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IEVADS
Dundagas pagasts atrodas Latvijas Ziemeļrietumu daļā. Tas ir lielākais lauku pagasts
un aizņem 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, septiņi dabas liegumi un astoņi dabas pieminekļi. Slīteres nacionālais parks un visi
pagastā esošie dabas liegumi: Kaļķupes ieleja, Raķupes ieleja, Daiki, Kadiķu nora, Rukšu
purvs, Ģipkas lankas, Pāces pļavas ir Eiropas nozīmes dabas aizsardzības teritorijas.
Pagasta teritorijā atrodas 19 valsts nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi. No tiem
3 pieminekļi – Dundagas viduslaiku pils, Kubalu skola un Kalnadārza pilskalns atrodas
Dundagas pagasta padomes valdījumā.
2004.gada 1.janvārī Dundagas pagastā dzīvesvietas deklarējuši 3926 iedzīvotāji, no
tiem 872 - bērni, 2204 — darbaspējas vecumā, 850 — pensionāri. Uz 2005.gada 1.janvāri
pagasta kopējais iedzīvotāju skaits samazinājies par 96 iedzīvotājiem. Dundagas ciemā
dzīvo 1791 iedzīvotāji, kas ir 45% no pagasta iedzīvotāju kopskaita. Pēc nacionālā sastāva
95% ir latvieši. Pilsoņi 97,3% no pagasta iedzīvotāju kopskaita.
2004.gada laikā Dundagas pagasta dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 33
jaundzimušie, aizsaulē aizgājuši 64 pagasta iedzīvotāji, reģistrētas 7 laulības.
Dundagas pagasta administratīvais centrs ir Dundagas ciems. Tas atrodas
apmēram 160 km uz ziemeļrietumiem no galvaspilsētas Rīgas un apmēram 65 km uz
austrumiem no jūras ostas Ventspils. Lielākās apdzīvotās vietas: Dundaga, Kaļķi, 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 daļa no Dundagas pagasta atrodas Ziemeļkurzemes augstienes Dundagas
pacēlumā. Klimatiskos apstākļus stipri ietekmē abu jūru (Baltijas jūra un Rīgas jūras līcis)
tuvums, kā arī augstuma starpība. Rudeņi 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 ziemeļiem 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 šķērso Rīgas jūras līča un Baltijas jūras upju baseina ūdensšķirtne, tādēļ
lielu upju šeit nav. Augstienes ūdeņus novada Pilsupe uz Rojas upi, Anstrupes upe uz
Lonasti un tālāk uz Lielirbi, Raķupe uz Lielirbi, bez tam vēl ir Melnsila upe, Ostupe,
Mazirbes upīte un Pitraga upīte. Ezeru nav. Prāvi uzpludināti dīķi ir Dundagā un Pācē.
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1. PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA UN TĀS
DARBĪBA
1.1. POLITISKĀ VADĪBA
Dundagas pagasta padomi veido 9 vēlēti deputāti: Gunārs Laicāns – pagasta
padomes priekšsēdētājs, Austris Kristapsons, Imants Brusbārdis, Austra Auziņa, Guntis
Pirvits, Ēriks Bērzkalns, Maira Remesa, Imants Zingniks, Aldonis Zumbergs.
Padomē likumdošanas noteikto funkciju izpildei 2004.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.
Atsevišķu funkciju izpildei darbojās šādas komisijas:
Vēlēšanu komisija
Privatizācijas komisija
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Administratīvā komisija
Konkursu, izsoļu un cenu aptaujas komisija.

1.2. PASTĀVĪGO KOMITEJU SASTĀVS UN
UZDEVUMI
Finanšu komiteja
Priekšsēdētājs Gunārs Laicāns

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 62.pantu
padomes priekšsēdētājs vada Finanšu komitejas
darbu
Locekļi:
Austris Kristapsons padomes pr.-tāja vietnieks
Austra Auziņa
izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētāja
Guntis Pirvits
Vides aizsardzības un pagasta attīstības
komitejas priekšsēdētājs
Gunta Skujiņa/
Veselības un sociālās palīdzības komitejas
Aldons Zumbergs
priekšsēdētāja(s)
Finanšu komitejā saskaņā ar padomes nolikumu ir iekļauti visu komiteju priekšsēdētāji.
2004.gadā ir notikušas 12 komitejas sēdes.
Finanšu komiteja sniegusi atzinumus visos jautājumos, kas saistīti ar padomes
pamata un speciālo budžetu, tā sagatavošanu un pieņemšanu, grozījumiem, finanšu
resursu lietderīgu izlietošanu, kredītsaistībām, izskatījusi iesniegumus par līdzekļu
pieprasījumu.
Pašvaldības budžets tiek veidots saskaņā ar padomes lēmumu par budžeta sastādīšanas
kārtību, nosakot prioritātes līdzekļu piešķiršanā.
Komiteja ir atbalstījusi līdzekļu piešķiršanu jaunas amata vietas – pašvaldības
policists izveidošanai, kas tika arī izdarīts. Atbalstīta Koplīguma slēgšana ar LPDA, kurā
paredzētas darbinieku sociālās garantijas.
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Vides aizsardzības un pagasta attīstības komiteja
Priekšsēdētājs:
Locekļi:

Guntis Pirvits
Ēriks Bērzkalns
Imants Zingniks
Austris Kristapsons
2004.gadā ir notikušas 12 Vides aizsardzības un pagasta attīstības komitejas sēdes.
Komiteja ir skatījusi jautājumus par telpu nomas maksas noteikšanu pašvaldības
nedzīvojamās telpās; lēmusi par Kaļķu skolas nodošanu privatizācijai; ticis apspriests
jautājums par kapličas būvvietas izvēli; vairākkārt skatīts jautājums par Nevejas pasta
nodaļas saglabāšanu; apstiprināti saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību Dundagas
pagastā”; lemts par ielu asfaltēšanas darbiem un ietvju izbūvi Dundagas centrā (Meža
iela, Pāces iela, Pieturvietas izbūve pie vidusskolas, Stāvlaukuma izbūve pie pils, Pils ielas
ietves izbūve); par bērnu rotaļu laukuma izveidi (E.Zvirbules atbalstītā projekta
realizēšana); par Dundagas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu 2.redakcijā;
atbalstīta vairāku projektu izstrādāšana;

Veselības un sociālās palīdzības komiteja
Priekšsēdētāja(s):
Locekļi:

Gunta Skujiņa / Aldons Zumbergs
Maira Remesa
Ēriks Bērzkalns
2004.gadā ir notikušas 20 komitejas sēdes.
Komiteja ir strādājusi pie atzinumu sniegšanas par sociālai palīdzībai un
medicīniskai aprūpei nepieciešamo līdzekļu plānošanu un sadali, kā arī par sociālās
palīdzības sniegšanu pagasta iedzīvotājiem. Tika veikta VSPC vadības nomaiņa – par
vadītāju sāk strādāt Valdis Rande. Tiek izstrādāti un skatīti nolikumi “Par sociālo
palīdzību iedzīvotājiem”, “VSPC nolikums”, “Sociālā aprūpe mājās”. Izveidots VSPC
“zupas virtuve” mazturīgiem iedzīvotājiem. Tiek atbalstīta aptaujas veikšana skolēnu vidū
par vardarbību, par bērnu krīzes palātas izveidošanu VSPC, atbalstīta projekta “Sociālās
rehabilitācijas sistēmas izstrāde un ieviešana Dundagas pagastā no vardarbības cietušajām
sievietēm un jauniešiem”.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja
Priekšsēdētājs:
Locekļi:

Austra Auziņa
Imants Brusbārdis
Gunārs Laicāns
Maira Remesa
2004.gadā ir notikušas 12 komitejas sēdes.
Regulāri izskatījusi informācijas par kultūras norisēm pagastā un par problēmām
izglītības procesa nodrošināšanā kā vidusskolā, tā arī Dundagas mākslas un mūzikas
skolā; piešķirts finansējums dundadznieku nokļūšanai uz mēģinājumiem Talsu rajona
pūtēju orķestrī; finansiāli atbalstīta “roņu” (Māras un Ģirta Freibergu) piedalīšanās
zemledus peldēšanas sacensībās Somijā; apstiprināts pils Jauniešu mītnes nolikums;
apstiprināta Kubalu skola-muzeja attīstības koncepcija; atbalstīta iecere izveidot un izdot
atmiņu krājumu “Dundagas vidusskolai – 60”.
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1.3. CIEMU VALDES
Kaļķu ciema valde
Kaļķu ciema valdē darbojas: A Niegliņa, Velga Rozenberga, S. Šniokvalde, Alda
Šperliņa, Z. Vilmanis. Valdes priekšsēdētāja – Aina Niegliņa.
Pārskata periodā ir notikušas 7 valdes sēdes, kurās vairākkārt runāts par Vārpnieku
mājas tehnisko stāvokli un sarežģītām īpašumattiecībām, par nepieciešamību palielināt
pasažieru pārvadājumu maršrutu skaitu, skatīti ieteikumi par dzīvokļu piešķiršanu Kaļķos
dzīvojošajiem.
Ar valdes palīdzību ir noorganizētas Kaļķos vairākas lauksaimniecības un
uzņēmējdarbības speciālistu izbraukumu konsultācijas, 2 sporta pasākumi

Vīdales ciema valde
Vīdales ciema valdē darbojas: Aina Bērzkalne, Anda Bērzkalne, Ilda Burnevica, Lauma
Ludevika, Smaida Enzele. Valdes priekšsēdētāja –
Pārskata periodā notikušas 4 valdes sēdes, kurās pārrunāti jautājumi par sabiedrisko
pasākumu organizēšanu Vīdalē. 2004.gada laikā ar valdes atbalstu ir notikušas 2
sakopšanas talkas, 3 sporta pasākumi un 2 atpūtas vakari.
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1.4. PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE
Padomes iestāžu un struktūrvienību darba vadīšanu un koordināciju, padomes
lēmumu izpildi veic padomes izpilddirektors Andris Kojro.

Nodaļas, struktūras

Vadītājs

Darbinieku skaits

Kanceleja
Grāmatvedība
Attīstības nodaļa
Būvvalde
Nekustamā īpašuma nodokļa inspektors
Pagasttiesa
Dzimtsarakstu nodaļa
Pils
Kultūras dzīves organizatore
Sporta organizators
Tūrisma informācijas centrs (TIC)
Pagasta bibliotēka
Vīdales bibliotēka
Kaļķu bibliotēka
Kubalu skola-muzejs
Avīze “Dundadznieks”
Pašvaldība policists
Vides pasākumi

Sandra Kokoreviča
Māra Liniņa
Gunta Abaja
Uldis Puļķis
Raitis Sirkels
Daina Dēvita
Rita Podkalne
Anda Felša
Santa Maksimoviča
Edvīns Klēvers

2
2
4
2
1
4
1
9
1
1
2 (tūrisma sezonā)
3
1
1
3
1
1
12

Ruta Emerberga
Aina Bērzkalne
Velga Rozenberga
Ivars Abajs
Alnis Auziņš
Andris Kukutis
Andris Kojro

1.5. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES
Iestāde

Vadītājs

Darbinieku skaits

Dundagas vidusskola
Mākslas un mūzikas skola
Pirmskolas izglītības iestāde
Veselība un sociālās palīdzības centrs

Uldis Katlaps
Linda Vīksna
Anda Budreika
Valdis Rande

26 – tehniskie darb.
20
24
21
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2. POLITISKO LĒMUMU PĀRSKATS
N.r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Lēmums
Pašvaldības policijas izveidošana, nolikuma
apstiprināšana
Projektu atbalsts iesniegšanai valsts investīciju
programmai
Atbalsts Dundagas ev.-lut. baznīcas jumta
remontam
Kredīta ņemšana LIFE projekta “Zaļais novads21” atbalstam
Atbalsts “roņiem” sacensībām Somijā
Atbalsts projektam “Dundaga un dundadznieki
internetā”
Sadarbības līguma slēgšana ar Dundagas ev. lut.
draudzi
Zupas virtuves izveidošana
Kaļķu skolas nodošana privatizācijai
Par kapličas būvniecības vietas izvēli
Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību
Dundagas pagastā”
Ielu asfaltēšanas darbi
Korekcijas programmas izveidošana 9.klasē
Par piedalīšanos projektā “Viedā Kurzeme”
Sadarbības līgums ar Dundagas Romas katoļu
draudzi
Par Nevejas pasta nodaļas reorganizāciju
Par bērnu rotaļu laukuma izveidi stacijas dārzā
Par atbalstu projektam “Pakalpojumi bērniem
publiskajās un skolu bibliotēkās”
Par atkritumu apsaimniekošanas pilnveidošanu
Bērnu krīzes palātas izveide VSPC
Par atbalstu mednieku festivālam “Minhauzens”
Teritorijas plānojuma 2 redakcijas apstiprināšana
Gada cilvēks - Kārlis Čoders
Kubalu skolas – muzeja attīstības koncepcijas
apstiprināšana
Atbalsts skolēnu pūtēja orķestra dalībniekiem
Bērnu dienas centra izveides atbalsts
Par Dundagas vidusskolas atmiņu krājuma
izdošanu
Koplīguma apstiprināšana ar LPDA
Par ES atbalstītā ūdenssaimniecības projekta
realizāciju

Lēmuma
Nr.
14
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Sēdes
datums
19.01

Sēdes
Nr.-§
1-14

16

19.01

1-16

19

16.02

2-2

20

16.02

2-3

37
54

16.02
15.03

2-20
3-9

60

15.03

3-15

84
117
118
163

29.03
26.04
26.04
24.05

4-7
5-23
5-24
6-30

165
173
184
188

24.05
24.05
21.06
21.06

6-32
6-40
7-11
7-15

220
241
253

19.07
16.08
20.09

8-23
10-11
11-3

257
270
274
292
310
325

20.09
20.09
20.09
18.10
08.11
15.11

11-7
11-20
11-24
12-17
13-1
14-14

327
344
340

15.11
20.12
20.12

14-16
15-10
15-6

343
362

20.12
20.12

15-9
15-23
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3. PAŠVALDĪBAS FUNKCIJU IZPILDE
3.1. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
2004.gada janvāra pagasta padomes sēdē apstiprināja pašvaldības policijas nolikumu
un ar 8.martu darbu uzsāka pašvaldības policists Andris Kukutis. Par budžeta līdzekļiem
tika iegādāta un pašvaldības policista rīcībā nodota vieglā automašīna.
Dundagas pagasta administratīvā komisija 2004.gadu uzsāka šādā sastāvā: komisijas
vadītāja - Maira Remesa, locekļi: Daina Dēvita, Edgars Krišbergs, Dace Kurpniece,
Uldis Šmēdiņš, Raimonds Pudulis.
Pēc personīga iesnieguma ar 26.februāri darbu komisijā pārtrauca Maira Remesa un
Uldis Šmēdiņš. Turpmāk komisiju vada Dace Kurpniece. Ar 31.martu komisiju
papildina šādi locekļi: Iveta Bērene un Vitālijs Nazārovs.
Aprīļa padomes sēdē apstiprināts jauns administratīvās komisijas nolikums.
Komisija ir pārskatījusi un devusi ieteikumus grozījumu veikšanai pagasta padomes
saistošiem noteikumiem “Par sabiedrisko kārtību Dundagas pagastā”, kurus apstiprināja
24.maija pagasta padomes sēdē.
Ar 19.maiju par komisijas priekšsēdētājas vietnieci – atbildīgo sekretāri ievēl Ivetu
Bērenti.
2004.gada laikā administratīvā komisija ir izskatījusi 25 administratīvā pārkāpuma
protokolus, sekojoši:
1. pēc LAKP 187.p.2d. – 7 lietas;
2. pēc saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Dundagas pagastā”
(17.p.,14.p.,28.p.,12.p.,42.p.,26.p.);
3. pēc LAKP 106.p.1.d. – 3 lietas;
4. pēc LAKP 173.p.1.d. – 2 lietas;
5. pēc LAKP 176.p. – 2 lietas;
6. pēc LAKP 186.p.1.d. – 2 lietas;
7. pēc LAKP 155.p.3.d. – 1 lietas;
8. pēc LAKP 100.p.1.d. – 1 lietas;
Par pārkāpumiem uzlikti naudas sodi kopsummā par Ls 259 (pagasta padomes kasē
iemaksāti Ls 35), 4 personām uzlikts sods – brīdinājums, 1 personu nolēma atbrīvot no
soda un pamatojoties uz LAPK 21.pantu par maznozīmīga pārkāpuma veikšanu izteikt
mutisku aizrādījumu .

3.2.IZGLĪTĪBA
3.2.1. 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, tajā skaitā 5-6 gadīgiem –3 grupas. Kopējais
izglītojamo skaits – 100 bērni, tajā skaitā 5-6 gadīgie- 63. Pedagoģiskie darbinieki-12, tajā
skaitā speciālie pedagogi – 2. Tehniskie darbinieki – 9.
Licencētās izglītības programmas
Termiņš
Pirmsskolas izglītības programma piecgadīgiem un
31.07. 2008
sešgadīgiem bērniem. Nr.3434
Vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības programma. Nr. 5078
31.07. 2010
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Iestādes galvenie principi:
•
•

Sagatavot bērnus pamatizglītības uzsākšanai, ņemot 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 Ģimenes dienu, bērnu pirmo izlaidumu
Ikgadējie pieredzes apmaiņas braucieni – 2004.gadā uz Tukumu
Jauno talantu konkurss « Dunduriņš»
Ar savu piedalīšanos kuplināti citi pagasta pasākumi- «Cālis 2004», «Sportiskākais
uzņēmums» u . c.

2004.gadā pašvaldība saņēma mērķdotāciju pirmskolas izglītības iestādes “Kurzemīte”
logu nomaiņai – Ls 24000. Ēkā pirmskolas izglītības iestāde draudzīgi sadzīvo ar pagasta
bibliotēku, zobārstniecības kabinetu, bērnu dienas centru «Mājas».

3.2.2. VIDUSSKOLA
Dundagas vidusskola dibināta 1945.gadā un tās pirmā mājvieta bija Dundagas pils.
Patreiz 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, saimniecības daļas vadītājs – Vitālijs
Nazarovs.
Dundagas pagastā dzīvo 706 bērni vecumā no 7-18 gadiem, no kuriem 612 jeb 87%
ir Dundagas vidusskolas skolēni. 2004./2005. mācību gadā Dundagas vidusskolā kopā
mācījās 698 skolēni, no kuriem 86 jeb 12% ir skolēni no apkārtējiem pagastiem.
Pašvaldības ieguldījums izglītības iestāžu finansēšanā no pašvaldības budžeta
2004.gadā ir Ls 205568, pret kopējo budžetu - 34%.
Dundagas vidusskolā strādā 47 pedagogi. Ar augstāko izglītību skolā strādā 42
skolotāji jeb 89,4 % pedagogu. Visi pieci skolotāji, kuri strādā bez augstākās izglītības,
paralēli darbam skolā studē augstskolā, lai to iegūtu.
6 Dundagas vidusskolas skolotāji ir ar maģistra grādu, bet vēl 5 ar 2003.gada
1.septembri uzsāka studijas maģistratūrā.
Dundagas vidusskolā tiek realizētas 5 izglītības programmas:
• vispārējā pamatizglītības programma (kods 21011111);
• pedagoģiskās korekcijas pamatizglītības programma (kods 21011811);
• vispārējā vidējā izglītības programma (kods 31011011);
• vispārējā vidējā izglītības programma ar profesionālo orientāciju (tūrisms) (kods
31014011);
• vispārējā vidējā izglītības programma ar vakara apmācības formu (kods
31011012).
2004./2005.mācību gadā Dundagas vidusskolas skolēni atzīstami startējuši un
piedalījušies novada olimpiādēs angļu valodā, latviešu valodā, vēsturē. Ieguvuši atzinību
novada olimpiādē ģeogrāfijā.
12.klases skolnieču zinātniski pētnieciskais darbs ieguva tiesības pārstāvēt Talsu
rajonu republikas zinātniski - pētniecisko darbu lasījumos dabaszinību ciklā.
Dundagas vidusskolā pastāv papildus nodarbību iespējas:
1. Jaunsargu pulciņš
2. Datorapmācība
3. Vizuālās mākslas pulciņš
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4. Rokdarbu pulciņš
5. Ritmikas un aerobikas pulciņš
6. Zēnu koris
7. Jauktais koris
8. Drāmas ansambļi
9. Volejbola sekcijas
Visu šo pulciņu pedagogu algas tiek finansētas no pedagogu mērķdotācijām un
interešu izglītības līdzekļiem pedagogu algām, savukārt materiālais nodrošinājums no
pagasta līdzekļiem.
Skola 2003.gadā kopā ar Lielbritānijas un Polijas skolām uzsāka projektu par
jauniešiem Eiropā "The Euth Club". 2004.gadā turpinājās arī darbs skolas ilggadējā
sadarbības projektā ar Dānijas Skovbo komūnas jauniešu brīvā laika pavadīšanas skolu
un tās jauniešiem.
Dundagas vidusskola 2004.gada sākumā iesniegusi projektu valsts investīciju
saņemšanai skolas ventilācijas, apkures sistēmas, kā arī Mazās skolas (l.-4.kl.) jumta un
logu nomaiņai.
2004.gadā paredzēta pedagoģiskās korekcijas programmas akreditācija. Nākotnē
paredzēts izvērtēt arī skolas nepieciešamību pēc speciālās skolas pamatizglītības
programmas un izlīdzinošās pamatizglītības programmas (9.kl.) izveides nepieciešamību.
Paredzēts palielināt skolas datoru skaitu, lai radītu iespējas IKT izmantošanai arī citos
mācību priekšmetos.

3.2.3. MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA
Dundagas mākslas un mūzikas skolai ir divas nodaļas – mākslas un mūzikas. Skolas
direktore - Linda Vīksna, direktores vietniece mācību darbā – Sandra Lielanse. Skolā
strādā 16 skolotājas, kurām visām ir vai tiek apgūta augstākā mākslas pedagoģijas izglītība.
Skolā mācības 2004./2005.māc. gadā uzsāka 154 audzēkņi (mūzikā 78; mākslā 76). Skolas
darbu nodrošina 3 tehniskie darbinieki.
Mācību iestādes kopējie ieņēmumi Ls 61168 (no tiem valsts dotācija Ls 46145;
pašvaldības budžets Ls 6826; vecāku līdzfinansējums Ls 4837; rajona dotācija Ls 3060;
VKKF finansējums Ls 300).
2004.gadā skolu absolvēja 16 bērni (mūzikā - 5; mākslā - 11). 2005.gadā skolu
gatavojas pabeigt 20 absolventi (mūzikā - 11; mākslā - 9).
Gada laikā atskaitīto audzēkņu skaits – 42.
Mākslas nodaļā radoši darbojas šādos priekšmetos: zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā,
darbs materiālā, veidošanā, mākslas valodas pamati.
Mūzikas nodaļā zināšanas apgūst klavierspēles, akordeona spēles, vijoļspēles, ģitāras
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 ceļojošas izstādes.
Skolas audzēkņi un pedagogi ar koncertiem un izstādēm kuplina dažādus pagasta
skolu svētkus. Skolas audzēkņi piedalās Kā Skolēnu dziesmu un deju svētkos tā arī
Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos.
Svarīgākos projektus un radošos pasākumus 2004.gadā skatīt pielikumā.
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3.3.SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
3.3.1. VSPC
Dundagas pagastā kopš 01.05.2001. gada darbojas Dundagas Veselības un sociālās
palīdzības centrs (VSPC), kas ietver sevī 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 PBU “Dundagas slimnīca un ambulance” materiālās
un intelektuālās bāzes. Kopējais strādājošo skaits ir 34, tai skaitā: 2 ārsti, 11 vidējais
medicīnas personāls, 3 sociālie darbinieki. Iestādes vadītājs - Valdis Rande.
Iestādes budžets 2004.gadā bija Ls 90 273. Ieņēmumi no VOAVA – Ls 24 239, no
maksas pakalpojumiem - Ls 20 840, pagasta padomes dotācija – Ls 46 238.
VSPC darbojas stacionārs, kurā ir 21 slimnieku gulta. Ilglaicīgā sociālā aprūpē 6
vietas, dienas stacionārā 15 vietas. Stacionārā, dienas stacionārā veic slimnieku
izmeklēšanu, ārstēšanu un nepieciešamības gadījumā veic arī sociālo aprūpi. Ilglaicīgā
sociālā aprūpe veic sociālo aprūpi kā arī sniedz medicīnisko palīdzību.
2004.gadā stacionārā ārstējušies:
Dienas stacionārā — 133,
Īslaicīgā sociālā aprūpe — 193 (izrakstīti — 189, miruši —10),
Ilglaicīgā sociālā aprūpe — 13 (izrakstīti — 5, miruši — 8).
VSPC sniedz ambulatoros pakalpojumus: rentgena kabinets, laboratorija, fizikālā
terapija. Visi šie pakalpojumu veidi ir sertificēti.
2004.gadā dienas stacionārā ārstējušies 273, ilglaicīgo sociālo aprūpi saņēmuši 15
iedzīvotāji. Ambulatoro palīdzību saņēmuši:
Fizikālās terapijas procedūras
3094
Masāžas
611
Endoskopijas
6
Ultrasonogrāfijas
141
Laboratoriskos izmeklējumus
11000
Elektrokardiogrammas
181
Rentgenoloģiskos izmeklējumus
2583
VSPC profilakses zobu apskate bērniem līdz 17.g.v. ir veiktas 779 bērniem t.i. 80%
Sociālais darbs:
Ar 2004.g. pagastā sociālo darbu veic trīs sociālie darbinieki, vienam sociālajam
darbiniekam ir augstākā izglītība. Sociālais darbinieks veic darbu ar bērniem un to
ģimenēm. Sociālais darba organizators veic sociālo darbu ar pensionāriem, invalīdiem,
maznodrošinātām ģimenēm utt.
Sociālais aprūpētājs vada un organizē sociālā aprūpētāja darbu pagastā. Dundagas
pagasta dzīvo 3850 iedzīvotāji. No tiem:
Pensionāri 750 t.i. 25% no tiem vientuļi pensionāri 138;
Invalīdi 381 t.i. 9,5% no tiem vientuļie bez apgādnieka — 42;
Bērni līdz 18.g.v. — 975 t.i. 24,4% no kopējā iedzīvotāja skaita;
Daudzbērnu ģimenes — 17;
Nelabvēlīgās ģimenes — 14;
Bērni invalīdi — 18;
Maznodrošinātās ģimenes — 220.
2004. gadā Dundagas pagasta padome sociālo palīdzību piešķīrusi Ls 9 299 apjomā
(pabalsti bērnu izglītībai un audzināšanai, transporta pakalpojumiem, pabalsti bāreņiem,
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komunālajiem maksājumiem, nelaimes gadījumiem, apbedīšanas gadījumiem, pabalsti
ēdināšanā, malkas iegādei u.c.)
2004.gadā paveiktais:
• II stāva koridoros izveidotas margas;
• Izveidota zupas virtuvi (trūcīgiem un daudzbērnu ģimenēm, darbojas no 2004.g.
aprīļa);
• Sakārtots mirušo cilvēku transports no VSPC uz kapliču;
• Nokrāsots VSPC jumts, lai pasargātu to no korozijas;
• Rtg. kabinetā nojaukts krāsns, tā vietā iegādāta un uzstādīta Jotul tipa krāsniņa;
• VSPC II stāvā vannas istabā izveidota uzbrauktuve, lai varētu iebraukt dušas
kabīnē ar ratiņiem.

3.3.2. PAGASTTIESA
Pagasttiesa ir tiesu sistēmai piederīga aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura veic arī
citas ar likumu uzliktas funkcijas, pilda likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”
paredzēto notariālo funkciju.
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.
2004.gadā ir veiktas 351 notariālās darbības.
Pagasttiesa savā administratīvajā teritorijā noskaidro ģimenes, 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 ģimeņu uzskaite. Dundagas pagastā 2004.gadā nelabvēlīgo ģimeņu
uzskaitē ir 11 ģimenes, kurās aug 35 bērni. 5 ģimenēs no šīm ģimenēm ir 4 un vairāk
bērni, 3 ģimenēs vecāki ir alkoholiķi. Viena ģimene ņemt uzskaitē 2004.gadā, 3 ģimenes ir
noņemtas no uzskaites.
Ar pagasttiesas lēmumu tika pārtraukta ģimenes valsts pabalsta izmaksāšana mātēm.
To turpmāk izmaksā personai, kura bērnu faktiski aprūpē. 2004.gada tādas bija 4 lietas.
1 mātei ar pagasttiesas lēmumu 2004.gadā tika atņemtas bērnu aprūpes tiesības. 3
mātēm bērnu aprūpes tiesības tika atjaunotas.
Trīs bērniem tika iecelti aizbildņi. Pagasttiesā ir 24 bērnu aizbildnības lietas. Par
aizbildņiem ir ieceltas 20 personas.
2004.gadā viens bērns ticis adoptēts.
Pagasttiesas pārraudzībā ir 3 aizgādnības lietas.
2004.gadā pagasttiesa pieņēma 2 lēmumus dažādās bērnu interešu aizstāvības lietās.
2 lēmumi tika pieņemti par rīkošanos ar bērna mantu ( ieķīlāt, pirkt, pārdot).

3.4. VIDES AIZSARDZĪBA, TERITORIJAS
PLĀNOŠANA UN ATTĪSTĪBA
3.4.1. ATTĪSTĪBAS NODAĻA
Attīstības nodaļa 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 saskaņošana ar teritorijas plānojumu.
1.4. Detālplānojumu nosacījumu sagatavošana un procesa uzraudzība.
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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 piesārņojuma informācijas uzturēšana un aktualizācija
2.3. Dabas resursu racionālas apsaimniekošanas pārraudzība.
3.
Attīstība
3.1. Informācijas tehnoloģiju 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, saskaņā ar attīstības programmu.
3.5. Uzņēmējdarbības 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 nodaļai uzticēto funkciju izpildi pēc valsts
institūciju pieprasījuma.
5.5. Līdzdalība zemes īpašumu robežkonfliktu risināšanā.
5.6. Līdzdalība zemes īpašumu apsaimniekošanas kontrolē.
Attīstības nodaļai uzticēto funkciju izpildi 2004.gadā nodrošināja 3 speciālisti uz pilnu
slodzi un 2 uz pusslodzi. Nodaļas vadītāja – Gunta Abaja.
2004.gadā attīstības nodaļas budžets – Ls 28660, no tiem Ls 2200 – atkritumu
apsaimniekošanas nodrošināšanai, Ls 780 – pašvaldības interneta pieslēguma apmaksai., Ls
1500 tika atvēlēti pagasta valdījumā esošo nekustamo īpašumu noformēšanai Zemes
grāmatā.
2004.gada laikā attīstības nodaļas speciālisti ir sagatavojuši kopumā 388 lēmuma
projektus, kuri ir iesniegti izskatīšanai un apstiprināšanai gan VAPA komitejai, gan
finansu komitejai.
Sagatavoto lēmumu raksturojums:
1. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām – 122
2. Par zemes piešķiršanu lietošanā - 76
3. Par zemes īpašumu sadalīšanu – 5
4. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamiem īpašumiem – 41
5. Par zemes izmantošanas mērķa noteikšanu – 7
6. Par nekustamā īpašuma izmantošanas mērķa maiņu - 15
7. Par būvniecības atļauju – 10
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8. Zemes nomas līgumu apstiprināšana - 77
9. Cita veida lēmuma projekti – 35.
2004.gada beigās attīstības nodaļas speciālisti pabeidza pagasta teritorijas plānojuma
otrās redakcijas sagatavošanu un nodeva to sabiedriskai apspriešanai.
2005.gada 17.janvāra pagasta padomes sēdē (protokols Nr.1, 5.§) apstiprinājusi
teritorijas plānojumu. Līdz ar to, ka plānojuma sagatavošanas laikā ir mainījušies vietējo
pašvaldību teritorijas plānojuma noteikumi, lai plānojums stātos spēkā ir jāsaņem
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinums.
Dundagas pagasta padome ir 2004.gada Zemkopības ministrijas un Vides ministrijas
balvas “Sējējs” laureāts par pagasta attīstības plānošanu un ilgtspējības veicināšanu
Ziemeļkurzemē.
Attīstības nodaļas vadītāja organizēja pašvaldības dalību projektā “Ziemeļkurzemes
reģionālā e-pakalpojumu tīkla izveide”, kuras rezultātā pašvaldība ieguva trīs jaunus
datora komplektus pašvaldības darba uzlabošanai.
Visu gadu turpinājās darbs pie ES Kohēzijas fonda atbalstītā projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās” institucionālās
sagatavošanas.
Gada beigās ar attīstības nodaļas speciālistu atbalstu tika sagatavoti un iesniegti
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā 5 pašvaldības projekti finansējuma
saņemšanai 2006.gadā:
Nr.
Projekta nosaukums
Investīcija Līdzfin. Kopsumma
(Ls)
(Ls)
(Ls)
1.
Dundagas
veselības
un
sociālās
38 072
9 518
47 590
palīdzības centra renovācija
2.
Dundagas
pils
energoefektivitātes
136 152
34 038
170 190
paaugstināšana
un
ugunsdzēsības
signalizācijas ierīkošana
3.
Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes
48 000
12 000
60 000
“Kurzemīte” ēkas siltuma zuduma
novēršana
4.
Dundagas sporta zāļu renovācija
71 928
17 982
89 910
5.
Sociālās
aprūpes
un
sociālās
56 000
14 000
70 000
rehabilitācijas
kompleksa
izveide
Ziemeļkurzemē
KOPĀ
350 152
87 538
427 690
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3.4.2. BŪVVALDE
Dundagas pagasta būvvaldes darbu nodrošina būvvaldes vadītājs Uldis Puļķis un
būvinspektors Agris Jansons.
2004.gada laikā būvvalde ir izsniegusi 15 būvatļaujas un pieņēmusi ekspluatācijā
sekojošus objektus:
N.p.k. Objektu īpašnieks
Objekts
Skaits
1.
Individuālie un juridiskie būvētāji
Mājas
3
Kalte malkas
1
Kafejnīca
1
Pirts
1
Saimniecības ēkas
2
2.
Dundagas pagasta padome
Sabiedriskā tualete
1
Pils iela
1
Stāvlaukums
1
Ielu rekonstrukcijas
3
Autobusu pieturvieta
1
3.
VAS “Latvijas valsts meži”
Meža ceļi
4
4.
Slīteres nacionālais parks
Skatu tornis
1
Stāvlaukums
1
KOPĀ
22

3.5. BRĪVAIS LAIKS, KULTŪRA, SPORTS
3.5.1. BIBLIOTĒKAS
Pašvaldībā darbojas trīs publiskās bibliotēkas: Dundagas centrā, Kaļķu un Vīdāles
ciemos. 2004.gadā no pašvaldības budžeta bibliotēku krājumu papildināšanai tika atvēlēti
Ls 3347 jeb Ls 0,87 uz vienu pagasta iedzīvotāju.
Dundagas bibliotēka
Bibliotēkas darbu nodrošina 4 bibliotekāres. Bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga.
Lasītāju kopskaits 826 t.sk. skolēni 499. Bibliotēkas izsniegums 43046 vienības. Lietotāji
bibliotēku apmeklējuši 13205 reizes. Bibliotēkā uz vietas piedāvātas 35 izzinošas,
izglītojošas izstādes ar dažādu tematiku. Noorganizēti 13 pasākumi, kurus apmeklējuši
1596 interesenti
2004.gadā bibliotēka īstenojusi vairākus projektus:
1. VKKF mērķprogrammā “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde
publiskajām bibliotēkām” (Ls 490,86);
2. VKKF finansētā mērķprogrammā un mērķprogrammas “Lasīšanas
veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšanā” I posma “Bērnu
žūrija” ietvaros. (Ls 61,47);
3. “2004.gada Dzejas dienas Mūsu mājas” (Ls 164,00);
4. “No kursiem “Projektu vadība” līdz informācijas centram Dundagas pagasta
bibliotēkā” Valsts KIS apmaksāja mācību maksu R.Emerbergai projektu
vadības kursiem;
5. R.Emerberga strādāja projekta “Atslēga uz e-pasauli Talsu rajona bērniem”
darba grupā un arī šis projekts guva finansiālu atbalstu Valsts aģentūrā KIS.
Izveidoti un interesentiem piedāvāti 4 bukleti un 2 informatīvas kartītes.

2004. Gada publiskais pārskats

17

Dundagas pagasta padome
Kaļķu bibliotēka
Bibliotēkas darbu nodrošina bibliotekāre Velga Rozenberga. Lasītāju kopskaits 82
t.sk. skolēni 30. Bibliotēkas izsniegums 3951 vienības. Lietotāji bibliotēku apmeklējuši
1049 reizes.
Bibliotēkā uz vietas piedāvātas 37 izzinošas, izglītojošas izstādes ar dažādu tematiku.
Bibliotēka otro gadu iesaistījās VKKF finansētajā mērķprogrammā Lasīšanas veicināšana
un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana I posms “Bērnu žūrija”. Projekta realizācijai
piešķīra 24 grāmatas par Ls 61,47.
Lielākā no izstādēm bija ciema iedzīvotājas Vijas Heidenes krustdūrienā šūto gleznu
izstāde. Tā kā Kaļķu bibliotēka 2003.gadā piedalījās mūziķu un mākslinieku rīkotajā akcijā
Pogas nāk, tad 2004.gada 29.oktobrī apmeklēja ceļojošo izstādi Bildes – 2003 Tukumā,
Durbes pilī, jo tā bija tuvākā vieta, kur šo izstādi varējām apskatīt. Izstādes tapšanā tika
izmantotas arī Kaļķos savāktās pogas.
Vīdales bibliotēka:
Bibliotēkas darbu nodrošina bibliotekāre Aina Bērzkalne. Lasītāju kopskaits 88 t.sk.
skolēni 29. Bibliotēkas izsniegums 2695 vienības. Lietotāji bibliotēku apmeklējuši 838
reizes.
Bibliotēkā uz vietas piedāvātas 38 izzinošas, izglītojošas izstādes ar dažādu tematiku un
5 pasākumi.
Ar izstāžu starpniecību atzīmētas jubilejas M.Stārastei, K.Sebrim, J.Klīdzējam,
A.Dripem, A.Zemdegai, V.Artmanei, R.Sēlim, C.Dinerei, piedāvātas tematiskās izstādes
Lieldienās, Līgo svētkos, Ziemassvētkos, kā arī valsts svētku un piemiņas dienās.
Kopā ar ciema valdi rīkoti pasākumi: Nāc nākdama Lielā diena (atrakcijas, olu
ripināšana, mīklas, dejas); bērnu aizsardzības dienā notika sporta spēles, atrakcijas, rotaļas;
Sporta diena pieaugušajiem Būsim stipri, veikli, veseli; atpūtas vakars - diskusija Mēs šodien, rīt
un vakar ar dejām; gada noslēgumā atpūtas vakars Klusie Ziemassvētki ar rotaļām, dejām un
Dundagas kultūras nama Dramatiskā pulciņa uzvedumu.

3.5.2. PILS
Pils ir senākā un lielākā pils Ziemeļkurzemē, 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 arheoloģijas un arhitektūras
piemineklis.
Pili apsaimnieko Dundagas pagasta struktūrvienība. Pils direktore – Anda Felša.
Pastāvīgais darbinieku skaits - 6, sezonas darbinieki - 5( kurinātāji, dārznieks).
Budžeta izdevumu tāme 2004.gadā - 45094 Ls, ieņēmumi 4328 Ls.
Pils ir Dundagas pagasta kultūras un kultūrizglītības centrs. Pils trešo stāvu aizņem
profesionālās ievirzes Dundagas mākslas un mūzikas skola.
Pilī darbojas pagasta padomes finansētie pašdarbības pulciņi - deju kolektīvs “Dundang” un jauktais koris.
Pils telpās atrodas Jauniešu mītne, kuru mācību gada laikā izmanto Dundagas
vidusskolas audzēkņi no kaimiņu – Kolkas, Ances, Valdgales, pagastiem. Vasaras
mēnešos telpas tika izmantotas kā naktsmītnes Dundagas viesiem. Jauniešu mītnes
darbībai tiek algoti divi dežuranti. 2004.gadā Jauniešu mītnē kopējais nakšņotāju skaits
281, 2414 cilvēknaktis. Jauniešu mītne izmantota kā vasaras nometņu vieta –Rīgas
Dizaina un mākslas vidusskolas plenēra praksei, Velo Ceļotāju Kluba nometnei, Baltijas
valstu jauno komponistu meistarkursiem.
Pils ir populārs tūrisma objekts.
Pils apmeklētāju skaits 2004.gadā ( pēc pārdoto ieejas karšu skaita): 2406.
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2004.gadā par ES LIFE programmas projekta “Zaļais novads –21” līdzekļiem tika
veikts remonts pils telpās, kurās paredzētas izmantot kā pastāvīgas ekspozīcijas un
izstāžu telpas. Telpu remontā ieguldīti Ls 7800. Kopējā telpu platība 112 m 2 . Telpās
iespējams ievietot gan pastāvīgu, vēsturisku pils ekspozīciju, gan Dundagas mākslas un
mūzikas skolas audzēkņu izstādes, kā arī citas pārvietojamas izstādes. Turpinot šo
projektu, 2005.gadā gadā, par Valsts Kultūrkapitāla fonda( finansējums apstiprināts) un
pašvaldības līdzekļiem tiks realizēts projekts “Ekspozīcijas izveidošana Dundagas pilī”.
Izstrādāts Valsts investīciju programmai iesniegts projekta pieteikums “Dundagas pils
energoefektivitātes paaugstināšana un ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana”.
No Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saņemts finansējums Ls 3000
apmērā Pils ieejas vārtu jumta rekonstrukcijai.
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem veikts Jauniešu mītnes sanitārā mezgla un lielās
zāles remonts.
Pils zālēs notikuši 60 dažādi informējošie, izglītojošie, kultūras un atpūtas pasākumi.
Telpas iznomātas 32 reizes.
Pastāvīgie pils nomnieki – Dundagas Mākslas un mūzikas skola, PSA
“Ziemeļkurzeme” Latvijas Krājbankas Dundagas KAC, Latvijas Pasta Dundagas nodaļa,
frizētava, šūšanas darbnīca.

3.5.3. KULTŪRAS PASĀKUMI
Kultūras pasākumu organizatoriskos un koordinēšanas pasākumus veic kultūras
darbiniece Santa Maksimoviča.
Pašvaldības finansu nodrošinājums kultūras pasākumiem 2004.gadā bija Ls 8507 .
Kolektīvi
BJC 9 – 12 klašu teātra studija „Dundaga”
Dundagas vidusskolas 5 – 8 klašu teātra pulciņš
Dundagas vidusskolas 5 – 12 klašu teātra sporta pulciņš
Līnijdejas
Modernās dejas
Amatierteātris „Vārpa”
Zēnu koris
Jauniešu koris
Interešu klubs „Sendienas”
Kolektīvos darbojas apmēram 400 dalībnieku.
Kultūras aktivitātes 2004.gadā:
6.februāris
Jaunie talanti
13.februāris
Valentīndienas balle
21.februāris
Cālis un Gailis 2004
7.marts
Latvijas Universitātes kora "Juventus" koncerts
19.marts
Diskotēka "Saldie 80-tie"
23.marts
Izstāde "Lībiešu tautas kultūra"
24.marts
Mūzikas skolas akordeonistu un ģitāristu koncerts
25.marts
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums
27.marts
Koru draudzības koncerts
11.aprīlis
Lieldienu pasākums
21.aprīlis
Kino "Brālis Lācis"
1.maijs
Koncerts "Latvija ES dalībvalsts"
6.maijs
Izstāde "Mana Latvija"
9.maijs
Koncerts Ģimenes dienai
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15.maijs
17.maijs
28.maijs
28.maijs
28.maijs
5.jūnijs
14.jūnijs
23.jūnijs
3.jūlijs
31.jūlijs
17.augusts
19.augusts
22.augusts
1.septembris
10.septembris
9.septembris
14.septembris
28.septembris
9.oktobris
1.oktobris
24.oktobris
4.novembris
11.novembris
17.novembris
6.decembris
15.decembris
15.decembris
18.novembris –
10.decembris
16. – 22.
Decembris
29.decembris
31.decembris

Pils diena
Kino "Ūdensbumba resnajam runcim"
Talsu teātra izrāde
Cirka izrāde
Koncerts "Dejo mazs, dejo liels"
Līnijdeju koncerts - Zaļumballe
Represēto diena
Līgo svētki
Dundagas svētki
Sportiskākais uzņēmums – Vakara balle
Koncerts Dundagas pilī (Elektroniskās mūzikas koncerts )
Pasniedzēju kamermūzikas koncerts
Meistarkursu dalībnieku skaņdarbi un grupa „Cosmos”
Skolas gaitu sākums
Dzejas dienas pasākumi
Seminārs
Cirks
Grāmatu svētki
Senās mūzikas koncerts. Baroka mūzikas ansamblis SANSARA
un vokālā grupa COSMOS
Ritmas Zikmanes – Lagzdiņas darbu izstāde
Latvijas izdevniecības jauktā kora „Burtnieki” koncerts
Fotogrāfa Arņa Šablovska izstāde
Lāčplēša dienai veltīts pasākums
Talsu rajona BJC pūtēju orķestra koncerts
18. novembra pasākums
Ilzes Arnes autorkoncerts
Ziemassvētku pasākums mākslas un mūzikas skolā
Bērnu žūrijas pasākums par izlasītajām grāmatām
Izstāde „Dundaga pirms 10 gadiem”
Ziemassvētku tirdziņš - izstāde „Viss pašu rokām”
Ziemassvētku pasākums pagasta bērniem
Jaungada balle – karnevāls

2004.gadā pašvaldības finansētais koris un deju kolektīvs “DunDang” piedalījās
XXIII. Vispārējos Dziesmu svētkos.
Pagastā darbojas arī divi interešu klubi: Pensionāru klubs “Sendienas” un Ģimeņu
klubs “Saskaņa”, kuri saņem pašvaldības atbalstu telpu nodrošinājumam.

3.5.4. 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.
Muzejs ir atvērts apmeklētājiem katru gadu no 1.maija līdz 31.oktobrim. Muzeja
ekspozīcijas un izstādes ir pieejamas darba dienās no 9.00 – 18.00. Muzeja apmeklējums ir
garantēts arī ārpus minētā darba laika, ja apmeklējums ir iepriekš pieteikts. Muzeja
telefonam ir pieslēgts automātiskais atbildētājs.
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Muzeja krājuma telpas ir pieejamas apmeklētājiem minētajā darba laikā, iepriekš
piesakot apmeklējumu krājuma glabātājam. Ar krājuma glabātāja palīdzību iespējams
iepazīt datora atmiņas nesējos uzkrātās novadpētniecības datu bāzes.
Gida pakalpojumi ir ietverti muzeja apmeklējuma pamatmaksā. Gida stāstījums ir
pieejams latviešu, krievu, vācu valodās un iepriekš piesakot arī angļu valodā.
Daļā muzeja ekspozīciju telpu 2002.gadā veikts kosmētiskais remonts. 2003.gadā
Muzeja ēkā izbūvēta jauna krājuma telpa, izbūvēta lokālā kanalizācija un tualete muzeja
apmeklētājiem. 2004.gadā atjaunots vienas telpas ārsienas fragments un veikta griestu siju
protezēšana un divi logi nomainīti identiski vēsturiskajiem.
Muzejam pie Talsu –Dundagas ceļa ir norāde par tā atrašanās vietu. Uzziņa par tā
darba laiku ir izvietota tālruņu katalogos, tūrisma informācijas centros.
Kopējais muzeja krājuma vienību skaits 2004.gada31.decembrī – 3937. Pārskata
periodā muzeja krājumā reģistrēti 1670 krājuma priekšmeti. Pārskata periodā ir
eksponētas muzeja telpās 2 izstādes un vēl 2 izstādes ārpus muzeja telpām.
Kopējais apmeklētāju skaits 2004.gadā – 1250. Galvenā apmeklētāju daļa ir organizētas
skolēnu grupas (62,7%). Muzeja budžets 2004.gadā – Ls 11881. Pašu ieņēmumi – Ls
250.40, Kultūrkapitāla fonda mērķfinansējums – Ls 700, pašvaldības dotācija – Ls
11181.
2004.gadā veiktie būtiskākie pasākumi:
- pabeigta Dundagas pils kolekcijas inventarizācija un tās pārņemšana muzeja
krājumā;
- apzinātas mājvietas Dundagas pagasta Anstrupes, Gavsenes, Lateves, Plintiņu,
Vādzeres un Valpenes ciemos;
- sagatavots projekta pieteikums VKKF, iegūts atbalsts (Ls 700) un pašvaldības
līdzfinansējums. Projektu realizēja SIA AIG, veicot ēkas apsekojuma darbus;
- paveikti remontdarbi Kubalu skolas ēkā (nostiprinātas un protezētas sijas zem
E.Dinsberga memoriālā jumtistabas dzīvokļa, atjaunoti divi vēsturiskās
konstrukcijas logi ēkas Z sienā, nomainīts jumta klājums remontējamās telpas
apjomā;
- sagatavots projekts muzeja ēkas zibensnovedējam un īstenota projekta pirmā kārta
– izveidots ēkas zemējuma kontūrs ar 4 omu pretestību;
- izstrādāts projekts muzeja ēkas apsardzes un ugunsdrošības sistēmai un izbūvēta
apsardzes un ugunsdrošības sistēma muzeja krājuma telpām;
- 2004.gada 17.decembrī muzejs tika akreditēts.

3.5.5. SPORTS
Dundagas pagastā sporta aktivitātes organizatorē Edvīns Klēvers, kuram aktīvi palīdz
arī daudz entuziastu.
Dundagas pagastā regulāri darbojas:
sieviešu volejbola komanda;
divas vīriešu volejbola komandas “Ziemeļkurzeme” 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, šautriņas, zolīte).
Māris un Mārcis Mitleri regulāri piedalās rajona un novada sacensībās dambretē.
skolas jauniešu šaha komanda, kura regulāri piedalās dažādos kvalifikācijas turnīros
Katru gadu ar pašvaldības atbalstu tiek rīkotas sporta dienas Vīdales un Kaļķu ciemos.
2004.gadā jau trešo reizi notika sacensības “Sportiskākais Dundagas uzņēmums”, kurā
piedalījās apmēram 200 dažādu vecumu Dundagas pagastā strādājošie iedzīvotāji un viņu
ģimenes locekļi.
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Katru gadu pavasarī notiek skrējiens “Treji apļi”.
Dundagas pagasta padomes darbinieki un iedzīvotāji aktīvi piedalās Talsu rajona
pašvaldību sporta spēļu visās kārtās.
Pagastā aktīvi darbojas volejbolisti, kas savulaik ir mācījušies sporta skolas volejbola
nodaļā. Viņi ir izveidojuši divas vīriešu un vienu sieviešu volejbola komandu.
Aktīvu darbību veic futbola un galda spēļu entuziasti.
Visu komandu darbība ir apvienojusies neformālā sporta sekcijās, kura darbību
atbalsta pagasta padome, katru gadu finansējot vienas komandas formas tērpu iegādi un
apmaksājot sporta spēļu 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 spēļu turnīram.
Pagastā aktīvi darbojas “Kun Fu – Karate Do” kluba pulciņš.
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3.6. INFRASTRUKTŪRA
3.6.1. IELAS, CEĻI
Dundagas pagasta pašvaldības pārziņā esošo ceļu kopgarums – 121,063 km, no tiem
10,461 ar asfalta segumu. Dundagas ciema ielu kopgarums – 11,34 km, no tiem 7,101 ar
asfalta segumu. Autoceļu uzturēšana un rekonstruēšana ir izpilddirektora Andra Kojro
pārziņā.
2004.gadā Dundagas pagasta padome sadarbībā ar Latvijas autoceļu direkciju uzsāka
pilotprojektu pagasta autoceļu novērtējuma un pasu sagatavošanai.
Ceļu uzturēšanas un atjaunošanas finansēšana pārskata periodā (Ls):
1.
Mērķdotācijas atlikums uz 2004.gada 1.janvāri
15 900
2.
Saņemta mērķdotācija 2004.gadā
28648
3.
Izlietota mērķdotācija 2004.gadā
37441
4.
Mērķdotācijas atlikums uz 2004.gada beigām
7107
Ceļu un ielu finansēšanai 2004.gadā mērķdotācija izlietota (Ls):
Nr. Izdevumu veids
Summa
1.
Ceļu un ielu būvprojektēšanai
2616
2.
Ceļu un ielu rekonstrukcijai
29159
3.
Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai
2466
4.
Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (renovācija)
3200
KOPĀ
37441
Par šiem līdzekļiem ir veikta Pāces, Dakterlejas un Meža ielu asfaltēšana, izveidots
stāvlaukums Dinsberga ielā, sakārtota tirgus laukuma ieeja, autoostas trotuārs, PKS
“Dundaga” iebrauktuve, kāpnes un nobrauktuve pie vecās aptiekas, izveidota autobusu
pietura pie vidusskolas un ātrumvalņi pie Mazās skolas, rekonstruēta Pils ielas ietve.

3.6.2. 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
norēķināties vienuviet par visiem komunāliem maksājumiem, Dundagas pagasta padome
ir noslēgusi vienošanos ar SIA “Ziemeļkurzeme” par atkritumu apsaimniekošanas maksas
iekasēšanu no iedzīvotājiem un tās ieskaitīšanu Dundagas pagasta padomes kontā.
2004.gadā Dundagas pagasta padome no budžeta līdzekļiem dotēja Ls 2200 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 uzņēmumam SIA “Ziemeļkurzeme”. Dundagas
ūdenssaimniecības sistēmas ir rīkotājdirektora Gata Ralles pārziņā.
Koncesijā nodotie resursi: ūdensapgādes būves un tīkli, notekūdeņu pārsūknēšanas un
attīrīšanas iekārtas un tīkli, saskaņā ar 31.08.2001. veiktās inventarizācijas datiem.
SIA “Ziemeļkurzeme” kopā ar Dundagas pagasta padomi ir iesaistījusies ES Kohēzijas
fonda atbalstītā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās”
īstenošanā. 2004.gada laikā notika jau iepriekš sagatavotā tehniski ekonomiskā
pamatojuma pārskatīšana un precizēšana.
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3.6.4. DZĪVOKĻU 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
daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, no tām Dundagā – 40.
Individuālo mājokļu celtniecību nosaka pagasta apbūves noteikumi.
Daudzdzīvokļu māju iemītnieki paši organizē māju apkuri, malkas sagādi. Dzeramā
ūdens piegādi un kanalizācijas pakalpojumus veic SIA “Ziemeļkurzeme”. Atkritumu
savākšanu veic SIA “Kurzemes ainava”. Kopējos māju apsaimniekošanas maksājumus
daudzdzīvokļu iedzīvotāji maksā PS SIA “Ziemeļkurzeme”, kuri ir noslēguši līgumus ar
māju valdēm un organizē māju jumtu, ārdurvju, logu, kāpņu telpu un ārējo fasāžu
remontus. Dundagas pagasta padomes apstiprinātais maksājums par māju
apsaimniekošanu ir Ls 0,075 par kvm.
2004.gadā iedzīvotāju par māju apsaimniekošanu kopā bija iemaksājuši Ls 11545.

3.7. PĀRVALDE
3.7.1. LIETVEDĪBA
Lietvedības organizēšanu un dokumentu apriti Dundagas pagasta padomes
dokumentiem veic pagasta padomes kanceleja saskaņā 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, saskaņojot 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 saskaņā 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, saskaņā
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.

3.7.2. GRĀMATVEDĪBA
Pagasta padomes grāmatvedība darbojas kā patstāvīga struktūrvienība ar centralizētās
grāmatvedības tiesībām un pienākumiem. Grāmatvedības un finansu uzskaite tiek veikta
pēc naudas plūsmas un uzkrāšanas principiem, saskaņā 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 pakļautībā ir četras iestādes:
• Pirmsskolas izglītības iestāde “Kurzemīte”
• Mākslas un Mūzikas skola
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• Veselības un Sociālās palīdzības centrs
• Vidusskola
un 19 struktūrvienības. Visas minētās iestādes un struktūrvienības ir iekļautas kopējā
budžetā.
Struktūrvienību finansiālo darbību nodrošina un visa veida uzskaiti un atskaiti kārto
pagasta padomes grāmatvedība, kurā 2004.gadā bija nodarbināti divi darbinieki – galvenā
grāmatvede Māra Liniņa un grāmatvede – kasiere Ilze Pirvīte.
Ar 2005.gada jūniju, palielinoties darba apjomam, grāmatvedībā sāk strādāt trešais
darbinieks, kurš veic arī nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanu (iepriekšējā gadā šo
funkciju pildīja nekustamā īpašuma nodokļa inspektors).
Pagasta padomes iestādei “Veselības un Sociālās palīdzības centrs” (turpmāk VSPC) ir
daļēja finansiālā patstāvība – no BOVAS VOVAA Kurzemes slimokases saņemtie
līdzekļi atrodas īpaši šim nolūkam atvērtā kontā A/S “Latvijas Krājbanka” Kuldīgas
filiāles Dundagas KAC. Šo līdzekļu kredītrīkotāji ir pagasta padomes priekšsēdētājs un
Veselības un Sociālās palīdzības centra grāmatvedis. Minētos līdzekļus VSPC izlieto pēc
sava skatījuma, bet saskaņā ar apstiprināto (precizēto) vienoto budžetu. Pārējos
nepieciešamos līdzekļus saskaņā ar budžetu nodrošina pagasta padome. Pamatlīdzekļus
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 aprēķina un norēķinās 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 nodokļa maksājumus
finansē no valsts budžeta mērķdotācijām. Pārējos izdevumus apmaksā no pagasta
padomes līdzekļiem un pašu ieņēmumiem. Vidusskolai ir daļēja finansiālā patstāvība t.i.
apmēram 90% no attiecīgā budžeta(neieskaitot investīcijām paredzētos līdzekļus)
vidusskola saņem dotāciju veidā, sākot ar 2005.gadu – lieto pēc saviem ieskatiem, bet
saskaņā ar apstiprināto budžetu.
Mākslas un mūzikas skolā pedagogu darba algas un nodokļu maksājumus maksā no
valsts budžeta mērķdotācijām. Minētajam darījumam ir atvērts īpašs konts Valsts Kases
Talsu Norēķinu centrā. Par citiem izdevumiem norēķinās ar pagasta padomes līdzekļiem,
kurus saņem dotāciju veidā un pašu ieņēmumiem.
Visām pagasta padomei pakļautajām 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
aprēķinātajiem izdevumiem darba algai. Obligāts pielikums budžeta izdevumu tāmes
projektam – projekts ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem un citiem pašu
ieņēmumiem. 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 pārstrādāšanai. 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 termiņos
norādītajiem adresātiem. Statistikas pārskatus patstāvīgi iesniedz Vidusskola un Mākslas
un mūzikas skola.

2004. Gada publiskais pārskats

25

Dundagas pagasta padome

4. FINANSU VADĪBA UN UZSKAITE
4.1. VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR BUDŽETA IZPILDI
Dundagas pagasta pašvaldība savu darbību organizē saskaņā ar apstiprināto
pašvaldības attīstības programma laika periodam no 2000.–2012.gadam (2001.gada
1.novembra pagasta padomes sēdes Nr.12. 3.§).
Administratīvo, izglītības, sociālās aprūpes, kultūras un brīvā laika, infrastruktūras
funkciju veikšanai pagasta padomes valdījumā ir 237 kadastrālās zemes vienības. Lielākā
daļa no tiem ir pagasta ceļu uzturēšanai. Ceļu uzmērīšanu un inventarizāciju jau ir veikusi
VAS “Ceļu inženieri” atbilstoši standartam - LVS 401-2; 2002.
Visiem pagasta padomes valdījumā esošiem pamatlīdzekļiem tiek rēķināts nolietojums,
ieskaitot ēkas un būves, kā arī grāmatvedības uzskaitē esošiem ceļiem.
Pirms ikgadējā pašvaldības budžeta plāna sagatavošanas Dundagas pagasta padome
apstiprina prioritāros darbības virzienus, kas ir saskaņoti ar attīstības programmu.
Dundagas pagasta padome 2003.gada 15.decembra sēdē Nr.14 apstiprināja Dundagas
pagasta attīstības virzienus 2004 – 2007.gadiem, nosakot tos šādā prioritārā secībā:
1. Sabiedriskā kārtība un drošība – municipālais policists.
2. Ūdensvads un kanalizācija:
2.1. Septisko notekūdeņu pieņemšanas, šķaidīšanas kameras izbūve (2004.g.)
2.2. Ūdens kvalitātes uzlabošana – atdzelžošana (2005-2007.g.)
2.3. Noslēgarmatūru, uzskaites uzlabošana – krāni, skaitītāji (2005-2006.g.)
2.4. Ūdensvadu, kanalizācijas, siltumtrašu atjaunošana (2005-2006.g.)
3. Novada veidošana.
4. Vides speciālists un investīciju projektu sagatavošanas veicināšana
uzņēmējdarbībā.
5. Apkure:
5.1. Turpmākās apkures sistēmas attīstības koncepcijas sagatavošana,
5.2. Moduļa tipa katlu māja pie Mazās skolas,
5.3. Bērnudārza katlu māja.
6. Kapličas būve.
7. Atkritumsaimniecība:
7.1. Šķidro atkritumu noglabāšana vai pārstrāde,
7.2. Izgāztuves monitorings.
8. Izglītība un sports:
8.1. Bērnudārza ēkas renovācija,
8.2. Vidusskolas sporta zāles ventilācijas un apkures uzlabošana,
8.3. Sporta būvju nodrošinājuma koncepcijas sagatavošana,
8.4. Mazās skolas renovācijas projekta sagatavošana.
9. Pils kā kultūras un izglītības centra sakārtošana:
9.1. Nodrošinājums ar apskaņošanas un apgaismošanas iekārtām,
9.2. Viesu telpu – internāta labiekārtošana
9.3. Pils iekšējo komunikāciju (elektrības, ūdensvada, kanalizācijas, apkures,
ugunsdrošības signalizācijas, siltināšana) projektēšana,
9.4. Balkona koka daļu atjaunošana,
9.5. Otrā stāva koridora renovācija,
9.6. Pils lielās zāles kosmētiskais remonts.
10. Kubalu skolas – muzeja akreditācijas prasību nodrošināšana.
11. Parka estrādes atjaunošana.
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Padome kopā ar izpildinstitūcijām organizē pašvaldības darbību. Pašvaldības
pakļautībā esošajām iestādēm un struktūrvienībām ir kopējs budžets.
Budžeta ieņēmumi un izdevumi 2004.gadam procentuāli ir attēloti diagrammās:
Izdevumi 2004.g.
Remonta
materiāli
Kancelejas2%

Materiāli,
inventārs
5%

preces
1%

Dotācijas,
pabalsti
7%
Pārējie izdevumi
4%

Degviela
1%
Malka
3%
Elektroenerģija
3%

Algas
44%

Pārējie
pakalpojumi
12%
Ar admin.saistītie
pakalpojumi
6%

Sakaru
pakalpojumi
2%

Soc.nodoklis
10%

Ieņēmumi 2004.g.

Dot.no pašvaldību
izl.fonda
6%

Maksājumi no
citiem budžetiem
4%

Mērķdotācijas
14%
Par skolēnu
apmācību
2%

Iedz.ien.nodoklis
50%

Pārējie nenodokļu
ieņēmumi
2%
Maksas
pakalpojumi
7%

NĪN par zemi un
ēkām
15%
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Dundagas pagasta padomes administrētā un vadītā ES LIFE projekta ietvaros tika
veicināta iedzīvotāju līdzdalība un aktivitāte, gan ar iedzīvotāju Apaļā galda foruma,
plānošanas semināru un aptaujas palīdzību, īpaši akcentējot ilgtspējīgas attīstības iespējas.
Svarīgs notikums pašvaldības turpmākā attīstībā, bija Latvijas uzņemšana Eiropas
savienībā. 27.decembrī Briselē pieņemts komisijas lēmums par atbalsta piešķiršanu no
Kohēzijas fonda projektam “Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības attīstībai Kurzemes
reģiona pašvaldībās”, kurā ir iekļauta arī Dundagas ūdenssaimniecības sakārtošana.
Pēc divu gadu ilga sagatavošanas procesa, valsts akreditētā muzeja statusu ieguva
pašvaldības izveidotais un uzturētais Kubalu skolas – muzejs.
2004.gadā Dundagas pašvaldība uzvarēja konkursā “Sējējs”, kas deva gandarījumu
ikvienam pagasta iedzīvotājam.
Nākamajos četros gados svarīgākais ir cilvēku nodarbinātība. Ja izdotos radīt papildu
darbavietas, īpaši sievietēm un jauniešiem, tad nebūtu strādāts velti. Jādomā, kā balstīt
vidējos un mazos uzņēmējus, arī pakalpojumu jomu.
Uzņēmējiem mēs varam rīkot seminārus, tikšanās. Palīdzēt piekļūt Eiropas Savienības
atbalstam. Jāpopularizē šīs iespējas mūsu zemniekiem, ražotājiem.
Īpaši labas izredzes saskatu bioloģiskajai saimniekošanai, dažādai bioloģiskajai
produkcijai. Tas ir perspektīvs virziens ar daudzām izpausmēm. Tāpat turpmāk attīstīsies
tūrisms neatkarīgi no mūsu attieksmes.
Protams, mums ļoti derētu neliela ražotne, kas dotu 30 — 50 cilvēkiem darbu.
Mēģināsim piesaistīt stratēģisku investoru.
Gunārs Laicāns
Dundagas pagasta padomes priekšsēdētājs
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4.2. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Rādītāji
I KOPĀ IEŅĒMUMI (II+V)
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)
III Nodokļu ieņēmumi
Tiešie nodokļi
Iedzīvotāji ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
t.sk.iepriekšējo gadu parāda maksājumi
Nekust.īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
Īpašuma nodoklis
Zemes nodokļa parādu maksājumi
Netiešie nodokļi
Azartspēļu nodoklis
IV Nenodokļu ieņēmumi
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi
Maksas pakalpojumi (atšifrējums nākošajā veidlapā)
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošana
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
V Saņemtie maksājumi
Par skolēnu apmācību
Pārējie norēķini
Dotācijas
Mērķdotācijas
Dotācijas no finansu izlīdzināšanas fonda
Maksājumi no citiem budžetiem
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

Izpilde
2003
gadā
628 739
419 560
345 631
344 274
250 899
86 322
12 395
7 053

1357
1357
73 929
1038
40 291
67
31924

199
199
67 768
1104
50 038
35
16 591

63376
950
52094
100
10232

209 179
14 978
10 470

174 665
10 839
3 460

239873
9889
3366

86 800
69 718
27 213

88 738
41 725
29 903

155792
43726
27100

2 067
21 497

21 497
36 385

36385
17000
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2004
2005
gadā
gadam
673 150 779953
498 485 540080
430 717 476704
430 518 476704
330 880 374183
89 262
92888
11 719
25146
10 376
9633
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4.3. MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI

Struktūrvienība/pakalpojuma veids
Pārvalde
Telpu noma
Faksa pakalpojumi, kopēšana
Pamatlīdzekļu pārdošana
Sakoptākais pagasts
Bankas %
K O P Ā:
Bērnudārzs
Dienas nauda
Vecāku maksas
Personāla dienas nauda
Telpu noma
Iztrūkums
K O P Ā:
Vidusskola
Īre,telpu noma
Bankas %
Sporta pārvalde
Pārējie ieņēmumi (dal.m.apdroš.)
Comenius
Valsts meži
Likvidētais inventārs
K O P Ā:
Pagasta bibliotēka
Kopēšana
K O P Ā:
Mākslas un Mūzikas skola
Vecāku maksas
K O P Ā:
Pils
Telpu noma
Ekskursijas
Kultūras pasākumi
Sakoptākais pagasts
Inventāra pārdošana
K O P Ā:
Kubalu skola-muzejs
Ekskursijas

Izpilde
2004.
gadā

Izpilde
2003.gadā
396
77
170
1602
25
2270
3678
4329

Budžets
2005.gadam

450
124
50
73
697

9016

46509.5.1.0.
44959.5.1.0.
2109.5.9.0.
3009.5.4.0.
12.1.0.0
9655

1988
998
15
4734

1894
7
370
1466
4527
708
71
9043

32209.5.4.0.
9.5.9.0.
9.5.0.0.
4529.5.9.0.
12.1.0.0.
9.5.9.0.
9.5.9.0.
3672

30
30

76
76

759.5.3.0.
75

4838
4838

4913
4913

51759.5.1.0.
5175

1663
930
261
450
9
3313

3990
621
488

5099

27009.5.4.0.
6009.5.6.0.
4009.5.6.0.
12.1.0.0.
13.4.0.0.
3700

201

242

2509.5.6.0.

305
160
8472
1430
3
300

3821
4647
156
392
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4509.5.4.0.
1109.5.3.0.
9.5.9.0.
12.1.0.0.
509.5.9.0.
610

Dundagas pagasta padome
Datorpakalpojumi
Īre
K O P Ā:
“Dundadznieks”
Laikraksta pārdošana
K O P Ā:
Sports
Dalības maksas
K O P Ā:

Pārējā vides aizsardzība
Tirgus pakalpojumi
Sakoptākais pagasts
Maksas tualete
Grants
Cirsmas izsole (maksas tual.220;300
K O P Ā:
Transports
Telpu noma
Pakalpojumi
Pamatlīdzekļu pārdošana
K O P Ā:
Sabiedriski derīgais darbs
Algotajiem bezdarbniekiem
K O P Ā:
Glābšanas dienests
Telpu noma
K O P Ā:
Dienvidu Elektriskie tīkli
Garāžu noma
K O P Ā:
Attīstības nodaļa
Zemes dienesta pakalpojumi
Kopēšana, datorpakalpojumi
K O P Ā:
Būvvalde
Pakalpojumi
K O P Ā:
Veselības un Sociālās palīdzības centrs
EKA, stacionārie ieņēmumi
Par naudas atlikumu bankā
Elektroenerģija

7
208

8
27
277

9.5.9.0.
179.5.4.0.
267

1118
1118

838
838

9009.5.9.0.
900

83
83

98
98

909.5.9.0.
90

861
350

986

15953
10080
27244

168
230
398

220
11756
12962
20
181
201

129.6.0.0.
2009.5.9.0.
13.4.0.0.
212

2734
2734

1954
1954

42009.5.9.0.
4200

90
90

158
158

909.6.0.0.
90

110
110

130
130

1309.6.0.0.
130

110
110

7
105
112

9.5.9.0.
1009.5.3.0.
100

30
30

215
215

2009.5.9.0.
200

15245
1

18994

191709.5.9.0.
9.5.9.0.
9.5.9.0.

232
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1 0009.5.9.0.
12.1.0.0.
3009.5.6.0.
500012.1.0.0.
500012.0.5.0.
11300

Dundagas pagasta padome
Talonu ievadīšana datorā
Īre, telpu noma
Telekomunikācija
Zobārstniecības kabinets
K O P Ā:
P A V I S A M:

15
1780

1846

17 041
72 823

20 840
66 629
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5009.5.3.0.
22809.5.4.0.
9.5.9.0.
9.5.9.0.
21 950
62 326

Dundagas pagasta padome

4.4. PAMATBUDŽETA KASES IZDEVUMI
Kods
1100
1200
1300
1400
1500
1600
2000
3000
3500
3800
4000
7000
01.000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
2000
3000
3500
4000
7000
02.000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
2000
3000
3500
4000
7000

Izpilde
2003.
gadā

Izpilde
2004.
gadā

PAVISAM IZDEVUMI UN NORĒĶINI
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra
vērtībā līdz 50 Ls par 1 vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem

597399
239675
55473
1271
124055
74993

680568
279859
64499
2381
124208
99415

788858
317036
79143
4124
198798
103291

6050
2527

5604
487

5772
1567

Subsīdijas un dotācijas
Tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
Tai skaitā pašvaldību budžetu transferti
Kapitālie izdevumi
Investīcijas
Vispārējie valdības dienesti
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra
vērtībā līdz 50 Ls par 1 vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem
Subsīdijas un dotācijas
Tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
Kapitālie izdevumi
Investīcijas
Aizsardzība
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra
vērtībā līdz 50 Ls par 1 vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem
Subsīdijas un dotācijas
Tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
Kapitālie izdevumi
Investīcijas

39375
28406
10032
16980
37000
57201
29550
6377
116
12220
5010

44626
35178
8382
13689
45800
63210
34031
7756
536
13509
4754

55651
43278
12373
23476
76402
37316
9000
480
17201
6705

788

823

850

3140

1801

4850

Rādītāja nosaukums
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Apstiprināts
2005.gadam

Dundagas pagasta padome

Kods

Rādītāja nosaukums

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību
aizsardzība
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra
vērtībā līdz 50 Ls par 1 vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem
Subsīdijas un dotācijas
Tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
Kapitālie izdevumi
Investīcijas
Izglītība
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra
vērtībā līdz 50 Ls par 1 vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem
Subsīdijas un dotācijas
Tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
Kapitālie izdevumi
Investīcijas
Veselības aprūpe
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra
vērtībā līdz 50 Ls par 1 vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem
Subsīdijas un dotācijas
Tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
Kapitālie izdevumi
Investīcijas

1100
1200
1300
1400
1500
1600
2000
3000
3500
4000
7000
04.000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
2000
3000
3500
4000
7000
05.000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
2000
3000
3500
4000
7000

Izpilde
2004.
gadā

Apstiprināts
2005.gadam

7884

937

6250

1611
380
14
494
869

-

2160
520
30
785
1685

1066

937

1000

3450

70

272305
119645
27400
1275
30459
39682

223846
105595
24227
708
32699
32490

269885
122658
32809
1555
40991
39332

1339

1307
19107
19107
4713
3000

1494
28100
28100
2946
-
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Izpilde
2003.
gadā

24236
24236
4269
24000

Dundagas pagasta padome
Izpilde
2004.
gadā

Izpilde
2003.
gadā

Apstiprināts
2005.gadam

Kods

Rādītāja nosaukums

06.000

Sociālā apdrošināšana un sociālā
nodrošināšana
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

105961

91937

120313

50495
11460

42307
9996

55461
12911

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra
vērtībā līdz 50 Ls par 1 vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem
Subsīdijas un dotācijas
Tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
Kapitālie izdevumi
Investīcijas
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides
aizsardzība
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra
vērtībā līdz 50 Ls par 1 vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem
Subsīdijas un dotācijas
Tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
Kapitālie izdevumi
Investīcijas
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra
vērtībā līdz 50 Ls par 1 vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem
Subsīdijas un dotācijas
Tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
Kapitālie izdevumi
Investīcijas

223
9902
21832

147
11611
17949

480
13288
21275

47

14

10942
10942
1060

9299
9299
614

15148
15148
1750

77115

66217

177061

28274
6579
3
29403
8905

22598
5467
5
29813
5803

47911
11545
720
93260
11685

45

68

50

3906
129763
41244
9806
330
35678
18352

2463
131086
34675
8195
295
34964
9034

11890
104666
45410
10884
859
27966
14169

3350

3873

3378

6050
34000

30
30
1970
-

1100
1200
1300
1400
1500
1600
2000
3000
3500
4000
7000
07.000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
2000
3000
3500
4000
7000
08.000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
2000
3000
3500
4000
7000
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Kods

Rādītāja nosaukums

12.000
1100
1200
1300
1400
1500

Transports, sakari
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra
vērtībā līdz 50 Ls par 1 vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem
Subsīdijas un dotācijas
Tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
Kapitālie izdevumi
Investīcijas
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra
vērtībā līdz 50 Ls par 1 vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem
Subsīdijas un dotācijas
Tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
Kapitālie izdevumi
Investīcijas
Pārējie izdevumi, kas nav atspoguļoti
pamatgrupās un norēķini
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra
vērtībā līdz 50 Ls par 1 vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem
Subsīdijas un dotācijas
Tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem
Tai skaitā pašvaldību budžetu transferti
Kapitālie izdevumi
Investīcijas

1600
2000
3000
3500
4000
7000
13.000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
2000
3000
3500
4000
7000
14.000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
2000
3000
3500
3800
4000
7000

Izpilde
2004.
gadā

Apstiprināts
2005.gadam

10453
1186
286

8398
1246
297

12738
1320
318

4110
4871

2394
4461

3060
8040

5008
3373
832

5218
3704
914

6356
4800
1156

653
150

354
246

400

9398

10032

10085

7316

10032

11373

7316

10032

11373
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Izpilde
2003.
gadā
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Kods

Rādītāja nosaukums
Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts (+, -)
Finansēšana
1. No citām valsts pārvaldes struktūrām
1.1. no citām tā paša līmeņa valsts pārvaldes
struktūrām
1.2. no citiem valsts pārvaldes līmeņiem(Valsts
Kases)
2. Budžeta līdzekļu izmaiņas
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

Izpilde
2004.
gadā

Apstiprināts
2005.gadam

-6352
6352
21240

31340
-31340
-11910

8905
8905
-10480

21240

-11910

-10480

-14888
21497
36385

-19430
2067
21497

19385
36385
17000
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Izpilde
2003.
gadā
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4.5. SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS
Rādītāji
I. Ieņēmumi – kopā
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu avotiem
t.sk. privatizācijas fonds
dabas resursu nodoklis
autoceļu (ielu) fonds

pārējie ieņēmumi

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

2.Kopā izdevumi pa speciālajiem budžetiem
Izdevumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu avotiem
t.sk. privatizācijas fonds
dabas resursu nodoklis
autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem
no pārējiem līdzekļiem
Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
3. Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas ( 1+2+3)
1. Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Komandējuma un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumu izdevumi
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz Ls 50
par vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Subsīdijas un dotācijas
2. Izdevumi kapitālieguldījumiem
3. Budžeta aizdevumi un atmaksas
4. Ieņēmumu deficīts(-) vai pārpalikums (+) (1. – 3.)
5. Finansēšana ( 1.-2.)
Budžeta līdzekļu izmaiņas
1.Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
2.Budžeta līdzekļu atlikums pārskata gada beigās

Izpilde
2003.
gads
81552
36404

Izpilde
2004.
gads
58127
43846

2005.
gada
budžets
57657
33467

2985
29962
3457
45148
55387
29465
634
3043
16088
9700
25922
55387
53828
52956
10680
2727
13
34347
4542

3847
28648
11351
14281
74751
49575

1500
28648
3319
24190
73473
36790

2779
37441
9355
25176
74751
44852
44852
4864
1245

1000
28755
7035
36683
73473
59473
59473
6300
1490

34964
3047

48274
2450

647
872
1559

732

959

29899

14000

26165
- 26165

-16624
16624

-15816
15816

16604
42769

42769
26145

26145
10329
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4.6. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IESTĀŽU TĪKLA RĀDĪTĀJI
Gada vidējais skaits
Klasifikācijas
kods

01.100

04.110

04.211

Rādītāja nosaukums
Pagastu pašvaldību pārvaldes institūcijas
Štata vienību skaits
Atalgojumi
Tajā skaitā deputātu algas
Centralizētā grāmatvedība
Štata vienību skaits
Atalgojumi
Pirmsskolas bērnu iestādes
Iestāžu skaits
Bērnu skaits
Pedagoģisko darbinieku likmju(štata vienību)
skaits
Pedagoģisko darbinieku darba samaksa
Saimnieciskā personāla štata vienību skaits
Atalgojumi
Ēdināšanas bērnu dienu skaits
Budžeta kopējais izdevumu apjoms (bez
investīcijām)
Tajā skaitā: kapitālie izdevumi
Vecāku līdzekļi
Sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas
Iestāžu skaits
Komplektklašu skaits
Skolēnu skaits
Saimnieciskā personāla štata vienību skaits
Atalgojumi
Izdevumi transporta kompensācijām
audzēkņiem
Budžeta kopējais izdevumu apjoms (bez
investīcijām)
Tajā skaitā: kapitālie izdevumi

Vecāku līdzekļi

04.421

Bērnu mākslas un mūzikas skolas
Iestāžu skaits
Skolēnu skaits
Pedagoģisko darbinieku likmju(štata vienību)
skaits
Pedagoģisko darbinieku darba samaksa un
sociālā nodokļa maksājumi
Saimnieciskā personāla štata vienību skaits
Atalgojumi
Budžeta kopējais izdevumu apjoms (bez
investīcijām)

Faktiski
2004.
gadā

Faktiski
2003.
gadā

6
25805
2781

6
22483
1596

7
23252
3000

2
8226

2
7067

2
11590

1
95
13

1
97
13

1
100
13

24742
14
16947
16072

23832
15
13926
17169

26868
13
18277
17240

68043

63463

74904

422
8468

421
8007

345
9145

1
31
637
25
30323
24236

1
32
661
23
27253
19107

1
31
600
25
31357
28100

107708

95742

122103

1828

2109

1000

1
135
21

1
148
21

1
143
21

43260

37106

42016

3
4372
72554

3
3478
60844

3
4140
72878
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2005.gadam
(budžets,
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saraksti)
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Gada vidējais skaits
Klasifikācijas
kods

05.240
05.250

Apstiprināts
2005.gadam
(budžets,
personāla
saraksti)

Faktiski
2004.
gadā

Faktiski
2003.
gadā

Tajā skaitā: kapitālie izdevumi

2019

2183

1601

Vecāku līdzekļi
Feldšeru-vecmāšu punkti
Štata vienību skaits
Atalgojumi
Pārējās ārstniecības iestādes, kuras nav
klasificētas iepriekš
Iestāžu skaits
Štata vienību skaits
Budžeta kopējais izdevumu apjoms (bez
investīcijām)
Tajā skaitā kapitālie izdevumi

4913

4838

5175

10942

9299

15233

1
8
7,08
33
47079
90198

1
8
5,44
26
39558
78755

1
8
10,00
38
51707
99802

1060
24239

614
21447

1750
23100

2
3416

2
2749

2
3754

1
834
3048

1
454
2255

1
864
3454

3

3

3

7
10826
20812

7
7376
15733

7
11117
20884

Rādītāja nosaukums

Kurzemes Slimokases līdzekļi

06.155
06.250

06.260

Pabalsts un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem
Sociālās aprūpes pakalpojumi
Aprūpējamo skaits mājās
Samaksa par 1 aprūpējamo mēnesī
Štata vienību skaits
Atalgojumi
Pārējās sociālās iestādes un pasākumi, kas
nav klasificēti iepriekš
Iestāžu skaits
Aprūpējamo skaits mājās
Samaksa par 1 aprūpējamo mēnesī
Štata vienību skaits
Atalgojumi
Budžeta izdevumu kopējais apjoms (bez
investīcijām)
Tajā skaitā kapitālie izdevumi

Kurzemes slimokases līdzekļi

06.320

08.120

08.210

Bāriņtiesas un pagasttiesas
Iestāžu skaits
Štata vienību skaits
Atalgojumi
Sporta pasākumi
Štata vienību skaits
Atalgojumi
Budžeta kopējais izdevumu apjoms (bez
investīcijām)
Bibliotēkas
Iestāžu skaits
Štata vienību skaits
Atalgojumi
Budžeta kopējais izdevumu apjoms
Tajā skaitā kapitālie izdevumi
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Gada vidējais skaits
Klasifikācijas
kods

08.220

08.230

08.270

13.500

Rādītāja nosaukums
Muzeji un izstādes
Iestāžu skaits
Štata vienību skaits
Atalgojumi
Budžeta kopējais izdevumu apjoms(bez
investīcijām)
Tajā skaitā kapitālie izdevumi
Kultūras pilis, nami, klubi
Iestāžu skaits
Štata vienību skaits
Atalgojumi
Budžeta kopējais izdevumu apjoms(bez
investīcijām)
Tajā skaitā kapitālie izdevumi
Pārējās kultūras iestādes, kas nav
klasificētas iepriekš
Iestāžu skaits
Štata vienību skaits
Atalgojumi
Budžeta kopējais izdevumu apjoms(bez
investīcijām)
Pašvaldību budžeta līdzekļu daļa pagaidu
sabiedrisko darbu organizēšanai
Atalgojums
Skaits

Faktiski
2004.
gadā

Faktiski
2003.
gadā

2
3738
11880

2
2472
7969

3
5160
14430

148

304

1400

16
19435
84538

10
17187
60030

11
19082
51722

20855

5368

480

2
6411
9485

3
7186
11099

3
9187
14176

3373
4

3704
4

4800
4
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Apstiprināts
2005.gadam
(budžets,
personāla
saraksti)
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4.7. PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM AIZDEVUMIEM
1.
Aizņēmuma ņēmējs
Aizdevējs
Mērķis
Parakstīšanas datums
Atmaksas termiņš
Aizņēmuma summa – latos

Dundagas pagasta padome
Valsts kase
Vidusskolas kapitālajam remontam
1998.gada 3.septembrī
2003.gada 1.jūlijs
90 000,00
Faktiski
2003.gadā

Atmaksātā summa:
• uz pārskata gada beigām
• tai skaitā pārskata gadā atmaksātā summa
Atlikums gada beigās

Faktiski
2004.gadā

90 000
24 250
0

2.
Aizņēmuma ņēmējs
Aizdevējs
Mērķis
Parakstīšanas datums
Atmaksas termiņš
Aizņēmuma summa – latos

Dundagas pagasta padome
Valsts kase
Sabiedriskās tualetes celtniecība Dundagas centrā
2003.gada 2.jūnijs
2005.gada 20.maijs
12 340,00
Faktiski
2004.gadā

Atmaksājamā
summa
2005.gadā

Atmaksātā summa
▪ uz pārskata gada beigām

8760

12340

▪ tai sk.pārskata gadā atmaksājamā summa
Atlikums gada beigās

8760
3580

3580
-

3.
Aizdevuma ņēmējs
Aizdevējs
Mērķis
Parakstīšanas datums
Atmaksas termiņš
Aizdevuma summa - latos
Pēc līguma 2005.gadā atmaksājamā summa latos

Dundagas pagasta padome
Valsts kase
Life projekta pabeigšana
2004.gada 18.oktobris
2008.gada 20.maijs
30000,00
6900,00
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4.8. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Rādītāji

01.01.2003.

(atlikušajā vērtībā)
01.01.2004.
01.01.2005.

Nemateriālie ieguldījumi

1292

1672

1918

Datoru programmas

1292

1672

1918

Pamatlīdzekļi

406659

530737

655356

Zemes gabali, ēkas, būves un
ilggadīgie stādījumi
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Citas celtnes un būves, tilti, izbūves
Ceļi
Zeme
Kultivētie aktīvi un stādījumi
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Transporta līdzekļi
Saimnieciskais inventārs
Bibliotēku fondi
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigto celtniecības objektu
izmaksas
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi
Līdzdalība radniecīgo un asociēto
uzņēmumu kapitālā

243380

446768

539711

30954
68227
103908
3780
26169
7922
10111
68346
10099
14730
37433
6084

26228
145742
145982
4237
87677
34482
10210
73759
7018
14514
42456
9771

23099
111290
260565
1273
100476
39764
12057
82074
7582
16290
50620
7582

30942
30942

30 942
30 942

Ilgtermiņa ieguldījumi – kopā

438893

563351

84822
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5. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA
PROJEKTOS, IESTĀDĒS UN
UZŅĒMUMOS
5.1. PĀRSKATA PERIODĀ PABEIGTIE PAŠVALDĪBAS
PROJEKTI
Projekta nosaukums

Summa
Ls
3000

Dundagas pils jumta
seguma atjaunošana
Pils balkona restaurācijas
projekta sagatavošana
Pils ekspozīciju telpu
remonts
Kubalu skolas
arhitektoniskā izpēte

Finansu avots

Rezultāts
Veikts pils ieejas vārtu jumta remonts

7365

Pieminekļu
inspekcija
Kultūrkapitāla
fonds(KKF)
ES LIFE

700
420

KKF
Budžeta līdz.

450

Pašvaldības epakalpojumu tīkla
izveide
Bērnudārza logu
nomaiņa
Bibliotēku projekti

2160
24000
748

Pašvaldības ceļu
atjaunošana

82100

KOPĀ

VIP
Valsts
mērķdotācija
KKF
Ceļu fonds
Ceļu saimnieka
balva
Valsts
mērķdotācija

Sagatavots pils balkona atjaunošanas
tehniskais projekts
Izremontētas un labiekārtotas izstāžu
telpas pils pirmajā stāvā
Veikta Kubalu skolas ēkas
arhitektoniskā izpēte un ēkas
konstrukciju tehniskais novērtējums
Iegādāti 3 datorkomplekti, kas
nodrošina pašvaldībai pieslēgšanos valsts
reģistriem
Nomainīti visi bērnudārza ēkas logi.
Iegādātas jaunas grāmatas un veikti
pasākumi bērnu lasīšanas rosināšanai
Pāces, Dakterlejas un Meža ielu
asfaltēšana, stāvlaukums Dinsberga ielā,
sakārtota ieeja tirgus laukumā, autoostas
trotuārs, kāpnes un nobrauktuve pie
vecās aptiekas, izveidota autobusu
pietura pie vidusskolas un ātrumvaļņi pie
Mazās skolas

120943

Daļu projektus Dundagas pašvaldība organizē ar sabiedriskās organizācijas
„Ziemeļkurzemes „Agenda – 21” centrs” starpniecību:
Nr. Projekts
Ls
1. „Ziemeļkurzemes zaļā novada ekoskola” (LVAFA)
2300
2. Mākslas dienas Dundagā (KKF)
300
3. „Dundagas ceplis” (BAPP)
1800
KOPĀ 4400
Dundagas pašvaldība ir iesaistījusies projektā “Ūdenssaimniecības attīstība 14
Kurzemes reģiona pašvaldībās” (ES Kohēzija) un projektā “Palieņu pļavu atjaunošana
Eiropas Savienību sugām un biotopiem” (LIFE).
2004.gadā Dundagas pašvaldība ar Zviedrijas uzņēmēja BO Bjorks finansiālu atbalstu
realizēja Dundagas dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas darbības testēšanu un piemērotības
pārbaudi dzeramā ūdens kvalitatīvai sagatavošanai.

2004. Gada publiskais pārskats

44

Dundagas pagasta padome

5.2. SADARBĪBA AR ĀRVALSTU INSTITŪCIJĀM
Dundagas pašvaldībai ir jau ilgstoša sadarbība ar Skovbo komūnu Dānijā un
Lekebergas komūnu Zviedrijā. Dundagas pagasta padomei Ziemeļkurzemes pašvaldību
sadarbības apvienības ietvaros ir izveidojusies sadarbība ar Vageridas komūnu Zviedrijā.
Ar Skovbo komūnu un Vageridas komūnu ir parakstīti sadarbības līgumi.
Pārskata periodā ir notikusi abpusēja skolēnu delegācijas apmaiņa ar Skovbo komūnas
skolu. 2004.gada vasarā Ziemeļkurzemē notika starptautiska skolēnu radošā vasaras
nometne, kurā piedalījās skolēni no Ziemeļkurzemes pašvaldību skolām, Vageridas
komūnas un Kardlas pašvaldības no Igaunijas Hijumā salas.

5.3. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA IESTĀDĒS UN
UZŅĒMUMOS
Dundagas pagasta padome kopīgi ar Talsu rajona: Īves, Lubes un Valdgales
pašvaldībām un Ventspils rajona: Ances, Puzes un Valdgales pašvaldībām ir izveidojušas
un uztur savu sadarbības iestādi. Iestādes pārziņā ir e-pasta servera uzturēšana,
iedzīvotāju reģistra datu apmaiņas servera uzturēšana, sociālās aprūpes iestādes – pansijas
uzturēšana, apvienības padomes sēžu, lietvedības un grāmatvedības organizēšana,
sadraudzības organizēšana ar Vageridas komūnu Zviedrijā.
Pārskata periodā tika uzsākts darbs pie jauna kopīga projekta veidošanas, kas saistās ar
vietējās iniciatīvas grupu veidošanu un iedzīvotāju pilsonisko aktivizēšanu.
2004.gadā PSA “Ziemeļkurzeme” iestāde ir organizējusi Ziemeļkurzemes pašvaldību
skolēnu pašdarbības festivālu “Sadraudzības tilti”, starptautisko bērnu radošo nometni,
strādājusi pie SIDA fonda atbalstītā ūdenssaimniecības inventarizācijas projekta
īstenošanas. Sagatavojusi pansijas pirmā stāva renovācijas projektu iesniegšanai investīciju
programmā. Iestādei uzticēto darbību nodrošināšanai, pašvaldība tās kontā ir pārskaitījusi
Ls 2538,23. Par 6 Dundagas pagasta iedzīvotājiem - pansijas iemītniekiem pārskaitījusi –
Ls 3024,00.
9 Ziemeļkurzemes pašvaldības: Ance, Dundaga, Kolka, Īve, Lube, Pope, Puze, Tārgale
un Valdgale ir nodobinājušas uzņēmumu PS “Ziemeļkurzeme” SIA. Tā pamatdarbība ir
vērsta uz ūdenssaimniecības attsītības iespēju izpēti un saimnieciskās darbības
organizāciju. Pārskata periodā tikai Dundagas pagasta padome uz koncesijas līguma
pamata ir nodevusi apsaimniekošanā ūdenssaimniecības sistēmas Dundagas ciemā.
Uzņēmumam ir otrs darbības virziens – lokālo pašvaldību datortīklu uzturēšana. Ar
uzņēmuma IT struktūrvienību līgumus ir noslēgušas vairākas Ziemeļkurzemes
pašvaldības.

5.4. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA LPS UN CITĀS
SABIEDRISKĀS ORGANIZĀCIJĀS
Dundagas pagasta padome ir biedrs Latvijas pašvaldību savienībā (LPS). Dundagas
pagasta padomes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns ir LPS priekšēdētāja vietnieks un Pagastu
apvienības valdes priekšsēdētājs. Pagasta dalības maksa LPS pārskata periodā bija Ls 423.
Dundagas pagasta padome ir biedrs Izpilddirektoru asociācijā, kura regulāri rīko
dažādus informatīvos seminārus. Gada dalība maksa – Ls 50.
Dundagas pils kā pagasta padomes struktūrvienība ir iesaistījusies Piļu un muižu
asociācijā. Gada maksa - Ls 45.
Ar pagasta padomes iniciatīvu savulaik tika izveidots un sekmīgi darbojas Sociālās
aprūpes fonds, kas uztur sociālās aprūpes iestādi, kura nodrošina ar pilnu sociālo aprūpi
__ cilvēkiem. Pārskata periodā pašvaldība sociālās aprūpes fonda darbību atbalstīja ar –
Ls 2400.
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Pagastā darbojas sabiedriska organizācija "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija", kura
sadarbībā ar VID Kurzemes reģionālās iestādes Talsu nodaļas konsultācijas sektoru,
organizē seminārus uzņēmējiem par aktuālām tēmām nodokļu likumdošanā. Biznesa
asociācijas darbībā ir iesaistījušies dažādu nozaru uzņēmēji, tomēr lielākā daļa ir no
zemnieku saimniecībām.

6. IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANA
6.1. AVĪZE “DUNDADZNIEKS”
Kopš 2001.g. novembra reizi mēnesī iznāk informatīvais izdevums
„Dundadznieks”— astoņas A3 formāta lpp., kas ietver pagasta padomes lēmumus, vēsta
par svarīgākajām norisēm un nodrošina informatīvi atgriezenisko saikni starp pašvaldību
un iedzīvotājiem (piem., iedzīvotāju atklātās vēstules). Metiens — 500 eksemplāru, iegāde
vietējos centra veikalos, autoveikalos un veikalos Nevejā, Kaļķos un Vīdalē. Ar
„Dundadznieku” var iepazīties pagasta centrālajā bibliotēkā, bibliotēkās Vīdalē un
Kaļķos, pagastmājā, kā arī internetā – pagasta mājas lapā.
Pagasta avīzes izdošanu organizē žurnālists Alnis Auziņš, sadarbojoties ar avīzes
redkolēģiju, kuru pārstāv zinoši speciālisti no dažādām pagasta darbības sfērām. Avīze
tiek maketēta pagasta attīstības nodaļā, bet iespiesta Talsu tipogrāfijā.
Pašvaldība uztur savu www serveri uz kura ir izvietojusies arī pagasta mājas lapa:
www.dundaga.lv, kurā var izlasīt visus “Dundadznieka” izdevumus.

6.2. TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
Dundagas pilī ir izvietojies tūrisma informācijas centrs, kas ir pagasta padomes
struktūrvienība. Tūrisma sezonas laikā tiek algoti divi gidi, kas vada ekskursijas Dundagas
pilī un tās apkārtnē. Diemžēl pārskata periodā tūrisma informācijas centra vadītāja vieta
neaizpildīta.
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PIELIKUMI
1. Valsts kontroles atzinums
2. Revidentu ziņojums
3. Bilance
4. Padomes lēmums par 2004.gada budžeta izpildi
5. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
6. Diagrammas:
– Pamatbudžeta ieņēmumi
– Pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām un norēķini
– Izglītības iestāžu izdevumi
– Preses izdevumi bibliotēkām
– Grāmatu iegāde bibliotēkām
7. Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām
8. Mākslas un mūzikas skolas pasākumi
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