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Nauris Freimuts, SIA Dundagas meži valdes 
priekšsēdētājs un SIA Ēnavas darba vadītājs 

— SIA Dundagas meži pērn bija 3 līdz 7% 
kāpums salīdzinājumā ar 2009. gadu. Ne-
daudz palielinājās darbu apjoms, tehnika no-
slogota, klāt nākuši divi strādājošie. Pavisam 
esam 22, ieskaitot mani. Piedalos daudzos 
konkursos, izdodas arī vinnēt. Daudzmaz 
stabils pamats zem kājām ir. Būtu labi notu-
rēties aizvadītā gada līmenī! Jāatzīst, ka 
valsts politika spieda jau pērn, bet šogad 
slogs palielināsies. 

Piltenes purvā pērn sākām griezt klucīšu 
kūdru. Kaut ko līdzīgu tur darīja Otrā pasau-
les kara laikā, kad pienotavu apsildīja ar 
kūdru. Tagad klucīšus izgriež mašīna, pēc 
tam cilvēki ar rokām tos sakrauj žāvēties. 
Pirmprodukcija nonāk a/s Misas Kūdra, kur 
to bagātina, iepako plēvēs un sūta uz ārze-
mēm.  

Kopš Ēnavu darbības sākuma 2001. gadā 
aizvadītais gads purvā bija viens no sliktāka-
jiem. Laikapstākļi nebija labvēlīgi frēzkūdras 
vākšanai.  

Purvā nodarbināto kodols saglabājas. Des-
mit cilvēki tur strādā no marta līdz oktob-

rim, novembrim. Ziemā viņi ir bezdarbnieki.  
— Vai saskati iespējas palielināt darba-

vietu skaitu novadā? 
— Gribu dot darbu jaunajiem. Diemžēl 

jaunieši aizbrauc. Saprotams, ko viņi te da-
rīs? Pirms kāda laika Juzefa Kļava Lauku at-
balsta dienestā man jautāja: ja būtu iespēja, 
vai tu gribētu izveidot Dundagā ražotni ar 
150–200 darbavietām? Bet kur es ņemtu 
strādniekus? Te redz tikai skolēnus un pen-
sionārus. Un tos, kas pie Silvas nīkst.   
— Gandrīz apburtais loks. Darbavietu 

vajag, bet — kas strādās? 
— Zviedrijā jau secinājuši, ka labāk izslu-

dināt konkursus viesstrādniekiem. Jā, tur ļo-
ti daudzi ir beiguši augstskolas. Bet arī mēs 
varētu padomāt — vai vienmēr bērnus virzīt 
uz augstāko izglītību?  
— Prom brauc ekonomisku un arī emo-

cionālu iemeslu dēļ. Un tomēr, ko, galvas 
kopā liekot, varētu līdzēt? 

— Gribētu ieteikt pašvaldības vadībai un 
vietējām skolām lielāku vērību pievērst biz-
nesa pamatu mācībai. Stundas skolā — tas 
būtu viens. Atklātās stundas ražotnēs — otrs. 
Jā, prom braukt mudina racionāli un emoci-

onāli apsvērumi, bet tie var apvienoties arī 
par labu palikšanai. Radīsim interesi! Lai 
Dundagas vidusskolēni iepazīst zivjapstrādi, 
lai Kolkas izlaidumklases audzēkņi dodas 
mācību ekskursijā uz pienotavu! Un kur vēl 
mūsdienīgais Kurekss, kuru dibinājuši un va-
da pašu ļaudis, dundadznieki. Izmantosim 
to, kas ir tuvumā. Ja nedomāsim, kā jau-
niešus piesaistīt, tad izmirsim. Un to laikam 
neviens negribam. 

 
Ansis Roderts, z/s Mežlīdumi īpašnieks 
— 2010. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, no 

uzņēmējdarbības esmu vēl vairāk attālinā-
jies. Par iztiku Dievs ir gādājis, un tāpēc pa-
gaidām esmu apmierināts. Lai attīstītu iece-
res, man svarīgākais ir iegūt izglītību, un tie-
ši tā var nodrošināt veiksmīgu nākotni. Lai 
gan vispārējais ekonomiskais stāvoklis nega-
tīvi ietekmē biznesu, tomēr šajā situācijā sa-
redzu arī labvēlīgo pusi. Tas, ka medicīniska-
jai aprūpei valsts ir atņēmusi līdzekļus, pa-
lielina iespējas veidot projektus veselības 
profilaksei. Latvijā gan netrūkst SPA un citu 
veselības veicināšanas salonu, bet tas neno-
zīmē, ka mūsu novads šajā jomā nevarētu 
konkurēt. Daži priekšnosacījumi. 

Pirmkārt, tā ir mūsu vide. Daba ir trum-
pis, tas ir jāizmanto dažādai uzņēmējdarbī-
bai, kam šāda vide ir vajadzīga. Otrkārt, sa-
biedrība jāizglīto par profilakses iespējām un 
rentabilitāti. Varētu sadarboties ar kādām 
nevalstiskām organizācijām, aktīvistiem, kas 
veidotu bezmaksas seminārus. Tam iespē-
jams piesaistīt arī fondu līdzekļus, turklāt 
iesaistīt jauniešus, jo viņiem visvairāk vaja-
dzētu saprast profilakses jēgu. Valsts politi-
ka ir mainīga, arī pensiju nodrošināšanā, bet 
veselība ir nezūdoša bagātība. 

Treškārt, der vairāk publiskot to, ko šeit 
jau daži dara. Esmu dzirdējis par ārstniecis-
kās vingrošanas grupu, ūdens aerobiku, zir-
gu izjādi, masāžu, nelielu fizioterapijas apa-
ratūru un burbuļvannu. Priecājos, ka arī ār-
sti to atbalsta. Tomēr novērtēt, kas kuram 
katrā brīdī ir vajadzīgs un nesagādās nevēla-
mas blaknes, nav tik viegli. Grūti ir arī ga-
rantēt, vai vienmēr visu veiks atbilstoši pra-
sībām. Tāpēc atklāti varētu pārrunāt, ko 
kurš dara, kāpēc un kādi ir rezultāti.  

Gribētos, lai tie, kas darbojas, iztur. Novē-
lu viņiem visu to labāko. Un gribētos, lai 
jaunie, kas vēlēsies sniegt pakalpojumus ve-
selības profilaksē, varētu šeit attīstīties. Tas 
ir smags darbs, kas sakņojas lielā entuzias-
mā, bet, veiksmīgi lietots, ļautu mūsu nova-
da iedzīvotājiem ietaupīt daudz līdzekļu. 

 
Drosma Greiško, viesu nama Krūziņi un 

aptiekas īpašniece 
— 2010. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo ga-

du, Krūziņos apmeklētāju skaits  palielinājās. 
Pie mums iegriezās daudz vairāk Latvijas tū-
ristu, bijuši igauņi, itāļi, vācieši, ilgāku laiku 
šeit dzīvoja zviedru ģimene. Apgrozījās 
krietni lielāks skaits lietuviešu un poļu tūris-
tu. Pavasara pusē pusdienās nāca arī Dunda-
gas vidusskolas skolotājas un skolēni. Kopā 
uzņēmumā nodarbināti 7 cilvēki. 

Visgrūtākais mēnesis ierasti ir janvāris. 
Lai izgrozītos, rīkojam atpūtas vakarus jau-
niešiem un tiem, kam pāri 30. Pagājušā gada 
nogalē izdevās ļoti skaista Jaungada ballīte. 
Cilvēku gan bija pamaz, bet visi bija ļoti ap-
mierināti. Ziemā palīdz izdzīvot mūsu sarī-
kotie mūzikas vakari un godu galdu klāšana. 
Uzklausām katru pieteicēju individuāli. 

Ceru, ka šis gads būs veiksmīgāks. Tas būs 
3. gads, kad sniedzu ēdināšanas pakalpoju-
mus arī Kolkasragā. Tur tie ir ļoti pieprasīti.  

Nesaprotams gan man ir valsts uzliktais 
nodoklis par uzņēmuma transporta līdzekļu 
izmantošanu. Lai pierādītu, ka to lieto tikai 
uzņēmuma vajadzībām, jāiegādājas un jāuz-
stāda globālā pozicionēšanas sistēma. Valsts 
uzņēmumiem šāda nodokļa nav, tātad sanāk, 
ka es maksāju nodokļus, lai ierēdņi tērē ma-
nu naudu. Tas šķiet netaisnīgi. 
Ļoti nozīmīga uzņēmējiem ir sadarbība ar 

pašvaldību, rīkojot novadā dažādus kultūras 
pasākumus. Krūziņi ir iecienīta vieta Dunda-
gā. Viesu nams nav tikai man, tas ir būtisks 
visam novadam. Cilvēki uz šo vietu brauc un 
te jūtas labi. Tāpēc svarīgi ir tai piekļūt. Do-
māju uzstādīt saskatāmu norādi, tas vēl jā-
saskaņo ar pašvaldību. 

Janvāra sākumā lielo, sašķūrēto sniega 
kalnu dēļ Krūziņi nav ne ieraugāmi, ne te arī 
var piekļūt. Tāpat zem katras kritikas ir ceļš, 
kas ved uz meliorācijas sētu. Cilvēki nezina, 
ka pa to var piebraukt pie viesu nama. Nova-
da domes priekšsēdētājs šīs problēmas ir so-
lījis risināt. 

Uzņēmēji kopā ar pašvaldību varētu do-
māt arī par ziemas aktivitātēm. Būtu lieliski, 
ja ierīkotu slēpošanas trasi. Tad cilvēki uz 
šejieni brauktu ne tikai pavasarī, vasarā un 
rudenī.  

Alnis Auziņš un Diāna Siliņa 
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Ātrāk un vairāk 

 Redaktora vārdi 

Dundadznieks 

Dundagā ... 
20. I novada centrā Barikāžu laika 

atceres pasākumi (sk. 6.lpp.!). 
27. I plkst. 18.00 pilī teātra studi-

jas Dundaga pasaku izrāde Tas noti-
ka tā... . 

 

Kolkā 
21. I plkst. 19.00 uz dančiem ie-

lūdz Tals’ Trimiš. 

www.dundaga.lv 

Kā klājas, uzņēmēj? 
 

Šogad uzņēmējus un pakalpojumu sniedzējus vedinājām domāt arī par iespējām 
dažādot uzņēmējdarbību. Nākamreiz ceram tēmu turpināt. 

Gads sākas ar pārmaiņām. Turpmāk pie jums, lasītājiem, ciemos dosi-
mies šādā, mazliet citādā izskatā un, izņemot jūniju un decembri, divreiz 
mēnesī. Tātad vairāk darba gan mums, gan jums. Par jauno modeli do-
mājām visu iepriekšējo gadu. Pamatojums tam ir: kopš novadā apvieno-
jušies divi pagasti, cilvēku, notikumu un tātad rakstāmā kļuvis vairāk. 
Tas pirmkārt. Otrkārt, mēneša laikā daudzām norisēm uzaug gara bārda. 
Tagad tā būs uz pusi īsāka, un, lai gan turpmāk drukāsim visus saistošos 
noteikumus, tie tomēr neaizņems vietu vienmēr, tātad caurmērā gan-
drīz katru mēnesi klāt nāks 4 lappuses. 

Protams, peldēt upē — straujākā, varbūt pat atvarainā, kurā pirms 
tam nav pat kāja iemērkta, ir risks. Bet — attīstībā ir arī vienīgā iespēja-
mā dzīvība. To novēlu visiem! 

Līdz šim esmu sūkstījies, ka avīze ir par mazu. Proti, ieceru, tēmu, vie-
las vienmēr ir vairāk nekā avīzes platība. To novēlu pats sev — lai labā 
zūdīšanās turpinās arī jaunajā gadā! 

Alnis Auziņš 

2. lpp. Vidusskolas parlaments —  
padarītais un iecerētais. 

2. lpp. Dundagas pareizticīgo draudzē. 

3. lpp. Pašvaldības nolikums. 

5. lpp. Deputātu krēslā daktere Asja Felta. 

5. lpp. Alanda Pūliņa par tūrismā paveikto. 

Par Kolkas tautas nama svinībām lasīt 6. lpp. 
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Dundagas pareizticīgo draudze dibināta 
ap 1900. gadu. Baznīca celta par draudzes un 
Ernsta Valtera līdzekļiem, iesvētīta 1911. ga-
da 18. decembrī. Baznīca piebūvēta skolas 
ēkai galā. Tā ir uz laukakmeņu pamatiem 
celta koka būve ar skaidu jumtu un tornīti, 
kas ir netipiski pareizticīgo baznīcām. No 
1939. līdz 1942. gadam Dundagas, Talsu, Ķūļ-
ciema, Kolkas un Valdemārpils draudžu pār-
zinis un Jelgavas prāvesta vietas izpildītājs ir 
priesteris Jānis Garklāvs. 

Padomju varas gados baznīcu slēdza, un tā 

stipri cieta no bezdievju rokām. 
Uz Liepājas apriņķa prāvesta virspriestera 

Nila Druvaskalna aicinājumu strādāt baznī-
cas labā 13. XI atsaucās Ventspils Svētītāja 
Nikolaja baznīcas draudzes locekļi, Kolkas 
Kristus Piedzimšanas, Talsu Svētās Trijādības 
un Rīgas Debesbraukšanas baznīcas draudžu 
locekļi, kā arī visi, kas vēlējās dot savu arta-
vu nozīmīgajā pareizticīgo svētuma atjauno-
šanas darbā. Talcinieki sakopa baznīcas ap-
kārtni, aiztaisīja lielo caurumu jumtā. Baznī-
cā ir vajadzīgs kapitālais remonts, tādēļ diev-

kalpojumu noturēšanai izdevās sagatavot 
telpas garīdzniekam paredzētajā mājā. Turp-
māk reizi mēnesī tur tiks kalpoti aizlūgumi 
un būs iespēja tikties ar virspriesteri Nilu 
Druvaskalnu. 

Jāpiebilst, ka Jānis Garklāvs 1944. gadā 
emigrēja no Latvijas, izglābjot no bezdievju 
rokām lielu svētumu — Tihvinas Sv. Dievmā-
tes ikonu — un aizvedot to uz Ameriku. Tur 
Jāni Garklāvu 1955. gadā iesvētīja par arhi-
bīskapu. 2004. gada 21. jūnijā ikona atgriezās 
Latvijā un pēc divām dienām — Tihvinas 
klosterī. www.pravoslavie.lv/index.php?id=37 

 
Virspriesteris Nils Druvaskalns 
Autora foto 

Par pareizticīgo draudzi Dundagā stās-
ta draudzes priekšnieks Pēteris Sāmītis, 
kas šajā amatā nokalpojis jau 22 gadus. 

 

Draudze ir pastāvējusi visus pēckara ga-
dus, taču dievkalpojumus svinēt braucām uz 
Kolku, Talsiem, Ventspili.  

Baznīcu divreiz apzaga. 1989. gadā uzlau-
za durvis, logus, paņēma laulības kroni ar 
dārgakmeņiem, zelta biķeri, ar sudrabu iz-
austu altārpārklāju. 2003. gadā baznīcu izde-
molēja un iznesa lielo svečturi. 

Nesen vēl draudzē bijām 13 cilvēki, 5 pār-
cēlās uz dzīvi Ventspilī, 2 nomira. Pašlaik 
esam 7, jo vēl viens nācis klāt. 

Paldies virspriesterim Nilam Druvaskal-
nam, kas tagad kalpo Dundagā un kas arī sa-
rīkoja lielo talku! Talcinieki padarīja ļoti 
daudz. Taču jumts ir jāmaina, un tam būs ne-
pieciešami lieli līdzekļi, kādu mums, tik ma-
zai draudzei, nav.  

Diāna Siliņa 

— Kas veido skolas pašpārvaldi? 
Simona: — Tie 10.–12. klašu aktīvākie sko-

lēni, kas vēlas skolas dzīvi padarīt interesan-
tāku. Pašpārvaldē esam 16. Kopā veidojam 
visus pasākumus. Tie saliedē skolēnus sav-
starpēji un skolēnus ar skolotājiem arī.  

Laura: — Piemēram, rīkojām konkursus 
Superpuika un Dziedi ar skolotāju!.  

— Kurš bijis iepriekšējā gada labākais pa-
sākums? 

S.: — Noteikti Nakts trase. Bija negaidīti 
liela atsaucība. Kad pārgājiens beidzās, visi 
atgriezās pie skolas, kur viņus gaidīja karsta 
tēja, ugunskurs un skolotāji. Mīļi bija tas, ka 
arī skolotāji pasniedza Nakts trases dalībnie-
kiem krūzes ar tēju. Kopā ar citiem sagaidī-
tājiem bija direktore. 

L.: — Šoreiz izveidojām divas trases, nevis 
vienu, kā parasti. Klases izlozēja, pa kuru 
tām jādodas. 

— Kā izdomājat, kādus pasākumu rīkot? 
Ralfs: — Rīkojam tos, kas jau kļuvuši tradi-

cionāli. 
L.: — Katru gadu jau ir Nakts trase, Ziemas-

svētku pasākums.  
S.: — Protams, tie nav gluži tādi paši kā 

iepriekšējā gadā. Kaut kas katrreiz mainās. 
— Vai šogad esat rīkojuši arī kaut ko vēl 

Lielajā skolā nebijušu? 
R.: — Miķeļdienas tirgu. 
S.: — Taču tas nebija tik liels, kāds notiek 

Mazajā skolā. Nākamajā gadā skolēni vairāk 
jāiedrošina.  

L.: — Mēs jau tik ilgu laiku esam Lielajā 
skolā, ka esam aizmirsuši, kā Miķeļdienas tir-
gu rīkoja Mazajā skolā.  

S.: — Vēl ir doma otrajā mācību pusgadā 
rīkot Nakts trasi arī pamatskolas klasēm. Viņi 
tik ļoti grib kļūt par vidusskolniekiem tikai 
tāpēc, ka tiem notiek Nakts trase! 

— Vai ir bijis kāds pasākums, ko pašpār-
valde būtu vēlējusies rīkot, bet kas nav ie-
guvis skolotāju un skolēnu atsaucību? 

L.: — Gribējām atsevišķi uz Ziemassvēt-
kiem diskotēku vidusskolas un pamatskolas 
skolēniem. Ir taču atšķirība starp 5. un 12. 
klases audzēkņiem! Turklāt diskotēka tad 
beidzas jau plkst. 22.30. Bet nezinām, vai tas 
atmaksātos — rīkot diskotēku tikai vidussko-
lēniem. Turklāt tās būtu papildu dežūras 
skolotājiem, kas jau tā to dara  brīvajā laikā. 

S.: — Labu ideju izteica mans brālis Hen-
rijs — vajadzētu vienreiz sarīkot īstu Ziemas-
svētku balli. 

L.: — Meitenes ierastos kleitās... Taču — 
kāda būtu skolēnu atsaucība?  

S.: — Vienmēr pastāv risks. Pašpārvaldei 
šķiet — kāds pasākums būtu labs, bet pārējie 
skolēni domā citādāk.  

— Varbūt aptaujā jāizzina viņu viedok-
lis? 

S.: — Mēs ar Aivu Ernštreiti izstaigājām 
klases, lai noskaidrotu, kurā pasākumā — 

Dziedi ar skolotāju! vai Popiela — viņi gribētu 
piedalīties un kuru no tiem vēlētos skatīties. 
Visvairāk gribētu piedalīties konkursā Dziedi 
ar skolotāju!, taču visvairāk vēlētos skatīties 
Popielu... Pretrunīgi! 

L.: — Taču nevar zināt, vai viņi tiešām pie-
dalīsies. Skolotāji gan ir atsaucīgi, bet skolē-
niem vajadzīga drosme, lai uzrunātu skolotā-
ju, kopā mēģinātu un arī kāptu uz skatuves. 
Popielas laiks gan man šķiet jau pagājis.  

— Vai jums nav ienācis prātā veidot un 
izdot skolas avīzi? Kādreiz tāda bija. 

S.: — Nezinu, vai skolēniem to būtu inte-
resanti lasīt. Viņi jau tāpat visu zina. Vecā-
kiem to vajadzētu, jo viņi gan daudz ko nezi-
na.  

— Kādreiz pašpārvalde aktīvi sadarbojās 
ar dāņu jauniešiem. Vai sadarbība turpi-
nās? 

S.: — Nē, neko tādu nedarām. Mums nav 
nekādu sakaru ar dāņiem. Sadarbotos lab-
prāt, jo tā iegūtu jaunu pieredzi. 

L.: — Nav arī saistības ar tiem jauniešiem, 
kas sazinājās un tikās ar dāņiem. 

— Vai pašpārvaldē darbojaties ar prieku? 
S.: — Jā. Nekad nebūs tā, ka sanāksim visi 

kopā un teiksim — mums nav laika, plānotā 
pasākuma nebūs. Ja palikuši kādi darbi nepa-
darīti, esam rāvuši pēdējā brīdī, bet izdarīju-
ši. 

R.: — Tā bija arī, gatavojoties Nakts trasei.  
L.: — Esam atbildīgi par to, lai paredzētie 

pasākumi notiktu. 
— Nedaudz par tālākiem nodomiem. Vai 

redzat nākotni saistībā ar Dundagu? 
S.: — Esmu par to domājusi. Gribu mācī-

ties angļu filoloģiju. Pēc augstskolas beigša-
nas varētu atgriezties un strādāt Dundagas 
vidusskolā. Taču tā ir tikai viena  nākotnes 
iecere. Vēl ir laiks.  

— Kāpēc tu vēlētos atgriezties? 
S.: — Te ir zināma vide, savējie. Esmu 

Dundagā iedzīvojusies. 
L.: — Nevaru zināt, kas ar mani notiks pēc 

gadiem. Viss atkarīgs no tā, ko domāšu,  ko 
mācīšos, ko gribēšu darīt.  

— Varbūt jāpaskatās no citas puses — ja 
gribas palikt Dundagā, jāizvēlas darbs, ko te 
varētu darīt, piemēram, veidot savu uzņē-
mumu? 

L.: — Nezinu. Nesaskatu te savu nākotni. 
Dundagā nav tādu iespēju. Lai kaut ko dibi-
nātu, vajadzīgi līdzekļi. Pie tā arī apstāja-
mies. 

R.: — Negribētu Dundagā pavadīt savu 
mūžu. Te ir ideāla vieta, kur dzīvot jaunībā. 
Nākotni saistu tikai ar Rīgu. 

— Ko par to domā jūsu vienaudži? 
L.: — Liela daļa aizbrauc no Latvijas. Dau-

dzi saka — atgriezīsies, citi gluži pretēji — 
nē. No iepriekšējiem divpadsmitajiem, kas 
bija kopā ap 30 cilvēku, 3 jau devušies prom. 

S.: — Nesaprotu, kā var dzīvot ārzemēs! 
Biju prom tikai 10 dienas, bet tik ļoti ilgojos 
pēc Dundagas!  

Diāna Siliņa 

Vidusskolas pašpārvaldē 
 

Ko dara Dundagas vidusskolas pašpārvalde? Par to saruna ar tās prezidenti Simo-
nu Bernāni (11. kl.) un aktīvistiem Lauru Baļķīti (12. kl.) un Ralfu Indriksonu (11. kl.). 

Kolkas pareizticīgo draudze pateicas  
Regīnai Rūmniecei par ziedojumu  

Kolkas pareizticīgo baznīcai! 

  Par zaļu pat vēl zaļāks 

• Laura, Ralfs un Simona.                                                                                                                Autores foto 

Pareizticīgo draudze, baznīca, talka 
 

Pagājušā gada nogalē notika talka apustuļiem pielīdzināmo Konstantīna un Helē-
nas baznīcā Dundagā.  

  Ne no maizes vien 
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Pieņēma trīs lēmumus par zemes ierīcības 
projektu izstrādāšanu. 

Piešķīra adresi diviem īpašumiem. 
Nolēma nodot sabiedriskajai apspriešanai 

īpašuma Ezeru Spīdolas teritorijas detālplāno-
juma 1. redakciju (vēja parka izveidei). 

Nolēma piedalīties Centrālās Baltijas IN-
TERREG IVA programmas projektā par starp-
tautiskas sadarbības tīkla izveidi. 

Vienu īpašumu atļāva sadalīt un piešķīra 
nosaukumu Kalna Jauči. 

Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā nekus-
tamā īpašuma nodokli par diviem īpašu-
miem. 

Atteica piešķirt vienu sociālo pabalstu. 

Atstāja spēkā divus apstrīdētos Sociālā 
dienesta lēmumus par sociālo palīdzību. 

Nolēma pansijā Jaundundaga izmitināt vie-
nu novada iedzīvotāju bez pastāvīgas dzīves-
vietas. 

Atteica piešķirt apdzīvojamo platību vie-
nai ģimenei, jo dzīvesvieta nav deklarēta 
Dundagas novadā. 

Atbalstīja līguma slēgšanu ar Rojas novada 
pašvaldību par pašvaldības policijas sadarbī-
bu sabiedriskās kārtības uzturēšanai. 

Apstiprināja metodiku pašdarbības pulci-
ņu vadītāju atalgojuma noteikšanai un lēmu-
mu par pedagogu algas likmi no pašvaldības 
līdzekļiem finansētajiem pedagogiem. 

Piešķīra Ls 1471 telpu remontam domes 
administratīvajā ēkā pašvaldības policijas un 
darba aizsardzības speciālista izvietošanai. 

Palielināja SIA Kolkas ūdens pamatkapitālu 
ar mantisko ieguldījumu — membrānas tipa 
dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu 10 m3 par 
Ls 78 600.  

Noteica 2011. gada budžeta sastādīšanas 
pamatprincipus. 

Apstiprināja trīspusēju sadarbības līgumu 
starp biedrību Līvu (lībiešu) savienība, nodibi-
nājumu Līvu fonds un Dundagas novada Do-
mi. 

Lēma, slēdzot sadarbības līgumu, uz vienu 
gadu nodot Dundagas Tūrisma informācijas 
centra funkcijas SIA Kolkasrags, kur pašvaldī-
ba ir 49% kapitāldaļu turētāja. 

Apstiprināja iestāžu Dundagas kultūras pils 
un Saimnieciskais dienests nolikumus. 

Apstiprināja Dundagas novada pašvaldības 

nolikuma jauno redakciju. 
Iecēla amatā pašvaldības iestāžu vadītājus: 

Dundagas kultūras pils direktore — Baiba 
Dūda, Dundagas novada centrālās bibliotēkas 
vadītāja — Ruta Emerberga, Saimnieciskā 
dienesta vadītājs — Andris Kojro 

Akceptēja noslēgto līgumu ar SIA ZZ Dats 
par pašvaldības datu apstrādi. 

 

Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 
 

Administratīvajā  
komisijā 

21. XII sēdē izskatīja 4 administratīvā pār-
kāpuma lietas pēc Latvijas Administratīvās 
pārkāpuma kodeksa 421 p. 4. d. — par nepiln-
gadīgas personas smēķēšanu. Administratīvā 
pārkāpuma protokolus sastādījis Dundagas 
novada pašvaldības policijas inspektors Jānis 
Simsons.  

Dace Kurpniece, komisijas sekretāre  

Apstiprināts ar Dundagas novada Domes 
22.12.2010. lēmumu Nr. 502 (prot. nr. 
21. , 23. §.) 

 

DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 22.12.2010. 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 47  
DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  
NOLIKUMS 
Dundagas novada Dundagas pagastā 
22.12.2010. 

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldī-
bām» 21. panta pirmās daļas 1. punktu 
un 24. pantu 

I. Pašvaldības teritoriālais iedalījums, 
pašvaldības domes un administrācijas  
struktūra 
1. Dundagas novads sastāv no divām teritori-
ālām vienībām — Dundagas pagasts un Kolkas 
pagasts. Novadā ir 45 teritoriālie ciemi (1. pie-
likums). Dundagas novada administratīvais 
centrs ir Dundagas ciems. 
2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību no-
drošina ievēlēta dome, kas pieņem lēmumus; 
nosaka pašvaldības institucionālo struktūru 
(2. pielikums); lemj par autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtī-
bu, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts 
pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu 
izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budže-
tu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei 
ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku 
darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. 
3. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes 
un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 
13 deputātiem. 
4. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu 
domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 
deputātiem ievēl: 

4.1. finanšu komiteju 8 locekļu sastāvā; 
4.2. sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komiteju 6 locekļu sastāvā; 
4.3. attīstības un plānošanas komiteju 6 lo-
cekļu sastāvā. 

5. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestā-
des: 

5.1. Pašvaldības centrālā administrācija; 
5.2. Dundagas vidusskola; 
5.3. Dundagas Mākslas un mūzikas skola; 
5.4. Mazirbes speciālā internātpamatskola; 
5.5. Bāriņtiesa; 
5.6. Sociālais dienests; 
5.7. Pirmsskolas izglītības iestāde «Kurze-
mīte»; 
5.8. Pansija «Jaundundaga»; 
5.9. Kubalu skola – muzejs; 
5.10. Dundagas novada centrālā bibliotēka 
ar struktūrvienībām: 

5.10.1. Kolkas bibliotēka; 
5.10.2. Mazirbes bibliotēka; 
5.10.3. Kaļķu bibliotēka; 
5.10.4. Vīdales bibliotēka; 

5.11. Vēlēšanu komisija; 
5.12. Kultūras pils; 
5.13. Saimnieciskais dienests; 
5.14. Dzimtsarakstu nodaļa; 
5.15. Kolkas pagasta pārvalde ar struktūr-
vienībām: 

5.15.1. Tautas nams; 
5.15.2. Saimnieciskā daļa 

un pagasta pārvaldes pārraudzības iestādēm: 
5.16. Kolkas pamatskola; 
5.17. Kolkas mūzikas skola. 

6. Pašvaldības centrālā administrācija ir paš-
valdības iestāde, kas nodrošina domes pie-
ņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organiza-
torisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv 
no: 

6.1. Administrācijas pārvalde; 
6.2. Būvvalde; 
6.3. Attīstības un plānošanas nodaļa; 
6.4. Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 
un projektu ieviešanas nodaļa; 
6.5. Pašvaldības policija; 
6.6. Grāmatvedība; 
6.7. Avīze «Dundadznieks». 
Pašvaldības centrālās administrācijas struk-
tūrvienības darbojas saskaņā ar pašvaldības 
centrālās administrācijas nolikumu un 
struktūrvienību reglamentiem. 

7. Pašvaldība atsevišķu pārvaldes uzdevumu 
veikšanu ir deleģējusi: 

7.1. SIA «Ģeodati»; 
7.2. Talsu novada Izglītības pārvaldei; 
7.3. Biedrībai «Bērnu dienas centrs «Mā-
jas»»; 
7.4. biedrībai «Dundagas aprūpes nams 
«Stacija»»; 
7.5. biedrībai «Zaļais novads». 

8. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās pri-
vātajās kapitālsabiedrībās: 

8.1. SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnī-
ca»; 
8.2. SIA «Kolkasrags»; 
8.3. «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrī-
ba «Piejūra»» SIA. 

9. Pašvaldībai pieder šādas kapitālsabiedrības: 
9.1 SIA «Ziemeļkurzeme»; 
9.2. SIA «Kolkas ūdens»; 
9.3. SIA «Dundagas veselības centrs». 

10. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās: 
10.1. Latvijas Pašvaldību savienība; 
10.2. Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asoci-
ācija; 
10.3. Latvijas piļu un muižu asociācija; 
10.4. Ziemeļkurzemes biznesa asociācija; 
10.5. Latvijas pašvaldību izpilddirektoru 
asociācija; 
10.6. Zaļais novads; 
10.7. Kurzemes tūrisma asociācija. 

11. Pašvaldībai ir šādas sadraudzības pašvaldī-
bas: 

11.1. Kēge (Køge) — Dānijā; 
11.2. Lekeberga (Lekeberg) — Zviedrijā; 
11.3. Sāre (Saare) — Igaunijā; 
11.4. Vāla (Vál) — Ungārijā. 

12. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieeja-
mību nodrošina Dundagas novada Domes 
Centrālā administrācija un Kolkas pagasta 
pārvalde. 
13. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai 
dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 
iedzīvotājiem ir izveidojusi: 

13.1. pastāvīgas komisijas: 
13.1.1. Administratīvo komisiju; 
13.1.2. Iepirkumu komisiju; 
13.1.3. Interešu izglītības programmu iz-

vērtēšanas un mērķdotāciju sadales ko-
misiju; 

13.1.4. Pedagoģiski medicīnisko komisiju; 
13.1.5. Ētikas komisiju; 
13.1.6. Politiski represēto statusa noteik-

šanas komisiju; 
13.1.7. Materiālo vērtību norakstīšanas 

komisiju; 
13.1.8. Privatizācijas un pašvaldības man-

tas atsavināšanas komisiju; 
13.1.9. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā 

komisiju. 
13.2. Kolkas ciema valdi. 
13.3. Pašvaldībai ir pārstāvniecība apvieno-
tajā Dundagas, Rojas un Talsu Civilās aizsar-
dzības komisijā, kuru realizē domes priekš-
sēdētājs. 

14. Valdes un pastāvīgās komisijas darbību 
reglamentē pašvaldības domes apstiprināts 
nolikums. Nolikumā norāda: 

14.1. valdes un komisijas izveidošanas kārtī-
bu un sastāvu; 
14.2. valdes un komisijas kompetenci; 
14.3. valdes un komisijas organizatoriskās 
un tehniskās apkalpošanas kārtību; 
14.4. domes pastāvīgo komiteju, amatperso-
nu vai citu institūciju, kuras padotībā atro-
das izveidotā valde, komisija; 
14.5. citus jautājumus, kurus pašvaldības 
dome uzskata par svarīgiem. 

15. Dome var lemt par komisiju un darba gru-
pu izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevu-
mu veikšanai. Šādas komisijas un darba gru-
pas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veik-
šanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vie-
nu kalendāro gadu. Izveidotās darba grupas 
un komisijas darbojas uz pašvaldības domes 
apstiprināta nolikuma pamata atbilstoši 14. 
punktam, vai to kompetenci un padotību no-
saka domes lēmumā, ar kuru tā tiek izveidota. 
16. Atsevišķu neatliekamu, ārkārtas vai īslaicī-
gu jautājumu risināšanai domes priekšsēdē-
tājs, priekšsēdētāja vietnieks vai izpilddirek-
tors ar rīkojumu var izveidot attiecīgo pārval-
des vienību (darba grupas, komisijas, ciemu 
valdes u.c.). 
17. Pašvaldības iestāžu un amatpersonu finan-
siālās darbības likumības un lietderības kon-
trolei pašvaldības dome slēdz līgumu ar zvēri-
nātu revidentu firmu. 

II. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 
vietnieka un izpilddirektora pilnvaras 
18. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. 
Domes priekšsēdētājs: 

18.1. ir politiski un likumā «Par pašvaldī-
bām» noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par 
pašvaldības domes darbu; 
18.2. ierosina jautājumu izskatīšanu pašval-
dības domē, pastāvīgajās komitejās un ko-
misijās; 
18.3. koordinē deputātu un pašvaldības in-
stitūciju darbību; 
18.4. domes vārdā paraksta līgumus un ci-
tus juridiskos dokumentus šajā nolikumā 
noteiktajā kārtībā; 
18.5. atver un slēdz kontus banku iestādēs, 
ir finanšu rīkotājs; 
18.6. dod saistošus rīkojumus pašvaldības 
darbiniekiem; 
18.7. sagatavo izskatīšanai domes sēdēs 
valsts amatpersonu iesniegumus; 
18.8. pārrauga Centrālās administrācijas 
darba tiesiskumu un lietderību; 

18.9. veic citus pienākumus, kas paredzēti 
likumos, Ministru kabineta noteikumos, do-
mes lēmumos un šajā nolikumā. 
18.10. aizvieto izpilddirektoru viņa prom-
būtnes laikā. 

19. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks. 
20. Domes priekšsēdētāja vietnieks: 

20.1. pilda domes priekšsēdētāja pienāku-
mus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzde-
vumā, kā arī pilda citus pienākumus norma-
tīvos aktos paredzētajos gadījumos; 
20.2. pilda citus domes priekšsēdētāja piln-
varotos uzdevumus. 

21. Pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma 
Dome ieceļ pašvaldības izpilddirektoru. 
22. Izpilddirektora atalgojumu pēc priekšsē-
dētāja priekšlikuma nosaka Dome. 
23. Pašvaldības izpilddirektors šajā nolikumā 
noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības 
iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību dar-
bu. 
24. Pašvaldības izpilddirektors: 

24.1.   organizē domes lēmumu izpildi un ir 
tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes pastā-
vīgajās komitejās; 
24.2.  iesniedz domei priekšlikumus par paš-
valdības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu 
lēmumu atcelšanu; 
24.3.  dod rīkojumus pašvaldības iestāžu va-
dītājiem prettiesiskas bezdarbības gadījumā 
pieņemt lēmumus; 
24.4.  ierosina domei iecelt amatā vai atbrī-
vot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus; 
24.5.  organizē teritorijas attīstības pro-
grammas, teritorijas plānojuma, publiskā 
pārskata un budžeta projektu izstrādi un 
iesniedz tos apstiprināšanai domei; 
24.6.  regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi 
divos mēnešos, ziņo domei par administrā-
cijas un iestāžu darbu, kā arī pēc domes vai 
priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņoju-
mus un pārskatus par pieprasītajiem jautā-
jumiem; 
24.7.  ir tiesīgs piedalīties domes un komite-
ju sēdēs un jautājumu apspriešanā; 
24.8.  pēc kārtējām pašvaldības domes vēlē-
šanām un priekšsēdētāja amata zaudēšanas 
gadījumā organizē dokumentācijas un ma-
teriālo vērtību nodošanu jaunajam domes 
priekšsēdētājam; 
24.9.  šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīko-
jas ar finanšu līdzekļiem un mantu un slēdz 
līgumus; 
24.10. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, 
paraksta koplīgumu ar pašvaldības darbi-
niekiem; 
24.11. ir atbildīgs par saimniecisko un iepir-
kumu līgumu projektu sagatavošanu; 
24.12. saskaņā ar domes lēmumiem veic ci-
tus pienākumus. 

25. Pašvaldības izpilddirektors īsteno pašval-
dības centrālās administrācijas vadītāja kom-
petenci, t. sk. pieņem darbā un atbrīvo no 
darba pašvaldības Centrālās administrācijas 
darbiniekus, to saskaņojot ar domes priekšsē-
dētāju. 
26. Pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēša-
nām vai pašvaldības domes priekšsēdētāja 
amata zaudēšanas gadījumā 5 darba dienu lai-
kā domes priekšsēdētājs nodrošina un izpild-
direktors organizē dokumentācijas un materi-
ālo vērtību nodošanu jaunajam pašvaldības 

Novada domē 22. decembrī 
  Runas vīriem ir spēks rokās 

Pašvaldības nolikums 
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domes priekšsēdētājam. Divu nedēļu laikā tiek 
sastādīts nodošanas–pieņemšanas akts, ko pa-
raksta pilnvaras zaudējušais domes priekšsē-
dētājs, jaunais domes priekšsēdētājs, izpilddi-
rektors un grāmatvedības pārstāvis. 
27. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja viet-
nieks un citas vēlētas pašvaldības amatperso-
nas, kā arī izpilddirektors un citi pašvaldības 
administrācijas darbinieki saņem atlīdzību 
par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar no-
likumu «Par atlīdzību Dundagas novada paš-
valdībā». 

III. Domes pastāvīgo komiteju kompetence, 
to darba organizācija un nodrošinājums 
28. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansi-
ālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai fi-
nanšu komitejai. Finanšu komiteja: 

28.1. nodrošina pašvaldības budžeta projek-
ta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo ko-
miteju sagatavotos budžeta projekta priekš-
likumus un iesniedz tos izskatīšanai domes 
sēdē; 
28.2. sniedz atzinumu par budžeta projektu, 
tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par 
prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek 
izpildīta budžeta ieņēmumu daļa; 
28.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas 
saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī 
par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmu-
mu realizācija saistīta ar budžetā nepare-
dzētiem izdevumiem vai grozījumiem bu-
džeta ieņēmumu daļā; 
28.4. sniedz priekšlikumus par pašvaldības 
īpašumu apsaimniekošanu; 
28.5. sniedz atzinumus par pašvaldības ne-
kustamo īpašumu atsavināšanu; 
28.6. savas kompetences ietvaros izskata 
amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, dar-
ba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus 
un projektus; 
28.7. izskata sagatavotos pārskatus un at-
skaites par pašvaldības budžeta izpildi; 
28.8. Izskata jautājumus par pirmpirkuma 
tiesību izmantošanu. 

29. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē 
jautājumus: 

29.1. par sociālo palīdzību un sociālajiem 
pakalpojumiem; 
29.2. par palīdzību dzīvokļu jautājumu risi-
nāšanā; 
29.3. par dzīvojamo telpu izmantošanu; 
29.4. par veselības aprūpi un aizsardzību; 
29.5. par ārvalstnieku un bezvalstnieku jau-
tājumiem; 
29.6. savas kompetences ietvaros izskata 
amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, 
komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu 
pieprasījumus un iesniedz tos finanšu ko-
mitejā; 
29.7. par izglītību, kultūru, sportu un brīvo 
laiku. 

30. Attīstības un plānošanas komiteja sagata-
vo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par: 

30.1. teritorijas attīstības plānu un apbūves 
kārtību; 
30.2. zemes lietām; 
30.3. īpašumu un teritorijas izmantošanu; 
30.4. vides pārvaldes struktūru un budžeta 
izmantošanu attīstības mērķiem; 
30.5. starptautisko sadarbību un tūrismu; 
30.6. investīciju projektu sagatavošanu un 
realizāciju; 
30.7. komunālajiem pakalpojumiem; 
30.8. teritorijas labiekārtošanu; 
30.9. dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uztu-
rēšanu, par nedzīvojamo telpu nomu; 
30.10. nedzīvojamo telpu izmantošanu; 
30.11. satiksmes organizāciju; 
30.12. izskata amatpersonu, iestāžu, komisi-
ju un darba grupu budžeta līdzekļu piepra-
sījumus un iesniedz tos finanšu komitejā. 

31. Domes pastāvīgajām komitejām un depu-
tātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības: 

31.1. iepazīties ar pašvaldības iestāžu, kapi-
tālsabiedrību un citu pašvaldības institūciju 
dokumentāciju, pieprasīt dokumentu atva-
sinājumus, kas nepieciešami jautājumu iz-
skatīšanai komiteju sēdēs; 
31.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, 
iestādēm un kapitālsabiedrībām nepiecieša-
mos dokumentu atvasinājumus un paskaid-

rojumus. 
32. Domstarpību gadījumus starp pastāvīga-
jām komitejām, deputātiem un pašvaldības 
amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrī-
bām izskata domes priekšsēdētājs vai dome. 
Domes priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadīju-
mos domstarpības izskata dome. 
33. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu 
reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Komi-
tejas priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uz-
aicināt speciālistus. Komitejas var noturēt ko-
pīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas 
skar vairāku komiteju kompetenci. Komiteju 
priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs 
kopīgo sēdi. 
34. Komiteju sēžu norises laiku un vietu nosa-
ka novada dome ar atsevišķu lēmumu. Komi-
teju sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir 
domes sēdes. 
35. Komiteju darba tehnisko apkalpošanu no-
drošina Centrālās administrācijas pārvalde, 
kura: 

35.1. paziņo komitejas locekļiem par komi-
tejas kārtējām un ārkārtas sēdēm šajā noli-
kumā noteiktā kārtībā; 
35.2. tehniski sagatavo dokumentus jautāju-
mu izskatīšanai komiteju sēdēs; 
35.3. nodrošina komitejas sēžu protokolēša-
nu un sagatavo komitejas sēžu protokolus; 
35.4. kārto komitejas lietvedību, veic doku-
mentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu 
atbilstoši lietvedības noteikumiem; 
35.5. sagatavo un izsniedz komitejas lēmu-
mus; 
35.6. veic citus uzdevumus komitejas darba 
tehniskai nodrošināšanai komitejas priekš-
sēdētāja vai viņa prombūtnes laikā vietnie-
ka uzdevumā. 

36. No komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu 
vairākumu ievēl priekšsēdētāju un komitejas 
priekšsēdētāja vietnieku, kurš pilda komitejas 
priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes 
laikā, izņemot Finanšu komiteju, kuru vada 
domes priekšsēdētājs. 
37. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prom-
būtnes laikā viņa vietnieks: 

37.1. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par 
komitejas lēmumu un uzdevumu izpildi; 
37.2. izstrādā komitejas sēdes kārtību; 
37.3. sagatavo, sasauc un vada komitejas sē-
des; 
37.4. pārstāv komitejas viedokli domes sē-
dēs, komisijās un citās institūcijās; 
37.5. veic citus pienākumus saskaņā ar šo 
nolikumu. 

38. Par komitejas sēžu vietu, laiku un darba 
kārtību Centrālās administrācijas pārvalde 
elektroniski informē deputātus ne vēlāk kā 
trīs dienas pirms kārtējās komitejas sēdes un 
ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas komi-
tejas sēdes. Par ārkārtas komiteju sēžu norises 
laiku, vietu un darba kārtību deputāti tiek in-
formēti publiski vai telefoniski. 
39. Komitejas darba kārtību, komitejas lēmu-
mu projektus, atzinumus par tiem, izziņas 
materiālus, deputātu iesniegumus, priekšliku-
mus un jautājumus Centrālās administrācijas 
pārvalde nosūta elektroniski domes deputā-
tiem uz viņu norādītajām e-pasta adresēm ne 
vēlāk kā vienu dienu pirms komitejas kārtējās 
sēdes un sagatavo informāciju par sēžu darba 
kārtību ievietošanai pašvaldības mājas lapā 
internetā. Materiālu pieejamība tiek nodroši-
nāta pie domes sekretāres. 
40. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja sēdē 
piedalās vairāk nekā puse no komitejas sastā-
va. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo 
locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par lē-
mumu, balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir ko-
mitejas priekšsēdētāja balss. Komitejas sēdes 
protokolu paraksta visi klātesošie komitejas 
locekļi līdz nākamās domes sēdes sākumam. 
Par komitejas protokola parakstīšanu atbild 
komitejas priekšsēdētājs. 
41. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas 
locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdē-
tājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk 
kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām die-
nām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas 
komitejas locekļu vairākums, tad komitejas 
priekšsēdētājam par to jāpaziņo domei. 
42. Komitejas locekļi un priekšsēdētājs var 

tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes lē-
mumu gadījumos, ja komitejas loceklis trīs 
reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ 
neierodas uz komiteju sēdēm, kā arī citos ga-
dījumos, kas tiek izvērtēti, ievērojot likuma 
«Par pašvaldībām» 55. panta nosacījumus. 

IV. Pašvaldības lēmumu projektu  
sagatavošanas kārtība 
43. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes 
priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā 
tiek iekļauti jautājumi, par kuriem saskaņā ar 
tiesību aktiem jāpieņem domes lēmums, un 
kuri iesniegti domes priekšsēdētājam ne vēlāk 
kā vienu nedēļu pirms kārtējās domes sēdes. 
Par citu jautājumu iekļaušanu domes sēdes 
darba kārtībā saskaņā ar likumu «Par pašval-
dībām» lemj dome. Izskatot domes sēdes dar-
ba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma 
sniedzējs informē domi par lēmumu projektu 
izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinu-
miem. 
44. Lēmumu projektus, kas paredzēti izskatī-
šanai domes sēdēs, gatavo: 

44.1. Dundagas novada pašvaldības iestāžu 
vai struktūrvienību vadītāji vai to norīkoti 
speciālisti; 
44.2. pašvaldības kapitālsabiedrību, kurās 
pašvaldībai pieder vismaz 50% un vairāk ka-
pitāla daļu, valdes priekšsēdētāji, valdes lo-
cekļi vai komercpilnvarnieki; 
44.3. domes izveidotās komitejas vai citas 
domes izveidotas pārvaldes vienības (darba 
grupas, komisijas, ciemu valdes u.c.); 
44.4. domes deputāti; 
44.5. ārkārtas domes sēdes ierosinātājs; 
44.6. novada domes izpilddirektors. 

45. Domes sēdes darba kārtībā iekļauj un Do-
mes sēdē izskata lēmumu projektus, kas at-
bilst šī nolikuma 44. punkta prasībām un ku-
rus iesniedz: 

45.1. domes priekšsēdētājs; 
45.2. domes komitejas; 
45.3. domes deputāti; 
45.4. ārkārtas domes sēdes ierosinātājs; 
45.5. Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs. 

46. Domes sēdē izskatīšanai iesniedzamo lē-
mumu projektu formu apstiprina domes 
priekšsēdētājs. 
47. Domes lēmumu projektus pirms to iekļau-
šanas sēdes darba kārtībā var nodot izskatīša-
nai un rakstveida atzinuma sniegšanai pašval-
dības institūcijām vai to darbiniekiem atbil-
stoši kompetencei. 
Pašvaldības saistošo noteikumu projektam iz-
skatīšanai domes sēdē jāiesniedz juriskonsulta 
atzinums par saistošo noteikumu projekta at-
bilstību augstākstāvošajiem normatīvajiem 
aktiem un juridiskās tehnikas noteikumiem. 
48. Lēmumu projekti un tiem pievienotie ma-
teriāli, kas izskatāmi domes sēdē, jāiesniedz 
Centrālās administrācijas pārvaldē, kura tos 
iereģistrē un nodod domes priekšsēdētājam. 
Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma pro-
jektu un nosaka pastāvīgo komiteju un paš-
valdības institūciju vai tās darbinieku, kam 
jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks atzi-
nums par sagatavoto projektu. 
49. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu pro-
jektus, atzinumus par tiem, izziņas materi-
ālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un 
jautājumus domes deputātiem dara pieejamus 
(var iepazīties domes Centrālās administrāci-
jas pārvaldē / nosūta elektroniski uz deputātu 
norādītām e-pasta adresēm) ne vēlāk kā trīs 
dienas pirms domes kārtējās sēdes. Ārkārtas 
sēdes materiāliem ir jābūt pieejamiem pašval-
dības ēkā vai sēdes norises vietā ne vēlāk kā 3 
stundas pirms ārkārtas sēdes. 
50. Ja pastāvīgajā komiteja izskata administra-
tīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības 
vai uzliek tai pienākumus, tad komitejas 
priekšsēdētājs organizē personas uzaicināša-
nu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par 
izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis 
saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav 
noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta pa-
skaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objek-
tīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā pro-
cesa likumā noteiktie iemesli, kad personas 
viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama. 
51. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj paš-
valdības dome. Pasākumi, kuru realizēšanai 
finansējums nav paredzēts budžetā, nevar tikt 
uzsākti, kamēr pašvaldības dome nav piešķī-
rusi nepieciešamos finanšu līdzekļus un izda-

rījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Ja šādi 
pasākumi ir paredzēti ar likumu vai citu ārēju 
normatīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez 
pašvaldības domes iepriekšēja pilnvarojuma, 
bet pēc tam nākamajā domes sēdē šāda atļau-
ja jāsaņem. 

V. Līgumu noslēgšanas procedūra 
52. Pašvaldības Domes priekšsēdētājs apstipri-
nātā budžeta ietvaros ir tiesīgs bez domes sa-
skaņojuma parakstīt saimnieciskus līgumus, 
kur maksātājs ir pašvaldība, kā arī līgumus 
par finanšu piesaisti pašvaldībai. 
53. Apstiprinātā budžeta ietvaros un ar domes 
lēmumu noteiktā limita ietvaros, un saskaņā 
ar pašvaldības mantas izmantošanas kārtību 
pašvaldības iestāžu vadītāji ir tiesīgi parakstīt 
saimnieciskos un privāttiesiskos līgumus, ma-
teriālās atbildības līgumus, kā arī finanšu no-
rēķinu dokumentus (rēķinus, pavadzīmes, ak-
tus), kas nepieciešami iestādes darbības no-
drošināšanai. 
54. Izpilddirektors savas kompetences ietva-
ros un apstiprinātā budžeta ietvaros slēdz sai-
mnieciskos, administratīvos un privāttiesis-
kos līgumus, un līgumus pašvaldības autono-
mās kompetences jomā, kā arī paraksta finan-
šu dokumentus (rēķinus, pavadzīmes, aktus) 
par summu, kuru neregulē Publisko iepirku-
mu likums. 
55. Darba līgumus ar pašvaldības Centrālās 
administrācijas darbiniekiem, kā arī pašvaldī-
bas iestāžu vadītājiem slēdz pašvaldības iz-
pilddirektors. 
56. Privāttiesiskos līgumus, kurus pašvaldības 
autonomās kompetences jomā slēdz uz to 
pilnvarotas administrācijas amatpersonas, sa-
skaņo ar izpilddirektoru. Līgumus, kurus 
slēdz izpilddirektors, saskaņo ar domes 
priekšsēdētāju. 
57. Privāttiesiskiem līgumiem, kurus slēdz do-
me pašvaldības autonomās kompetences jo-
mā, saskaņošana nav nepieciešama. 
58. Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās kom-
petences jomā visos gadījumos nepieciešama 
attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes saskaņo-
jums, ja likumā, Ministru kabineta noteiku-
mos vai valsts tiešās pārvaldes izdotā iekšējā 
normatīvā aktā nav noteikts citādi. Šī saska-
ņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu paš-
valdības vajadzībām. 
59. Ja lēmumu par līgumu noslēgšanu pieņem 
pašvaldības dome, tad lēmumā norāda datu-
mu, līdz kuram līgums jānoslēdz. Par sadarbī-
bas, līdzdarbības un pārvaldes uzdevumu de-
leģēšanas līgumu slēgšanu lemj Dome. 
60. Pašvaldības dome ar lēmumu vai līgumu 
var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus 
citām pašvaldības institūcijām, kā arī vēlētām 
un administratīvajām amatpersonām, izņe-
mot jautājumos, kas ir domes ekskluzīvā kom-
petencē. 

VI. Domes darba reglaments  
61. Domes sēdes ir kārtējas un ārkārtas. 
62. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša 
ceturtajā trešdienā plkst. 9.00. 
Par ārkārtas sēdes norises laiku, vietu un dar-
ba kārtību deputāti tiek informēti publiski vai 
telefoniski ne vēlāk kā 3 stundas pirms sēdes. 
63. Ja Domes kārtējā sēde iekrīt svētku dienā, 
sēdes norises laiks tiek mainīts. Tad sēdes no-
rises laiku un vietu nosaka domes priekšsēdē-
tājs. 
64. Domes sekretārs (protokolists) reģistrē de-
putātu piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpie-
dalās domes izpilddirektoram, juriskonsul-
tam, finanšu speciālistam. Citu pašvaldības 
darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā 
nepieciešamības gadījumā nosaka izpilddirek-
tors. 
65. Domes priekšsēdētājs: 

65.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi; 
65.2. dod vārdu ziņotājam; 
65.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot 
jautājumus ziņotājam un citiem klātesoša-
jiem; 
65.4. vada debates; 
65.5. ierosina jautājumu nobalsošanu; 
65.6. izsludina pārtraukumus sēdē un pie-
dāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde 
jāturpina citā dienā; 
65.7. nodod sēdes vadīšanu par atsevišķu 
jautājumu izskatīšanu domes priekšsēdētāja 
vietniekam, ja par to viņš vēlas uzstāties de-
batēs vai ir jautājuma ziņotājs. 

(Nobeigums nākamajā numurā) 

  Ko tie nolemj, tas paliek 
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— Kas jūs ir mudinājis kandidēt pašvaldī-
bas vēlēšanās? Jūs esat bijusi deputāte pa-
gasta padomes laikos, un, šķiet, pēdējoreiz 
nolikāt mandātu, jo laikam bija grūti savie-
not tautas kalpa un ārstes darbu. 

— To savienot joprojām ir grūti! Jā, ie-
priekšējo reizi pati aizgāju — ar stipri lielu 
vilšanos un nepadarīta darba sajūtu. Bet no-
lēmu kandidēt no jauna, jo šķita — esmu vai-
rāk nobriedusi un varētu darīt labāk, gudrāk. 
Cerēju arī uz lemt spējīgāku deputātu sastā-
vu, kas ļautu pilnvērtīgāk strādāt. 

— Jūs apzināti neesat izvēlējusies darbu 
profesijai radniecīgā komitejā.  

— Manuprāt, pašvaldības maz ko var ie-
tekmēt veselības jomā. Varbūt vajadzētu vai-
rāk, bet tā nu tas ir. Turklāt sociālās lietas 
labi pārzina dakteris Valdis Rande. Mani 
saistīja plānošana un attīstība, tas, kāda Dun-
daga varētu būt pēc gadiem. Šajā jomā man 
šķita interesantāk un vērtīgāk ieguldīt savu 
laiku un zināšanas. 

— Kā vērtējat savu un kolēģu iespēto te-
ju pēc pusotra gada?  

— Mērķi un uzdevumi mūsu komitejai ir 
skaisti un lieli, bet daudzu lemjamo jautāju-
mu būtība ir samērā sīka. Varbūt vienmēr 
nesokas viegli izlobīt kodolu, to, kā sīkais ie-
kļaujas lielajā modelī. Jāatzīst, ka īsta ganda-
rījuma pietrūkst.  

Daudzas lietas diemžēl apstājušās vai ie-
strēgušas. Varbūt tādēļ, ka mēs, deputāti, 
nemākam cits citu pārliecināt. Žēl, ka pie-
bremzēja Kubalu skolas–muzeja (KSM) pro-
jektu. Tagad kaut ko cenšas reanimēt, bet 
daudz kas jau būtu izdarīts, ja nebūtu parā-
dījusies dundadzniekiem raksturīgā šaubu 
ēna, visur saskatot mafijas lielo roku. Vai arī 

skaudība? Tas tiešām ir neizprotami! Tāpat 
skumji, ka nenovērtē KSM vadītāja profesi-
onalitāti. Projektu nobremzējot, neviens nav 
ieguvējs, — ne pats projekts ar tā galamērķi, 
ne iedzīvotāji, ne pašvaldības tēls.  

— Bet jūs cenšaties argumentēt savus uz-
skatus, ja tie arī atšķiras no vairākuma. 

— Tieši tā. Ja man ir cits viedoklis un do-
māju, ka tas ir pareizais, to mēģinu paust. 
Varbūt ne vienmēr tas izdodas gana veikli, 
bet nekad ne pret vienu nevēršos personiski.  

— Droši vien šāda attieksme Latvijā jā-
mācās daudziem, arī lielajā politikā. 

— Nu ja, nesajaukt visu lielā putrā. Arī 
vietējai politikai vajadzētu būt kompromisu 
mākslai vārda labākajā nozīmē — vērstai uz 
konstruktīvu darbu. Ja tāda nav, tad cits uz 
citu sāk rūkt, un no tā diemžēl netiek vaļā, — 
rūkšana turpinās arī citos jautājumos.  

— Vai deputāti tomēr nemācās no savām 
kļūdām un neaug?  

— Man liekas, ka mācās, ka cenšas vairāk 
iedziļināties un gudrāk vērtēt. Jāuzsver gan, 
ka informāciju iegūstam dozētu, turklāt 
katrs esam aizņemts savā tiešajā darbā.  

— Ko vēl deputāti darbā varētu uzlabot? 
— Varbūt par daudz gaidām priekšliku-

mus no ārpuses, iedzīvotājiem. Mums visiem 
derētu vairāk palauzīt galvas un pašiem ie-
rosināt lietderīgus jautājumus apspriešanai, 
atcerēties priekšvēlēšanu laikā dotos solīju-
mus. Līdz šim tā arī neesam izvērtējuši paš-
valdības iespējas sekmēt vietējo uzņēmēj-
darbību. Solījām arī padarīt domes darbu 
efektīvāku, optimizējot tās struktūru. 

Kāpēc tie domes darbinieki, kuri nav de-
putāti, ir apdalīti — spiesti strādāt arī par 
kolēģiem, kuri tajā pašā laikā aizņemti do-

mes sēdēs, pieņemot sev saistošus lēmumus 
un kontrolējot  domes vairākuma stabilitāti? 

— Vai ikdienā pie jums, deputātes, ar sa-
vu sāpi, jautājumiem vēršas daudz iedzīvo-
tāju? 

— Maz.  
— Bet ierodoties kā pie ārstes? 
— Tad gadās. Esam pārsprieduši Dundagas 

bērnudārza jautājumus, esmu uzklausījusi 
dažādus viedokļus. Pati esmu centusies izzi-
nāt, lai nevajadzētu pārtikt tikai no viena — 
valdošā viedokļa.  

— Drīzāk jūs pajautājat, nevis iedzīvotāji 
paši jautā? 

— Tā ir. Varbūt cilvēki nodomā: ko nu 
mēs tur varam ietekmēt? Līdzīgi kā mēs dau-
dzi spriežam par Saeimu. Tagad gan esam 
izziņojuši deputātu pieņemšanas laikus. Var-
būt kaut kas mainīsies.  

— Vai avīzi palasāt? 
— Jā. Avīze ir vajadzīga un interesanta. 

Varam izlasīt par Dundagas vēsturi, tāpat 
dokumentēta ir arī ikdiena. Sākumā par avīzi 
šaubījos, vai būs, ko rakstīt un tātad — ko la-
sīt. Bet tēmu netrūkst.  

— Jūsu novēlējums Jaunajā gadā! 
— Veselību visiem, bet — pašiem to gādāt 

un par to rūpēties. Jā, daudziem trūkst nau-
das, taču daudzi joprojām pārmērīgi ēd un 
par maz kustas. Kustēsimies tiešā nozīmē, 
fiziski, un pārnestā — garīgi. Domāsim labas 
domas! Centīsimies labā nozīmē būt mierā ar 
sevi, neskaust citus. Destrukcija visos līme-
ņos ir postoša. Būsim pozitīvi! 

 

Alnis Auziņš 
 
 

Gada sākumā pārskatījām novada tūrisma 
attīstību, pulcējot ar tūrismu saistītus cilvē-
kus un cenšoties atsijāt virzienus, pie kuriem 
visvairāk piestrādāt: lībiešu kultūrvēsture 
un mūsdienas; piekraste un jūra; mazpārvei-
dota dabas vide; Dundagas vēsture un mūs-
dienas ar pili centrā ir Eiropas mēroga vērtī-
bas. 

Darba grupās aplūkojām dažādus tūrisma 
attīstības jautājumus: lielāki tematiskie pie-
dāvājumi, kuros iesaistās daudz vietējo tūris-
ma entuziastu; citi jauni tūrisma produkti un 
esošo uzlabošana; ārpussezonas piedāvāju-
mi; steidzamākie pasākumi tūrisma plūsmas 
palielināšanai novadā; efektīvākie mārketin-
ga pasākumi; mērķtirgi; infrastruktūra; no-
vada tūrisma zīmols. 

Sapratām, ka pašreizējos ekonomiskajos 
apstākļos galvenokārt jāizmanto dažādas 
bezmaksas iespējas jau esošo produktu un 
novada reklamēšanai, piedaloties projektos 
un izvēršot interneta izdevības. Izveidojām 
gada rīcību plānu, no kura lielāko daļu ir iz-
devies izpildīt. 

Esam paši izdevuši reklāmmateriālus, ceļ-
vežus. Jau februārī uz Balttour gadatirgu ko-
pā ar Talsu un Rojas TIC sagatavojām lako-
nisku ceļvedi Dižvīr’ zem’ — Kurzem’!, veltītu 
diviem Krišjāņiem, mūsu novadniekiem — 
Baronam un Valdemāram. Dižgaru tēmu plā-
nojam turpināt. 

Gatavojām informāciju dalībai Kurzemes 
tūrisma asociācijas ceļvežos. Līdzdarbojā-
mies asociācijas Lauku ceļotājs gatavotā Šlīte-
res ceļveža tapšanā. Paši sagatavojām un iz-
devām reklāmlapas — laiviņas Zaļš, balts, 
zils — par galvenajiem novada tūrisma objek-
tiem. Pabeidzām un nodrukājām mākslinie-
ces Daces Čoderas zīmēto Dundagas karti no 
putna lidojuma. Vairāk piestrādājām rek-
lāmmateriālu izplatīšanā.  

Rīkojām mācību un pieredzes apmaiņas 
ievadkursu tūrismā. Mūsu uzņēmēji, gidi un 
citi interesenti aplūkoja dažādas tēmas, sā-
kot ar novada dabas vērtumiem, gidu prak-
tiskā darba knifiņiem un beidzot ar Tūrisma 

attīstības valsts aģentūras direktora lekciju 
par nozares gaitu valstī. 

Pārkārtota novada tūrisma interneta viet-
ne www.ziemelkurzeme.lv, uzsverot būtiskāko. 
Tur gan joprojām daudz darāmā. 

Sadarbībā ar Mazirbes skolas bērniem, 
Veroniku Milleri un Ritu Leli sagatavojām 
nelielu K. Valdemāram veltītu zīmējumu iz-
stādi Lībiešu tautas namā. Paldies arī Dunda-
gas bērnu dienas centram Mājas par K. Baro-
nam veltītu izstādi Šlīteres bākā! 

Uzrakstījām pieteikumu par mūsu novadu 
projektā Eiropas izcilie tūrisma galamērķi. Gada 
tēma — ūdenstūrisms. Uzvarēja Jūrmalas pil-
sēta, bet mēs un vēl 3 citas Latvijas pašvaldī-
bas ieguvām vērtīgu iespēju — bez maksas 
sagatavot 4 minūšu reklāmas filmiņu, ko šo-
ziem laiku pa laikam redzēsim LTV1. 

Nemitīgi esam centušies veidot arī jaunus 
tūrisma piedāvājumus. Tā kā Slīteres naci-
onālā parka (SNP) tēlu 2010. gadā palīdzēja 
spodrināt Lauku ceļotājs, tad TIC atlika pie-
vērsties pārējai apkaimei. Ar Dakterlejas 
bokstābiem (sk. arī aizvadītā gada novembra 
avīzi!) pavērās brīnišķīgas iespējas apvienot 
dažādas tēmas — mūsu vēstures dižvīrus, ve-
selības tēmu, degustācijas u.c. Pašlaik gata-
vojam 10 Dundags bōgens jeb dižākus un ma-
zākus apļveida maršrutus ar sākuma un bei-
gu punktu Dundagā, braucamus gan ar velo-
sipēdiem, gan ar auto.  

Kopā ar Lauku ceļotāju izmēģinājām t.s. lē-
to marķēšanu — ar krāsu uz kokiem, katrā 
maršrutā lietojot savu krāsu. Sākām apkopot 
stāstus par padomjlaiku pierobežas zonu. 

No lielajiem svētkiem TIC visvairāk iesais-
tījās Ceļotāju dienas sagatavošanā un velo-
maratona noslēgumā. 

Ko neiespējām?  
Neatradām laiku nopietni pieķerties no-

vada tūrisma zīmola izstrādei, neiespējām 
uzlabot TIC iekšējo noformējumu, kā arī tul-
kot interneta lapas sadaļas svešvalodās. 

Aizvadītā gada datus vēl apkopojam. Ap-
taujājot tūrisma uzņēmējus, izskatās, ka  

esam turējušies vismaz iepriekšējā gada lī-
menī. Par to liecina arī ierasti visvairāk ap-
raudzītie objekti — Kolkasrags, Šlīteres bāka, 
Dundagas pils un Vaides ragu kolekcija. Tū-
ristu skaits tajos, ņemot vērā stāvokli valstī, 
ir pat slavējams. TIC pārziņā pēdējos gados 
bijis arī pils ekskursiju reģistrs. Vecajā gadā 
apmeklētāju skaita pieaudzis par tūkstoti, 
sasniedzot 5000. Pilī gidi kopā vadījuši ek-
skursijas 433 stundas, arī krievu, vācu un an-
gļu valodā. 

Paldies šīgada lieliskajām TIC palīdzēm 
Līgai Paegleskalnei, Velgai Eizenbergai un 
Lailai Pabērzai! Tā kā TIC atrodas pilī, tad 
visvairāk izjutu pils čaklo gidu — Rutas un 
Ainas — nenogurstošo darbu. 
Īpašs paldies visiem novada tūrisma uzņē-

mējiem, gidiem, amatniekiem, gardumu ga-
tavotājiem, zvejniekiem u.c., jo katrs ar savu 
devumu un dažādajiem piedāvājumiem šajā 
sarežģītajā laikā ir turējis novada tūrisma 
kanti. Pilī vietējos gardumus nogaršojuši ap 
600 tūristu, no tiem lielākā daļa — ap 500 
(jeb 19 grupas) — mielojušies ar Dundagas 
piensaimnieku produkciju, pārējie nomēģi-
nājuši Elmas Zadiņas žograušus un pūteli. 

Vislielākais paldies noteikti pienākas tiem, 
kas visu gadu nenogurstoši ieguldījuši spē-
kus un izdomu novada tūrisma attīstībā!  

Joprojām lieliski sadarbojamies ar Talsu 
TIC izdomas bagātās Ineses Rozes vadībā! Īs-

tu apvērsumu novada tūrismā radīja asoci-
ācijas Lauku ceļotājs vadītais projekts. Ir tie-
šām prieks sadarboties ar labiem profesionā-
ļiem un drēbes zinātājiem!  

Paldies SNP administrācijai par sapratni 
un pretimnākšanu mūsu dažreiz nedaudz 
sakāpinātajām ierosmēm. Mācījāmies vairāk 
piedāvāt un reklamēt SNP speciālistus kā tū-
ristu pavadoņus. Īpašs paldies SNP speciālis-
tei Andrai Ratkevičai par projektu Baltijas Za-
ļā josta. Tā nopelns ir, ka darbojas interneta 
vietne www.slitere.lv, ka iespējams tiešraidē 
vērot zvērus un ainavu no Šlīteres bākas un 
ka top daudzināts mazbānīša maršruts un 
mūspuses militārais mantojums. 

Vienmēr ieinteresēta novada attīstībā un 
ierosinošiem priekšlikumiem bagāta ir Dže-
neta Marinska (sk. arī iepriekšējo avīzi). Kā 
vienmēr labi esam sastrādājušies ar SIA Kol-
kasrags direktoru Jāni Dambīti, kura darbi 
novada attīstības labā runā paši par sevi. Tik 
daudz tūristu kā Kolkasragā nekur citur no-
vadā nesaskrien!  

Lai arī turpmāk visiem kopā izdodas darīt 
novadu bagātāku katram ar savu īpašo pie-
nesumu — labo gribu, talantiem un neatlai-
dīgu darbu! 

 

Alanda Pūliņa, Dundagas TIC vadītāja  

Tūrisms aizvadītajā gadā 
 

Tūrisma nozare ir daudzsološa tieši mūsu novadā. Turklāt jaunajā gadā Lauku ce-
ļotāja rīkotajās Ceļotāju dienās 4. un 5. jūnijā centrs paredzēts tieši Dundagā. Šoreiz 
vārds Dundagas Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītājai. 

• Velomaratona Barona taka (Tartu–Dundaga) dalībnieki pēc 1000 km garās un nogurdinošās trases   
jau sesto gadu jūlijā finišē Dundagas pils pagalmā.                                                                   Visvalža Biezbārža 

Strādāt pašiem un atbalstīt citus 
 

Uz sarunu aicinājām Attīstības un plānošanas komitejas deputāti Asju Feltu.  

  Trīspadsmit krēsli 

  Visa dzīve man viens ceļojums 
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Kaut arī šīs ziemas spēcīgākais putenis, 
kulmināciju sasniedzot Ziemassvētku naktī, 
svinību vakarā jau bija pierimis, tomēr dau-
dziem izkļūt no mājām bija grūti. Šķiet, ka 
šāds iemesls kavēja uz pasākumu ierasties 
allaž visos Kolkas kultūras dzīves notikumos 
klātesošos novada domes pārstāvjus. «Vai 
vēsture atkārtojas?» — min tautas nama va-
dītāja Inora Sproģe. Toreiz, 1955. gada Zie-
massvētkos, uz kluba atklāšanas pasākumu 
braucot, kupenā pie Kolkas baznīcas iestiga 
zivjrūpniecības ministra Budes mašīna... 

Savulaik namu jaunā veidolā atklāja soci-
ālisma uzplaukumā, kas tagad izraisa pret-
runīgu attieksmi. Tomēr,  atsijājot graudus 
no pelavām, var atrast arī ieguvumus. Tāds 
Kolkai nenoliedzami bija Jevgēņijs Moro-
zovs, toreizējais Kolkas zivju fabrikas direk-

tors un kluba pārbūves iniciators. Tie, kas 
viņu pazinuši, vienā balsī skandina: «Zelta 
cilvēks! Ja ne Morozovs, nebūtu Kolkā klu-
ba». Kluba paspārnē darbojās daudzie paš-
darbības kolektīvi, pie kuriem ciemos brau-
ca vieskolektīvi. Tur savu mākslu izrādīja 
profesionāli aktieri un dziedātāji. Kolkas 
klubs dzirdējis un redzējis savulaik slavenā-
kos izpildītājmāksliniekus, kā Noru Bumbie-
ri, Margaritu Vilcāni, Ojāru Grīnbergu, Vik-
toru Lapčenoku. «Klubs bija viss, Kolkas ie-
dzīvotāju dzīve noritēja klubā», atceras to-
reizējā kluba darbiniece Ņina Dāvidsone. Nu 
ja, toreiz jau vidjiku nebija... 

Pasākuma režija veiksmīgi savija kopā 
tautas nama «jaunības gadus» ar mūsdie-
nām, neaizmirstot tos, kas cauri laikiem ko-
puši un bagātinājuši kultūras dzīvi Kolkā. 
Līdzi laikam mainījās arī vakara vadītājas, 
Kolkas amatierteātra aktrišu Ilonas Ondzu-
les un Inetas Ūpes atveidotās biedre Priedī-
te un biedre Eglīte, kas atbilstoši laika ga-
ram pārtapa par Priedītes kundzi un Eglītes 
kundzi.  
Īpaši jubilejas gadījumam ierakstīti kolce-

nieku atmiņu stāstījumi, ko papildināja seno 

fotogrāfiju slīdrāde uz ekrāna, aizveda lai-
kos, kad indiešu filmu seansi kopā pulcēja 
vairāk nekā 300 skatītāju. «Tā kā šodien mū-
sējie brauc uz Īriju, uz Angliju, uz citām 
zemēm, tā toreiz Kolkā viens pēc otra ar ko-
feriem pie rokas ieradās jauni iedzīvotāji. 
Varēja nopelnīt...» stāsta  ilggadējā kluba 
vadītāja Ausma Krautmane. Tie bija sociālis-
ma ziedu laiki, kas nu ar visiem tam piede-
rošajiem atribūtiem no pjedestāla nocelti. 
Vien palikuši nospiedumi cilvēku atmiņās 
un, izrādās, arī ... tautas nama interjerā.  
Kad acis pārslīd pāri Ziemassvētku rotās ie-
tērptajai skatuves augšdaļai, tur tā ir — de-
montētā PSRS ģerboņa aizkrāsotā vieta. Lai-
ki mainījušies, bet kolcenieku alkas pēc kul-
tūras izpausmēm ne. 

To apliecināja visi pašlaik Kolkas tautas 
nama paspārnē mītošie dziedošie un spēlē-
jošie pašdarbības kolektīvi  — pensionāru 
ansamblis Sarma, lībiešu dziesmu ansamblis 
Laula, Kolkas mūzikas skolas koklētāju an-
samblis, Kolkas jauktais koris, kas priecēja 
ar skanīgajām dziesmām. Nepiedalījās vienī-
gi kupenā iestigušais Kolkas pūtēju orķes-
tris. To, ka kultūras dzīve un pašdarbība 

Kolkā neizsīkst, apliecina jauno cilvēku sejas 
kolektīvu rindās un mirdzums viņu acīs. Kā 
nu ne, ja kluba augšstāvā mīt Kolkas mūzi-
kas skola! Lai stiprinātu ticību tam, ka Kolka 
dzīvos ar visu, kas tajā labs, kaut arī laiki 
mainās, skan Dinas Veinbergas dzejas rin-
das: «Lūdzam tev, Kungs, / turi aizvējā, ne-

nolaid plaukstu (..), / katru stundu ļauj iz-
dziedāt skanīgās putnu mēlēs / un izritēt 
gaismā kā ritēt prot avotu prieks, /saulē iz-
nesot dzīvotgribu un čalas (..)», un koris 
dzied Lūgšanu. 

Pašlaik tautas nama radošais kolektīvs — 
vadītāja Inora Sproģe un viņas divi palīgi, 
Kolkas mūzikas skolas skolotājas Evita 
Ernštreite un Dzintra Tauniņa — pierādījis, 
ka «to kolcenieku kanti spēj turēt».  Pēdējos 
gados  nams ieguvis gluži vai jaunu elpu. 
Profesionāli un ar izdomu sagatavotie pasā-
kumi notiek arvien biežāk. Tas vieš cerību, 
ka šim namam vislabākie laiki vēl priekšā. 
Un, kas zina, piedzīvosim, ka daudzi atkal 
ieradīsies Kolkā ar koferiem pie rokas, lai ap-
mestos šeit uz dzīvi...  

Jubilāram kā jau īstam gaviļniekam nesa 
dāvanas. Visatjautīgāko bija sagatavojušas 
Rojas kultūras centra darbinieces, proti, pi-
parkūku namiņu — tautas nama autentisku 
modeli. Savukārt Baiba Šuvcāne, zinot, ka 
kolcenieki rūpējas arī par lībiskās kultūras 
kopšanu dziesmās, tautas namam un tā 
dziedošajiem kolektīviem dāvināja lībieša 
Kārļa Staltes sastādītā, 1929. gadā Helsinkos 
izdotā dziesmu krājuma Līvõkīel lōlõd oriģi-
nālizdevumu. 

Nodziedot Klusa nakts, svēta nakts, pasāku-
ma dalībnieki izklīda pa mājām, sirdīs kopā 
ar Ziemassvētku noskaņām nesot prieku par 
izdevušos vakaru. 

Dženeta Marinska 
 
Plašāk par kultūras dzīvi Kolkā senāk  

un tagad lasiet interneta vietnē  
www.dundaga.lv/kolka/tautasnams . 
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«Dundadznieks» Nr. 1 (106)  
2011. gada janvārī. 

 

Dundagas novada domes izdevums, iznāk 
divas reizes mēnesī, reģistrācijas Nr. 000702696, 
pasūtīšanas indekss pastā 3085. 

 

Adrese: Dundagas pils, Dundaga, LV 3270. 
Redkolēģija: Alnis Auziņš (redaktors, 

tālr.: 63237858, epasts: alnis@dundaga.lv), Gun-
ta Abaja, Baiba Dūda, Nauris Freimuts, Ģirts 
Kalnbirze, Velta Metene, Aivars Miška, Santa 
Namsone, Aldis Pinkens, Kristīne Savicka, Smai-
da Šnikvalde, Aiga Štrausa.  

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redak-
cijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību 
atbild tos sniegusī amatpersona, citos gadīju-
mos — raksta autors, intervijās — arī intervēja-
mais. Pārpublicēšanas gadījumā lūdzam atsauk-
ties uz «Dundadznieku». 

 

Iespiests Talsu tipogrāfijā.  Metiens: 500 eks.   
Internetā: www.dundaga.lv/avize 

Kolkas tautas namam 55 
 

Ziemassvētku noskaņās 26. XII Kolkas tautas nama saime bija aicinājusi kolcenie-
kus un viesus uz sava nama 55 gadu jubileju.  

Janvāra mozaīka 
 

Gads ir balts no abiem galiem... Šogad — 
baltāks par baltu. 

Kamēr snieg un puteņo, tie, kuru rīcībā 
sniega šķūrēšanas tehnika, nepaguruši rū-
pējas, lai kolcenieki varētu nokļūt līdz vei-
kalam, baznīcai un katrs savai sētai, par ko 
esam viņiem pateicīgi. 

Ziemassvētku vakarā, kad zem’ ar debes’ 
kopā griežas, Kolkas luterāņu baznīcas gaiši 
izgaismotie logi aicināja draudzi svinēt 
Kristus dzimšanas svētkus. Apņēmīgākie 
pulcējās svētku dievkalpojumam, kaut arī 
ne tik kuplā skaitā kā ierasts.  

Tautas nama jubilejas ievadā demonstrē-
tā videomontāža skrapstošas mūzikas ie-
raksta pavadībā lika noticēt tās «īstumam». 
Asprātīgi! (Sk. fotostāstu «Kolkas klubam — 
55» www.dundaga.lv/kolka)  

Ap 100 cilvēku pēc Līvu fonda uzaicinā-
juma gadu mijas naktī bija sanākuši Lībiešu 
tautas namā Mazirbē. Publika raiba: dažādu 
amatu, tautību un valstu pilsoņi, kas brīvā 
gaisotnē baudīja vakara noskaņu. Muzikan-
ti, ņemot talkā ģīgu, kokles, dūdas, mutes 
ermoņikas, vijoli, džambas un pat ... malkas 
pagales, visu, kas labs jestras mūzikas taisī-
šanai, pieskandināja nama zāli ar dziesmām 
lībiešu, latviešu, igauņu un votu mēlē. Pasā-
kuma dalībnieki, ģērbušies katrs sev visēr-
tākā apģērbā, sākot no slēpošanas kostī-
miem un reperu stila apģērbiem līdz etno-
grāfiskiem tautas tērpiem un karaļnama 
ballei cienīgām vakarkleitām, te nodevās 
draudzīgām sarunām, te, mijoties disko un 
folkmūzikai, cilāja kājas deju ritmos. Īsts 
Jaungada kokteilis ar labu pēcgaršu! 

Jaunais nu ir klāt. Pie sevis katrs klusībā 
minam: «Ko tas nesīs mums katram, mūsu 
novadam, valstij?» Austrumu tautas uzska-
ta, ka tieši truša gads visā dzīvnieku aplī ir 
laimīgākais, bet latviešu tautas paruna sa-
ka: «Katrs pats savas laimes kalējs». Tāpēc 
nepaļausimies vienīgi uz balto trusi, bet 
kaldināsim, cik spēka, paši! 

 

Dženeta Marinska 

 Sveiks, lai dzīvo! 

Barikādes atceroties 
 

Esmu pārliecināts, ja šodien mūsu zeme 
sauktu pēc palīdzības, mēs celtos, ietu un 
aizstāvētu to, kas mums ir visdārgākais.  

I. Briedis, Bauskas Dzīve 
 

20. I būsim kopā Dundagā! Plkst. 
15.00 barikāžu celšana, 17.00 pulcēša-
nās pie pasta ēkas, 17.30 ugunskurs pie 
novada domes, 18.00 svētbrīdis Dunda-
gas luterāņu baznīcā. Atbalstīsim bari-
kāžu dalībniekus ar līdzpaņemto silto 
tēju, sviestmaizēm un dziesmām! 

Smaida Šnikvalde 

 
Ar Dundagas novada Domes atbalstu  izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums ūdenssaimnie-

cības infrastruktūras sakārtošanai un iesniegts projekta Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Dundagas novada Kolkas ciemā  pieteikums  LR Vides ministrijā, kura to ar 23.08.2010. lēmumu Nr. 
300 ir apstiprinājusi. 2010. gada 8. decembrī projekta īstenotājs SIA Kolkas ūdens noslēdza līgumu ar 
Valsts aģentūru Centrālā finanšu un līgumu aģentūra par projekta īstenošanu 21 mēnesī, tā kopējās 
attiecināmās izmaksas ir Ls 328192,67 un  ES  ERAF līdzfinansējums ir līdz 85% jeb nepārsniedzot 
Ls 278963,77.  

Guntis Kārklevalks 

Latvijas Republikas  
Vides ministrija 

• Pagātne. Runu teic leģendārais Kolkas zivju 
fabrikas direktors Jevgēņijs Morozovs.  

Foto no tautas nama albuma 
• Tagadne. Svinības kuplināja arī visjaunākie.  

Baibas Šuvcānes foto 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 
22.12.2010. sēdes lēmumu Nr. 481 (prot. Nr. 21, 
4. §) sabiedriskajai apspriešanai ir nodots detāl-
plānojums Dundagas pagasta nekustamā īpašu-
ma Ezeru Spīdolas zemes vienībai ar kadastra 
Nr. 8850 002 0190. Sabiedriskā apspriešana no-
tiks no 10.01.2011 līdz 07.02.2011.  

Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazī-
ties Attīstības nodaļas telpās Dundagā, Pils ielā 
14, no plkst. 8.30 līdz 16.30. Tikšanās ar detālplā-
nojuma izstrādātāju pārstāvi notiks 18.01.2011. 
no plkst. 11.00 līdz 13.00 Attīstības nodaļas tel-
pās Dundagā, Pils ielā 14. Apmeklētāju pieņem-
šana par detālplānojuma jautājumiem — otr-
dienās no plkst. 13.00 līdz 15.00. 

Rakstiski priekšlikumi jāiesniedz Dundagas 
novada Domes kancelejā vai jāiesūta uz pasta 
adresi: Pils iela 5–1, Dundaga, Dundagas pa-
gasts, Dundagas novads, LV 3270 līdz 
07.02.2011. 
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