrisma taku izveidē un uzturēšanā
13. Dundagas TIC vizuālā noformējuma uzlabošana
14. Pils arheoloăijas izstādes izveide
15. Videofilmu demonstrēšanas aparatūras iegāde
16. Āra tualetes likvidēšana pie pils

4. Izglītība
IlgtermiĦā (līdz 2012.gadam)
1. Mācību iestādes izveidošana tiem, kas nebeidz pamatskolu, kopā ar darba apmācību
2. Vakarskolas izveide tiem, kas nav ieguvuši pamatskolas izglītību.
3. Mācību procesa nodrošinājums ar tehniskiem palīglīdzekĜiem visās izglītības iestādēs
(vidusskola, bērnudārzs - PII, mākslas un mūzikas skola - MMS)
4. 3 klašu telpu kapitālais remonts vidusskolas ēkās
5. Vidusskolas ēkas ārsienu siltināšana
6. Ventilācijas izbūve vidusskolas ēkā
7. Vidusskolas sporta zāles ventilācijas sistēmas izbūve ∼ Ls 23000
8. Vidusskolas sporta zāles griestu un apgaismojuma rekonstrukcija ∼ Ls 19000
9. Izglītības iestāžu pārvaldes izveidošana (novada ietvaros)
10. Optimizēt MMS mācību klašu izvietojumu pils 3.stāvā
11. MMS klašu telpu kosmētiskie remonti
12. PII siltināšanas pabeigšana un jumta nomaiĦa
13. PII ēkas siltumtīkla un kanalizācijas nomaiĦa
14. PII veĜas mazgātavas atjaunošana
15. PII mēbeĜu un mīkstā inventāra pakāpeniska nomaiĦa
16. PII ugunsdrošības signalizācijas sistēmas ierīkošana ∼ Ls 6000
17. Labu skolotāju piesaiste skolai, piedāvājot kvalitatīvus dzīves apstākĜus un izglītības
līmeĦa celšanu
ĪstermiĦā (uz 2008.gadu)
1. Vismaz 3 klašu telpu kapitālais remonts vidusskolas ēkā
2. Mazās skolas sporta zāles grīdas nomaiĦa
3. PII 6 grupas tualetes telpas remonts un santehnikas nomaiĦa
4. PII ieejas kāpĦu un laukuma rekonstrukcija
5. Skolas ēdināšanas bloku renovācijas pabeigšana
6. Mazās skolas aktu zāles kosmētiskais remonts, apgaismojums
7. PII teritorijas asfalta un betona seguma nomaiĦa
8. PII āra nojumes jumta seguma nomaiĦa
9. Darba grupas rezultātu izvērtēšana par vidusskolas reorganizāciju
10. PII galveno kāpĦu telpas kosmētiskais remonts, grīdas līdzināšana, apkures
rekonstrukcija
11. Tualešu remonts MMSK mākslas nodaĜā ‘Ls 3200
12. PII medicīnas kabineta un vienas sporta telpas kosmētiskais remonts, apkures
rekonstrukcija
13. PII vadītājas kabineta grīdas nomaiĦa
14. Vidusskolas 2 un 3 stāva gaiteĦu grīdu, sienu un griestu remonts

5. Kultūra, atpūta un sports
IlgtermiĦā (līdz 2012.gadam)
1. Multifunkcionālās halles būvniecība, kas izmantojama arī skaitliski lielu kultūras
pasākumu organizēšanai)
2. Pils kā kultūrvēsturiska centra labiekārtošana
3. Pils kā pagasta funkciju nodrošinātāja un pils kā uzĦēmējdarbība
4. Bibliotēku e-projekta īstenošana
5. KaĜėu bibliotēkas atrašanās vietas risinājums
6. Ierīkot papildus laukumus sporta aktivitātēm Dundagas pagastā
7. Dundagas pagasta bibliotēkas 1.stāva pārbūve pieejamībai cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, tehniskā projekta sagatavošana.
8. Bibliotēkas izstāžu zāles renovācija
9. Pakāpenisks bibliotēkas telpu remonts
10. Kubalu skolas – muzeja jaunu ekspozīcijas telpu izveide
11. Kubalu skolas – muzeja harmoniju stāvokĜa izvērtējums un remonts
12. Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas ieviešana muzejā (II kārta)
13. Aktīvās atpūtas laukuma izveide pie Kubalu skolas - muzeja
14. Sporta biedrības – kluba izveide
18. Parka estrādes pārbūve, solu ierīkošana
19. Papildus apgaismojuma ierīkošana parkā
15. Kubalu skolas – muzeja signalizācijas 2.kārtas realizācija
16. Muzeja skolas klases harmonijas stāvokĜa izvērtējums un remonts
ĪstermiĦā (uz 2008.gadu)
1. Sporta halles tehniskā projekta pabeigšana
2. Esošo pašdarbības kolektīvu uzturēšana
3. Sporta organizatora štata vietas atjaunošana
4. Krēsli pils pasākumu nodrošināšanai – Ls 2000
5. Mazās skolas stadiona labiekārtošana
6. Diskusijas organizēšana par Dundagas svētku apvienošanu ar Sporta svētkiem
7. Apgaismošanas iekārtas kultūras pasākumiem – Ls 2000
8. Vīdales un KaĜėu bibliotēku grāmatu plauktu nomaiĦa – Ls 1000
9. Kubalu skolas – muzeja ekspozīcijas maiĦas projekta sagatavošana – Ls 7000
10. Kultūras centra (KC) darba telpas remonts – Ls 1200
11. BMX trases izveide Pāces ielā
12. Kopētāja iegāde KC vajadzībām
13. Dundagas pagasta bibliotēkas grāmatu plauktu nomaiĦa – Ls 2000
14. DēĜu grīdas ierīkošana uz saliĦas
15. KC darba telpas mēbeĜu iegāde – Ls 400

6. Sociālā aprūpe un veselība
IlgtermiĦā (līdz 2012.gadam)
1. Vienotas sociālās aprūpes organizācijas izveide (novada ietvaros)
2. Sociālā dienesta darbības pilnveidošana, akcentu liekot uz sociālo aprūpi un
rehabilitāciju (novada ietvaros)
3. Visu publisko iestāžu nodrošinājums ar uzbrauktuvēm
4. Invalīdu pārvadāšanai piemērotu iespēju (transporta) radīšana
5. Medicīniskā personāla kvalifikācijas celšana
6. Ārsta - internista apmācība ultrasonogrāfijā
7. Audžu ăimeĦu kustības izveide
8. VSPC renovācija – ēkas pamatnes un fasādes atjaunošana (2009.gads)
9. VSPC renovācija – 2.stāva labā flanga telpu un kāpĦu remonts (2010.gads)
ĪstermiĦā (uz 2008.gadu)
1. Uzbrauktuves ierīkošana pašvaldības administratīvai ēkai
2. VSPC renovācija – jumta un notekūdeĦu cauruĜu nomaiĦa
3. Psihologa pakalpojuma nodrošināšana
4. Metāla skapja iegāde bāriĦtiesas materiālu izvietošanai.
5. BāriĦtiesas telpas kosmētiskais remonts, apgaismojuma sakārtošana.
6. Audžuăimenes izveide. 1 ăimenei gadā - Ls 960

7. Nodarbinātība un speciālie dienesti
IlgtermiĦā (līdz 2012.gadam)
1. Organizēt skolēnu darbu vasarā
2. Glābšanas dienesta ēkas nodošana ugunsdzēsēju vajadzībām
ĪstermiĦā (uz 2008.gadu)
1. Novērošanas kameras uzstādīšana – Ls 6000
2. Organizēt skolēnu (skaitā – 10) darbu vasarā
3. Pašvaldības policijas dienesta paplašināšana un darba pilnveidošana

8. Tehniskā infrastruktūra
IlgtermiĦā (līdz 2012.gadam)
1. Apkures sakārtošana pašvaldības iestādēm
2. Atbalsts pašvaldības uzĦēmumam speciālā transporta iegādei
3. Apkures moduĜa rekonstrukcija saistībā ar skolas ēku Saules ielā 8
4. Ūdenssaimniecības projekta II kārtas tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošana
ĪstermiĦā (uz 2008.gadu)
1. Ūdenssaimniecības projekta īstenošanas nodrošinājums
2. PII kanalizācijas pievada sakārtošana
3. Komunālā traktora ar aprīkojumu iegāde (daĜēji no ceĜu fonda) – 50000 EUR
4. Auto stāvlaukuma izveide pie Kubalu skolas – muzeja

9. Vides aizsardzība un pārraudzība
IlgtermiĦā (līdz 2012.gadam)
1. Dabas liegumu apsaimniekošanas plānu sagatavošana
2. Dundagas dīėa un Baložezera tīrīšana
3. Atkritumu izgāztuves rekultivācija
4. Atkritumu apsaimniekošanas plāna īstenošana Piejūras reăiona ietvaros
ĪstermiĦā (uz 2008.gadu)
1. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveide, saistošo noteikumu pārstrāde
2. Nelegālo atkritumu izgāztuvju likvidācijas pasākumi
3. KaĜėupes un Pāces pĜavu dabas liegumu apsaimniekošanas plāna sagatavošana
4. Dabas lieguma norāžu zīmju izvietošana dabā (Raėupes un KaĜėupes liegumos)

10. Kultūrvēsturiskais mantojums
IlgtermiĦā (līdz 2012.gadam)
1. Sagatavot Dundagas pils apsaimniekošanas koncepciju
2. Dundagas izloksnes uzturēšana
3. Pils energoefektivitātes paaugstināšana (logu un durvju nomaiĦa)
4. Ventilācijas sistēmas ierīkošana pilī
5. Pils energoapgādes sistēmas rekonstrukcija
6. Pils ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
7. Pils apkures sistēmas rekonstrukcija
8. Pils fasādes remonts – Ls 145000
9. Ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana pils telpās
10. Tualešu izbūve 2.stāvā pasākumu nodrošināšanai
11. Pils centrālā koridora remonts un koka paneĜu restaurācija
12. Pils 2.stāva koridora remonts
13. Pils balkona norobežojošo konstrukciju rekonstrukcija
14. Bruăa atjaunošana un lietus ūdeĦu novadīšanas sistēmas ierīkošana pils pagalmā
15. Pils kolonzāles grīdas remonts
16. Pils jauniešu mītnes labiekārtošana
17. Pils 3.stāva telpu remonta pabeigšana MMS vajadzībām
18. Pils virtuves remonts
19. Kubalu skolas – muzeja ēkas rietumu gala sienas atjaunošana
20. Muzeja ēkas dienvidu sienas restaurācija atjaunojot vēsturiskās konstrukcijas logus
21. Muzeja iekštelpu remonts ēkas rietumu daĜā, sagatavojot jaunu ekspozīciju telpu
22. Žoga izbūve Kubalu skolas – muzeja sētai
ĪstermiĦā (uz 2008.gadu)
1. Dundagas pils jauniešu mītnes rekonstrukcija – Ls 200 000
2. Pils vējtveri un halli atdalošo durvju rekonstrukcija – Ls 6950
3. Pils ugunsdzēsības signalizācijas projekta izstrāde
4. Pils kāpĦu telpas (uz jauniešu mītni un MMS) remonts un ieejas durvju nomaiĦa –
Ls 1300
5. Dundagas pils muižas kultūrvēsturiskās teritorijas robežplāna sagatavošana un
iesniegšana pieminekĜu aizsardzības inspekcijā
6. Pils skursteĦa rekonstrukcija – Ls 3200
7. Sniega ėērāji virs pils ieeju durvīm, notekcauruĜu labošana, tīrīšana – Ls 4750
8. Kubalu skolas manteĜskursteĦa mūra atbalsta konstrukciju remonts, skursteĦa gala
apmešana
9. Pils lielās zāles grīdas slīpēšana, lakošana – Ls 900
10. Kubalu skolas saimniecības ēkas jumta seguma maiĦa un jumta konstrukciju remonts
11. Muzeja ēkas DR stūra ārsienu savienojuma nostiprināšana
12. Kubalu skolas saimniecības ēkas laukakmeĦu mūra sienu stiprināšana, logu ielikšana
13. Muzeja ugunsdzēsības ūdens Ħemšanas vietas ierīkošana (dīėa rakšana aiz
saimniecības ēkas)
14. Pils kapelas mūru nostiprināšana

11. Apbūve un mājokĜi
IlgtermiĦā (līdz 2012.gadam)
1. Sociālo māju – dzīvokĜu izveide un labiekārtošana
2. Pašvaldības dzīvojamā fonda izveide
3. Tautas nama apsaimniekošana
ĪstermiĦā (uz 2008.gadu)
1. Tautas nama ēkas tehniskais un arhitektoniskais novērtējums
2. Tautas nama tehniskā projekta sagatavošana
3. DzīvokĜu iegāde pašvaldības vajadzībām
4. Sociālās mājas izveide Nevejas skolā – 1 dzīvokĜa remonts – Ls 500

12. Pagasta pārvalde, sabiedrības līdzdalība
IlgtermiĦā (līdz 2012.gadam)
1. Pašvaldības pārvaldes darba pārorganizēšana novada apstākĜos
2. Juridiskā dienesta izveide
3. Vienas pieturas aăentūras izveide, e-pārvaldes organizēšana
4. Iekšējā audita organizēšana
5. Pagasta sabiedrisko aktivitāšu atbalsta fonda izveide
6. Sabiedrības un pašvaldības speciālistu tikšanās organizēšana aktuālo jautājumu
risināšanai
ĪstermiĦā (uz 2008.gadu)
1. Novada izveides projekta sagatavošana
2. Pagastmājas telpu remonts, telpu izvietojuma sakārtošana atbilstoši iedzīvotāju
interesēm un novada vajadzībām
3. AngĜu valodas kursu organizēšana pašvaldības darbiniekiem

13. Plānošana
IlgtermiĦā (līdz 2012.gadam)
1. Detālplānojumu sagatavošana apbūves teritorijām
2. Informācijas tehnoloăiju pilnveidošana un attīstība
3. Pašvaldības zemes īpašumu ierakstīšana Zemes grāmatā
4. Pašvaldības investīciju projektu sagatavošana
ĪstermiĦā (uz 2008.gadu)
1. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi
2. Uzsākt Dundagas un Jaundundagas ciemu inženierkomunikāciju detālplānojumu
sagatavošanu
3. Sagatavot detālplānojumu īpašumam Saules iela16

