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Armands Klāvs, Dundagas evaņģēliski 
luteriskās draudzes mācītājs, pirms vēlēša-
nām: 

— Krievijas ārpolitika ir nopietns drauds 
Latvijai. Un ne tikai mums, bet arī visām 
kaimiņvalstīm, ES, NATO. Viņu princips 
«Mēs ievērosim tās starptautiskās vienoša-
nās, kuras mums patiks, bet pārējās pārkāp-
sim» iznīcina starptautisko vienošanos kā 
tādu. Turklāt ir ļoti dīvaini redzēt, ka Krie-
vijas ārpolitika ir nopietns drauds arī pa-
šiem Krievijas pilsoņiem, drošībai, dzīvībai. 
Pat nezinu, kas mums var nodarīt lielāku 
ļaunumu: iebrukums pēc Ukrainas scenārija 
vai Krievijas varas kolapss un politiski eko-
nomiskais sabrukums tur. 

Negribētu pārvērtēt Saeimas ietekmi uz 
mūsu valstī notiekošo, pat ja tur daža laba 
politiķa galvā acīmredzot no varas apziņas 
ir sagriezies karuselis. Vara šajā zemē vēl 
aizvien pieder Latvijas tautai. Jebkurai Saei-
mai nāksies rēķināties ar tautas noskaņoju-
mu. 

Imants Brusbārdis, Dundagas vidussko-
las vēstures, politikas un tiesību skolotājs, 
pēc vēlēšanām: 

— Krievijas ārpolitiku būs grūti mainīt, 
taču mēs varam mainīt sevi, savu valsti. 

12. Saeimas vēlēšanas norisinājās zem 
drošības zīmes. Līdz ar to ir zināms gandarī-
jums par rezultātiem — labēji centriskais 

bloks ir saņēmis ievērojamu balsu vairāku-
mu, bet Latvijas Krievu savienība, kas atklā-
ti nostājās Krievijas pozīcijās, ieguvusi 
1,59% balsu. Saskaņa gan uzvarēja, bet, salī-
dzinot ar 11. Saeimas vēlēšanām, zaudējusi 
7 deputātu vietas. Un vēl, balsojot vēlētāji 
bija aktīvi, gan liekot plusiņus, gan svītro-
jot. Politiķiem jābūt gataviem, ka par sa-
viem darbiem un nedarbiem viņi saņem no-
vērtējumu. 

Taču vēlēšanās piedalījās tikai 59% pilso-
ņu, un tas pēc Latvijā cienījamu cilvēku 
aicinājuma doties balsot! Nav jautājuma — 
patīk vai nepatīk politiķi, bet par attieksmi 
pret valsti. Otrkārt, ja var ticēt sociālajām 
aptaujām, pēc Latvijas faktu datiem, 20% lat-
viešu balsojuši par Saskaņu. Jautājums — kā-
pēc viņi to darījuši? Ko cilvēki domā par 
Latvijas drošību? Treškārt, situācijā, kad 
koalīcijas partneriem ir tik līdzīgs vietu 
skaits Saeimā — Vienotībai 23, Zaļo un Zem-
nieku savienībai 21 un Visu Latvijai! — Tēvze-
mei un brīvībai 17, — ja Vienotībai uzticēs vei-
dot valdību, tai būs grūti organizēt darbu. 
Reformas gan nav ko gaidīt, jo koalīcijas 
partneri cits citu piebremzēs. Kaut gan tās 
ir centrāli labējās partijas, tomēr ar atšķirī-
gām interesēm un visas kļuvušas stiprākas. 
Premjeram jābūt ļoti spēcīgai personībai, lai 
vadītu darbu.  

Alnis Auziņš un Diāna Siliņa  

 

 

Nr. 18 (189) oktobris 2014 Dundagas novada pašvaldības izdevums 

Dundadznieks 

www.dundaga.lv 

Dundagā 
10. X no plkst. 11.00 līdz 16.00 visi Lī-

biešu krasta izaugsmē ieinteresētie aici-
nāti uz Radošu NEdarbnīcu (sk. 6. lpp.). 

11. X Dundagas vidusskolas atbalsta 
biedrības rīkotā Ģimeņu diena. 

18. X plkst. 11.00 pilī svinīga jaundzi-
mušo uzņemšana novada saimē. 

25. X Leģendu nakts pilī. 

Kolkas tautas namā 
1. XI, nevis 18. X kā bija izziņots ie-

priekš, plkst. 14.00 pensionāru padome 
Sarma aicina uz atpūtas vakaru. Par mū-
ziku gādās Laimonis Zemels.  

Jautājums iedzīvotājiem 
 

Vai Krievijas agresīvā ārpolitika ir nopietns drauds Latvijas valsts drošībai un neat-
karībai? Vai to var ietekmēt arī Saeimas vēlēšanu iznākums?  

Svarīgas lietas 

 Redaktora  vārdi 
2. lpp. Izpilddirektors Visvaldis Radelis! 

2. lpp. Jaunumi Tūrisma informācijas centrā. 

4. lpp. Iepirkumi, zemākā cena un...  
Kurzemītes jumts. 

5. lpp. Olimpiskā diena, Karoga svētki  
un skolas un vecāku sadarbība. 

6. lpp. Bērnu dienas centram Mājas — 10! 

6. lpp. Kam anketa, kam NEdarbnīca! 

Saeima ievēlēta. Tas svarīgi valstij kopumā. Parlamentā iekļuvušajiem dota īpa-
ša iespēja vēl vērst lietas uz labo pusi. Nākamreiz tādas var arī nebūt.  

Iepriecinoša ir gados jauno cilvēku pilsoniskā aktivitāte, gan pašiem balsojot, 
gan aicinot pārējos. Banāli jau skan, bet ar viņiem saistām savas valsts nākotni. Pa-
mazām nomainās paaudzes, un gribas cerēt, ka jaunie ļaudis būs aizvien rosīgāki 
arī normālajā dzīvē, starpvēlēšanu laikā, ikdienā, būs nepiekāpīgi un neļaus pie va-
ras nākušajiem deputātiem dusēt uz uzvaras lauriem, turklāt nekādas uzvaras jau 
nemaz nav. 

Otrs, mums svarīgais jaunums, ir avīzes nākamais modelis, par ko turpmāk zi-
ņosim vēl. Tātad no jaunā gada Dundadznieks būs bez maksas, to vairs nevarēs pa-
sūtīt pastā, bet avīzi saņems novada iedzīvotāji savās pastkastītēs reizi mēnesī — 
mēneša vidū. Lūgums ziņot par visiem gadījumiem, ja tomēr kāds avīzi nebūs sa-
ņēmis. Nākamreiz ceram izskaidrot iespēju, kā avīzi varētu saņemt tie Dundadznie-
ka lasītāji, kas dzīvo ārpus novada. 

Alnis Auziņš 

Par  
novada ļaužu  
apbalvošanu 

 

Novada dome ir apstiprinājusi 
jaunu kārtību Dundagas novada paš-
valdības apbalvojumu piešķiršanai.  

 
Izstrādājot jauno nolikumu, bija svarīgi 

radīt noteiktu kārtību, kā pasniedz visus 
pašvaldības apbalvojumus, kas tagad ir 
Diploms, Pateicība, Atzinība un Goda 
raksts. Lai paaugstinātu pašvaldības ap-
balvojumu nozīmi visas Latvijas mērogā, 
iecerēts tos saskaņot Heraldikas komisijā 
un veikt reģistrācijas uzskaiti. Ceram, ka 
jaunā kārtība paaugstinās apbalvojuma 
prestižu novada iedzīvotāju vidū.  

Ierosinājumus par pašvaldības apbal-
vojuma piešķiršanu izskatīs domes ap-
stiprināta Apbalvojumu piešķiršanas ko-
misija. Komisijas sēdes būs slēgtas, pēc 
vajadzības pieaicinot apbalvojamo izvirzī-
tājus. Iedzīvotāji varēs aizpildīt un ie-
sniegt anketas norādītajās vietās. 

Goda rakstu dibina, lai novērtētu per-
sonu nozīmīgu un ilgstošu devumu Dun-
dagas novada iedzīvotājiem. 

Atzinības rakstu dibina, lai novērtētu 
personu nozīmīgu devumu Dundagas no-
vada iedzīvotājiem iepriekšējā gadā, pie-
mēram, nozīmīga saimnieciskā darbība, 
nozīmīgs ieguldījums ģimenes vērtību 
stiprināšanā, nozīmīgs ieguldījums izglītī-
bas, kultūras sporta vai sabiedriskajā jo-
mā, drošsirdība. 

Pateicības rakstu dibina, lai novērtētu 
personu nozīmīgus sasniegumus, piemē-
ram, izglītojamā un pedagoga nozīmīgi 
sasniegumi Kurzemes novada, valsts vai 
starptautiska mēroga mācību olimpiādēs, 
konkursos un sacensībās; personas sa-
sniegumi saimnieciskajā, izglītības, kultū-
ras, zinātnes, sporta u.c. jomās, sasniegu-
mi Dundagas novada popularizēšanā. 

Būtiska atšķirība — vairs nepiešķirs no-
minācijas, bet pasniegs Atzinības rakstus 
par nozīmīgu devumu kādā pašvaldības 
iedzīvotājiem būtiskā darbības jomā. No-
mināciju Par mūža ieguldījumu aizstās Go-
da raksts par ilgstošu un nozīmīgu devu-
mu Dundagas novada iedzīvotājiem.  

Aicinām būt atsaucīgiem un līdz 24. X 
izvirzīt apbalvošanai savus darbīgos līdz-
gaitniekus. Anketas būs domes ēkā, Kol-
kas pagasta pārvaldē, bibliotēkās un in-
terneta lapā www.dundaga.lv. 

 

Baiba Dūda, darba grupas vadītāja 

Kā vēlējām  
Dundagas novadā? 

 

12. Saeimu vēlēja arī mūsu novadā. 
No 3666 balsstiesīgajiem nobalsojuši 
2195 jeb 59,87%, kas ir par procentu 
vairāk nekā valstī kopumā. 

 

Dundagas pilī nobalsojuši 1303, Kolkas 
tautas namā 406, Mazirbes skolā 218, Kaļ-
ķu Vārpniekos 136, Vīdales skolā 132 balss-
tiesīgie. Derīgas vēlēšanu aploksnes biju-
šas 2193, bet derīgas vēlēšanu zīmes — 
2182, no tām grozītas 1255 zīmes, bet 927 
atstātas negrozītas. Tātad 11 gadījumos 
vēlētājs visdrīzāk kaut ko izdarījis aplam, 
piemēram, ielicis aploksnē saplēstu zīmi 
vai vairākas dažāda satura zīmes vai ieme-
tis kastē tukšu aploksni. Savukārt skaitlis 
1255 liecina par vēlētāju pārliecību un 
vēlmi ietekmēt notiekošo.  

Mūsu vēlētāji priekšroku atdevuši Zaļo 
un Zemnieku savienībai — 730 balsis, tā-
lāk seko partija Vienotība ar 578 balsīm, 
nacionālā apvienība Visu Latvijai! – Tēvze-
mei un Brīvībai/LNNK — 495 balsis, No sirds 
Latvijai — 133 balsis, Latvijas Reģionu ap-
vienība — 99 balsis, Jaunā konservatīvā 
partija — 56 balsis, sociāldemokrātiskā 
partija Saskaņa — 35 balsis. Interesanti, ka 
Jaunā konservatīvā partija apsteidz uzva-
rētāju valsts mērogā, kas apliecina vēlētā-
ju atbalstu pazīstamiem cilvēkiem jaunā 
politiskā veidojumā. Zināms kuriozs ir 1 
nodotā balss par Latvijas Krievu savienī-
bu, kas drīzāk jāuzskata par pārpratumu, 
jo, tā kā šis vēlētājs svītrojis no zīmes pil-
nīgi visus kandidātus, tad visticamāk viņš 
vēlējies nobalsot pret šo sarakstu, kas gan 
nav izdevies. Vairāk par vēlēšanu rezultā-
tiem www.cvk.lv. 

Apkopoja Alnis Auziņš 

• Dundagas pilī balso Edgars Kārklevalks.                                                              Fotografējis Dainis Kārkluvalks 
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— Jau pirmajā tikšanās reizē ar darbinie-
kiem Līkajā muižā tu uzsvēri, ka šajās telpas 
esi izaudzis! 

— Tieši tā. Mana mamma Laimdota bija 
Dundagas pagasta bibliotekāre, un bibliotēka 
atradās Līkajā muižā... Mamma visu mūžu no-
strādāja bibliotēkā un joprojām dzīvo Dun-
dagā, tētis Haralds strādāja Dundagas patē-
rētāju biedrībā, apkalpoja autoveikalu, vēlāk 
pārcēlās dzīvot citur. 

Mācījos gan Mazajā skolā, gan pilī un 1976. 
gadā pabeidzu vidusskolu — tas bija otrais 
izlaidums jaunajā skolā. Vienmēr esmu pie-
minējis literatūras skolotāju Hildu Vitmani, 
kas iemācīja mīlēt dzeju, un šo mīlestību es-
mu saglabājis. Tāpat visu mūžu mani pavadī-
jusi mūzika, un par to paldies skolotājam Er-
nestam Ābolam! Savulaik 80. gados vadīju 
diskotēkas, bet nu jau daudzus gadus esmu 
klasiskās un opermūzikas cienītājs.  

Gribēju iestāties augstskolā. Mani vectēvi 
cīnījušies pretējās pusēs — mammas tēvs 
Sarkanajā armijā, tēva tēvs — leģionā. Augst-
skolas durvis man palika slēgtas. Tādi laiki! 

Dienēju. Biogrāfijas dēļ man uzticēja citu 
ieroci — trompeti. Sočos spēlēju karavīru es-
trādes ansamblī un vadīju pūtēju orķestri.  

Pēc armijas Dundagas kultūras namā, ko 
vadīja Valentīna Bernāne, biju māksliniecis-
kais vadītājs, strādāju kopā ar Vairu Kamaru. 
Tagad dundadzniekiem labi pazīstamajai de-
ju skolotājai Dacei Treinovskai vadīju praksi. 

Apprecēju savu klasesbiedreni un pārcē-
los uz Talsiem. Vienu brīdi strādāju DOSAAF 
(Brīvprātīgā armijas, aviācijas un flotes veici-
nāšanas biedrība. — Red.) kopā ar Gunāru Lai-
cānu, viņš bija direktors, es — instruktors. 
No 1982. līdz 1994. gadam strādāju uguns-
dzēsējos, biju jaunākais rajona ugunsdzēsēju 
priekšnieks Latvijā. Kā rosīgu Latvijas Tautas 
frontes dalībnieku mani ievēlēja pilsētas do-
mē.   

2000. gadā nolēmu krasi mainīt dzīvi, un 

decembrī man jau bija skaidrs, ka pārceļos 
uz Liepāju. 2001. gadā kļuvu par domes 
priekšsēdētāja Ulda Seska palīgu. Tieši tad 
Liepājas simfoniskā orķestra vadītājam un 
tolaik arī domes deputātam Imantam Res-
nim radās sapnis par Liepājas koncertzāli, ko 
bija paredzēts uzbūvēt bijušā kinoteātra vie-
tā, bet bija problēmas ar ēkas pārņemšanu 
no Valsts nekustamā īpašuma aģentūras. 
Mans uzdevums bija problēmas atrisināt, ko 
sekmīgi arī paveicu. Tagad priecājos, ka arī 
es esmu pielicis savu roku, lai jaunā koncert-
zāle taptu, — nākamgad tā būs gatava!  

Mani aizvien vairāk ieinteresēja saimnie-
ciskā darbība. Neilgu laiku biju nekustamā 
īpašuma apsaimniekotājs ārzemju firmā. 
Starptautiskā transporta darbinieku arod-
biedrības federācija, kuras sēdeklis ir Londo-
nā, Liepājā cēla Jūrnieku centru. Tā uzdevu-
mos bija rūpēties par jūrnieku sociālajām va-
jadzībām, atpūtu, bet vienlaikus arī — pa-
šiem pelnīt naudu. Konkursā uz direktora 
vietu pieteicās vairāk nekā 20 pretendentu, 
es uzvarēju. Acīmredzot novērtēja manu va-
dītāja, menedžera pieredzi, kā arī valodu 
prasmi. 

Esmu izmantojis iespējas mācīties, papil-
dināt zināšanas. Ļoti vērtīgi bija valsts un 
pašvaldības augstāko ierēdņu apmācības 
kursi Nīderlandes Roy institūtā Hāgā. 

— Droši vien katra tēva lepnums ir pie-
auguši, patstāvīgi bērni... 

— Protams! Vispirms gan gribu sacīt, ka 
pilnīgi nepiekrītu bijušā premjerministra Ai-
gara Kalvīša izteikumam, ka cilvēki ar niecī-
giem ienākumiem ir dzīves neveiksminieki. 
Ko tad lai sakām par daļu no mūsu skolotā-
jiem, par bibliotekāriem, lielā daļa — par sa-
viem vecākiem pensionāriem? Bet mani bēr-
ni paši saviem spēkiem tiešām ir sasnieguši 
jau daudz. Dēls Āris, dzimis 1981. gadā, ir 
augstas raudzes videonovērošanas un apsar-
dzes iekārtu speciālists lielā firmā. 1983. ga-
dā dzimusī Baiba, uzņēmumu un iestāžu ārē-
jo sakaru speciāliste un tulkotāja, dzīvo ārze-
mēs, kur viņai ir savs bizness. Ārim ir divi 
dēli, un es ļoti priecājos, ka vecākais mazdēls 
jau spēlē uz manas trompetes. 

— Kā uztvēri Gunāra Laicāna uzaicināju-
mu nākt atpakaļ uz Dundagu? 

— Sākumā uz to raudzījos visai nenopiet-
ni. Tad sāku pārdomāt. Iepriekšējā darbā bija 
iestājusies zināma rutīna. Jāsecina, ka 10–12 
gadi laikam ir tāds cikls, pēc kura man gribas 
pārmaiņu. Ar Dundagu saites nebiju pārrā-
vis, ik pa laikam apciemoju mammu... Vēl 
nepieņēmis galējo lēmumu, sev un citiem 
teicu: vēlos Dundagā runāt ar cilvēkiem, kuri 
vēlas runāt ar mani. Tā arī apspriedos ar vai-
rākiem, šaurākā un plašākā lokā, un tad arī 
izlēmu. Pēc tam deputāti izdarīja savu izvēli.  

— Iznāk atgriešanās bērnības zemē. 
— (Ar smaidu.) Varbūt pa spirāli, drusku 

augstākā līmenī. Gribas kaut ko izdarīt šīs 

vietas labad! 
— Ietērpjot kon-

krētākā formulēju-
mā... 

— Vīzijai jābūt. 
Ir jāsapņo! Pirms 
gadiem 20 tai cilvē-
ku lokā, kurā sprie-
dām par dažādām 
lietām, bija noruna: 
nebaidīties paust 
idejas un sapņus, 
pat ja tie ir vistra-
kākie! Un liela daļa 
no tiem ar manām 
un citu pūlēm ir 
jau materializēju-
sies! Pēc krietna 
laika sapratu, ka to, 
ko tolaik darījām, 
sauca par prāta vēt-
ru.  

Man ir tuvāks un 
tālāks redzējums 
par Dundagas no-
vadu. Pašlaik par 
tuvāko.  

Speciālisti domē 
ir labi, katrs ar sa-
vu, lielāku vai ma-
zāku jaudu. Mans 
uzdevums ir pa-
nākt, lai mēs strā-
dātu kā vienots 
mehānisms, jo 
viens cilvēks nav karotājs. Tas pirmkārt.  

Dundagā ir brīnišķīga odziņa — pils un tas, 
kas ar to saistīts, un tā ir iespēja! Ja to at-
ņemtu, tad Dundagai maz kas paliktu. Šķiet, 
ka pilij jau ir lieliska saimniece Baiba, ar savu 
redzējumu, ar vīziju un jau padarīto. Pils ir 
aizvien jāattīsta. Tas nav tikai tūrisms. Tās ir 
biznesa iespējas gan atsevišķiem cilvēkiem, 
gan uzņēmumiem, gan arī pašvaldībai. Jā, 
pašvaldībai arī jādomā, kā palielināt ienāku-
mus, — tas ir sava veida bizness! 

Esmu arī Centrālās administrācijas vadī-
tājs. Jau esmu ievērojis šeit labās iestrādes, 
bet ir arī zināmas saskarsmes problēmas. 
Dažs labs darbinieks nezina, kas notiek vi-
ņam pa labi un pa kreisi, kādas lietas risina 
blakus kabinetos, jo vadības sistēma un do-
kumentu aprite klibo. Tas ir jāuzlabo, lai vi-
siem atvieglotu darbu. To nevar panākt uz-
reiz un tīri administratīvi. Cenšos iedziļinā-
ties un atrast pareizo pieeju. Dažas lietas 
prasa mutisku vai rakstisku rīkojumu, dažas 
kaut ko vairāk. Joprojām tiekos ar iestāžu 
vadītājiem. Pati galvenā atziņa, kas vienmēr 
jāpatur prātā, — cilvēki ir mūsu resurss, viņi 
ir visa pamatā.  

— Nedaudz par saimnieciskajiem dar-
biem! Kas ir pats svarīgākais no apjaustā? 

— Novada lielākā saimnieciskā problēma 
ir Kolkas ciema attīrīšanas iekārtas. Es cen-
šos iedziļināties, lai izprastu jautājumus līdz 
saknei. Jau vairākkārt esmu apmeklējis Kol-
kas attīrīšanas iekārtas, runājis ar speciālis-
tiem un studējis dokumentus. Ja Kolkā gribē-
tu visu taisīt no jauna, tas prasītu pārāk lie-
las investīcijas. Tā kā tur jau ir jaunas attīrī-
šanas ierīces, tad vecajām, kuras arī ir vaja-
dzīgas, uz Eiropas Savienības fondiem nav ko 
cerēt. Esmu ticies ar Kolkas ciema valdi, viņi 

piekrita manam redzējumam. Ko darīt? Risi-
nājumi jāizdomā un pēc tam jātiekas ar SIA 
Līcis–93 vadību. Pats esmu strādājis privātajā 
biznesā un labi zinu, kā privātais uzņēmējs 
vēlas, lai ar viņu runā — jāiet jau ar konkrē-
tiem priekšlikumiem un risinājuma varian-
tiem. Esmu jau ticies un tikšos vēl ar citu 
pašvaldību speciālistiem un izpilddirekto-
riem, kas saskārušies ar līdzīgām problē-
mām, to visu apkopoju, izvērtēju. Tā ir no-
pietna saimnieciska lieta, un par notikumu 
gaitu informēšu deputātus.  

Man patīk, ka esmu sācis strādāt laikā, 
kad jāveido jaunais budžets. Grūti, bet reizē 
ļoti noderīgi. Budžeta veidošana ir izaicinā-
jums — kā savienot iespējas ar vēlmēm. 

Ar prieku secinu, ka manas darbaspējas 
nav zudušas. Privātajā biznesā ir pavisam da-
biski, ka jāstrādā pa 12 stundām 6–7 dienas 
nedēļā. Arī te pa dienu mēdzu skriet apkārt, 
dzēšot kādu vietējo ugunsgrēku, bet vakaros 
varu strādāt līdz astoņiem, desmitiem.  

— Vai pie durvīm būs plāksnīte ar uzras-
tu «Izpilddirektors Visvaldis Radelis»? 

— Es ceru, ka ar laiku droši vien būs. Ne-
esmu lūdzis, lai man izremontē kabinetu, lai 
gan te kas pietrūkst, bet man pietiek ar to, 
kas ir. Viss darbam man ir sagādāts.  

— Vai atsāksies darbinieku informatīvās 
sanāksmes pirmdienu rītos? 

— Rīkot tikšanās tikai tikšanās pēc, kamēr 
pats vēl neesmu pietiekami iedziļinājies, ne-
vēlos. Tēlot priekšnieku — arī ne. Bet sanāk-
smes rīkosim, jo tikties vajag kopīgās lietas 
labad, lai zinātu, ko dara kolēģi, kādas pro-
blēmas risina, lai rastu atbildes un kopīgi ģe-
nerētu idejas.  

Alnis Auziņš, Diānas Siliņas foto 
 

   Vizītkar te 

«Visa pamatā ir cilvēki!»  
 

No 8. IX mūsu pašvaldībā ir jauns izpilddirektors — Visvaldis Radelis. Dundadznieks 
pēc izcelsmes un pārliecības, kas atgriezies dzimtajā pusē.  

Visvaldis Radelis 
 

Dzimis 1958. gada 30. martā Dundagā. 
1976. gadā beidzis Dundagas vidusskolu. 

Skolojies valsts un pašvaldības augstāko ie-
rēdņu kursos Roy institūtā Hāgā, Nīderlandē. 

No 1978. līdz 1982. gadam strādājis Tal-
su DOSAAF par instruktoru. No 1982. līdz 
1994. gadam Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta Talsu nodaļas vadītājs. No 
1994. līdz 2000. gadam Talsu pilsētas do-
mes priekšsēdētājs. No 2001. līdz 2002. ga-
dam Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja 
Ulda Seska palīgs. No 2002. līdz 2014. gada 
septembrim — Liepājas Jūrnieku centra di-
rektors. 

Līdztekus dzimtajai latviešu valodai brīvi 
runā krieviski un angliski, spēj sazināties 
zviedriski. 

Ir divi pieauguši bērni — dēls Āris un meita 
Baiba — un divi mazdēli. 

No jauna 6000 lielā metienā esam izdevu-
ši novada karti latviešu valodā, ko paši sau-
cam par lietišķo lapu. Tās vienā pusē ir karte 
ar dažādu krāsu ripulīšiem un numuriņiem, 
bet otrā — visjaunākā informācija par visiem 
mums zināmajiem tūrisma piedāvājumiem 
un naktsmītnēm. Lietišķo lapu esam dāļājuši 
ceļotājiem tepat uz vietas, mūsu uzņēmē-
jiem, daudziem tūrisma informācijas biro-
jiem Kurzemē, žurnālistiem. Tā kā izmanto-
jām iepriekšējo maketu, tad šis darbs izmak-
sāja tikai nedaudz virs 200 €. Aicinām tūris-
ma uzņēmējus dalīties ar mums jaunumos 
un iecerēs, kā arī iegriezties TIC pēc infor-
mācijas materiāliem! 

Otrs jaunums ir trīs dažāda veida magnē-
tiņi. Izmantojām kādreiz Dundagas kartei 
domātos Daces Čoderas zīmējumus, dizainu 
palīdzēja izveidot novada iedzīvotājs dator-
grafiķis Uģis Auliks. Dažādu krāsu magnēti-
ņos attēloti naudas ozols, krokodils un pils. 
Cena, 80 centi, ir cilvēkiem pa kabatai.  

Šovasar esam piedāvājuši arī krūzītes ar 
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņu Martas Dambergas un Lauras Šer-
mukšnes zīmējumiem Leģenda par Zaļo jum-
pravu, skolotāja D. Čodera. Arī krūzītes vei-
dolu palīdzēja darināt U. Auliks. Krūzītes 
pārdodam par 4,90 € gabalā.  

Tikpat, cik magnētiņi, maksā mūsu eko-

pildspalvas, kvalitatīvākas par iepriekšējām, 
un arī tās tūristi ir iecienījuši. Vēl aizvadītās 
vasaras jaunums ir atslēgu piekariņi ar sen-
laicīgu Dundagas pils attēlu. Tos pārdodam 
par 3,40 €. Piedāvājam arī vietējo mājražotā-
ju preces, kā vilnas zeķes, zāļu tēju, pūteli. 

29. IX pirmoreiz tikās Tūrisma attīstības 
konsultatīvā padome. Tajā ir pieci cilvēki, 
par kuriem paši tūrisma uzņēmēji epastā 
balsoja un kas saņēma visvairāk balsu: Jānis 
Dambītis, Dženeta Marinska, Ansis Roderts, 
Dins Derkevics un Edgars Millers. Pirmajā 
reizē netika Dins, toties piedalījās izpilddi-
rektors Visvaldis Radelis, Kultūras pils direk-
tore Baiba Dūda, Andra Ratkeviča no Dabas 
aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās 
administrācijas un mēs no TIC.  

Padomes uzdevums ir attīstīt jaunas ie-
strādes, ģenerēt idejas, galvenais mērķis — 
sekmēt tūrisma attīstību novadā. Vajadzības 

gadījumā padome runās ar novada lēmējva-
ru par kopīgu rīcību.  

Padomes nolikums vēl top. Līdz budžeta 
pieņemšanai tiksimies biežāk, gan klātienē, 
gan apmainoties epastiem.  

TIC šogad vēl gatavos jaunus piedāvāju-
mus tūrisma firmām, ietverot jaunus marš-
rutus, domājot jau par 2015. gadu, arī par Slī-
teres Ceļotāju dienām. Jāpilnveido interneta 
lapa www.visit.dundaga.lv. Jāsagatavo novada 
tūrisma simbolika — zīmols. Steigšus jādomā 
par pārējiem drukātiem materiāliem, lai 
jaunā gada sākumā jau pilnvērtīgi piedalītos 
izstādēs. Jāpārskata norādes zīmes, stendi, 
maršrutu marķējumi, lai saprastu, kas da-
rāms steidzamāk, ko varam iekļaut budžetā. 
Centīsimies apbraukāt visus tūrisma uzņē-
mējus un kārtīgi aprunāties! 

Alnis Auziņš  
 

 Tūrisma informācijas centrā 
 

Par jaunumiem TIC stāsta tūrisma speciālistes Alanda Pūliņa un Ance Remesa. 
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Nolēma no 1. IX, nosakot pirmsskolas pe-
dagoga slodzi, papildus tarificēt 4 darba 
stundas nedēļā par vienu darba likmi mācību 
stundu (nodarbību) sagatavošanai. 

Piešķīra papildus 1918,53 € kāpņu dekora-
tīvai krāsošanai Lielajā skolā. 

Nolēma no 1. X uzsākt brīvpusdienu ap-
maksu novada skolās 4. klašu skolēniem pil-
nā apmērā, paredzot tam 3164 €. 

Piešķīra Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolas pedagogu darba algām 2014./15. m. g. 
septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī 
vajadzīgos papildu 777,97 €. 

Apstiprināja novada domes 25.09.2014. 
saistošos noteikumus nr. 11 Par Dundagas no-
vada pašvaldības budžeta 2014. gadam grozīju-
miem. 

Apstiprināja novada izglītības iestāžu iz-
devumu tāmes. 

Grozīja novada domes 21.02.2013. lēmumu 
nr. 24 Par Dundagas novada apdzīvotas vietas 
Kolkas ūdenssaimniecības attīstības tehniski eko-
nomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistī-
bām ūdenssaimniecības attīstības investīciju pro-
jekta īstenošanai. 

Atcēla 24.11.2011. novada domes lēmuma 
nr. 325 Par telpām Meža dienestam 1. punktu 
un noteica dzīvoklim Maija ielā 4–17 Dunda-
gā dienesta viesnīcas statusu. Nolēma slēgt 
dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu ar paš-
valdības izpilddirektoru par dienesta viesnī-
cas telpām uz darba laiku Dundagas pašval-
dībā. 

Iesniedza projektu Bērnu rotaļu laukuma 
izveide Dundagā Saules ielā 8 par 7798,49 €, at-
tiecināmās izmaksas 6445,00 €, Eiropas Sa-
vienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai pasākumam Lauku ekonomi-

kas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā. 
Pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attie-
cināmajām izmaksām un PVN summa. Pro-
jekta īstenošanai vajadzīgo finansējumu ga-
rantēt no pašvaldības budžeta.  

Nolēma piedzīt nekustamā īpašuma no-
dokļus bezstrīda kārtība par īpašumiem: Kol-
kas pagasta Stirniņi (935,42 €), Dundagas pa-
gasta Ausekļi (905,40 €), Pommas (788,33 €) un 
Dundaga, Brīvības iela 4 (1062,86 €). 

Nolēma mainīt 0,3130 ha īpašuma Kadiķu 
Nora nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme. 

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektus 
nekustamo īpašumu sadalīšanai divās da-
ļās — Klajumiem un Vecvagariem. Apstiprināja 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
Veidnieki sadalīšanai trīs zemes vienībās.  

Nolēma Dundagas dīķim, kas daļēji atro-
das pašvaldības nekustamā īpašuma Dunda-
gas Dīķis zemes vienībā ar reģistrēto vietvār-
du Dzirnavezers un a/s Latvijas Valsts meži īpa-
šuma Valsts mežs Dundaga — Centrālais zemes 
vienībā ar reģistrēto vietvārdu Dundagas par-

ka dīķis piešķirt jaunu kopīgu vietvārdu Dun-
dagas dīķis. 

Nolēma komandēt kultūras pils direktori 
Baibu Dūdu uz Sanktpēterburgu 17.–21. IX 
un segt 196 € komandējuma dienas naudu. 

Atbalstīja Dundagas novada pašvaldības ap-
balvojumu nolikums projektu un Apbalvojumu 
komisijas nolikums projektu, kā arī nolēma 
priekšlikumus par komisijas sastāvu izskatīt 
Attīstības un plānošanas un Sociālo, izglītī-
bas un kultūras jautājumu komiteju sēdēs 
oktobrī. 

Anulēja vienai personai deklarēto dzīves-
vietu Dundagā, Raiņa ielā 15. Vienam novada 
iedzīvotājam piešķīra dzīvojamo platību 
Dundagā, Baltajā skolā, vienai iedzīvotājai 
piešķīra dzīvojamo platību Kolkas ciema Zī-
taros, un vienu personu uzņēma dzīvojamās 
platības piešķiršanas rindā. 

No 1. X sakarā ar darba attiecību pār-
traukšanu no Dundagas novada interešu iz-
glītības programmu izvērtēšanas un mērķ-
dotācijas sadales komisijas sastāva izslēdza 
Uldi Katlapu. 

 

Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

   Runas vīriem ir spēks rokās 

Konkursa mērķis ir sekmēt saimniecisko 
darbību Dundagas novadā, atbalstot vietējo 
iniciatīvu projektus, kas popularizē kultūriz-
glītības, sporta un brīvā laika, pašnodarbinā-
tības un vides sakopšanas aktivitātes un ie-
dzīvotāju iesaistīšanos tajās. 

Projektu varēja iesniegt jebkura iedzīvo-
tāju grupa, gan reģistrēta, gan nereģistrē-
ta, — fiziskas personas, sabiedriskas organi-
zācijas — interešu grupas, biedrības, klubi, 
fondi, draudzes u.c., kas darbojas vai vēlas 
darboties Dundagas novadā vai kuru darbība 
ir saistīta ar novada vērtību daudzināšanu. 

2014. gadā projektu konkursā pieteicās 7 

pretendenti, pašvaldība atbalstīja un piešķī-
ra finansējumu pieciem projektiem. 

1. Informācijas zīmes lībiešu krasta cie-
mos — 480 €. Iesniedzējs: biedrība Randalist. 
Projektā paredzēts izveidot un uzstādīt Bal-
tijas jūras piekrastes ciemos 5 vienota stila 
informatīvos stendus, 17 katedras tipa sten-
dus un 8 norādes zīmes ar uzrakstiem latvie-
šu un lībiešu valodā kā liecību par seno zvej-
nieku ciemu saimniecisko infrastruktūru un 
līvu kultūras mantojumu.  

2. Drošība un sakārtota vide — mūsu pri-
oritāte — 1000 €. Iesniedzējs: Brīvības ielas 
2 Dundagā iedzīvotāji. Projektā paredzēts 

uzlabot daudzdzīvokļu mājas infrastruktūru, 
sakārtot, labiekārtot mājai piegulošo terito-
riju, nodrošināt glābšanas un apkalpojošo 
dienestu — Ātrās medicīniskās palīdzības, 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
un Latvijas Pasta — netraucētu piekļuvi mā-
jai. Galvenais pasākums — izveidot stāvvie-
tas mājas iedzīvotāju automašīnām brīvajā 
mājai piekrītošā zemes laukumā, tā atbrīvo-
jot netraucētu piekļuvi mājai un komunikā-
cijām, kas atrodas sētas pusē. 

3. Ēvažu autostāvvietas sakopšana — 
75 €. Iesniedzējs: Uģis Auliks. Projekta mēr-
ķis ir uzturēt Ēvažu auto stāvlaukumu sapos-
tu. 

4. Autores Baibas Šuvcānes manuskripta 
Sauc par Vaidi mūsu ciemu… izdošana — 
1000 €. Iesniedzējs: Baiba Šuvcāne. Projekts 
balstās vajadzībā saglabāt lībiešu mutvārdu 

vēsturi, nemateriālo kultūras mantojumu, 
popularizēt tradicionālo lībiešu kultūru un 
kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt tradi-
cionālā dzīves veida pārmantošanu un lībie-
šu etniskās identitātes un tradīciju saglabā-
šanu strauji mainīgajā pasaulē. 

5. Dzeramā ūdens urbuma izveidošana 
pie Kolkas evaņģēliski luteriskās draudzes 
baznīcas — 990 €. Iesniedzējs: Kolkas evaņ-
ģēliski luteriskās baznīcas draudze. Projek-
ta mērķis ir ierīkot baznīcas dzeramā ūdens 
urbumu un labiekārtot spices apkārtni. 

Kopumā pašvaldība projektu konkursa īs-
tenošanai 2014. gadā atvēlēja 3545 €, un pa-
redzēts šādu projektu konkursu izsludināt 
arī nākamgad. 

 

Lauris Laicāns,  
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs 

Vietējo iniciatīvu projekti 
28. VIII domes sēdē atbalstīja un piešķīra finansējumu pieciem projektiem konkur-

sā Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem. 

Domes sēdē 25. septembrī 

Sociālie  
pakalpojumi 
Sākums 182. numurā, turpmāk vēl. 
Černobiļas atomelektrostacijas avā-
rijas seku likvidēšanas dalībniekiem 
un Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku rezultātā cietušām 
personām līdz 18 gadu vecumam 

Kārtību, kādā politiski represētās personas, 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atom-
elektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās 
personas līdz 18 gadu vecumam par valsts bu-
džeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojumus, nosaka 31.03.2009. MK no-
teikumi nr. 279 Noteikumi par kārtību, kādā per-
sonas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 
sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem. 

Lai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas dalībnieks un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā 
cietusī persona saņemtu pakalpojumus, paš-
valdības sociālajā dienestā atbilstoši deklarē-
tajai dzīvesvietai jāiesniedz: 1) rakstisks ie-
sniegums par pakalpojumu piešķiršanu. Ja so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumi nepiecieša-
mi bērnam, iesniegumu iesniedz bērna liku-
miskais pārstāvis; 2) Černobiļas atomelektro-
stacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka 
apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas rezultātā cietušās personas apliecības 
kopija (uzrādot oriģinālu); 3) ģimenes 
(ārstējošā) ārsta izsniegta izziņa par personas 
veselības stāvokli un to, ka nav medicīnisku 
kontrindikāciju sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumu saņemšanai. 

Pēc dokumentu saņemšanas un pārbaudes, 
ja iesniegtie dokumenti un personas statuss 
atbilst MK noteikumos nr. 279 noteiktajiem 
kritērijiem, pašvaldības sociālais dienests pie-
ņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumu nepieciešamību personai. Šādā ga-
dījumā lēmumu un personas dokumentus no-

sūta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai 
(SIVA). SIVA pēc dokumentu saņemšanas iz-
skata to atbilstību normatīvo aktu prasībām, 
uzsāk administratīvo procesu personas lietā 
un pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu sa-
ņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu 
piešķiršanas procesu. 

Pakalpojumu sniedzējs: SIVA, Dubultu 
prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, tel. 67771041, 
67771037, 67767045, fakss: 67769495, e-pasts: 
siva@sova.gov.lv; www.siva.gov.lv. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
politiski represētām personām  
un nacionālās pretošanās kustības 
dalībniekiem 

Kārtību, kādā politiski represētās personas 
par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka 
31.03.2009. MK noteikumi nr. 279 Noteikumi 
par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas in-
stitūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumu sniedzējiem. 

Lai politiski represētā persona saņemtu pa-
kalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā at-
bilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz: 1) 
rakstisks iesniegums par pakalpojumu pie-
šķiršanu; 2) politiski represētās personas/
nacionālās pretošanās kustības dalībnieka ap-
liecības kopija (uzrādot oriģinālu); 3) ģimenes 
(ārstējošā) ārsta izsniegta izziņa par personas 
veselības stāvokli un to, ka nav medicīnisku 
kontrindikāciju sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumu saņemšanai. 

Pēc dokumentu saņemšanas un pārbaudes, 
ja iesniegtie dokumenti un personas statuss 
atbilst MK noteikumos nr. 279 noteiktajiem 
kritērijiem, pašvaldības sociālais dienests lemj 
par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ne-
pieciešamību personai. Šādā gadījumā lēmu-
mu un personas dokumentus nosūta uz SIVA. 

SIVA pēc dokumentu saņemšanas izskata 
to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk 
administratīvo procesu personas lietā un pie-
ņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju 
rindu un koordinējot pakalpojumu piešķirša-

nas procesu. 
Pakalpojumu sniedzējs: SIVA, Dubultu 

prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, tel. 67771041, 
67771037, 67767045, fakss: 67769495, e-pasts: 
siva@sova.gov.lv; www.siva.gov.lv. 

Sociālā rehabilitācija cilvēkiem  
ar prognozējamo invaliditāti 

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, 
kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionāla-
jiem traucējumiem, atjauno vai apmāca pras-
mēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, pa-
līdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un ie-
saistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver 
individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izvei-
di un realizāciju, izglītošanu vides pielāgotī-
bas un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzla-
botu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursu 
līdz 21 dienai prioritārā kārtā ir tiesības sa-
ņemt personām ar funkcionāliem traucēju-
miem darbspējīgā vecumā, kurām: 1) ir pie-
šķirts prognozējamas invaliditātes statuss 
(personas nosūtīšana uz prognozējamas inva-
liditātes ekspertīzi ir ārstējošā ārsta kompe-
tence, savukārt prognozējamas invaliditātes 
statusa piešķiršana ir Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) 
kompetence); 2) ārsta izstrādātajā un  
VDEĀVK apstiprinātajā individuālajā rehabili-
tācijas plānā ir noteikta sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojumu nepieciešamība. 

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumus, personai jāiesniedz personīgi vai pa 
pastu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, vai 
savā deklarētās dzīves vietas pašvaldības soci-
ālajā dienestā: iesniegums pakalpojumu sa-
ņemšanai prioritārā kārtā; ģimenes vai ārstē-
jošā ārsta atzinums par pakalpojumu nepie-
ciešamību prioritārā kārtā (ar norādītu fun-
kcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiag-
nozes kodu un blakus diagnozes kodu);  
VDEĀVK apstiprinātā individuālā rehabilitāci-
jas plāna kopija. 

SIVA izvērtē saņemtos dokumentus un po-
zitīva lēmuma gadījumā piešķir personai soci-
ālās rehabilitācijas pakalpojumus prioritārā 
kārtā. 

Pakalpojumu saņemšanas kārtību regulē: 
Invaliditātes likums; MK 31.03.2009. noteiku-
mi nr. 279 Noteikumi par kārtību, kādā personas 
saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus soci-
ālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām soci-
ālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem; �MK 
04.01.2011. noteikumi nr. 9 Noteikumi par indi-
viduālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozē-
jamu invaliditāti un personai ar invaliditāti;�MK 
noteikumi 28.12.2010. nr. 1207 Noteikumi par 
personai ar prognozējamu invaliditāti prioritāri 
sniedzamo invaliditātes riska mazināšanai pare-
dzēto pakalpojumu veidiem, apjomu, saņemšanas 
nosacījumiem un saņemšanas kārtību. 

Pirms rehabilitācijas kursa uzsākšanas  
no ģimenes ārsta jāsaņem izziņa (veidlapa  
nr. 27/u), kas nedrīkst būt izsniegta agrāk ne-
kā vienu mēnesi pirms rehabilitācijas kursa 
sākuma! 

Reģistrējoties SIVA, jāuzrāda: pase; ģime-
nes ārsta izsniegta izziņa (veidlapa nr. 27/u); 
statusu apliecinošs VDEĀVK atzinums un in-
dividuālais rehabilitācijas plāns; ārvalstnie-
kiem — arī uzturēšanās atļauja. 

Valsts neapmaksā uzturēšanās izdevumus, 
ja uz rehabilitācijas kursu klients atbrauc ci-
tos datumos nekā norādīts lēmumā! 

Personīgai lietošanai līdzi jāņem ikdienā 
nepieciešamie medikamenti visam rehabilitā-
cijas laikam; nepieciešamie tehniskie palīglī-
dzekļi (piemēram, riteņkrēsls, spieķis, kruķi, 
ortozes); higiēnas piederumi (piemēram, zobu 
pasta, zobu suka, šampūns); ikdienas drēbes, 
apavi; sporta tērps un apavi nodarbībām iekš-
telpās un ārā; baseinam — peldkostīms, peld-
cepure, gumijas čības, dvielis. 

Pakalpojumu sniedzējs: SIVA, Dubultu 
prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, tel. 67767045, 
e-pasts: registratura@siva.gov.lv.  Papildinfor-
mācija par rehabilitācijas pakalpojumiem 
ārstniecības personām un sociālajiem darbi-
niekiem pa tel. 67771014 vai 67771013; soci-
ālās rehabilitācijas pakalpojuma potenciāla-
jiem saņēmējiem par uzņemšanu sociālās re-
habilitācijas pakalpojumu reģistrā par valsts 
budžeta līdzekļiem pa tel. 67771034. 
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— Iepirkuma konkursā, nosolot lētāko 
cenu, uzvarēja SIA AV Būvnieks. Cena tik 
zema acīmredzot bija tāpēc, ka būvniekam 
katrs eiro ir no svara. Klupšanas akmens ir 
tas, ka 80% no celtniecības izmaksām veido 
materiālu izmaksas. Tas nozīmē, ka firmai 
jābūt pietiekami lieliem apgrozāmajiem lī-
dzekļiem, lai varētu tos nopirkt. Tā kā SIA 
AV Būvnieks nav tik liela firma, acīmredzot 
uzņēmums nevar uzreiz nopirkt visus mate-
riālus. Būvnieks nopērk daļu materiālu, ie-
strādā, saņem naudu un pērk nākamos. Lai 
materiāli izmaksātu lētāk, veikals prasa 
priekšapmaksu. Lielie piegādātāji nevienam 
būvniekam uz pēcmaksu nedod, ja tev vajag 
materiālus, maksā un pēc nedēļas vai pāris 
saņemsi. Taču arī tas nav garantēts. Tāpēc 
darbi ik pa brīdim pārtrūkst, jo aptrūkušies 
vajadzīgie būvmateriāli. 

Jumta rekonstrukcija un siltināšana bija 
jāpabeidz līdz augusta beigām, bet darbi no-
tiek vēl tagad (2. X — Red.), oktobra sākumā. 
Būvnieks ir solījis jumtu pabeigt nākamajā 
vai aiznākamajā nedēļā. 30. IX ar Valdi Šlei-

neru bijām uzkāpuši uz jumta. Tuvu 90% sil-
tināšanas un jumta rekonstrukcijas darbu ir 
pabeigti, taču atkal pietrūkuši materiāli. 
Neizskatās, ka būvnieks tīšuprāt velk dar-
bus garumā. Problēma ir materiālu sagāde 
un apgrozāmo līdzekļu trūkums.  

Pašvaldība par paveiktajiem darbiem ir 
samaksājusi, parādā neesam. Palicis pēdē-
jais maksājums, ko firma saņems pēc darbu 
pabeigšanas. No būvuzrauga Ulda Stāmera 
puses arī nav īpašu iebildumu par darba 
kvalitāti. Viņš seko visam līdzi.  

Līgumā ir punkts, ka varam par neiekļau-
šanos termiņā uzlikt soda sankcijas, bet ne 
vairāk kā 10% no kopējās summas.  

Darba gaitā vienas grupiņas sienā bija pa-
rādījies mitrums. Brīdināju būvnieku, ka vi-
ņam tur būs jāveic kosmētiskais remonts.  

Mūs un firmu glābj labvēlīgie laika ap-
stākļi. Arī turpmāk nekādus lielos lietus ne-
sola. Rekonstrukcijas un siltināšanas darbus 
sals netraucē, lietus gan. Skārdu var likt arī 
lietainā laikā.  

 

   Skaidro lietpratējs 

Par bērnudārza Kurzemīte jumtu 
 

Bērnudārza jumta atjaunošana un siltināšana ievilkusies. Firma strādā mēnešiem, 
kādu laiku divi vīri pastrādā, tad atkal pazūd. Rudens klāt! Tas nevienu Dundagā ne-
apmierina — ne iemītniekus bērnudārzā un bibliotēkā, ne vecākus un garāmgājējus, 
ne pašvaldības darbiniekus. Lūkojot skaidrot cēloņus, iztaujājām mūsu speciālistus. 

— Vispirms nedaudz par pašu komisiju, 
kurā tu darbojies jau ilgu laiku! 

— Pašvaldības Iepirkumu komisija ir Dun-
dagas novada domes izveidota 5 cilvēku ko-
misija. Tās priekšsēdētājs ir pašvaldības iz-
pilddirektors. Es esmu tās locekle, kopš strā-
dāju pašvaldībā, esmu bijusi arī sekretāre un 
vietniece. Komisija uzsāk darbu, līdzko pie-
ņem gadskārtējo pašvaldības budžetu.  

— Kam pakļaujas iepirkuma procedūras, 
kādos gadījumos jārīko cenu aptauja? 

— Visu nosaka Publisko iepirkumu li-
kums, kura mērķis ir nodrošināt iepirkuma 
procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu 
konkurenci un valsts un pašvaldību līdzekļu 
efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot 
pasūtītāja risku. 

Mūsu pašvaldībā iepirkumi galvenokārt 
pakļaujas šī likuma 8.² pantam, kas nosaka 
tos iepirkumus, kam nepiemēro Publisko ie-
pirkumu likuma noteiktās iepirkuma proce-
dūras, arī cenu aptaujas. Tie gadījumi, kad 
publiskā piegādes līguma vai pakalpojumu 
līguma paredzamā līguma cena ir 4000 € vai 
lielāka, bet mazāka par 42000 €, un publisko 
būvdarbu līgumu paredzētā līgumcena ir 
14000 € vai lielāka, bet mazāka par 170000 €. 

Konkursus šogad neesam rīkojuši, jo nav 
bijuši Eiropas Savienības līdzfinansēti pro-
jekti par tik lielām summām.  

Cenu aptauja nav iepirkumu procedūra! 
Taču mums ir daudz tādu iepirkumu, kuriem 
cenu aptaujas jāveic saistībā ar ES finansēju-
mu, ko administrē Lauku atbalsta dienests. 
Šajā gadījumā cenu aptauju vajag, jau sākot 
no pirmā eiro. To pasūtītājs veic brīvā formā, 
aptaujājot vismaz trīs pretendentus, izsūtot 
savas specifikācijas, tas ir, konkrētu aprak-
stu, un parasti piemēro viszemākās cenas iz-
vēles kritēriju.  

Publisko iepirkumu likums paredz divu 
veidu piedāvājuma izvēles kritērijus: visze-
mākā cena un saimnieciski izdevīgākais pie-
dāvājums. Tad jābūt konkrēti izmērāmiem 
kritērijiem.  

Iepirkumus izsludina dažādiem būvdar-
biem, dažādiem pakalpojumiem, kas saistās 
ar ceļu uzturēšanu, malkas iegādi.  

Jaunums Publisko iepirkumu likumā ir 
norādes, kādos gadījumos iepirkumi jāveic 
elektroniskajā iepirkumu sistēmā, un Minis-
tru kabineta noteikumi nosaka, kādām preču 
vai pakalpojumu grupām, tas ir, biroja tehni-
kai, biroja papīram, datortehnikai. Tā iegā-

dāties preces ne vienmēr ir lētāk, reizēm nav 
izvēles iespēju, toties vieglāk administrēt. 

— Vai, ievērojot viszemākās cenas prin-
cipu, nepastāv risks, ka piedāvājums būs 
mazāk kvalitatīvs? 

— Kad komisija vērtē pretendentu, pēc 
dokumentiem ne vienmēr iespējams konsta-
tēt piedāvātāja vājās vietas. Pretendents ir 
licencēts, reģistrēts, ar lielu pieredzi, bez no-
dokļu parādiem, nav maksātnespējīgs. Skatā-
mies arī finanšu apgrozījumu pēdējos 2–3 
gados, īpaši būvniecībā. Ja runa ir par kādu 
jaunu pakalpojumu, ar ko saskaramies pir-
moreiz, tad mēs arī nezinām visas nianses, 
kam pievērst vērību. Pretendenti ir gudri, 
zina, ka dokumenti jāiesniedz saskaņā ar no-
likuma prasībām. 

— Vai būvdarbos nevar būt tā, ka reāli to 
dara iepriekš nepieteikti apakšuzņēmēji? 

— Likums paredz iespēju piesaistīt apakš-
uzņēmējus, tāpēc pasūtītājs ir tiesīgs piepra-
sīt, lai pretendents norāda savā piedāvājumā 
tās līguma daļas, kuras plāno nodot izpildei 
apakšuzņēmējiem. Uz apakšuzņēmējiem at-
tiecas visi tie paši kvalifikācijas dokumenti, 
kas uz pretendentu. Patvarīgi nomainīt 
apakšuzņēmēju nedrīkst. Firmas gan mēdz 
mānīties, piemēram, atsūtot citu būvdarbu 
vadītāju. Tāpēc pasūtītājam ir būvuzraugs, 
kas visam seko līdzi.  

— Pirms darbus uzsāk, noslēdz līgumu. 
Vai tajā iekļauj nosacījumus par kvalitāti, 
termiņiem? 

— Protams, arī līgumsods ir paredzēts.  
— Vai tev kas bilstams par Kurzemītes 

jumta darbu lēno gaitu? 
— Iepirkumu komisijas kompetence bei-

dzas, pieņemot lēmumu. Tālāk tas ir saistošs 
pasūtītājam, tas ir, pašvaldībai, un kādam 
pēc amata aprakstā noteiktās atbildības jā-
kontrolē darbi, vai uzņēmējs līguma saistības 
pilda. Protams, arī būvuzņēmējam, redzot, ja 
laikus nevarēs darbus pabeigt, jālūdz termi-
ņu pagarināt. Tā tad ir pasūtītāja atbildība. 

— Vai pašvaldībai ir gludi gājis ar ie-
priekšējiem celtniecības darbiem, vai ir bi-
juši ievērojami iebildumi pret darbu veicē-
jiem — par neiekļaušanos laikā, nekvalitatī-
vu darbu? 

— Rezultātu jau agrāk vai vēlāk sasniedz. 
Termiņus lūdz pagarināt dažādu iemeslu dēļ. 
Kurzemītes gadījumā šķiet, ka izpildītājiem 
trūkst apgrozāmo līdzekļu, kaut gan, pēc do-
kumentiem spriežot, tā nevajadzētu būt.  

Iepirkumu komisija nodrošina iepirkumu 
procedūras dokumentu izstrādāšanu un ir 
atbildīga par iepirkuma procedūras norisi. 
Tehniskās specifikācijas, kas ir iepirkumu 
dokumentu sastāvā, pasūta kā ārpakalpoju-
mu. Ir gadījies, ka jāpārtrauc iepirkumu pro-
cedūra nekvalitatīvas specifikācijas dēļ.  

Vienmēr pastāv risks, ka atklāsies nepare-
dzēti darbi, kas prasa papildizdevumus. Pa-
sūtītājam ir jāparedz finansējums nepare-
dzētiem izdevumiem. 

Interesējās Alnis Auziņš 

Par publiskajiem iepirkumiem 
 

Kas ir publiskie iepirkumi? Kad jārīko cenu aptauja? Šos jautājumus skaidro nova-
da pašvaldības Iepirkumu komisijas locekle, finanšu speciāliste Zinta Eizenberga. 

— Mums likās svarīgi, lai ziņotu, kad sāk-
sies darbi. Taču neinformēja! Kādā pavasara 
vakarā saveda lielās siltināmā materiāla pla-
tes un atstāja ārpusē. Bērni plates uzreiz pa-
manīja, skrēja apkārt, kāpa augšā. Tad atkal 
citā dienā pēkšņi ieradās lielais ceļamkrāns 
un sākās bum-bum-bum. Neomulīgi. Domāju, 
ka būvuzraugiem ir mums saprotami jāpas-
tāsta, kas un kad gaidāms. Bet viņi ar mums 
nerunāja.  

Kādu reizi gan ienāca pie mums pāris ne-
apmierinātu vīru ar jautājumu, vai mums ir 
kādas pretenzijas. Teicu, ka ir gan, jo ne-
viens ar mums nerunā. Kāpņu telpa, kas ved 
uz bibliotēku, ir vienīgā, pa kuru var piekļūt 
arī jumtam. Ja būvētājiem tur jātiek augšā, 
viņiem pirms darbu uzsākšanas taču ir jāsa-
runā ar mums. Tāpat mums jāzina, kad kas 
notiks. Citu reizi bija sasprieduši, ka virs ie-
ejām strādās tikai sestdienās un svētdienās, 
kad bibliotēka un bērnudārzs ir slēgts. To 
pateica arī man. 

Ilgu laiku uz jumta stāv siltināmie mate-
riāli un caurules. Tās jau nav smagas, bet, 
uznākot lielajam vējam augustā, pat lielo 
siltināmā materiāla iesaiņojumu nopūta le-
jā, caurules un plastmasas detaļas arī. Pal-
dies Dievam, ka nevienam netrāpīja pa gal-
vu! Mēs ar bibliotekāri Inesi Napsku cauru-
les un plastmasas detaļas salasījām kopā un 
ienesām mūsu kāpņu telpā.  

Zālē ir samesti bluķu gabali. Pēkšņi dzir-
dam — kaut kas lido lejā. Drošības sajūtu tas 
nerada. Pilsētās būvgružus laiž pa caurulēm 
lejā konteinerā. Te nu viss ir zālienā. 

Arī mūsu kāpņu telpa ir piekrauta ar ma-
teriāliem, jo nav jau kur tos likt. Tikko ielika 
Isover siltināšanas ruļļus, trepju telpā izpla-
tījās nepatīkama smaka, no rītiem, atslēdzot 
durvis un ieelpojot, sametās nelaba dūša. Pa 

šiem mēnešiem smaka ir mazinājusies.  
Celtnieki parādās īsu brīdi un tad pazūd. 

Septembra sākumā pastrādāja pāris dienu, 
tad gandrīz mēnesi nebija. Septembra bei-
gās parādījās atkal. Jumts ir liels, bet firma 
atsūta pa diviem strādniekiem. Manuprāt, 
tā ir neiespējamā misija. Divi nevar visu jum-
tu saprātīgā laikā nomainīt. 

Bērnu nodaļas lasītavā nekad nebija nācis 
iekšā lietus, pat tad ne, kad bija caurais 
jumts. Bet augustā kādu dienu stipra lietus 
laikā pa visām paneļa šuvēm gandrīz vien-
laikus sāka tecēt ūdens. Uzreiz izvācām vi-
sas grāmatas, mīkstās mēbeles un galdus. 
Telpa noplūda pamatīgi. Labi, ka tā nenoti-
ka tur, kur daudz grāmatu vai kur datorteh-
nika. Ko tad darītu?  

2012. gadā remontēja 1. stāvu un pirms 
tam sienā lietusūdeņu notekai ielika oderi. 
Lietus lijis arī pa šiem gadiem, bet kā pa 
cauruli šajā augustā gāzās ūdens! Kaut kas 
nesaprotams! Arī manā kabinetā pie loga, 
kad lija, parādījās mitrums. Septembrī 
mums divās telpās pazuda elektrība, izrādī-
jās, ka uz jumta esošais pagarinātājs atstāts 
tā, ka lietus ūdeņi tikuši klāt. Pagarinātājs 
pieslēgts pie bibliotēkas kontaktiem.  

Tā nu mēs dzīvojam un sadzīvojam. Es no 
celtniecības maz ko saprotu, tomēr jautāju-
mi rodas. Nezinu, kāpēc darbi tik ilgi ievil-
kušies, kāpēc nestrādāja vasarā, kad bija 
labs laiks, kāpēc uz šejieni sūta tikai divus 
strādniekus. Bērnudārza nojumes, piemē-
ram, gatavoja četri pieci vīri, un darbi gāja 
uz priekšu raiti.  

It kā jau sanāk dažādu apstākļu sakritība. 
Ja nebūtu lielo vēju un lietus, tad tādu ķibe-
ļu nebūtu. Tīri cilvēciski žēl abu strādnieku, 
jo, manuprāt, viņiem tiešām ir ļoti liela dar-
ba slodze. 

Apakšīrnieki ir neziņā 
 

Ruta Emerberga, Dundagas centrālās bibliotēkas vadītāja. 

— Mēs savā pusē nemanām ne strādnie-
kus, ne transportu, taču ir sajūta, ka dzīvo-
jam vēl nepabeigtā ēkā. Slīd ēnas, un kaut 
kas notiek neatkarīgi no mums. Uz bērnu-
dārzu nāk vecāki un lūkojas uz augšu, nāk 
darbinieki, un arī viņu acis veras uz augšu. 
Pieķeru sevi skatāmies uz jumtu, vai kaut 
kas nevar noslīdēt, ja ir lielāks vējš. Patīka-
mi nav. Mēs nezinām, cik droši vai stabili ir 
tur uzliktie materiāli. Bet šajā ēkā mīt daudz 
cilvēku. 

Ja kāds jautā, vai uz jumta notiek kādi 
darbi, raustām plecus. Nezinām. Pārslīd ēna, 
jā, notiek. Zinām, ka viņi ir strādājuši tad, 
kad mūsu šeit nav, jo, piemēram, uzejot 
grupā Spārīte, kas atrodas 2. stāvā, pēkšņi uz 
grīdas ir nokritusi dienasgaismas lampa.  

Esam nesaprašanā, kāpēc darbi notiek tik 
lēni. Ir pilnīga neziņa un diskomforta sajūta. 
Smejoties sakām — bērnudārzam aizbraucis 
jumts un atpakaļ nenāk.  

 

Aptaujāja Diāna Siliņa 

— Darbu kavēšanās iemesli ir vairāki — 
materiālu trūkums un vajadzība pabeigt ci-
tus objektus, kuru būvniekam nav maz. Ka-
mēr vīri strādā, problēmu nav. Tās rodas vi-
ņu prombūtnē. Beidzas materiāls, vīrus pār-
ceļ uz citurieni, bet objekts paliek likteņa 
varā, jo netiek sagatavots ilgākam pārtrau-
kumam. Pēc karstā laika uznāca pamatīga 
lietusgāze. Jumta slīpums ir tāds, ka virs-
ūdeņi aizplūst caur ēkas vidū ierīkotu šah-
tu. It kā problēmām nevajadzētu būt, bet 
iepriekšējie remontētāji jau ir gājuši vien-
kāršāko un lētāko ceļu, iesēdinot esošajā 
šahtā mazāka izmēra caurules. Reizi vai di-
vas gadā, kad ir ļoti spēcīgas lietusgāzes, 
mazais izmērs nespēj paņemt pretī tādu 

daudzumu ūdens. Tā arī bija šovasar — virs 
bibliotēkas izveidojās pamatīgs baseins un 
liekais ūdens aizplūda pa nenobeigtajām 
malām uz bibliotēku. Labi, ka trāpīja lasīta-
vā, nevis grāmatu krātuvē... 

Līdzīgi bija tagad rudens pusē, kad meite-
nes atnāca sūdzēties, ka krāsa grupiņā lobās 
no griestiem. Šoreiz gan ūdens ieplūda no 
malām. Izrādījās, ka skārda licēji arī bija 
pārtraukuši darbu pusratā, kaut izejmateri-
āls bija. Tas vēl tagad stāv uz jumta. Tikai 
atgriezīsies viņi pēc tam, kad siltinātāji būs 
savu izdarījuši.  

Pašlaik (1. X) darbi uz jumta atkal rit pil-
nā sparā, un tiek solīts, ka pēc divām nedē-
ļām būs kārtībā. Skatīsimies. 

Priekšteči gājuši vienkāršāko un lētāko ceļu 
 

Valdis Šleiners, Dundagas vidusskolas un bērnudārza Kurzemīte saimnieks. 

Būvniekam maza rocība 
 

Pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Guntis Kārklevalks. 

Pār jumtu pārslīd ēnas... 
 

Bērnudārza Kurzemīte vadītājas vietniece Rudīte Baļķīte. 
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Vidusskolā dienu rīkoja sporta skolotājas 
Una Sila, Skaidrīte Motmillere un Gundega 
Lapiņa. U. Sila pastāstīja, ka Olimpiskā diena 
sākās pie skolas ar uzrunām, olimpiskā karo-
ga uzvilkšanu un lāpas iedegšanu. Plkst. 
10.00 Dundagas skolēni vienlaikus ar pārē-
jiem Olimpiskās dienas dalībniekiem Latvijā 
sāka rīta vingrošanu. Pēc tam Olimpiskās 
dienas vēstnesis Dmitrijs Bražņikovs, bijušais 
Latvijas handbola izlases vārtsargs, tagad 
treneris, skolēnus iepazīstināja ar rokasbum-
bu. D. Bražņikovs vidusskolai uzdāvināja 
handbola piepūšamos vārtus.  

Skolēnu komandas piedalījās dažādās 
sporta stacijās, un katras klašu grupas uzva-
rētāji saņēma kausu. Pusdienās visus gaidīja 
putra, jo šī bija arī Pasaules putras diena. 

Kā pastāstīja Kolkas pamatskolas direkto-
ra vietniece audzināšanas darbā Dzintra 
Tauniņa, Olimpiskajā dienā piedalījās visas 
klases. Diena sākās ar teoriju par rokasbum-
bu. Mazākie skolēni zīmēja, lielākie rakstīja 
esejas Ko es zinu par handbolu. Zālē savu rīta 

rosmi kā priekšnesumu rādīja bērnudārza 
Rūķītis bērni.  

Tā kā šogad skolas tēma ir Veselīgs dzīves-
veids un 1. IX bija izsludināts konkurss par 
veselīga dzīvesveida recepti, Olimpiskajā 
dienā apbalvoja pirmās receptes iesniedzēju 
piektklasnieci Evelīnu Feldentāli un intere-
santākās receptes autorus no 8. klases: Kārli 
Runci, Tomu Tindenovski un Julianu Kevreli, 
kas videofilmā asprātīgi piedāvā kazas pienu. 
To var noskatīties portāla Draugiem.lv lapā 
Kolkas pamatskola. Receptes atklāja veselīga 
dzīvesveida vienojošo: pareizs uzturs, spor-
tošana, smiešanās, higiēna, pozitīva attiek-
sme pret dzīvi. 

Plkst. 10.00 visi vienojās kopīgā rīta ros-
mē, kam bija gatavojušies jau vairāk nekā 
nedēļu, katru rītu skolā iesākot ar vingroša-
nu.  

Pēc kopīgās fotografēšanās sākās sportis-
kās nodarbes. Fotoorientēšanos un tautas 
bumbu organizēja astotklasnieki K. Runcis 
un T. Tindenovskis, virvju aktivitātes — An-

sis Roderts, stafetes — sporta skolotājs Os-
kars Sproģis. Visvairāk punktu savāca apvie-
notā 1., 2. un 4. klases komanda. Labākā zī-
mējuma autore — trešklasniece Laura Licen-
berga, bet visskaistākās esejas — 9. klases 
skolniece Sintija Antmane.  

Mielastā — vecāku gatavots piena kok-
teilis ar ogām un mājās ceptām vafelēm. Pēc 
tam Olimpiskās dienas vēstnesis D. Bražņi-
kovs skolēnus praktiski iepazīstināja ar ro-

kasbumbas elementiem. Īpašu interesi rosi-
nājis mērinstruments, ar ko mēra bumbu li-
dojumu vārtos. Labāko rezultātu īpašnieki 
balvās saņēma handbola bumbas un stilīgas 
sportistu pudeles.  

Olimpiskās dienas popularitāte Latvijā 
aug. Pērn tajā iesaistījās 85 000 skolēnu, šo-
gad bija pieteikušies vairāk nekā 95 500.  

 

Diāna Siliņa, Alda Pinkena foto 

Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība 
(DVAB) ar Kultūras ministrijas un Kurzemes 
nevalstisko organizāciju atbalsta centra at-
balstu īsteno projektu Vecāku, skolēnu un pe-
dagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dun-
dagas novadā, kas jau tuvojas nobeigumam. 
Projektā notikuši trīs plānotie semināri sa-
darbības veicināšanai un uzlabošanai. Vis-
pirms ar klašu audzinātājiem tikās Latvijas 
vecāku kustības izveidotājs, sabiedriskais 
darbinieks un aktīvists Reinis Ziļevs, lai pār-
runātu aktuālos jautājumus, uzklausītu vēl-

mes un sadarbības iespējas. Nākamajā semi-
nārā tikās skolēnu vecāki un aktīvā darbā 
vienojās par iespējām uzlabot sadarbību. In-
teresanti bija ieklausīties semināra vadītāja 
informācijā par cilvēku tipiem, atsaukt atmi-
ņā savu skolas gadu sajūtas un analizēt savu 
šā brīža sadarbību ar klases audzinātāju vai 
priekšmeta skolotāju. Pētījumi liecina, ka ve-
cāki apmēram 80% savu pārdzīvojumu no 
skolas gadiem pārnes uz bērniem un tas ie-
tekmē sadarbību skolā. Semināra dalībnieki 
vienojās, ka bērns ir galvenais elements sko-

lā un pavisam jauki būtu, ja skola bērnu va-
rētu sagatavot dzīvei. Semināru dalībnieki 
saņēma ieteikumu izlasīt Rona Klārka grā-
matu Nost ar garlaicīgām stundām, kā arī no-
skatīties uz patiesiem faktiem balstīto filmu 
The Ron Clark story.  

Pie aktīvas līdzdarbošanās visi ķērās, tie-
koties kopīgajā skolotāju un vecāku seminā-
rā, kurā R. Ziļevs un organizāciju psiholoģe 
Silva Balode daudz pastāstīja par sadarbības 
iespējām un iepazīstināja ar Rona Klārka 
(Ron Clark) mācību iestādē ASV gūto pieredzi. 
Dalībnieki secināja, ka panākumu atslēga 
slēpjas motivācijā un attieksmē — gan skolo-
tāju, gan vecāku. Jāatceras, ka, tikai mācoties 
citam no cita un pārņemot pozitīvo pieredzi, 
iegūs skolēns un visas sadarbojošās perso-

nas. Grupu darbā tapa vēstījumi skolotājiem 
un vecākiem, lai mācību darbs skolā kļūtu 
saistošāks, atceroties, ka arī skolotājs ir cil-
vēks, tāpat kā skolēns un vecāks. Nevar iz-
slēgt arī nesaskaņas vai pārpratumus, bet, kā 
teica Reinis Ziļevs: «Ja veikalā nopirksim 
skābu pienu, vai tādēļ vainosim visas govis?»  

Semināru izskaņā katrs dalībnieks pauda 
savu ieguvumu un bija skaidrs, ka tiks mek-
lēta kopīga valoda turpmākas sadarbības uz-
labošanai. Projekta noslēguma pasākums pa-
redzēts 11. X, kad skolēni, vecāki un vecve-
cāki pulcēsies Ģimeņu dienas norisēs, kas 
plānotas līdz pat vēlam vakaram. Pārējais — 
pašu rokās. Lai izdodas! 

 

Ilona Znots-Znotiņa, DDVAB valdes locekle 

Vecāku, skolotāju un skolēnu sadarbība 
 

Ikvienas skolas skolotāju un vecāku viena no lielākajām vēlmēm ir izveidot veiksmī-
gu sadarbību, lai bērni skolā justos labi un mācību kvalitāte augtu.  

   Par zaļu pat vēl zaļāks 

Olimpiskajā dienā  
 

26. IX arī Dundagas vidusskolā un Kolkas pamatskolā notika Olimpiskā diena, šo-
gad veltīta olimpiskajam sporta veidam rokasbumbai. 

To vadmotīvs šoreiz bija Ojāra Vācieša 
dzejas rindas — «….kā mazai zīlei milzīgs 
ozols iznāk». Vidusskolas direktore Aiga 
Štrausa izteica gandarījumu par 12. klašu 
skolēnu sasniegumiem centralizētajos eksā-
menos, par audzēkņu panākumiem zinātnis-
kās pētniecības darbos, skatēs un konkursos. 
Viņa pateicās pedagogiem — Vitai Krauzei, 
Sandrai Salcevičai, Inesei Ķiršakmenei, Ivetai 
Kundeckai, Lienītei Iesalniecei — par prasmi 
ļoti labi sagatavot skolēnus eksāmeniem. Iz-
cilākie eksāmenu rezultāti bijuši Madarai En-
zelei, Alisei Rallei un Terēzai Leperei. «Patei-
coties absolventu un pedagogu darbam, mū-
su skola Neatkarīgās Rīta Avīzes izveidotajā 
100 labāko Latvijas skolu topā ir ierindoju-
sies 24. vietā. Savukārt Ata Kronvalda fonda 
izveidotajā skolu reitingā, kurā apkopoti ta-
lantīgāko skolēnu panākumi, Dundagas vi-
dusskola 147 mazo vidusskolu (līdz 1000 sko-
lēniem — Red.) vidū atrodas 26. vietā. Šajā 
jomā panākumus mūsu skolai guvuši A. Ral-

le, Laine Šmite, Artis Znots–Znotiņš, Amanda 
Pipare un skolotāji: Imants Brusbārdis, Mārī-
te Pēterhofa, Sandra Braže un Inese Freimu-
te», sacīja direktore. Viņa pateicās arī teātra 
pulciņa Dundžiņi, teātra studijas Dundaga, 6.–
12. klašu jauktā kora un konkursa eXpe-
riments dalībniekiem un viņu pedagogiem — 
Vairai Kamarai, Dacei Šmitei un Ilgai Blum-
bergai, jo viņi lika izskanēt skolas vārdam 
gan Kurzemē, gan valstī. A. Štrausa atzinīgi 
novērtēja, ka šogad pie skolas karoga nofo-
tografēti 98 mācību darba labinieki, kā arī 
liels skaits valsts un starpnovadu olimpiāžu, 
konkursu un sacensību uzvarētāji, skolas 
jauktā kora, sporta kolektīvu, teātra kolektī-
vu dalībnieki un pedagogi.  

Vēl tikai aizkustinoša dziesma par Latviju 
jauktā kora sniegumā, jaunās skolēnu paš-
pārvaldes priekšā stādīšana un tad jau sākās 
pasākuma odziņa, kam skolēni cītīgi iepriekš 
bija gatavojušies, — gandrīz erudīcijas duelis 
Dundagas skola. Tajā piedalījās visas Lielās sko-

las klašu komandas, arī skolotāju komanda. 
Duelis notika uz skatuves, katra komanda 
bija sagatavojusi vairākus jautājumus, ko uz-
dot citām komandām. Erudīciju duelis sāka 
12. klases un 5. a klases komandas.  

Vissatraucošākais uzdevums bija iekritis 
9. klasei, kam bija jāstājas pretī skolotājām, 
Dundagas vidusskolas absolventēm: Sarmītei 
Dinsbergai, Andrai Grīvānei, Sintijai Kron-
bergai, Ivetai Kundeckai, Valdai Paremai un 
Unai Silai. «Cik un kādas krāsas izmantotas 
uzejas kāpņu sienu krāsojumā?» man šķita 
visgrūtākais jautājums, uz ko nācās atbildēt 
skolotājām. Savukārt pedagogu jautājums 
«Cik gadu Dundagas vidusskolā strādā 9. kla-
ses audzinātāja Inta Freiverte?» arī nebija no 
vieglajiem. Tieši tāpat kā skolotāji, arī devī-
tie āķīgajos jautājumos kļūdījās pavisam 
mazliet. Taču noteikumi bija bargi: vai nu 
pilnīgi pareiza atbilde un iegūts punkts, vai 
daļēji pareiza, un nekā! Konkursu vērtēja A. 
Štrausa, Vaira Kamara un Inga Leistmane, 
bet vadīja direktora vietnieks audzināšanas 
darbā Dinārs Neifelds. Saldas balvas tika gan 
uzvarētājiem, gan visiem dalībniekiem.  

Pēc pasākuma man laimējās satikt trīs 9. 

klases skolnieces, kas atgriezās zālē un kas 
bijušas komandā: Loretu Bergmani, Martu 
Freimuti un Kristīni Ralli. Loreta atzina, ka 
erudītu duelis bijis ļoti interesants. Kristīnei 
visaizraujošākais šķitis tas, ka pretī bijusi 
skolotāju komanda. Devītie zināja, ka tā būs, 
bet, kuri pedagogi ar viņiem duelēsies, bijis 
noslēpums. Kristīne sacīja, ka uzmanīgi klau-
sījusies arī tad, kad uz skatuves bijušas citas 
komandas, un minējusi līdzi. Marta būtu vē-
lējusies, lai skolotāji atbildētu uz jautājumu, 
kurš Dundagas himnā ir 55. vārds. Diemžēl 
šis jautājums viņiem netika. Atbilde ir vārds 
sidraboti. 

Erudītu duelim skolēni bija pamatīgi gata-
vojušies, tas bija jūtams, klausoties atbildes. 
Vēlāk atklāju, ka kāda devītklasniece bija no 
galvas iemācījusies vidusskolas vēsturi un 
skolas direktoru vārdus un uzvārdus. 

Kā pastāstīja D. Neifelds, erudītu duelis 
Karogu svētkos izvēlēts tāpēc, lai svētki būtu 
citādāki nekā iepriekš. Turklāt gatavošanās 
konkursam bijusi ar patriotisku ievirzi — ko 
vairāk uzzināt par Dundagas vidusskolu. 
Turklāt šķiet, ka skolēniem erudītu duelis 
likās aizraujošs.                                        Diāna Siliņa 

Karoga svētkos 
 

23. IX, kopīgi nodziedot vidusskolas himnu, Lielās skolas zālē sākās Karoga svētki. 

Tautas nama zāle sagaidīja ar puskrēslu 
un skaistu, rudenīgu dekorāciju, ko rotāja 
iedegtas sveces. Pasākumu vadīja kultūras 
pasākumu rīkotāja Ruta Bērziņa, svētku uz-
runu teica novada vadītājs Gunārs Laicāns. 
Sveica skolotājus, kam apritējušas apaļa dar-
ba jubilejas: Vairai Kamarai un Ivetai Miltai 
tie bija 15 gadi, Andrai Grīvānei un Jolantai 
Ģērmanei — 20, Antrai Laukšteinei — 25, 

Guntai Mikai, Irinai Jānbergai, Mudītei Jur-
čai, Inesei Veinbergai un Ilzei Kriķītei — 30, 
Sarmītei Sirkelei un Imantam Brusbārdim — 
35, Birutai Kinčiusai un Viesturam Rēri-
ham — 40. Kolkas pūtēju orķestra vadītājs 
saņēma arī Izglītības un kultūras ministrijas 
atzinības rakstu. 

Visiespaidīgākais darba jubilejas skaitlis — 
45 — šogad trim skolotājām: Skaidrītei Mot-

millerei, Aismai Brandei un Larisai Spridzā-
nei.  

Skolotājiem veltītu, personisku un aizkus-
tinošu koncertu, mijoties dziesmām, dzejai 
un pašas pārdomām, sniedza Liepājas teātra 
aktrise, lieliskas balss īpašniece Sigita Jev-
gļevska. Viņu pavadīja ģitārists Māris Kupčs. 
S. Jevgļevska uzsvēra: «Mēs bez skolotājiem 
nebūtu tie, kas esam!» Aktrise atklāja tik da-
žādās skolotāja šķautnes — viņš māca, ir tētis 
vai mamma saviem skolēniem, ierauga viņu 
talantus un virza skolēnus, lai tie piepildītu 
savu aicinājumu! «Kad strādājam savā aici-
nājumā, paši esam laimīgi un citus arī tādus 

darām», viešņa atzina. Aktrise pauda, ka sko-
lotājs ir jebkurš cilvēks, kas ir blakus, arī 
bērns, jo viņš kaut ko mums māca. Koncerta 
izskaņā visi kopīgi vienojās Māras Zālītes un 
Ulda Stabulnieka dziesmā Nāk rudens apglez-
not Latviju un aktrise novēlēja, lai skolotā-
jiem ir savi spēki avoti, no kuriem pasmel-
ties. «Paldies, ka jūs esat, ka esat Latvijā, ne-
vis Īrijā, ka esat skolotāji bērniem, kas kād-
reiz būs Latvijas saimnieki! Lai jums pietiek 
spēka un ir mīlestības pilna sirds!» teica ak-
trise. 

Paldies visiem skaisto svētku rīkotājiem! 
Diāna Siliņa  

Svētki skolotājiem 
 

3. X pēcpusdienā visi novada skolotāji Kolkas tautas namā svinēja Skolotāju dienu. 
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Dzimšanas dienas norises aptvēra pašu 
dienas centru un arī Dundagas centru, godā 
bija celts skaitlis 10 — tik daudz sarkanu sirds 
veida balonu stiprais vējš pluinīja pie Mājām, 
dalībniekiem bija radoši jādomā un izveicīgi 
jādarbojas desmit kontrolpunktos, desmit 
krāšņi degošas svecītes — raķetītes svētku 
izskaņā rotāja milzu kliņģeri pirms tā apēša-
nas. 

Ciemiņiem nemaz īsti nepiestāvēja vārds 
«ciemiņi», jo ikdienā šie bērni ir centra ap-
meklētāji — mājinieki, šoreiz gan daudziem 
līdzi bija ieradušies arī vecāki, jo jubilejas lie-
lāko daļu aizpildīja komandsacensības, gan 
jāuzsver — tādas, kurās uzvar visi. Vajadzēja 
zīmēt, pūst balonus un burbuļus, nest no 
avotiņa uz pili ūdeni, atbildēt uz mīklām — 
jautājumiem par jubilāru, tas ir, centriņu, so-
ļot ar sasietām kājām, ko liela daļa pēc tam 
atzina par grūtāko un reizē interesantāko uz-
devumu, šaut mērķī ar Ģirta Freiberga paga-
tavotu kaķeni...  

Bet nu ieskatīsimies svētkos! Visi dalībnie-
ki pēc pašu izvēles sadalās komandās, un  
mājuzdevumos katrā punktā ievirza brīvprā-
tīgie. Tā Lielās skolas sporta laukumā zīmēša-
nu uz asfalta pārrauga Inese Bernāne, bet 
Ausmai Goldbergai, kas pēdējā laikā mācījusi 
mājiniekiem zīmēšanu, lūdzu novērtēt nupat 
tapušos darbus. Skolotājas atbilde ir filozofis-
ka — daudzus gadu desmitus mācot vizuālo 
mākslu, viņa pārliecinājusies, ka cilvēcei tie-
šām ir kopīga izcelsme, jo gan mazie ķīnieši, 
gan latvieši, gan spānieši zīmē vienu un to 
pašu! Un māju logus ar aizkariem bērni zīmē 
pēc viena parauga jau vismaz 40 gadu! 

Pie Dakterlejas avotiņa Sanija Kokareviča 

paskaidro, kā iesmelt ūdeni dubultmaisiņā, 
bet «štampodziņu par izpildīto uzdevumu 
dabūs pils pagalmā». Tikmēr avotiņam tuvo-
jas kāda komanda, vienam dalībniekam 
stumjot bērnu ratiņus. Spriežam, ka ar rati-
ņiem pārvietot ūdeni gan nevarēs — tad pie-
spriedīs sodu. Kad svētku garšīgākajā daļā vi-
siem tiks kliņģera gabals, noteikumu pārkā-
pēji dabūs to kliņģera daļu, kurā greznojas 
caurums. 

Pils pagalmā ļoti nopietnā, lai neteiktu, 
bargā Sarmīte eksaminē dalībniekus, uzdodot 

mīklas par centriņa dzīvi. Cik Mājās ir dato-
ru? Kas ir Māju labākais novusa treneris? Ko 
ēd Māju sivēns? Uz otro jautājumu arī es zinu 
atbildi — Vikiņš! Bet nākamajā atbildē kļū-
dos. Māju sivēns ēd nevis zīles, bet gan nau-
du. Numismāts, izrādās. 

Māsas Monika un Marta laukumā starp pili 
un baznīcu visām komandām sasien kājas un 
tad pavēl pārvietoties desmit soļus. Atklājas, 
ka ieguvējas ir mazās komandas. Jo vairāk da-
lībnieku, jo svarīgāk visiem saprast eksisten-
ciālo atšķirību starp labo kāju un kreiso un 
tās saskanīgi darbināt. Esmu liecinieks, kā 
desmit soļus ar lielu piepūli veic septiņu cil-
vēku vienība... 

Ar lielu aizrautību mājdalībnieki izmēģina 
roku šaušanā ar kaķeni, un te izcilu meistarī-
bu parāda Talsu Vēstu fotogrāfs Dainis Kār-
kluvalks, ar trešo mēģinājumu trāpot desmit-
niekā. Šo rindiņu autoram gan kastanis lido 
pēc piena, bet tas šoreiz ir pat ļoti trāpīgi. Pa-
ņemu Jaunsniķeru saimniecības dāvātās piena 
burkas un saleju visiem, kas vēlas, lai, dziedot 
dziesmu «Centriņam ir dzimšans' diena, visi 
nāk uz tasi piena», vārdi saskanētu ar dar-
biem. 

Pēc divām stundām svētki ievirzījušies ot-
rajā daļā. Māju vadītāja Alfa vispirms izdāļā 
daudzus paldiesus — Dievam, kas licis māju 
ideju sirdī un arī jubilejas dienā sūtījis vēju, 
lai izgaiņā lietu, daudzajiem palīgiem, visiem 
dalībniekiem un sveicējiem — laba vēlētā-
jiem. Zem nojumes Jāņa Cirveļa vadībā brašu 
ritmu sit jaunie bundzinieki, tā ka, visiem ko-
pīgi dziedod Dipu, dapu, lācis nāk, kājas pašas 
cilājas. 

Svētki ir iemūžināti fototvērumos un da-
lībnieku atmiņā. Nākamā pirmdiena — citas 
desmitgades sākums. Lai aug jaunas paaudzes 
un lai Māju ideja attīstās un pilnveidojas! 

 
Alnis Auziņš 
Kristapa Miķelsona foto 
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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, Visvaldis Radelis, 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 

    Sveiks, lai dzīvo! 

Mājām desmit gadi! 
 

27. IX ar sauli, vēju, smiekliem un vismaz 140 dalībniekiem mājinieki nosvinēja 
Dundagas bērnu dienas centra Mājas 10 gadu jubileju. 

Seko līdzi arī informācijai un uzzini par 
pētījuma rezultātiem! 

Jaunatnes politikas indekss ir skaitliski 
izteikts, matemātiski aprēķināts rādītājs, kas 
atbild uz jautājumu: Kā jaunieši novērtē savas 
iegūtās prasmes, vēlmes un dažādu iespēju pie-
ejamību, sagatavojoties patstāvīgai un kvalitatī-
vai dzīvei sabiedrībā? 

Pēc Pašvaldību vienotās informācijas sis-
tēmas datiem Dundagas novadā 2014. gada 
sākumā 9,30% no iedzīvotāju kopskaita bija 
13 līdz 25 gadus veci jaunieši. Viņi ir novada 
sabiedrības attīstības resurss, kam jāparedz 
atbilstošas aktivitātes personības attīstībā, 
jāattīsta pakalpojumi, lai veicinātu jauniešu 
pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā, darba 

tirgū un pāreju pieaugušā statusā. Projekta 
mērķis ir lokāla līmeņa pētījumos novērtēt 
jauniešu dzīves kvalitāti un sniegt objektīvu 
informāciju par reālo stāvokli novadā. Iegūs 
gan jaunieši, kas varēs paši novērtēt savas 
dzīves vides kvalitāti, atbildot uz dažādiem 
jautājumiem, gan pašvaldība, kas iegūs vis-
pusīgu datu analīzi, lai plānotu tālāko darbī-
bu, gan visa novada sabiedrība — priekšsta-
tu par jauniešu vajadzībām un dzīves redzē-
jumu. 

Projektu Dundagas novada jaunatnes politi-
kas indekss īsteno ar Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2014. gadam valsts bu-
džeta finansējumu. 

Aiga Ūdre, jaunatnes lietu speciāliste 

Aina Bērzkalne 
01.03.1935.–04.10.2014. 
 

 

Viss Ainas mūžs saistīts ar Vīdali. 1956. gadā 
viņa sāka darbu ciema bibliotēkā, kur aizvadīti 
vairāk nekā 40 gadi. Aina dejoja deju kolektīvā, 
dziedāja korī, izmācījās kinomehāniķu kursos 
un teju 15 gadus rādīja filmas Vīdales tautas 
namā un Dundagas pansionātā. Viņa darbojās 
ciema valdē, rīkoja sporta dienas, ilgus gadus 
vadīja ciema vēlēšanu komisiju. Daudzi no Ai-
nas saņēmuši mierinājuma vārdus, pavadot sa-
vus tuviniekus mūžībā! Par ilggadīgu darbu Vī-
dales bibliotēkā un rosīgu līdzdalību ciema kul-
tūras dzīvē Aina Bērzkalne 2005. gadā saņēma 
pagasta pateicību Es savai Dundagai. 

Aina izaudzinājusi bērnus Aivaru, Inesi, Ēriku 
un Andu un piecus mazbērnus. 

Vienmēr rosīga un izpalīdzīga — tāda Aina 
Bērzkalne paliks Vīdales ciema cilvēku un dar-
babiedru atmiņās.                           

 Daiga Muželovska 

Lizete Jurča (1924) 
Miervaldis Ceimurs (1930) 

Pasaule pēdējā desmitgadē ir strauji mai-
nījusies, un mūsu konkurētspēja ir atkarīga 
no attieksmes pret jauno lietu kārtību. Kas 
mums ir jāmaina un kas — jāsaglabā? Kā 
stiprināt savu un Lībiešu krasta konkurēt-
spēju iespējām un notikumiem pārbagātā 
pasaulē? Kā motivēt sevi un kopienu Lībiešu 
krasta izaugsmes veicināšanai? 

NEdarbnīcas mērķis ir, saglabājot nefor-
mālu gaisotni, sniegt praktiskus instrumen-
tus Lībiešu krasta iedzīvotājiem savu radošo 
resursu apzināšanā un lietošanā, lai ne tikai 
izstrādātu XXI gadsimta garam atbilstošus 
risinājumus Lībiešu krasta attīstībai, bet arī 
veidotu jaunas pakāpes attiecības kopienā 
caur koprades sajūtu. NEdarbnīcu vadīs Vita 

Brakovska no biedrības ZINIS. 
Aicinām novada uzņēmējus un citus ie-

rosmēm bagātus interesentus, kam nākot-
nes darbība varētu saistīties ar Lībiešu kras-
tu, ar lībisko kā svarīgu elementu biznesā, 
tūrismā, kultūras norisēs. 

Līvu savienība cer, ka pašvaldību vadītāju 
un pārstāvju, uzņēmēju un nevalstisko orga-
nizāciju tikšanās atraisīs mūsu visu kopējo 
vēlmi aktīvi darboties, lai padarītu Lībiešu 
krastu pievilcīgu, interesantu un unikālu vi-
sās turpmākajās teritorijas plānošanas piec-
gadēs.  

Lībiešu krasts mūs visus gaida!  
Programmu skatīt www.dundaga.lv 
 

Ieva Ernštreite, Līvu savienības vadītāja 

Domāsim par Lībiešu krastu! 

 

10. X plkst. 11.00–16.00 Dundagas pilī radošā NEdarbnīca Lai ko tu domā, domā 
citādi! Lībiešu kultūrvēsturiskā krasta attīstība un atdzimšana XXI gadsimtā.  

Putnu dienā  
 

4. X Kolkasragā interesenti kopā ar 
profesionāļiem varēja vērot putnus. 

Gaidis Grandāns un citi jaunie ornitolo-
gi Kolkā darbojās jau no ausmas — ar īpa-
šu tīklu ķēra migrējošos putniņus, lai no-
teiktu to sugu un apgredzenotu. Ap plkst. 
11.00 jau pāris simti 60 sugu putnu bija 
apgredzenoti. Tad dabas pētnieka rokās 
nonāca īsts retums. Sibīrijas ķauķītis Kol-
kā manīts vien pāris reižu. Sīciņš, pelēk-
zaļš, ar spilgti dzeltenām uzacīm, asu knā-
bīti. Šim putniņam esot misējies, izvēlo-
ties lidošanas virzienu, jo no Krievijas 
austrumu daļas tam būtu bijis jādodas 
dienvidu, ne rietumu virzienā. Izdevību 
vērot putnus kopā ar ornitologu Eiropas 
putnu dienā izmantoja divas ģimenes ar 
bērniem un kāds dabas draugs vienpatis. 

 

Andra Ratkeviča 

Rumbas kausā  
 

Vidusskolas šaha pulciņa dalībnieki 
piedalījās starptautiskajās jaunākā 
skolas vecuma sacensībās Kuldīgā. 

3. un 4. X dundadznieki sacentās aug-
stākās raudzes jauno šahistu turnīrā Latvi-
jā. Līdztekus 28 mūsu valsts komandām cī-
nījās arī divas igauņu un viena lietuviešu 
vienība. Dundagas torņos galdiņu secībā spē-
lēja Dāvis Alkšbirze, Madars Mauriņš, Alek-
sis Fesenko, Matīss Vīksna un Tīna Aukma-
ne, rezervisti — Markuss Ekers un Daniela 
Vēze. Trīs mačos uzvarējām, trīs zaudējām, 
bet vienā kārtā dators nolēma mums iedot 
brīvu. Pie punktiem tika visi. Uzslava Matī-
sam, kas pirmajās nopietnajās sacensībās 
ieguva 4 punktus no 6, kas deva 44. vietu 
visu 150 dalībnieku pulkā un 8. vietu pie 
sava galdiņa. Komanda ieguva 24. vietu.  

 

Alnis Auziņš 

Projekts un aptauja jauniešiem 
 

SIA FACTUM pētījumā aicinām 13 līdz 25 gadus vecus novada jau-
niešus tiešsaistē aizpildīt anketu, atbildot uz jautājumiem par tavas dzī-
ves vides kvalitāti: club-interactive.com/opinio/s?s=DundagaB 
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