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Jau sesto gadu pēc kārtas Latvijas Slēpoša-
nas federācija (LSF) aicināja pašvaldības, 
skolas, bērnudārzus, sporta bāzes un citus 
aktīvās dzīves organizatorus rīkot Pasaules 
sniega dienas 2017 pasākumus, lai kopīgi atzī-

mētu sniega svētkus. Pirms šī notikuma pa-
sākuma rīkotājus katrā pašvaldībā aicināja 
izplānot dienas programmu, popularizējot 
sportiskas aktivitātes ziemā svaigā gaisā. 
Pasaules sniega diena 2017 norise — tie ir bez-

maksas pasākumi, 
kuros visi dalībnieki 
no LSF saņem aplie-
cinājumus un piemi-
ņas veltes. 

Ziemas jampadra-
cis — tā mēs to no-
saucām pie sevis. 
Ļoti priecājāmies par 
atsaucību — piedalī-
jās vismaz 150 cilvē-
ku! Bija pārstāvēti 
visi gadagājumi — 
gan jaunieši, gan 
pensionāri, gan ģi-
menes ar bērniem, 
redzējām bijušos 
dundadzniekus, kas 
pie mums sen nebija 
manīti, kā arī ciemi-
ņus no Talsiem un 
citām vietām. No-
teikti atmaksājās 
kafejnīca, radošās 
darbnīcas bērniem 
un … reklāma. Par 
pasākumu bijām 
ziņojuši sociālajos 
tīklos, Talsu Vēstīs, 
bijām izlīmējuši afi-
šas. Arī laikapstākļi 
mūs lutināja, — pēc 
tam jau sākās atkus-
nis. 

Vislielāko piekri-
šanu guva izpriecas 
ar suņiem, biatlons 
un vizināšanās ka-
manās, velkot kvad-
raciklam. Daudziem 
bērniem šī bija pirmā 
izdevība kaut ko 
tādu izbaudīt! Ansis 
Zadiņš, kas kopā ar 
draugu rūpējās par 
biatlona norisi, atzi-
na, ka citugad vaja-
dzētu vairāk palīgu. 

Noslēgumā ikviens dalībnieks saņēma 
apliecinājumu par piedalīšanos Pasaules snie-
ga dienā 2017, bet labākie — medaļas un pie-
miņas balvas. 

Liels paldies Ziemas jampadrača organiza-
toriem, atbalstītājiem un palīgiem, kā arī 
visiem dalībniekiem par aktīvu piedalīšanos 
pasākumā. Īpašs paldies par atsaucību Dāvim 
Freimutam, Guntai Deģei un Ansim Zadiņam! 
Paldies visiem jauniešiem, kas līdzēja atrak-
ciju norisē. Sirsnīgs paldies pasākuma foto 
autoriem — Agnesei Bērzkalnei, Anetei Sa-
vickai un Valdim Šleineram! Citu gadu šāds 
ziemas prieku pasākums noteikti jāatkārto! 

Tamāra Kaudze,  
Brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja 
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 Redaktora vārdi  

Ziemas jampadracis Dundagā 
 

Arī Dundagā 14. I svinēja Pasaules sniega dienu, kurā ģimenes ar bērniem varēja 
piedalīties dažādās sportiskās nodarbēs — ziemas futbolā, ragaviņu ātrumtrases sa-
censībās, biatlonā, hokeja soda metienos, jautrajā kērlingā un citās. 

2., 3. lpp. Budžets skaitļos, faktos, komentāros. 

6. lpp. Jānis Dambītis un Kolkasrags.  

7. lpp. Pirmoreiz paši ar savu stendu! 

8. lpp. 
Nezvejojot zelta zivtiņu.  
Pie jaunā zvejnieka Artūra Saunagā. 

9. lpp. Pils zāles pārbūve un jaunā rota. 

Šajā numurā divas lielākās tēmas — 
pašvaldības jaunais budžets un tūrisms. 
Abās jomās svarīgi ir labi iesēt, vēlāk arī 
sēto kopt un laistīt, apzinoties, ka aug-
ļus gluži rīt uz brokastlaiku vēl nesagai-
dīsim. Tūrismā noteikti ir labi un tālre-
dzīgi ieguldīts, un lielais jaunums ir 
piedalīšanās Baltijas valstīs nozīmīgāka-
jā tūrisma izstādē gadatirgū pašiem ar 
savu stendu. Jau tagad var droši teikt, 
ka šāda rīcība ir attaisnojusies, bet īsti 
varēsim vērtēt tad, kad sāksies zaļais 
gadalaiks, pavisam droši — rudenī. 

Ar budžetu ir vēl interesantāk. Iesēts 
ir tagad, bet kopēji un savā ziņā arī ra-
žas vācēji vismaz daļēji būs citi, jo jūnija 
sākumā notiks pašvaldību vēlēšanas. 
Protams, ir tādi lieli darbi, kas notiks tik 
un tā, tomēr no rīkotājiem, pārraudzī-
tājiem, no laistītājiem un ravētājiem ir 
daudz kas atkarīgs. Ak jā, diezgan daudz 
kas ir atkarīgs arī no mums, iedzīvotā-
jiem, kas reizi četros gados pārtopam 
vēlētājos. 

Alnis Auziņš 

• Sniegavīrs ar Sniegamammu jeb Inga Apškrūma (no labās) un Līga Enzele kā pasākumam ļoti atbilstoši 
caurviju tēli atklāja Ziemas jampadraci, priecējot visus dalībniekus.                 Foto no vidusskolas albuma 
• Viens no Ziemas jampadrača numuriem — ragaviņu trase. Varētu domāt, kas nu tur, pati ierastākā zie-
mas nodarbe. Nekā nebija! Viena lieta ir vilkt aiz aukliņas, pavisam cita — ar koku. Neticiet, pamēģiniet 
paši!                                                                                                                                                      Valda Šleinera foto 

Dundagā 
18. II plkst. 18.00 Dundagas kultūras namā 
šoferu balle (sk. 11. lpp.). 
19. II plkst. 16.00 pilī Tiņģeres amatierte-
ātris  ar izrādi Šedevrs. Ieeja 2 €. 
21. II plkst. 18.00 pils salonā Vakara saru-
nas dvēselei ar stāstnieci Anitu Vīksnu. 
24. II plkst. 16.00 Kubalu skolā-muzejā 
stāstu vakars (sk. 10. lpp.). 
25. II plkst. 13.00 bērnu dziesmu konkurss 
Balss pavēlnieks. 
3. III plkst. 18.00 filma Svingeri. Ieeja 3 €. 
7. III plkst. 10.00 pilī Teātris un ES izrāde 
bērniem Toms pret Superpelēm. Ieeja 2 €. 
9. III plkst. 15.30 Ventspils mūzikas skolas 
audzēkņu koncerts. Ieeja brīva. 
16. III Leģionāru atceres diena. 

Pilī apskatāmas 2 izstādes: mazajā zālē 
Līvzeme 16, kolonzālē keramikas un gobe-
lēnu izstāde. 

Kolkā 
18. II plkst. 17.00 filma Svingeri. Ieeja 3 €. 
11. III plkst. 18.00 Dundagas novada dzie-
došo talantu koncerts. 
26. III plkst. 17.00 Vārves pagasta amatier-
teātris Vārava izrāda Monikas Zīles Džentl-
meni ar pannu. Ieeja par ziedojumiem. 

• Milzu piekrišanu guva 
Guntas Deģes mīluļi, pie-
cus mēnešus vecie Aļas-
kas malamuti. Bērni gri-
bēja viņus apmīļot un 
kopā nofotografēties. Ja 
šāds jampadracis notiks 
arī nākamziem, tad ar 
diviem suņiem būs kriet-
ni par maz!   

Valda Šleinera foto 
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Pamatbudžeta ieņēmumu daļas plāns ir 
4 096 244 €, kas ir par 349 356 € vairāk nekā 
2016. gada sākumā, bet apstiprinātais izde-
vumu plāns ir 4 312 890 €, kas ir par 
534 908 € vairāk nekā 2016. gada sākumā. 
Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem 
finansē iepriekšējā gada līdzekļu atlikums. 

48% no pamatbudžeta ieņēmumiem veido 
ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa; 
7% nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, 
bet 45% — saņemtie maksājumi un dotācijas. 
Prognozētie ieņēmumi no  iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa 2017. gadā ir par 181 184 € 
lielāki kā 2016. gada faktiskā izpilde. Progno-
zētie ieņēmumi no Finanšu izlīdzināšanas 
fonda 2017. gadā ir par 11 518 € mazāki nekā 
2016. gada faktiskā izpilde. Saņemto maksā-
jumu un dotāciju daļā ietilpstošās valsts bu-
džeta mērķdotācijas astoņiem mēnešiem 
pedagogu darba samaksai un sociālajai ap-
drošināšanai veido 560 580 € jeb 14% no ko-

pējiem ieņēmumiem. 

Pamatbudžeta izdevumi sadalās šādi. 
 517 799 € (12%) vispārējiem valdības dienes-

tiem, to skaitā Kolkas pagasta pārvaldei, Dun-
dagas novada domes administrācijai, Klientu 
apkalpošanas centram, grāmatvedībai, Dzimt-
sarakstu nodaļai, dotācijām sabiedriskām 
organizācijām, savstarpējiem norēķiniem ar 
citu novadu pašvaldībām par izglītības snieg-
tajiem pakalpojumiem un sociālajiem pakal-
pojumiem, kredītprocentiem un vēlēšanu 
nodrošināšanai; 
 73 717 € (1, 7 %) sabiedriskajai kārtībai, to 

skaitā pašvaldības policijai un bāriņtiesai; 
 140 419 € (3,26 %) ekonomiskajai darbībai, to 

skaitā būvvaldei, transportam, sabiedriski 
derīgā darba nodrošināšanai; 
 676 647 € (15,69%) vides aizsardzībai, to skai-

tā Saimnieciskajam dienestam Dundagā un 
Kolkā, ielu apsaimniekošanai; 

 190 524 € (4,41%) pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanai, to skaitā nekusta-
mā īpašuma apsaimniekošanai, attīstībai un 
plānošanai; 
 727 252 € (16,86%) atpūtai, sportam un kultū-

rai, to skaitā sportam, bibliotēkām, Kubalu 
skolai-muzejam, Dundagas Kultūras pilij un 
pasākumiem, brīvā laika pavadīšanai, Kolkas 
tautas namam, Sabiedrisko attiecību nodaļai; 
 1 716 711 € (39,81%) izglītībai, to skaitā 

pirmsskolas izglītības iestādēm Dundagā un 
Kolkā, Dundagas vidusskolai, Kolkas pamat-
skolai un internātam, Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolai, Mazirbes speciālajai internāt-
pamatskolai; 
 269 761 € (6,25%) sociālajai aizsardzībai, to 

skaitā Sociālajam dienestam, pansijai Jaun-
dundaga, sociālajiem pakalpojumiem un pa-
balstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem; 
 kredītprocentu apmaksas plānotas 2016. 

gada faktiskās izpildes līmenī. Kopējie parādi 
un galvojumi 2017. gadā un turpmākajos di-
vos gados veido 3,68% no pašvaldības ieņē-
mumiem bez mērķdotācijām un iemaksām 
Finanšu izlīdzināšanas fondā. 
Speciālo līdzekļu budžeta ieņēmumu 

plāns 2017. gadā ir 136 073 €, bet izdevumu 
plāns ir 141 780 €. Speciālo līdzekļu budžeta 
ieņēmumus galvenokārt (79%) veido autoce-
ļu (ielu) fonda līdzekļi. 

2017. gadā finansējums plānots šādām 
rīcībām.  

Pašvaldības ceļu rekonstrukcijas projekta 
līdzfinansējumam 40 000 €, Dundagas dīķa 
tehniskā projekta izstrādei 8 000 €, tehniskā 
projekta izstrādei tiltam uz Kalnadārzu 
5000 €, Kubalu skolas-muzeja ēkas restaurā-
cijas tehniskā projekta izstrādei 23 014 €, 
koncepcijas un tehniskā projekta izstrādei 
Dundagas tautas namam 20 000 €, ielu ap-
gaismojuma ierīkošanai Upes un Saules ielā 
35 000 €, gājēju pārejai Brīvības ielā 8 000 €, 
rentgena kabineta remontam 4 929 €, pils 
lielās zāles atjaunošanai 24 505 €, aktu zāles 
skatuves remontam Lielajā skolā — 15 269 €, 
griestu remontam un apgaismojuma maiņai  
četrās klašu telpās 12 400 €, klases remontam 
ēkai Mazajā skolā — 10 200 €, bērnudārzā Kur-
zemīte — Mārītes grupas tualetes telpas un 
virtuves remontam 11 776 €, Bitītes grupas 
guļamtelpas remontam 9 070 €, jumta segu-
ma remontam un bēniņu koka konstrukciju 
apstrādei Kolkas pamatskolā 1 000 €, tualetes 
telpas remontam internātā Rūķu nams 
8 632 €, klases remontam Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolā 17 500 €, ietves rekonstruk-
cijas 3. kārtai Kolkas ciemā 70 538 €, uguns-
drošības sistēmas ierīkošanai: pansijā Jaun-
dundaga 5 739 € un novada Centrālās bibli-
otēkas un Sociālā dienesta telpās 2 900 €. 

Par 2017. gada budžetu 
 

26. I domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus par Dundagas novada pašval-
dības budžetu 2017. gadam. Ziņo izpilddirektore Zinta Eizenberga. 

   Ko tie nospriež, tas paliek  

2016. gada sākumā domē apstiprināja SIA 
Kolkas ūdens iesniegtos ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu tarifu projektus 
un piešķīra 22 375 € lielu tarifu kompensāci-
ju. Šāda summa plānota arī 2017. gada bu-
džetā.  

Pieņemti saistošie noteikumi Grozījumi 
Dundagas novada pašvaldības domes 2016. gada 
28. janvāra saistošajos noteikumos nr. 21 «Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā», kas 
stājas spēkā 01.01.2017. Pašvaldības Dzīvoja-
mo telpu izīrēšanas komisijai mēneša laikā 
pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
jāiesniedz izskatīšanai domes sēdē lēmum-
projekti par dienesta dzīvojamo telpu statusa 
atcelšanu visām dzīvojamām telpām, kurām 
ir šāds statuss, bet ņemot vērā līdz šim no-

slēgto īres līgumu termiņus.  
2016. gadā uzsākti projektēšanas darbi 

optiskā interneta kabeļa izbūvei Lielajai sko-
lai. Projektu īstenos 2017. gadā. 

2016. gada Saimnieciskā dienesta budžetā 
bija paredzēti 11000 € ielu apgaismojuma 
ierīkošanai Ernesta Dinsberga ielā. Bija iz-
teikts priekšlikums šo ielu iekļaut vēsturis-
kajā apbūves teritorijā un ierīkot apgaismo-
jumu ar vēsturisku uzsvaru. Tā kā tādā gadī-
jumā bija jāpārstrādā tehniskais projekts un 
jāpiedāvā priekšlikumi, nolēma apgaismoju-
mu ierīkot Puķu ielā un Vīdales ielā, kas ko-
pā izmaksāja 8287,16 €. Pēc iedzīvotāju lūgu-
ma ierīkoja ielu apgaismojumu Šlīteres ielā 
par 2324,32 €. Ielu apgaismojumu izbūvēja 
arī Kolkā, posmā Līči–Vagari, par 10911 €. 

2017. gada budžetā ir paredzēts finansējums 
ielu apgaismojuma ierīkošanai Saules un 
Upes ielā. 

2016. gadā uzsāka darbu, lai pilnveidotu 
pašvaldības institucionālo sistēmu. To piln-
veidojot, grozīts pašvaldības nolikums, pār-
vērtēti pašvaldības izdotie normatīvie tiesī-
bu akti (iestāžu nolikumi, reglamenti) un 
lēmumi, kā arī izdoti jauni normatīvo tiesību 
akti un grozīti līdz šim pieņemtie lēmumi. 

No 02.12.2016. likvidēja pašvaldības Cen-
trālās administrācijas struktūrvienību Avīze 
«Dundadznieks» un likvidēja amatu redaktora 
vietnieks, bet no 05.12.2016. izveidoja Centrā-
lās administrācijas Sabiedrisko attiecību 
nodaļu (iestādes struktūrvienība). No 
02.12.2016. likvidēja  Centrālās administrāci-
jas Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 
un projektu ieviešanas nodaļu un likvidēja 
amatu nekustamā īpašuma apsaimniekošanas 
speciālists, bet no 05.12.2016. izveidoja paš-

valdības Saimnieciskā dienesta saimniecības 
pārziņa amatu. Apstiprināja pašvaldības Cen-
trālās administrācijas nolikumu un  Saimnie-
ciskā dienesta nolikumu.  

Lai uzlabotu pašvaldības policijas darba 
kvalitāti un nodrošinātu pašvaldības darba 
nepārtrauktību, pārskatīja pašvaldības poli-
cijas struktūrvienībā plānotos amatus. Paš-
valdības policijas struktūrvienību papildinā-
ja ar struktūrvienības vadītāja amatu, bet 
inspektora amata vietu no amatu kataloga 
izslēdza. 

No 01.01.2017. darbu uzsāka jaunizveidotā 
Centrālās administrācijas struktūrvienība 
Brīvā laika pavadīšanas centrs. Darba kārtībā 
ir pārskatīt izglītības un sociālās aizsardzības 
funkcijas. 2017. gadā pašvaldība pievērsīs 
uzmanību savu īpašumu pārvaldīšanai un 
sakārtošanai.   

   
Zinta Eizenberga, pašvaldības izpilddirektore 

Par paveikto un turpināmo 
 

Atskatāmies uz 2016. gadā padarīto un ieskicējam šogad darāmo. 

— Tuvākie pāris gadi Kolkai paies trīs lielu 
projektu zīmē ar kopējo finansējumu ap 
716 000 €. Visi trīs projekti neapšaubāmi arī 
dos atdevi.  

Vislielākais un sarežģītākais projekts ir 
Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija 
ar vēstures un kultūras tūrisma apriti, jo tam 
pašlaik ir trīs finansējuma avoti, neskaitot 
pašvaldības līdzfinansējumu. Šajā projektā  
būtiski pārveidos Pastnieku ēku, kurā izvei-
dos Līvu saieta namu. 

Projektā Dabu un vidi saudzējoša tūrisma 
veicināšana Kolkas piekrastē iekārtos modernu 
stāvlaukumu iepretī luterāņu baznīcai.  

Īstenojot trešo projektu, Zītaru mājā palie-
linās energoefektivitāti. Naudas ziņā tas ir 
vismazākais projekts, bet savā ziņā arī visne-
skaidrākais. Te paredzams mājas norobežo-
jošās konstrukcijas padarīt atbilstošas notei-
kumiem, proti, lai jumts, ārsienas, logi un 
pamati saglabātu attiecīgi tik un tik daudz 
siltuma, tāpat ierīkot centrālapkuri.  

Šajā mājā, kā zināms, pašlaik ir lībiešu 
centrs Kūolka, bibliotēka, frizētava, aptieka, 
augšstāvā ir četri pašvaldības dzīvokļi. Tātad, 
īstenojot projektu, ēka visiem tās iemītnie-
kiem kļūs draudzīgāka ziemā.  

Energoefektivitātes projekts gan nepa-

redz telpu uzlabojumus, bet, ja ēku sāk būtis-
ki remontēt, paveras labas iespējas izdarīt 
vēl kaut ko vērtīgu. Namā ir daudz tāda, kas 
tur esošajiem nomniekiem neatbilst noteiku-
miem un kas tāpēc būtu jānovērš vai jāuzla-
bo. Tā ir mana iecere, ko varētu paveikt tikai 
ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, un runa 
var būt par nākamā gada budžetu.  

Otra lieta — saistībā ar Pastnieku pārbūvi 
mazliet pamainītos abu māju iemītnieki. 
Manuprāt, loģiski būtu Kolkas ūdeni  pārcelt 
no Pastniekiem uz Zītariem, savukārt lībiešu 
centru — no Zītariem uz Pastniekiem. Zītari no 
laika gala Kolkā ir bijis tāds kā sadzīves pakal-
pojumu kombināts, tur būtu īstā vieta pašval-
dības komunālajam uzņēmumam. 

Visi trīs projekti jāīsteno līdz 2018. gada 
beigām. Ir kāds pusgads laika, lai sagatavotu 
dokumentus, izdarītu iepirkumus, ideālā 

gadījumā jau šogad varētu tikt pie būvnieka.  
Lielie projekti prasa un prasīs papildu 

darbu, būs jārisina daudz ar būvniecību sais-
tītu tehnisku lietu. Komandas iezīmes jau 
veidojas, un ir labi, ka ir izveidotas darba 
grupas projektu ieviešanai. Šādu lielu ieceru 
sagatavošanā daudz kas atkarīgs no projekta 
vadītāja. Paldies novada projektu speciālistei 
Baibai Reimanei par lietpratīgu darbu! Viņa 
ir vērtīgs ieguvums Dundagas novada pašval-
dībai. Tāpat arī bez Būvvaldes kolēģu un 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
līdzdalības labu rezultātu diez vai sasniegtu. 

Šogad īstenosies jau 2014. gadā ieplānotās 
ietves rekonstrukcijas 3. kārta — no veikala 
Minitop līdz pagriezienam uz tautas namu. 
Kad atjaunojos šo apmēram kilometru garo 
posmu, tas būs tiešs ieguvums visiem kolci-

Kas paredzams Kolkā? 
 

Pēc jaunā pašvaldības budžeta apstiprināšanas par Kolkas pagastā iecerētajiem 
lielākajiem darbiem lūdzu izteikties Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Aldi Pinkenu. 
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Ansis Roderts, Mēs varam! 
Šoreiz budžets pieņemts bez asumiem, 

izpildvaras sagatavotā materiāla kvalitāte ir 
augusi. Esam sagatavojušies arī vērienīgai 
Eiropas Savienības fondu naudas apguvei. 

Gribējās lielāku iniciatīvu redzēt no 
priekšsēdētāja.   

Tāpat gribējās, lai noteiktāk budžetā varē-
tu iestrādāt stratēģisku risinājumu šī brīža 
izglītības sektora izaicinājumiem. Atzīstu, ka 
tā ir arī mana nolaidība, ka šim jautājumam 
aktīvi nepievērsos jau pagājušā mācību gada 
nogalē. Bija signāli par situācijas neatlieka-
mību un nopietnību. Bet pašlaik izpildvara 
un politiķi sola aktīvi strādāt pie šī jautāju-
ma. Ir cerība, ka Sporta un izglītības komite-
jas deputāti un arī daba grupas deputāti spēs 
pēdējā pusgadā distancēties no vēlēšanu 
gaisotnes un aktīvi pastrādāt, lai atrisinātu 
izglītības un arī Sociālā dienesta sasāpējušos 
jautājumus.  

Budžets ir tāds, lai izpildvara un deputāti 
iepūstu vaigos un strādātu, jo saplānot ir 
viens, bet izpildīt — kaut kas cits. 

Aldons Zumbergs, Novadnieki 
Pats budžets izstrādāts tehniski pilnvērtī-

gi un profesionāli. Var just, ka pašvaldības 
iestāžu vadītāji izjūt atbildību par savu vadī-
to institūciju sekmīgu funkcionēšanu un 
uzdoto uzdevumu izpildi. Protams, ka var 
atrast arī liekus un nevajadzīgus izdevumus, 
jo deputāti nav bijuši pietiekami piekasīgi 
pret iestāžu budžeta pieprasījumiem. Bet 
šoreiz pats biju piespiedu prombūtnē un 
piekasīšanās nav notikusi, jo pie deputātu 
galda vairākums ir pašvaldības darbinieki vai 
ar pašvaldības darbu cieši saistīti. Kā gan 
iebildīsi pret kolēģu vēlmēm? Gandrīz vienī-
gais neitrālais balsojumā par budžetu bija 
Guntis Pirvits. Diemžēl šajā sasaukumā Gun-
tis vairāk pūļu ir veltījis, lai sargātu domes 

priekšsēdētāju no kritikas par viņa darbību, 
bet ne rūpēm par pašvaldības attīstību un 
finanšu resursu racionālu izlietošanu. 

Kopumā ņemot, budžetā nav jūtama poli-
tiķu klātbūtne. Ne šajā, ne trīs iepriekšējos 
visā šī sasaukuma laikā. Izpilddirektores 
Zintas Eizenbergas piesauktie 20 sagatavotie 
projekti (intervijā Talsu Vēstīs 30. janvārī ) ir 
tam apliecinājums. Vajadzību ir daudz, visu 
kaut ko gribam, bet nevaram ne par ko iz-
šķirties. Ja būs Eiropas Savienības fondu nau-
da, darīsim, ja nebūs, tad nezinām, ko darī-
sim. Ikdienas tēriņiem atļaujamies nepiedo-
dami daudz, attīstībai — nepiedodami maz. 
Nākotnē tas mums atkodīsies. Jebkurai iedo-
mātai vajadzībai radām jaunus štatus, telpas 
un pat ēkas, vairāk automašīnu un datoru. 
Tas viss palielina uzturēšanas izdevumus un 
atrauj līdzekļus attīstībai. Pašvaldības darbi-
nieku pašreizējo daudzumu pret faktisko 
iedzīvotāju skaitu var salīdzināt ar pārpildītu 
laivu pāri maksimāli pieļaujamajai iegrimei. 

Nav mums plānveidīgas un konsekventas 
vadīšanās pēc attīstības plānošanas doku-
mentos iekļautajiem pasākumiem un pašu 
pieņemtajos nolikumos noteiktās kārtības. 
Mums darbojas fiksās idejas, kas rodas emoci-
onāli un īstermiņā izskatās skaisti, bet ilgter-
miņā rada nevēlamus precedentus. Piemē-
ram, kā risinām privātu ierosmi, kad grāma-
tu raksta Baiba Šuvcāne, un kā tad, kad Janī-
na Kursīte? Tas ir tikai tāds sīks piemērs. 

Atliek novēlēt nākamajā sasaukumā ievē-
lēt deputātus, kas gatavi īstenot pašu pie-
ņemtos attīstības plānus un ievērot pašu 
pieņemtos spēles noteikumus. Gribu brīdi-
nāt, ka mainīt šeit kaut ko būs ļoti grūti. Man 
pašam ir par to pieredze. Tam vajadzīgs 
TRAMPS. 

Andra Grīvāne, Strādāsim kopā 
Šī gada pieņemtais budžets ir tuvu ie-

priekšējā gada līmenim. Vienmēr var vēlēties 

labāk un vairāk, it īpaši rīcību sadaļā, bet 
mums ir jārēķinās ar finanšu iespējām. 
Prieks, ka izdevās rast līdzekļus Dundagas 
tautas nama koncepcijas un tehniskā projek-
ta izstrādei. Šajā gadā novadā īstenos vairā-
kus projektus, arī tiem budžetā bija jāparedz 
līdzfinansējums. Līdzīgi kā iepriekš, līdzekļi 
piešķirti arī vietējo iniciatīvu projektiem, 
tāpēc iedzīvotājus arī turpmāk aicinām nākt 
klajā ar savām ierosmēm. No lielākajiem 
darbiem jāmin arī ietves rekonstrukcijas 
3. kārta Kolkā, gājēju pāreja Brīvības ielā 
Dundagā, ielu apgaismojums Upes un Saules 
ielā Dundagā, Dundagas dīķa tehniskais pro-
jekts, Kubalu skolas-muzeja ēkas restaurāci-
jas būvprojekts. Paldies novada izpilddirek-
torei, pašvaldības iestāžu vadītājiem un dar-
biniekiem par ieguldīto darbu budžeta saga-
tavošanā. 

 

Gunta Abaja, Mūsu novadam 
Šis ir izpildstruktūras veidots budžets. 

Domes sēdē to apstiprināja vienbalsīgi. Tā 
sagatavošanā nebija politisku diskusiju par 
pašvaldības attīstības jautājumiem, kā arī 
neapstiprināja budžeta veidošanas vadlīni-
jas, kuras virzīt bija pašvaldības vadītāja 
kompetencē. Es labprāt būtu piedalījusies 
diskusijā par pašvaldības veicamo funkciju 
apjomu un skatījumu nākotnes attīstībā. 

Izpilddirektore ir prasmīgi sagatavojusi 
budžetu, lai pēc iespējas nodrošinātu pašval-
dībai noteikto funkciju izpildi. Svarīgi ir paš-
valdības budžetu saprātīgi un racionāli izlie-
tot. Lai to īstenotu, ir jāveic vairākas funkci-
onālās analīzes un iekšējais audits. Tas skar 
arī atlīdzības samērojamību ar veicamo dar-
bu apjomu, sarežģītību un darbu izpildes 
kvalitāti, funkciju īstenošanai vajadzīgā no-
drošinājuma apmēru. 

 

Apkopoja Alnis Auziņš 

Sadalīja valsts piešķirto mērķdotāciju 
Dundagas pašvaldības māksliniecisko kolek-
tīvu vadītāju darba samaksai un valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
(formulas un aprēķinu tabulu sk. protokolā 
www.dundaga.lv). Darba samaksa atbilstoši 
aprēķinam amatiermākslas kolektīvu vadītā-
jiem būs: G1 kolektīvu grupā Dacei Šmitei, 
Dundagas pagasta jauktā kora diriģentei, par 
viena kolektīva sagatavošanu 726 €; Dacei 
Treinovskai, Dundagas novada senioru un 
jauniešu deju kolektīvu vadītājai, par divu 
kolektīvu sagatavošanu 1452 €; Dzintrai Tau-
niņai, Dundagas Mākslas un mūzikas skolas 
Kolkas nodaļas un Kolkas tautas nama koklē-
tāju ansambļu vadītājai par 2 kolektīvu saga-
tavošanu 1452 €; G2 kolektīvu grupā Dzintrai 
Tauniņai, folkloras kopas Laula vadītājai, par 
1 kolektīva sagatavošanu 363 €. 

Noteica, ka Dundagas novadā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 9,21 € 
par 1 m³ bez PVN. Jaunā maksa stājas spēkā 
no 1. II. No šī datuma spēku zaudē  novada 
domes 24.07.2014. lēmums nr. 181 Par atkritu-
mu apsaimniekošanas maksu. Uzdeva SIA Eco 
Baltia vide informēt iedzīvotājus un uzņēmē-
jus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksas izmaiņām. (Skatīt 11. lpp. Red.) 

Pieņēma 26. I saistošos noteikumus nr. 1 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 
un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu.  

Paredzēja 2017. gada budžetā 1 500 € kā 
dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam. 

Grozīja novada pašvaldības darbinieku 
amatu katalogu — noteica amatiem Saimnie-
ciskā dienesta vadītājs, Kolkas pagasta pārvaldes 
vadītājs un Kultūras pils direktore 1. amatu 
saimi (administratīvā vadība), IV A līmeni, 
13. mēnešalgu grupu. 

Nolēma slēgt līgumus ar a/s Latvijas elek-
triskie tīkli par pašvaldības nekustamo īpašu-
mu izmantošanu 110 kV elektropārvades 
līnijas pārbūvei posmā Ventspils–Tume–
Imanta, pastiprinot ar 330 kV līniju, un apro-
bežojumu noteikšanai. 

Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Talsu 
novada pašvaldību par sadarbību kultūras 
jautājumos 2017. gadā. 

Atbalstīja biedrības Dundagas bērnu dienas 
centrs «Mājas» darbību, piešķirot 2017. gadā 
14 457 € dotāciju, un līdzekļus par elektro-
enerģiju, apkuri, komunālajiem pakalpoju-
miem iekļāva bērnudārza Kurzemīte 
2017. gada budžetā. 

Nolēma sagatavot funkcijas deleģēšanas 
līgumu ar biedrību Līvõd īt un piešķīra 
2017. gadā 3 000 € finansējumu. 

2017. gada budžetā paredzēja 2250 € fi-
nansējumu biedrības Randalist darbības no-
drošināšanai. 

Apstiprināja maksas pakalpojumus un 
telpu nomas izcenojumus Brīvā laika pavadī-
šanas centrā. 

Apstiprināja Kolkas tautas nama kultūras 
pasākuma plānu 2017. gadam par 19 985 € 
kopsummu un Dundagas Kultūras pils kultū-

ras pasākuma plānu par 27 628 € kopsummu. 
Paredzēja 2017. gada budžetā 49 249 € 

finansējumu ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmak-
sai SIA Dundagas veselības centrs un apstipri-
nāja SIA Dundagas veselības centrs vienas per-
sonas dienas izmaksas ilgstošajā sociālajā 
aprūpē 2017. gadā — 23,13 € guļošajiem ar 
higiēnas precēm un 21,93 € bez higiēnas pre-
cēm. 

Apstiprināja vienas personas aprūpes 
izmaksas dienā Dundagas aprūpes namā 
Stacija — 14,20 € — un paredzēja 2017. gada 
budžetā 4 633,68 € finansējumu pakalpojuma 
apmaksai. 

Paredzēja 2017. gada budžetā 3 500 € fi-
nansējumu grāmatas Dundagas novads —
tradicionālā un mūsdienu kultūra līdzfinansēša-
nai. Līgumā iekļauts punkts, ka pašvaldībai 
jāsaņem 300 izdevuma bezmaksas eksemplā-
ri. 

Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā 225,87 € 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu īpašu-
mam Baraka – 1. 

Apstiprināja zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma Rāvas sadalīšanai 2 da-
ļās. Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projek-
tus: nekustamā īpašuma Anši sadalīšanai 2 
daļās, nekustamā īpašuma Eniņi zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 8850 027 0003 
sadalīšanai 2 daļās. 

Piekrita nekustamo īpašumu iznomāšanai: 
Pāces iela 6 ar kadastra nr. 8850 020 0233 uz 
12 gadiem; Apentiņi — uz 10 gadiem; Pīlādži — 
uz 5 gadiem; Ievlejas 6 — uz 10 gadiem;  Ievle-
jas 33 — uz 10 gadiem. 

Piekrita, ka SIA Latvijas Aptieka iegūst īpa-
šumā nekustamo īpašumu Pils iela 6 a ar ka-
dastra nr. 8850 020 0026. 

Precizēja nekustamo īpašumu platības: 
Kaņķumkārļi ar kadastra nr. 8850 019 0031 
platību no 1,0 ha uz 4,15 ha; Ievlejas 81 ar 
kadastra nr. 8850 020 0373 platību no 0,0600 
ha uz 0,1519 ha. 

Nolēma lūgt Centrālajai vēlēšanu komisi-
jai apstiprināt vēlēšanu iecirkņa nr. 836 atra-
šanās vietu Kaļķos: no Vārpniekiem uz biblio-
tēku Ozolos dz. 1. 

Grozīja Starpinstitucionālās sadarbības 
komisijas darbam ar riska ģimenēm sastāvu: 
no komisijas priekšsēdētājas pienākumiem 
atbrīvoja Noriku Segliņu, atstājot kā komisi-
jas locekli, un komisijā iekļāva sociālo darbi-
nieci Elīzu Dambergu, ievēlot viņu par komi-
sijas priekšsēdētāju. 

Grozīja Sporta komisijas sastāvu: pēc paša 
lūguma izslēdza no komisijas Alni Auziņu. 

Apstiprināja novada izglītības iestāžu 
izglītības izdevumu tāmes un viena audzēk-
ņa izmaksas 2017. gadā no pašvaldības bu-
džeta atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūs-
mas izdevumiem. 

Apstiprināja pašvaldības saistošos notei-
kumus: nr. 2 Par Dundagas novada pašvaldības 
2016. gada budžeta izpildi un nr. 3 Par Dundagas 
novada pašvaldības budžetu 2017. gadam. 

Piešķīra Dundagas novada domes priekš-
sēdētājam Gunāram Laicānam 2 kalendārās 
nedēļas ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļināju-
mu no 30. I līdz 12. II. 

 
Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

Domes sēdē 26. janvārī 

niekiem. Šogad tas būs vienīgais par pašval-
dības naudu darāmais darbs.  

Vēl, protams, paredzami dažādi ikdienišķi 
darbi — kapsētu žogi, pašvaldības ceļu noda-
lījuma joslas un seguma atjaunošana. Sāksim 
ar Saunaga–Vaides ceļu. 

Vēl ir plāns sapost zemes gabalu starp 
rūpnīcu teritoriju un skolu, kas kolciniekiem 
pazīstams kā vecais ledus pagrabs un kur 

neapzinīgi iedzīvotāji jau ilgstoši taisa kaut 
ko līdzīgu nelegālai atkritumu izgāztuvei. Bet 
izrādās, ka šis zemes gabals nepieder pašval-
dībai, tas ir valsts rezerves zemju fondā. Jā-
skatās, kā to var legalizēt un saskaņot. Tas 
mums ir darāmo darbu listē, bet var gadīties, 
ka nāksies pagaidīt, kamēr tiekam skaidrībā.                                   

 

Alnis Auziņš 

6. Esi pieejams! 
Laba pārvaldība uzliek pienākumu valsts un pašvaldības iestādei būt pieejamai ne tikai formāli, 
bet arī patiesībā. Cilvēkam ir tiesības uz sasniedzamu valsts pārvaldi. Tas nozīmē ne vien fiziskās 
vides pieejamību ar vienlīdzīgām iespējām, arī personām ar dažāda veida invaliditāti, bet arī infor-
mācijas pieejamību un iedzīvotājiem draudzīgu pieņemšanas laiku. 

Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai 

Deputāti par budžetu  
 

Pēc budžeta apstiprināšanas lūdzu visu piecu apvienību deputātus, sarakstu līde-
rus, novērtēt pieņemto budžetu un arī tā sagatavošanas gaitu. Atsaucās četru apvie-
nību deputāti. Gunāra Laicāna atvaļinājuma dēļ atbildēja Andra Grīvāne. 

http://www.dundaga.lv/
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Aktīvās atpūtas vietas «Stacijas 
dārzs» ierīkošana Dundagā  

Projektu (nr. 16-08-AL17-A019.2201-
000003) iesniedza Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam apakšpasākuma Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju projektu konkursā. Projekta mērķis 
ir izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas 
vietu ar kultūrvēsturisku ievirzi Dundagā, 
nodrošinot lietderīga brīvā laika pavadīšanas 
iespējas novada iedzīvotājiem un viesiem, kā 
arī palielināt vietas potenciālu un pievilcību.  

Projektu īstenos nekustamajā īpašumā 
Talsu iela 26 jeb Stacijas dārzā, kas atrodas 
Bānīša ielā 4. Tā kā vēlmi šo teritoriju labie-
kārtot ir izteikuši arī iedzīvotāji un Dundagas 
novada atbalsta biedrība, kas arī aktīvi ir 
darbojušies, lai teritoriju sapostu, novada 
pašvaldība izstrādāja teritorijas labiekārtoju-
ma projektu, paredzot tur izveidot teritoriju 
ar aktīvās atpūtas iespējām dažāda vecuma 
grupu bērniem. Projektā labiekārtos šo ap-
kaimi, uzstādot dažāda vecuma bērniem 
piemērotu šķēršļu elementu kompleksu. Tā 
galvenais elements būs rotaļu komplekss — 
bānītis, kas atgādinās, ka Stacijas māja reiz 
kalpoja par pieturvietu visiem, kuri izmanto-
ja Dundagas mazbānīša maršrutu 20. gs. 30. 
gados, un kas iedzīvinās Dundagas mazbānī-
ša maršrutu ar vēsturiskajām pieturvietu 
norādēm. Šķēršļu joslā būs virvju siets, baļķu 
un laipu dēlīšu šķēršļi, dažādas platformas, 
kāpelēšanas tīkls un citi elementi. 

Projekta kopējās izmaksas 18 572,31 €, no 
tiem 13 500,00 € ir pieejams kā publiskais 
finansējums no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai. Projektu paredzēts 
īstenot 2017. gadā. Rotaļu elementus uzstādīs 
SIA Pretpils.   

Pašvaldība papildus projektam plāno 
papildināt laukuma labiekārtojumu, uzstādot 
arī citus labiekārtojuma elementus — soli-
ņus, atkritumu urnas, informatīvos stendus 
u.c. Pašvaldība arī ir jau izstrādājusi šī paša 
laukuma labiekārtošanas otrās kārtas labie-
kārtojuma projektu, kurā plānots vēl papildi-
nāt laukumu ar citiem aktīvās atpūtas ele-
mentiem.  Laukuma labiekārtošanas otro 
kārtu pašvaldība plāno īstenot līdz 2020. 
gadam. 

Publiskā bērnu rotaļu  
un atpūtas laukuma ierīkošana 
Dundagā  

Projektu (nr. 16-08-AL17-A019.2202-
000004) iesniedza Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam apakšpasākuma Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju projektu konkursā. Projekta mērķis 
ir uzlabot novada iedzīvotāju dzīves vidi un 
sakārtot publisko infrastruktūru, izveidojot 
publiski pieejamu bērnu rotaļu un atpūtas 
laukumu Dundagā. Projektā izveidos publiski 
pieejamu bērnu rotaļu laukumu pie Dunda-
gas bērnu dienas centra Mājas, kas galveno-
kārt būs paredzēts 6–12 gadus veciem bēr-
niem, bet atsevišķi rotaļu elementi — arī 
pašiem mazākajiem — 1,5–7 gadus veciem 

bērniem. Rotaļu laukumā būs trīs atsperšū-
poles, divi rotaļu kompleksi ar vairākiem 
šķēršļu elementiem, divas šūpoles ar grozu, 
labirints ar metāla šķēršļiem un līdzsvara 
baļķi. Tāpat pārbūvēs divas nojumes, kā arī 
novietos solus, atkritumu urnas un velosipē-
du turētāju.  

Projekta kopējās izmaksas 42 513,00 €, no 
tiem 38 261,70 € ir pieejams kā publiskais 
finansējums no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai. Projektu paredzēts 
īstenot 2017. gadā. Rotaļu un labiekārtojuma 
elementus uzstādīs SIA MK Dizains, bet noju-
mes pārbūvēs SIA LEB.   

Daudzveidīgu vingrošanas rīku 
uzstādīšana Dundagā  

Projektu (nr. 16-08-AL17-A019.2201-
000002) iesniedza Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam apakšpasākuma Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju projektu konkursā. 

Projekta mērķis ir dažādot sabiedriskās 
aktivitātes Dundagas novadā, uzstādot 
daudzveidīgus vingrošanas rīkus, kas nodro-
šinās lietderīga brīvā laika pavadīšanas ie-
spējas novada iedzīvotājiem un viesiem, kā 
arī palielinās vietas potenciālu un pievilcību. 
Projektā Dundagas pamatskolas sporta stadi-
onā uzklās gumijas granulu un poliuretāna 
segumu un novietos astoņus āra trenažierus, 
kuri attīsta dažādas muskuļu grupas un kal-
po arī kardiotreniņam. Daļa no tiem būs 
daudzfunkcionāli — lietojami vairākiem cil-
vēkiem vienlaikus. Trīs no vingrošanas rī-
kiem būs piemēroti arī vecāka gadagājuma 
cilvēkiem un cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem.  

Projekta kopējās izmaksas 13 934,54 €, no 
tiem 12 541,09 € ir pieejams kā publiskais 
finansējums no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai. Projektu paredzēts 
īstenot 2017. gadā. Vingrošanas rīkus un 
drošības virsmu uzstādīs SIA Z Company, bet 
zemes pamatnes sagatavos SIA Saukumi. 

Gan bērnu rotaļu laukums, gan aktīvās 
atpūtas vieta, gan āra trenažieri būs publiski 
pieejami ikvienam vietējam iedzīvotājam un 
Dundagas viesim.  Dundadznieki! Saudzēsim 
visus jaunizveidotos aktīvās atpūtas lauku-
mus! Projekti ir tapuši pēc pašu dundadznie-
ku ierosmes, tādēļ arī sargāsim tos visi kopā.  

Dabu un vidi saudzējoša  
tūrisma veicināšana  
Kolkas piekrastē 

Projektu (nr. 16-08-FL04-F043.0202-
000001) iesniedza Eiropas Jūrlietu un ziv-
saimniecības fonda finansētās Rīcības prog-
rammas zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020. gadam pasākuma Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana projektu 
konkursā.  

Projekta mērķis ir saglabāt dabas vērtī-
bas un vides resursus Kolkas piekrastē, izvei-
dojot informatīvo un videi draudzīga dabas 
tūrisma infrastruktūru Kolkā. Projektā labie-
kārtos stāvlaukumu Kolkā netālu no Kolkas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas. Kolkas ap-
kārtnē un piekrastē aizvien pastāvīgi pieaug 
apmeklētāju skaits. Tas iepriecina, taču ne-

pietiekamās tūrisma infrastruktūras dēļ lielā 
apmeklētāju plūsma veicina piekrastes teri-
torijas degradāciju un piesārņojumu, radot 
nopietnus draudus dabai un tās bioloģiskajai 
daudzveidībai. Lai saglabātu Slīteres Naci-
onālā parka vērtības, Dabas aizsardzības 
pārvalde novada teritorijā jau ir ieguldījusi 
daudz darba, lai dabas tūrismu padarītu pie-
ejamāku un patīkamu apmeklētājiem. Arī 
pašvaldības mērķis ir veicināt dabas tūrismu 
reģionā, vienlaikus mazinot apdraudējumus 
dabai un videi. Projektā labiekārtos šo lauku-
mu, izveidojot tur dabas tūrismam piemēro-
tu infrastruktūru. Laukumā izbūvēs bruģa 
segumu, apgaismojumu, elektrības un ūdens-
apgādes infrastruktūru. Laukumu izplānos 
tā, lai nodrošinātu stāvvietas gan vieglajām 
automašīnām, gan autobusiem un kemperu 
auto.  Laukumā uzstādīs arī elektromobiļu 
uzlādes staciju, kas būs inovatīvs risinājums 
atjaunojamo energoresursu plašākai izman-
tošanai novadā, gaisa piesārņojuma samazi-
nāšanai un globālo klimata pārmaiņu ierobe-
žošanai. Laukumā uzbūvēs ēku, kurā būs 
publiski pieejamas labiekārtotas sabiedriskās 
tualetes, arī cilvēkiem ar kustību traucēju-
miem. Tāpat laukumā būs pieejama ūdens 
ņemšanas vieta, pie ēkas izbūvēta nojume, 
zem kuras izveidotas atpūtas vietas ar gal-
diem un soliem, teritorijā izbūvēs arī infra-
struktūru bezmaksas bezvadu interneta no-
drošināšanai šajā vietā. Pie ēkas uzstādīs 
informācijas stendus, kur būs pieejama aktu-
ālā tūrisma informācija par Kolku, Kolkas 
piekrasti un Dundagas novadu, kā arī infor-
mācija par dabas aizsardzību un dabas tūris-
mu, izmantojot arī Dabas aizsardzības pār-
valdes izstrādāto aktuālo inforgrafiku par 
Slīteres Nacionālo parku un citām īpaši aiz-
sargājamajām dabas teritorijām Latvijā, Kol-
ku un tās piekrasti, un citas ziņas, kā, piemē-
ram, par bioloģisko daudzveidību Baltijas 
jūrā un Baltijas jūras apdraudējumiem, 
ūdens sistēmas degradāciju un putnu migrā-
ciju. Pašvaldība plāno, ka teritorijas labiekār-
tošana un infrastruktūras izbūve optimizēs 
lielo apmeklētāju plūsmu Kolkas piekrastē, 
nodrošinot dabas teritoriju pieejamību un 
veicinot dabas tūrismu, vienlaikus veicinot 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vides 
resursu saudzīgu izmantošanu un klimata 
pārmaiņu mazināšanu, aicinot atpūsties da-
bā ar izpratni un atbildības izjūtu. Projektu 
īstenojot, taps jauna, pievilcīga, inovatīva, 
labiekārtota publiski pieejama teritorija Kol-
kas piekrastē, kas nodrošinās tūristus ar 
nepieciešamo infrastruktūru atbilstoši mūs-
dienu standartiem, kā arī izveidota informa-
tīvā infrastruktūra, kas pievērsīs uzmanību 
un vēstīs par dabas resursu saglabāšanu un 
vides resursu vairošanu, un aktuālo tūrisma 
informāciju. Paredzams, ka īstenotais pro-
jekts pagarinās tūrisma sezonu reģionā, sek-
mēs jaunu tūrisma pakalpojumu un produk-
tu izveidi un esošo attīstību, uzlabos zināša-
nas par dabu un vidi un veicinās sabiedrības 
iesaistīšanos klimata pārmaiņu mazinošo 
pasākumu veikšanā. 

Projekta kopējās izmaksas plānotas 
179 999,96 €, no tiem 161 999,96 € ir pieejams 
kā publiskais finansējums no Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonda. Projektu pare-
dzēts īstenot līdz 2018. gada beigām.   

Kolkas lībiskā un zemūdens 
mantojuma sinerģija  
ar vēstures un kultūras  
tūrisma apriti  

Projektu (nr. 16-08-FL04-F043.0203-
000001) iesniedza Eiropas Jūrlietu un ziv-
saimniecības fonda finansētās Rīcības prog-
rammas zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020. gadam pasākuma Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana projektu 
konkursā.  

Projekta mērķis ir saglabāt un populari-
zēt novadam raksturīgo lībiešu nemateriālās 
kultūras mantojumu un veicināt pieejamību 
vietējam zemūdens mantojumam, izveidojot 
daudzfunkcionālu Lībiešu saieta namu un 
zemūdens mantojuma eksponēšanas vietu. 
Projektā, pārbūvējot ēku un labiekārtojot tās 
apkārtējo teritoriju, nekustamajā īpašumā 
Pastnieki izveidos daudzfunkcionālu Lībiešu 
saieta namu. Tā misija — saglabāt un attīstīt 
vienotās kultūras telpu, tā sekmējot nacionā-
lās identitātes uzturēšanu un piederības izjū-
tu savam novadam, reģionam un tautai. Uz-
turēt dzīvu lībisko identitāti etniskajā lībiešu 
apdzīvotajā teritorijā Ziemeļkurzemes jūr-
malā, integrējot lībiešu kultūras vērtības, 
piekrastes tradīcijas, dabas un vēstures man-
tojumu mūsdienu tūrisma apritē. Viens no 
galvenajiem daudzfunkcionālā centra uzde-
vumiem būs daudzināt, uzturēt un saglabāt 
lībiešu vēsturi, kultūru, valodu un tradici-
onālo nodarbošanos. Līvu centrā Kūolka, kas 
pašlaik atrodas pašvaldības īpašumā Zītari, 
Kolkā, ir izvietota neliela etnogrāfiskā ekspo-
zīcija un tajā sniedz gidu pakalpojumus, taču 
šī centra pilnvērtīgai darbībai trūkst resursu 
un jaudas. Sadarbībā ar iedzīvotāju izveido-
tajām vietējām sabiedriskajām organizāci-
jām — biedrībām Līvu saieta namā šo uzde-
vumu varēs veikt daudz labāk nekā līdz šim. 
Centrā paredzētas arī telpas lībiešu biedrību 
pastāvīgai darbībai. Papildus tam centrā 
izveidos neformālās izglītības pašattīstības 
centru, kur šim nolūkam būs pieejama kon-
ferenču zāle. Centrā un apkārtējā teritorijā 
paredzēts veidot pastāvīgās un mainīgās 
izstādes, arī interaktīvas prezentācijas par 
lībiešu kultūru. Sadarbībā ar biedrību Domes-
nes, kuras biedri daudzus gadus ir vākuši, 
pētījuši un saglabājuši jūras piekrastē Kolkā 
izskalotos veco koka kuģu fragmentus un 
detaļas, gan ēkā, gan tās apkārtnē izvietos 
arī vietējos zemūdens mantojuma eksponā-
tus, kas līdz šim nav bijuši pieejami publiskai 
apskatei, jo Kolkā nav piemērotas teritorijas 
izskalotā zemūdens mantojuma eksponēša-
nai. Tāpat Kolkā nav tūrisma informācijas 
centra, kas lielam skaitam tūristu piedāvātu 
aktuālu un kvalitatīvu informāciju, tādēļ 
centrā paredzēts izveidot arī šādu centru, 
kas rūpēsies par vietējā tūrisma produktu 
piedāvājuma pieejamību un popularizēšanu.  

Projekta kopējās izmaksas plānotas 
399 999,99 €, no tiem 359 999,98 € ir pieejams 
kā publiskais finansējums no Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonda. Projektu pare-
dzēts īstenot līdz 2018. gada 21. novembrim.  

 
 

Baiba Reimane, projektu vadītāja  
 

   Pie mums, uz zemēm  

Pieci vietējās rīcības grupas  
projekti 

2016. gada nogalē Lauku atbalsta dienests apstiprināja piecus Dundagas novada 
pašvaldības vietējās rīcības grupā — biedrībā Ziemeļkurzemes biznesa asociācija — 
iesniegtos projektus. Trīs no tiem īstenos Dundagā, divus — Kolkā.  

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta fonds 

 

Dundadznieki! Saudzēsim visus jaunizveidotos aktī-
vās atpūtas laukumus! Projekti ir tapuši pēc pašu dun-
dadznieku ierosmes, tādēļ arī sargāsim tos visi kopā. 
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Februārī rosīgi strādā pirmsskolas izglītī-
bas iestādes Kurzemīte saime. Turpinoties 
ekoskolas projektam Ēdam atbildīgi, bērni 
sveču mēnesī apgūst pašapkalpošanās iema-
ņas — paši izvēlas sev vajadzīgo ēdiena dau-
dzumu. Par projekta finansējumu varēs iegā-
dāties īpaši bērniem paredzētus traukus. 20.–
24. II Dzimtās valodas nedēļā notiks izstāde 
Skanīgā valodiņa. Vecāki un skolotāji ieklausī-
sies bērnu valodā un, apkopojot skanīgākos 
un interesantākos teicienus, veidos plakātus 
izstādei, bet nedēļas noslēgumā vecāki varēs 
noklausīties lekciju par grāmatu lasīšanas 
nozīmi bērna attīstībā un valodas bagātinā-
šanā. 21. II Folkloras dienas koncertā Es varu 
bērni uzstāsies ar priekšnesumiem dažādos 
folkloras žanros, kurus būs sagatavojuši ar 
vecāku un pedagogu palīdzību. 23. un 24. II 
atvērto durvju dienā vecāki varēs vērot da-
žādas bērnudārza Kurzemīte nodarbības. 

17. I Rojas mūzikas skolā notika Latvijas 
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības 
iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzi-
ka — Kora klase audzēkņu valsts konkursa II 
kārta. Dundagas Mākslas un mūzikas skolas 
direktora vietniece Linda Celma: «Mūsu sko-
lu pārstāvēja skolotājas Lindas Pavlovskas–
Dišleres audzēknis Niklāvs Neimanis, kon-
certmeistare Daiga Rūtenberga, un Inoras 
Sproģes audzēknis Martins Markuss Lor-
bergs, koncertmeistare Dace Šmite. Katrs 
audzēknis izpildīja divas dziesmas. Kompe-
tentās žūrijas locekļu — Jāzepa Vītola Latvi-
jas Mūzikas akadēmijas asociētās profesores 
Airas Birziņas, komponista Riharda Dubras 
un operdziedātāja Aivara Krancmaņa — vēr-
tējums deva Niklāvam II vietu un izvirzīšanu 
uz III kārtu Rīgā. Martins ieguva atzinības 
rakstu. Pateicamies audzēkņu vecākiem par 
sadarbību gatavošanās laikā un izpratni par 
atbildību, ko uzliek piedalīšanās valsts kon-
kursos!»  

19. I Mazirbes internātpamatskolā notika 
Profesiju diena. Pasākums katru gadu mudi-
na skolas audzēkņus domāt par turpmāko 
nodarbošanos, arī iedvesmojoties no uzaici-
nātiem dažādu profesiju pārstāvjiem. Lai 
tuvāk iepazītu izvēlētās profesijas, audzēk-
ņiem dienas gaitā jāveic vairāki uzdevumi, 
piemēram, jāveido par profesiju kolāža. 

Šogad skolā ciemojās viesu mājas Branki 
saimnieks Igors Ginters un bijušie Mazirbes 
internātpamatskolas audzēkņi Gatis Helvigs 
un Rinalds Stanga. I. Ginters pastāstīja, cik 
daudz jāzina un jāmāk, lai varētu strādāt ar 
viesu mājas apmeklētājiem. To savā trīs mē-

nešu praksē Brankos apgūst arī skolas 2. kur-
sa audzēkņi. Īpašu interesi izpelnījās abu 
bijušo skolas audzēkņu stāsti par profesijas 
apguvi. Pēc Mazirbes internātpamatskolā 
apgūtā galdnieka palīga aroda puiši pilnvei-
dojuši galdnieka prasmes Latvijas amatniecī-
bas kameras meistardarbnīcā Zeļļi pie Igurda 
Baņķa un kļuvuši par veiksmīgiem aroda 
meistariem. Direktore Ilze Kriķīte uzsvēra, 
ka šādi stāsti skolas audzēkņiem ir īpaši no-
zīmīgi, jo mudina nopietni domāt par nākot-
nes nodarbošanos un iedrošina noticēt sev. 

28. I Dundagas vidusskolas skolēnu paš-
pārvaldes jaunieši jau otro gadu piedalījās 
Nīcas Jauniešu centra rīkotajā Jauniešu die-
nā. Lai pienācīgi sagatavotos šī gada tēmai 
Gadsimta balle Nīcā, katrai komandai pirms 
tās bija jāveic mājas darbs. Dundagas jaunie-
šiem tas bija valsis. Pasākumā piedalījās ap 
300 jauniešu no visas Latvijas. Diena pagāja 
dažādās izklaidējošās un izglītojošās norisēs.  

2. II Dundagas vidusskolā viesojās ārsts 
Gundars Kuklis. Ārsts gan skolēniem, gan 
pieaugušajiem saprotami un interesanti stās-
tīja pediatra praksē gūto pieredzi par bērnu 

garīgo, fizisko un emocionālo veselību. Ārsts 
jau vairāk nekā 70 Latvijas skolās ir viesojies 
ar lekcijām, piedalījies intervijās un raidīju-
mos Latvijas radio un televīzijā. 

Popiela Kolkā. 2. II Kolkas tautas nama 

skatuves spožās prožektoru gaismas jau ses-
to gadu pēc kārtas pulcēja dažādas Latvijas 
un pasaules popmūzikas zvaigznes, kuru 
tēlos iejutās Kolkas pamatskolēni un bērnu-
dārza Rūķītis audzēkņi. Stāsta Dzintra Tauni-
ņa: «Pasākumu vadīja un ugunskristības 
jaunajā ampluā izbaudīja dj Ralfs & dj Ralfs jeb 
dīdžeji Ralfs Frišenfelds un Ralfs Gleglu. Viņi 
jau pirmajā priekšnesumā Bermudu Divstūra 
dziesmā Tuk – tuk sadzirdēja pieminam «kaut 

kādu Koperfīldu» un nosprieda, ka gan jau 
pasākuma laikā visādus brīnumus ieraudzīs. 
Tā arī notika — uz skatuves ieraudzījām ne 
tikai dažādas zvaigznes, bet arī dažādu dī-
džeju veikumu, somu tautas dziesmas inter-
pretāciju, multenes un pat videospēles varo-
ņus. Visu vērtēja skolas padomes priekšsēdē-
tāja Kadrija Kehere, skolotājas Inora Sproģe, 
Aisma Brande un Dundagas vidusskolas sko-
lotāja Una Sila.  

Labākie žūrijas vērtējumā: Anna, Amanda, 
Anda un Laura no 5. klases, kas piedalījās ar 
2 priekšnesumiem; Elīna, Elizabete, Evelīna 
un Ieva, kuras ļoti radoši izdejoja Ievan polkka 
(somu tautas melodija, vārdu autors Eino 
Ketunens); Evelīna Feldentāle, kura atveidoja 
Selenu Gomesu; Marta, Katrīna un Kristīne 
no 9. klases, kuras piedalījušās visās Popielās 
un vienmēr pārstāvējušas skolu Rojas un 
Dundagas Popielā; īpašā pateicība Dundagas 
10. klases meitenēm un skolotājai Unai Silai. 

Popiela ir lielisks pasākums, kuram gata-
vojoties, skolēni mācās organizēt un sadar-
boties!»  

16. un 17. II Rāmavā Dundagas Brīvā laika 
pavadīšanas centra vadītāja Tamāra Kaudze, 
centra darbiniece Ieva Kristiņa un Sabiedris-
ko attiecību nodaļas vadītāja Inguna Pekma-

ne piedalās Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūras rīkotā ilglaicīgā projektā 
Jaunatnes darba kvalitātes celšana pašvaldī-
bās pirmajās mācībās. Mūsu pašvaldība ie-
kļuvusi to 7 pašvaldību skaitā, kuras apstipri-
nātas dalībai projektā. 

 

Sagatavoja un apkopoja Sabiedrisko  
attiecību nodaļas vadītāja Inguna 
Pekmane un Alnis Auziņš 

11. I Talsu novada atklātajā skolēnu olim-
piādē tautas bumbā zēniem 12 skolu konku-
rencē 1. vietu izcīnīja dundadznieki. Apsvei-
cam zēnus un viņu skolotājas Gundegu Lapi-
ņu un Unu Silu! Sacensībās piedalījās 4. un 5. 
klašu skolēni. Mūsu komandā spēlēja Indars 
Asars, Normunds Kārklevalks, Kristaps Trū-
lis, Mareks Zumbergs, Eduards Neifelds, Ralfs 
Jasinovičs, Emīls Alkšbirze, Rainers Blum-
bergs, Andis Grubenbergs un Roberts Lude-
viks. Zēni ir izcīnījuši tiesības piedalīties 
Latvijas skolēnu 70. spartakiādē 24. II Vaiņo-
dē. 

27. I divas vidusskolas zēnu volejbola ko-
mandas izcīnīja tiesības piedalīties Lāses kau-
sa finālā 8. IV Rīgā. Sacensībās, ko rīkoja 
sporta skolotājas U. Sila un G. Lapiņa, pieda-
lījās Talsu un Dundagas novada komandas  
7.–9. un 10.–12. klašu grupās. 

27. I Kolkas tautas namā individuālajās 
sacensībās galda tenisā 6 dalībnieku konku-
rencē 1. vietu ieguva mājinieks Dainis Zvir-
bulis, 2. vietā atstājot ilggadēju spēlētāju 

Ilmāru Gleglu, bet 3. vietā — dundadznieku 
Ēriku Lieknu.  

27. I Dundagas Brīvā laika pavadīšanas 
centrā zolītes čempionāta pirmais posms 
pulcēja 20 dalībnieku. Pirmajā posmā 1. vietu 
ieguva Dainis Blūmentāls, 2. vietu — Jānis 
Blūmentāls, 3. vietu — Juris Veidenbaums, 
savukārt par labāko solo spēlētāju nominēts 
Dainis Blūmentāls.  

18. I Kuldīgā tradicionālajās Kurzemes 
skolēnu sporta spēlēs šahā sekmīgi piedalījās 
Dundagas vidusskolas šaha pulciņa audzēkņi. 
Jaunākajā vecuma grupā mūsējie izcīnīja 5. 
vietu 14 komandu konkurencē. Ieskaiti deva 
Ernests Brikainis (4,5 punkti no 7 iespējama-
jiem), Vilis Čoders un Ingars Blumbergs 
(abiem pa 4 punktiem). Tāpat 4 punkti Emī-
lam Grīnertam. Uzteicami arī Harija Zviedra 
3 punkti. Ernesta Šmēdiņa rēķinā 2 punkti, 
Annas Irbes — 1,5, Rūdolfa Damberga — 1. 
Individuāli visaugstāko, devīto, vietu izcīnīja 
sacensību jaunākais dalībnieks E. Brikainis. 
Pavisam šajā grupā spēlēja 43 šahisti. 5.–9. 

klašu grupā mūsu skolu pārstāvēja tikai divi 
šahisti, turklāt aizvadīja vienu kārtu mazāk 
nekā pārējie. Emīls Ķiršakmens ieguva 3 pun-
ktus no 6 iespējamajiem, Matīss Vīksna — 2. 

3. II Kolkas tautas namā notika individu-
ālo novusa sacensību pirmais posms. Sacen-
tās 10 dalībnieki. Mājinieki pārliecinoši izvir-
zījās vadībā, — pirmajā posmā uzvarēja Ivo 
Fridrihsons, Aldim Tindenovskim — 2. vieta 
un Oskaram Sproģim — 3. vieta. 

3. II Dundagas Brīvā laika pavadīšanas 
centrā notika zolītes čempionāta 2. posms. 
Pirmajā vietā Juris Veidenbaums, otrajā — 
Raimonds Tinte, trešajā — Jānis Cirvelis. Par 
labāko solo spēlētāju nominēts Juris Veiden-
baums. Piedalījās 14 spēlētāji. 

4. II Dundagas Brīvā laika pavadīšanas 
centrā notika individuālās sacensības galda 
tenisā. 6 dalībnieku vidū pirmo vietu ieguva 
Ilmārs Gleglu, otro — Dainis Zvirbulis, tre-
šo — Ēriks Liekna. 

11. II ducis jauno Dundagas šahistu pār-
baudīja spēkus Ventspilī, sacenzdamies gan 
savā starpā, gan ar Ventspils, Kuldīgas un 
Liepājas jaunajiem šahistiem. 

Pāvela Pikas piemiņas sacensības jau otro 
gadu Ventspils Jaunrades namā rīko šī pasā-
kuma labvēļi, Pāvela Pikas mazdēli Ivo un 
Pauls Prinči. Turnīrs vienlaikus ir arī klasifi-
kācijas sacensības iesācējiem, trešajām un 

ceturtajām sporta klasēm.  
Iesācēju grupā divdesmit dalībnieku vidū 

no mūsējiem visaugstāko vietu, ceturto, ar 5 
punktiem ieguva Ingars Blumbergs. Ingars 
izpildīja IV sporta klases normu. Pa 4 pun-
ktiem ieguva un attiecīgi 8. un 9. vietā ierin-
dojās Ernests Šmēdiņš un Vilis Čoders. Er-
nests šoreiz iepriecināja visvairāk no visiem 
dundadzniekiem — mūsu pirmziemniekam 
ne tikai gluži laba punktu raža, bet arī neno-
liedzams progress spēlē. Pa 3 punktiem iegu-
va Kārlis Beidiņš (12. vieta). Harijs Zviedris 
13. vieta), Anna Rebeka Irbe (14. vieta), Ke-
vins Krasons (15. vieta) un Rūdolfs Dambergs 
(16. vieta). Vietu secību noteica pēc koefi-
cienta. 

Ceturto sporta klašu grupā sacentās 21 
dalībnieks. Emīls Ķiršakmens ar 4 punktiem 
ieņēma 7. vietu, bet Ernests Brikainis ar tik-
pat punktiem — 8. vietu.   

Spēcīgākajā, trešo sporta klašu, grupā bija 
pulcējušies 14 jaunie šahisti. Mūsu Emīls 
Grīnerts, pirmoreiz  spēlēdams tik stiprā 
kompānijā, ar 4 punktiem ieņēma 7. vietu. 
Tikpat punktu bija arī 5. vietas īpašniekam. 
Savukārt Matīss Vīksna ar punktu mazāk 
palika devītais. Matīsam šajā mācību gadā 
mazliet pietrūkst nodarbību un spēļu prak-
ses. 

Apkopoja Alnis Auziņš 

Sarauj, Dundaga, sarauj, Kolka! 

   Par zaļu pat vēl zaļāks  

Mūsu bērni un jaunieši 

• Popielā Kolkas tautas namā braši uzstājās arī  
Dundagas meitenes — Džastina Bībera fanes. Pats 
pūļa elks Džastins ir nojaušams ēnā pa kreisi.  

Valda Šleinera foto 
• Ko īsti nozīmē būt viesmīlīgam? To Profesiju dienā 
Mazirbes internātpamatskolas audzēkņiem stāstīja 
kaimiņš — viesu mājas Branki saimnieks un pavārs 
Igors Ginters.                                        Ilzes Kriķītes foto 

   Ātrāk, augstāk, spēcīgāk!  
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— Tev piemīt talants pulcināt ļaudis. Vai 
tas tev ir jau šūpulī ielikts, vai arī tu to atklā-
ji un attīstīji vēlāk? 

— Aizmetņi laikam ir bijuši no mazotnes. 
Skolā mani vienmēr ievēlēja par klases vecā-
ko, oktobrēnos biju zvaigznītes vadītājs... Tā ir 
sanācis, lai gan īpaši pēc tā neesmu tiecies. 
Uzskatu, ka vislabākā attīstība cilvēkam ir 
dabīgā, tas ir, ja iziet ceļu, sākot no pašas 
apakšas. Kā es sāku strādāt Mersedesā? Tas 
bija 90. gadu pats sākums. Tolaik vēl mācījos 
vidusskolā, vajadzēja naudu, un divatā ar 
draugu izdomājām piepelnīties. Pieteicāmies 
pie Ādolfa Sadauska. Sākām strādāt, uzko-
pām biroju. Viņš redzēja, ka esam normāli 
džeki, nebaidāmies no vienkārša darba, un 
pēc neilga laika jau piedāvāja aizbraukt uz 
ārzemēm. Tā teikt, apgūsiet pirmās zināša-
nas un varēsiet pie manis jau nopietnāk strā-
dāt. Trīs mēnešus mācījos Anglijā, atgriezos 
un no 1993. līdz 2002. gadam nostrādāju Mer-
sedesā. Mana darba karjera — sāku par apko-
pēju, beidzu, būdams vieglo automobiļu 
tirdzniecības vadītājs, pa ceļam iziedams 
cauri dažādiem pakāpeniskiem posmiem.  

— Sākums SIA Kolkasrags tev nebija tas 
vieglākais… Uz tevi skatījās ar aizdomām.  

— Jā, jā. Tas bija 2003. gadā. Esmu patei-
cīgs, ka dzīves ceļā gadījušies īstie cilvēki — 
labi, atbalstoši. Paldies visiem kolēģiem Kol-
kasragā, visiem sadarbības partneriem! Labās 
ieceres var piepildīties tikai tad, ja ir domu-
biedri ar vienādu vērtību izpratni, saprotoši 
cilvēki, ar kuriem var panākt viena viļņa 
efektu. 

— Pērn tevi godināja Lielajā Jēkabā. Laikam 
jau ir tā: sakām Jānis Dambītis, domājam 
Kolkasrags, un otrādi! Saprotu, ka pagājušais 
gads tev, Kolkasragam un SIA ir bijis veik-
smīgs. 

— Tiešām labs. Valstī tūrisma nozarē ko-
pumā 2016. gads ir bijis stipri līdzīgs 2015. 
gadam, varbūt ar pavisam niecīgu kāpumu. 
To apliecina arī Lauku ceļotāja dati. Mēs va-
ram priecāties, ka Līvu krastā vasaras beigās 
bija 10 līdz 15% tūristu skaita pieaugums. Tas 
ir, neņemot vērā jūras atkāpšanās fenomenu 
ar milzu ļaužu masām! Atkal gribu uzsvērt — 
tas, ka tūrisma plūsma pie mums visu laiku 
pieaug, ir visu kopā strādājošo nopelns un 
panākums, proti, gan Slīteres Nacionālā par-
ka, gan Dundagas pašvaldības, gan Ineses 
Rozes no Talsu tūrisma informācijas centra, 
visu kurzemnieku nopelns.  

— Gads ir visai īss laika nogrieznis. Kā tu 
pats, skatoties no SIA Kolkasrags dibināšanas, 
2003. gada, vērtē aizvadītos trīspadsmit ga-
dus? Kas no paveiktā ir veiksmīgākais? 

— Vispirms jau izceltu Elmāra Pēterhofa 
nopelnu, mums kopīgiem spēkiem izdevās 
laikus izveidot apmeklētāju centru. SIA Kol-
kasrags iesākumā nomelnoja, bet mums jau 
bija vismaz kaut kas, ko parādīt, — to esam 
paveikuši cilvēku labā. Apmeklētāju centrs 
un tūrisma infrastruktūra ar takām, infor-
mācijas stendiem, tas ir galvenais no liela-
jiem un redzamajiem darbiem. 

Kā nākamais jāmin projekts Zaļš–balts–zils. 
Albumu izdevām 2006. gadā, un mūsu mērķis 
bija apceļot visu Latviju, īpaši, kad 2009. gadā 
tam piepulcējās filma Burinieku gadsimts un 
Līvu dzīvesstāsti. Uz Latvijas 90 gadu jubileju 
izstāde Zaļš–balts–zils astoņus mēnešus ceļoja 
pa Eiropu — to redzēja Eiropas Parlamentā 
Briselē, pēc tam dažādās citās vietās Beļģijā, 
arī Francijā. Pie mums Latvijā ar Burinieku 
gadsimtu un Līvu dzīvesstāstiem daudzviet 
veidojām jaukas līvu pēcpusdienas. Fotogrāfs 
Jānis Mednis pastāstīja par fotogrāfijām, 
es — kādu lībiešu dzīvesstāstu vai par Krišjā-
ni Valdemāru, vienmēr skanēja Raimonda 

Tiguļa mūzika. Saldū pats komponists atska-
ņoja savas kompozīcijas. 

Pirms sākām braukt pa Latviju, spriedām 
tā: ja attiecīgais novads spēs samaksāt deg-
vielas izdevumus, tad labi, ja ne, tad brauk-
sim paši par savu naudu. Un kā mūs un līvu 
pēcpusdienas uzņems Latgalē? Bet bija vien-
reizēji! Sarīkojām izstādi Daugavpilī, un lat-
galiešu atsaucība bija lieliska. Pēc tam Rēzek-
ne pati pieteicās. Viņi saviem spēkiem aizve-
da izstādi, uzstādīja to un atsūtīja mums 
fotoattēlus, vai viss ir kārtībā. Fantastiski! 
Mēs ieradāmies jau uz gatavu izstādi, uz at-
klāšanu. Tik glauni nebija nevienā vietā.  

Cenšamies atbalstīt radošus projektus. 
Esam izdevuši disku Kolkasraga vēja dziesmas. 
Nozīmīgs projekts bija videi draudzīgās gais-
mas Kolkā. 

Auglīgi sadarbojamies ar Dabas aizsardzī-
bas pārvaldi. Ragā esam atjaunojuši visas 
takas, un te jāuzsver, ka infrastruktūra jāuz-
tur nemitīgi. Četros piecos gados viss nolie-
tojas.  

Ļoti labas atsauksmes ir gan par mobilo 
pirti, gan laimes mājām, kas zināmā mērā jau 
ir kļuvušas par mūspuses simbolu. Kolkasra-
gā tādas ir piecas, Melnsilā — piecpadsmit.  

Jau pirms trim gadiem aizsākās sadarbība 
ar Imanta Ziedoņa fondu Viegli, bet 2016. 
gadā ar kustību «1836», kas ar saukli Aplido, 
apceļo, apmīļo Latviju! aicina pārgājienos katrā 
nedēļas nogalē. Atcerēsimies, ka pirmo ce-
ļastabu ierakām tieši Kolkasraga liedagā! 
Jaunajā gadā mudinu visus piedalīties. Mā-
jaslapā «www.1836» var redzēt gājienu 
maršrutus visam 2017. gadam. Tas ir gaišs 
pasākums, vienmēr ar koncertu noslēgumā. 
Ja tu divās dienās jaukā kompānijā noej 40 
kilometrus, pēc tam dabū tādu enerģijas 
lādiņu! Vienreizējs ceļojums gaida Bauskas 
pusē, jo tur ir robežupe. Tur būs divu dienu 
brauciens ar laivu.  

Aicinu katru laikus padomāt, kas būs viņa 
dāvana Latvijai simt gadu jubilejā. Par to 
svarīgi domāt tieši 2017. gadā. Simtgadi svi-
nēsim vairākus gadus, un ievads būs jau šo-
gad. 

Veiksmīgi esam sastrādājušies ar Lauku 
ceļotāju, līdzdarbojamies visās Slīteres Ceļo-
tāju dienās, kas izvērtušās par jauku tradīci-
ju. Labi izskan Jūras svētki, atsaucību guvis 
tūrisma rallijs, vairāki antīko motociklu sali-
dojumi — to ceļš ved caur Kolkasragu. Ār-
zemju tūristu skaita pieaugumu sekmējušas 
ārzemju televīziju viesošanās. Tām ir vairāku 
miljonu auditorija. 

Es to sauktu par sniega bumbas efektu. 
Ļoti veiksmīgi sadarbojāmies ar Armandu 
Šlokenbeku, kas ilgus gadus vadīja Tūrisma 
attīstības valsts aģentūru. Izveidojām klipus 
piecās valodās par Dundagas novadu, tos 
rādīja ārzemju tūrisma izstādēs. Vairākkārt 
sadarbojāmies ar vācu televīziju, un dažādu 
valstu televīzijas jau savā starpā skatās, ko 
kurš dara. Pēc tam brauca beļģi, holandieši, 
itālieši, francūži. Tieši pēdējo pieplūdums 
ļāva saprast šādas filmēšanas iespaidu, jo 
vācieši jau braukuši vienmēr. 

— Tu ļoti auglīgi darbojies arī Kolkas cie-
ma valdē. Pats esi aizrāvies ar Imanta Ziedo-
ņa fondu, un man gribas raksturot tevi ar 
Dzejnieka vārdiem — tu tiešām esi kā garai-
nis, kas veicina vārīšanos. Jauka bija ierosme 
valdes cilvēkam piekritīgo naudiņu atdot 
atpakaļ ciemam, piemēram, uztaisot ziedu 
laivas. Vienmēr arī esmu apbrīnojis, kā tu to 
visu spēj, pagūsti, strādādams un dzīvodams 
galvaspilsētā! 

— Beigās jau arī vairs nespēju... Pirmos 
gadus šad tad arī nakšņoju Kolkasragā, nevar 
jau atbraukt tikai uz dienu! Tāpēc arī liela 

nozīme ir komandai. Kad 
mehānisms iestrādājas, varu 
paļauties uz saviem cilvē-
kiem, un tad pašam vienmēr 
visur nav jābūt klāt. Gribu 
arī pateikt lielu paldies cie-
ma valdei par to visu, ko mēs 
kopīgi izdarījām! Pats guvu 
vienreizēju pieredzi. Visus 
sešus gadus valdīja tāda 
vienprātība! 

— Kolkas pusē ir unikālas 
dabas vērtības, bet reizē arī 
pieaug apmeklētāju skaits, 
par ko mēs visi ar tevi 
priekšgalā priecājamies. Kā 
noturēt līdzsvaru? 

— Robežlīnija ir masu 
tūrisms. Pēc tā nav jātiecas. 
Mēs vēlamies nišu tūrismu — 
dabas un kultūras tūrismu, 
lieliski būtu attīstīt medicī-
nas, labsajūtas un garīgo 
vērtību tūrismu. Ja apmeklē-
tāju līkne iet uz augšu, un 
Kolkā tas notiek, tad skaidrs, 
ka jāattīsta tūrisma infra-
struktūra. Jau tagad jūlijā un 
augustā nedēļas nogalēs 
stāvlaukumi ir par mazu. 
Stāvlaukumi, atkritumu iz-
vešana, takas, norādes — 
jāstrādā šajā virzienā. Drau-
dus dabai nesaskatu. Pat ja 
katru gadu apmeklētāju 
skaits augtu par 5–10%, to-
mēr tuvākos 5–6 gadus tas 
nesasniegtu kritisko daudzumu. Bet par in-
frastruktūru jādomā jau tagad.  

Priecājos par stāvlaukuma projektu Kolkā 
iepretim luterāņu baznīcai, tur ierīkos arī 
elektroautomobiļu uzlādes iekārtu. Stratē-
ģiski pareizs virziens! Kamēr auto uzlādējas, 
cilvēkiem ir laiks atpūtai. 

— Starp citu, jūras atkāpšanās fenomens 
atklāja, ka jādomā arī par drošību, vispār, kā 
pārvaldīt neierasti lielus ļaužu pūļus. Un to 
tu viens nevari.  

— Taisnība. Tas viss nav viena cilvēka 
darbs. Šogad vajadzētu pie viena galda tik-
ties ar pašvaldības darbiniekiem un vieno-
ties, kā rīkoties šādos īpašos gadījumos, kas 
reizi piecos gados Kolkā notiek. Ir bijuši lieli 
sniegi un ledus krāvumi, vētras, pēdējais — 
jūras atkāpšanās. Jāizdomā, kā virzīt milzu 
ļaužu kopumu. Otrs, kā panākt, lai novada 
uzņēmēji ātri reaģētu un izmantotu sev lab-
vēlīgi radušos stāvokli. Ja pērnruden jūras 
atkāpšanās laikā kāds tur būtu piedāvājis 
karstu dzērienu vai zupu, viņš būtu ļoti labi 
nopelnījis. Es gan apzinos, ka ēdināšanas 
pakalpojums nav vienkārša lieta. No malas 
tas tā var nelikties, bet, kas ar to saskāries no 
iekšpuses, tas zinās, ka ir gana sarežģīti. Tur 
jābūt lielai gribēšanai, uzņēmībai.  

— Dundagas pils vienmēr pievelk ceļotā-
jus, un vajadzība pēc gidiem, kas pārzina 
galvenās svešvalodas, ir saprotama. Vai ragā 
gidu nevajag? 

— Dažus gadus izmēģinājām brīvprātīgos 
gidus, bet tas īsti neaizgāja. Nebija liela pie-
prasījuma. Tagad, kad aktīvā sezona ir beigu-
sies, vēl var ar kādu ceļotāju mierīgi iedzert 
kafiju un parunāties. Jūlijā un augustā to 
nevar! Labākajā gadījumā tikai atbildēt uz 
pamatjautājumiem — tur ir stends, tur — 
bezmaksas informatīvie izdevumi, lasiet. 
Visādi bukleti ir arī somu un spāņu valodā. 
Nevienam neatsakām izplatīt par sevi infor-
māciju. Sadarbojamies ar Talsu un Dundagas 
TIC, ar uzņēmējiem.  

Pirms gada uzlikām stendu par Dundagas 
novadu, un es novēroju, ka cilvēki to lasa, 
iedziļinās. Pašlaik ir ļoti labi Slīteres Naci-
onālā parka stendi, ir jauki stendi Vīdalē. 
Jāveido jauni stāvlaukumi, tur jābūt sten-
diem, tāpat kārtīgi jāapsaimnieko atkritumi. 
Tīrībai jābūt, pie tā jāstrādā. 

— Pirms pāris gadiem atvaļinājuma laikā 
ar ģimeni viesojos Kornetos pie igauņu robe-
žām. Pārliecinājos, cik slikti ir tad, ja dabā 
jaunas zīmes nav precīzas, reizēm pat maldi-
nošas. 

— Tā nedrīkst būt. Pirmām kārtām, tām 
jānorāda precīzi. Tām jābūt noteikti arī an-

gļu valodā, bet tikpat svarīgi — ar pikto-
grammām! Daudzi spānieši, tāpat francūži 
angliski nesaprot. Tāpēc arī Kolkasragā paši 
uztaisījām savas norādes. Vēl viena lieta, pie 
kā jāpiestrādā, — mums joprojām novadā ir 
tāds kā informācijas zīmju rasols.  

— Kā to novērst? Atkal sēsties pie viena 
galda? 

— Tieši tā, vispirms pie viena galda iz-
spriest, kādai jābūt vienotai pieejai, standar-
tam. Katrā ziņā līdztekus angļu valodai un 
piktogrammām jābūt arī lībiešu valodai. 
Esam vienīgais līvu novads Latvijā, turklāt 
somi un igauņi arī no tās ko sapratīs. Kolkas-
ragā līvu valodu jau redzam. Iekļaut šo valo-
du nozīmētu arī paust cieņu pret šīs vietas 
pamatiedzīvotājiem. Tāds liels darbs vēl 
priekšā. 

— Kad Mazirbē viesojās Igaunijas prezi-
dents Tomass Hendriks Ilvess, izskanēja do-
ma par jūras satiksmi starp abām valstīm...  

— Nāks laiks, nāks padoms. Attālums 
starp Sāremā un Līvu krastu jau ir ļoti vili-
nošs — neliels. 

— Kas vēl būtu uzlabojams? 
— Vecā gada izskaņā pirmoreiz Kolkasra-

gā staroja jūra — ar Alda Pinkena un Ilmāra 
Gleglu palīdzību izgaismojām kokus. Izskatī-
jās labi! To vajadzētu paturpināt. Svarīgi ir 
aicināt šurp ļaudis uz skaistiem pasākumiem 
ārpus vasaras, un tumšajā gadalaikā staroša-
na dod vislabāko efektu. Ļoti jau gribētos 
izmantot saules enerģiju. Tehnoloģijas strau-
ji attīstās, varbūt varēs iztikt bez ģeneratora. 

Vēl ir ideja Mazirbē izveidot tūrisma un 
izglītības centru. Bet tur vajag pašvaldības 
atbalstu. Atkal viena jaunā gada tēma!  

— Pirms pāris gadiem tu izteici tādu ska-
nīgu lozungu — mums jākļūst par viesmīlī-
bas čempioniem. Kā tev šķiet, vai ejam tajā 
virzienā? 

— Ejam. Tas nekad nebeigsies, un tā tam 
jābūt. Domāju, ka pakalpojumus sniedzam 
aizvien kvalitatīvāk. Pirms pāris gadiem šajā 
ziņā vairāk bija iesaistījusies Tūrisma attīstī-
bas valsts aģentūra, pēdējos divus trīs gadus 
viņu rosība apsīkusi. Bet šādai ievirzei gluži 
dabiski būtu jānāk no katra tūrisma uzņēmē-
ja. Sakarība ir vienkārša — jo es kā tūrisma 
pakalpojumu sniedzējs būšu viesmīlīgāks, jo 
vairāk tas pašam par labu nāks. 

— Sakot paldies par sarunu, ko tu mums 
visiem novēlētu? 

— Lai izdodas ievēlēt tādu pašu valdību, 
kas vairāk rūpējas par tautu!  

Alnis Auziņš 
 

   Vizītkar te  

• Jānis Dambītis ar dēlu Emīlu.                                 Foto no ģimenes albuma   

Talants aicināt un pulcēt 
 

Pērn 25. XI Saldū gada nozīmīgākajā pasākumā tūrismā Kurzemes reģionā — Lielā 
Jēkaba 2016 ceremonijā — balvu par dižo ieguldījumu Kurzemes tūrisma attīstībā 
saņēma SIA Kolkasrags direktors Jānis Dambītis. SIA Kolkasrags, pats Kolkasrags un 
Jānis jau ir saaudzis kā viens nedalāms veselums. Iztēlojamies viesmīlīgo apmeklētā-
ju centru, foto un mūzikas albumu Zaļš-balts-zils, ekogaismas Kolkasragā un noteikti 
pa vidu tam Jāni — ņipru un tiešām mūždien smaidīgu, ieceru pārpilnu. Un tad, kad 
ragā notiek kārtējais pasākums, varat būt droši — Jānis noteikti mudinās uzdziedāt. 
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TIC darba ritms 
Tūrismā ir savs īpašais gada darbu ritms. 

Līdztekus ikdienā veicamajam katrā atseviš-
ķā posmā galveno uzmanību veltām kādam 
noteiktam pasākumam. 

No vēla rudens līdz februāra sākumam 
gatavojamies tūrisma izstādēm, kas pārsvarā 
notiek ziemā un agrā pavasarī, galvenokārt 
Balttour izstādei tepat Rīgā. Izstādēs iepazīs-
tinām ar visu jauno un interesanto, ko šajā 
gadā esam iecerējuši. 

Pavasarī vai rudenī gatavojam žurnālistu 
vizītes uz mūsu novadu. 

No 15. V līdz 15. X — aktīvā tūrisma sezo-
na, kad viss ir pakārtots tūristu apkalpoša-
nai. 

Tūlīt pēc Balttour izstādes sparīgi gatavo-
jamies Slīteres Ceļotāju dienām, kas katru 
gadu noris jūnija pirmās nedēļas nogalē. 

Aktīvo tūrisma sezonu parasti noslēdzam 
ar kopīgu mūsu uzņēmēju pieredzes apmai-
ņas braucienu.   

2016. gada budžetā ieplānotais un padarītais 
Esam piedalījušies Kurzemes tūrisma aso-

ciācijas (KTA) kopīgajā mārketinga plānā — 
gan izdevuši Kurzemes kartes — ceļvežus 
septiņās valodās, gan piedalījušies Kurzemes 
apceļošanas akcijā un izstādēs, gan līdzējuši 

veidot Kurzemes tēla brošūru. 
Tūrisma izstādē Balttour esam piedalīju-

šies gan KTA stendā, gan mūsu novada uzņē-
mēju stendā. 

Sagatavoti pieci jauni maršrutu ceļveži, 
arī igauņu valodā par Līvu krastu, un ceļve-
dis vēsajam laikam, pavisam 16 000 lielā tirā-
žā. 

Sagatavotas un nodrukātas divpadsmit si-
žetu pastkartes ar dažādiem novada tūrisma 
objektiem. Tās saliekamas kopā kā novada 
logotipa mozaīkmīkla (puzle). Kopējā tirā-
ža — 12 000. 

Turpinājusies veiksmīgā sadarbība ar mū-
su tūrisma zīmola dizaineri Ainaru Gaidi. 
Mākslinieks atbilstoši Dundagas novada īpat-
nībai padara pievilcīgus un atpazīstamus 
mūsu mārketinga līdzekļus, sākot no vissīkā-
kā suvenīra un beidzot ar lielformāta bane-
riem, kā arī nemitīgi papildina mūsu foto 
krātuvi ar kvalitatīviem attēliem. 

Katru gadu uzlabojam tūrisma mājaslapas 
tehniskās iespējas. 

Iegādāta 41 valsts standarta zīme, lai mar-
ķētu divus velomaršrutus — Pa lībiešu krastu 
un No Dižjūras līdz Mazjūrai. 

Uzlabots TIC telpu izskats, kā arī papildi-
nāts suvenīru klāsts. 

Gada nogalē kopā ar novada tūrisma uz-

ņēmējiem devāmies pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Ventspili. 

Sadarbībā ar dabas izglītības centru Slītere 
rīkojām Slīteres Ceļotāju dienas, kopā ar šo 
centru un biedrību Domesnes organizējām 
Eiropas kultūras mantojuma dienas, kas pērn 
pagāja kultūrvēsturiskās ainavas zīmē. 

Esam apkalpojuši tūristus, pārraudzījuši 
gidu darbu, ievietojuši informāciju sociālajos 
tīklos un visit.dundaga.lv, u.c. 

Statistika: Dundagas TIC pērn apmeklējuši 
apmēram 11 200 ceļotāju (2015. gadā ap 
10 000), Kolkasragu aptuveni 68 000 
(2015. gadā 60 000), Šlīteres bāku — 6 500 
(2015. gadā 6 000). 

Dalība projektos  
Sadarbībā ar pašvaldības projektu speci-

ālisti, Kurzemes plānošanas reģiona speci-
ālistiem, Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju, 
dabas izglītības centru Slītere, biedrībām 
Domesnes, Zaļā doma un vēl citiem partneriem 
piedalījāmies vairāku projektu sagatavošanā.  

Apstiprināts projekts garās distances kāj-
nieku tūrisma maršrutam gar Latvijas jūras 
krastu, kas iekļaujas kopīgā Eiropas maršrutā 
no Portugāles līdz Sanktpēterburgai. Mūsu 
novadā paredzēs uzstādīt lielās norādes zī-
mes no jūras uz lībiešu ciemiem un trīs jau-
nus informācijas stendus, kā arī atjaunot 
dažus novecojušus stendus piekrastē. 

Pašvaldība iesaistījusies jau apstiprinātā 
Latvijas–Igaunijas projektā par mazo etnisko 
kultūras reģionu attīstību Unesco tūrisms, 
kurā mūsu novads piedalās ar lībiešu manto-
jumu. TIC līdzdarbosies, sagatavojot ceļve-
žus, kā arī citos darbos. 

Esam iesaistīti nesen uzsāktā starptautis-

kajā nacionālo parku projektā, kurā piedalās 
biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija 
kopīgi ar Slīteres Nacionālo parku un biedrī-
bu Zaļā doma. Projektā īpaša loma ir gan  
Slīteres Ceļotāju dienām, gan mūsu uzņēmē-
ju darbības attīstībai īpaši aizsargājamā teri-
torijā. 

Piedalāmies projekta pieteikuma gatavo-
šanā par Kolkas zemūdens mantojuma izpēti 
un tās rezultātu eksponēšanu tūristiem un 
citiem interesentiem, iekļaujoties kopējā 
Baltijas baseina mantojuma izpētē. 

Galvenās ieceres un darbi 2017. gadā 
Balttour izstādē parasti piedalāmies kopā 

ar Kurzemes tūrisma asociāciju, atsevišķi 
galdi ir mūsu ražotājiem. Šogad pirmo reizi 
sagatavojām atsevišķu mūsu novada stendu 
Dundaga–Šlītere–Kolka. (Skatīt attēlu un rak-
stu zemāk! Red.)  

Turpināsim uzlabot tūrisma norāžu, mar-
ķējumu un ceļazīmju sistēmu. 

Izdosim jaunu pils bukletu, kā arī no jauna 
izdosim papildinātu lietišķo ceļvedi ar visiem 
novada piedāvājumiem. 

Pavasarī pirms Slīteres Ceļotāju dienām 
organizēsim žurnālistu vizīti. 

Projektos paredzēti darbi saistībā ar tūris-
ma attīstību. 

Sadarbībā ar Ventspils augsto tehnoloģiju 
parku arī TIC ieviesīsim kaut ko no jaunāka-
jām tehnoloģijām. 

Iedzīvināsim informāciju par Līvu ceļu 
asociācijas Lauku Ceļotājs Latvijas valstiskuma 
ceļu projekta tīmekļa lapā. 

 

Alanda Pūliņa, tūrisma organizatore 
Ance Remesa, tūrisma pakalpojumu  
darbiniece 

Lai daži skaitļi ļauj nojaust visa 
pasākuma dižumu: divās hallēs pul-
cējās ap 850 tūrisma uzņēmēju no 38 
valstīm, bija vairāk nekā 470 stendu, 
izstādi apmeklēja 28 000 interesen-
tu... Alandai un Ancei jautāju galve-
no: vai atmaksājās piedalīties ar savu 
stendu? Abas nevilcinādamās atbild 
apstiprinoši. Jā! 

Iekļaujoties kaimiņu stendos, mēs 
apmierinātos ar vienu atsevišķu gal-
diņu, šoreiz par mūsu novadu lepni 
vēstīja uzraksts: Dundaga–Šlītere–
Kolka. Gluži negaidot veiksmīgi pie-
saistīja otrais vārds, jo cilvēki vēlējās 
uzzināt — kāpēc ir sastopams gan 
«Slītere», gan «Šlītere»? Kas gan var 
būt labāks par apmeklētāju jautāju-
miem?! Cilvēki vaicāja, duņdžiņi 
skaidroja, interesenti teicās pie 
mums braukt, — atliek tikai turēt pie 
vārda! 

Sestdien, 4. II, mūsu stends pulcēja 
visvairāk ļaužu. Cilvēkus ļoti piesais-
tīja Elma Zadiņa. Pierādījās patiesī-
ba — ja kaut kur veidojas interesentu 
pulks, tad tur līp klāt vēl. Līdztekus 
Elmai Dundagas novada stendā dažā-
dās dienās atraktīvi darbojās Dace 
Savicka, Andra Ratkeviča no Slīteres Naci-
onālā parka, otra sklandraušu nacionālā 
krustmāte Dženeta Marinska, Marta Ratkevi-
ča no Kubalu skolas-muzeja, Jolanta Derkevi-
ca un Regīna Berga no Pāces Vilnas fabrikas. 
Stendā paviesojās Dundagas Kultūras pils 
direktore Baiba Dūda, novada sabiedrisko 
attiecību speciāliste Inguna Pekmane un Ina 
Brauna, garāmejot mūs apciemoja domes 
priekšsēdētājs Gunārs Laicāns un deputāte 
Andra Grīvāne, Kolkas pagasta pārvaldes 
vadītājs Aldis Pinkens ar kundzi Ingu, bet 
Jānis Dambītis nebūtu Jānis Dambītis, ja ap-
mierinātos ar apsveicināšanos vien. Jānis 
uzreiz sāka stendā darboties, ar smaidu vi-
siem stāstot par mūsu novada neatkārtojamo 
savdabību. Neparastajam vārdam «harisma» 
nevajag meklēt skaidrojumu svešvārdu vārd-

nīcā. Paskatieties uz Jāni darbībā, — to tas arī 
nozīmē! 

Alanda un Ance dāļāja pa labi un pa kreisi 
novada pasākumu plānu un lapiņas par ekso-
tisko dzīvnieku apskati Dundagā, kas ir īpat-
nējs jaunums. Jā, Dundagā, Saules ielā, var 
iepazīties ar Evitas Laukšteinas mīluļiem, 
sākot no tradicionālās zilās govs un beidzot ar 
pundurcūciņu, par lamu un kamieli nemaz 
nerunājot! TIC jaunums, mūsu novadu rak-
sturojošu 12 sižetu pastkartītes, tika tiem, 
kas gana raiti izlasīja tekstu duņdžiņu mēlē, 
ko savukārt bija sagatavojuši Kubalu skolas–
muzeja un Kultūras pils darbinieki, izmanto-
jot Viļņa Mitlera krājumu, un lasīt vislabāk 
vedās dažam labam Vidzemes lībietim. Ap-
meklētājus ziņkāroja arī septiņi jaunie marš-
ruti pa novadu un Dženetas Marinskas jaunā 

lībiešu ēdienu brošūra. 
Žurnāls Praktiskais Latvietis vēlējās veidot 

publikācijas par tūrismu mūsu novadā, bija 
interese par Slīteres Nacionālo parku, par 
Ceļotāju dienām — vairāk nekā citus gadus, 
par Latvijas valsts mežu jauno biroja ēku, arī 
par bērnu nometnēm, par iespēju apskatīt 

mūsu novadu un fotografēt, — jaunu fotoblo-
geri uzaicinājām pie mums tieši pirms Ceļo-
tāju dienām. Martu no Kubalu skolas-muzeja 
un Alandu intervēja Kurzemes radio.   

Alanda un Ance ar palīgiem izdalīja teju 
pusi jauno ceļvežu un čakli izplatīja svaigā-
kās ziņas sociālajos tīklos. Piebilde par ceļve-
žiem — viens, par Lībiešu krastu, pirmoreiz 
nodrukāts igauniski un aizceļojis uz Tallinas 
izstādi. Tātad gaidām estipoisus! 

TIC darbinieces sirsnīgi pateicas visiem, 
kas līdzdarbojās, īpaši biedrībai Domesnes, 
Aldim un Gatim no Kolkas, kas atvēlēja un 
līdz Dundagai atveda sena kuģa ribu, kas 
papildināja novada stendu, Edgaram Kārkle-
valkam par cilvēku un priekšmetu saudzīgu 
pārvadāšanu četras dienas, Jānim Dambītim 
par lielā televizora sagādāšanu un daļēju 

sponsorēšanu (tajā nemitīgi uz riņķi gāja 
Ainara Gaida slaidšovi un videofilmas par 
novadu), Ainaram Gaidim par visa stenda 
iekārtojumu un novada zīmola iedzīvināšanu 
dažādos veidos, Kasparam Neimanim, visiem 
uzņēmējiem, Dundagas Kultūras pils meite-
nēm un domei. Jau tagad varam teikt — rek-
lāmā ieguldīt atmaksājas! 

Marta Ratkeviča: 
— Arī Kubalu skola-muzejs piedalījās iz-

stādē. Dundagas novada stendā kopā ar mu-
zeja vecāko speciālisti Martu Ratkeviču inte-
resentiem bija iespēja darboties ar tāfelītēm 
un grifelēm, kā arī piedalīties zīmēšanas 
konkursā Mana skolas pierakstu burtnīca. Bal-
sošanā par zīmējumiem muzeja Facebook 
lapā: www.facebook.lv/kubalmuz līdz 10. II 
noskaidroja 3 laimīgos pārsteiguma balvu 
saņēmējus. 

Dženeta Marinska: 
— Skaisti noformēts pašiem savs (lasi — 

Dundagas novada!) stends lielākajā gada 
tūrisma pasākumā Latvijā nenoliedzami ceļ 
pašapziņu. Tā varam labāk arī sevi novērtēt 
salīdzinājumā ar citiem.  

Novada kopīgo tūrisma piedāvājumu vei-
do mazo uzņēmēju un lauku sētu piedāvāto 
ideju un citu apskates objektu kopsumma, un 
tā mūsu novadā ir diezgan nemainīga. Mainī-
ties var pasniegšanas veids. Te nu ir jāuzteic 
novada Tūrisma informācijas centrs par 
prasmi nemainīgo piedāvājumu ietērpt mai-
nīgos tērpos, tā, piemēram, šogad izveidojot 
septiņus dažādus tematiskus maršrutus.  

Varētu vēlēties pašu uzņēmēju lielāku 
atsaucību, ar savu klātbūtni kuplinot stendu. 
Tā ir lieliska iespēja mijiedarboties ar iespē-
jamo tūristu un uzklausīt viņa vēlmes.  

Jolanta Derkevica: 
— Pāces Vilnas fabrikai šī ir īpaša piedalīša-

nās, jo tieši Balttour izstādē pirms 6 gadiem 
pirmo reizi sevi parādījām plašākai publikai. 
Šogad pirmo reizi Dundagas novads sevi 
daudzināja ar savu atsevišķu stendu, piedā-
vājot gaidāmajiem viesiem paraudzīties uz 
novadu plašāk, apvienojot gan skaistos dabas 
un kultūrvēsturiskos tūrisma objektus, gan 
ļaujot katrā izstādes dienā sevi prezentēt 
kādam novada uzņēmējam. Kopīgā pieredze 
un novada pārstāvniecība ir svarīga arī pa-
šiem, tā motivē būt vēl patriotiskākiem sava 
novada darītājiem. Ikdienas skrējienā reizēm 
nenovērtējam to īpašo, kas ir ap mums. 

 

Sagatavoja Alnis Auziņš 

Novada tūrisms pērn un šogad 
 

Atskatāmies uz Tūrisma informācijas centra neseno veikumu un ieskicējam šogad 
iecerēto. 

Pirmoreiz ar savu stendu! 
 

Baltijas valstīs lielākajā tūrisma izstādē gadatirgū Balttour 2017, kas 3.–5. II nori-
sinājās izstāžu centrā Ķīpsala, mūsu novads pirmo reizi piedalījās ar atsevišķu stendu 
Dundaga–Šlītere–Kolka. Iespaidos lūdzu dalīties Dundagas Tūrisma informācijas 
centra (TIC) speciālistes Alandu Pūliņu un Anci Remesu, kā arī trīs mūsu stenda da-
lībnieces. 

   Visa dzīve man viens ceļojums  

• Starptautiskajā tūrisma izstādē gadatirgū Balttour 2017 mūsu novads pirmo reiz piedalījās ar savu atsevišķu stendu 
Dundaga–Šlītere–Kolka. Tas noteikti atmaksājās — apmeklētāju bija krietni vairāk nekā citus gadus. Mūsu novada 
domes priekšsēdētājam  Gunāram Laicānam, aizmugurē stāvot, pat grūti saskatīt, kādus labumus mūsējie piedāvā.   

Ances Remesas foto  
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Aizraušanās no bērna kājas 
Ar Artūru sarunājamies janvāra vidū Diž-

saunaga Krūmiņos, kas ir viena no pirmajām 
saimniecībām Saunagā. Artūra tēvs ir sau-
nadznieks, tāpat tēva mamma — vecāmam-
ma aizgājusi aizsaulē iepriekšējā pavasarī. 
Artūra mamma ir talsiniece ar saknēm no 
Ģibzdes.   

Agro bērnību Artūrs pavadījis otrā Sauna-
ga galā, kur vecāki īrējuši zemi, vēlāk dēla 
skolas gaitu dēļ vecāki pārcēlušies uz Tal-
siem, taču arī visi brīvlaiki pavadīti Saunagā. 
Puika pa jūrmalu vien dzīvojies, savu retu 
reizi ticis līdzi arī jūrā. Lielākā daļa brīvā 
laika pagājusi pie Vaides dīķa. «Tur ir karpas 
(nevienu gan neesmu noķēris vel šobalt-
dien!), bet līdakas, asarus, raudas, līņus — tos 
gan. Ar makšķeri visu dienu varēju nosēdēt 
pie ūdens», Artūrs atceras.   

Laidzē izmācījies par mazumtirdzniecības 
komersantu, puisis jau zināja, ka atgriezīsies 
dzimtajā ciemā. Pirmā doma bija pievērsties 
tūrismam, taču šajā nozarē uzreiz jāiegulda 
tādi līdzekļi, kādu Artūram nebija. «Ko citu 
uzsākt? Ķert zivis man bija paticis no bērna 
kājas», Artūrs vienkārši pamato savu izvēli. 

Tradīciju pārrāvums 
Artūra izvēle iekrita nelabvēlīgā laikā. 

Zvejošana jeb, kā Artūrs visbiežāk izsakās, 
zivju ķeršana Saunagā bija beigusies. Palikuši 
tikai divi pašpatēriņa zvejnieki, uz vietas 
dzīvojošo skaits sarucis līdz cilvēkiem des-
mit, abas ciema daļas kopā ņemot, gandrīz 
neviena, kam padomu paprasīt. Artūra bēr-
nībā te vēl dūšīgi zvejots!  Zvejnieku saim-
niecība Irbe no Rojas savos aizsākumos bāzē-
jusies tieši Krūmiņos un ar stāvvadiem zvejo-
jusi reņģes. Ciemā bijušas divas bušu laivas, 
bet pavisam pie Saunaga zvejojušas laivas 
desmit. Artūrs atceras: «Jūrā ir tā saucamie 
ķērāji: veci enkuri, lidmašīnu un kuģu vraki, 
vēl kādi štrunti. Zvejnieki tās vietas zina un 
tur nezvejo. Saunagā jūrmala ir tīra, tāpēc te 
brauca zvejot daudzi, kam vien bija laivas. 
Tad vīri cīnījās, kurš nu pirmais paspēs, jo 
vietas jau arī nav tik daudz. Tagad tu iebrauc 
jūrā un esi gandrīz viens pats...» 

Jāsāk no nulles  
«Man bija divdesmit viens gads, ideja un 

divdesmit santīmu kabatā», ar smaidu atce-
ras Artūrs. «Vispirms apsvēru, vai to vispār 
var izdarīt. Laivu man nebija. Kad 2004. gadā 
iestājāmies Eiropas Savienībā, piešķīra kvo-
tas. Reģistrēja piekrastes laivas, pēc tam 
jaunas klāt vairs nedrīkst nākt. No Irbes man 
iedeva labas laivas, bet izrādījās, ka tās nebi-
ja Kuģu reģistrā. Zemkopības ministrijā no-
skaidroju, ka laivu man nedabūt un tādēļ 
zvejot nevarēšu... Teikt, ka jaunie negrib 
zvejot, nav pareizi, jo nav jau nemaz iespēju! 
Labi, ka Zemkopības ministrijā kāds darbi-
nieks pamācīja, kā rīkoties. Jānomā laiva no 
kāda, kam tā ir reģistrēta. Tā dabūju laivu no 
Kolkas zvejnieka Andra Laukšteina, dabūju 
arī speciālo licenci komerczvejniecībai no 
Zemkopības ministrijas. Tādu vajag jebku-
ram uzņēmumam, kas nodarbojas ar zvejnie-
cību gan Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, gan 
jūras ūdeņos aiz piekrastes zonas, gan iekšē-
jos ūdeņos — upēs, ezeros. Pirms tam jau 
nodibināju uzņēmumu Saunaga zvejnieki, — 
to izdarīt gan bija samērā vienkārši». 

Kaut arī Saunags būtībā ir izmiris ciems, 
protams, ja neskaita pārdesmit vasarnieku 
un citu atpūtnieku no Jāņiem līdz septem-
brim, viens otrs senā aroda pratējs no Sīkra-
ga līdz Kolkai vēl atrodas. Kāds zvejnieks 
izlīdzējis jaunajam censonim ar padomu, 
kāds — ar tīkliem. «Varbūt arī esmu izņē-
mums», Artūrs prāto. «Kad aizbraucu uz 
Kolku, jo zvejniekiem katru mēnesi jānodod 

zvejas žurnāls, tad tur priekšā — visi vīri 
gados. Es viens jaunais. Nu jau laikam pie 
manis pieraduši».  

Ko jūras māte dod? 
Artūrs skaidro, kā zivju zveja sadalās pa 

sezonām. «Februārī sākas taimiņu, lašu un 
mencu laiks. Pēc tam nāk butes. No 17. II līdz 
maijam ir liegums, bet butes ir jēga sākt zve-
jot tikai divas nedēļas pirms Jāņiem, jo pēc 
nārsta butes ir tik plānas, ka, paceļot pret 
sauli, spīd cauri. Vēl no 15. IV līdz 15. V ir 
tautā saucamais putnu liegums. Tad tīklus 
drīkst likt, sākot no 10 metru dziļuma. Mums 
nav tā, kā pie Miķeļbākas, kur jūrā ātri ir 
dziļš, mums, lai sasniegtu 10 metru dziļumu, 

jābrauc tālu jūrā, un tur neko daudz nevar 
saķert. Tad sākas reņģu, stāvvadu laiks. Aprī-
lī ir lielā reņģe, bet visvairāk reņģe nāk pie-
krastē maijā. Pirms Jāņiem stāvvads jāņem 
ārā, pēdējās tur ienāk vēja zivis. Jau maijā 
var sākt ķert vimbas, un tā visu vasaru, bu-
tes — ap Jāņiem un visu vasaru, tad tām arī ir 
lielākais noiets. Te, pie jūras šauruma, dzīvo 
tikai butes, pārējās ceļo no Lieljūras uz līci 
un atpakaļ — asari, akmensbutes, sīgas, sala-
kas... Kas nu trāpās, to no šiem migrantiem 
noķer. Un pa retam gadās brīnumi. Tā, pie-
mēram, tepat Saunagā vienam pašpatēriņa 
zvejniekam trāpījās sams, otram līnis — ar 
lediem iepeldējuši no upēm. Pirms diviem 
gadiem kāds noķēra pat vienu skumbriju, kas 
visticamāk iepeldējusi no okeāna». Jāpiebilst, 
ka nu arvien biežāk un biežāk lomu nākas 
dalīt ar roņiem. Tie ir ievērojami savairoju-
šies un ir ļoti gudri ūdensdzīvnieki. Roņiem 
labprātāk patīk nevis ķert zivis pašiem, bet 
izlasīt tās no tīkliem. Roņi nodara diezgan 
lielu postu, jo tīklus reizēm saplēš tā, ka tie 
vairs nav izmantojami. 

Rudenī no 1. X līdz 15. IX ir lašu liegums. 
Labvēlīgos laikapstākļos Artūrs gājis jūrā arī 
decembrī un uz jauno gadu. Bet visumā de-
cembris un janvāris ir tukšie mēneši. 

Artūrs atsaucas uz veco zvejnieku teikto, 
ka zivju kļuvis mazāk, un to apstiprina arī 
viņa pieredze. Lucīši tiešām izzūd. «Kādreiz 
stāvvados gāja iekšā — augšā reņģes, bet 
apakšā viss brūns no lucīšiem. Tagad nekā 
tamlīdzīga. Pa kādam retam, un tad arī tādi 
sīki tārpiņi. Nu lucīšu murdos mēģina noķert 
zušus. Kādreiz to bija daudz, tagad gandrīz 
vai neatmaksājas murdus likt. Vairāk prieka 
pēc, ja nu laimējas. Laikam no mūsu jūras 
zivīm pati dārgākā, ap 20 eiro kilogramā. 
Mencu gan pēdējos gados kļūst vairāk. Liepā-
jā tos ar grunts traļiem zvejo, reizēm pat 
gadoties tik daudz, ka neesot, kur likt».  

Ar stāvvadu Artūrs līdz šim nav zvejojis. 
Stāvvadu sezona ilgst apmēram pusotru mē-
nesi. «Lielākā uzņēmumā vēl ir jēga ar to 
ņemties, man ar vienu stāvvadu — ne. Jāķer 
viss pārējais, kas jūrā dzīvo».  

Kā lomu pārdot jeb  
Projekts kā iespēja 

Jebkuram ražotājam ir svarīgi savu preci 
labi pārdot, zvejniekam — jo ātrāk, jo labāk. 
Jā, īsajā vasarā atpūtnieku pieprasīta ir bute, 
kas līdz ar cēlzivīm lasi un taimiņu dod vis-
lielāko peļņu. Reņģes? «It kā ir daudz, bet ar 
tām ir tikai čakars, jo neko prātīgu par reņģi 
nevar nopelnīt, — cena ir maza. Protams, cita 
lieta, ja ķer lielā apjomā. Lielie kuģi nozvejo 
tonnām un piepilda tirgu, aizejot priekšā 
piekrastes zvejniekiem», puisis skaidro.  

Zvejnieks, kas nedzīvo Rojā vai Ventspilī, 
bez īpašā zivju busa ar ierīkotu saldētavu 
nevar iztikt. Līdz šim Artūrs izlīdzējies, iedo-

dot savas zivis talseniekiem, kas brauc zvejot 
uz Saunagu. Viņiem ir speciālais buss, ar to  
talsenieki dodas uz Rīgas centrāltirgu, kur ir 
vislielākais zivju noiets.  

Artūrs pats uztaisījis kūpinātavu. Vecā-
mamma pratusi labi kūpināt un iemācījusi 
arī mazdēlu. Visvairāk pieprasītās ir butes, 
bet nokūpināt var jebkuru zivi. «Ir starpība, 
vai tu pārdod tikko ķertu un tikko kūpinātu 
zivi, vai tādu, kas noķerta pirms četriem 
mēnešiem, tad atkausēta un kūpināta, kā tas 
ir ar importa zivīm», Artūrs stāsta.  

Pirmie gadi zvejniecībā pārliecinājuši — 
pašam bez sava speciālā busa neiztikt, taču 
tā iegāde nav lēts prieks. Artūrs teic, ka ma-
zajiem uzņēmējiem lielākoties nav brīvu 
līdzekļu, tāpēc finansējumu tālākai attīstībai 
daudz vieglāk dabūt uzņēmumam, kuram jau 
ir labs finansiālais stāvoklis. Pērn Artūrs 
uzrakstījis projektu LEADER programmai 
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratē-
ģiju īstenošanai — Piekrastes uzņēmējdarbības 
atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un 
sezonalitātes mazināšana. Par šādu iespēju 
pavēstījusi novada lauku attīstības konsul-
tante Ilze Šteine, pēc tam līdzējusi Gunta 
Abaja no Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas, 
vēlāk Lauku atbalsta dienestā (LAD) — Ina 
Lībeka. Artūrs stāsta: «Tas man bija pirmais 
projekts, un viens pats galā nebūtu ticis. Pats 
jau rakstīju, bet ļoti svarīgi, ka man palaboja, 
paskaidroja, kāpēc darīt tā un ne citādi. Tā 
mācoties iegūst labas zināšanas». 

No visām izmaksām 20% jāsamaksā pašam 
projekta īstenotājam. «Labi, ka varēju izman-
tot darījumu kontu», klāsta Artūrs. 
«Noslēdzām trīspusēju vienošanos — LAD 
garantēja bankai, banka — piegādātājiem. 
Man bija jāiemaksā tikai sava daļa. Ja man 
sākumā būtu jāsamaksā visa summa, tad es 
to nespētu».  

Martā jaunais saunadznieks cer dabūt 

zivju busu, kas ļaus pašam aizvest zivis gan 
uz Rīgas centrāltirgu — pārdot tālāk tirgotā-
jiem, gan uz Jelgavu — lielu pilsētu tālu no 
jūras, kur varētu tirgot pats. 

Par nozari domājot 
Pēc Artūra ieskatiem, Zemkopības minis-

trijā vajadzētu būt amatam — tādam kā pie-
krastes zvejniecības priekšstāvim, lai nebūtu 
tā, ka «likumus pieņem tie, kas zvejošanu 
redzējuši tikai televīzijā». Artūrs turpina: 
«Tas varētu būt kāds vecs vīrs, kas pats vairs 
nezvejo, bet arodu pārzina kā savus piecus 
pirkstus. Tad varbūt pieņemtu pārdomātus 
likumus. Kā ir ar laivām? Visā Latvijas pie-
krastē Kuģu reģistrā reģistrētas ap 600 laivu. 
Zvejai no tām izmanto apmēram pusi, daudzi 
zvejnieki ir nomiruši. Tagad esot pieņemts 
likums, ja piecu gadu laikā laivu nepārreģis-
trēs, tad to izņems no apgrozības un laidīs no 
jauna apritē. Bet tad ir jautājums — kas pir-
mais tās dabūs? Un 600 laivas piekrastē, tas 
jau nav nekas. Un kādas tās ir? Viena daļa jau 
tikai tādas ezera laiviņas, arī bez motora. 
Iebrauc, iemet vienu tīklu. Drošam darbam 
nemaz neder. Katru gadu pa kādam zvejnie-
kam jūra paņem...» Artūra rīcībā ir zvejnieku 
vidē tā saucamais plošķis, vidēja lieluma stikl-
šķiedras laiva, jūrā stabila un labi piemērota 
darbam. 

Romantika —  
tik daudz, cik saulriets vasarā 

«Pilsētniekiem bieži vien liekas, ka zvej-
nieka dzīve ir vienkārša — iebrauc jūrā, ar 
ķeseli pasmeļ zivi un brauc mājās», Artūrs 
klāsta. Loms visai lielā mērā ir laimes spēle. 
Tā pagājušais pavasaris bijis cerīgs, bet vēlāk 
gads nav izvērties labvēlīgs. Zelta zivtiņa 
Saunagā neķeras, un tas nozīmē, ka jārēķinās 
ar sūru darbu, reizēm arī sajožot jostu. Par 
licenci jāmaksā, par degvielu un rīkiem — 
tāpat. «Kaut kas no romantikas ir vienīgi 
vasarā — noskaties saulrietu un brauc mājās. 
Bet pēc tam — pārbrauc no jūras, ķidā zivis, 
gatavo tīklus». 

Par nākotni domājot 
Kad atgādinu, ka viņa uzņēmuma nosau-

kumā ir vārds «zvejnieki», tātad daudzskait-
lī, Artūrs atzīst, ka vienam visu neuzspēt un 
palīgus vajadzētu gan. Pie stāvvada pat divu 
vīru ir par maz. Šogad saunadznieks pirmo-
reiz grib izmēģināt stāvvadu zveju, un tas 
nozīmē, ka uz to laiku jāmeklē kaimiņciemos 
zvejnieki ar pieredzi. Ņemt strādniekus pa-
stāvīgā darbā vismaz pagaidām Artūrs nevar 
atļauties, jo pašlaik nebūtu, no kā algas sa-
maksāt. «Pirmie gadi paskrien mācoties, 
darot, saprotot, ko var, ko nevar, kā parei-
zāk», Artūrs secina. 

Nākotnes iecere ir arī uztaisīt nelielu tel-
pu zivju pirmapstrādei, kas atbilstu Pārtikas 
un veterinārā dienesta prasībām. Par koope-
rācijas iespējām jaunais zvejnieks gan nav 
pārliecināts: «Tādas  runas jau ik pa laikam 
ir, it kā vajadzētu dibināt biedrību. Bet līdz 
šim viss ir nojucis, un man šķiet, ka ātri vien 
saietu ragos. Zvejniecībā ir savas īpatnības». 

Bet vai jaunam cilvēkam tik tālā nomalē 
reizēm nesametas vientuļi? Atbildē saklausu 
skaidru«nē». «Kad Talsos gāju skolā, noguru 
no pilsētas. Un ko tu pilsētā sadarīsi? Labi, 
nedēļas nogalē kaut kas notiek. Toties laukos 
vienmēr ir, ko darīt. Un, ja nu kādreiz ļoti 
sagribas civilizāciju, piesiets jau neesmu, 
varu aizbraukt. Šī ir mana vieta jau kopš 
bērnības. Ja jūra nebūtu sirdij tuva, tad vēl 
nu tā. Jā, zvejnieka darbs ir grūts, bet man 
patīk. Ja patīk, tad grūtumu tā nemana. Sma-
gi ir tad, ja uz darbu iet «kā uz darbu». Man 
tas ir hobijs. No omes palika arī saimniecība, 
vistas un pāvi. Ar tiem arī jāņemas.  

Tagad gandrīz visi tiecas uz pilsētu. Gan 
jau ar laiku cilvēki gribēs atpakaļ uz laukiem. 
Vecie vīri teic — viss kļūst aizvien sliktāk. Es 
tomēr vienmēr cenšos saskatīt labo. Esmu 
optimists!»  

 
Alnis Auziņš 

   Selgā metu lielo vadu  

Nezvejojot zelta zivtiņu 
 

Iedzīvotāju skaits rūk, jaunie pabeidz skolu un pārceļas uz pilsētām, labi vēl, ja 
Latvijā... Un te pēkšņi izņēmums, turklāt vēl kāds! Artūrs Strautmanis, divdesmit pie-
cus gadus vecs saunadznieks, pabeidzis Laidzes profesionālo vidusskolu un atgrie-
zies dzimtajā ciemā ar ciešu apņēmību kļūt par zvejnieku! 

• Artūrs Saunagā. Līdz lašu zvejai vēl jāpagaida...                                                                                            Autora foto 
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Andris Verners par sevi 
«Mana dzimtā puse ir bijušais Sabiles no-

vads. Meža nozarē strādāju no 1996. gada, 
pēc Ogres meža tehnikuma pabeigšanas. 
Līdztekus darba gaitām studēju Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē, kur ieguvu 
inženiera kvalifikāciju. LVM esmu kopš tā 
dibināšanas. Sākotnēji strādāju Ziemeļkurze-
mes mežsaimniecībā par meža iecirkņa vadī-
tāja vietnieku. Laika gaitā uzņēmumā esmu 
ieņēmis dažādus amatus, kas bija saistīti ar 
mežizstrādes darbu organizēšanu un vadīša-
nu. Kopš pagājušā gada vidus strādāju par 
meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāju 
Ziemeļkurzemes reģionā».  

 
— Kāpēc radās doma būvēt jaunu biroja 

ēku? 
— Vispirms nedaudz atkāpsimies vēsturē. 

Valsts akciju sabiedrību Latvijas valsts meži 
nodibināja 1999. gadā, bet saimniecisko dar-
bību uzsāka 2000. gadā. Pirms tam valsts me-
žus gan apsaimniekoja, gan uzraudzīja Valsts 
meža dienests. Pēc reformas funkcijas tika 
sadalītas: LVM izveidoja, lai apsaimniekotu 
valsts īpašumā esošos mežus, savukārt Valsts 
meža dienesta atbildībā palika uzraudzīt me-
ža apsaimniekošanu un izmantošanu gan 
privātajā, gan valsts mežā.   

Ziemeļkurzemes reģionā kopš dibināšanas 
brīža ir pieaudzis gan darba apjoms, gan mū-
su komanda. Laika gaitā bija izveidoti divi 
klientu centri — Talsos un Dundagā. Telpas 
Upes ielā Dundagā bija par mazām, Talsos 
telpas nomājām. Darba vide kļuva aizvien 
mazāk piemērota sadarbības nodrošināšanai 
ar klientiem, sadarbības partneriem un mūsu 
darba saturam. Vajadzēja jaunu klientu ap-
kalpošanas centru, un izvēle bija par labu 
Dundagai. Ieguvēji būs mūsu klienti, LVM 
kopumā, LVM Ziemeļkurzemes reģiona dar-
binieki un Dundagas novads. Liela daļa Zie-
meļkurzemes reģionā strādājošo darbinieku, 
tāpat daļa pakalpojumu sniedzēju ir Dunda-
gas novada iedzīvotāji. Tagad varam pilnvēr-
tīgāk izmantot mūsu resursus, efektīvāk 
katrs veikt savus ikdienas pienākumus un 
nodrošināt kvalitatīvu sadarbību ar klien-
tiem. 

— Sakiet, lūdzu, kas vairāk veido jūsu dar-
bības politiku, Ziemeļkurzemes klientu 
centrs Dundagā vai LVM Rīgā?  

— Tad būtu jādefinē, ko šajā gadījumā no-
zīmē «politika». Es esmu pilnvarots runāt 
Ziemeļkurzemes reģiona vārdā. Uzņēmu-
mam ir stratēģija, mērķi, uz kuriem mērķtie-

cīgi virzāmies. Katram ir savi ikdienas darba 
pienākumi, kurus veicot un analizējot rezul-
tātus, var atrast, ko uzlabot, lai rezultāts bū-
tu labāks. Veiksmes atslēga ir profesionāls 
komandas darbs. Katrs ar savu darbu, piene-
sumu arī iesaistāmies virzībā uz attīstību, 
kuru, manuprāt, var dēvēt par darbības poli-
tiku.  

— Saprotu, ka mainījusies ir jūsu struktū-
ra. Kādreiz bija izpilddirektors, tagad, piesa-
kot savu vizīti, bija jāpadomā, pie kā vērsties. 

— Cilvēks aug un attīstās, tāpat arī jebkurš 
uzņēmums, arī mēs. Tagad reģionu kopumā 
vada un koordinē meža apsaimniekošanas 
plānošanas vadītājs, kura pienākumos ir no-
drošināt ārējo komunikāciju un iekšējo sa-
darbību. Līdztekus tam katram no darbības 
virzieniem ir vadītājs, kas ir atbildīgs par 
konkrētu jomu: Arvis Heniņš — par cirsmu 
plānošanu un sagatavošanu mežizstrādei, 
Lauris Gumskis — par mežizstrādi, Ivars 
Ozols — par meža infrastruktūras būvniecību 
un uzturēšanu, Gatis Ratkevičs — par meža 
atjaunošanu un kopšanu, Kristaps Vērzem-
nieks — par koksnes produktu transportēša-
nu.    

— Cik jūs šeit pavisam esat darbinieku? 
— Pašlaik esam astoņdesmit, un mūsu uz-

devums ir nodrošināt Ziemeļkurzemes reģi-
onā esošo valsts meža zemju apsaimniekoša-
nu. 

— Ko aptver Ziemeļkurzemes reģions? 
— Tās iekļaujas bijušajā Talsu un Vents-

pils rajona robežās. Tie ir 241 000 hektāri 
meža zemes.  

— Te atrodas Ziemeļkurzemes klientu 
centrs Dundaga. Sakiet, lūdzu, kas ir jūsu 
klienti? 

— Tie ir visi mūsu produkcijas pircēji, pa-
kalpojumu sniedzēji mežizstrādē, ceļu būvē, 
mežkopības darbos un citos veicamajos dar-

bos, kā arī sadarbības partneri un citas iein-
teresētās puses, ar kurām sadarbojamies, 
piemēram, pašvaldības, medību kolektīvi. 

— Kaut arī mūsdienās daudz darījumu var 
nokārtot attālināti, klienti vajadzības gadīju-
mā brauks pie jums uz Dundagu? 

— Par to sen esam pārliecinājušies, ka tie-
šā saskarsme ir visefektīvākā. Ar klientiem 
regulāri nepieciešams tikties klātienē, lai 
pārrunātu aktuālos darba jautājumus, kā arī 
mācību dēļ. Tam vajag piemērotas telpas. 
Agrāk, gan Talsos, gan Dundagā, mēs tās pat 
nomājām. Vienā otrā gadījumā tas apgrūti-
nāja risināt kādu jautājumu. Tagad mūsu pa-
šu jaunajās, mājīgajās un ērtajās telpās jau no 
janvāra vidus ir nodrošināta iespēja veidot 
sadarbību ar klientiem un sadarbības partne-
riem, kā arī vienkopus strādāt Ziemeļkuze-
mes reģiona darbiniekiem. 

Ir darbinieki, kuru galvenais darbs noris 
mežā, un viņiem vajadzība strādāt klientu 
centrā ir retāk — reizi vai divas nedēļā. Ir 
kolēģi, kas te strādā diendienā. Arī es savu 
lielāko darba laika daļu pavadu šeit. Būtībā 
viss mūsu ierastais darbs turpinās, mainīju-
sies ir tikai vieta un iespējas. Jaunais klientu 
apkalpošanas centrs dod papildu iespējas, un 
esmu pārliecināts, ka ikdienā spēsim tās 
prasmīgi izmantot — gan mūsu klienti, gan 
mēs paši. Vide te radīta tāda, lai būtu visla-
bākās iespējas. 

— Kādu jūs saredzat sadarbību ar pašval-
dību, ko jūs šajā dialogā gribētu sagaidīt no 
pašvaldības?  

— Ar Dundagas pašvaldību ļoti labi sadar-
bojamies, un ceru, ka šāda sadarbība arī tur-
pināsies. Labas sadarbības prakse nozīmē 
savā starpā komunicēt, risināt abpusēji sva-
rīgus jautājumus. Aktualizējot meža apsaim-
niekošanas plānus, mēs informējam pašval-
dības par plānoto darbību, lai gūtu atgrieze-
nisko saiti. Sagaidām, lai pēc pašvaldības vē-
lēšanām, kas notiks šajā gadā, nemainītos 
līdzšinējās iestrādnes un sapratne. Domāju, 
ka tuvākā nākotnē būs jāpārrunā, kā labāk 
organizēt satiksmes plūsmu līdz klientu cen-
tram. 

— Pašvaldībai pirms pāris gadiem tapa 
liela iecere iztīrīt Dundagas dīķi un saistībā 
ar to arī uzrunāt LVM Ziemeļkurzemes mež-
saimniecību. 2014. gada decembrī toreizējais 
pašvaldības izpilddirektors Visvaldis Radelis 
stāstīja, ka ir izveidojusies laba sadarbība ar 
LVM un ka LVM šī jautājuma risināšanai ir 
norīkojusi savu koordinatoru. Pašvaldība par 
dīķa tīrīšanas priekšprojektu noslēdza vieno-
šanos ar LVM, un LVM savu līdzfinansējuma 
daļu arī samaksāja. 

— Zinu, ka pagātnē šāds jautājums ir bijis, 
bet, kamēr neesmu detalizēti iepazinies ar 
faktiem un argumentiem, kā arī iepriekšējo 
sadarbības vēsturi, nevaru to komentēt. Tu-
vākajās nedēļās tas nav iekļauts manā darba 
kartībā.  

— Vai esat ko paredzējuši darīt jūsu parka 
daļā, kaut ko labiekārtot? 

— Jā, esam ieplānojuši izveidot gājēju celi-
ņu un tiltiņu pāri upītei, lai cilvēkiem būtu 
ērti nokļūt centrā. Tas ir ar visām iesaistīta-
jām pusēm saskaņots projekts, un, līdzko 
laikapstākļi to ļaus, mēs to pavasara pusē arī 
īstenosim. Tas būs pirmais darbs, ko parkā 
izdarīsim. Protams, vēl parkā būs sakopšanas 
darbi. Tāpat saposīsim jaunās ēkas apkārtni, 
lai izveidotu acij pievilcīgu ainavu.  

— Mazliet par pašu ēku. To ceļot, īstenota 
videi draudzīga pieeja, viscaur izmantots 
koks... 

— Jā, namu tikko esam sākuši apdzīvot, un 
jau pēc pirmajām dienām varējam teikt, ka 
sajūtas ir ļoti labas. Pārsvarā ir izmantoti 
koksnes izstrādājumi, kurus ražo no koksnes 
produktiem, ko piegādājam klientiem. Arī 
pats te jūtos ļoti labi — šķiet, ka esmu mājās. 
Koks ir dabisks, dzīvs, tas ir videi draudzīgs. 
Cilvēka izpratne par būvniecībā izmantoja-
majiem materiāliem ar laiku mainās. Sākam 
saprast, ka iespējams būvēt arī lielas koka 
ēkas. Mūsu jaunais Ziemeļkurzemes reģiona 
klientu centrs, iespējams, ir pati lielākā tāda 
veida koka ēka Latvijā. Te visi balsti ir no ko-
ka, arī nesošās konstrukcijas. Nākotnē Latvi-
jā varētu celt arī daudzstāvu namus no koka. 
Šī ēka kalpo par labu paraugu, ka to visu ie-
spējams izdarīt.  

Alnis Auziņš 

   Jurģu laiks  

Jaunās mājās 
 

Kopš 16. I Dundagā, Parka ielā 1, atrodas a/s Latvijas valsts meži (LVM) Ziemeļkur-
zemes klientu centrs. Dažas dienas pēc jurģiem devos turp, pie kaimiņiem, lai savām 
acīm skatītu jauno, mūsdienīgo koka ēku un aprunātos ar Andri Verneru, a/s LVM Zie-
meļkurzemes reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāju. 

Viss sākās ar iebrukušu pils zāles grīdu un 
galdnieka secinājumu, ka grīdas dēļos zem 
parketa iemetusies trupe. Nebija ne jausmas, 
kādu apjomu tā jau skārusi. Grīda ieguva ne 
visai pievilcīgu saplākšņa ielāpu, un tas no-
gūla tur gadus trīs. Protams, sapratām — ar 
pašvaldības budžeta iespējām vien pārbūve 
nav iespējama. 

2015. gadā domes priekšsēdētājs Gunārs 
Laicāns saskatīja iespēju pieteikties finansē-
jumam 2016. gada Valsts budžeta mērķ-
dotācijai no tā saucamajām deputātu kvo-
tām. Sagatavojām pieteikumu ar aprakstu un 
izmaksu tāmi. Varas apcirkņos vairākkārtīgi 
izsijājot sagatavoto pieteikumu, mūsu paš-
valdībai piešķīra 24 000 € Dundagas pils zāles 
grīdas pārbūvei. 

Mūsu pašu uzstādījums bija domāt ilglai-
cīgi — kādi uzlabojumi līdz ar grīdas pārbūvi 
zālei ir nepieciešami. Pats galvenais — pa-
stiprināt drošību un novērst zāles grīdas 
nelielo, tomēr jūtamo šūpošanos, ko izraisīja 
zināma slodze. To paveica, iestrādājot papil-

du metāla konstrukcijas. Jau ilgstoši ar arhi-
tektu plānojām, kā zālē risināt ventilācijas 
jautājumu. Līdz ar būvdarbiem bija būtiski 
ielikt pamatus — iestrādāt lūkas bijušajās 
krāsns nišās turpmākiem darbiem, kas saistī-
ti ar ventilācijas sistēmas izbūvi. Tā kā zālē 
notiek daudzi un dažādi pasākumi, vēlējā-
mies iestrādāt zemgrīdā kabeļu sistēmu pa-
sākumu apskaņošanai un apgaismošanai no 
zāles aizmugures. Tāpat būtisks jautājums 
pasākumu kvalitatīvai norisei ir iespēja to 
labi apgaismot, — arī šis jautājums bija darba 
kārtībā. Tā kā zāli izmanto gan pasākumiem, 
gan dažādu svinību vajadzībām, būtiski bija 
palielināt skatuves ietilpību, neatņemot tel-
pu zālei svinību gadījumos. Lai to panāktu, ir 
radīta mobila podestu konstrukcija ar iespē-
ju izbīdīt kāpņu podestus un tos atkal pa-
slēpt zem skatuves. 

Visu daudzo uzlabojumu dēļ pārbūvēt 
vajadzēja arī sienas. Lai gan vecie oša koka 
paneļi ir radušies tikai pagājušā gadsimta 80. 
gadu darbības dēļ, lietpratēji rūpīgi  izvērtē-

ja, vai tos nav iespējams atjaunot. Bieži vien 
vēsturiskajās ēkās arī jauno laiku uzslāņoju-
mus uzskata par vērtību, ja vien tie tādi ir 
pēc būtības un kvalitātes. Apskatē speciālisti 
secināja, ka tos atjaunot nav lietderīgi un 
iespējams. Tie bija bojāti, saplaisājuši un 
uzblīduši. 

Sākām domāt par zāles dekoratīvo krāso-
jumu un iespēju iegūt ziņas par sienu vēstu-
risko apdari. SIA Arhitektoniskās izpētes grupa 
speciālisti pilī uz vietas izpētīja krāsu slāņus. 
Esam piedzīvojuši patiesi lielu veiksmi, jo 
nolasījās zāles sienu dekoratīvā apdare no 
pagājušā gadsimta sākuma, kad pili atjaunoja 
pēc ugunsgrēka. Ar ornamentālo joslu bija 
dažas neskaidrības. Restauratore Ieva Rozen-
tāle, izpētot apkārtējo vēsturisko ēku materi-
ālus, secināja, ka pils zāles ornamentālajā 
joslā izmantoti Dundagas novada tautas tēr-
pam raksturīgie krāsu toņi, kā arī paši orna-
menti radīti īpaši šim objektam. 

Atjaunojot zāli, ir domāts par ēkas pievie-
noto vērtību. Var jau visu izkrāsot, daudz 
nedomājot, piemeklējot krāsu paletē kādu 
iederīgu toni, bet pavisam cita garša ir tad, ja 
aplūkojam un sajūtam to stāstu, kuru mums 

atstājušas iepriekšējās paaudzes. Kā jebkurš 
interjers, tas var patikt vairāk vai mazāk, bet 
neatņemams paliek vēsturiskais stāsts, pagā-
jušajā gadsimtā radītā noskaņa.  

Zāles atjaunošanas koncepciju izstrādāja 
arhitekts Andis Špaks, būvdarbus, kā to no-
teica iepirkums, veica SIA Erteks. Būvuzrau-
dzību nodrošināja SIA L4 būvuzraugs Andris 
Girniuss un Būvniecības valsts kontroles 
birojs.  

Ir daudz iesaistīto, lai zāles pārbūves dar-
bi norisinātos kvalitatīvi ar vislielāko atbildī-
bu — novada Būvvaldes vadītāja Janita Valte-
re, SIA Arhitektoniskās izpētes grupa, restaura-
tore Ieva Rozentāle, SIA Stats, SIA Pretpils un 
SIA Sanmeistars.  

Februāra beigās uzstādīs arī jaunu uguns-
drošu skatuves ietērpu. Maijā pasākumu 
apmeklētāji varēs sēdēt uz jauniem zāles 
krēsliem. 

Iedzīvotāju, pašvaldības un pils komandas 
vārdā izsaku lielu pateicību visiem par īpašo 
attieksmi un ieguldīto darbu! 

 

Baiba Dūda, Dundagas Kultūras pils direktore  

Pils zāles pārbūve un jaunā rota 

• Andris Verners pie jaunās a/s Latvijas valsts meži ēkas.                                                                          Autora foto 
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Pagasta vecāko galerija 
Fricis Adamovičs (1867–1879), Kārlis Ro-

vičs (1879–1887), Fricis Spicbergs (1887–
1891), Ansis Popmanis (1891–1892), Ernests 
Jursons (1892–1899), Kārlis Šreitmanis (1899–
1902), Kārlis Lērmanis (1902–1905), Ansis 
Jēkabsons (1906–1908), Ernests Hermansons 
(1909–1911), Matiss Jēkabsons (1911–1913), 
Jānis Mitrevics (1914–1918), Ēvalds Cēbergs 
(1919–1920), Fricis Kronenbergs (1920–1921), 
Jānis Hermansons (1921–1922), Gustavs An-
dersons (1922–1924), Kārlis Paegle (1924–
1928), Fricis Burnevics (1928–1931), Valdis 
Legzdiņš (1931–1941), Kārlis Rozenfelds 
(1941–1943). 

Vēl par Frici Adamoviču 
Dzimis Dundagas pagasta Pētermačos. Kādu 

laiku kalpojis muižā par sudmalu puisi, tad 
par galdnieka mācekli. Par kalpošanu ieguvis 
Dingu mājas Mežildzeres ciemā, tādēļ arī 
bieži saukts par veco Dingu. Ar vecā Dingas 
vārdu saistīti daudzi ievērojami notikumi 
Dundagas pagasta sabiedriskajā dzīvē: atvēr-
ta jūrskola Ģipkā (1869), nodibināta dziedā-
šanas biedrība (1872), ierīkota bibliotēka 
Dundagas pagastnamā (1875), atvērtas skolas 
Dundagā (1874) un Vīdalē (1879), nodibināts 
Stipendiju fonds (1877), kas izsniedza aizdevu-
mus trūcīgiem un centīgiem skolu audzēk-
ņiem un studentiem. Pats Dinga savā laikā 
nebija gājis skolā, jo viņa tuvākā apkārtnē 
skolu nebija, toties tikt pie labas izglītības 
līdzēja saviem radu bērniem. Viņš bija gādīgs 
krusttēvs trīs izciliem skolu un izglītības 

darbiniekiem, mācību grāmatu autoriem: 
brāļadēlam Fricim Adamovičam — ģeogrā-
fam un klasiķu tulkotājam, māsasdēlam Fri-
cim Dravniekam — ģeogrāfam un dabaspēt-
niekam, māsasdēlam Fricim Ieviņam — ma-
temātiķim. Pagasta vecākais rūpējās arī par 
Dundagas jaunekļu sūtīšanu uz skolotāju 
sagatavošanas iestādēm (G. Traubergs, 
J. Karpovics, Dreibergs u.c.) un par viņu sti-
pendijām no pagasta valdes. Dinga iegūst 
tādu autoritāti, ka ikviens viņam seko bez 
ierunas. «Ja Dinga tā ir teicis, tad tas jādara 
un citādi nevar būt!» tā sprieduši dundadz-
nieki. Pēc aiziešanas no pagasta vecākā ama-
ta Fricis Adamovičs atkal saimniekoja savās 
Dingās. Miris 1912. gadā, apbedīts Dingu ģi-
menes kapos. 

Svarīgākie notikumi 
1868. gads. Mazirbē uzbūvē baznīcu. 

1870. gads. Atver skolu Dundagas muižā. 
1871. gads. Ģipkas jūrskolā uzsāk mācības. 
1872. gads. 1.–2. IV Dundagas pilī izceļas 
ugunsgrēks, tā pilnīgi nodeg. Iesāk būvēt 
Dundagas Balto skolu. 1874. gads. 5. VII Dun-
dagā nodibina pirmo latviešu kredītkoopera-
tīvu Dondangas pagasta palīdzības un krājuma 
kase. 16. XII Dundagā atklāj draudzes skolu. 
1875. gads. Ierīko lasāmgaldu un atvēl telpas 

bibliotēkai. 1877. gads. Nodibina stipendiju 
fondu, kas izsniedz aizdevumu trūcīgajiem 
un centīgākiem ģimnāziju un augstskolu 
audzēkņiem. 1879. gads. Vīdalē pabeidz bū-
vēt skolu. 1880. gads. Mazirbē uzceļ skolu. 
1881. gads. Dundagas pagastā sākas zemnie-
ku māju pirkšana. Kolkā atver pirmo pagast-
skolu. Ģibzdē atver skolu. 1882. gads. Dunda-
gas luterāņu baznīcā pirmais lielākais iekš-
telpu remonts un krāsošana. 1883. gads. No-
dibina Dundagas aptieku. 1884. gads. Dunda-
gas pagastnamam pabeidz celt 2. stāvu. Kol-
kā sāk celt bāku. Dundagā nodibina pūtēju 
orķestri. 1888. gads. Kolkā uzbūvē bāku. Ne-
vejā uzbūvē skolu. Dundagā ierīko policijas 
iecirkni. 1890. gads. Kolkā uzceļ pareizticīgo 
baznīcu. Apstiprina Dundagas dziedāšanas 
biedrības statūtus. 1891. gads. Nodibina Dun-
dagas kuģniecības biedrību. 1892. gads. Nodi-
bina Dundagas patērētāju biedrību. 29. I 
Draudzes skolu pārdēvē par Dundagas minis-
trijas skolu, priekšmetus sāk mācīt krieviski. 
1893. gads. Mazirbē uzbūvē jūras skolu  
(1894–1914). Beidz pastāvēt Ģipkas jūras 
skola (1871–1893). 1897. gads. Dundagas lute-
rāņu baznīcas agrākā torņa vieta uzbūvē 
slaidu torni.  

Apkopoja Alnis Auziņš 

Jubilejas zīmē 
Vēl viens rūpīgi izauklēts pasākums, kas 

tik ļoti iederas mūsu kopējās vēstures apzi-
nāšanā un mūsu kopīgo svētku, Dundagas 
pagasta 150 gadu pastāvēšanas, krāsainajā 
musturdeķī. Kaut arī Dinsbergs sāka skolotā-
ja gaitas krietni pirms pagasta dibināšanas 
un zīmīgajā 1867. gadā atradās trimdā, tieši 
pirmais pagastvecis Fricis Adamovičs Dins-
bergu aicina atgriezties, kā to iepriekšēja 
Dundadzniekā atgādina novada domes pašrei-
zējais vadītājs Gunārs Laicāns. Dundadznieki 
pauduši stingru nostāju — par skolotāju viņi 
grib redzēt Dinsbergu, un tāpēc viņš atgrie-
žas un skolā nostrādā vēl vairāk nekā desmit 
gadu.  

Kopsakarības un turpinājums — to, pārdo-
mājot Dinsberga dzīves gājumu un jubilejas 
pasākumu, īpaši gribas izcelt. Vismaz man 
šie divi ietilpīgie vārdi palika miņā vēl pēc 
tam, kad jubilejas gardā kliņģera garša mutē 
jau sāka piemirsties. 

Kas dzimšanas dienas vakarā bija? 
Ernesta Dinsberga klātesamības apjauta 

izjūtās un sajūtās, līdz šim mazāk zināmu, 
piemirstu vai pat nezināmu faktu uzzināšana 
par jubilāru (viņš arī Dinsberģis, arī vecpaps) 
no mājastēva Ivara rūpīgi sagatavotā stāstī-
juma, līdzi dzīvošana Jāpakam un Ģiertam 
jeb Aigaram Zadiņam un Valdim Šleineram, 
viņiem brangi izspriežoties par skolu, ieskats 
Dinsberga jubilejas svinībās pērn augustā 
(apaļo dzimumdienu svinēja tad) ar parasto 
un dzīvo bildīšu starpniecību (Daiņa Kārklu-
valka un SIA Talsu televīzija veikums), neklā-
tienes ceļojums kopā ar Martu Ratkeviču uz 
Zviedriju, kur muzeja darbiniece pērnā gada 
nogalē apguva muzejpedagoģisko metodi 
Ceļojums laikā, bija mūžīgā uguns skursteņna-
mā (mūžīgā tāpēc, ka neatceros pasākumu 
šajā namā, kad uguns tur nebūtu kurējusies), 
kliņģeris ar kardamonu un safrānu, Elmas 
pūtelis, rudzu maize un zāļu tēja. 

Kā dzimšanas dienas vakarā nebija? 
Nebija tortes. Nebija mājasmātes Guntas, 

kas kliņģeri bija izcepusi, bet tolaik atradās 
Rīgā. Nebija gaušanās par sliktiem laikiem. 
Nebija to ļaužu, kas tur dažādu iemeslu dēļ 
nebija.  

Ciemiņu pārdomas 

Daiga Muželovska 
Ernesta Dinsberga 201. dzimšanas diena 

Kubalu skolā manī radīja īpašas izjūtas. Kaut 
arī pats jubilārs nesēdēja kopā ar mums savā 
viesistabā pie galda, viņa tuvumu nevarēja 

nejust. Šī sajūta strāvoja cauri gan Ivara stās-
tījumam par E. Dinsbergu, gan pagājušās 
vasaras jubilejas pasākuma atskatam caur 
fotoattēliem un ļoti aizkustinošo filmu, gan 
Aigara un Valda priekšnesumam, kas tik labi 
iederējās šajā vietā. Pat Elmas pūtelis šķita 
ieguvis īpašu garšu. Tādu E. Dinsberga klāt-
būtnes sajūtu spēj radīt vienīgi šī vieta, kur 
viņš dzīvojis un strādājis. Kubalu skola nav 
tikai muzejs. Šī skola ir piemineklis E. Dins-
bergam — viņa darbam un mūžam. Paldies 
Ivaram Abajam un Martai Ratkevičai, kuri 
spēj un prot tam dot dzīvu saturu! 

Smaida Šnikvalde 
Kā vienmēr mājīgais muzejs uz Ernesta 

Dinsberga dzimšanas dienas svinībām savus 
viesus sagaidīja ar balti klātu galdu, svētku 
kliņģeri, kūpošu liepziedu tēju un citiem 
našķiem.  

Šajā reizē tiešām nožēloju, ka neesmu 
biežāk apmeklējusi muzeja rīkotos pasāku-
mus. Ne jau garšīgo našķu, bet īpašās noska-
ņas dēļ. Šoreiz to radīja ļoti interesantais 
muzeja vadītāja Ivara Abaja stāstījums par 
Ernestu Dinsbergu, par viņu kā skolotāju, kas 
viens no pirmajiem izveidoja īstu tautskolu 
Kurzemē, par viņa lomu latviešu grāmatu 
rašanās pirmsākumos — jubilārs rakstnieks 
un tulkotājs, vairāk nekā 100 grāmatu au-
tors! 

Klausoties stāstījumu, īpaši apjautu Dins-
berga nozīmīgo lomu mūsu novada un neap-
šaubāmi arī visas Latvijas vēsturē. Apjautu 
arī to, ka mēs to diemžēl ne vienmēr novēr-
tējam. Par Dinsbergu vajadzēt zināt un ar 
viņu lepoties katram dundadzniekam. 

Interesanta bija arī filmiņa — atskats uz 
vasarā notikušo Ernestam Dinsbergam veltī-
to pasākumu ar ievērojamu folkloristu un 
muzeju darbinieku piedalīšanos, kā arī mu-
zeja darbinieces Martas Ratkevičas stāstī-
jums par pieredzes apmaiņas braucienu uz 
Zviedriju un jaunām metodēm tūrisma un 
muzeju darbībā. 

Un kur nu vēl interesantais Jāpaka un 
Ģierta dialogs — kāpēc vispār jāiet skolā un 
ko tā skola dod! 

Un jaukās sarunas pie tējas tases, — neap-
šaubāmi jaukās, jo divas stundas paskrēja 
nemanot! 

Paldies Martai un Ivaram par pārdomāto 
pasākumu un Guntai par īpašo kliņģeri, kas 
man tik ļoti atsauca atmiņā bērnībā mammas 
ceptā kliņģera īpašo garšu... 

Ivars Šleiners 
Tiešām Dinsberga 201. dzimšanas diena 

rosināja daudz dažādu pārdomu. Ivars Abajs 
mums atgādināja, kas ir Ernests Dinsbergs 
Dundagai un visai Latvijai. Cilvēks, kas jau no 
mazotnes bijis gluži kā apsēsts iegūt zināša-
nas, cilvēks ar izcilu atmiņu, autodidakts, kas 
rakstījis oriģināldarbus prozā un dzejā, pir-
mais latviski pārtulkojis Bīčeres-Stovas ro-
mānu Krusttēva Toma būda, pirmais, kas rak-
stījis tekstus vietējā izloksnē, pirmās Dunda-
gas skolas skolotājs, arī Krišjāņa Barona sko-
lotājs... Dinsberga garam ir jāturpinās un 
tieši Kubalu skolā-muzejā, kāds tas ir. Pama-
tīgums — vēl viens vārds, kas raksturo Ernes-
tu Dinsbergu un arī muzeja vadītāju.  

Gan jau katram jubilejas vakara viesim 
raisījās savas pārdomas. Mūsu vidū joprojām 
ir šīs skolas audzēkņi, un es iedomāju par 
savu mammu Mirdzu, kas nāca no Cielavkla-
juma. Atcerējos arī savu vecomammu Emīli-
ju, kas kā jauna meitene bijusi lieciniece 
Dinsberga tēva goda braucienam no Dunda-
gas baznīcas uz Kubaliem (sk. arī pagājuša 
gada jūnija Dundadznieku nr. 211, 10. lpp.! 
Red.). To pieminēja arī Ivars, kā bērni pavadī-
juši braucienu. Bet mana vecāmamma bija 
atcerējusies... rūķīšus. Spilgts vārds, un va-
ram tikai minēt, ko Emīlija redzējusi, kas tie 
bijuši. Vai skolas bērni?  

Dundagai ir īpaša vieta Latvijas kultūrvēs-
turē, un tieši Dinsbergs tai ielicis pamatak-
meņus. Tas strāvo cauri līdz pat šai dienai. 
Tas gēns mūsos, dundadzniekos, ir dzīvs. Tas 
redzams ik dienu dundadznieku gaišajos 
prātos un darbos, pieaugušajos un bērnos. 

Bet dundadzniekos ir arī cits gēns...  
Reizēm nenovērtējam savu vēsturi, pārāk 

maz to zinām un... pat negribam zināt. Mācī-

bu gada sākumā uz veco Kubalu skolu brau-
kuši pašreizējie vidusskolas audzēkņi. Tas ir 
labi, tomēr tas ir par maz, daudz biežāk tur 
vajadzētu būt gan skolēniem, gan skolotā-
jiem. It īpaši tāpēc, ka mūsdienu skolā par 
Dinsbergu nemāca. Ja runājam par Latvijas 
100 gadu jubileju, tad apzināties savas sak-
nes — tas būtu pats pirmais uzdevums.  

Un tad es domāju tālāk. Zināšanas dod 
gaismu, nezināšana — tumsu. Cik daudz pa-
ralēļu Jāpaka un Ģierta sarunai varam atrast 
mūsdienās, un nekur tālu nav jāskatās, tepat 
mūsu acu priekšā. Bet jubilejas reizē drūmo 
un sāpīgo gribas aizgaiņāt. Cik labi, ka šeit, 
Kubalos, joprojām dzīvs senās ēkas gars, kas 
spēj pastāvēt tikai tad, ja tur nemitīgi atro-
das un strādā tādi ļaudis, kas garā rada Dins-
bergam un citiem skolotājiem, kas šajā namā 
dzīvoja un darbojās. Paldies visiem Kubalu 
skolas-muzeja ļaudīm par to! 

 

Jubilejā klāt bija un ciemiņu domas apkopoja  
Alnis Auziņš 

Dundagas pagastam 150! 
 

(Turpinājums. Sākumu sk. iepriekšējā numurā.) 
Iepazīstinām ar senajiem notikumiem un 19 pagasta vecākajiem, izmantojot Gunā-

ra Laicāna datu apkopojumu interneta vietnē dundagasvesture.wordpress.com.  

   Atpakaļlaiks  

No skolas par muzeju 
 

24. II plkst. 16.00 Kubalu skola-
muzejs ielūdz uz stāstu vakaru. 

 

Ielūkosimies Dinsberga septiņgadīgās 
skolas pastāvēšanas beigu posmā. Centīsi-
mies izzināt, kāds liktenis piemeklēja skolas 
ēku laikā no 1964. līdz 1972. gadam. Vai šeit 
kāds dzīvoja? Kur paliek Dinsberga piemiņas 
lietas? Kā nonāk pie idejas veidot muzeju un 
kas to palīdz īstenot? Par to un vēl citu varē-
siet uzzināt Kubalu skolas-muzeja mājīgajās 
telpās.  

Varbūt arī tev ir ko pastāstīt? 
 

Marta Ratkeviča, muzeja vecākā speciāliste 

• Ģierts (Valdis Šleiners) un Jāpaks (Aigars Zadiņš) brangi izspriedās par skolu gan pērn augustā, gan nupat 
janvārī Ernesta Dinsberga 201. dzimšanas dienā.                                                                         Daiņa Kārkluvalka foto 

Ernesta Dinsberga 201.  
dzimšanas dienā 

 

Kubalu skolā-muzejā tieši 24. I, namatēva Ivara Abaja aicināti, pulcējās Ernesta  
Dinsberga dzimšanas dienas ciemiņi.  

https://dundagasvesture.wordpress.com/
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Ir vairāki nosacījumi, lai kļūtu par nom-
nieku vai pagarinātu jau esošo nomas līgu-
mu. Nomas tiesības ik palaikam ir jāatjauno 
vai jādibina no jauna.  

Kārtību, kādā pašvaldība iznomā zemi, 
nosaka 30.10.2017. Ministru kabineta notei-
kumi nr. 735 Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu un Dundagas novada pašvaldības 
24.01.2013. saistošie noteikumi nr. 2 Par ze-
mes gabala nomas maksas apmēru. 

Saskaņā ar šiem noteikumiem slēdz zemes 
nomas līgumus un aprēķina zemes nomas 
maksu. Nomas līgumu pagarina un nomas 
maksu nosaka atkarībā no tā, kā nomnieks 
ieguvis nomas tiesības.   

 Ja zemes lietotājs nomas tiesības iegu-
va laikā, kad notika valsts un pašvaldības 
zemes privatizācija. Viņš šo zemi lietoja, 
varēja privatizēt, bet dažādu apsvērumu dēļ 
tas netika izdarīts. Līdz ar to izbeidzās zemes 
lietošanas tiesības, bet lietotājs, noslēdzot 
nomas līgumu, ieguva nomas pirmtiesības, 
kas ir spēkā joprojām. Tas nozīmē, ka ir ie-
spēja šo nomas līgumu pagarināt, zemes 
nomas maksa šajā gadījumā ir 0,5% no zemes 
kadastrālās vērtības, un,  pagarinot nomas 
līgumu,  nomas maksas likme nemainās. 
Šiem zemes lietotājiem ir īpašuma pirmpir-
kuma tiesības, un tas nozīmē, ka viņš var 
iegūt zemi savā īpašumā. 

 Citiem ir cita nomas kārtība, kas arī ir 
noteikta minētajos Ministru kabineta notei-
kumos un  pašvaldības saistošajos noteiku-
mos. 

Šos zemes gabalus piedāvā publiskā no-
mā, tas ir, jebkurš var pieteikties tos nomāt. 
Nomas termiņu nosaka ar domes lēmumu, 
tas var būt no 5 līdz 30 gadiem. Nomas mak-
su nosaka  tie paši minētie normatīvie akti. 
Un tā parasti sanāk krietni lielāka. 

Ja uz vienu zemes gabalu piesakās vairāki 
pretendenti, tad tāpat kā izsolē nomas tiesī-
bas iegūst tas, kurš sola maksāt vairāk. 
 Ja uz pašvaldības zemes atrodas īpaš-

nieka ēkas. Arī uz šo situāciju attiecināmi 
Ministru kabineta noteikumi nr. 735 Noteiku-
mi par publiskas personas zemes nomu. Pašval-
dība savu zemi var iznomāt tikai ēkas īpaš-
niekam, un ēkas īpašniekam ir zemes pirm-
pirkuma tiesības — viņš šo zemi var iegūt 
īpašumā. Šī norma attiecas arī uz dzīvokļu 
īpašumiem, kuri atrodas uz pašvaldības ze-

mes. Te nomas maksas likme ir 1,5% no ze-
mes kadastrālās vērtības vai vismaz 28 €. 

Visos nomas gadījumos nomniekiem jā-
maksā arī nekustamā īpašuma nodoklis. 

Tā kā katrs nomas gadījums ir individuāls, 
lai nebūtu nevajadzīgu uztraukumu un neiz-
pratnes par nomas tiesību iegūšanu, pagari-
nāšanu un maksājumu apmēru, aicinām ie-
dzīvotājus izturēties atbildīgi gan pret savām 
tiesībām, gan pienākumiem un neskaidrību 
gadījumā vērsties pie pašvaldības speciālis-
tiem, kas izskaidros attiecīgo likumu un lē-
mumu piemērošanas gadījumu atbilstoši 
konkrētajam gadījumam. 

Uz jūsu jautājumiem atbildēs Dundagas 
novada pašvaldības zemes lietu speciāliste 
Iveta Bekmane-Avota, tel. 63237857. 

 

Inguna Pekmane,  
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja  

Atbild īpašnieks! 
Par kārtību un drošību atbild īpaš-

nieks. Sevišķi svarīgi tas ir ziemā. Kad 
kāda ietve vai pagalms ir notīrīti un no-
kaisīti, bet citur sniegs un slidenās ietves 
traucē pārvietoties, iedzīvotāji neizpratnē 
jautā, kādēļ pašvaldība šo problēmu ne-
risina. Bet ne vienmēr konkrētajā vietā 
tas jādara pašvaldībai. 

To, kurš kurā vietā atbild par teritorijas 
uzkopšanu, nosaka Dzīvokļa īpašuma likums 
un Ministru kabineta noteikumi nr. 909 Dzī-
vojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi, kā 
arī Dundagas novada pašvaldības 25.07.2013. 
saistošie noteikumi nr. 11 Par nekustamo īpa-
šumu kopšanu un uzturēšanu. Visos šajos nor-
matīvajos aktos ir noteikti ēkas īpašnieka 
pienākumi ne tikai par mājas apsaimniekoša-
nu, bet arī ēkai piederošās teritorijas uzturē-
šanas nosacījumi. 

Obligāti ir jātīra ietves, celiņi un piebrau-
camie ceļi, jāpļauj zālājs, jāsavāc lapas un 
jākopj apstādījumi. Atsevišķi ir noteikts zie-
mā darāmais: regulāri jātīra sniegs un ledus 
no ietvēm, celiņiem un piebraucamajiem 
ceļiem; tie jāapstrādā ar pretslīdes materi-
āliem; jātīra sniegs un ledus no jumtiem. 

Tātad par attiecīgās teritorijas uzturēša-
nu atbild saimnieks — dzīvojamās mājas īpaš-
nieks, iestāde vai uzņēmums. Ja īpašnieks 
saviem spēkiem nespēj savu teritoriju uztu-
rēt, viņš var lūgt palīdzību gan pašvaldībā, 
gan kādam apsaimniekošanas uzņēmumam. 
Par to gan jāmaksā. 

Ja teritorijas īpašnieks nepilda savus pie-
nākumus, tad pēc pašvaldības 26.04.2012. 
saistošajiem noteikumiem nr. 11 Par sabied-
risko kārtību viņu var sodīt ar naudas sodu. Kā 
atzina novada pašvaldības policijas vadītājs 
Jānis Skujiņš, pagalmu, ielu un ietvju īpašnie-
ki savus pienākumus pilda.         Inguna Pekmane 

«Dundadznieks» nr. 2 (219)  
2017. gada februāris. 

 

Dundagas novada pašvaldības izdevums, iznāk 
reizi mēnesī, reģistrācijas nr. 000702696. 

 

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

tālr.: 63237858, epasts: alnis@dundaga.lv), Gunta 
Abaja, Baiba Dūda, Zinta Eizenberga, Gunārs 
Laicāns, Lauris Laicāns, Aivars Miška, Inguna 
Pekmane, Aldis Pinkens, Smaida Šnikvalde, 
Baiba Tendere un Jānis Zadiņš.  

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: 1500 eks.  
Internetā: www.dundaga.lv/avize 

   Raibs kā dzeņa vēders  

Latvijas Radio 3–Klasika arī pie mums. Lat-
vijas Radio 3–Klasika no gada sākuma sākusi 
skanēt jaunā frekvencē Dundagā — 
104,2 MHz. Jaunais raidītājs ļauj klausītājiem 
dzirdēt vienīgo nopietnās mūzikas un kultū-
ras radio kanālu Latvijā arī aptuveni 40 km 
ap Dundagu, tātad arī Kolkā un Mazirbē. 

Paši var reģistrēt dzīvniekus. No 27. I 
mājas jeb istabas dzīvnieka īpašnieks pats 
var reģistrēt ar mikroshēmu apzīmētu suni 
Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubā-
zē, izmantojot gan LDC, gan vienotā valsts 
un pašvaldību pakalpojumu portāla 
www.latvija.lv e-pakalpojumu saskarnes. 

Izvirzīsim bibliotekārus! Latvijas Naci-
onālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrība 
aicina lasītājus līdz 10. III pieteikt bibliote-
kārus balvai Pagasta bibliotekārs — gaismas 
nesējs. Biedrība gaidīs vēstules un stāstus par 
pašaizliedzīgiem, radošiem, rosīgiem un 
aizrautīgiem pagastu bibliotekāriem. Pietei-
kuma vēstules un fotogrāfijas sūtīt uz gais-
ma@gaisma.lv vai LNB Atbalsta biedrībai 
Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1048. 

Apbalvojumi černobiļiešiem. Latvijā dzī-
vojošs Černobiļas atomelektrostacijas seku 
likvidēšanas dalībnieks var saņemt Iekšlietu 
ministrijas izveidotu Černobiļas AES seku 
likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi. Ap-
balvošanai personu var pieteikt arī pēc nā-
ves. Piemiņas zīmi tad saņems ģimene. 

Izdrukājiet apliecinājuma iesniegumu no 
interneta lapas www.iem.gov.lv. Ja pašam nav 
datora, lūdziet palīdzību pašvaldībā vai tu-
vākajā bibliotēkā! Atsūtiet aizpildīto iesnie-
gumu uz Iekšlietu ministriju: Čiekurkalna 1. 
līnija, 1. korpuss 2, Rīga, LV-1026. Par piemi-
ņas zīmes pasniegšanas svinīgo pasākumu 
telefoniski un rakstiski jūs informēs Iekšlie-
tu ministrijas pārstāvis. Sīkākas ziņas Iekš-
lietu ministrijas interneta lapā vai arī pa 
ministrijas Personāla vadības nodaļas tālru-
ņiem 67219359 vai 67219281. 

Talsu slimnīcā. Pacientiem piedāvā ķirurga 
konsultāciju, izmeklēšanas plāna sastādīša-
nu, ārstēšanu, nelielas ķirurģiskās manipu-
lācijas uzņemšanas nodaļā un operācijas 
vispārējā anestēzijā operāciju zālē, arī slimī-
bas novērošanu dinamikā, pēcoperācijas 
agrīnu un vēlīnu aprūpi. Vispirms gan ietei-
cams doties pie ģimenes ārsta. Talsu filiāles 
ķirurgi dr. Stabiņa un dr. Gailums iesaka 
pacientiem slimnīcas ambulatorās daļas 
ķirurģijas kabinetā konsultēties, ja ir šādas 
problēmas: vēdera sienas trūces, diafrag-
mas, barības vada trūces; aknu, žultsceļu un 
aizkuņģa dziedzera slimības; barības vada, 
kuņģa un 12 pirkstu zarnas slimības; tievo 
un resno zarnu slimības; dažādu lokalizāciju 
onkoloģiskas slimības; akūtas un hroniskas 
sāpes vēderā; šādi simptomi vai to kopums: 
ēstgribas izmaiņas, dedzināšana, slikta dūša, 
vemšana, vēdera izejas traucējumi, svara 
zudums u.c.; mīksto audu veidojumi; akūtas 
un hroniskas brūces, čūlas, izgulējumi. Re-
ģistratūras tel. 632 59997. 

Zaļais sertifikāts mūsējiem. 12. I Dundagas 
novada viesu mājas Pītagi, viesu mājas Pūpoli 
un brīvdienu mājas Ūši saimnieki saņēma 
vides kvalitātes zīmi Zaļais sertifikāts. Vides 
kvalitātes zīmi Zaļais sertifikāts šogad pasnie-
dza 35 lauku tūrisma saimniecībām. Zaļais 
sertifikāts ir nacionālas nozīmes lauku tūris-
ma mītņu vides kvalitātes zīme, kuru pa-
sniedz jau 18. reizi. 

Kubalu skolā-muzejā. Kubalu skolā-
muzejā (KSM) iesākts darbs, lai papildinātu 
Arvīda Blūmentāla kolekciju. Valsts Kultūr-
kapitāla fondā KSM ir iesniedzis divus pro-
jektu pieteikumus muzeja pedagoģisko 
programmu atbalstam: Pārkrievošanas peri-
oda izaicinājumi Kurzemes pagastskolās un A 
maizs kûl uz skuol: viena diena Dundangas Ku-
balu skolā izstrādei un ieviešanai. 

 

Sagatavoja Inguna Pekmane,  
apkopoja Alnis Auziņš 

Izmaiņas sadzīves atkritumu  
apsaimniekošanas maksā 

 

26. I domes sēdē, pamatojoties uz izmaiņām 
Dabas resursu nodokļa likumā un Dundagas 
novada atkritumu apsaimniekotāja SIA Eco 
Baltia vide paziņojumu par atkritumu ap-
saimniekošanas maksas maiņu no 1. I, depu-
tāti apstiprināja sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas maksu Dundagas novadā 9,21 € 
par vienu kubikmetru. Jaunā maksa stājās 
spēkā 1. II. 

Tā kā faktiski jaunā maksa stājas spēkā 
no 1. I, bet pašvaldība to ir apstiprinājusi 
tikai no 1. II, pēc grozījumiem Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā: «Dabas resursu 
nodokļa maksājumu pieaugumu atbilstoši no-
dokļa likmei, kas stājas spēkā 01.01.2017., par 
periodu no 01.01.2017. līdz pašvaldības pieņemtā 
lēmuma par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas maksas noteikšanu spēkā stāšanās brīdim 
proporcionāli iekļauj turpmākajos maksājumos 
periodā līdz 31.12.2017.». 

Plašāk par maksas izmaiņām skaidro SIA 
Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 
«Piejūra» sabiedrisko attiecību speciāliste 
Inga Priede. 

23.11.2016. Saeima gala redakcijā pieņē-
ma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, 
kas paredz, ka no 01.01.2017. paaugstina 
dabas resursu nodokli sadzīves atkritu-
miem. Likme par vienas tonnas sadzīves 
atkritumu apglabāšanu pieaug divas rei-
zes — no 12 € uz 25 €, bet līdz 2020. gadam — 
līdz 50 €. 

Dabas resursa nodokļa pieauguma dēļ 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mak-
sa Dundagas novadā no 1. I ir 9,21 €/m3 bez 
PVN. Tātad 1 tonnas sadzīves atkritumu 
apglabāšanas tarifa pieaugums paredz 13 € 
bez PVN, bet 1 m3 sadzīves atkritumu apgla-
bāšanas izmaksu pieaugums — 2,05 € bez 
PVN. Līdz ar to iedzīvotājiem, kas mājsaim-
niecībās izmanto 0,24 m3 sadzīves atkritumu 
konteineru un kas līdz šim par tā izvešanu 
maksāja 2,09 € ar PVN, turpmāk maksās 

2,67  € ar PVN par vienu izvešanas reizi mē-
nesī. Tarifa pieaugums šāda lieluma kontei-
neram ir 0,58 € ar PVN. 

Tarifi palielinās arī dažādu atkritumu 
nogādāšanai Piejūra šķirošanas un pārkrau-
šanas stacijās un poligonā Janvāri. Līdz šim 
nešķiroti sadzīves atkritumi maksāja 
28,44 €/t, bet tagad, pieskaitot 25 € dabas 
resursu nodokli un PVN, par to nodošanu 
būs jāmaksā 64,66 €/t. Tas attiecas arī uz 
vecām riepām un liela izmēra atkritumiem. 

Bioloģiski noārdāmiem atkritumiem da-
bas resursu nodokli nepiemēro. Tiem sagla-
bājas līdzšinējais tarifs — 13,77 €/t. Būvnie-
cības atkritumi poligonā Janvāri turpmāk 
maksās 40,58 €/t ar PVN, bet azbestu satu-
roši būvmateriāli — 99,86 €/t, ko apliek ar 
45 € dabas resursu nodokli. 

Bez maksas gan fiziskas, gan juridiskas 
personas atkritumu poligonā Janvāri Talsu 
novadā un Rojas atkritumu pārkraušanas un 
šķirošanas stacijā aiz vecās izgāztuves var 
nodot papīru, kartonu, makulatūru, tetrapa-
kas, stikla iepakojumu (pudeles, burkas), 
plastmasas taru (PET pudeles, maisiņus, 
plēves, ķīmijas pudeles un kannas), metāla 
iepakojumus (kārbas, skārdenes, vāciņus), 
luminiscentās spuldzes, metāllūžņus, kā arī 
sadzīves elektrotehniku (ledusskapjus, plī-
tis, televizorus, datorus, veļas mazgājamās 
mašīnas u.c.). 

Poligona Janvāri darba laiks: darba dienās 
plkst. 8.00–19.00, sestdienās plkst. 8.00–
17.00, svētdienās — slēgts.  

 

Inguna Pekmane,  
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 

 
Vides apsaimniekošanas uzņēmums 

Eco Baltia vide ieviesis jaunu bezmak-
sas tālruņa numuru 8717.  

Saziņai ar uzņēmumu varēs izmantot arī 
esošo klientu apkalpošanas tālruņa numuru 
67799999. Klientu apkalpošanas centrs pie-
ņem zvanus darba dienās no plkst. 9.00 līdz 
plkst. 17.00. Aicinām arī rakstīt uz e-pastu: 
kurzeme@vide.ecobaltia.lv. 

Daiga Grūbe, Eco Baltia grupa preses sekretāre 

Dažāda garuma vēstis 

Par atkritumu apsaimniekošanu 

Kas jāzina pašvaldības zemes nomniekam? 
 

Pašvaldība aicina Dundagas novada iedzīvotājus, kas ir pašvaldības zemes nomnie-
ki vai vēlas par tādiem kļūt, pievērst uzmanību gan savām zemes lietotāja — nomnieka 
tiesībām, gan pienākumiem.  

Gaidām jaunus dalībniekus mūsu pulciņā. 
Nākamais pasākums notiks 19. III plkst. 13.00 
Dundagas vidusskolā. Sīkākas ziņas pa tel. 
26559472. 

 
Paldies vidusskolas direktorei un skolas 

saimei par atļauju izmantot skolas telpas mūsu 
pasākumiem!  

Klubiņš Sendienas 

Mīļie, senie Dundagas kolhoza šoferi! 
Šoferi, arī jūsu kolēģi ikdienā, darbnīcās, 

servisā, kā arī dzīves draugi! Mēģināsim atkal 
satikties kā senāk — 18. II plkst. 18.00 Dun-
dagas kultūras namā. Lūdzu, informējiet mūs 
pa tel. 28705547  un 28337852. 

Jūsu dispečeres 

mailto:kurzeme@vide.ecobaltia.lv
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Kas ir latviešu nacionālais sporta veids? Protams, domas par to vienmēr dalīsies. 
Liela daļa vienmēr iestāsies par basketbolu, daļa allaž paliks uzticīga melnās ripas 
dzenātājiem, ziemas peldēšanas cienītāji stāvēs un kritīs par «roņiem». Tomēr taisnī-
ba noteikti ir arī tiem, kas novusu sauc par tautas sportu. Pēdējā laikā novuss pie 
mums ir pilnīgi atdzimis, un vietējā čempionātā kijas krusto gan Kolkā (attēlā), gan 
Dundagā, Brīvā laika pavadīšanas centrā. Tamāras Kaudzes foto 

Vēl viens notikums ar lielo «N»! Jurģu diena 16. I bija mūsu kaimiņiem,  
a/s «Latvijas valsts meži». Ziemeļkurzemes klientu centrs tagad atrodas pils parka 
galā. 24. I to svinīgi atklāja. Jau pirmajās dienās pēc ievākšanās «mežinieki» slavēja 
jauno ēku, kas ir videi draudzīga un kuras būvniecībā galvenokārt izmantots koks. 
«Latvijas valsts meži» cer ar labu paraugu iedrošināt, ka iespējams būvēt pat ļoti lie-
las, mūsdienīgas koka mājas. Ingas Pētersones foto 

Kādreiz teica — meitene uz kalendāra vāka. Bet skaisti ir arī tad, kad meitenes zī-
mējums nokļūst uz kalendāra vāka. Divtik patīkami, ja zīmējuma autore ir mūsējā. 
Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības «Piejūra» rīkotajā skolēnu zīmējumu kon-
kursā Kristīnes Emerbergas (skolotāja Dace Čodera) darbs izraudzīts kalendāra vā-
kam. Kalendārā iekļauti arī citi Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu dar-
bi — Melisas Liepas «Līkā muiža» un Kristīnes Reinholdes «Lieldienu rīts» (skolotāja 
Sandra Dadze), kā arī Kolkas pamatskolas skolnieces Beātes Lindas Frišenfeldes 
darbs. 

Kurš gan nezina laivu kapsētu Mazirbē! Tie, kas aizbrauca uz lielo izstādi un gada-
tirgu Ķīpsalā, Dundagas stendā varēja raudzīt senu kuģa ribu, biedrības «Domesnes» 
īpašumu. Bet Saunagā, netālu no jūras, arī varam aplūkot kādas laivas atliekas un 
iztēloties, kā tā kādreiz braši šķēluši Dzintarjūras viļņus... Aļņa Auziņa foto 

Tas jāielāgo priekšdienām! Starptautiskajā izstādē un gadatirgū «Balttour» izstāžu 
zālē «Ķīpsala» Dundagas novads pirmoreiz piedalījās ar savu atsevišķu stendu. Uz-
raksts «Dundaga–Šlītere–Kolka» pievilināja daudzus, mūs pamanīja, mūs izvaicāja, 
mūs intervēja un solīja braukt šurp un visu apskatīt, sajust un piedzīvot. Redzēsim, kā 
tas piepildīsies nākamajā vasarā! Ances Remesas foto 

Gripa uzbrūk ne tikai cilvēkiem, bet arī putniem. Putnu gripas dēļ no 1. III līdz 31. V 
daudz aizliegumu — turēt mājputnus ārā; mājputnu izbraukuma tirdzniecība; mājput-
nu turēšanas vietās nedrīkst uzturēties nepiederošas personas. Putnu īpašniekam 
jānodrošina, lai mājputnu kopēji ir informēti par biodrošības prasībām un tās ievēro. 
Arī šai zosij jābūt informētai un turpmāk jāsamierinās ar mājas arestu... Dundadznie-
ka foto 


