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Starp veļu laiku un Jaungadu 
Trūkstošais — viss ir te — 
Zvaniņā, piparkūkā, 
Nenorimstošā svecītē. 

Bet galvenais — tajā strāvā, 
Kas griežas, virpuļo, plūst. 
Apveļ un uzrauj kur kuro, 
Un tomēr vēl nenopūš mūs. 

Māris Čaklais 

Priecīgus un brīnumainus Ziemassvētkus! 
Jaunajā gadā dundadzniekiem mīlestību, 
svētību un darba prieku!  

Vidusskolas saime 
*   *   * 

Kļūsti kā bērns, ļauj, lai šonakt tavs prieks / At-
miņu kupenās bradā, / Uzticies brīnumam, traus-
lam kā sniegs, / Vienu vakaru gadā. / Viss, kas 
vēl tevī bij' šaubīgs un salts, / Izkusīs ticībā lie-
gā, / Ziemsvētku pusnaktī iesnigsi balts, / Iesnigsi 
sapnī kā sniegā.                                    Valda Moora 

 

Mēs sapņojam un ļaujamies sapņiem, un, 
ticiet vai ne, tie sāk piepildīties. Priecājamies 
un skanīgi muzicējam skaisti izremontētā 
zālē, 48 bērni ir tikuši pie jaunām gultiņām, 
mūsu skolotāja Inta Grīnīte saņēma Swed-
bank balvu Gada skolotājs 2013, un vēl, un vēl... 
Gads bijis bagāts. 

Ar sapņošanu vien nepietiek. Vajag sapņu 
īstenotājus, un mums tādi ir. Šogad izjūtam 
īpašu izpratni un atbalstu, par ko paldies 
pašvaldībai un īpaši izpilddirektorei Ingai 
Rallei. 

Idejām bagātu Jauno gadu savam kolektī-
vam vēl pirmsskolas izglītības iestādes Kur-
zemīte vadītāja Ilona Onzule 

*   *   * 

Skaistākie sapņi lai iekrīt plaukstās — nelūdzot, 
neprasot, negaidot. / Skaistākās zvaigznes lai at-
spīd jums naktī — atmirdzot, rotājot, līksmojot. / 
Visskaistākie vārdi lai atplaukst sirdī — pavadot, 
sagaidot, novēlot. / Skaistākās cerības lai dzimst 
no jauna — mīlot, cerot un pielūdzot. 

 

Lai jūs sasilda maigā mēness gaisma un 
jaukie zvaigžņu dēli dāvā jaukākos sapnīšus, 
kuri rītdienai mirdzēt liks! 

SIA Dundaga kolektīvs 

Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk, 
Lai tumsas kupenas mēs izbrist spētu, 
Lai saprastu — vien labestība māk  
Ar sauli sirdi piestarot un sētu. 

Kornēlija Apškrūma 

Lai silti un gaiši Ziemassvētki! Veselību, 
izturību un veiksmi Jaunajā gadā!  

Pensionāru kluba Sendienas vārdā  
Ārija Ansaberga 

Mēs — lielie un mazie MĀJINIEKI un divi 
papagaiļi — novēlam visiem Ziemassvētkos 
un Jaunajā gadā tīras un gaišas mājas, siltas, 
miera un saticības pilnas mājas, godīgas un 
mīlestības pasargātas mājas. 

*  *  * 

Meklēsim mieru sevī, / jo pasaulē meklēt to ir 
velts darbs. / Meklēsim ticību sevī, jo citos to ne-
atrast. /Meklēsim gaišumu sevī, jo dot var tikai 
to, kas ir mūsos... 

 

Klusus un gaišus Ziemassvētkus, labu 
omu, veiksmi un veselību Jaunajā gadā! 

SIA Kolkas ūdens kolektīvs 
*   *   * 

Trīs baltas patiesības nemanāmas iet pa gadu 
takām. / Ir pirmā Labestība katrā vārdā, ko viens 
otram sakām. / Tai blakus Godīgums, kam jāval-
da starp mums. / Un ja vēl Pienākums šiem di-
viem mērķiem līdzi iet, / Tad citas laimes nevē-
liet! 

 

Pateicamies par veiksmīgu sadarbību aiz-
vadītajā gadā un novēlam gaišus un svētīgus 
Ziemassvētkus, panākumiem un aizraujo-
šiem ceļojumiem bagātu Jauno gadu! 
Piena lauksaimniecības pakalpojumu kooperatī-
vās sabiedrības Dundaga kolektīvs un valde 

*    *   * 

Pilna Laimas istabiņa 
Sīku, mazu šūpulīšu. 
Vienu Laima kustināja, 
Visi līdzi līgojās. 
 

Raženu, laimīgu un sadraudzīgu Jauno ga-
du! 

Jānis Dambītis, SIA Kolkasrags izpilddirektors 
*   *   * 

Ieklausies Ziemassvētkos, / Ieklausies sirdī, /
Ieklausies Mīlestībā un glabā  /Šo dziesmu sevī, /
Un tici. /Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic! 

S. Vasiļevska 

Svētkos noliksim malā rūpes un uz brīdi 
piestāsim ikdienas steigā, lai ieklausītos sevī. 
Tas dos spēku ne vien piepildīt mazos un lie-
los sapņus, bet arī rast iespēju palīdzēt tiem, 
kam klājas grūtāk. Pasniegt roku un sasildīt 
ar labu vārdu. Lai Ziemassvētku prieks, gai-
šums un mīļums ir kopā ar mums arī ikdie-
nā. Paldies visiem mūsu atbalstītājiem, sa-
darbības partneriem!  

Sociālais dienests  
*  *  * 

Ļoti neparasts un skumīgs šoreiz ir Zie-
massvētku gaidīšanas laiks. Zolitūde. 54 dzī-
vības. To grūti pieņemt. Bet mums jādzīvo 
tālāk. Būsim klusi, apdomīgi, pacentīsimies 
saprast viens otru un dāvāt katram kaut kri-
patiņu prieka. Ieklausīsimies cits citā, iejutī-
simies kopīgos darbos un vēlmēs, kuras kat-
ram sniedzas no visdziļākā sirds stūrīša līdz 
pat zvaigznēm debesīs, no ikdienas skabar-
gas līdz pat nākotnes ideālam, no ienaida sī-
vuma līdz mieru sargājošai gaismai un mīles-
tības visaptverošam saules spēkam. Jā, 
mums gribas būt laimīgiem, noderīgiem un 
gaidītiem. Tāpēc no sirds novēlu ikkatram 
un visiem kopā: esiet laimīgi, mīliet un da-
riet laimīgus arī citus! Lai jums klusi, balti, 
gaiši un mīļi Ziemassvētki un patiesi veik-
smīgs un laimīgs Jaunais gads!  

Regīna Rūmniece,  
SIA Līcis 93 Kolkas ceha vadītāja  

Lai jūsu pēdās Laimes māte staigā, 
Lai jūsu rokas katru darbu veic, 
Lai nav jums dzīves ceļā tāda laika, 
Kad spēki izsīkst, domas neraisās. 

Kolkas pensionāru apvienība Sarma Kolkā 
*   *   * 

Šai Ziemsvētku naktī, kad svecītes mirdz, sakiet 
visu, kas sakāms, sakiet no sirds. / Tas palīdzēs 
ielīksmot, piedot un lūgt, tas palīdzēs visiem 
daudz labākiem kļūt. 

 

Lai Ziemassvētku klusums nes mieru jūsu 
sirdīs un lai kopā ar Jauno gadu atnāk cerību 
piepildījums visiem mūsu ilggadējiem ziedo-
tājiem, mūsu pacientiem un kolektīva darbi-
niekiem. Ticību, cerību un mīlestību un vēl 
ļoti stipru veselību novada iedzīvotājiem! 

SIA Dundagas veselības centrs  
*   *   * 

Mirgo svecīšu liesmiņas siltas, 
Ziemassvētki un Jaunais gads klāt, 
Lai mēs ejam pa cerību tiltu  
Gadam nākamam spožumu krāt!  

Kornēlija Apškrūma 

Ziemassvētkos gaišu noskaņu, Jaunajā ga-
dā — strādāt, ticēt, nepagurt! 

SIA Dundagas meži 
 *   *   * 

Viens zelta stars no zvaigžņu spieta 
Mums katram tieši sirdī krīt, 
Jo tieši sirdī ir tā vieta, 
Kur Ziemassvētku brīnums mīt. 

 

Paldies klientiem un partneriem par veik-
smīgu sadarbību un uzticību, izvirzot uzņē-
mumu godinājumam Gada uzņēmums Dunda-
gas novadā 2013! Novada iedzīvotājiem priecī-
gus un gaišus Ziemassvētkus, veiksmīgu 
Jauno gadu ar veselību, saticību un cerību 
piepildīšanos!  

 

Nr. 22 (171) decembris 2013 Dundagas novada pašvaldības izdevums 

Dundadznieks 

Gada nogalē 
 

21. XII Ziemassvētku eglīte pirmsko-
las vecuma bērniem Kolkā un Vīdalē, 
22. XII — Kaļķos un Dundagā. 

31. XII plkst. 22.00 Vecgada balle 
Dundagas pilī ar grupu Labvakar plus. 
Ieeja Ls 2.  

31. XII plkst. 23.00 Vecgada balle 
Kolkas tautas namā ar grupu Pilnmēness. 
Ieeja Ls 2.  

www.dundaga.lv 

Priecīgus Ziemassvētkus! 
Laimīgu Jauno gadu! 

Cerībām — zaļas egles sīkstumu, 
Darbiem — dvēseles mūžību, 
Domām — Ziemassvētku sniega baltumu! 

 
Atskatoties uz aizgājušo gadu, vēlamies pateikt milzīgu paldies visiem 

pašvaldības sadarbības partneriem, pašvaldības iestāžu darbiniekiem, katram 
iedzīvotājam par to, ka jūs mums esat, par jūsu līdzdalību mūsu novada dzī-
ves un attīstības veidošanā! 

Ar cerību un ticību, ar jaunu apņemšanos sevī sagaidīsim un uzsāksim 
Jauno gadu, vēlēsim cits citam ne tikai laimi un prieku, bet arī pacietību,  
līdzcietību un sapratni, spēju saglabāt sevī labestību un prieku. 

Novēlam gaišus svētkus visiem dundadzniekiem katrā mājā, katrā ģime-
nē šeit un arī tālumā. 

 

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns un izpilddirektore Inga Ralle 
 
 

Gadu mijā  

I/k Auto un būve 

Velgas Eizenbergas zīmējums 



2 

2002. gada novembris DUNDADZNIEKS   V i l k u   mēn e s i s  D u n d a d z n i e k s   2 01 3  

 

Nolēma nomainīt Valsts kadastra infor-
mācijas sistēmā 27 reģistrēto pašvaldības au-
toceļu nosaukumus. 

Izslēdza no pašvaldības bilances automa-
šīnu Scania DV 4212 ar vērtību Ls 1032. 

Piešķīra Ls 600 finansējumu novada paš-
valdības iestāžu darbinieku gada nogales 
kultūras pasākumam. 

Nolēma slēgt līgumu ar biedrību Atpūtas-
Bāzes.lv par dalību vasaras rallijā 2014. gadā 
un piešķīra dalības finansējumu Ls 400. 

Nolēma sagatavot un iesniegt projekta 
pieteikumu Piekrastes teritoriju vēsturiskās kul-
tūras izpausmes mūsdienu jauniešu mākslā par 
kopējo projekta attiecināmo izmaksu sum-
mu Ls 27409,20 Kultūras ministrijas izsludi-
nātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu in-
strumenta 2009.–2014. gada perioda prog-
rammas Kultūras un dabas mantojuma saglabā-
šana un atjaunošana neliela apjoma grantu 
shēmas Kultūras apmaiņa programmā. 

Pieņēma novada pašvaldības 28.11.2013. 
saistošos noteikumus: nr. 30 Par speciālajiem 
pabalstiem un nr. 31 Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem. 

Nolēma no 01.01.2014. apmaksāt novada 

skolās 3. klašu skolēniem pilnā apmērā brīv-
pusdienas, finansējumu paredzot visam 
2014. gadam (9 mēneši), t.i., Ls 5900 gadā jeb 
Ls 660 mēnesī. 

Piešķīra finansējumu 2014. gadā novada 
izglītības iestādēm projektā iesākto speci-
ālistu darbības nodrošināšanai Ls 1060 
(€ 1508) mēnesī, par pamatu ņemot algas lik-
mi Ls 280: 1) Dundagas vidusskolai — 0,85 
slodžu apmaksai; 2) Kolkas pamatskolai — 
1,70 slodžu apmaksai; 3) Mazirbes internāt-
pamatskolai — 0,5 slodžu apmaksai 

Atzina par spēkā neesošu 29.09.2011. no-
vada domes lēmumu nr. 245, un Kolkas pa-
matskolas struktūrvienības internāta Rūķu 
nams bērniem, kuri nav atzīti ar Bāriņtiesas 
un Sociālā dienesta lēmumu par sociālā riska 
grupas bērniem un ir uzņemti pēc vecāku 
vai aizbildņa iesnieguma, noteica maksu par 
ēdināšanu, ņemot vērā faktiskos izdevumus 
mēnesī. 

Atļāva atlīdzības pieaugumam 2014. gada 
budžetā plānot līdz Ls 85 000 latu no pašval-
dības pašas budžeta; darba grupai ar 
31.10.2013. domes lēmumu noteiktā uzdevu-
ma izpildi pagarināt līdz 12.12.2013.; uzdeva 
darba grupai izstrādāt kritērijus gabaldarba 

apjoma noteikšanai apkopējiem un sētnie-
kiem. 

Atbalstīja pašvaldības iestāžu, interešu 
grupu sadarbības dibināšanu ar Žambergas 
pašvaldību Čehijas Republikā. 

Bērnudārzā Kurzemīte: 1) noteica nemainī-
gu dienas maksu izglītojamiem vecumā no 1 
līdz 3 gadiem par 3 ēdienreizēm — 0,85 san-
tīmi — un Ls 1 — 4 līdz 6 gadīgajiem; 2) atcēla 
dienas maksu Ls 0,20 par vietas saglabāšanu 
(novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 
15 par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas 
kārtību, punkti 34., 35., 36. nosaka kārtību 
par vietas saglabāšanu vai izglītojamā atskai-
tīšanu); 3) atcēla maksu Ls 0,30 dienā par 
ēdiena sagatavošanu. 

Nolēma izbūvēt parkā lielas jaudas elek-
tropieslēgumu par Ls 1126,69 un Mazās skolas 
sporta zālē novērst akustisko defektu par 
Ls 3500. Papildus vajag Ls 1200. 

Piešķīra pārvaldes budžetam papildus 
Ls 1069,84: Skolotāju dienas pasākuma sarī-
košanas izdevumu segšanai Ls 320; dāvanu 
maisiņiem Ls 459,80 un rullo žalūzijām — 
Ls 290,04. 

Atļāva SIA Talce paredzēto darbību: smilts 
un smilts–grants ieguvi 6,13 ha paplašinātajā 
platībā atradnē Jaunkalni II līdz gruntsūdens 
līmenim. Smilts un smilts–grants ieguve pie-
ļaujama pēc Dundagas pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumu apstiprināšanas. 

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma Pils ielas apbūve zemes 
vienībai, sadalot to 5 daļās; nekustamā īpašu-

ma Bāriņi zemes vienībai, sadalot to 6 daļās; 
nekustamajam īpašumam Brūklenāji, sadalot 
to 2 daļās; nekustamā īpašuma Silmaļi zemes 
vienībai, sadalot to 2 daļās; nekustamā īpašu-
ma Veidnieki zemes vienībai, sadalot to 3 da-
ļās. 

Piekrita sadalīt nekustamos īpašumus Bā-
riņi–1 un Uzpiļkalni. Piekrita, ka Hanss 
Herbsts iegūst īpašumā no nekustamā īpašu-
ma Bāriņi–1 atdalāmo zemes vienību Mazbāri-
ņi. Nolēma grozīt novada domes 24.10.2013. 
sēdes lēmumu Nr. 239 Par zemes ierīcības pro-
jekta izstrādi nekustamajam īpašumam 
«Trumpas». 

Piekrita grozīt SIA Kolkas ūdens statūtus, 
lai apsaimniekotu daudzdzīvokļu mājas Kol-
kas ciemā. 

Pieņēma noteikumus Medību tiesību pie-
šķiršanas noteikumi.  

Nolēma atzīt Kolkas evaņģēliski luteriska-
jai draudzei īpašuma tiesības uz vairākiem 
zemes gabaliem. 
Četras personas uzņēma dzīvojamās platī-

bas piešķiršanas rindā un vienai piešķīra dzī-
vokli Nevejas skolā. Vienai personai anulēja 
deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas pa-
gastā Kārļmuižas Kārļos. Nolēma vienai nova-
da iedzīvotājai finansēt sociālo aprūpi SIA 
Dundagas veselības centrs. 

Sakarā ar sociālā pedagoga maiņu Dunda-
gas vidusskolā grozīja Dundagas novada paš-
valdības Starpinstitucionālo sadarbības ko-
misijas sastāvu darbam ar risku ģimenēm.  

 

Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

Domes sēdē 28. novembrī 

  Runas vīriem ir spēks rokās 

Apstiprināti ar Dundagas novada Domes 26.09.2013. 
lēmumu nr. 203 (prot. nr. 18, 5. §) 
Dundagas novada pašvaldības 26.09.2013. 
saistošie noteikumi nr. 12 
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 
domes 28.04.2011. saistošajos noteiku-
mos nr. 6 Par sociālās palīdzības un  
citiem pabalstiem Dundagas novadā 
Dundagas novada Dundagas pagastā 26.09.2013.  
Izdoti, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 43. 
panta trešo daļu; Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35. panta otro, ceturto un piekto 
daļu, likuma Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā 25. panta pirmo daļu; Ministru kabineta 
30.03.2010. noteikumu nr. 299 Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 19.4. 
apakšpunktu; Ministru kabineta 19.12.2006. noteiku-
mu nr. 1036 Audžuģimenes noteikumi 43. punktu; Mi-
nistru kabineta 17.06.2009. noteikumu nr. 550 Kārtība, 
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garan-
tētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdza-
ma vienošanās par līdzdarbību 13. punktu. 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 
2011. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 
6 Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dun-
dagas novadā šādus grozījumus: 

Aizstāt 10. punktā apzīmējumu un skaitli «Ls 
40,00» ar skaitli un vārdu «60 euro». 

Aizstāt 11. punktā apzīmējumu un skaitli «Ls 
20,00» ar skaitli un vārdu «30 euro». 

Aizstāt 13. punktā apzīmējumu un skaitli «Ls 
100,00» ar skaitli un vārdu «145 euro» un apzī-
mējumu un vārdu «Ls 175,00» ar skaitli un vār-
du «250 euro». 

Aizstāt 14. punktā apzīmējumu un skaitli «Ls 
200,00» ar skaitli un vārdu «285 euro». 

Aizstāt 16. punktā apzīmējumu un skaitli «Ls 
50,00» ar skaitli un vārdu «75 euro» un apzīmē-
jumu un skaitli «Ls 400,00» ar vārdiem «550 eu-
ro». 

Aizstāt 18. punktā apzīmējumu un skaitli «Ls 
50,00» ar skaitli un vārdu «75 euro», apzīmēju-
mu un skaitli «Ls 75,00» ar skaitli un vārdu 
«110 euro» un apzīmējumu un skaitli «Ls 
100,00» ar skaitli un vārdu «145 euro». 

Aizstāt 19. punktā apzīmējumu un skaitli «Ls 
100,00» ar skaitli un vārdu «145 euro». 

Aizstāt 20. punktā apzīmējumu un skaitli «Ls 
5,00» ar skaitli un vārdu «10 euro». 

Aizstāt 21. punktā apzīmējumu un skaitli «Ls 
50,00» ar skaitli un vārdu «75 euro». 

Aizstāt 22. punktā apzīmējumu un skaitli «Ls 
30,00» ar skaitli un vārdu «45 euro». 

Aizstāt 23.1. apakšpunktā apzīmējumu un 
skaitli «Ls 50,00» ar skaitli un vārdu «75 euro». 

Aizstāt 23.2. apakšpunktā apzīmējumu un 
skaitli «Ls 30,00» ar skaitli un vārdu «45 euro». 

Aizstāt 24.1. apakšpunktā apzīmējumu un 
skaitli «Ls 10,00» ar skaitli un vārdu «15 euro». 

Aizstāt 25.1. apakšpunktā apzīmējumu un 

skaitli «Ls 20,00» ar skaitli un vārdu «30 euro». 
Aizstāt 25.2. apakšpunktā apzīmējumu un 

skaitli «Ls 30,00» ar skaitli un vārdu «45 euro». 
Aizstāt 25.3. apakšpunktā apzīmējumu un 
skaitli «Ls 40,00» ar skaitli un vārdu «60 euro». 

Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ievieša-
nas dienā. 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
[ [ [ 

Apstiprināti ar Dundagas novada Domes 26.09.2013. 
lēmumu nr. 204 (prot. nr. 18, 5.§) 
Dundagas novada pašvaldības 26.09.2013. 
saistošie noteikumi nr. 13 
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 
domes 24.03.2010. saistošajos noteiku-
mos nr. 11 Par palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā 
Dundagas novada Dundagas pagastā 26.09.2013.  
Izdoti, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15., 21. 
pantu; likumu Par dzīvojamo telpu īri un likumu Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 
2010. gada 24. marta saistošajos noteikumos nr. 
11 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā šā-
dus grozījumus: 

Svītrot 13.2. apakšpunktā vārdu «latos». 
Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ievieša-

nas dienā. 
Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
[ [ [ 

Apstiprināti ar Dundagas novada Domes 26.09.2013. 
lēmumu nr. 206 (prot. nr. 18, 5. §) 
Dundagas novada pašvaldības 26.09.2013. 
saistošie noteikumi nr. 15 
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 
domes 28.07.2010. saistošajos noteiku-
mos nr. 19 Par pašvaldības nodevām par 
reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu 
publiskās vietās Dundagas novadā 
Dundagas novada Dundagas pagastā 26.09.2013.  
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta 
pirmās daļas 3. punktu un likuma Par nodokļiem un 
nodevām 12. panta pirmās daļas 7. punktu. 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 
2010. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos nr. 
19 Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, 
sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Dundagas 
novadā šādus grozījumus: 

Izteikt 3.1. apakšpunktu šādā reakcijā: 
«3.1. Dundagas novada nodevas par reklā-

mas izvietošanu likmes aprēķināšanas kārtību 
nosaka Dundagas novada dome. Tarifs ir 1 euro 
par reklāmas vienu kvadrātmetru mēnesī. Ja 
reklāmas vai reklāmas nesēja izmērs ir mazāks 
par vienu kvadrātmetru, aprēķinos tiek piemē-
rots tarifs 1 euro. 

Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja iz-
mēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas adre-
si, kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēša-

nas ilgumu pašvaldības node-
vas aprēķināšanai iesniedz 
reklāmas izvietotājs, kurš at-
bildīgs par sniegto ziņu parei-
zību.» 

Aizstāt 3.2. apakšpunktā 
apzīmējumu un skaitli «Ls 1» 
ar skaitli un vārdu «1 euro». 

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā euro ieviešanas dienā. 

Domes priekšsēdētājs  
G. Laicāns 

[ [ [ 
Apstiprināti ar Dundagas novada 
Domes 26.09.2013. lēmumu nr. 
207 (prot. nr. 18, 5. §) 
Dundagas novada pašvaldības 
26.09.2013. saistošie noteikumi 
nr. 16 
Grozījumi Dundagas nova-
da pašvaldības domes 
23.09.2009. saistošajos 
noteikumos nr. 9 Nodeva 
par Dundagas novada paš-
valdības izsniegtajiem ofi-
ciālajiem dokumentiem 
un apliecinātām to kopi-
jām 
Dundagas novada Dundagas pa-
gastā 26.09.2013.  
Izdoti saskaņā ar likuma Par paš-
valdībām 14. panta trešo daļu, li-
kuma Par nodokļiem un nodevām 
12. panta pirmās daļas 1. punktu. 

Izdarīt Dundagas novada 
pašvaldības domes 2009. gada 
23. septembra saistošajos no-
teikumos nr. 9 Nodeva par 
Dundagas novada pašvaldības 
izsniegtajiem oficiālajiem doku-
mentiem un apliecinātām to ko-
pijām šādus grozījumus: 

Aizstāt 1. punktā apzīmē-
jumu «LVL» ar vārdu «euro», 
apzīmējumu «Ls» ar vārdu 
«euro», skaitli «3» ar skaitli 
«4», skaitli «4» ar skaitli «5» 
un skaitli «5» ar skaitli «7». 

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā euro ieviešanas dienā. 

Domes priekšsēdētājs  
G. Laicāns 

[ [ [ 
Apstiprināti ar Dundagas novada Domes 26.09.2013. 
lēmumu nr. 208 (prot. nr. 18, 5. §) 
Dundagas novada pašvaldības 26.09.2013. 
saistošie noteikumi nr. 17 
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 
domes 24.03.2010. saistošajos notei-
kumos nr. 8 Par nekustamā īpašuma  
nodokļa un zemes nomas maksas atvieg-
lojumu piešķiršanu Dundagas novadā 
Dundagas novada Dundagas pagastā 26.09.2013.  
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta 

trešo daļu, likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 
5. panta trešo un ceturto daļu un Ministru kabineta 
30.08.2005. noteikumu nr. 644 Noteikumi par neizpir-
ktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību 7. punktu. 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 
2010. gada 24. marta saistošajos noteikumos nr. 
8 Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas 
maksas atvieglojumu piešķiršanu Dundagas novadā 
šādus grozījumus: 

Izteikt 7.1. apakšpunktu šādā reakcijā: 
«7.1. kam par viena nekustamā īpašuma ob-

jektu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma 
nodoklis vai zemes nomas maksa taksācijas ga-

Saistošie noteikumi 

Nr.p.k. 
Nosaukums un kods  
(balstoties uz Ministru kabineta 22.12.2009. 
noteikumu nr. 1620 «Noteikumi par būvju 
klasifikāciju» sniegto būvju klasifikāciju) 

No-
jauk-
šanai 
(euro) 

Restaurācijām, 
renovācijām, 

rekonstrukcijām 
(euro) 

Jaun-
būvēm 
(euro) 

4.1. ĒKAS                                            1    
4.1.1. Dzīvojamās mājas                      11    

4.1.1.1. Viena dzīvokļa mājas                111 5 10 20 
4.1.1.2. Divu vai vairāku dzīvokļu mājas112 5 20 25 
4.1.1.3. D a žād u  s o c iā l o  g rupu  ko p - 

dzīvojamās mājas                     113 
5 20 25 

4.1.2. Nedzīvojamās ēkas               12    
4.1.2.1. Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma 

ēkas                                           121 
20 45 70 

4.1.2.2. Biroju ēkas                                122 20 45 70 
4.1.2.3. Vairumtirdzniecības un mazum- 

tirdzniecības ēkas                     123 
20 45 70 

4.1.2.4. Satiksmes un sakaru ēkas        124 25 70 95 
4.1.2.5. Rūpnieciskās un ražošanas ēkas un 

noliktavas                                  125 
25 70 95 

4.1.2.6. Ēkas pašizklaides pasākumiem, izglītī-
bas, slimnīcu vai veselības aprūpes 
iestāžu vajadzībām                   126 

20 45 70 

4.1.2.7. Citas nedzīvojamās ēkas          127 5 20 25 
4.2. INŽENIERBŪVES                         2    

4.2.1. Transporta būves                      21 25 70 95 
4.2.2. Cauruļvadi, sakaru un elektro-

pārvades līnijas                           22 
25 70 95 

4.2.3. Kompleksās būves rūpnieciskās ražo-
šanas uzņēmumos                      23 

25 70 95 

4.2.4. Citas inženierbūves                    24 10 20 25 
Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 

Apstiprināti ar Dundagas novada Domes 26.09.2013. lēmumu nr. 205 (prot. 
nr. 18, 5. §) 
Dundagas novada pašvaldības 26.09.2013. saistošie noteikumi 
nr. 14 
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 
27.10.2011. saistošajos noteikumos nr. 20  
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā 
Dundagas novada Dundagas pagastā 26.09.2013.  
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 15. punktu, 
likuma Par nodokļiem un nodevām 12. panta pirmās daļas 10. punktu. 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 2011. gada 27. ok-
tobra saistošajos noteikumos nr. 20 Nodeva par būvatļaujas saņemša-
nu Dundagas novadā šādus grozījumus: 

Izteikt 4. punktu šādā redakcijā: «4. Nodevas likmes par būv-
atļaujas saņemšanu: 
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dā pārsniedz 14 euro;» 
Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ievieša-

nas dienā. 
Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
[ [ [ 

Apstiprināti ar Dundagas novada Domes 26.09.2013. 
lēmumu nr. 209 (prot. nr. 18, 5. §) 
Dundagas novada pašvaldības 26.09.2013. 
saistošie noteikumi nr. 18  
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 
domes 24.01.2013. saistošajos noteiku-
mos nr. 2 Par zemesgabalu nomas mak-
sas apmēru 
Dundagas novada Dundagas pagastā 26.09.2013.  
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta 
trešo daļu; Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu 
nr. 735 Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 18. 
punktu. 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 
2013. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos 
nr. 2 Par zemesgabalu nomas maksas apmēru šādus 
grozījumus: 

Aizstāt 2. punktā apzīmējumu un skaitli «Ls 
3,00» ar skaitli un vārdu «4 euro» un apzīmēju-
mu «Ls/m2» ar apzīmējumu «euro/m2». 

Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ievieša-
nas dienā. 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
[ [ [ 

Apstiprināti ar Dundagas novada Domes 26.09.2013. 
lēmumu nr. 210 (prot. nr. 18, 5. §) 
Dundagas novada pašvaldības 26.09.2013. 
saistošie noteikumi nr. 19 
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 
domes 28.04.2010. saistošajos noteiku-
mos nr. 12 Dundagas novada kapsētu iz-
veidošanas un uzturēšanas noteikumi  
Dundagas novada Dundagas pagastā 26.09.2013.  
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15. panta 
pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. 
punktu, 43. panta pirmās daļas 4. un 9. punktu; Mi-
nistru kabineta 29.12.1998. noteikumiem nr. 502 Aiz-
sargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika.  

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 
2010. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos nr. 
12 Dundagas novada kapsētu izveidošanas un uztu-
rēšanas noteikumi šādus grozījumus: 

Aizstāt 10.3. apakšpunktā apzīmējumus un 
skaitli «Ls 30,-» ar skaitli un vārdu «40 euro». 

Aizstāt 10.5. apakšpunktā apzīmējumus un 
skaitli «Ls 100-» ar skaitli un vārdu «140 euro». 

Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ievieša-
nas dienā. 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
[ [ [ 

Apstiprināti ar Dundagas novada Domes 26.09.2013. 
lēmumu nr. 211 (prot. nr. 18, 5. §) 
Dundagas novada pašvaldības 26.09.2013. 
saistošie noteikumi nr. 20 
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 
domes 22.06.2011. saistošajos noteiku-
mos nr. 7 Par ielu tirdzniecības kārtību 
Dundagas novadā 
Dundagas novada Dundagas pagastā 26.09.2013.  
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta 
pirmās daļas 3. punktu, 43. panta pirmās daļas 3. pun-
ktu; likuma Par nodokļiem un nodevām 12. panta pir-
mās daļas 4. punktu; Ministru kabineta 12.05.2010. 
noteikumu nr. 440 Noteikumi par tirdzniecības veidiem, 
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizē-
šanas kārtību 9. punktu. 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 
2011. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos nr. 
7 Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā 
šādus grozījumus: 

Aizstāt pielikuma nr. 3 tabulas pirmajā rindā 
apzīmējumu un skaitli «Ls 3,00» ar skaitli un 
vārdu «4 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 3 tabulas otrajā rinā 
apzīmējumu un skaitli «Ls 5,00» ar skaitli un 
vārdu «7 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 3 tabulas trešajā rindā 
apzīmējumu un skaitli «Ls 3,00» ar skaitli un 
vārdu «4 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 3 tabulas ceturtajā rin-
dā apzīmējumu un skaitli «Ls 7,00» ar skaitli un 
vārdu «9 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 3 tabulas piektajā rindā 
apzīmējumu un skaitli «Ls 1,00» ar skaitli un 
vārdu «1 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 3 tabulas sestajā rindā 
apzīmējumu un skaitli «Ls 1,00» ar skaitli un 
vārdu «1 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 3 tabulas septītajā rin-
dā apzīmējumu un skaitli «Ls 3,00» ar skaitli un 
vārdu «4 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 3 tabulas astotajā rindā 
apzīmējumu un skaitli «Ls 10,00» ar skaitli un 
vārdu «14 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 3 tabulas devītajā rindā 
apzīmējumu un skaitli «Ls 10,00» ar skaitli un 
vārdu «14 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 3 tabulas desmitajā 

rindā apzīmējumu un skaitli «Ls 3,00» ar skaitli 
un vārdu «4 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 4 tabulas pirmajā rindā 
skaitli «3,70» ar skaitli un vārdu «5 euro» un 
skaitli «6,00» ar skaitli un vārdu «8 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 4 tabulas otrajā rindā 
skaitli «0,90» ar skaitli un vārdu «1 euro» un 
skaitli «1,30» ar skaitli un vārdu «1,50 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 4 tabulas trešajā rindā 
skaitli «1,30» ar skaitli un vārdu «1,50 euro» un 
skaitli «1,50» ar skaitli un vārdu «2 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 4 tabulas ceturtajā rin-
dā skaitli «1,90» ar skaitli un vārdu «2 euro» un 
skaitli «2,50» ar skaitli un vārdu «3,50 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 4 tabulas piektajā rindā 
skaitli «3,10» ar skaitli un vārdu «4 euro» un 
skaitli «4,90» ar skaitli un vārdu «6 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 5 tabulas pirmajā rindā 
apzīmējumu un skaitli «Ls 20,00» ar skaitli un 
vārdu «28 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 5 tabulas otrajā rindā 
apzīmējumu un skaitli «Ls 50,00» ar skaitli un 
vārdu «71 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 5 tabulas trešajā rindā 
apzīmējumu un skaitli «Ls 30,00» ar skaitli un 
vārdu «42 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 5 tabulas ceturtajā rin-
dā apzīmējumu un skaitli «Ls 70,00» ar skaitli 
un vārdu «99 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 5 tabulas piektajā rindā 
apzīmējumu un skaitli «Ls 10,00» ar skaitli un 
vārdu «14 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 5 tabulas sestajā rindā 
apzīmējumu un skaitli «Ls 10,00» ar skaitli un 
vārdu «14 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 5 tabulas septītajā rin-
dā apzīmējumu un skaitli «Ls 15,00» ar skaitli 
un vārdu «21 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 5 tabulas astotajā rindā 
apzīmējumu un skaitli «Ls 20,00» ar skaitli un 
vārdu «28 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 5 tabulas devītajā rindā 
apzīmējumu un skaitli «Ls 20,00» ar skaitli un 
vārdu «28 euro». 

Aizstāt pielikuma nr. 5 tabulas desmitajā 
rindā apzīmējumu un skaitli «Ls 20,00» ar skait-
li un vārdu «28 euro». 

Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ievieša-
nas dienā. 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
[ [ [ 

Apstiprināti ar Dundagas novada Domes 26.09.2013. 
lēmumu nr. 212 (prot. nr. 18, 5. §) 
Dundagas novada pašvaldības 26.09.2013. 
saistošie noteikumi nr. 21 
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 
domes 22.12.2011. saistošajos noteiku-
mos nr. 25 Par Dundagas novada pašval-
dības līdzfinansējuma piešķiršanu 
Dundagas novada Dundagas pagastā 26.09.2013.  
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 12. pantu, 
43. panta trešo daļu. 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 
2011. gada 22. decembra saistošajos noteiku-
mos nr. 25 Par Dundagas novada pašvaldības līdzfi-
nansējuma piešķiršanu šādus grozījumus: 

Aizstāt 3. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 6000» ar skaitli un vārdu «8600 euro» un ap-
zīmējumu un skaitli «Ls 4800» ar skaitli un vār-
du «6900 euro». 

Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ievieša-
nas dienā. 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
[ [ [ 

Apstiprināti ar Dundagas novada Domes 26.09.2013. 
lēmumu nr. 213 (prot. nr. 18, 5. §) 
Dundagas novada pašvaldības 26.09.2013. 
saistošie noteikumi nr. 22 
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 
domes 26.04.2012. saistošajos noteiku-
mos nr. 11 Par sabiedrisko kārtību 
Dundagas novada Dundagas pagastā 26.09.2013.  
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta 
pirmās daļas 16. punktu, 43. panta pirmās daļas 
4. punktu; Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodek-
sa 5. pantu, 26. panta trešo daļu. 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 
2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos 
nr. 11 Par sabiedrisko kārtību šādus grozījumus: 

Aizstāt 6. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 10,00» ar skaitli un vārdu «15 euro», apzī-
mējumu un skaitli «Ls 150,00» ar skaitli un vār-
du «200 euro», apzīmējumu un skaitli «Ls 50,00» 
ar skaitli un vārdu «70 euro» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 500,00» ar skaitli un vārdu «700 eu-
ro». 

Aizstāt 7. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 50,00» ar skaitli un vārdu «70 euro», apzī-
mējumu un skaitli «Ls 250,00» ar skaitli un vār-
du «350 euro», apzīmējumu un skaitli «Ls 
150,00» ar skaitli un vārdu «200 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 1000,00» ar skaitli un 

vārdu «1400 euro». 
Aizstāt 8. punktā apzīmējumu un skaitli 

«Ls 20,00» ar skaitli un vārdu «30 euro», apzī-
mējumu un skaitli «Ls 150,00» ar skaitli un vār-
du «200 euro», apzīmējumu un skaitli «Ls 
100,00» ar skaitli un vārdu «150 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 500,00» ar skaitli un vār-
du «700 euro». 

Aizstāt 9. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 50,00» ar skaitli un vārdu «70 euro», apzī-
mējumu un skaitli «Ls 250» ar skaitli un vārdu 
«350 euro», apzīmējumu un skaitli «Ls 100,00» 
ar skaitli un vārdu «150 euro» un apzīmējumu 
un skaitli «Ls 1000,00» ar skaitli un vārdu «1400 
euro». 

Aizstāt 10. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 50,00» ar skaitli un vārdu «70 euro», apzī-
mējumu un skaitli «Ls 250,00» ar skaitli un vār-
du «350 euro», apzīmējumu un skaitli 
«Ls 100,00» ar skaitli un vārdu «150 euro» un 
apzīmējumu un skaitli «Ls 1000,00» ar skaitli 
un vārdu «1400 euro». 

Aizstāt 11. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 10,00» ar skaitli un vārdu «15 euro», apzī-
mējumu un skaitli «Ls 50,00» ar skaitli un vārdu 
«70 euro», apzīmējumu un skaitli «Ls 20,00» ar 
skaitli un vārdu «30 euro», apzīmējumu un 
skaitli «Ls 150,00» ar skaitli un vārdu «200 eu-
ro». 

Aizstāt 12. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 100,00» ar skaitli un vārdu «150 euro». 

Aizstāt 13. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 20,00» ar skaitli un vārdu «30 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 200,00» ar skaitli un vār-
du «300 euro». 

Aizstāt 14. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 100,00» ar skaitli un vārdu «150 euro». 

Aizstāt 15. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 20,00» ar skaitli un vārdu «30 euro», apzī-
mējumu un skaitli «Ls 200,00» ar skaitli un vār-
du «300 euro». 

Aizstāt 16. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 50,00» ar skaitli un vārdu «70 euro». 

Aizstāt 17. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 200,00» ar skaitli un vārdu «300 euro». 

Aizstāt 18. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 50,00» ar skaitli un vārdu «70 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 250,00» ar skaitli un vār-
du «350 euro». 

Aizstāt 19. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 100,00» ar skaitli un vārdu «150 euro» un 
apzīmējumu un skaitli «Ls 200» ar skaitli un 
vārdu «300 euro». 

Aizstāt 20. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 20,00» ar skaitli un vārdu «30 euro», apzī-
mējumu un skaitli «Ls 200,00» ar skaitli un vār-
du «300 euro», apzīmējumu un skaitli «Ls 50,00» 
ar skaitli un vārdu «70 euro» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 500,00» ar skaitli un vārdu «700 eu-
ro». 

Aizstāt 21. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 25,00» ar skaitli un vārdu «35 euro». 

Aizstāt 22. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 10,00» ar skaitli un vārdu «15 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 100,00» ar skaitli un vār-
du «150 euro». 

Aizstāt 23. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 50,00» ar skaitli un vārdu «70 euro». 

Aizstāt 24. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 20,00» ar skaitli un vārdu «30 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 100,00» ar skaitli un vār-
du «150 euro». 

Aizstāt 25. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 20,00» ar skaitli un vārdu «30 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 250,00» ar skaitli un vār-
du «350 euro». 

Aizstāt 26. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 20,00» ar skaitli un vārdu «30 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 150,00» ar skaitli un vār-
du «200 euro». 

Aizstāt 27. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 50,00» ar skaitli un vārdu «70 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 200,00» ar skaitli un vār-
du «300 euro». 

Aizstāt 28. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 30,00» ar skaitli un vārdu «40 euro», apzī-
mējumu un skaitli «Ls 100,00» ar skaitli un vār-
du «150 euro», apzīmējumu un skaitli «Ls 50,00» 
ar skaitli un vārdu «70 euro» un apzīmējumu un 
skaitli «Ls 500,00» ar skaitli un vārdu «700 eu-
ro». 

Aizstāt 29. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 10,00» ar skaitli un vārdu «15 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 50,00» ar skaitli un vārdu 
«70 euro». 

Aizstāt 30. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 10,00» ar skaitli un vārdu «15 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 50,00» ar skaitli un vārdu 
«70 euro». 

Aizstāt 31. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 50,00» ar skaitli un vārdu «70 euro». 

Aizstāt 32. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 10,00» ar skaitli un vārdu «15 euro». 

Aizstāt 33. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 10,00» ar skaitli un vārdu «15 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 30,00» ar skaitli un vārdu 
«40 euro». 

Aizstāt 34. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 50,00» ar skaitli un vārdu «70 euro». 

Aizstāt 35. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 50,00» ar skaitli un vārdu «70 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 100,00» ar skaitli un vār-
du «150 euro». 

Aizstāt 36. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 10,00» ar skaitli un vārdu «15 euro». 

Aizstāt 37. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 10,00» ar skaitli un vārdu «15 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 30,00» ar skaitli un vārdu 
«40 euro». 

Aizstāt 38. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 20,00» ar skaitli un vārdu «30 euro». 

Aizstāt 39. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 20,00» ar skaitli un vārdu «30 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 50,00» ar skaitli un vārdu 
«70 euro». 

Aizstāt 40. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 100,00» ar skaitli un vārdu «150 euro». 

Aizstāt 41. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 50,00» ar skaitli un vārdu «70 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 250,00» ar skaitli un vār-
du «350 euro». 

Aizstāt 42. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 10,00» ar skaitli un vārdu «15 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 20,00» ar skaitli un vārdu 
«30 euro». 

Aizstāt 43. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 10,00» ar skaitli un vārdu «15 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 50,00» ar skaitli un vārdu 
«70 euro». 

Aizstāt 44. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 10,000» ar skaitli un vārdu «150 euro». 

Aizstāt 45. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 25,00» ar skaitli un vārdu «35 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 250,00» ar skaitli un vār-
du «300 euro». 

Aizstāt 46. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 10,00» ar skaitli un vārdu «15 euro». 

Aizstāt 47. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 5,00» ar skaitli un vārdu «10 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 20,00»» ar skaitli un vār-
du «30 euro». 

Aizstāt 48. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 5,00» ar skaitli un vārdu «10 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 20,00» ar skaitli un vārdu 
«30 euro». 

Aizstāt 49. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 10,00»» ar skaitli un vārdu «15 euro». 

Aizstāt 50. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 50,00»» ar skaitli un vārdu «70 euro». 

Aizstāt 51. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 10,00»» ar skaitli un vārdu «15 euro». 

Aizstāt 52. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 50,00» ar skaitli un vārdu «70 euro». 

Aizstāt 54. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 10,00» ar skaitli un vārdu «15 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 50,00» ar skaitli un vārdu 
«70 euro». 

Aizstāt 55. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 20,00» ar skaitli un vārdu «30 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 50,00» ar skaitli un vārdu 
«70 euro». 

Aizstāt 56. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 20,00» ar skaitli un vārdu «30 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 50,00» ar skaitli un vārdu 
«70 euro». 

Aizstāt 57. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 5,00» ar skaitli un vārdu «10 euro» un apzī-
mējumu un skaitli «Ls 20,00» ar skaitli un vārdu 
«30 euro». 

Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ievieša-
nas dienā. 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
[ [ [ 

Apstiprināti ar Dundagas novada Domes 26.09.2013. 
lēmumu nr. 214 (prot. nr. 18, 5. §) 
Dundagas novada pašvaldības 26.09.2013. 
saistošie noteikumi nr. 23  
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 
domes 29.09.2011. saistošajos noteiku-
mos nr. 19 Par Dundagas novada simboli-
ku 
Dundagas novada Dundagas pagastā 26.09.2013.  
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta 
pirmās daļas 7. punktu. 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 
2011. gada 29. septembra saistošajos noteiku-
mos nr. 19 Par Dundagas novada simboliku šādus 
grozījumus: 

1. Aizstāt 16. punktā skaitli un vārdu «50,00 
latiem» ar skaitli un vārdu «70 euro». 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ie-
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— Kārli, tu tagad esi vadītājs rekolekciju 
centrā, kopš septembra kalpo Mazirbes un 
Kolkas draudzē. Cerēsim, ka tas ir uz palik-
šanu. Tāpēc arī gribas iepazīties tuvāk. Kā 
tu nonāci pie Dieva vai, laikam jau, kā Dievs 
tevi atrada? 

Kārlis: — Mans apzinātais ceļš pie Dieva 
sākās, kad biju 23 gadus vecs un draugi mani 
uzaicināja kļūt par krusttēvu viņu puikam. 
Apvaicājos mācītājam Dubultu draudzē, jo tā 
bija arī viņu draudze. Esot jānokristās, jāie-
svētās. Tieši tad draudzē notika Alfa kurss, 
un tur es piedzīvoju īstu pagriezienu. Līdz 
tam biju dzīvojis ierastu jaunieša dzīvi — 
strādāju, kalu lielos dzīves plānus un brīvajā 
laikā tusējos. Nebiju ateists, bet nebiju arī 
ticīgs. Par Kristu maz zināju. Alfa kursā sa-
pratu, ka Dievs un Jēzus Kristus — tas ir pa 
īstam. Tālāk jau kalpošana Alfa kursā, darbs 
ar jauniešiem, Lutera akadēmija. Iesāku mā-
cīties draudžu darbiniekos, bet pēc pirmā 
gada pārgāju uz pastorālo nodaļu.  

Izvēli palikt vai nepalikt baznīcā man no-
teica grēksūdze. Vecā dzīve pamatīgi vilka 
atpakaļ. Vienā brīdī sapratu, ka jāizšķiras: 
vai nu, vai nu. Liels paldies mācītājam Gun-
taram Dimantam, kas bieži uzsvēra privāt-
bikts nozīmi un to, ka nevajag vienam pašam 
cīnīties ar saviem grēkiem un netikumiem. 
Devos pie viņa, kādu stundu stāstīju, ko visu 
esmu darījis pret Dieva prātu, un arī tās lie-
tas, no kurām netieku vaļā. Viņš deva labus 
padomus un pasludināja grēku piedošanu. 
Mājās gāju kā spārnos. Tas bija pagrieziena 
punkts, pēc kura aizvien vairāk apzināti ie-
augu baznīcā. 

— Pēdējā laikā man vairāki cilvēki, kas 
no luterāņiem ir konvertējušies katoļos vai 
pareizticīgajos, ir teikuši, ka šādu soli spert 
pamudinājusi arī šajās konfesijās stingri no-
teiktā privātā grēksūdze. Bet iespēja iet uz 
privāto bikti ir arī luterānim!  

Vineta: — Ir dažādi kristieši. Vieni nolie-
cas Dieva priekšā, jo dabū pa pakausi, bet citi 
noliecas, jo viņu sirdis ir iekustinātas. Tomēr 
katra patieso motivāciju redz tikai Dievs. 

Kārlis: — Man pašam ir samērā īsa baznī-
cas pieredze. Zinu to, ka 20. gs. 90. gados par 
privātbikti daudz vēstīja Roberts Feldmanis, 
toreiz ne pārāk izplatītu praksi mūsu baznī-
cā. Tagad par to aizvien vairāk runā un, pal-
dies Dievam, arī praktizē. Luterisms māca, 
ka bikts nav vis soda, bet žēlastības līdzeklis. 
Domāju, ka pareizticībā ir tāpat. Interesanti, 
ka arī pareizticīgajiem teorētiski ir iespēja-
ma vispārējā grēksūdze, šim nolūkam ir pat 
izstrādāta liturģija. Svētajam Kronštates Jā-
nim baznīca savulaik bija devusi atļauju tādu 
noturēt. Cilvēki dievkalpojumā skaļi nosauca 
savus grēkus, bet Sv. Jānis pēc tam pasludi-
nāja grēku piedošanu visai draudzei — līdzīgi 
kā mums luterāņiem mācītājs katrā dievkal-
pojumā pasludina vispārējo grēku piedoša-
nu.  

Luterāņiem ir savs pluss, izteikti uzsvērta 
evaņģēliskā brīvība. Tā neuzliek kādas iz-
teikti formālas prasības katra kristieša garī-
gās dzīves kopšanā, bet man ar nožēlu ir nā-
cies secināt, ka evaņģēlisko brīvību ļoti bieži 
izmanto kā ļaunuma apsegu, lai attaisnotu 
savu slinkumu vai neizdarību. Mans uzskats 

ir: ja cilvēks neiet pie privātbikts, viņš līdz 
galam nespēj satvert Dieva žēlastību, kas nāk 
caur vispārējo grēksūdzi. Un te nav runas 
par privātbikts biežumu — dažas reizes mū-

žā, gadā reizi vai biežāk. Es nenoniecinu vis-
pārējo grēksūdzi, bet to nav iespējams līdz 
galam saprast, ja nav konfrontācijas ar Dievu 
privātbiktī. Protams, Dievs ir žēlsirdīgs, viņš 
dod Svēto Garu, un cilvēks nonāk pie patie-
sas grēkatziņas, pie patiesas nožēlas arī, ja 
nenāk uz privātbikti. Dievs piedod nezināša-
nas laikus, bet, ja apzināti pretojas privāt-
bikts svētībai, tad ir risks kļūt par pašpiede-
vēju, t.i., pats nožēloju, pats sev izsūdzu un 
pats sev pasludinu piedošanu. Tāpēc ir svarī-
gi abas šīs prakses praktizēt kopā. 

Problēma ir tad, ja kristietību sāk spēlēt. 

Bieži cilvēki dzīvo smagos, slēptos grēkos un 
tos nerisina, vai arī ir kāds nodarījums, kura 
vaina joprojām tiek nesta. Privātbikts no šī 
nepanesamā smaguma ļauj tikt vaļā. Svarīgi 
ir izšķirties būt ar Dievu. Man Dieva žēlastī-
ba ļāva skaidri saprast, ka nevarēšu vienlai-
kus palikt iepriekšējā dzīvesveidā un drau-
dzē. Joprojām jūtu, ka Kristus par mani ir sa-
maksājis, un tas lika man atmest veco dzī-
vesveidu. 

— Bet Dievs ir tas, kurš izraugās cilvēku? 
Kārlis: — Dievs aicina katru un neatkarīgi 

no tā, kur viņš ir, katram dod izvēles iespējas 
vajadzīgos brīžos. Līdz ar apustuli Pāvilu ti-
cu, ka Dievs ikvienam ir atklājies, ne pestījo-
šā nozīmē — to vienīgi Kristū sastopam! — 
bet tādā nozīmē, ka tev viņš ir jāmeklē. Un tā 
jau ir tava izvēle, vai tu viņam tuvojies vai 
noraidi. Protams, tu pats nespēj sevi izglābt, 
jo Dievs Svētais Gars ir tas, kurš tevi aicina. 

Tas ir noslēpums.  
— Vinet, kā Dievs tevi izraudzījās?  
Vineta: — Nāku no tipiskas padomju ģi-

menes: mamma skolotāja, tēvs ekskavato-
rists — ceļu būvnieks, baznīcā negāja. Bet tē-
vamāte laukos, būdama ticīga, noteikti lū-
dzās, un Dievs viņas lūgšanas uzklausīja. Es 
Dievu varu slavēt jau no mātes miesām par 
to, ka esmu! Kad man bija pieci mēneši mā-
tes miesās, tad ārsti teica, ka mani vajag iz-
operēt ārā, jo mammai bija veselības sarežģī-
jumi. Mamma slimnīcas palātā, ģērbjoties uz 
operāciju, asi pagriezās, un sāpes pēkšņi pār-
gāja. Negribot mani 
pazaudēt, viņa pie-
cēlās un gāja prom. 
Galvenais ārsts tik 
nopakaļ saucis: tu at-
griezīsies baltās čībi-
ņās. Slimnīcā mamma 
atgriezās vien dzem-
dībās, kas noritēja 
normāli. Es piedzi-
mu — vesela meitene, 
un lielākā balva ir 
mana dzīvība. Par to 
Dievam esmu ļoti pa-
teicīga. Tēvamamma 
uzstāja, ka mani jā-
nokristī. Toreiz, 1979. 
gadā, tas nebija po-
pulāri, to izdarīja lau-
kos, Apes pusē.  
Ģimenē mamma 

pirmā sāka sekot 
Kristus aicinājumam. 
Kad man bija 12 gadu, 
viņa nemitīgi lūdzās 
par mums, par sa-
viem skolēniem, ko-
lēģiem, bet mēs pārē-
jie ģimenē smējāmies 
par viņu. Es biju 
dumpiniecisks bērns. 
Sastrādāju gana pa-
laidnību un vecākiem 
sagādāju raizes. 
Mamma vienmēr tei-
ca, ka mani mīl un ir 

līdzās, bet par saviem nedarbiem man būs 
jāatbild pašai. Reiz viņa man sacīja: «Dzīvē 
tev būs gadījumi, kad neviena nebūs līdzās, 
bet Jēzus būs vienmēr. Sauc viņu!» Es tad pa-
vīpsnāju, labi, labi. Bet tāds brīdis tiešām 
pienāca. Tik muļķīgi — es, jauna meitene, 
neapdomīgi iekāpu kāda puiša automašīnā 
paklausīties mūziku. Kad sapratu viņa patie-
sos nolūkus, apjēdzu, kur esmu iekūlusies. 
Durvis aizslēgtas, ārā netieku. Tad pabailīgi, 
bet balsī saucu: «Jēzu!?», it kā vaicātu, vai 
viņš mani dzird. Un šis cilvēks pēkšņi sastin-
ga. Nevarēja bilst ne vārda, ne pakustēties. 
Tad es nodomāju: o, Jēzus mani dzird, Jēzus 
ir! Kopš tās dienas sāku apzināti un neatlai-
dīgi meklēt Dievu, baznīcu, mācīties par vi-
ņu. Iestājos LU Teoloģijas fakultātē. Esmu 
pateicīga mammai, kas teica, ka jābūt drau-
dzē. Teoloģija bez prakses nav teoloģija, bet 
ir ideoloģija. Nokļuvu Rīgas Sv. Jāņa draudzē, 
jo tā bija tuvākā studentu kopmītnēm. 

Šīs draudzes mācītājs Ingus Dauksts bija 
principiāls, taisnīgs un tiešs. Sākumā man 
tas derdzās, un es aizgāju. Bet, kad sapratu, 
ka bez draudzes nevaru, tad steigšus atgrie-
zos. Bībeles stundas neizlaidu, tvēru visu, ko 
mācītājs deva. Viņam vienmēr bija laiks at-
bildēt uz jautājumiem, vienmēr bija pie-
ejams. Sāku kalpot draudzē — 7 gadus vadīju 
slavēšanas un pielūgsmes stundu pēc svēt-
dienas dievkalpojuma, līdz satiku Kārli...  

Kārlis: — Pirms es nonācu baznīcā, atmi-
nos divas pieredzes, kur Dievs pieskārās. Ma-
nam tētim mamma bija Septītās dienas ad-
ventiste, nešaubos, ka viņa lūdzās par maz-
bērniem. Reiz, kad biju mazs, viņa man sāka 
stāstīt par pēdējiem laikiem, un es sāku bai-
dīties, ka tik nesākas trešais pasaules karš, 
un pēc tam kādu laiku katru vakaru pirms 
gulētiešanas lūdzu Mūsu tēvs lūgšanu. Jau 
krietni vēlāk ar vecākā brāļa draugiem devos 
uz Tezē, un toreiz tur vienā dievkalpojumā 
sajutu Dieva pieskārienu — ka Dievs ir mīles-
tība.  

Vineta: — Liela nozīme ir cilvēkam, kas 
ticības dzīvē pavada, — autoritātei. Tas ir tā, 
it kā tu ietu cauri necaurredzamam mežam, 
tad ir svarīgs līdzgaitnieks. Mani aizrāva mā-
cītāja Ingus Dauksta radikālisms — vai nu ar 
Kristu, vai bez Kristus! Kārlis teica, ka, mani 
bildinot, vairāk pat baidījies no mācītāja In-
gus, nekā no mana tēva. 

Kārlis: — Bet roku prasīju tēvam. (Smejas.) 
— Nu ja, tāpēc ka no tēva mazāk baidī-

jies! 
Vineta: — Ir jāatceras cilvēki, kas pirms 

mums ir nepagurdami lūguši, bijuši līdzās, 
arī kā paraugs ticības dzīvē. Tad vieglāk pa-
šam būt dedzīgam, jo tev ir kāds, uz ko skatī-

Dievs aicina visus 
 

Mazirbes mācītājmuižā sastopu Irbju ģimeni: trīsdesmitgadniekus Kārli, viņa laulā-
to draugu Vinetu un divas sarkangalvītes: Sāru (2 gadi un 4 mēneši) un Annu Rebeku 
(4 gadi un 3 mēneši). Kārlis iedarbina balto auklīti — datoru, lai mazie skatās multe-
nes, kamēr mēs, pieaugušie, kamīnzālē pievēršamies piparmētru tējai, cepumiem 
un nopietnām runām. 

    Ne no maizes vien 

• Kārlis, Anna Rebeka, Vineta un Sāra.                                                                                      Diānas Siliņas foto 

• Kārlis ar Sāru.                                                                                   Diānas Siliņas foto 

Luterāņiem ir savs pluss, iz-
teikti uzsvērta evaņģēliskā 
brīvība. Tā neuzliek kādas iz-
teikti formālas prasības kat-
ra kristieša garīgās dzīves 
kopšanā, bet man ar nožēlu 
ir nācies secināt, ka evaņģē-
lisko brīvību ļoti bieži izman-
to kā ļaunuma apsegu, lai at-
taisnotu savu slinkumu vai 
neizdarību. 

Problēma ir tad, ja kristietī-
bu sāk spēlēt. Bieži cilvēki 
dzīvo smagos, slēptos grēkos 
un tos nerisina, vai arī ir kāds 
nodarījums, kura vaina jopro-
jām tiek nesta. Privātbikts no 
šī nepanesamā smaguma 
ļauj tikt vaļā. 
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— Kā tev pašam šķiet: ko iedzīvotāji jū-
sos tādu pamanīja, kāpēc izvirzīja šim pa-
godinājumam? 

Ansis: — Mēs, kupla ģimene, pārcēlāmies 
uz Kolku, tas vien ciemam ir nozīmīgi. Des-
mit gadus sēdējām mežā — mazliet šķirti no 
sabiedrības. Sākot dzīvi Kolkā, mums pašiem 
sabiedriskā dzīve ieguva krietni lielāku nozī-
mību. To arī cilvēki pamanīja un labvēlīgi 
novērtēja. Protams, arī mums tas ir gandarī-
jums. Acīmredzot es un mana ģimene Kolkā 
esam ienākuši īstajā laikā un vietā. 

Jau pašā sākumā piedzīvojām atvērtību, 
sirds siltumu no kolcenieku puses. Kolkā ir 
tik daudz jauku, spējīgu un darbīgu cilvēku, 
ka tas motivē pilnveidoties un dalīties ar tām 
dāvanām, ko Dievs ir devis. Cenšamies aktīvi 
iesaistīties Kolkas pamatskolas norisēs. Sko-
las noslēguma pasākumam sadabūjām gumi-
jas piepūšamās atrakcijas, pamudinājām 
biedrību Zītars uzrakstīt projektu par bērnu 
rotaļu laukumu, kas tagad ir apstiprināts, 
esam piedalījušies novada dziesmu pasāku-
mā.  

— Un tava politiskā aktivitāte! 
Ansis: — Jā, arī tas. Mēģinu iedziļināties 

Kolkas vajadzībās. Arī citi politiķi domā par 
Kolku, tomēr ļoti svarīgi ir izprast Kolkas 
ļaužu emocionālo pasauli. Jāatzīst, ka lielākā 
daļa deputātu emocionāli ir saistīti ar Dun-
dagu. Emocionālā saskaņa ir pieķeršanās un 
piederības izjūtas pamatā, gan ģimenē, gan 
sabiedrībā. Kolcenieki ir manu ģimeni ne ti-
kai novērtējuši, bet arī uzlikuši lielu atbildī-
bu — rūpēties par piederības izjūtu nova-
dam. 

— Mūsu pirmajā sarunā pirms gadiem 

desmit tu skaid-
roji, kāpēc pār-
cēlies no pilsētas 
uz laukiem, pro-
ti, ar domu, ka 
bērniem (toreiz 
bija tikai Er-
vins!) labāk augt 
lauku vidē. Vai 
tagad tas pilnā 
mērā apstiprinā-
jies? 

Ansis: — Par bērniem tā īsti runāt varēs 
tikai pēc gadiem astoņiem vai desmit, kad 
viņi būs uz savām kājām un varēs redzēt sē-
tās sēklas augļus. Pārcelšanās lielie rezultāti 
ir notikuši manā paša un mūsu ģimenes dzī-
vē. Lauku skola mums pašiem ir bijusi liela 
svētība.  

(Skaipā pievienojas Jana):— Manas domas 
nav mainījušās. Tomēr, lai spētu labāk no-
vērtēt lauku vidi, ir labi, ja šad un tad var pa-
dzīvot arī pilsētā. Citādi bērniem liekas, ka 
viņiem atņem pilsētā pieejamās privilēģijas. 
Vasarā mūsu bērniem ir lieliska iespēja pa-
dzīvot pie vecmammas Salacgrīvā, pašā pil-
sētas centrā, piektajā stāvā. Arī Rīgas dzīve 
mūsējiem nav sveša, jo otra ome dzīvo Mār-
upē. Taču tādu brīvību un tādas aktivitātes, 
kādas ir Mežlīdumos, nav iespējams piedzīvot 
pat Kolkā. Katrā ziņā esmu priecīga, ka vis-
maz kādu laiku esmu varējusi dot bērniem 
iespēju justies brīviem savās lauku mājās. 
Man šķiet, ka to nav iespējams aizmirst. 

— Kas ir tavas ģimenes galvenās vērtī-
bas? 

Ansis: — Galvenais ir būt ciešā saiknē ar 

ties. Protams, tas nemazina katra atbildību 
Dieva priekšā. 

Kārlis: — Ja kristietis ir dedzīgs, iet dziļu-
mā ticībā, tas kādā brīdī kļūst redzams uz  
āru. Tas ir visai baznīcai ejams ceļš. 

— Metīsim laipu uz Mazirbi! No 1. maija 
jūs dzīvojat te, tagad Kārlis kalpo Kolkā un 
Mazirbē. Kādā stāvoklī atradi abas drau-
dzes? Kā te ir ar nominālajiem kristiešiem 
un dedzīgajiem? Un kā ir tīri skaitliski?  

Kārlis: — Mazirbes draudzē ir ap 30 cilvē-
ku, Kolkas — ap 40. Uz dievkalpojumiem 
Mazirbē nāk 7 līdz 12 cilvēki, vasarā skaits 
dubultojas vai pat trīskāršojas atpūtnieku un 
rekolekciju centra viesu dēļ. Kolkā ir līdzīgi. 
Man ir radies iespaids, ka tie, kuri nāk regu-
lāri, nenāk ieraduma pēc, bet patiesi alkst 
pēc Dieva vārda, un draudze viņiem ir svarī-
ga. Mazirbes draudzē ļaudis paši pulcējas uz 
Bībeles studijām pie kāda no draudzes locek-
ļiem mājās. Zīmīgi, ka šajā ziņā rosīgi ir ne 
tikai Mazirbes ciemā esošie, bet arī attālāk 
dzīvojošās draudzes māsas no Šlīteres. 

Vineta: — Nesen mūžībā aizgāja Mazirbes 
draudzes locekle Aina Avotiņa. Šķita, ka pē-
dējā laikā viņa ar vienu aci jau skatījās Debe-
su valstībā un staroja par spīti smagajam ve-
selības stāvoklim. Viņa ir brīnišķīgs paraugs, 
kā gaidīt Debesu valstību. Prieks par viņu, 
bet reizē arī nedaudz žēl, ka viņa aizgāja, jo 
Aina bija viens no ilggadējiem draudzes bal-
stiem. 

Kārlis: — Es draudzes vecajos ļaudīs no-
manu tādu labu satraukumu: sak, nav ko dzī-
vot pagātnē un atcerēties senus strīdus, ir 
jāskatās uz priekšu, ko vēl varam izdarīt.  

Vineta: — Draudzes sievas ir atsaucīgas 
un vērīgas. Palīdz nevaicājot. Pēc iespējas 
palīdzēja gan rekolekciju laikā, gan sadrau-
dzībā ar viesiem no citām draudzēm Latvijā. 
Visi kopā draudzējamies arī svētdienās pēc 
dievkalpojuma. 

Kārlis: — Kolkā nomanu līdzīgu nervu. Vi-
ņi arī izteikuši vēlmi pēc Bībeles studijām, 
kuras tuvākā laikā arī sāksim, un vēlas svēt-
dienas skolu, tik vēl jāuzmeklē kādi, kas būtu 
gatavi tajā kalpot. Katrā ziņā, ilgas saņemt 
Dieva vārdu un dot to tālāk jūtu abās drau-
dzēs. Daudz grūtāk būtu tad, ja sastaptu 
draudzes, kuras kopā tur tikai darbi ap mū-
riem. Še kodols abās vietās ir garīgi darbīgs. 
Par to paldies iepriekš kalpojošajiem mācītā-
jiem un, protams, pāri visam — Dievam. 

 — Bet draudzēs tu nekalpo viens? 
Kārlis: — Kad bīskapi mani aicināja vadīt 

rekolekciju centru, viņi vienlaikus aicināja 

kalpot Mazirbes draudzē, jo dzīvošu Mazirbē 
uz vietas. Vienlaikus bīskaps Pāvils Brūvers 
mani aicināja uzņemties kalpošanu arī Kol-
kas draudzē, jo mācītājs Ainārs Kostanda tika 
aicināts uz citām draudzēm Talsu apkārtnē. 
Vasarā, pamazām aptverot darba lauku re-
kolekciju centrā, sapratu, ka man bīskapam 

ir jālūdz palīgs draudžu kalpošanā. Tā kā mā-
cītājs Ilmārs Barons bija gatavs turpināt mē-
rot tālo ceļu no Rīgas uz šejieni, tad bīskaps 
viņu uzrunāja kļūt man par palīgu — gan 
Mazirbes, gan Kolkas draudzē.  

— Kāds ir tavs redzējums par rekolekciju 
centru?*  

Kārlis: — Mana vīzija sakrīt ar to nolūku, 
ar kādu mani šurp atsūtīja. Turpināt iesākto, 
t.i., rūpēties, lai LELB garīdziniekiem un viņu 
ģimenēm, draudžu locekļiem un citiem šeit 

būtu iespēja atpūsties no ikdienas skrējiena 
un atspirgt Kristus klātbūtnē. Gan rekolekci-
jās, gan iesaistoties centra darbos un lūgšanu 
ritmā. Mums ir kur augt, priekšā daudz dar-
ba, jo būtu labi, ja centrs spētu uzņemt lielā-
kas grupas no draudzēm. Pašreiz mājiņās 
gultās var izguldīt līdz 21 cilvēkam un vēl 
kādus uz matračiem. 

— Vai tu pats vadīsi ignāciskās klusuma 
rekolekcijas? 

Kārlis: — Vēl ne, bet mēs ar Vinetu dosi-
mies uz Angliju apgūt ignācisko klusuma re-
kolekciju pieredzi.  

— Vai ikdienā jūs trīs — tu, sieva un pla-
ša profila strādnieks Arvīds Pētersons — 

neesat par maz? Vai nevajag vēl kādu? 
Kārlis: — Protams, ka vajag, Dažu darbu 

veikšanā esam iesaistījuši arī vietējos un ce-
ram, ka sadarbība ar vietējiem varētu turpi-
nāties. Priecājamies un esam pateicīgi par 
brīvprātīgajiem, kuri atbrauc palīdzēt.  

— Sociālajos tīklos jūs sevi nereklamē-
siet? 

Kārlis: — Nē. Rekolekciju centrs pirmām 
kārtām ir izveidots, lai kalpotu LELB garīdz-
niekiem un draudzēm, līdz ar to labākais 

reklāmas modelis ir no mutes mutē, no drau-
dzes draudzē. 

Mana pirmā izglītība ir datorzinātnēs. Kad 
strādāju Rīgā par programmētāju, tad ļoti 
daudz laika pavadīju pie datora, arī sociāla-
jos tīklos. Tas tagad ir mainījies. No Drau-
giem.lv jau labu laiku esmu prom, vēl neesmu 
izšķīries, vai palikt Facebook. Kad pārcēlā-
mies uz Mazirbi, sākumā šādas pārdomas 
raisīja ļoti lēnais internets. Bet galvenais — 
mainījās dzīves ritms. Te dzīvojot, sāku apzi-
nāties, ka internets un sociālie tīkli dzīvē ir 
pilnīgi otršķirīgas lietas. 

— Un kā ar televīziju? 
Kārlis: — Iztiekam bez. Kādu filmu datorā 

jau paskatāmies. Radio neesam raduši, un te 
arī slikti ķer. Bet to, kas notiek, kaut kā uzzi-
nām. Piemēram, zinām, ka Aivars Brīze ir 
aizgājis mūžībā. (Bijām aizbraukuši tajā lai-
kā, kad to pavēstīja. Red.) 

— Mūžībā — tas ir pareizi teikts? 
Kārlis: — Jautājums ir, kādā. Vai nu mūžī-

gā sodā ellē, vai mūžīgā dzīvībā ar Dievu. 
Vārds «mūžība» iekļauj abus jēdzienus, un 
pēdējā tiesa mums katram vēl priekšā. 

Vineta: — Esmu pilnīgi pārliecināta, ka 
Jēzus mūsu labā izdarījis pilnīgi visu, lai 
mums būtu mūžīgā dzīvība. Jautājums, ko 
sev varu uzdot katru Dieva piešķirto dienu, 
ir: vai es dzīvoju atbilstoši viņa dāvātajai žē-
lastībai? Vai Jēzus ir tikai mans paziņa vai 
mans dzīves Kungs? 

Alnis Auziņš 
 

* Par rekolekcijām, nodarbībām cilvēku garī-
gajai atjaunotnei un pašu centru sk. arī 
2012. gada Dundadznieku nr. 2 (129). 

 

• Gada ģimene — pilnīgi oficiāli. 2013. gada 17. novembrī.                                            Visvalža Biezbārža foto 

Stipras ģimenes  
veido stipru sabiedrību* 

 

Par Gada ģimeni mūsu novadā kļuvuši Roderti — Ansis, Jana un viņu pieci bērni: 
Ervins, Kārlis, Filips, Arvils un Arturs. Ciemojos pie Rodertiem Kolkā. Ansis tikko bija 
aizvedis Arvilu uz bērnudārzu, trīs vecākie zēni bija skolā, Artūrs vēl gulēja, bet Jana... 
papildinājās angļu valodas mācīšanas gudrībās Lielbritānijā.  

Ja kristietis ir dedzīgs, iet 
dziļumā ticībā, tas kādā brīdī 
kļūst redzams uz āru. Tas ir 
visai baznīcai ejams ceļš. 

• Mazirbes baznīcā ordinācijas dievkalpojumā.                                                                    Visvalža Biezbārža foto 

Esmu pilnīgi pārliecināta, 
ka Jēzus mūsu labā izdarījis 
pilnīgi visu, lai mums būtu 
mūžīgā dzīvība. Jautājums, 
ko sev varu uzdot katru Dieva 
piešķirto dienu, ir: vai es dzī-
voju atbilstoši viņa dāvātajai 
žēlastībai? Vai Jēzus ir tikai 
mans paziņa vai mans dzīves 
Kungs? 
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Dievu. Man vajag katru rītu izbrīvēt laiku 
lūgšanai, sarunai ar Dievu un pārdomāt die-
nas gājumu. Esmu pamanījis: ja drusku palai-
žos, ja es to noslinkoju, tad tas aiziet pa ķēdī-
ti un nāk atpakaļ kā sāpīgi atsitieni. Tālāk... 
Ar prātu saprotu, ka otrajā vietā vērtību ska-
lā vajadzētu būt visam, kas saistās ar manu 
ģimeni, tai veltītu laiku. Te droši vien atšķi-
ros no Janas, jo viņai tā tas arī ir. Manā iz-
pratnē ģimene ir arī mani līdzcilvēki — viss 
Kolkas ciems, mana draudze Ventspilī, lūg-
šanu grupa Dundagā, Ceļa meklētāju jaunieši. 

Nozīmīgs man ir darbs. Tik ļoti, ka jāuz-
manās, lai neiekrītu darbaholismā. 

— Kādas jums izveidojušās ģimenes tra-
dīcijas?  

Ansis: — Janai īpaši svarīga ir emocionālā 
saite ar bērniem. Man kādreiz šķiet, ka viņa 
lutina. Bērns vakarā pačīkst, viņa paņem pie 
sevis gultā. Man sākumā to bija grūti pie-
ņemt, bet mazu bērnu tā emocionāli pabaro.  

Cenšamies būt kopā braucienos, ekskursi-
jās, pasākumos, pēdējās četrās vasarās — Ceļa 
meklētāju nometnēs. Sestdiena mums ir īpaša 
diena, ko veltām Dievam, draudzei, pašiem 
sev, kad atpūšamies no visa laicīgā. Jau trešo 
gadu īpaši pavadām piektdienas vakarus, ko 
saucam par Karalienes sagaidīšanu. Sapošam 
māju un tad svinam svētku vakaru, uzdzie-
dam, uzspēlējam galda spēles, tad arī pamie-
lojamies ar našķiem.  

— Kā jūs sadalāt darbus? Vai jums ir no-
dalīts — to dara vīrs, to sieva?  

Ansis: — Nav viegli! Manā ģimenē valdīja 
stingri uzskati, uzaugu ar domu, ka vīra dar-
bi no sievas darbiem strikti jānodala. Ar pār-
runām, arī ar asarām un strīdiņiem tas ir 
mainījies, tagad esmu apguvis arī sieviešu 
darbus un gatavs darīt jebko. Esmu Janai par 
to pateicīgs. Neteiksim, ka ar sajūsmu maz-
gāju traukus, bet tas arī nerada milzu pretes-
tību. Protams, tas, kas katram nāk līdzi no 
viņa ģimenes, ir asinīs. Cilvēka būtību nav 
tik vienkārši mainīt.  

— Un kāda ir bērnu loma darbos? 
Ansis: — Jana ļoti skatās, lai darbs bēr-

niem būtu emocionāli pieņemams. Es saku: 
ja ir pienākums, tad jādara. Sākot ar trešo 
bērnu, arī mani audzināšanas uzskati ir mai-
nījušies, un es piekrītu, ka bērna emocionālā 
pasaule ir jāņem vērā.  

Jana: — Jā, mums ir tradicionālie piektdie-
nas vakari katru nedēļu. Sestdienās visi 
braucam uz dievkalpojumu. Svinam dzimša-
nas dienas — svarīga lieta! Gribētos biežāk 
kopā pavadīt svētdienas. Ansis mēdz strādāt 
vakaros... Mēs kopā uzspēlējam spēles. Pie-
mēram, kustīgo domino. Jāizdara tas, kas uz 
kartiņas uzzīmēts. Mazajiem ļoti patīk, liela-
jiem jau sāk apnikt. Jāpielāgojas, lai visi var 
piedalīties! Televīziju skatāmies reti. Darb-
dienu vakari paiet, pildot mājas darbus un 
spēlējot mūzikas instrumentus. Mēs parasti 
cenšamies izkontrolēt, lai bērni savus pienā-
kumus ir izdarījuši. Ja vajag, palīdzam. 

— Un kā sadalīti darbi? 
Jana: — Tas ir ļoti mainījies. Sākumā visa 

mājsaimniecība gūlās uz maniem pleciem, 
tagad ir pilnīgi citādi: dara tas, kurš ir mājās, 
kam ir laiks. Tagad Ansis man ļoti palīdz. 
Bērniem ir sava istaba, kas jāsakārto, jāiztīra. 
Vasarā esam Mežlīdumos, tad noteikti ir 
darbs ar malku, ko organizē Kārlis. Ja Anša 
nav mājās, tad vecākie puikas ziemā kurina. 
Ierasts prasīt vairāk no abiem vecākajiem. 
Bet Filips reizēm pats prasa, kāpēc viņam 
neliek darīt. Tad arī padomāju, kas viņam 
būtu piemērots un palūdzu izdarīt. Bērni arī 
kārto trauku mašīnu. Ervins reiz kārtodams 
bija izdomājis: ja nebūtu trauku mašīnas, tad 
droši vien ilgotos pēc tādas. Tagad, kad ir, 
gribas, lai trauki paši iekrāmējas un izkrāmē-
jas.  

— Kad divi cilvēki sāk dzīvot kopā, tas 
nav vienkārši. Katrs nāk no savas ģimenes, 
ar saviem iekšējās kārtības noteikumiem. 
Kā jūs pielāgojāties? 

Jana: — Tas laikam sagaida lielum lielo da-
ļu pāru. Kāda laulību speciāliste teica: sāku-
mā viens partneris cenšas panākt, lai būtu 
tā, kā bijis viņa ģimenē, tad ir krīze, tad otrs 
partneris lūko pa savam, un, kad abu centie-
ni ir izgāzušies, sāk veidot savu ģimenes mo-
deli — kopīgo. Mūsu ģimenē vispirms Ansis 
dominēja, tad es, bet pēdējos četrus gadus 

veidojam mūsu dzīvi kopā. Laulībā esam 14 
gadus.  

— Pailgs laiks līdz sapratnei? 
Jana: — Jā. Abi esam diezgan stūrgalvīgi, 

lielas personības! Bet tagad rezultāts ir labs. 
Savstarpēji jāpiekāpjas, jānonāk pie tā, 

kas der abiem. Tā ir sadarbība, nevis konku-
rence, uztiepjot savu — labāko modeli. Jauna 
ģimene arī ir savā ziņā pavisam kas jauns.  

— Cik bērnu ģimenē tu augi? 
Jana: — Man ir jaunāks brālis un vecāka 

māsa. Dzīvojām Salacgrīvā. Padomju laikos 
bijām daudzbērnu ģimene, veikalā varējām 
ko īpašu dabūt.  

— Kā satikies ar Ansi? 
Jana: — Pirmoreiz tas bija kristīgajā no-

metnē Ērgļos 1994. gadā. Ansis pie telts bija 
uztaisījis tādu kā siltumnīcu. Bija lietains, 
tur pulcējās jaunieši. Nākamajā gadā nomet-
nē Suntažos jau pieteicos virtuvē. Vedām uz 
nometni ēdienu, Ansis pie stūres, sēžu vi-
ņam blakus. Pēkšņi viņš izkāpj no braucošas 
automašīnas! 

— Kaskadiera gājieni! Vai Ansim tik ļoti 
nepatika tev blakus sēdēt? 

Jana: — Drīzāk jau gribēja izrādīties. Es 
pārlēcu šofera pusē un sāku stūrēt, tikko bi-
ju dabūjusi tiesības. To nevar aizmirst.  

Ansis: — Jā, bet tieši šis gadījums mainīja 
manas domas par Janu — es viņu ieraudzīju 
un novērtēju, ka viņa uzdrošinājās krīzes 
brīdī rīkoties un mani aizstāt. Zināmā mērā 
man tas bija liktenīgais klikšķis. 

Jana: — Tad gadu pavadīju Vācijā, atgrie-
zos un sāku studēt Rīgā. Ansim bija tāds re-
tums kā dators, un viņš gribēja ievadīt garī-
gu literatūru, kas bija mašīnrakstā. Pa vaka-
riem gāju un palīdzēju. Apprecējāmies 1999. 
gadā. 

— Ilgi cerējāties! 
Jana: — Nē. Mēs daudz bijām kopā jau-

niešu sabiedrībā, bet ne kā pāris. Ansis jau ar 
citām meitenēm arī draudzīgi runāja, man 
arī patika puiši. Tikai pēdējo pusgadu pirms 

kāzām bijām pāris. 
— Izklausās, ka Dievs jūs sabīdījis kopā. 
Jana: — Mūs satuvināja diezgan līdzīga do-

māšana. Vēlme meklēt, izzināt, iedziļināties, 
nepalikt virspusē. Tā bija sākumā, un tas 
mums palicis. Arī tagad mums foršākais ir 
laiks, kad esam kopā un runājamies. 

— Nu re, vēl viena un ļoti laba tradīcija! 
Jana: — Jā, līdz sirds dziļumiem izrunāties. 

Tam noteikti bija nozīme sākumā, jo bijām 
krietni atšķirīgi. 

Ansis: — Atšķirīgi tīri sadzīviski. Es nācu 
no ģimenes, kur priekšplānā bija darbs un 
tikai. Janas mamma vairāk uzsvēra cilvēcis-
kās attiecības.  

— Bet kā saskaņojāt bērnu audzināšanu? 
Jana: — Pašlaik saskan. Vienmēr tā nav 

bijis. Anša bieži nav mājās, es reizēm piekūs-
tu un tāpēc bērnus vieglāk palaižu. Tas ir bi-
jis strīdiņu iemesls. Ansis atnāk un prasa, kā-
pēc viss ir tā? Tāpēc, ka esmu nogurusi. Tā-
pēc, ka pietrūkst jaudas. 

Ansis: — Te izpaužas mūsu atšķirība rak-
sturos: kad es esmu noguris, tad kļūstu pe-
dants; kad Jana piekūst, viņa kļūst visatļaujo-
ša. 

Jana (smejas): — Svarīgi ir, lai cilvēks labi 
justos, nevis lai viss būtu perfekti izdarīts.  

Ansis (grib pateikt pēdējo vārdu): — Jana 
daudz vieglāk mazsvarīgām lietām var pa-
teikt «nē», man īsts miers sirdī ienāk tikai, 
kad ir padarīts. 

— Bērni allaž sadara blēņas. Kā jūs reaģē-

jat?  
Jana: — Jāšķiro, kā tas gadī-

jies. Reiz Ervins, pavisam mazs, 
nesa zaļo zirnīšu burku, tā izslī-
dēja un saplīsa. Bet viņš gribēja 
man palīdzēt! Ja kaut kas saplīst 
no traukiem, tad bez pārmetu-
miem savācam lauskas un izme-
tam. Cita lieta ir apzināts pārkā-
pums. Samērā nesen trīs mūsu 
bērni, neko nepateikuši, aizgāja 
prom no dzīvokļa — pie drauga. 
Mājās bija tikai mana mamma. 
Viņa ļoti uztraucās, izskraidīja 
visu jūrmalu. Bērni pārnāk un 
paziņo, ka bijuši sporta lauku-
mā. Man intuīcija teica, ka tā 
nav taisnība. Un nebija! Pārlieci-
noši meli. 

— Un ko tu, pedagoģe būda-
ma? 

Jana: — Fiziski mēs nesodām. 
Kaut ko liedzam. Neatceros, ko 
tajā reizē, bet tas var būt aizlie-
gums lietot datoru vai uz dzimšanas dienu 
nedabūt kāroto dāvanu. Mēs ļoti daudz par 
notikušo runājām. Kopš tās reizes tik klaju 
melu nav bijis. 

— Ansi, tu jau pieskāries savai ģimenei, 
Jana pieminēja, cik svarīgi ir katram spēt 
paieties otram pretī. Tā tiešām ir laulību 
attiecību māksla.  

Ansis: — Manā ģimenē valdīja uzsvars, ka 
tēvam no viņa ģimenes nāk viss pareizais, 
mammas ģimeni tā kā nolika drusku zemākā 
pakāpē. Es izaugu tādā modelī ar stingru 
pārliecību, ka tā ir pareizi.  

Kad Jana ienāca manā ģimenē, tas bija 
Mārupē, manu vecāku mājās, viņa bija izrau-
ta no savas vides, bet it kā padevās. Pēc ga-
diem sešiem, jau Mežlīdumos, viss pēkšņi mai-
nījās. Jana paziņoja, ka ar mūsu dzīvošanu 
nav īsti apmierināta. Man tas bija milzu pār-
steigums. Kā tā, diezgan ilgi ir bijis labi, kas 

tad noticis? Tas kļuva pat kritiski. Par laimi, 
mēs runājām, sākām pētīt, meklēt atbildes, 
no reliģiskā, no zinātniskā viedokļa.  

— Godprātīgi runāt par ģimenes dzīves 
samezglojumiem tiešām ir labi. 

Ansis: — Jā, un nemēģinot pamatot tikai 
ar paša pieredzi. Reiz braucām uz laulības 
dzīves bagātināšanas semināru. Pa ceļam tā 
saķīvējamies, ka gandrīz nemaz tik tālu neti-
kām. Tomēr aizbraucām un dabūjām pat dip-
lomus. Tas nebija tik ļoti sen, pirms gadiem 
trim četriem. Tas bija seminārs uz zinātnis-
kiem un kristīgiem pamatiem un mums iezī-
mēja pagriezienu.  

Jā, tas brīdis, kad pēkšņi uzzināju, ka Jana 
nav apmierināta ar mūsu dzīvošanu, man bi-
ja kā šoks. Nu vajadzēja piekāpties, un tas 
man bija ļoti sāpīgi. Jana visu laiku slēpusi, 
tagad man jāpakļaujas?! Es lauzu sevi un ju-
tu, ka Jana arī nāk pretī, un rezultāts bija ļoti 
labs.  

Svarīga ģimenes dzīves atziņa, ko esam 

guvuši: nevis censties par varas makti pa-
nākt savu, bet domāt — kā es varu otram pa-
kalpot? Ģimenē vienīgā pieļaujamā konku-
rence ir — kurš pirmais paspers soli pretī, 
paprasīs piedošanu, salauzīs sevi, savas bar-
jeras. Tas bija lūzums, un tad pavērās pavi-
sam cita kvalitāte. Pretimnākšanas un izru-
nāšanās ceļš ir vienīgais. 

— Kādreiz Dundagā darbojās ģimeņu 
klubs. Vai tu saskati tādam jēgu? 

Ansis: — Seminārā ieguvām tiešām daudz. 
Tādu kā kompasu pareizam virzienam. Un 
tas ir: lai ir bērni, darbs, sadzīve, draudze, 
vēl visādi pienākumi, bet jāatrod iespēja pa-
šiem par sevi parūpēties kā par pāri. Kas val-
da starp mums? Pēc Bībeles vīrs un sieva ir 
viens vesels. Bet vai tā vienmēr ir? Tāpēc ir 
jāatrod laiks, ko velta viens otram.  

Tas ir diezgan grūti. Pats mazākais — pus-
stundu jau pavēlā vakarā, kad visi bērni aiz-

miguši, tad paši vēl paguļam blakus un paru-
nājam, vai arī pusstundu no rīta agrāk pa-
mostamies. Un pāris reižu gadā aizsūtām 
bērnus pie vecāsmammas uz Salacgrīvu. Par 
mūsu tradīciju ir kļuvusi arī pāru nometne, 
ko reizi gadā rīko nodibinājums Vērtību tilts.  

Varbūt tiešām reizi ceturksnī derētu rīkot 
laulāto pāru vakarus. Ne vienkārši patusēt un 
ne jau ar stipriem dzērieniem. Tā var būt arī 
daļēji izklaidējoša programma, tomēr reizē 
arī gudra, ar metodiskām nodarbībām par 
pāra attiecībām. Šādas nodarbības vislabāk 
vadīt laulātam pārim. Seminārā mēs daudz 
iemācījāmies, mums ir arī vesela metodisku 
materiālu mapīte. Tā ir vērtība, ko derētu 
likt lietā. 

— Lai jums izdodas! 
Alnis Auziņš 

 
* Šo domu izteicis Ansis pirms 10 gadiem publi-
kācijā «Dundadzniekā». 

 

Svarīga ģimenes dzīves at-
ziņa, ko esam guvuši: nevis 
censties par varas makti pa-
nākt savu, bet domāt — kā es 
varu otram pakalpot? Ģime-
nē vienīgā pieļaujamā kon-
kurence ir — kurš pirmais pa-
spers soli pretī, paprasīs pie-
došanu, salauzīs sevi, savas 
barjeras. 

• Pirms gadiem 15 — īsi pirms kāzām.                                                                             Foto no ģimenes albuma 
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viešanas dienā. 
Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
[ [ [ 

Apstiprināti ar Dundagas novada Domes 26.09.2013. 
lēmumu nr. 215 (prot. nr. 18, 5. §) 
Dundagas novada pašvaldības 26.09.2013. 
saistošie noteikumi nr. 24 
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 
domes 29.09.2011. saistošajos noteiku-
mos nr. 18 Par braukšanas izdevumu seg-
šanu izglītojamiem 
Dundagas novada Dundagas pagastā 26.09.2013.  
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta 
trešo daļu; Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumu 
nr. 872 Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tie-
sīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršruta 
tīkla maršrutos 12. un 13. punktu. 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 
2011. gada 29. septembra saistošajos noteiku-
mos nr. 18 Par braukšanas izdevumu segšanu izglī-
tojamiem šādus grozījumus: 

1. Aizstāt 23. punktā apzīmējumu un skaitli 
«Ls 0,10» ar skaitli un vārdu «0,14 euro». 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ie-
viešanas dienā. 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
[ [ [ 

Apstiprināti ar Dundagas novada Domes 26.09.2013. 
lēmumu nr. 227 (prot. nr. 18., 17. §) 
Dundagas novada pašvaldības 26.09.2013. 
saistošie noteikumi nr. 25 
Grozījumi Dundagas novada domes 
29.09.2011. saistošajos noteikumos nr. 
18 Par braukšanas izdevumu segšanu iz-
glītojamiem Dundagas novada Dundagas 
pagastā 26.09.2013.  
Dundagas novada Dundagas pagastā 26.09.2013.  
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta 
trešo daļu; Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumu 
nr. 872 Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tie-
sīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršruta 
tīkla maršrutos 12. un 13. punktu. 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2011. 
gada 29. septembra saistošajos noteikumos nr. 
18 Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem 
šādus grozījumus: 

Izteikt saistošo noteikumu 6. punktu šādā 
redakcijā: 

«6. Braukšanas izdevumi tiek atlīdzināti šā-
dos veidos: 

6.1. izsniedzot braukšanas kartes; 
6.2. kompensējot izdevumus par biļetēm; 
6.3. kompensējot braukšanas izdevumus no-

kļūšanai no dzīvesvietas līdz tuvākajai sabied-
riskā transporta pieturvietai un atpakaļ, ja iz-
glītojamā dzīvesvieta atrodas tālāk par 3 kilo-
metriem no tuvākās sabiedriskā transporta pie-
turvietas; 

6.4. kompensējot braukšanas izdevumus no-
kļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, 
ja, izmantojot sabiedrisko transportu, izglītoja-
majam līdz mācību sākumam jāgaida vismaz 1,5 
stunda.» 

Papildināt saistošos noteikumus ar VII. no-
daļu šādā redakcijā: 

«VII. Izdevumi nokļūšanai no dzīvesvietas 
līdz izglītības iestādei, ja, izmantojot sabied-
risko transportu, izglītojamam līdz mācību 
sākumam jāgaida vismaz 1,5 stunda. 

24. Izglītojamais vai tā pārstāvis izglītības 
iestādē iesniedz iesniegumu, kurā lūdz atlīdzi-
nāt braukšanas izdevumus nokļūšanai no dzī-
vesvietas līdz izglītības iestādei, kā arī norāda 
dzīvesvietu un dienu, kurā izdevumi radušies. 

25. Izglītības iestāde pārbauda iesniegumu 
un pieņem lēmumu jautājumā par izdevumu 
kompensēšanu. 

26. Izglītības iestāde līdz katra mēneša 10.
datumam atlīdzina braukšanas izdevumus 0,14 
euro apmērā par katru kilometru. Izglītības ie-
stāde atlīdzina tikai reizi dienā radušos brauk-
šanas izdevumus.» 

Papildināt saistošos noteikumus ar VIII. no-
daļu šādā redakcijā: 

«VIII. Noslēguma jautājumi 
27. Līdz euro ieviešanas dienai aizstāt 26. 

punktā skaitli un vārdu «0,14 euro» ar apzīmē-
jumu un skaitli «Ls 0,10».» 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
 

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada do-
mes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem 
nr. 25 Grozījumi Dundagas novada domes 
29.09.2011. saistošajos noteikumos nr. 29 
Par braukšanas izdevumu segšanu izglītoja-
miem 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar vēl vie-
nu braukšanas izdevumu atlīdzināšanas veidu 
un kārtību, kādā šie izdevumi tiek atlīdzināti. 
Jaunais braukšanas izdevumu atlīdzināšanas 

veids — tiek kompensēti braukšanas izdevumi 
nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestā-
dei, ja, izmantojot sabiedrisko transportu, izglī-
tojamajam līdz mācību sākumam jāgaida vis-
maz 1,5 stunda. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pa-
matojums. Dundagas novada pašvaldībā sa-
ņemts lūgums rast iespēju kompensēt braukša-
nas izdevumus nokļūšanai no dzīvesvietas līdz 
izglītības iestādei un atpakaļ, jo, izmantojot sa-
biedrisko transportu, izglītojamie ierodas skolā 
pusotru stundu pirms mācību sākuma. 

Jautājumus par braukšanas izdevumu kom-
pensēšanu regulē saistošie noteikumi, kuros 
nav paredzēts segt minētajā lūgumā norādītos 
ceļa izdevumus. 

Pašvaldības ieskatā pamatoti būtu kompen-
sēt braukšanas izdevumus nokļūšanai no dzī-
vesvietas līdz izglītības iestādei, ja, izmantojot 
sabiedrisko transportu, izglītojamie ierodas 
skolā vismaz pusotru stundu pirms mācību sā-
kuma.  

Pašvaldībā tika apspriesta arī iespēja kom-
pensēt braukšanas izdevumus nokļūšanai no 
izglītības iestādes līdz dzīvesvietai, ja, izmanto-
jot sabiedrisko transportu, izglītojamiem pēc 
mācību beigām jāgaida vismaz pusotra stunda. 
Tomēr pašvaldības ieskatā šādu izdevumu kom-
pensēšana nav pamatota, jo izglītojamiem pēc 
mācību beigām ir iespējas lietderīgi pavadīt lai-
ku, izmantojot citus pašvaldības piedāvātus pa-
kalpojumus. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu. Būtiski neietek-
mē. 

4. Informācija par saistošo noteikumu ie-
tekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā. Samazinās a/s Talsu autotransports un 
i/k Auto un būve pasažieru skaits. 

5. Informācija par saistošo noteikumu ie-
tekmi uz administratīvajām procedūrām. Ne-
mainās. 

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām. Nav notikušas. 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
[ [ [ 

Apstiprināti ar Dundagas novada Domes 26.09.2013. 
lēmumu nr. 230 (prot. nr. 18., 19. §) 
Dundagas novada pašvaldības 26.09.2013. 
saistošie noteikumi nr. 26  
Par maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu 
Dundagas novada Dundagas pagastā 26.09.2013. 
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta 
trešo daļu; Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 9. panta pirmo daļu, 33. panta otro daļu 
un 35. panta trešo un ceturto daļu; Ministru kabineta 
30.03.2010. noteikumu nr. 299 Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 19.4. 
punktu. 
1. Vispārīgie jautājumi 
Saistoši noteikumi nosaka: 

ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru 
nepārsniedzot, ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 
persona (turpmāk — ģimene (persona)) tiek atzī-
ta par maznodrošinātu; 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 
pieprasīšanas kārtību; 

kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) 
ienākumu un materiālais stāvoklis un pieņe-
mams lēmums par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to 
piešķirt (turpmāk — lēmums); 

kritērijus, atbilstoši kuriem kustamais un ne-
kustamais īpašums nav uzskatāmi par īpašumu, 
izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un ma-
teriālo stāvokli tās atzīšanai par maznodrošinā-
tu. 

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu 
piešķir ģimenēm (personām), kuras dzīvesvietu 
ir deklarējušas Dundagas novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā un faktiski dzīvo Dunda-
gas novada pašvaldības administratīvajā teritori-
jā deklarētajā dzīves vietā. 

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanai piemēro Latvijas Republikā spēkā 
esošos normatīvos aktus par ģimenes 
(personas) atzīšanu par trūcīgu, ciktāl šajos no-
teikumos nav noteikts citādi. 
Ģimenes (personas) ienākumus un materiālo 

stāvokli novērtē un lēmumu pieņem Dundagas 
novada pašvaldības Sociālais dienests 
(turpmāk — sociālais dienests). 
2. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, 
kuru nepārsniedzot ģimene (persona) tiek at-
zīta par maznodrošinātu 
Ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja 

ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes lo-
ceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepār-
sniedz 60 procentus no valstī noteiktās mini-
mālās mēneša darba algas normālā darba laika 
ietvaros. 

Persona atzīstama par maznodrošinātu, ja 
personas vidējie ienākumi mēnesī pēdējo 3 mē-
nešu laikā nepārsniedz 60 procentus no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas nor-
mālā darba laika ietvaros. 

Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un 
materiālo stāvokli tās atzīšanai par maznodro-
šinātu, par īpašumu netiek uzskatīts: 

viens zemes īpašums (lauksaimniecībā iz-
mantojamā zeme) līdz 5 ha, kas ir ģimenes 
(personas) īpašumā; 

viens zemes īpašums (mežs) līdz 5 ha, kas ir 
ģimenes (personas) īpašumā; 

nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder 
iesniedzējam vai personai, kurai ir kopīga saim-
niecība ar iesniedzēju, un kur dzīvo iesniedzēja 
vai personas, kurai ir kopīga saimniecība ar ie-
sniedzēju, pirmās pakāpes radinieki, kuriem 
nepieder cits nekustamais īpašums; 

viena garāža, viens automobilis, automobiļa 
piekabe vai motocikls, kas ir ģimenes 
(personas) īpašumā; 

viens velosipēds, mopēds vai motorollers, 
kas ir katra ģimenes locekļa vai personas īpašu-
mā. 
3. Lēmuma pieņemšanas kārtība 

Lēmumu sociālais dienests pieņem un pazi-
ņo maznodrošinātas ģimenes (personas) statu-
sa pieprasītājam ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanai nepieciešamo dokumentu iesnieg-
šanas. 

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss 
tiek piešķirts uz 6 mēnešiem. 

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statu-
su var piešķirt atkārtoti, no jauna iesniedzot 
dokumentus maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa pieprasīšanai. 

Sociālā dienesta lēmumu ir tiesības apstrīdēt 
Dundagas novada domē Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā. 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
 

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada 
pašvaldības 26.09.2013. saistošajiem notei-
kumiem nr. 26 Par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi nosaka: ienākumu un ma-
teriālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģi-
mene vai atsevišķi dzīvojoša persona 
(turpmāk — ģimene (persona)) tiek atzīta par 
maznodrošinātu; maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa pieprasīšanas kārtību; kārtī-
bu, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienā-
kumu un materiālais stāvoklis un pieņemams 
lēmums par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to 
piešķirt (turpmāk — lēmums); kritērijus, atbil-
stoši kuriem kustamais un nekustamais īpa-
šums nav uzskatāmi par īpašumu, izvērtējot 
ģimenes (personas) ienākumus un materiālo 
stāvokli tās atzīšanai par maznodrošinātu. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pa-
matojums. Dundagas novada pašvaldības Soci-
ālais dienests norādījis, ka iespēja noteikt maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) statusu palie-
linātu iespēju iedzīvotājiem saņemt to vajadzī-
bām atbilstošākus sociālos pakalpojumus un 
sociālo palīdzību. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu. Nemainās. 

4. Informācija par saistošo noteikumu ie-
tekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā. Nemainās. 

5. Informācija par saistošo noteikumu ie-
tekmi uz administratīvajām procedūrām. Ne-
mainās. 

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām. Nav notikušas. 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
[ [ [ 

Apstiprināti ar Dundagas novada Domes 24.10.2013. 
lēmumu nr. 233 (prot. nr. 19., 3. §) 
Dundagas novada pašvaldības 24.10.2013. 
saistošie noteikumi nr. 29 
Par svētku pabalstu politiski represēta-
jām personām un nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem 
Dundagas novada Dundagas pagastā 24.10.2013. 
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta 
trešo daļu. 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā po-
litiski represētajām personām un nacionālās 
pretošanās kustības dalībniekiem tiek piešķirts 
svētku pabalsts, atzīmējot Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienu (turpmāk arī — pa-
balsts). 

Pabalsta apmērs ir 21,08 lati. 
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem 

Dundagas novada pašvaldības Sociālais dienests 
(turpmāk arī — Sociālais dienests). 

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras 
savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Dundagas 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Sociālais dienests izvērtē pašvaldības rīcībā 
esošo informāciju un piešķir pabalstu (personai 
nav pienākums iesniegt iesniegumu ar lūgumu 
piešķirt pabalstu). Ja persona konstatē, ka Soci-
ālais dienests tai nav piešķīris pabalstu, bet tai 
tas pienāktos, tā ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no 
pabalstu izmaksas pēdējā datuma informē par 
to Sociālo dienestu un uzrāda politiski represē-
tās personas vai nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieka statusu un personu apliecinošu do-
kumentu. 

Sociālais dienests nodrošina pabalsta izmak-
su novembrī (2013. gadā — novembrī vai de-
cembrī) un paziņo par pabalsta izmaksas datu-
mu un laiku. Ja pabalsts nav saņemts attaisno-
jošu iemeslu dēļ, to var saņemt sešus mēnešus 
no tiesību uz pabalstu rašanās dienas. 

Saņemot pabalstu, persona uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu. 

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu persona 
var apstrīdēt Dundagas novada domē. 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
 

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada do-
mes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem 
nr. 29 Par svētku pabalstu politiski represēta-
jām personām un nacionālās pretošanās kustī-
bas dalībniekiem 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā poli-
tiski represētajām personām un nacionālās pre-
tošanās kustības dalībniekiem tiek piešķirts 
svētku pabalsts, atzīmējot Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienu. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pa-
matojums. Ar pabalsta piešķiršanu tiek novēr-
tētas politiski represētas personas un nacionā-
lās pretošanās kustības dalībnieki. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības bu-
džetā plānojami izdevumi 1240 latu jeb 1765 
euro. 

4. Informācija par saistošo noteikumu ie-
tekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā. Neietekmē. 

5. Informācija par saistošo noteikumu ie-
tekmi uz administratīvajām procedūrām. Ne-
ietekmē. 

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām. Nav notikušas. 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
 
 
 
 

Klusus un mierīgus svētkus! 
 

Būsim rimti un prātīgi, lai nesabojātu 
svētkus sev un citiem! 

 

Klusajā Ziemsvētku gaidīšanas laikā īpaši jāievēro 
ugunsdrošības noteikumi. Neatstāsim degošas sveces 
Adventa vainagā bez uzraudzības vai bērnu ziņā! Uz-
manīsimies, dedzinot eglīšu svecītes!  

Jau krietni pirms svētkiem bērni un jaunieši iemēģi-
na pirotehniskos izstrādājumus, kas traucē iedzīvotāju 
mieru. Pirotehniskos līdzekļus nedrīkst lietot bērni, kas 
ir jaunāki par 18 gadiem. Atgādinu, ka Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksa 181. panta 5. daļā ir pare-
dzēta atbildība: par pirotehniskā izstrādājuma izmanto-
šanas kārtības vai izmantošanas ierobežojumu pārkāp-
šanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
150 latiem.  

Ir sagaidīts pirmais sniegs un sals. Aicinu vecākus 
pievērst lielāku uzmanību, kā bērni pavada brīvo laiku. 
Bērni jābrīdina, ka nedrīkst kāpt uz ledus ūdenstilpēs, jo 
tās ir tikai šķietami aizsalušas. Īstenībā ūdeni sedz plā-
na, sasalusi slapja sniega kārtiņa. 

Dundagā un novadā netrūkst pārgalvju, kas nepie-
tiekamās braukšanas prasmes cenšas pilnveidot Dun-
dagas ielās, krustojumos un stāvlaukumos. Tā 6. XII, 
aizturot kādu autovadītāju, viņš savu rīcību skaidroja 
vienkārši: «mani sanesa». Ceļu satiksmes noteikumos 
teikts, ka jāizvēlas laika apstākļiem atbilstošs braukša-
nas ātrums, kas neapdraud gājējus un citus transportlī-
dzekļu vadītājus. Pie transportlīdzekļa nedrīkst piesiet 
kamaniņas, riepas un citus slīdošus priekšmetus, lai uz 
tiem sēdētu un vizinātos. Nelaimes gadījumi var beig-
ties letāli.  

Ievērosim sabiedriskās kārtības noteikumus, maksi-
mālo drošību uz ceļiem un būsim savstarpēji iecietīgi. 
Tad Ziemassvētku laiks mums būs kluss un svētīgs un 
Jaunais gads — laimīgs un panākumiem bagāts. 

 
Jānis Simsons,  
pašvaldības policijas vecākais inspektors  

(Turpinājums no 3. lappuses) 
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Inga: — Mans lielākais dēls Edgars mācās 
1. a klasē. Viņš ļoti gribēja, lai eju uz šo pasā-
kumu. Dēls sacīja — uz tik stundām, cik vien 
var. Tās bija divas: sporta stunda pie skolotā-
jas Gundegas Lapiņas un sociālās zinības pie 
skolotājas Džeilas Dzalbes. Sporta stundā 
skatījos, kā skolēni spēlē zāles hokeju, vi-
ņiem bija interesanti. Vēl pirmklasnieki lēca 
ar lecamauklu. Ne visi to prata. Mums tā bija 
iemīļotākā nodarbe.  

Sociālajās zinībās mācīja par svētku die-
nām septembrī, oktobrī un novembrī. Ar lie-
lu aktivitāti izcēlās Roberts Ludeviks. Pārējie 
runāja mazāk. Novēroju, ka skolēni atšķirībā 
no tiem laikiem, kad pati mācījos skolā, jūtas 
daudz brīvāk.  

Piedalījos lekcijā par mācību traucēju-
miem. Uzzināju savam darbam noderīgas lie-
tas, piemēram, var gadīties, ka skolēns nevar 
atbildēt skolotājam tieši tad, kad pedagogs 
vēlas, bet, ja to pašu viņam pajautās pēc 5 
minūtēm, skolēns visu pateiks. Tāpat vērtīgs 
man likās padoms, kā nomierināties. Ja ir 
liels uztraukums, tad četras reizes lēni jā-
ieelpo un vēl lēnāk jāizelpo. To ieteica mācīt 
arī bērniem. 

Par skolas pašvērtējumu pastāstīja direk-
tore Aiga Štrausa un vietniece Inese Freimu-
te. Nelielu koncertu sniedza Mazās skolas ko-

ris, 1. klašu ansamblis un Daces Treinovskas 
mazie dejotāji. Ļoti izteiksmīgi dzejoļus no-
runāja Matīss Vīksna.  

Noslēgumā pulcējāmies klases sapulcē pie 
audzinātājas Maritas Čaunānes. 

Kitija: — Mana meita Ilga mācās 6. b kla-
sē, bet Rasa — 8. klasē. Viņas arī vēlējās, lai 
aizeju. Labi vien bija, ka meitenes paklausīju. 
Vecāku dienā vairāk uzzināju, kas notiek 
skolā. Piekrītu arī skolotāju teiktajam — bēr-
niem ir būtiski, ka viņu vecāki atnāk uz sko-
lu.  

Vispirms vecāki tikās ar bērnu ārsti Guntu 
Skujiņu, kas norādīja, ka skolēni daudz sli-
mo, saaukstējas, skrienot pusdienās uz dažā-
dām vietām. Runājām, ka varbūt skolu aiz-
slēgt uz to laiku, jo pusdienas tagad ir pietie-
kami labas, lai bērni ēd skolā. Tas būtu svarī-
gi arī no drošības viedokļa. Tā tas notiek 
daudzviet pasaulē. Daktere uzsvēra, ka bēr-
niem ir jāpaēd brokastis, lai ir spēks. Ēdien-
reizēm jābūt regulārām. Viņa arī brīdināja 
par enerģijas dzērienu slikto ietekmi: tie bo-
jā smadzenes. Tāpat ārste aicināja, lai vecāki 
paši painteresējas, vai bērniem nevajag kādu 
poti. 

Pēc tam devos uz latviešu valodas stun-
dām pie skolotājas Intas Freivertes, vispirms 
uz 6. b klasi, tad uz 8. klasi. Ilgas klasē ir vai-

rāk braucēju. Pārsteidzoši, cik daudz bērnu 
šajā klasē neizpilda mājas darbus. Kā lai sko-
lotāja strādā ar tādiem bērniem? Stunda ir 
tik īsa, un tajā gan jāpārbauda mājas darbi, 
gan jāiemāca jaunā viela. Kā sacīja skolotāja, 
tas ir lūgums vecākiem — pārbaudīt, vai bēr-
ni ir izpildījuši mājas darbus. Pretstats bija 
8. klase, kur gandrīz visi mācās uz labi un 
teicami, ir pat teicamnieki. Tajā nebija nekā-
du problēmu ar mājas darbu izpildīšanu. Arī 
Rasai ir motīvs ļoti censties mācībās.  

Ilgas klasei biju arī matemātikas stundās 
pie skolotājas Sintijas Kronbergas. Skolēni 
strādāja cītīgi un atbildēja uz uzdotajiem 
jautājumiem. Ļoti interesanta bija ģeogrāfi-
jas stunda pie skolotājas Sarmītes Dinsber-
gas. Tajā 8. klases skolēni mācījās par Āziju. 
Paskatījos arī, kā notika mājturība 6. b klases 
meitenēm. Skolotāja Inta Kaudze bija ļoti pa-
cietīga. Viņa ar skolniecēm runāja par dažā-
dām dzīves situācijām. Salīdzinot ar citām 
stundām, mājturība man šķita kā atslodzes 
stunda meitenēm.  

Ar ļoti interesantu un vērtīgu lekciju Kā 
būt veiksmīgam? uzstājās Biznesa vadības ko-
ledžas rektore Ilze Beļicka. Viņa aicināja se-
kot savai sirdij, atrast tādu darbu, kas patīk, 
un netērēt laiku, dzīvojot citu cilvēku dzīves. 
Ir situācijas, kad jānoskaidro, kas traucē da-
rīt to darbu, kas patīk. «Lieto to, ko ražo tavā 
valstī! Ja tu tā nedari, tad kāds cilvēks te pa-
liks bez darba», teica I. Beļicka. 

Pašā vakarā notika vecāku sapulces. Es de-
vos uz 6. b klasi pie skolotājas Sandras Salce-
vičas, kas rosināja vecākus biežāk apmeklēt 

skolu, pārbaudīt 
bērnu mājas dar-
bus, sekot viņiem 
līdzi.  

Gan Ilgas audzi-
nātāja S. Salceviča, 
gan Rasas audzinā-
tāja I. Freiverte tie-
šām ceļas un krīt 
par savas klases 
bērniem. Apbrīnoju 
visus skolotājus par 
viņu darbu. 

Atklāts ir jautā-
jums — kad un kā 
skolai rīkot Vecāku 
dienu, jo uz stun-
dām un tikšanos ar 
G. Skujiņu un lekto-
ri I. Beļicku bija ie-
radušās tikai 5 
mammas. Nezinu, 
vai cilvēki netiek 
darba dēļ, vai viņi 
negrib nākt... Vēlāk 
uz klases sapulcēm 
jau vecāki sanāca.  

 

Diāna Siliņa  

Dundagas Mākslas un mūzikas skolā  
Izglītības Kvalitātes Valsts dienests no 

19. līdz 25. XI vērtēja Dundagas Māk-
slas un mūzikas skolas (DMMS) darbī-
bas kvalitāti profesionālās ievirzes izglī-
tības programmu īstenošanā. 

Kā pastāstīja DMMS direktore Linda Pav-
lovska, visas programmas ir akreditētas uz 
maksimāli iespējamo laiku — 6 gadiem. Sko-
lā pašlaik ir šādas programmas: Vokālā mū-
zika — kora klase, Taustiņinstrumentu kla-
se — klavierspēle, Pūšaminstrumentu spē-
le — saksofona, flautas, tubas un eifonijas 
spēle, sitaminstrumentu spēle, Stīgu instru-
mentu spēle — ģitāras, kokles spēle un vijoļ-
spēle, Vizuāli plastiskā māksla un Deja — de-
jas pamati.  

Direktore teica: «Skolas akreditācija mū-
su skolas kolektīvam bija kā atskaites punkts 
par paveikto un iespēja nenovērtēt par ze-
mu ne procesu, ne rezultātu, kā arī discipli-
nēt sevi un audzēkņus uz izaugsmi nākama-
jiem skolas darbības gadiem. Paldies visam 
skolas radošajam kolektīvam gan Kolkā, gan 
Dundagā — audzēkņiem, skolotājiem, teh-
niskajam personālam — par ieguldīto darbu, 

sagatavojoties skolas akreditācijai! Novēlu 
visiem mums — atšķirt būtisko no nebūtis-
kā, paliekošo no sīkumiem, ietekmējamo no 
neietekmējamā, gudri uztvert pārmaiņu 
lietderību un reizēm ērtuma vārdā 
«nenoknābt» kādu skolas izaugsmei tik ļoti 
nepieciešamo pārmaiņu ideju!» 

 

Novada bibliotēkās 
Arī bibliotēkas ir veiksmīgi piedalīju-

šās atkārtotā akreditācijā un visas pie-
cas uz 5 gadiem saņēmušas vietējas no-
zīmes bibliotēkas statusu. 

Novada Centrālas bibliotēkas vadītāja Ru-
ta Emerberga: «Esam gandarītas, ka mūsu 
darbs ir novērtēts. 2013. gadā visas novada 
bibliotēkas piedalījās arī pārnovadu konkur-
sā Labākais novadpētnieks. Ļoti priecājamies, 
ka Dundagas novada Centrālās bibliotēkas 
novadpētniece Daiga Muželovska ieguva ot-
ro vietu.  

Paldies pašvaldības vadībai, kas mūs at-
balstīja akreditācijas un konkursa norises 
laikā, kā arī par klātbūtni un ziediem svinī-
gajā noslēguma pasākumā Talsos!» 

 

Diāna Siliņa un Alnis Auziņš 

«Dundadznieks» Nr. 22 (171)  
2013. gada decembris. 

 

Dundagas novada pašvaldības 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, Lauris Laicāns, Aivars 
Miška, Aldis Pinkens, Inga Ralle, Diāna Siliņa, 
Smaida Šnikvalde.  

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: 400 eks.   
Internetā: www.dundaga.lv/avize 

Aija Zemesarāja (1937) 
Edvīns Žanis Šulcs (1944) 

Veiksmīgā akreditācija 

  Raibs kā  svētku galds  

Administratīvajā  
komisijā 

 

Komisija 26. XI sēdē Nr. 9 izskatīja 
6 administratīvā pārkāpuma lietas. 

No tām: 
1 lietu par nepilngadīgu personu smē-

ķēšanu (LAPK* 42.1 4. d.) — persona admi-
nistratīvi sodīta, izsakot brīdinājumu; 

1 lietu par dzīvnieku turēšanas prasību 
pārkāpšanu (LAPK 106. p. 1. d.) — mazno-
zīmīga pārkāpuma gadījuma dēļ personai 
izteikts mutvārdu aizrādījums (LAPK 21. 
pants); 

4 lietas par bērna aprūpes pienākuma 
nepildīšanu, ja tā rezultātā bērns vecumā 
līdz 16 gadiem izdarījis sīko huligānismu 
(LAPK 173. p. 2. d.) — 3 personas sodītas, 
izsakot brīdinājumu, 1 persona sodīta ar 
Ls 50 naudas sodu. 

 

Dace Kurpniece, komisijas sekretāre 
 

* LAPK — Latvijas Administratīvo pārkāpuma  
kodekss. 

Dievkalpojumi 
 

Luterāņu draudzēs. Dundagā 24. XII 
plkst. 16.00; plkst. 15.30 muzikāla ieska-
ņa. 25. XII plkst. 12.00 draudzes Ziemas-
svētku pasākums pilī. Ģipkā 24. XII plkst. 
18.00. Kolkā 24. XII plkst. 14.00. Mazirbē  
24. XII plkst. 17.00. 

 

Katoļu draudzēs. Svētā mise Dundagā 
25. XII plkst. 14.00, Kolkā — 25. XII 
plkst. 15.00. 

 

Dundagas baptistu draudzē 24. XII 
plkst. 16.00, 25. XII plkst. 11.00. 26. XII 
plkst. 11.00 kopā ar draudzi Prieka 
Vēsts — Ziemassvētku svinības visām 
Dundagas ģimenēm un bērniem.  

 

Pareizticīgo draudzēs. Dundagā 
26. XII plkst. 15.00. Kolkā 25. XII 
plkst. 18.00, 26. XII plkst. 10.00.  

 

Draudzē Prieka Vēsts 22. XII plkst. 
16.00.  

Pērk visa veida antikvariātu dzintara krelles,  
monētas, papīra naudu, mēbeles, traukus,  

gleznas, sadzīves priekšmetus. Tālr. 29621515 

Piedāvā darbu automazgātavā, riepu servisā. 
Sīkāka informācija, zvanot pa tel. 29132242 vai 
26380033 vai rakstot uz e-pastu fitoo@apollo.

Tagad gan tā saucas Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolas (DMMS) Kolkas nodaļa, 
taču tas nemaina būtību, jo kolcinieki muzi-
kālo izglītību var iegūt turpat, dzimtajā cie-
mā. Kolkas mūzikas skolu absolvējuši 66 
audzēkņi. 

Par kolcinieku prasmi svinēt svētkus un 
novērtēt savējos esam daudzkārt pārliecinā-
jušies. Tā bija arī 7. XII vakarā. Iespaidos da-
lās kultūras dzīves organizatore Smaida 
Šnikvalde un DMMS direktore Linda Pavlov-
ska.  

Smaida: — Pasākumu vadīja skolas absol-
venti Iveta Rēriha un Didzis Otomers. Sir-
snīgu uzrunu jubilejā sacīja L. Pavlovska, 
sveicot tagadējos skolotājus — Evitu 
Ernštreiti, Inoru Sproģi, Dzintru Tauniņu un 
Vieturu Rērihu — , kā arī bijušos pedagogus. 
Programmu veidoja skolas audzēkņu un ab-
solventu koncerts, ko caurvija viņu atmiņas 
par mūzikas skolu. Uzstājās arī bijušais sko-
las absolvents, tagad Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas (LMA) pasniedzējs Raivis Māgurs, 
spēlējot tubu. Videosveicienu ar Sergeja 
Rahmaņinova skaņdarbu Elēģija mi bemol 
mažorā sūtīja bijusī audzēkne Sanda Māgu-
re, kas tagad studē Latvijas Mūzikas akadē-
mijā. Šo videoprezentāciju rādīja uz jaunā 

kinoekrāna, kas iegādāts par projekta lī-
dzekļiem un ko šajā vakarā izmantoja pir-
moreiz. Ar lielu interesi noskatījos filmu par 
skolas audzēkņu piedalīšanos pasākumos 
Kolkā, Dziesmu svētkos, konkursos, skatēs... 

Jubileja izdevās aizkustinoša un jauka. 
Ļoti patika, kā kolcinieki iestājas par savē-
jiem, kā prot viņus novērtēt un izrādīt mī-
lestību un atbalstu. Novēlējumos izskanēja 
doma: kamēr ir Kolka, lai tajā pastāv arī mū-
zikas skola! 

Linda: — Atkalredzēšanās un satikšanās 
svētki apliecināja — Kolkas mūzikas nodaļas 
skolotāju kolektīvs ir ar darba pieredzi, tra-
dīcijām, ar savām attīstītām mūzikas vērtī-
bām, kultūras patriotismu. Mums ir ko mā-
cīties no Kolkas. Apbrīnojama ir viņu kopī-
bas izjūta, emocionalitāte — viens par vi-
siem un visi par vienu! Pats svarīgākais ir 
tas, ka par spīti iepriekšējo gadu sarežģīta-
jiem, grūtajiem izdzīvošanas laikiem un pa-
teicoties Dundagas novada domei, mūsu 
bērniem gan Kolkā, gan Dundagā ir brīvi at-
tīstāma un pieejama iespēja apgūt profesi-
onālās ievirzes izglītību mūzikā, mākslā un 
dejā.  

Diāna Siliņa  

Apbrīnojamā kopības izjūta  
 

7. XII uz 20 gadu jubileju un absolventu salidojumu aicināja Kolkas mūzikas skola. 

Vecāku dienā 
 

28. XI Vecāku diena notika Lielajā, bet 3. XII — Mazajā skolā. Iespaidos dalās mā-
miņas Inga Šmēdiņa un Kitija Ivanova. 
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