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Divus ozolus iestādīs arī Dundagas nova-
dā. Vienu — Dundagā iepretim a/s Latvijas 
valsts meži biroja ēkai Parka ielā 1, otru — 
Mazirbē pie Lībiešu tautas nama.   

Dundagā ozolu stādīsim plkst. 11.00 bla-

kus 17. gadsimtā veidotajam muižas parkam, 
iepretim  ozolam, kura attēls redzams uz 
1919. gadā izdotās Latvijas simts rubļu nau-
daszīmes. Ozolus stādīs mūsu jaunā paau-
dze — Dundagas vidusskolas izcilākie un 
talantīgākie jaunieši, lai simboliski ar savu 
klātbūtni iedrošinātu un spēcinātu ozolu 
augt dižam un stipram. 

Šogad Dundagas pagastam aprit 150 gadu! 
Lai atzīmētu šo notikumu, blakus Latvijas 
simtgades ozolam iestādīsim vēl vienu — 
Dundagas pagasta jubilejas ozolu. 

Pasākuma dalībnieki varēs nodot savu 
vēlējumu Latvijai un savai dzimtajai vietai, 
saņemot  ozolu stādīšanas dalībnieka lieci-
nieka zīmi. 

Pasākumu kuplinās Dundagas vidusskolas 
un Dundagas novada jauktais koris, zēnu 
ansamblis, jauniešu tautas deju kolektīvs  
Dun-dang un jaunsargi. 

Pēc tam dosimies uz Mazirbi, kur ozolu 
stādīsim pie Lībiešu tautas nama, kas 1939. 

gadā uzcelts ar lībiešu radu tautu — igauņu, 
somu un ungāru — palīdzību. Šeit lībiešu 
saieta pasākumos pulcējas lībiešu dzimtu 
pēcteči un piekrastes ciemu ļaudis. Dziedās 
Kolkas lībiešu ansamblis Laula. Pasākuma 

viesus uzņems Līvu savienības ļaudis. Ozolu 
stādīs trīs paaudžu Ēriki Kāpbergi — vectēvs, 
dēls un mazdēls — senas un leģendāras lībie-
šu dzimtas pēcteči, darbīgi un atsaucīgi, īste-
ni līvu lietas patrioti.  

Šajā dienā simts Latvijas valsts simtgades 
ozolus iestādīs 43 Latvijas pierobežas pašval-
dībās,  stādīšanu vienlaikus uzsākot no čet-
riem galējiem Latvijas punktiem. 

Akciju Apskauj Latviju! rīko Iekšlietu mi-
nistrija sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades 
biroju, organizācijām Latvijas mazpulki un 
Jaunsardze un Latvijas pašvaldībām. Savukārt 
ozolu stādus gādās a/s Latvijas valsts meži. 
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4. maijā ar akciju Apskauj Latviju! iesāksies Latvijas valsts simtgades svinības. Ik-
vienam Latvijas cilvēkam ir iespēja piedalīties un kļūt par šī vēsturiski unikālā notiku-
ma līdzveidotāju. Iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos vai pierobežas teri-
torijās, simboliski izveidojot Latvijas garīguma sardzi, stiprinot Latvijas tautas vienotī-
bas un piederības izjūtu savai zemei.  

4. lpp. Novada ielas un ceļi — no «a» līdz «z».  

5. lpp. Lauku ļaužu ievērībai. 

6. lpp. 
Dundaga — Ziemeļkurzemes  
sikspārņu galvaspilsēta. 

7. lpp. Sadziedājušies, bet nav duets. 

9. lpp. 
Savdabīgo Dundagas mecenātu  
Egīdiju Sokoloviču atceroties.  

10. lpp. Jauno mākslinieku sasniegumi. 

Savas vēlēšanās ir ikvienam. Lielā-
kas, mazākas, skaļi paustas un slepenas. 
Viegli piepildāmas un tādas, kas visdrī-
zāk neīstenosies. 

Vēlēšanas kā tādas pilnīgi noteikti 
notiks. Tikpat skaidrs, ka ikkatram sa-
rakstam ir savas vēlēšanās, kam kodolī-
gi jāatspoguļojas programmā. Savukārt 
vēlētājiem ir vēlēšanās, lai tas viss būtu 
patiesi, sasniedzami, lai zem 4 000 zīmju 
leduskalna redzamās daļas nebūtu kā-
das slepenas vēlēšanās. 

Jā, šis ir arī neapmierinātības un 

nepiepildītu gaidu laiks. Reizē neīsteno-
tas cerības un skatiens nākotnē... Kā 
būs? Cik daudz tas atkarīgs no mums, 
vēlētājiem? Vai ir jēga piedalīties? 

Vairākas paaudzes atceras padomju 
laikus, kad lozungi aicināja visus doties 
uz vēlēšanām, un bija skaidrs, ka tās ir 
pilnīgas muļķības. Toreiz nebija jādomā 
un nebija iespēju kaut ko ietekmēt. 
Tagad katra rīcībā ir viņa galva un brīvā 
griba, un nesalīdzināmi lielāka iespēja 
salāgot vēlēšanās ar vēlēšanām. 

Alnis Auziņš 

• Pērnvasar parka vecajam dižozolam, Naudas ozola 
kaimiņam,  nolūza viens žuburs.  Steigsim abiem bla-
kus stādīt mazu brālīti!                    Dundadznieka foto 
• Mazirbē, lībiešu galvaspilsētā, stādīsim otru ozolu. 
Lai tas apliecina mazās, bet lepnās līvu tautas spēku 
pastāvēt par spīti visām vētrām! 

Foto no Līvu savienības albuma 

Aprīlī un maijā 
Dundagā 

16. IV plkst. 13.00 Lieldienu pasākumi 
(sk. 11. lpp.). 

18. IV plkst. 17.00 pilī koncerts Dzejnie-
ka mīla — Rinalds Kandalincevs (baritons), 
Endijs Renemanis (klavieres). Ieeja brīva. 

22. IV Lielā talka (sk. 9. lpp.). 
30. IV plkst. 14.00 pilī izrāde Silvija. 

Piedalās Evija Skulte, Dace Makovska, Aīda 
Ozoliņa, Ivars Puga, Voldemārs Šoriņš. 
Biļetes par 7 €, 6 €, 5 €. Biļešu iepriekšpār-
došana pilī, var rezervēt pa tel. 22021270 
un 29141121. 

2. V plkst.18.00 pils mazajā zālē grāma-
tas Ziemeļkurzemes tautas dziesmas skanīga 
prezentācija. Piedalīsies grāmatas autors 
Uldis Punkstiņš. 

3. V plkst. 16.00 pilī Ziemeļkurzemes 
stīgu orķestra koncerts. Muzicēs Talsu, 
Rojas un Dundagas mūzikas skolu audzēk-
ņi, absolventi un pedagogi. 

4. V Latvijas simtgades svinību atklāša-
na — Apskauj Latviju!. Ozolu stādīšanas 
akcija Dundagā pie a/s Latvijas valsts meži 
jaunās ēkas, Mazirbē — pie Lībiešu tautas 
nama. 

20. V Ģimeņu dienas pasākums. 
 

Kolkas tautas namā 
16. IV Lieldienu pasākumi (sk. 11. lpp.). 
22. IV plkst. 13.00 Kolkas pensionāru 

apvienība Sarma un ansamblis Sarma ie-
lūdz uz 20 gadu jubilejas pasākumu.  

4. V plkst. 14.00 par godu Latvijas Re-
publikas neatkarības deklarēšanas gada-
dienai koncertprogramma Satikšanās. Lat-
vijas Nacionālā teātra aktieris, Latvijas 
Nacionālās operas un baleta tenors Juris 
Jope un ģitārists Linards Šveklis ieprieci-
nās ar Raimonda Paula dziesmām un 
Imanta Ziedoņa dzeju. Ieeja brīva. 

Dundagas novada vēlēšanu komisijas 
darba laiks kandidātu sarakstu pie-
ņemšanai pašvaldību vēlēšanām 
3.  jūnijā 
 

14. aprīlī plkst. 9.00–11.00 
15. aprīlī plkst. 9.00–11.00,  

iepriekš piesakot 
16. aprīlī nepieņem 
17. aprīlī plkst. 9.00–11.00 
18. aprīlī plkst. 14.00–17.00 
19. aprīlī plkst. 9.00–12.00 
20. aprīlī plkst. 14.00–16.00 
21. aprīlī plkst. 12.00–15.00 
22. aprīlī plkst. 9.00–12.00,  

iepriekš piesakot 
23. aprīlī nepieņem 
24. aprīlī plkst. 14.00–18.00. 
Pieteikumi jāiesniedz domes administra-

tīvajā ēkā Dundagā, Pils ielā 5–1.  
Tel. 63237850, 26342122.  
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Apstiprināti ar Dundagas novada domes 
23.02.2017. lēmumu nr. 40 (prot. nr. 2., 7. p.) 

 

Saistošie noteikumi nr 5. Par nekusta-
mā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un 
nekustamā īpašuma nodokļa piemēroša-
nu 

Izdoti saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma 
nodokli 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 3. panta 1.4 
daļu, 5. panta 1.1 daļu, 5. panta trešo daļu un 9. panta 
otro daļu. 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Dundagas novada pašvaldība īsteno likumā Par 
nekustamā īpašuma nodokli noteiktās tiesības 
attiecībā uz Dundagas novada administratīvajā 
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašu-
miem, kā arī nosaka kārtību, kādā Dundagas 
novada administratīvajā teritorijā tiek piemē-
roti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. 
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 

2.1. nodoklis — nekustamā īpašuma nodoklis; 
2.2. vientuļš — persona, kurai nav bērni, nav 
citu apgādnieku un nav noslēgts uztura lī-
gums (atbilstību vientuļas personas statusam 
apliecina iesniegumā); 
2.3. ģimene — Sociālo pakalpojumu un soci-
ālās palīdzības likuma 33. panta pirmās daļas 
izpratnē; 
2.4. daudzbērnu ģimene — Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 1. panta 16. punkta iz-
pratnē. 

II. Nekustamā īpašuma objekti, kas netiek 
aplikti ar nodokli, un nodokļa maksāšanas 
paziņojuma piespiedu izpilde 
3. Ar nodokli neapliek dzīvojamo māju palīg-
ēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m², 
izņemot garāžas. 
4. Nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu 
izpilde tiek veikta 7 gadu laikā no nodokļa 
samaksas termiņa iestāšanās brīža. 

III. Nodokļa atvieglojumi 
5. Nodokļa atvieglojumus piešķir šādos gadīju-
mos: 

5.1. maznodrošinātai personai un personai, 
kas dzīvo maznodrošinātā ģimenē, par liku-
mā Par nekustamā īpašuma nodokli 3. panta 
pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minēta-
jiem nodokļa objektiem un tiem piekritīgo 
zemi — 25 procentu apmērā no nodokļa sum-
mas; 
5.2. pensionāram par nekustamo īpašumu, 
kas viņam pieder vismaz 5 gadus vai īpašuma 
tiesības uz to iegūtas uz mantojuma tiesību 
pamata, ja iepriekšējā taksācijas periodā 
vidējie mēneša ienākumi katram ģimenes 
loceklim nepārsniedz 150 euro — 25 procentu 
apmērā no nodokļa summas; 
5.3. vientuļam pensionāram par nekustamo 
īpašumu, kas viņam pieder vismaz 5 gadus 
vai īpašuma tiesības uz to iegūtas uz manto-
juma tiesību pamata, ja iepriekšējā taksācijas 
periodā vidējie mēneša ienākumi viņam ne-
pārsniedz 200 euro — 25 procentu apmērā no 
nodokļa summas; 
5.4. personai ar I vai II grupas invaliditāti par 
īpašumu, kas viņai pieder vismaz 5 gadus vai 
īpašuma tiesības uz to iegūtas uz mantojuma 
tiesību pamata, ja iepriekšējā taksācijas peri-
odā vidējie mēneša ienākumi katram ģime-
nes loceklim nepārsniedz 150 euro — 25 pro-
centu apmērā no nodokļa summas; 
5.5. vientuļai personai ar I vai II grupas inva-
liditāti par īpašumu, kas viņai pieder vismaz 
5 gadus vai īpašuma tiesības uz to iegūtas uz 
mantojuma tiesību pamata, ja iepriekšējā 
taksācijas periodā vidējie mēneša ienākumi 
viņai nepārsniedz 200 euro — 25 procentu 
apmērā no nodokļa summas; 
5.6. daudzbērnu ģimenes loceklim, ja iepriek-
šējā taksācijas periodā vidējie ienākumi kat-
ram ģimenes loceklim mēnesī nepārsniedz 
150 euro — 25 procentu apmērā no nodokļa 
summas; 
5.7. par zemi, ēkām un būvēm, kuras kā vie-
nots īpašums pilnībā pieder juridiskai perso-
nai un kurās šī juridiskā persona, kas ir ražo-
šanas uzņēmums (šeit un turpmāk ar juridis-
ku personu saprot uzņēmumu un ražošanu, 
kas atbilst NACE klasifikācijas sistēmas C 

līmenim — apstrādes rūpniecība), iepriekšējā 
taksācijas periodā ir veikusi kapitāla investī-
cijas, lai uzlabotu esošo ražošanu (investīcijas 
ražošanas iekārtu iegādē un uzstādīšanā) 
vismaz 10 000 euro (neieskaitot PVN) — 25 
procentu apmērā no nodokļa summas; 
5.8. par zemi, ēkām un būvēm, kuras kā vie-
nots īpašums pilnībā pieder juridiskai perso-
nai un kurās šī juridiskā persona ir veikusi 
kapitāla investīcijas vismaz 50 000 euro 
(neieskaitot PVN) jaunas ēkas vai būves būv-
niecībā, esošas ēkas vai būves rekonstrukcijā 
vai renovācijā savas ražošanas funkcijas no-
drošināšanai, sākot ar otro gadu pēc objekta 
nodošanas ekspluatācijā — 25 procentu ap-
mērā no nodokļa summas; 
5.9. par zemi, ēkām un būvēm, kuras kā vie-
nots īpašums pilnībā pieder juridiskai perso-
nai, ja šī juridiskā persona iepriekšējā taksā-
cijas periodā attiecīgajā nekustamajā īpašu-
mā vidējo darbinieku skaitu palielinājusi par 
1 līdz 5 darbiniekiem (šeit un turpmāk vidējo 
darbinieku skaitu aprēķina, saskaitot juridis-
kajā personā strādājošos darbiniekus pirms-
taksācijas gada katra mēneša pēdējā datumā 
un summu dalot ar mēnešu skaitu) un darbi-
nieku vidējā darba samaksa (šeit un turpmāk 
darbinieku vidējo darba samaksu aprēķina, 
dalot juridiskās personas pirmstaksācijas 
gadā darbiniekiem izmaksāto samaksu ar 
vidējo darbinieku skaitu un mēnešu skaitu) 
šajās darba vietās nav bijusi zemāka par 70 
procentiem no nozares vidējās darba samak-
sas — 25 procentu apmērā no nodokļa sum-
mas; 
5.10. par zemi, ēkām un būvēm, kuras kā 
vienots īpašums pilnībā pieder juridiskai 
personai, ja šī juridiskā persona iepriekšējā 
taksācijas periodā attiecīgajā nekustamajā 
īpašumā vidējo darbinieku skaitu palielināju-
si par 6 līdz 20 darbiniekiem un darbinieku 
darba samaksa šajās darba vietās nav bijusi 
zemāka par 70 procentiem no nozares vidē-
jās darba samaksas — 25 procentu apmērā no 
nodokļa summas; 
5.11. par zemi, ēkām un būvēm, kuras kā 
vienots īpašums pilnībā pieder juridiskai 
personai, ja juridiskās personas attiecīgajā 
nekustamajā īpašumā strādājošo darba sa-
maksa iepriekšējā taksācijas periodā nav 
bijusi zemāka par 90 procentiem no nozares 
vidējās darba samaksas — 25 procentu apmē-
rā no nodokļa summas. 

6. Šo noteikumu 5.1.–5.6. apakšpunktā noteik-
tie nodokļa atvieglojumi tiek piemēroti perso-
nām, kuru dzīvesvieta reģistrēta Dundagas 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

IV. Nodokļa atvieglojumu  
piemērošanas kārtība 
7. Lai saņemtu saistošajos noteikumos noteik-
tos nodokļa atvieglojumus, nodokļa maksātā-
jam līdz taksācijas gada 31. martam jāiesniedz 
pašvaldībai motivēts rakstveida iesniegums 
par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, pievie-
nojot nepieciešamos dokumentus. Šajā punktā 
noteiktais neattiecas uz 5.1 .apakšpunktā no-
teikto atvieglojumu, ko pašvaldība piemēro, 
pamatojoties uz pašas rīcībā esošo informāci-
ju. 
8. Iesniegumus par nodokļa atvieglojumu pie-
šķiršanu izskata un lēmumu pieņem Dundagas 
novada pašvaldības Centrālā administrācija. 
9. Šo noteikumu 5.1.–5.6. un 5.9.–5.11. apakš-
punktā noteiktie nodokļa atvieglojumi tiek 
piemēroti uz termiņu — 1 taksācijas periods. 
Šo noteikumu 5.7. un 5.8. apakšpunktā noteik-
tie nodokļa atvieglojumi tiek piemēroti uz 
termiņu — 5 taksācijas periodi. 
10. Lai saņemtu šo noteikumu 5.7. vai 5.8. 
apakšpunktā noteikto nodokļa atvieglojumu, 
iesniegumam ir jāpievieno investīcijas aplieci-
noši dokumenti — akts par objekta nodošanu 
ekspluatācijā, tāmes ar izmaksu atšifrējumiem, 
izdevumus apliecinoši dokumenti (rēķini, 
maksājuma uzdevumi, norēķinu kontu izraksti 
u.tml.), līgumu kopijas. 
11. Lai saņemtu šo noteikumu 5.9. vai 5.10. 
apakšpunktā noteikto nodokļa atvieglojumu, 
iesniegumam ir jāpievieno apliecinājums par 

vidējo darbinieku skaitu uzņēmumā divos 
iepriekšējos pārskata gados un apliecinājums 
par darbinieku vidējo darba samaksu iepriek-
šējā pārskata gadā. 
12. Nodokļa atvieglojumi netiek summēti. 
Nodokļa atvieglojumi tiek piemēroti tikai vie-
nam īpašumam, kas var sastāvēt no zemes, 
ēkām un būvēm. Ja vienlaikus ir tiesības sa-
ņemt nodokļa atvieglojumu uz dažādiem pa-
matiem, piemēro lielāko no atlaidēm. 
13. Nodokļa atvieglojumi tiek piemēroti, ja 
personai nav valstī noteikto nodokļu, to skaitā 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemak-
su, maksājumu parādi. Šajā punktā noteiktais 
neattiecas uz šo noteikumu 5.1. apakšpunktā 
noteikto atvieglojumu. 

V. Noslēguma jautājumi 
14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par 
spēku zaudējušiem Dundagas novada pašvaldī-
bas domes 24.03.2010. saistošos noteikumus 
nr. 8 Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes 
nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu Dundagas 
novadā. 
15. Šo noteikumu 3. un 4. punkts stājas spēkā 
01.01.2018. 
16. 2017. gadā šo saistošo noteikumu 7. punktā 
noteikto iesniegumu var iesniegt līdz 30. jūni-
jam. 

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada do-
mes 23.03.2017. saistošajiem noteikumiem 
nr. 5 Par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
miem un nekustamā īpašuma nodokļa piemēroša-
nu 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Dundagas novada pašvaldība īsteno likumā 
Par nekustamā īpašuma nodokli noteiktās tiesī-
bas attiecībā uz Dundagas novada adminis-
tratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem 
īpašumiem, kā arī nosaka kārtību, kādā Dun-
dagas novada administratīvajā teritorijā tiek 
piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumi. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības 
pamatojums. Pašlaik spēkā ir Dundagas no-
vada pašvaldības domes 24.03.2010. saistošie 
noteikumi nr. 8 Par nekustamā īpašuma nodok-
ļa un zemes nomas maksas atvieglojumu piešķir-
šanu Dundagas novadā (turpmāk arī — saisto-
šie noteikumi), kas daļēji risina arī tos jautā-
jumus, kurus plānot regulēt ar piedāvāto 
saistošo noteikumu projektu (turpmāk arī — 
projekts).  

Saistošajos noteikumos konstatēti vairāki 
trūkumi, piemēram: 1) tie nosaka neizpirktās 
lauku apvidus zemes nomas maksas atvieglo-
jumus, bet to lietderība ir apšaubāma, jo 
šādas zemes nomas maksa jau ir samērā 
zema; 2) zemes nomas maksas atvieglojumu 
regulējuma ietveršana saistošajos noteiku-
mos, kuros galvenokārt regulē nekustamā 
īpašuma nodokli, nav laba prakse, jo tie ir 
maz saistīti regulējuma priekšmeti; 3) saisto-
šajos noteikumos noteikts, ka nodokļa at-
vieglojumus piešķir vientuļiem pensionā-
riem un vientuļiem 1. un 2. grupas invalī-
diem, bet nekur saistošajos noteikumos vai 
augstāka juridiskā spēka normatīvajos aktos 
nav sniegta termina «vientuļš» definīcija; 4) 
saistošajos noteikumos noteikts, ka iesnie-
gums par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 
iesniedzams līdz taksācijas gada 15. janvā-
rim, bet ir iespējams šo termiņu noteikt ilgā-
ku. 

1. Projekta daži jaunievedumi: 1) tiek 
sniegta termina «vientuļš» definīcija; 2) līdz 
šim pašvaldība katru gadu ar atsevišķiem 
saistošajiem noteikumiem lēma par to, ka ar 
nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, 
ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m² (izņemot 
garāžas), — projektā ietverts regulējums arī 
šim gadījumam; 3) daļēji grozīts uz nodokļa 
atvieglojumu tiesīgo subjektu loks; 4) pare-
dzēts, ka maznodrošinātai personai par tai 
piemērojamo nodokļa atvieglojumu nebūs 
jāraksta iesniegums, nodokļa atvieglojumu 
piemēros pašvaldība, pamatojoties uz tās 
rīcībā esošo informāciju; 5) tiek noteikts, ka 
lēmumu par nodokļa atvieglojuma piešķirša-
nu pieņems Centrālā administrācija; 6) no-
teiktos gadījumos nodokļa atvieglojumi tiek 
piešķirti 1 taksācijas periodam un noteiktos 
gadījumos 5 taksācijas periodiem; 6) tiek 
noteikts, ka nodokļa atvieglojums tiek no-

teikts, ja personai nav nodokļu maksājumu 
parādu; 7) līdz šim pašvaldība katru gadu ar 
atsevišķiem saistošajiem noteikumiem lēma 
par nodokļa maksāšanas paziņojuma piespie-
du izpildes termiņu noteiktiem gadīju-
miem, — projektā ietverts regulējums arī šim 
gadījumam (pēc konsultācijām ar nekustamā 
īpašuma nodokļa speciālistu tika konstatēts, 
ka atbilstošāks termiņš būtu 7 gadi). 

3. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz pašvaldības budžetu. Pēc apzinā-
tām daudzbērnu ģimenēm 2017. gadā iespē-
jamie atvieglojumi būtu 238,58 €, kas neat-
stāj būtisku ietekmi uz budžetu. 

4. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā. Ietekmē — atsevišķās uzņēmējdar-
bības jomās varētu būt iespēja saņemt no-
dokļa atvieglojumus. 

5. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz administratīvajām procedūrām. 
Ietekmē — būs nepieciešams veikt papildu 
administratīvās procedūras, lai pieņemtu 
lēmumus. 

6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām. Nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
 

* * * 
 

Apstiprināti ar Dundagas novada domes 23.03.2017. 
lēmumu nr. 57 (prot. nr. 3., 3. p.) 

 

Saistošie noteikumi nr. 6 Grozījumi 
Dundagas novada pašvaldības domes 
28.01.2016. saistošajos noteikumos nr. 
4 «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā» 

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta 
trešo daļu; likuma Par dzīvojamo telpu īri 36.1 panta 
pirmo un trešo daļu; likuma Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā 7. panta sesto daļu, 14. panta 
septīto daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 
24. panta pirmo daļu. 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2016. 
gada 28. janvāra saistošajos noteikumos nr. 4 
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
šādus grozījumus:  
1. Izteikt saistošo noteikumu 4. punktu šādā 
redakcijā: «4. Lēmumu par palīdzības sniegša-
nu pieņem Dundagas novada pašvaldības do-
me (turpmāk iestāde), izņemot lēmumu par 
dzīvokļa pabalsta sniegšanu, kuru pieņem 
saistošajos noteikumos par dzīvokļa pabal-
stiem noteiktās institūcijas. Iestādes adminis-
tratīvos aktus un faktisko rīcību var pārsūdzēt 
administratīvajā tiesā». 
2. Izteikt saistošo noteikumu 8.1. apakšpunktu 
šādā redakcijā: «8.1. aizpilda Dundagas novada 
pašvaldības Centrālās administrācijas apstipri-
nāta parauga veidlapu (iesniegumu), kas publi-
cēta pašvaldības interneta vietnes 
www.dundaga.lv sadaļā «Pakalpojumi» vai 
iesniedz iesniegumu brīvā formā;». 

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
  

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada do-
mes 23.03.2017. saistošajiem noteikumiem 
nr. 6 Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 
domes 28.01.2016. saistošajos noteikumos nr. 4 
«Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. 
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai 
noteiktu, ka lēmumu par palīdzības sniegša-
nu pieņem Dundagas novada pašvaldības 
dome. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības 
pamatojums. Līdz šim saistošajos noteiku-
mos noteikts, ka lēmumu par palīdzības 
sniegšanu pieņem Dundagas novada pašval-
dības Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija. 
Minētā komisija tiek likvidēta, tāpēc nepie-
ciešams noteikt citu institūciju. 

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

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

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

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

 

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
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Atļāva grozīt Kubalu skolas-muzeja bu-
džetu. 

Grozīja noteikumus par palīdzību dzīvok-
ļu jautājumos un mainīja jautājumu izskatī-
šanas kārtību. 

Grozīja saistošos noteikumus Par Dundagas 
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. 

Apstiprināja Ceļu fonda finanšu līdzekļu 
izlietojuma un rīcību plānu 2017. gadam (sk. 
arī 4. lpp.). Kolkas pagastā ceļam nr. 2 Vaide–
Saunags 2,2 km garumā virsma jāatjauno ar 
granti, jānovāc apaugums, jātīra grāvji. Ap-
tuvenās izmaksas 22 000 €. Dundagas pagastā 
uz grants ceļiem atsevišķos posmos veicamie 
darbi: nr. 7 Vecā skola–Dravnieki jānovērš iesē-
dumi; nr. 26 Kubele–Stirniņi (Būdeni) no 2, 300 
km līdz 3,100 km jāatjauno grāvji: nr. 21 Vec-
vagari–Pernītes jāatjauno caurtekas; nr. 36 
Avotiņi–Kalēji jāatjauno grants segums 0,100 
km līdz 0,150 km, 0,700 km līdz 0,800 km, 
1,550 km līdz 2,200 km — pavisam 0,800 km 
kopgarumā; nr. 8 Lateve–Popnieki jāatjauno 
grants segums 2,000 km līdz 2,600 km; nr. 32 
Silkalēji–Dūmeles kapi jānovāc apaugums; nr. 
28 Piltenes purvs jāatjauno grāvji 0,000 km 
līdz 0,400 km; nr. 47,48,49 Dīķlejas–Anaži, Pū-
polu ceļam un Gobleju ceļam jālabo grants 
segums; nr. 17 Pāces ielas grants posms jāpa-
pildina ar asfalta granulātu; Sporta ielas nr. 
12 dubultā apstrāde ar šķembām 276 m garu-
mā; Pils ielas nr. 1 dubultā apstrāde ar šķem-

bām 800 m garumā. Pils ielas apstrāde pama-
tojama ar a/s Latvijas valsts meži (LVM) trans-
porta plūsmas novirzīšanu no Dundagas vēs-
turiskā centra pa Pils ielu virzienā uz SIA 
Dundaga un Brīvības ielu un putekļainības 
novēršanu, kā arī LVM iesniegumu par satik-
smes organizēšanu Pils ielā. Aptuvenās šo 
darbu izmaksas ir 22 000 €. 

Noteica šādu Ceļu fonda finanšu līdzekļu 
izlietojuma sadalījumu 2017. gadā: sniega 
tīrīšanai 16 000,00 €; ceļu greiderēšanai 
10 000,00 €; bedrīšu remontam ar šķembām 
un asfaltbetonu 10 000,00 €; ceļu virsmas 
atjaunošanai, uzlabošanai ar granti, grants 
iegādei, dubultai apstrādei ar šķembām, 
grāvju tīrīšanai 60 000,00 €; zāles pļaušanai, 
ceļazīmju, marķējuma un apmaļu atjaunoša-
nai 40 00,00 €; rezervei 7000,63 €. 

Apstiprināja projektu konkursa Atbalsts 
vietējo iniciatīvu projektiem 2017. gadā vērtēša-
nas komisiju: Lauris Laicāns, Baiba Reimane, 
Zinta Eizenberga, Iveta Bekmane-Avota, 
Gunta Abaja. 2017. gadā noteica Dundagas 
novada Attīstības programmas rīcības virzie-
nus Vides un Kultūras jomā. 

Piešķīra 3 021,76 € papildfinansējumu 
rentgena kabineta remontam Pils ielā 6. 

Piekrita uz 12 gadiem iznomāt nekustamo 
īpašumu Tilžas ar kadastra nr. 8850 005 0099. 

Nolēma piedāvāt a/s Latvijas valsts meži 
mainīt nekustamo īpašumu Upes 4 ar kadas-

tra numuru 8850 020 0196 pret nekustamo 
īpašumu Valsts mežs Anši ar kadastra apzīmē-
jumu 8850 008 0100, atsavinot to par nosacī-
to cenu 38745,02 €. 

Apstiprināja  nekustamā  īpašuma 
Gaviļkalns, kadastra nr. 8850 006 0058, cirsmu 
izsoļu rezultātus: Abas cirsmas nosolīja SIA 
Laskana – Mežs. 1. cirsmu par 8 340 €, 
2. cirsmu par 41 840 €. Iegūtos līdzekļus 
izmantos pašvaldības administratīvās ēkas 
Pils ielā 5, Dundagā, jumta nomaiņai.  

Nolēma nekustamā īpašuma Valsts mežs 
Dundaga – centrālais zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8850 020 0222 19,3867 
ha noteikt zemes lietošanas mērķi 0201 Zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība un 2,26 ha — zemes lietošanas 
mērķi 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja 
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā 
lietošanas mērķa.  

Apstiprināja zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma Eniņi sadalīšanai 2 daļās. 

Piekrita sadalīt nekustamo īpašumu Ezeru 
Zaļmeži ar kadastra nr. 8850 002 0085.  

Nolēma mainīt nekustamajam īpašumam 
Ozolkalni ar kadastra nr. 8850 001 0091 nosau-
kumu uz Ozolzīles. 

Nolēma iznomāt medību tiesības nekusta-
majos īpašumos: Dzeņi, kadastra apzīmējums 
8850 010 0041, 7,9 ha, valsts īpašums; kadas-
tra apzīmējums 8850 010 0131, 9,4 ha, valsts 
īpašums; Salmenes, kadastra apzīmējums 
8850 017 0109, 8,8 ha, pašvaldības īpašums; 
Akmeņdārzu zeme, kadastra apzīmējums 8850 
010 0053, 7,0 ha, pašvaldības īpašums. 

Mainīja komisijas nosaukumu Starpinstitu-
cionālās sadarbības komisija darbam ar riska 

ģimenēm uz Starpinstitucionālās sadarbības 
komisija darbam ar ģimenēm. 

Nolēma Dundagas novada pašvaldības 
izpilddirektora prombūtnes laikā (atvaļinā-
jums, pārejošas darbnespējas laiks), ja amatā 
nav iecelts pašvaldības izpilddirektora viet-
nieks, par izpilddirektora pienākumu izpildī-
tāju iecelt pašvaldības Saimnieciskā dienesta 
vadītāju Andri Kojro, nosakot 30% piemaksu 
no Saimnieciskā dienesta vadītāja mēnešal-
gas. Aizvietotājs veic arī Centrālās adminis-
trācijas vadītāja pienākumus. Laikā, kad Dun-
dagas novada pašvaldības Saimnieciskā die-
nesta vadītājs Andris Kojro pilda pašvaldības 
izpilddirektora pienākumus, pakļautību pār 
pašvaldības Saimniecisko dienestu īsteno 
Dundagas novada pašvaldības domes priekš-
sēdētājs. Atļāva Andrim Kojro lēmuma 
1. punktā noteiktajā gadījumā savienot paš-
valdības Saimnieciskā dienesta vadītāja ama-
tu ar pašvaldības izpilddirektora amatu. 

Apstiprināja grozījumus Sociālā dienesta 
vadītājas darba līgumā. 

Ievēlēja Noriku Segliņu par Dundagas 
novada Bāriņtiesas locekli uz 5 gadiem. 

Pieņēma grozījumus Kolkas pamatskolas 
nolikumā. 

Atlika jautājumu par Kolkas pamatskolas 
turpmāko darbību uz Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas sēdi maijā. 

Apstiprināja Dundagas pils ilgtermiņa 
darbības stratēģiju 2017.–2025. gadam un 
ēkas Pastnieki ilgtermiņa darbības stratēģiju 
2019.–2025. gadam. 

Izteica rājienu Bāriņtiesas priekšsēdētājai. 
 

Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

   Ko tie nospriež, tas paliek  

 

Domes sēdē 23. martā 

Apstiprināti ar Dundagas novada domes 23.03.2017. 
lēmumu nr. 57 (prot. nr. 3., 3. p.) 

 

Saistošie noteikumi nr. 7 Grozījumi 
Dundagas novada pašvaldības domes 
16.06.2016. saistošajos noteikumos nr. 
10 «Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palī-
dzību speciālista nodrošināšanai ar dzī-
vojamo telpu» 

 

Izdoti saskaņā ar likuma Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā 21.1 panta otro daļu un 21.2 
panta otro daļu. 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 
16.06.2016. saistošajos noteikumos nr. 10 
Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speci-
ālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu šādus 
grozījumus:  

1. Izteikt saistošo noteikumu 4. punktu šādā 
redakcijā: «4. Lēmumu par palīdzību speciālis-
ta nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu pieņem 
Dundagas novada pašvaldības dome 
(turpmāk — iestāde). Iestādes administratīvos 
aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt adminis-
tratīvajā tiesā». 
2. Izteikt saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktu 
šādā redakcijā: «5.1. iesniedz aizpildītu Dunda-
gas novada pašvaldības Centrālās administrā-
cijas apstiprināta parauga veidlapu 
(iesniegumu), kas publicēta pašvaldības inter-
neta vietnes www.dundaga.lv sadaļā Pakalpojumi 
vai iesniedz iesniegumu brīvā formā;». 

 

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
  

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada do-
mes 23.03.2017. saistošajiem noteikumiem 
nr. 7 Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 
domes 16.06.2016. saistošajos noteikumos nr. 10 
«Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speci-
ālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu» 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. 
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai 
noteiktu, ka lēmumu par palīdzību speciālis-
ta nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu pieņem 
Dundagas novada pašvaldības dome. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības 
pamatojums. Līdz šim saistošajos noteiku-
mos noteikts, ka lēmumu par palīdzību spe-
ciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu 
pieņem Dundagas novada pašvaldības Dzīvo-

jamo telpu izīrēšanas komisija. Minētā komi-
sija tiek likvidēta, tāpēc nepieciešams no-
teikt citu institūciju. 

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

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

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

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

 

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 

No 6. līdz 8. 
martam Setomā 
reģionā Igauni-
jā notika Igau-
nijas–Latvijas 
pārrobežu sa-
darbības pro-
grammas finan-
sētā projekta Development and promotion of 
small ethno-cultural regions as tourism 
destinations — UNESCO tourism (Mazo 
etnokultūru reģionu attīstīšana un 
popularizēšana kā tūrisma galamērķi — UNESCO 
tūrisms, projekta nr. Est-Lat 15) uzsākšanas 
sanāksme. 

Tajā piedalījās projekta partneri, arī Dun-
dagas novada pašvaldības pārstāvji — projek-
ta vadītāja Ilze Šteine un projekta koordina-
tore Baiba Reimane. Mūsu pašvaldība ir viens 
no 12 partneriem un projektā līdz ar Vents-
pils novada pašvaldību pārstāvēs mazo etnis-
ko kultūru reģionu — Lībiešu krastu. 

Projektā apvienojas četri unikāli reģi-
oni — Setomā un Kihnu Igaunijā un Suiti un 
Lībiešu krasts Latvijā. Tajos senās kultūras 
tradīcijas vēl joprojām ir dzīvas, tās pastāv 
kā daļa no ikdienas. Senās tradīcijas, kurās 
ietilpst dziesmas, dejas, tautastērpi, reliģisko 
un tradicionālo svētku svinēšana, ēdieni un 
rokdarbi, ir iemesls, kāpēc trīs reģioni 
(Setomā, Kihnu un Suiti) ir iekļauti UNESCO 
nemateriālā mantojuma sarakstā. Tomēr šī 

unikālā kultūras mantojuma potenciālu un 
pasaulē plaši pazīstamo UNESCO zīmolu ne-
pilnīgi izmanto, lai šos reģionus popularizētu 
tūristiem. Lībiešu krasts nav iekļauts UNESCO 
nemateriālā mantojuma sarakstā, taču pro-
jekta laikā  gatavos pieteikumu tā iekļauša-
nai UNESCO sarakstā.  

Daudzi apmeklētāji un vietējās tūrisma 
firmas neizprot UNESCO zīmola nozīmi, tāpēc 
tas jāpadara visiem saprotamāks. Reģioni 
kopīgi mācīsies efektīvāk izmantot  šo zīmo-
lu, izmantojot citu reģionu pieredzi, piesais-
tot kultūras mantojuma speciālistus un tūris-
ma ekspertus. Šī būs unikāla iespēja lībie-
šiem apgūt citu etnisko reģionu pieredzi 
savas kultūras daudzināšanā. UNESCO sarak-
stā iekļauj tikai tās vietas, kurās ir autentisks 
kultūrvēsturiskais mantojums, tāpēc ir būtis-
ki apzināt sava vēsturiskā mantojuma vērtī-
bas un to atbilsmi pirmavotiem, ko tālāk var 
piedāvāt interesentiem kā neatkārtojamu un 
vienreizēju reģiona tūrisma produktu. 

Projekta mērķis ir radīt tūrisma produktu, 
kurā ir iesaistīti četri nelieli etnisko kultūru 

reģioni. Projekta partneri ir apņēmušies 
izveidot unikālu integrētu tūrisma produktu 
un daudzināt to kopā ar vietējo kultūrvēstu-
risko mantojumu, vietējo uzņēmēju pakalpo-
jumu piedāvājumiem un interesantākajām 
vietām. Darba gaitā taps četri dažādi maršru-
ti — Setu, Kihnu, lībiešu un Suitu reģionā, un 
tos reklamēs ar vienotu zīmolu. Projektā 
veidos vienotas tūrisma kartes, ceļvežus, 
izstrādās tūrisma plānus, grāmatas par katra 
reģiona kultūrvēsturisko mantojumu, kalen-
dārus, kā arī materiālus tūrisma ekspertiem 
par vietējo mantojumu izmantošanas iespē-
jām tūrismā. Notiks mācības un pieredzes 
apmaiņas sanāksmes gan projekta partne-
riem, gan reģionu tūrisma pakalpojuma snie-
dzējiem, būs arī nelieli ieguldījumi vietējos 
objektos. Dundagas novada pašvaldība pro-
jektā iegādāsies tehnisko aprīkojumu un 
eksponātus topošajam Lībiešu saieta namam 
Kolkā.  

Projektā apvienojušies 12 partneri no 
Igaunijas un Latvijas: biedrība Setomaa Tou-
rism, Setu institūta fonds, etniskās kultūras 
centrs Suiti, Dundagas novada pašvaldība, 
Ventspils novada pašvaldība, Latvijas lauku 
tūrisma asociācija Lauku ceļotājs, Kihnu paš-
valdība, Kihnu kultūras telpas fonds, Varskas 
pašvaldība, Meremā pašvaldība, Kuldīgas 
novada pašvaldība un Alsungas novada paš-
valdība. Projekta kopējais budžets ir 
1 123 547,00 eiro, no tiem 955 014,95 eiro ir 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansē-
jums. Projekts ilgs trīs gadus. 

 

Baiba Reimane,  
novada pašvaldības projektu vadītāja 

Projektu  
aktualitātes  
Dundagā 

 

Sākušies pirmie darbi, īstenojot projektu  
Aktīvās atpūtas vietas «Stacijas dārzs» ierīkošana 
Dundagā Bānīša ielā 4. Šeit izņem celmus, tad 
izlīdzinās zemi, lai izveidotu pamatni lauku-
mam, kurā uzstādīs dažādus aktīvās atpūtas 
elementus. Tos, visticamāk, vasaras otrajā 
pusē uzstādīs SIA MK dizains, bērnu sporta un 
rotaļu laukumu un parku aprīkojumu ražo-
tājs.  

Maijā sāks ierīkot daudzfunkcionālo spor-
ta laukumu pie Dundagas vidusskolas Talsu 
ielā 18. Šeit izveidos 540 m² laukumu ar gu-
mijas segumu, basketbola grozu, volejbola 
laukumu, uzstādīs futbola vārtus un ierīkos 
tāllēkšanas bedri. Laukuma ierīkošanai pare-
dzētais 30 000 € finansējums ir piešķirts no 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas Mērķdotācijas pašvaldību pasāku-
miem 2017. gadā paredzētā finansējuma.  

Ir sagatavots projektēšanas uzdevums 
trenažieru zāles izveidei Dundagas vidussko-
las telpās, lai varētu izstrādāt būvprojeku. 
Finansējumu tam plānots piesaistīt no Eiro-
pas Savienības fondu līdzekļiem.  

Notiek darbs pie tautas nama koncepcijas 
izstrādes.  

 
Inguna Pekmane 

Mazo etnokultūru reģionu attīstīšana  
un popularizēšana par tūrisma galamērķi  
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Kādreiz Ceļu fonda līdzekļi bija krietni 
lielāki, 220 000 latu gadā. Šogad Ceļu fonda  
apjoms ir tieši tāds pats kā 2016. gadā, tas ir, 
107 063 eiro. Tas ir pietiekami ikdienas uztu-
rēšanas darbu veikšanai.  

Kolkas pagastā galvenais iecerētais darbs 
ir ceļam Vaide–Saunags 2,2 km posmā noņemt 
apaugumu, izcirst krūmus, iztīrīt grāvjus un 
atjaunot grants segumu.   

Par Dundagas pagastu. Ir visai nelieli, 
atsevišķos posmos veicami darbi, katrs iz-
maksā apmēram līdz 1000 €.  

Ceļam Vecvagari–Pernītes Vīdalē ir jāatjau-
no caurtekas. 

Ceļš Lateve–Popnieki Kaļķu ciemā atseviš-
ķos posmos applūst. Jāpatīra grāvji un jāuz-
ved grants. 

Ceļam Silkalēji–Dūmeles kapi jānocērt krū-
mi.  

A/s Latvijas valsts meži (LVM) pārstāvis 
lūdza, lai ceļam Piltenes purvs no Prometeju 
puses pašvaldība izrok grāvi gar sava ceļa 
malu, jo ceļam blakus esošais mežs applūst. 
Labi, ka LVM pa mežu ir izrakuši grāvi un 
ūdeni var novadīt uz turieni.  

Ceļam Vecā skola–Dravnieki atsevišķās vie-
tās jānovērš iesēdumi. Šis ir viens no intensī-
vāk noslogotajiem pašvaldības ceļiem mūsu 
novadā. Kūdras izstrādes dēļ smagais trans-
ports brauc cauru gadu, arī pavasara šķīdonī. 
Labi, ka uzņēmējs, kravu pārvadātājs, pats 
arī piedalās ceļa uzturēšanā. Noplanē ceļu un 
granti, ko iegādājamies mēs, pašvaldība, ar 
savu tehniku uzber un pielīdzina bedrainā-
kos posmus. 

Ceļā Kubali–Stirniņi no 2,3 km līdz 3,1 km 
atjaunosim novadgrāvjus — no Vaivaru māju 
ceļgala līdz krustojumam ar Būdenu ceļu. 
Diemžēl mežizstrādes laikā atsevišķās vietās 
ir cietuši grāvji, un tur ūdens no meža plūst 
uz ceļa. Būtu jāatjauno grāvji. Bet kur tālāk 
ūdeni novadīt? Priekšā ir mežs. Vienā pusē 

kalns, otrā pusē kalns, pa vidu ūdens... Jāvie-
nojas ar mežu īpašniekiem un jāmeklē risi-
nājumi. 

Vairāki jautājumi ir par ceļu Avotiņi–Kalēji 
Labdzeres ciemā — par 2,2 km posmu līdz 
grants karjeram Ūpji. Šķiet, zem ceļa ir avoti, 
jo tam veidojas ļoti lieli iesēdumi. Jau pērn 
ceļam novācām visu apaugumu, kā arī iegā-
dājāmies granti Ūpju karjerā. Bet uzņēmējs 
uzvest granti uz ceļa varēja tikai decembra 
beigās, kad laikapstākļu dēļ to nedrīkstēja 
darīt. Ūpju karjera grants ir ar māla piejau-
kumu, kas lietainā laikā varētu radīt problē-
mas. LVM meža infrastruktūras speciālists 
gan apliecināja, ka grants atbilst visām labo-
ratoriskajām normām. Šis karjers arī atrodas 
blakus labojamajam posmam, toties Vīdales 
karjers — apmēram 35 km tālu. Tātad Ūpju 
karjera kranti šogad uzvedīsim uz ceļa pavi-
sam 800 m garumā, vidēji 10 cm biezumā.  

Pērn spriedām, ka ceļu Dīķlejas–Anaži Val-
penē, Pūpolu ceļu un Goblejas ceļu Dundagā 
varētu iekļaut pašvaldības ceļu reģistrā. Ta-
gad tas ir apstiprināts. Šiem ceļiem atseviš-
ķos posmos jāuzber dažas kravas grants.  

Viena no mūsu ielām, kas rada visvairāk 
raižu, ir Pāces iela. Pa to esam novirzījuši 
smagās automašīnas. Kā pastiprināt ielas 
segumu? Domājam izmantot asfalta granulā-
tu — drupinātu veco asfaltu. Tā rīkojāmies 
jau pērn, izmantojot granulātu no Talsu ap-
vedceļa. Tam ir klāt piķis, tādēļ tas labi salīp. 
Sākumā bija bažas, vai ceļu ar šādu segumu 
varēs greiderēt. Prakse parādīja, ka var, tur-
klāt gana labi. Šāds ceļš arī lietainā laikā nav 
tik dubļains.  

Pats galvenais šogad iecerētais darbs ir 
virsmas dubultā apstrāde ielās ar grants se-
gumu. Grants segumam uzber piķi un šķem-
bas un vēlreiz piķi un šķembas. Šāds segums 
neder tad, ja pa ceļu intensīvi brauc smagās 
automašīnas. Vieglās automašīnas var braukt 

noteikti, atsevišķas smagās — arī.  
Šogad virsmas dubulto apstrādi domājam 

lietot divās ielās. Pirmkārt, Sporta ielā. Iz-
raudzītajā 276 metru posmā ir piekļuve 9 
dzīvojamām mājām. Pēc virsmas dubultās 
apstrādes tajā nebūs bedru, ne putekļu, ielu 
nevajadzēs greiderēt. Nedaudz būs jāuzma-
nās, šķūrējot sniegu.  

Visvairāk diskutējamais jautājums ir par 
virsmas dubulto apstrādi Pils ielā. Runa ir 
par 800 metru posmu no Pils ielas 16 līdz SIA 
Dundaga kantorim. Tā kā ir uzbūvēta LVM 
jaunā ēka, tad ievērojami ir palielinājusies 
transporta plūsma. No LVM pašvaldība ir 
saņēmusi iesniegumu, ka vajadzētu uzlabot 
satiksmes organizāciju Pils ielā. Kādas ir gal-
venās problēmas? 

Ja no centra puses braucam iekšā pa Pils 
ielu, tad pie SIA Veselības centrs ielai ir nosa-
cīti trīs joslas — divas braucamās, viena — 
automašīnu stāvēšanai. Bet mazliet tālāk 
tirgus dienās, īpaši piektdienās, ielas malās 
mēdz nostāties automašīnas, un tad braukša-
nai paliek tikai viena josla. Tāpēc ir sagata-
votas zīmes Apstāties aizliegts, un to darbības 
zona būs no Veselības centra līdz lielgabalam. 

Nākamais sarežģītais posms ir no brūnā 
afišdēļa līdz novada domes ēkai. Šajā posmā 
ir tikai divas joslas, un, ja malā apstājas auto-
mašīnas, tad reizēm viena vai otra posma 
galā kādai automašīnai ir nedaudz jāpagaida. 
Jā, tas nav ilgi, augstākais — minūte.  

Pie pašas novada domes ēkas, Līkās muižas, 
ir pavisam šaura vieta, arī tur ielas malā daži 
mēdz atstāt savus spēkratus.  

Vai transporta plūsmu pa Pils ielu virzie-
nā uz LVM jauno ēku iespējams samazināt? 
No vienas puses, ir jau labi, ka LVM apmeklē-
tāji brauc pa šo maršrutu, pie viena iegriežas 
mūsu veikalā, tirgū, kafejnīcās... No otras 
puses, automašīnu ir daudz. Kā būtu, ja, 
braucot no Talsu puses, zīme norādītu, ka uz 
LVM biroju var aizbraukt, pagriežoties pa 
Brīvības ielu, tālāk braukt līdz SIA Dundaga 
kantorim, kur atkal zīme norādītu uz LVM 
ēku?  Diemžēl attālums ir par sliktu mums 
vēlamajam variantam. Braucot pa Brīvības 
ielu un pēc tam pa Pils ielu, LVM biroju var 
sasniegt pēc 2,7 kilometriem, bet, braucot 
caur centru, attālums ir 1,6 kilometri.  

Protams, ne mēs, pašvaldība, ne LVM Me-
ža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs 
Andris Verners nevar norādīt LVM darbinie-
kiem un apmeklētājiem, ka virzienā no Tal-
siem uz LVM jauno biroju jābrauc nevis caur 

centru, bet nogriežoties pa Brīvības ielu.  
Kas vēl jāmin saistībā ar Pils ielu? Ik pēc 8 

gadiem pie mums notiek lielais mednieku 
festivāls Minhauzens. 2013. gadā, kad ar auto-
mašīnām bija pilni laukumi, tad, braucot pa 
Pils ielu, sacēlās milzīgi putekļi.  

Visu to apdomājot, Pils ielā 800 metrus 
veiksim virsmas dubulto apstrādi. Aptuvenās 
darba izmaksas, ierēķinot arī šīs tehnoloģijas 
izmantošanu Sporta ielā, varētu būt 22 000 € 
bez PVN jeb 5 € par kvadrātmetru. Šo darbu 
var darīt tikai tad, kad īpašā tehnika ir pie-
ejama mūsu pusē. Diemžēl tā būs tikai divas 
trīs dienas gadā. Risinājums viens — jāizdara 
iepirkums. 

Turpināsim reģistrēt pašvaldības ceļus-
Valsts zemes dienestā. Iveta Bekmane-Avota 
to ļoti veiksmīgi jau dara. Visus ceļus, kurus 
iecerēts iekļaut Eiropas Savienības projektā 
grants ceļu atjaunošanai, esam jau reģistrē-
juši.  

Izskatām iespēju iekļaut pašvaldības ceļu 
reģistrā ceļus, kas vajadzīgi piekļuvei pie 
pašvaldības objektiem. Piemēram, pie ka-
piem, kā Kluču vai Pāces kapiem. Esam izska-
tījuši iedzīvotāju vēlmi pašvaldībai pārņemt 
atsevišķus ceļu posmus. Tā, piemēram, 1905. 
gada ielā aiz vecās slimnīcas ir trīs četras 
mājas un ceļa posms, daži simti metru, kas 
nav pašvaldības ceļu reģistrā. Tādus ceļus 
pārņemot,  mēs tos varētu uzturēt, tas ir, 
darīt vienkāršākos, pašus vajadzīgākos dar-
bus, ieskaitot sniega šķūrēšanu.  

Nākamajos trīs gados vajadzētu nopietni 
pievērsties pašvaldības ielu atjaunošanai. 
Grants ceļu labošanai ir paredzēti 400 000 €. 
Arī asfaltētajās ielās segums bojājas un vietu-
mis jau sāk sabrukt.  Jādomā par sliktāko ielu 
asfaltēšanu vienā kārtā.  

 

*     *     * 
Pēc A. Kojro uzstāšanās debatēs Attīstības 

un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Lai-
cāns norādīja, ka transporta plūsma centrā 
tikai palielināsies, tāpēc jādomā par stāvlau-
kumu izveidi. Deputāts Aldons Zumbergs 
pievērsa uzmanību, ka ļoti sliktā stāvoklī ir 
pašvaldības iela — Upes iela, kas pieved pie 
daudzdzīvokļu mājas. Savukārt domes 
priekšsēdētājs Gunārs Laicāns ziņoja, ka Lat-
vijas Pašvaldību savienībā spriests, ka derētu 
atjaunot tā saucamo celmu naudu un iegūtos 
līdzekļus novirzīt tikai un vienīgi ceļu stā-
vokļa uzlabošanai.   

 

Ielas 
Visām garums kilometros. 
Ar melno (asfalta) segumu: Pils ielas 3 

posmi — 0,478; 0,316; 0,115, Krišjāņa Barona 
iela — 0,370, Meža iela — 0,340, Liepu iela — 
0,192, 1905. gada iela — 0,640, Skolas iela — 0, 
282, Maija iela — 0,310, Saules ielas 3 pos-
mi — 0,270; 0,330; 0,120, Upes ielas 2 posmi — 
0,380; 0,590, Stacijas ielas 3 posmi — 0,020; 0, 
070; 0,170, Dakterlejas iela — 0,188, Ernesta 
Dinsberga iela — 0,167; Pāces ielas 2 posmi — 
0,280; 0,061, Lauku iela — 0,212, Uzvaras ielas 
2 posmi — 0,110; 0,403, Bānīša iela — 0,055, 
Priedaines ielas 2 posmi — 0,030; 0,035, Smil-
gu iela — 0,113, Skolas ceļš — 0,253, Bērnu-
dārza ceļš — 0,291, Vecmuižas iela — 0,076, 
Īsā iela — 0,189.  

Ar grants (šķembu) segumu: Pils iela 
0,800, Meža iela — 0,280, Bērzu iela — 0,186, 
Upes ielas 2 posmi — 0,060; 0,124, Puķu ie-
la — 0,140, Sporta ielas 2 posmi — 0,200; 
0,076, Dārza iela — 0,280, Dakterlejas iela — 
0,090, Pāces iela — 0,580, Bānīša iela — 0,085, 
Priedaines iela — 0,020, Ozolu iela — 0,115, 
Priedaines iela  — 0,020. 

Ar bruģakmens segumu: Priedaines ielas 2 
posmi — 0,175; 0,175.  

Tilti: Alakstes dīķa tilts — 30 m. 

Ceļi  
Visiem garums kilometros. 

A grupas ceļi 
Ar melno segumu: Dundagas pagastā: 

Ozollapas–Pāce — 0,50, Vecvagari–Pernītes — 
0,69. Kopgarums 1,19.  

Kolkas pagastā: Veikals–Cehs–Zaļmeži, 2 
posmi — 0,54, 0,36, Albatrosi–Cehs — 0,41, 
Veikals–Branki — 0,02, Atzars–Jaunkalēji — 
0,02. 

Ar grants segumu: Dundagas pagastā: 
Ozollapas–Pāce 2 posmi — 2,90, 0,81, Vecā 
skola–Dravnieki 3 posmi — 1,07, 1,70, 1,70, 
Vecvagari–Pernītes 2 posmi — 0,40, 4,00. Kop-
garums 12,58.  

Kolkas pagastā: Veikals–Cehs–Zaļmeži — 
0,22, Vaide–Saunags 3 posmi — 1,30, 0,10, 
1,69, Saunaga Bangas–Akācijas (Rūpnieki) — 
0,58, Pievedceļš–Alpi–Mierkalni — 0,53, Kurgati
–Vecsīmi — 0,11, Ventspils–Tukuma ceļš–
Tilmači–Hudzoni — 2,12, Veckajakkalni–
Kūvali — 0,09, Tautas nams–Jūrskola–
Zembahi — 1,25, 2. nobrauktuve uz Jūrksolu — 
0,09, 2. nobrauktuve uz Mazirbi — 0,05, Ceļu 
krustojums–Jūrskola–Roņsalas —0,30, Roņsalas–
Zembahi 0,50, Veikals–Branki — 0,08, Jaunkalēji
–Lauri–Zvaigznes — 1,17, Atzars–Jaunkalēji —
0,87.  

Tilti: Dundagas pagastā Pāces upes dzelzs-
betona tilts — 18 m. 

B grupas ceļi  
Ar melno segumu: Dundagas pagastā: Ādas 

bāze–Ozollapas — 0,85, Būkalti–izgāztuve–
Ozoli — 0,95.  

Kolkas pagastā: Pareizticīgo baznīca–
Robežsargi — 0,22, Robežsargi–Līvānu mājas — 
0,02, Krogi–klubs–Nordosti — 0,20, klubs–

Sofijas — 0,12, Delfīni–Sarmas — 0,07, Pastnieki–
Skolotāju māja — 0,01.  

Ar grants segumu: Dundagas pagastā: Ādas 
bāze–Ozollapas 2 posmi — 0,50, 0,13, Lauciņi–
Darbnīcas — 2,44, Valpene–Sabdagas 4 pos-
mi — 0,71, 2,39, 0,57, 0,63, Lateve–Popnieki — 
4,06, Šlīteres mežniecība–Birznieki 2 posmi — 
0,08, 0,99, Galdnieki–Skudrītes 2 posmi — 0,35, 
0,60, Vecvagari–Pernītes 2 posmi — 0,49, 0,81, 
Dravnieki–Alkšņvadi — 0,65, Kaļķi–Lanka 2 
posmi — 0,90, 0,33, Kaļķi–Plaģi — 1,23, Būkalti
–izgāztuve–Ozoli — 1,624, Āžu kapi —2,08, 
Titāni–Duguņi 2 posmi — 0,95, 0,40, Plaģleja–
Vīgriežleja 2 posmi — 0,05, 5,01, Mazās darb-
nīcas–Būdeni 2 posmi — 2,50, 3,34, Kubele–
Stirniņi — 3,50, 1,23, Piltene–Lodiņi — 0,50, 
Ražošanas bāze–Attīrīšanas iekārtas 2 pos-
mi — 0,50, 0,46, Ezeri–Alkšņuvadi —0,60, Silka-
lēji–Dūmeles kapi —8,73, Avotiņi–Kalēji — 2,31, 
Valdnieki–Alkšbirzes 3 posmi — 0,05, 0,15, 0,68, 
Kaņķumi — 0,60, Dīķlejas–Anaži 2 posmi — 
0,99, 0,67, Pūpolu ceļš — 0,46, Goblejas ceļš — 
0,34.  

Kolkas pagastā: Sīkraga pievedceļš–Loru-
mi — 0,17, Kilasidami–Jomi — 0,20, Kāpas — 
0,38, Jaunvalgani–Jaunkrūmiņi — 0,38, Sudrablī-
či–Dzelzceļa ēkas — 0,07, Vasnieki–Saule — 0,22, 
Vasnieki–Pentes — 0,12, Pareizticīgo baznīca–
Robežsargi — 0,03, Robežsargi–Līvānu mājas —
0,34, Krogi–klubs–Nordosti — 0,06, Klubs–
Sofijas — 0,35, Ozoli–Skola–Bērnudārzs — 0,37, 
Saulrieti–Kāpmaļi — 0,25, Ziemeļi–Kristi — 0,08, 
Delfīni–Sarmas — 0,33, Pastnieki–Skolotāju mā-
ja — 0,17, Palejas–Laukgaļi — 0,38, Brikši–
Sīkraga kapi — 0,37.  

Bez seguma: Dundagas pagastā: Ādas bāze–
Ozollapas — 0,35, Galdnieki–Skudrītes — 0,14, 
Vecvagari–Pernītes — 0,03, Dravnieki–Alkšņva-
di — 0,55, Titāni–Duguņi — 0,09, Plaģleja–
Vīgriežleja — 2,30, Piltene–Lodiņi — 0,25, Ezeri–

Alkšņuvadi 4 posmi — 0,40, 0,90, 1,55, 0,09, 
Silkalēji–Dūmeles kapi — 0,45, Avotiņi–Kalēji 2 
posmi — 0,40, 0,10.  

Tilti Dundagas pagastā: Pāces upes dzelzs-
betona — 18 m, Štēburupes dzelzsbetona — 
2 m, Pāces upes tērauda — 11 m. 

C grupas ceļi 
Ar melno segumu: Dundagas pagastā: 

Tūļi — 0,10, Ceriņi–Kokleja — 0,03, Vīdale–
Mazpreces — 0,19, Birzkalni–Gruži — 0,02, Meļķi
–Jaundundaga — 0,06.  

Kolkas pagastā: Uz Kolkasragu — 0,40, 
Čiekurkalni–Strautnieki — 0,25, Ceļš uz darbnī-
cām — 0,06. 

Ar grants segumu: Dundagas pagastā: 
Sabdagas–Birzmalas — 1,47, Tūļi — 0,20, Kaļķi–
Kaļķu kapi 2 posmi — 0,25, 0,45, Ceriņi–Kokleja 
2 posmi — 0,26, 0,08, Vīdale–Mazpreces — 
0,60, Kaļķi–Vārpnieki 2 posmi — 0,16, 0,06, 
Kāpurpurvs 2 posmi — 0,77, 0,75, Sabdagas–
Zāģkalēji — 0,38, Piltenes purvs 2 posmi — 
0,50, 2,20, Birzkalni–Gruži 3 posmi — 0,93, 0,20, 
1,20, Meļķi–Jaundundaga 2 posmi — 0,23, 0,16, 
Kalnieki 3 posmi — 0,40, 0,30, 0,05, Vīdales 
dzirnavas — 0,71, Eniņi–Tuskas 2 posmi — 0,20, 
0,92, Mētrukalni — 0,36, Lecinieki–Gruži 1,25, 
Vecmuižas ceļš — 0,39, Mazirbes baznīca — 
0,50, Priežbogi–Jumari — 0,27. 

Kolkas pagastā: Dzintarkrasti–Saulstari — 
0,13, Luterāņu baznīca–Vecā skola–Virsnieki — 
0,15, Uz Kolkas kapiem — 0,18, Uz Zēņu dī-
ķi — 0,03, Ozolzeme–Zemeņlauki — 0,08, Niteļi 
— 0,21.  

Bez seguma: Dundagas pagastā: Kaļķi–
Kaļķu kapi — 0,15, Birzkalni–Gruži — 1,20, 
Lecinieki–Gruži — 1,10.  

Tilts Kolkas pagastā: Pitragsupes koka 
tilts —7 m. 

Sagatavoja Alnis Auziņš 

   Skaidro lietpratējs  

Mērķdotācijas  
pašvaldības autoceļiem 

 

Martā Finanšu komitejas sēdē Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro ziņoja 
par novada ceļu stāvokli, analizēja sarežģītākos jautājumus un pastāstīja par gaidā-
majiem darbiem ceļu uzlabošanā.  

Pašvaldības ielu un ceļu saraksts 
 

Pašvaldības sarakstā ir 27 ielas 10,397 km kopgarumā, no tām 11 ielās atseviš-
ķos īsākos vai garākos posmos pēdējos gados ir uzklāts asfalts, un Valsts ceļu reģis-
trā reģistrēti 115,56 km ceļu. 
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Lauku mazajām saimniecībām 
 

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 
1. līdz 30. jūnijam pieņems projektu ie-
sniegumus apakšpasākumam Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot 
mazās lauku saimniecības. 

Tā mērķis ir veicināt mazo lauku saimnie-
cību konkurētspēju, paaugstinot to ražoša-
nas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot 
kooperāciju un tirgus pieejamību. Mazās 
lauku saimniecības varēs saņemt 15 000 € 
vienreizēju atbalstu ražošanas attīstībai. 

Projekta iesniegums ar darījumdarbības 
plānu pretendentam jāsagatavo sadarbībā ar 
lauksaimniecības nozarē strādājošu konsul-
tāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto 
konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts 
pieejams LAD interneta lapā izvēlnē 
«Atbalsta veidi» — «Projekti un investīcijas». 

Otrās kārtas kopējais publiskais finansē-
jums ir 18 747 336 €. Par finansējuma sadalī-
jumu pa LAD reģionālajām lauksaimniecības 
pārvaldēm, kā arī projekta iesnieguma veid-
lapa skatieties LAD interneta lapā. 

Platību maksājumu  
saņemšanai 

 

No 11. aprīļa līdz 22. maijam lauk-
saimnieki var pieteikties platību maksā-
jumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. 
Pēdējā diena, kad atbalsta maksāju-
miem varēs pieteikties ar kavējuma san-
kciju, ir 15. jūnijs. 

Pieteikties platību maksājumiem būs ie-
spējams LAD Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā (EPS) — tieši tāpat, kā 2016. gadā.  

Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav 
pieejams dators ar interneta pieslēgumu, kā 
arī nav vajadzīgo datorprasmju, lai varētu 
iesniegt iesniegumu EPS, LAD platību maksā-
jumu iesniegumu pieņemšanas laikā rīko 
klātienes konsultācijas daudzos pagastu cen-
tros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pietei-
kumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez 
maksas būs iespēja iesniegt pieteikumus gan 
šo konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD 
klientu apkalpošanas centrus.  

24. aprīlī no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 
Dundagas pils mazajā zālē klientiem, kuriem 
nav pieejams dators ar interneta pieslēgu-

mu, un citiem interesentiem Lauku atbalsta 
dienesta pārstāvis palīdzēs aizpildīt un ie-
sniegt platību maksājumu pieteikumus.  

LAD vērš uzmanību, ka, piesakoties platī-
bu maksājumiem elektroniski, lauksaimnie-
kiem ir daudzi būtiski ieguvumi. Viens no 
tiem — iespēja saņemt maksājumus ātrāk. 
Būtiski, ka EPS kļūdas ir iespējams novērst 
jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savu-
kārt ļauj izvairīties no sankcijām. LAD var 
pagūt nosūtīt arī brīdinājumus par kļūdām, 
un lauksaimnieks paspēs līdz 25. jūnijam 
iesniegt labojumus, nesaņemot par to san-
kcijas. Šādus labojumus nebūtu iespējams 
konstatēt papīra formātā iesniegtajos iesnie-
gumos. Sistēma brīdinās arī gadījumos, ja 
klients aizmirsīs pieteikties kādam atbalsta 
veidam, ko būtu iespējams saņemt, kā arī 
neļaus pieteikt neatbilstošas platības. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos 
lauksaimnieki var konsultēties jebkurā LAD 
klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot 
uz e-pastu klienti@lad.gov.lv vai zvanot pa 
informatīvo tālruni 67095000. Atbalstu 
sniegs arī Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs. 

Sezonas laukstrādnieku  
reģistrācija  

 

2016. gada novembrī noslēdzās trešā 
Sezonas laukstrādnieku sezona, kas ilga 
no 1. aprīļa līdz 30. novembrim. Visā 

Latvijā saimniecības, kas darbojas augļ-
kopības un dārzeņkopības nozarēs, kā 
arī nodarbina laukstrādniekus sezonas 
rakstura darbos, var izmanto LAD Elek-
tronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) šo 
darbinieku uzskaitei. Arī 2017. gadā 
Sezonas laukstrādnieku modulis būs 
pieejams Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā, un saimniecības sezonas lauk-
strādniekus var reģistrēt no 1. aprīļa. 

Trīs sezonās kopējie rādītāji ir tikai augu-
ši, kas apliecina, ka iespēju izmantot LAD 
moduli sezonas laukstrādnieku reģistrēšanai 
izmanto arvien vairāk saimniecību. 

Trīs gados ir pieaudzis gan saimniecību 
skaits, gan arī reģistrēto sezonas laukstrād-
nieku skaits. Vislielākais nodarbināto skaits 
reģistrēts saimniecībās Zemgalē, Ziemeļkur-
zemē un Lielrīgā. Šo reģionu aktivitāte pali-
kusi nemainīga kopš sezonas laukstrādnieku 
ienākuma nodokļa režīma ieviešanas 2014. 
gadā. Vidējā darba samaksa vienam nodarbi-
nātajam sezonā programmas īstenošanas 
laikā ir pieaugusi no 143 € līdz 259 €.  

Izmantojot šo nodokļa režīmu, ieguvēji ir 
gan saimnieki, gan nodarbinātie. Sezonas 
laukstrādnieku ienākumu nodoklis ir 15% no 
nopelnītā atalgojuma, un nodarbinātais kļūst 
sociāli apdrošināts pensijai. Kopējais aprēķi-
nātais nodoklis 2016. gadā ir 107 575,85 €, bet 
2014. gadā tie bija 40 527,69 €.  

 

Kristīne Ilgaža, Lauku atbalsta dienesta  
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja 

Biedrības  
Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija paziņojums 

 

Biedrība Ziemeļkurzemes biznesa aso-
ciācija izsludina atklāta konkursa projek-
tu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2. Darbību īstenoša-
na saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju aktivitātē: 
19.2.2. Vietas potenciāla attīstības inici-
atīvas. 

Projektu iesniegumus pieņem no 18. aprī-
ļa līdz 18. maijam. 

Sludinājuma kopsumma — 425 365,25 €. 
Projektu darbības teritorija: Dundagas 

novads, Ventspils novads un Talsu novada 
Īves, Lubes un Valdgales pagasts. 

Projektu īstenošanas termiņš: infrastruk-
tūras (būvniecības) projektiem 2 gadi, pārē-
jiem projektiem — 1 gads no Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Rīcība. ELFLA2: publiskās infrastruktūras 
attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrī-
bas iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopie-
nu izaugsmei. Mērķis: veicināt kvalitatīvas 
dzīves vides un publiskās infrastruktūras 

attīstību un 
s a b i e d r i s k o 
organizāciju 
i n i c i a t ī v a s 
vietējo kopie-
nu izaugsmei. 

A t b a l s t a 
apjoms ir 425 365,25 €. 

Atbilstošā Ministru kabineta noteikumu 
nr. 590 5. punktā minētā darbība. 1. Vietējās 
teritorijas, t. sk. dabas un kultūras objektu 
sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvali-
tātei un sasniedzamībai. 2. Sabiedrisko akti-
vitāšu, t. sk. apmācību un interešu klubu, 
sociālo aprūpes vietu, kultūras, vides aizsar-
dzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu dažādošanai. 3. Citas aktivitātes, 
kuru mērķis ir veicināt sakārtotas vietējās 
teritorijas izveidi un nodrošināt lauku iedzī-
votāju drošumspēju. 

Rīcības apraksts. Rīcībā paredzēts atbal-
stīt pašvaldību, sabiedrisko un reliģisko or-
ganizāciju, uzņēmēju iniciatīvas infrastruk-
tūras attīstībai publiski izmantojamiem ob-
jektiem to labiekārtošanai un izveidei un 
kvalitatīvai piekļuvei (brīvdabas estrādes, 
parki, atpūtas vietas, dabas takas ar atpūtas 
elementiem, publiskie sporta un rotaļu akti-
vitāšu laukumi, kapsētu teritorijas un citas 
tamlīdzīgas vietējai sabiedrībai aktuālas un 
publiski pieejamas vietas). 

Rīcībā paredzēts atbalstīt sabiedrisko un 

reliģisko organizāciju, pašvaldību un uzņē-
mēju iniciatīvas vietējo iedzīvotāju interešu 
jomā telpu izveidei, labiekārtojumam, aprī-
kojumam, ārtelpas elementiem, mācībām. 
Priekšroka projektiem, kuri paredz saglabāt 
un popularizēt materiālo vai nemateriālo 
kultūrvēsturisko mantojumu, attīstīt bērnu 
un jauniešu intereses un fiziskās spējas, no-
drošināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un 
kultūrvēstures mantojuma un dabas objektu 
pieejamību un efektīvu izmantošanu, radīt 
iespējas sociālās atstumtības riska grupām 
iekļauties sabiedrībā. 

Infrastruktūras projektiem vajag saskaņo-
jumu ar vietējo pašvaldību attīstības plāno-
šanas dokumentiem. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 
vienam projektam — 10 000 € sabiedrisko 
aktivitāšu projektiem; 50 000 € — publiskās 
infrastruktūras projektiem. Maksimālā atbal-
sta intensitāte — 90%. 

Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami 
biedrības mājaslapā: www.ziemelkurzeme.lv/
projects/rural-development/Kriteriji/. 

Ar Ziemeļkurzemes partnerības sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratē-

ģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties un ie-
sniegt projekta iesniegumus papīra doku-
menta formā biedrības Ziemeļkurzemes bizne-
sa asociācija birojā Dundagā, Pils iela 14 
(Dundagas pils 2. stāvā, pils administrācijas 
telpās) vai Ventspilī, Skolas iela 4 (Ventspils 
novada pašvaldības Attīstības nodaļā). 

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama 
biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv un 
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv. 

Saziņas personas: koordinatore Gunta 
Abaja, tel. 29172814, zba@dundaga.lv; konsul-
t an t e  E v i t a  Ro ģ e ,  t e l . 2 9 2 9 5 2 3 4 ,  
evita.roge@ventspilsnd.lv. 

Projektus var iesniegt arī elektroniski LAD 
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā EPS, kā 
arī elektroniska dokumenta formā, parakstī-
tus ar drošu elektronisko parakstu un aplie-
cinātus ar laika zīmogu Elektronisko doku-
mentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta 
iesniegums nosūtāms uz e-pastu: 
lad@lad.gov.lv. 

 

Gunta Abaja, biedrības Ziemeļkurzemes  
biznesa asociācija koordinatore 

Sargies, putnu gripa! 
 

Lielākajā daļā Eiropas Savienības 
valstu, to skaitā Latvijas kaimiņu valstīs, 
ir konstatēta ļoti patogēnā putnu gripa. 
Tagad atgriežas gājputni, tāpēc ir liela 
iespēja, ka slimība skars arī Latviju. 

 

Saslimšanas sekas mājputnu ganāmpul-
kos ir ne tikai putnu masveida nobeigšanās 
un inficētā ganāmpulka pilnīga iznīcināša-
na, bet arī mājputnu un to produktu pārvie-
tošanas un tirdzniecības, arī eksporta iero-
bežojumi, tādējādi apdraudot putnkopības 
nozares uzņēmējdarbību gan reģionos, gan 
valstī kopumā. 

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 
9. jūnija noteikumos nr. 291 Noteikumi par 
biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turē-
šanas vietām nosaka, ka putnu gripas draudu 
visaktuālākajā periodā — no 2017. gada 2. 
marta līdz 31. maijam: 
 visi mājputni neatkarīgi no to skaita un 

sugas jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu 
ar savvaļas putniem un dzīvniekiem;  
 ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar māj-

putniem un inkubējamām olām;  
 ir aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasā-

kumi, kuros iesaistīti mājputni.  

Noteikumi nosaka arī citus biodrošības 
pasākumus, kas īpašniekiem jāievēro jebku-
rā laikā, lai novērstu savu mājputnu saslim-
šanu un tālāku slimības izplatību. 

Lai ievērotu Ministru kabineta noteiku-
mu prasības, Pārtikas veterinārais dienests 
sadarbosies ar pašvaldības policiju, lai kon-
trolētu, vai mājputnus neizlaiž pagalmā vai 
tur neatbilstošos āra aplokos. 

Ziņo pašvaldības policija  
 

Lai novērstu iespēju izcelties kūlas 
ugunsgrēkiem, pašvaldības policija sākusi 
īpašumu kontroli. Par nesakoptiem īpašu-
miem ir jau ierosinātas vairākas lietvedības. 

Tiek kontrolēta arī ielu tirdzniecība, īpaši 
Kolkā. Tur vairākos gadījumos tirdzniecība 
notikusi bez tirdzniecības atļaujām. 

Novadā notikuši vairāki huligāniski pār-
kāpumi, kas izdarīti alkohola reibumā. Vai-
rākas alkohola reibumā esošas personas 
nogādātas savās dzīves vietās. 

Iestājoties siltākam laikam, cilvēki bie-
žāk izvēlas pavadīt laiku brīvā dabā, tādēļ 
no aprīļa pašvaldības policija pastiprinātu 
uzmanību pievērsīs iebraukšanai kāpu aiz-
sargjoslā. 

Apkopoja Inguna Pekmane 

   Liekam aiz auss! 

Ziņo Lauku atbalsta dienests  

Šogad projektu konkursa kopējais finan-
sējums ir 5000 €. Biedrības, nodibinājumi un 
reliģiskās organizācijas var pretendēt uz 
finansējuma vienam projektam. Finansēju-
ma lielums nedrīkst būt lielāks par 1000 €. 

Konkursa uzdevums ir atbalstīt sabiedris-
ki nozīmīgu programmu, projektu un inici-
atīvu īstenošanu novadā, veicināt iedzīvotā-
ju aktivitāti un līdzdalību dažādu jautājumu 
risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes 
uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp 
pašvaldību un pretendentiem. Piedaloties 
projektu konkursā, ir jāņem vērā, lai tas 
atbilstu novada Attīstības programmas rīcī-
bas virzieniem. 

Būtiska atšķirība no iepriekšējiem ga-
diem ir tāda, ka šajā gadā pretendenti var 
pieteikt projektus par rīcības virzieniem 
«Vide» un «Kultūra».  

Projektu pieteikumus pretendenti var 
iesniegt: pašvaldībā Pils ielā 5-1, Dundagā, 

Kolkas pagasta pārvaldē Brigas, Kolkā, slēgtā 
aploksnē ar norādi «Vietējo iniciatīvu pro-
jektu konkursam», vai arī elektroniski, pa-
rakstītu ar drošu elektronisko parakstu. 

Lai piedalītos konkursā, jāiesniedz: pro-
jekta pieteikums, projekta izmaksu tāme, 
saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnie-
ku, ja projektu paredzēts īstenot pretenden-
tam nepiederošā īpašumā, kā arī citiem do-
kumentiem, kurus pretendents uzskata par 
būtiskiem projekta vērtēšanā. Projekta pie-
teikuma lapām jābūt sanumurētām un caur-
auklotām. 

Plašāk par projektu konkursu pašvaldības 
interneta lapas www.dundaga.lv sadaļā 
«Vietējo iniciatīvu projekti». 

 

Lauris Laicāns,  
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs,  
tel. 63237857, mob. tel. 28693477, 
e-pasts lauris.laicans@dundaga.lv 

Projektu konkurss Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem 
 

Dundagas novada pašvaldība no 3. aprīļa līdz 28. aprīlim izsludina pieteikšanos 
atklātam projektu konkursam Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem. Pieteikumi jāie-
sniedz noteiktajā termiņā un atbilstoši konkursa nolikumam. 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta fonds 
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— Šie dzīvnieki ir mazāk pazīstami, jo 
tiem ir visai slēpts dzīvesveids — aktīvi nak-
tīs. Cilvēks tos bieži vien sastop nejauši, bet 
no tik maziem radījumiem jau nav ko bīties. 
Visas Latvijas sugas pārtiek tikai no kukai-
ņiem. Tā kā daudzas sugas dzīvo ēkās, kād-
reiz var rasties nesaskaņas. Sikspārņi var 
taisīt troksni, nosmērēt sienas, logus. 

— Kā gadījās, ka zīdītāji sāka lidot?  
— Sikspārņi ir vienīgie īstie lidotāji no 

zīdītājiem. Vēl ir saujiņa sugu, kas planē. 
Lidošana zīdītājiem noteikti bija neapgūta 
«niša», un sikspārņi ir vieni no senākajiem 
zīdītājiem. Kā nonāca līdz lidotspējai, par to 
vienota viedokļa nav. Pastāv versija, ka lid-
plēvei sākotnēji bija drusku citas funkcijas — 
dzesēt ķermeni, jo sikspārņiem ir pašvaki ar 
sviedru dziedzeriem, bet paralēli nonāca arī 
pie lidotspējas.  

Ātrums sikspārņiem ir kopumā mazāks 
nekā putniem un ļoti atšķiras pa sugām. Ir 
sugas, kuras vienmēr lido ļoti lēni un var pat 
plivināties uz vietas gaisā, kā garausainais 
sikspārnis, ir citas, kas lido samērā ātri, bet 
līdz ar to nav manevrētspējīgas. Migrācijas 
laikā Natūza sikspārnim, vidēji ātri lidojošai 
sugai, ātrums ir nedaudz virs 40 km/h. Mig-
rējot ātrums ir krietni lielāks, nekā vasaras 
laikā barojoties.  

— Cik sugu dzīvo Latvijā?  
— Sešpadsmit, no tām piecpadsmit tiešām 

ir, bet vienas pārstāvis, lielais naktssikspār-
nis, tikai vienreiz noķerts Papē, un ar šo sugu 
esam priekšā Lietuvai. Igaunijā ir mazāk su-
gu, jo tā atrodas vairāk uz ziemeļiem.   

— Kur sikspārņi mitinās?  
— Cilvēkiem parasti pirmais priekšstats 

saistās ar drupām. Īstenībā sikspārņiem va-
sarā vajag siltu un sausu dzīvesvietu. Tāpēc 
vispiemērotākie ir vai nu cilvēku mājokļi, vai 
arī saimniecības ēkas ar labu jumtu un sie-
nām. Paši neko nebūvē, bet labi izmanto 
visādas spraugas, bēniņos ar asajiem nagiem 
var pieķerties pažobelēs.  

— Un alās un pagrabos? 
— Tur sikspārņi rudenī pārvācas no vasa-

ras mītnēm, lai pārziemotu. Arī patiltēs, pa-
mestās militārās būvēs, akās. Tieši akās, ie-
spējams, ziemo diezgan daudz sikspārņu. 
Marta beigās pirmie sikspārņi sāk līst ārā no 
ziemošanas vietām, bet nav īpaši aktīvi, jo 
vēl nav kukaiņu, ko ēst. Apmetas malkas 
grēdās, šķūnīšos, uzturas vēsākās vietās, lai 
saglabātu ķermeņa temperatūru pēc iespējas 
zemu. Līdzko aprīlī būs siltākas naktis, tā 
sāks pa vienam kustēties. 

— Sikspārņus ziemas guļā labāk netrau-
cēt? 

— Sikspārņiem ir divi jūtīgi laiki. Ja, pie-
mēram, vasarā, remontējot ēku, iztraucē 
koloniju, kamēr mazuļi vēl nelido, tad tas ir 
ļoti bīstami sikspārņiem. Otrs jūtīgais laiks ir 
ziemas sastinguma periods, kad sikspārnim 
temperatūra ir apmēram tāda pati kā alā vai 
pagrabā. Vasarā sikspārņa temperatūra ir 
gandrīz kā cilvēkam, 37 grādi, ziemā sikspār-
nis cenšas trāpīt šaurā joslā starp nulli un 
plus astoņiem. Ja ilgāku laiku ir zem nulles, 
tad dzīvnieks var nosalt, savukārt, ja tempe-
ratūra ir virs plus 8 grādiem, tad sikspārņa 
vielmaiņa kļūst par strauju un pārāk ātri 
tērējas tauku rezerves. Ja ziemošanas laikā 
dzīvnieku iztraucē, viņam, lai varētu sākt 
kustēties, vajag sevi uzsildīt. Tā gan nav, ka 
viņi guļ kā beigti no rudens līdz pavasarim. 
Sikspārņi mēdz pamosties un pārvietoties. 
Bet, ja tos vairākkārt ārpus kārtas pamodina, 
tad tauku rezerves  var nepietikt.  

— Arī Latvijas sikspārņi migrē? 
— Apmēram puse. Putni migrē tāpēc, lai 

siltākos apstākļos varētu baroties, sikspār-
ņi — lai siltākos apstākļos dotos ziemas guļā, 
proti, tās sugas, kam te ir par aukstu. Pie 
mums astoņas sugas pārziemo pazemē, vie-
na — virszemes ēkās.  

— Kā nāk pasaulē mazuļi? 
— Īpatnēji. Sikspārņi pārojas rudenī, mig-

rējošās sugas — migrācijas laikā. Tēviņš sēž 
uz trases un visu nakti bļauj — sauc garām 
lidojošās mātītes. Tās apmetas pie viņa, vei-
dojas harēms, mātītes sapārojas un lido tā-
lāk. Kad lielā migrācijas straume beigusies, 
tēviņš seko. Dažas sugas pārojas arī ziemā, 
tēviņš var pāroties pat ar gulošu mātīti. Ru-
denī pie dažām alām novērota īsta spietoša-
na, milzīgs sikspārņus skaits.  

Bet pēc pārošanās viss iekonservējas līdz 
pavasarim. Mātītei kārtīgi jāizguļas, pavasarī 
sākas apaugļošanās un attīstās mazulis. Ma-
zie sikspārņi dzimst maija un jūnija mijā. 
Mātītes tad veido kolonijas, tēviņu tur nav. 
Mātītes arī tādēļ turas kopā, lai uzturētu 
siltumu. Mazuļi iegūst lidotspēju apmēram 

mēneša vecumā. Daļai sugu dzimst tikai 
viens pēcnācējs, migrējošajām sugām — divi. 

Sikspārņi dzīvo ilgi, vidēji desmit gadu, 
bet sastopami arī trīsdesmit gadu veci sik-
spārņi, kas mazam dzīvnieciņam ir ļoti 
daudz. Jā, viņi lēnām vairojas, tas arī ir ie-
mesls, kāpēc sikspārņi ir aizsargājami.  

— Cik sver smagākie sikspārņi?  
— Rūsganie vakarsikspārņi ir vissmagākie, 

pāri par divdesmit gramiem. 
— Kas ir sikspārņu ēdienkartē?  
— Sikspārņi diezgan daudz patērē kukai-

ņus. Sikspārnis vienā naktī apēd apmēram 
trešo daļu sava svara. Tāpēc arī sikspārņi lido 
tur, kur ir visvairāk kukaiņu, parasti pie ūde-
ņiem. 

— Bet ārzemēs ir arī vampīrsikspārņi? 
— Pasaulē pašlaik zināmas pāri par 1240 

sugu, lielākā daļa ir kukaiņēdāji, ir arī nek-
tārēdāji, augļēdāji, ir plēsēji, kas ēd citus 
sikspārņus un citus zīdītājus, ir zivjēdāji, un 
tikai trīs sugas, kas dzīvo Dienvidamerikā un 
Centrālamerikā, pārtiek no citu dzīvnieku 
asinīm. Viņi tās neēd, bet laiza. Parasti mū-
ļus, zirgus. Dzīvnieks tāpēc neiet bojā, jo 
sikspārnītis jau nav neko lielāks par mūsējo. 
Pielido klāt, ar asajiem zobiem iekož, siekalās 
ir antikoagulanti, kas neļauj asinīm sarecēt, 
brūce visu laiku asiņo, un sikspārnis laiza 
asinis ar mēli. Liels zirgs to nemaz nejūt. 
Vienīgais sliktums, ka sikspārņi pārnēsā arī 
trakumsērgu.  

— Kas ir sikspārņi ienaidnieki? 
— Maz. Galvenais ienaidnieks ir kaķis. Ja 

sikspārņi pastāvīgi pie mājas lidinās, tad 
kaķis sporta pēc tos ķer. Reizēm gan kaķis 
iznīcina daudz sikspārņu. Latvijā zināms 
tikai viens tāds gadījums. Vienā rudenī bija 
apēdis pāri par divsimt sikspārņu. Salasījām 
tikai spārniņus. Tas kaķis bija badā. 

— Daudz gaļas jau tur nav... 

— Nu ja, tikai kauli un āda. Protams, zie-
mošanas laikā sikspārņus var apēst ikviens 
dzīvnieks, kam garšo gaļa, kā caunas un ūde-
les. Vasarā reizēm noķer pūces. 

Cita lieta, ka sikspārņus apdraud pesticīdi 
un vējģeneratori. Gada laikā pie vējaģenera-
toriem pasaulē iet bojā pat vairāki miljoni 
sikspārņu. Viņi gan jūt, ka priekšā griežas 
propellers, bet nepagūst reaģēt. Tomēr šķiet, 
ka viņi apzināti tur lido, sikspārņus kaut kas 
tur piesaista. Vai nu rotora lāpsta samaisa 
gaisa slāņus, ka tur ir vairāk kukaiņu... Bieži 
vien sikspārņus nevis vienkārši notriec, bet 
viņi iekļūst vakuuma zonā aiz lāpstas, un tad 
sasprāgst sikspārņu iekšējie orgāni. Pērn 
rudenī viens mūsu gredzenotais sikspārnis 
aizgāja bojā pie vējģeneratora Vācijā. Tas 
bija pirmais pierādījums, ka arī mūsu sik-
spārņi migrācijas laikā tur iet bojā. Turbīnu 
nogalinātus sikspārņus esam atraduši pie 
vējģeneratoriem arī Latvijā. 

Arī pesticīdi sikspārņus iznīdē. Kopš 1995. 
gada pesticīdus Latvijā atkal lieto aizvien 
vairāk. Kukaiņi dabū ķīmiju, sikspārnim tas 
nozīmē saindētu pārtiku.  

— Kā sikspārņi orientējas? 
— Visi mūsu sikspārņi orientējas ar ultra-

skaņas palīdzību. Lidojumā visu laiku iz-
kliedz nesadzirdamas skaņas, virs 20–55 kHz 

augstumā. Vienā sekundē izdod daudz sau-
cienu, pēc katra sagaida atbalsi un sauc atkal. 
Bet sikspārņi arī pīkst pašu saziņai, un to 
mēs dzirdam. 

— Kā ir ar redzi? 
— Tā nav tik laba. Ķerot kukaiņus krēslā, 

sikspārņi tuvumā izmanto arī redzi. Skaņas 
lokators viņiem darbojas šaurā leņķī. To, kas 
notiek aiz muguras, sikspārnis nezina. 

— Vai matos sikspārnis nevar iepīties? 
— Man ir gari mati un kā pētniekam būtu 

ļoti izdevīgi, ja kāds ieķertos. Esmu uzturē-
jies vietās, kur sikspārņu ir tik daudz, ka tie 
sēžas uz rokām, bet matos — neviens. Teorē-
tiski tas būtu iespējams, jo ultraskaņa slikti 
atstarojas no matiem. Ja cilvēkam ir ļoti kup-
li mati, ja viņu aptver liels odu mākonis, tad 
sikspārnis varētu kļūdīties.  

— Kā ir ar Dundagas parku? 
— Ziemeļkurzemes trijstūrī augšā līdz 

Kolkai visumā ir maz ūdeņu. Lielākoties tikai 
vienlaidus meži, arī ne tie bagātākie. Sikspār-
ņu sugas ir dažādas, tomēr vairākumam pa-
tīk mitrie lapukoku meži.  

Dundagā sikspārņiem ir īpaši labvēlīgi 
apstākļi — vecs parks ar dobumainiem lapu-
kokiem, tuvumā visādas ēkas, piedevām dī-
ķis. Ziemeļkurzemē tādu vietu ir maz. Tā kā 
Dundagā ir izcili apstākļi, tad Dundagu var 
saukt par Ziemeļkurzemes sikspārņu galvas-
pilsētu. Ja vasaras naktī Ziemeļkurzemē grib 
redzēt sikspārņus, tad Dundagas parks ir īstā 
vieta — pusstundu stundu pēc saulrieta, kad 
vēl ir samērā gaišs. Vēlāk, kad satumst, visla-
bāk tos vērot virs ūdens, kur ir gaišs atspī-
dums.   

— Kādas sugas mīt mūsu parkā? 
— Esmu atradis rūsganā sikspārņa koloni-

ju, ja nemaldos, 1998. gada vasarā. Atradu 
koka dobumu, kurā šie sikspārņi mājoja, — 
liepa, pat nekāda izcilā, bet caurs koks. Pēc 

tam 2007. gadā secināju, ka tajā pašā liepā 
rūsganie sikspārņi mīt joprojām. 

— Bet droši vien jau cita paaudze.  
— Tā varētu būt. Parasti sugas, kas dzīvo 

kokos, sezonas laikā koku maina. Tā bija sa-
kritība, ka tajā brīdī rūsganais sikspārnis bija 
tajā pašā dobumā. Dobumu sugas pat reizi 
divās trīs dienās apmaina kokus. Ilgāku laiku 
šaurā dobumā dzīvojot, savairojas visādas 
ērcītes, blusas, arī tādēļ maina, lai kādiem 
plēsējiem būtu grūtāk atrast.  

— Cik mūsu parkā varētu būt sikspārņu? 
— Pateikt skaitu vienmēr ir grūti. Jāzina, 

cik lielas kolonijas tur mitinās. Parkā noteik-
ti dzīvo vairākas sugas: rūsganais vakarsik-
spārnis, ziemeļu sikspārnis, Natūza sikspār-
nis, ūdeņu naktssikspārnis, garausainais 
sikspārnis, dīķa naktssikspārnis, varbūt arī 
purndursikspārnis. Katrai sugai ir dažāda 
lieluma kolonijas. Natūza sikspārnim parasti 
ir vislielākās, tādās ir virs simta veco dzīv-
nieku. Pavisam parkā noteikti ir vairāki simti 
pieaugušo dzīvnieku. Jūnijā lido tikai vecie 
sikspārņi, jūlijā sāk lidot arī jaunie, un tad 
skaits vismaz divkāršojas. Tas arī ir lauka 
vērošanai pats labākais laiks.  

2007. gadā bija vienas sugas — Eiropas 
platauša — izpētes projekts, tad es, to meklē-
jot, pamatīgi izskraidījos pa parku. Salīdzinā-
jumā ar 90. gadiem nekādu pārmaiņu nebija. 

— Vai parkā mājo arī migrējošās sugas?  
— Natūza sikspārnis, arī rūsganais vakar-

sikspārnis. Pārējie pārvācas pazemē. Vai nu 
paliek turpat tuvumā, vai pārvietojas tālāk, 
to nezinām. Arī šeit ziemojošās sugas spēj 
aizlidot pat 100–200 kilometru tālu. Drīzāk 
jau ielien apkārtējos pagrabos. Kādreiz zem 
pils bija sikspārņiem piemērots pagrabs. 
Nezinu, vai tagad tur sikspārņi vairs tiek 
iekšā. Bet vai nu Dundagā trūkst citu mazāku 
pagrabu.   

— Sikspārņus tātad arī gredzeno. 
— Jā, bet tā nav tik nevainīga nodarbe kā 

putnu gredzenošana. Gredzenu liek uz spār-
na, uz apakšdelma, kā tādu pakavu, bet ne-
aizspiežot ciet, lai lidplēve paliktu brīva. 
Tomēr gredzeni sikspārni var savainot. Tā-
pēc gredzeno tikai konkrētiem pētījumiem. 
Gredzenošana ļāvusi uzzināt, piemēram, ka 
sikspārņi lido līdz 2 000 kilometru uz ziemo-
šanas vietām.  

— Kā jūs viņus ķerat? 
— Ar speciāliem tīkliem. Sikspārnis jūt, ka 

priekšā šķērslis, bet īsti nesaprot, kas, mēģi-
na izlidot cauri un iekrīt tīklā. Trīs gadus pie 
dažām alām viņus ķērām spietošanas laikā. 
Starp sikspārņiem ir labi kodēji. Kad vienu 
nakti kādu simtu caur rokām izlaid, tad pirk-
sti ir sacaurumoti kā siets, vienos sarkanos 
punktiņos. Dažiem zobi tik stipri, ka nevar 
tik vienkārši no pirksta nokratīt nost! Jābūt 
vairākiem cilvēkiem. Vienam jāuzrauga tīkls. 
Sikspārņi var ātri izkļūt ārā, jo ar zobiem 
pārgrauž tīklu. Līdzko kāds iekrīt, tā uzreiz 
jāizņem. Tāpat pēc nakts darba sikspārņu 
tīkls vienmēr jālāpa.                           Alnis Auziņš 

  Slīteres Ceļotāju dienas gaidot  

Dundaga —  
Ziemeļkurzemes sikspārņu galvaspilsēta 

 
 

Tā saka viens no trim Latvijas sikspārņu ekspertiem — Latvijas Universitātes pēt-
nieks Viesturs Vintulis. Bet ko mēs, parastie cilvēki, zinām par lidojošajām pelēm? 

• Garausainais sikspārnis.                                                                                                                 Viestura Vintuļa foto 

Sikspārņi  
Slīteres Ceļotāju dienās 

 

3. jūnijā Dundagas parkā, kas sikspār-
ņu pētnieku vidū pazīstama kā Ziemeļ-
kurzemes sikspārņu galvaspilsēta, Ķe-
meru Nacionālā parka dabas izglītības 
centra Meža māja speciālisti iepazīsti-
nās ar sikspārņu dzīvesveidu.  

Lietpratīgie ciemiņi piedāvās radošas 
darbnīcas, jautras un izzinošas spēles, kas 
palīdzēs ielūkoties sikspārņu krēslainajā 
pasaulē. Ķemeru Nacionālā parka dabas iz-
glītības darbinieki jau 15 gadus rīkojuši pa-
sākumus, kas cilvēkiem atklāj sikspārņu 
dzīves noslēpumus, turklāt 2016. gadā viena 
no 16 Latvijas sikspārņu sugām — garausai-
nais sikspārnis — bija Dabas koncertzāles 
galvenais varonis, pulcinot uz šī pasākuma 
dabas izziņas pieturām un koncertu tūksto-
šiem interesentu, tāpēc pieredze uzkrāta 
liela! 

Šīs vasaras sākumā, Slīteres Ceļotāju die-
nās, Dundagas parkā gaidīsim visus, kas vē-
las iegūt sev jaunu draugu — sikspārni! 

 

Andra Ratkeviča, Dabas aizsardzības  
pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas  
Dabas izglītības centra vadītāja 
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— Nupat plašāka publika uzzināja, ka labi 
dziedat arī jūs. Dzied jūsu meita Justīne un 
dēls Niklāvs. Vai tas ir dzimtai šūpulī ielikts?  

K.: — Īpaši neviens nav aizrāvies. Arī pats 
tikai hobija līmenī. Kādreiz karaoke — kādā 
pasākumā esmu saņēmies dūšu un nodziedā-
jis.  

Kad sāku strādāt pilī, te jau manīja, ka 
cilvēki gatavojas koncertam. Pils darbinieces 
uzrunāja. 

— Kā uzzināja? Vai, darbus darot, pie se-
vis pusbalsī dungojāt? 

K.: — Nē, nē. Paprovēt jau gribējās. Viņām 
nebija grūti pierunāt.  

— Es pilī garāmejot dzirdēju Inoras Spro-
ģes teikto, ka šoreiz ir sarežģītas dziesmas. 
Vēlāk koncertā nodomāju, vai tikai tas nebija 
teikts arī par jūsu izpildīto Rjumka vodki na 
stoļe? 

K.: — Varbūt kaut kas mazāk tradicionāls.  
— Bet jūsu izvēle ir īpaša! Ir taču tik daudz 

dziesmu, var dziedāt Seši mazi bundzinieki vai 
Par pēdējo lapu. Visa zāle dziedātu līdzi... 

K.: — Es domāju, ar ko piedalīties? Mājās 
intereses pēc teicu: nodziedāšu šo! Sieva 
teica: «Tev labi sanāk!» Pēc tam atnāku uz 
pili un saku: «Es dziedāšu krieviski, var?» 
Kādēļ gan ne, pilī jau nezināja, ko esmu izvē-
lējies. Tad sazinājos ar Inoru. Aizgāju pie 
Lindas Pavlovskas–Dišleres. Viņa noklausījās. 

— Vai dziedājāt a cappella? 
K.: — Jā, pirmoreiz. Lai vispār saprastu, vai 

ar to dziesmu varu uzstāties. Viņa teica: 
«Bišķi piešpicēsim, būs labi!» Jāpatrenējas 
jau bija. Tā īsti publikas priekšā nebiju dzie-
dājis. Mazirbes skolā pirmajā septembrī es-
mu nodziedājis divas dziesmiņas. Pilī mēģi-
nājumā strādāju ar Inoru. Viņa pārveidoja 
fonogrammu citā tonalitātē, lai būtu piemē-
rotāk manai balsij, tad ar jauno fonogrammu 
mēģināju pie Lindas. Pārējo jūs redzējāt un 
dzirdējāt.  

— Tomēr — kāpēc tieši šī dziesma?  
K.: — Domāju, ka tā man sanāk, es to diez-

gan bieži biju dziedājis. Pat neatceros, kad un 
kur pirmo reizi biju dzirdējis, vai radio, vai 
kādā filmā, tā mani aizķēra. Sameklēju inter-
netā vārdus un akordus, mājās arī uzspēlēju. 
Pašmācībā nedaudz esmu apguvis ģitāru. Kad 
ir kāda pasēdēšana, sabrauc draugi, tad šo 
dziesmu uzdziedu. Pārsvarā jau latviski, bet 
dažas repertuārā ir arī krieviski.  

— Man šķiet, ka Rjumka vodki... ir vairāk 
nekā tikai dziesma. Tajā ir vēsts, tā veido 
tēlu. 

K.: — Rokbalāde manā uzskatā.  
— Tad roks arī ir sirdij tuvāks?... 
K.: — Jā, es nāku no Liepājas. 
— Vai mandrāžu pirms koncerta jutāt?  
K.: — Uztraukumiņš jau bija. Kolkā pēdējā 

mēģinājumā pat lielāks nekā pašā koncertā, 
un Dundagā jau jutos mierīgi. Ja jau vienreiz 
esmu nodziedājis... Galvenais — kaut ko ne-
sajaukt. 

— Ko tu, Niklāv, saki par tēva uzstāšanos 
koncertā? 

N.: — Biju tikai mēģinājumā. Man patika. 
— Niklāvs tieši pirms koncerta saslima. 

Vai nebija doma, ka jūs varētu uzstāties du-
etā? 

K.: — Nē. Tad būtu jāpiemeklē attiecīga 
dziesma. 

— Bet vai mājās abi kopā esat dziedājuši? 
N.: — Ģimenes pasākumos nedaudz. Ja 

gribētu talantu koncertā, tas būtu jāpiemek-
lē mūsu balsīm atbilstoša dziesma. Niklāvs 
vairāk pa apakšu raujas. Ja kādreiz ko tādu 
izdomāsim, atradīsim...  

— Niklāv, cik tev gadu? 
N.: — Piecpadsmit. 
— Kā sāki dziedāt? 
N.: — Māsa Justīne sāka iet mūzikas skolā. 

Pats laikam mācījos vidusskolas piektajā 
klasē. Redzēju, ka viņai iepatīkas, nolēmu 
pamēģināt. 

K.: — Pats izdomāja un pats aizgāja pie 
Lindas sarunāt. «Es iešu dziedāt!» mājās pa-
ziņoja. 

— Tas nu gan! Man šķiet, ka tā vis bieži 
negadās. Parasti jau laikam vecāki izdomā un 
aizved savu atvasi. 

N.: — Es gan gāju arī mākslas skolā, bet 
zīmēšana mani īpaši nesaistīja. Mūzikas sko-
lā arī sākumā bija pagrūti, pēc tam iepatikās. 

K.: — Tu gāji individuāli mācīties dziedāt. 
— Vai tas ir izrunāts, ka solfedžo bērni 

uztver apmēram tā, kā vispārizglītojošās 
skolas bērni gramatiku? 

N.: — Sākumā doma bija iemācīties tikai 
dziedāt. Radās interese apgūt ko vairāk, tādēļ 
izteicu vēlēšanos apgūt arī klavierspēli. Ta-
gad esmu sapratis, ka bez mūzikas priekšme-
ta solfedžo neiztikt un jāmācās vien ir.  

K.: — Jūt vajadzību. Lai gabalu varētu labi 
izpildīt, jāmāk nolasīt.  

— Kuro gadu mācies? 
N.: — Trešo. 
— Kāda ir uzstāšanās pieredze? 
N.: — Līdz šim bija neliela. Šajā mācību 

gadā uzstājos Mazirbes skolā valsts svētkos 
un Mākslas un mūzikas skolas Ziemassvētku 
koncertā. Pirms tam jau bija satraukums, bet 
vēlāk apradu ar domu, ka būs jāuzstājas. Pie 
Vairas Kamaras apmeklēju teātra sporta 
nodarbības. Tās palīdz atvērties. Pērn, spēlē-
jot Liepājā, dabūjām tādu tehniku, kur jā-
dzied. Vaira, zinot, ka mācos mūziku, lika 
man dziedāt. Dabūju improvizēt bez notīm. 
Pēc tam jau bailes pazuda. 

— Bet kāds ir mūzikas skolas repertuārs, 
vai tas pilnīgi sakrīt ar paša vēlmēm? Kas 
nosaka tā izvēli? 

N.: — Mūzikas skolā repertuāru izvēlas 
skolotāja, lai atbilstu Izglītības programmas 
prasībām.  

— Bet tīri žanriski? Tētim pirms koncerta 
bija pilnīga izvēles brīvība. Bet tev? 

N.: — Man māca dažāda žanra mūziku, 
gan klasisko, gan  tautasdziesmas a capella  — 
bez pavadījuma, gan mūsdienu komponistu 

darbus, lai attīstītu savu balsi un arī emoci-
onāli atraisītos. Man patīk tas, ko dziedu 

— Kā pārdzīvoji balss lūzumu? 
N.: — Nesen bija. Īsti nesapratu, kas bū-

šu — tenors vai bass. Tagad man jāpierod 
brīvi muzicēt basa tembrā.  

 K.: — To gadu Niklāvs tiešām mazāk dzie-
dāja, kamēr balss nostabilizējās.  

N.: — Dziedu arī vidusskolas un pagasta 
korī. Dažas dziesmas ir ļoti sarežģītas un 
grūti izdziedamas, jo basiem tās ir par aug-
stām, diemžēl tādu repertuāru piedāvā 
Dziesmu svētku rīkotāji. 

— Vai tev ir kāds dziedātājs, kam gribas 
līdzināties? 

N.: — Patīk daudzi. Galvenais ir  viņu izpil-
dītā mūzika. Klausos dažādu žanru izpildītā-
jus — arī smago metālu.  

K.: — Tas nav smagais metāls, bet roks.   
N.: — Esmu sācis klausīties smago metālu. 
K.: — Nav dzirdēts. 
— Uzliek austiņas un klausās! Tēvs blakus 

domā, ka roks. Labi, mazliet par konkursu! 
Kā gatavojies? 

N.: — Valsts konkurss notiek reizi četros 
gados. Man vēl īsti nebija pieredze uzstāties 
publiskas priekšā, kur nu vēl tik nozīmīgā 
konkursā. Kopā ar skolotāju daudz strādā-
jām, pat brīvdienās. Skolotāja prasīja no ma-
nis stipru darba disciplīnu un atdevi. Pārstei-
gums bija, kad mani izvirzīja III kārtai Rīgā. 
Bija jāmācās vēl vairāk. Sapratu, ka jāizliek 
visi spēki, lai spētu parādītu to, ko esmu ie-
mācījies.  

— Cik jūs dalībnieku bijāt? 
N.: — Biju vecākajā grupā. Tam nebija 

nozīmes, cik dalībnieku. Katru vērtēja pēc 
valsts konkursa nolikumā izstrādātajiem 
vērtēšanas kritērijiem — vokālā tehnika, 
mākslinieciskais sniegums, kopiespaids. Pra-
sības bija ļoti augstas. No žūrijas locekļu ko-
pējā punktu vērtējuma arī piešķīra vietas. 

— Vai pārējos arī dzirdēji? 
N.: — Tik, cik mēģinājumā. Skolotāja lika 

koncentrēties tikai uz manu priekšnesumu. 
Īsi pirms manas uzstāšanās vēl bija jāpieslīpē 
dažas notiņas un jāuzklausa pēdējie norādī-
jumi. Skolotāja teica, ka viņas uztraukums ir 
tik liels, ka man pašam nevajag satraukties. 
Ir īpaši vingrinājumi pirms uzstāšanās, kurus 
liku lietā, lai uztraukums mazinātos. Man 
kādreiz pirms uzstāšanās ir nācies  dzirdēt, 
kā dzied citi, un tad rodas doma — viņi tik 
labi dzied! Labāk nedzirdēt... 

K.: — Lai nebūtu nevajadzīgu satraukumu. 
— Kā ir ar balss iesildīšanu? Vai ir īpaši 

paņēmieni? 
N.: — Daudzi un dažādi. Ar katru mācību 

stundu tie kļūst arvien sarežģītāki, tos pie-
mēro gan elpas, gan vokālo prasmju  attīstī-
bai. Neiesildot balsi, nemaz nedrīkst sākt 
dziedāt!  

K.: — Balss jāizloka! Kad otro trešo reizi 
dziedu mēģinājumā, tad jūtu — jau ir labāk, 
balss atvērusies. 

— Ko lai dara, ja pirms svarīgas uzstāšanās 
kakls aizsmacis? Vai jāskalo ar sālsūdeni? 
Vai jādzer jēla ola? 

K.: — Ir jau smalkas lietas, īpašas metodes 

un ārsti, kas lielajiem māksliniekiem tādos 
gadījumos līdz. Niklāvs bija ieguldījis lielu 
darbu, tāpēc pirms konkursa skatījāmies 
līdzi, lai uzliek šalli un cepuri.  

— Tētis ieminējās par ieguldīto lielo dar-
bu. Kā tas izpaudās? Vai dziedāji divdesmit 
stundu diennaktī? 

K.: — Pirms katras konkursa kārtas Nik-
lāvs ļoti daudz laika pavadīja mūzikas skolā. 
Katru dienu, ieskaitot sestdienas un svētdie-
nas. Papildus Linda veda Niklāvu uz konsul-
tācijām pie pieredzējušiem profesionālās 
izglītības kompetences centra Ventspils mūzi-
kas vidusskola pedagogiem, lai vēl labāk pie-
slīpētu repertuāru. 

N.: — Skolotāja lika dziedāt arī mājās, kaut 
gan man tas nepatīk. Negribu, ka citi klausās. 
Dziedu, kad mājās esmu viens. 

— Jāaizsūta vecāki uz kino... Cik ilgi vēl 
Dundagas Mākslas un mūzikas skolā var mā-
cīties? Vai ir doma, ko darīt pēc tam? 

K.: — Vokālā dziedāšana mūzika skolā 
jāapgūst astoņus gadus. 

N.: — Kad gāju teātra pulciņā un teātra 
sportā, tad domāju nākotni saistīt ar  aktier-
mākslu. 

K.: —Tagad runājam, ka vajadzētu  mācī-
ties Ventspils mūzikas vidusskolā, vai ne? 

N.: — Sāku domāt par iespēju turpināt 
apgūt dziedāšanu mūzikas vidusskolā. 

K.: — Tad jau redzēs. Vispirms gan jāpa-
beidz pamatskola.  

— Un māsa, brāļa lielā iedvesmotāja, arī 
joprojām dzied? 

K.: — Justīne turpina mācīties dziedāšanu 
4. kora klasē. Arī viņai ļoti patīk gatavoties, 
lai piedalītos dažādos konkursos. Diemžēl 
šajā gadā slimība patraucēja uzstāties Balss 
pavēlniekā.   

N.: — Tagad es palaikam mudinu māsu 
nopietni mācīties mūzikas priekšmetus. Lai-
kam jau konkursi un rezultāti iedvesmo. 

— Bet zvaigžņu slimība nav piemetusies? 
N.: — Tāda slimība man nelīp. Tikai nepa-

tika, ka pēc tam mani ļoti slavēja.  
K.: — Panākumi ir vajadzīgi, jo tie motivē 

tālāk.  
Alnis Auziņš 

Foto no ģimenes albuma 

   Dziedot dzimu, dziedot augu...  

 

Sadziedājušies 
 

Jau rakstījām, ka 14.–15. februārī Rīgā, Augusta Dombrovska mūzikas skolā, Latvi-
jas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mū-
zika — Kora klase audzēkņu valsts konkursa finālā Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolas audzēknis Niklāvs Neimanis ar latviešu tautasdziesmu Es karā(i) aiziedams un 
mūsu skolas skolotājas, komponistes Daigas Rūtenbergas dziesmu Vai tu vari... iegu-
va augsto otro vietu.  

Pēc Niklāva panākuma domāju rakstīt par viņu. Niklāvs apslima. Tikmēr novada 
talantu koncertā spoži uzstājās viņa tēvs Kaspars ar roka dziesmu Rjumka vodki na 
stoļe. Tā nu uz sarunu aicināju abus, un tās gaitā vairākkārt manīju — tēvs ar dēlu labi 
saprotas, varētu pat teikt, ka ir sadziedājušies, lai gan duetā līdz šim nav uzstājušies. 

Lūdzu par audzēkni izteikties Niklāva 
skolotāju Lindu Pavlovsku–Dišleri. 

Ļoti bieži esmu izvirzījusi saviem 
audzēkņiem Niklāvu par paraugu. Atceros, 
kā viņš pie manis atnāca apņēmības pilns 
iemācīties dziedāt. Nekādu profesionālās 
ievirzes izglītību nevajagot, gribot dzie-
dāt— savam priekam. Nenoliegšu, ka sā-
kums bija ļoti grūts. Reizēm šķita, ka ne-
spēšu Niklāvam iemācīt dziedāt. Tikai re-
dzot puiša apņēmību un neatlaidību, turpi-
nāju ar viņu strādāt. Maziem solīšiem gā-
jām uz priekšu, parādījās pirmie rezultāti. 
Sapratu, ka jaunietis spēj daudz vairāk. 
Divos gados izdarījām maksimāli daudz. 
Ventspils mūzikas vidusskolas Vokālās 
nodaļas pedagoģe Anitra Niedre ieteica  
Niklāvu gatavot valsts konkursam. Tas bija 
milzīgs pārbaudījums man kā skolotājai un 
Niklāvam. Abpusēji  ieguldītais lielais darbs 
deva rezultātu — Niklāvu izvirzīja uz kon-
kursa finālu. Tas jau bija liels pārsteigums 
man un sasniegums skolai. Mazliet šaubī-
jos, vai spēsim konkurēt ar spēcīgākajām 
Latvijas mūzikas skolām, tomēr nolēmu — 
ir jālec! Esmu ļoti laimīga par žūrijas aug-
sto vērtējumu un iegūto vietu. Visvairāk 
priecē, ka Niklāva sniegumu ievēroja gan 
Rīgas Doma kora skolas, gan Ventspils mū-
zikas vidusskolas Vokālās nodaļas pedago-
gi, jo sekoja piedāvājums Niklāvam turpi-
nāt mūzikas izglītību šajās skolās. Un kur 
nu vēl kompetentās žūrijas vērtējums un 
ceļamaize! 

Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmi-
jas profesors, operdziedāšanas klases vadī-
tājs Viesturs Gailis: «Īsts bass! Tik uz 
priekšu! Šāda balss jāattīsta!» 

Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmi-
jas vokālās katedras docente Zigrīda Krīge-
re: «Veidojas ļoti vērtīga, reta balss». 

Latvijas Nacionālās operas soliste An-
džella Goba: «Skanīga, potenciāla balss». 

Niklāvam novēlu: «Jālec vēl tālāk!  Ja 
gribēsi, tu to spēsi!» 
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Kad iepatīkas Sintija un Dundaga 
Vispirms noskaidroju, ka Ingum pasē ir 

rakstīts «Ingus», tātad trešā deklinācija! In-
gus cēlies no Kuldīgas puses, Ēdoles. Jau seš-
padsmit gados sācis dzīvot patstāvīgi. Tā kā 
Dundagas pusē mīt radi, brālēni, tad jābrauc 
apciemot. Tā kādos Jāņos Ingus iepazinies ar 
Sintiju. Sācis braukt biežāk, nopietni iepati-
kusies gan meitene, gan arī šī puse. Savukārt 
Sintija ir īsta Kaļķu iedzimtā, te dzimusi un 
augusi — Kaļķu Ozolos.  

Labi, jauni ļaudis ieskatās vien otrā. Bet 
kur abiem kopā dzīvot? Vai Kuldīga nav vai-
rāk «civilizēta»?  

Sintija pēc Dundagas vidusskolas beigša-
nas sāka studēt Ventspilī finanses un ekono-
miku. Abi ar Ingu pārcēlās uz turieni. Īrēja 
dzīvokli, Ingus strādāja, Sintija mācījās. Četri 
studiju gadi abos tikai nostiprināja pārliecī-
bu, ka ir īsti lauku cilvēki. «Man patīk lauki, 
daba. Piedevām esmu mednieks. Pilsētā ir 
par garlaicīgu!» stingri savu nostāju pauž 

Ingus. Arī Sintija piebalso dzīvesbiedram — 
pa īstam sapratuši, ka pilsēta nemaz nesais-
ta. Tagad viņi dzīvo Ozolos un ceļ savu māju. 

Dzīve panāk pretī 
Es tomēr neliekos mierā un jautāju: «Ko 

laukos iesākt tikko augstāko izglītību ieguvu-
šai finanšu speciālistei? Vai nebija riskanti 
atgriezties Dundagā?»  

«Pilsētā ir tā: līdzko tu kaut nedaudz gribi 
pakustēt, tev vajag naudu», Sintija saka. La-
bi, tam var piekrist. Laukos izaudzē savu 
kartupeli, lopiņu, ja ne tirgum, tad pašu iz-
tikšanai. Tomēr gluži bez naudas arī neiztikt, 
tas jau finanšu speciālistei labāk par mani 
saprotams. Ja vēl piedzimst mazais...  

Sintija, atgriezusies dzimtajā vietā, sāka 
strādāt veikalā Vīdalē. Tad pirms dažiem 
gadiem radās piedāvājums no pašvaldības, 
kam Sintija labprāt piekrita. Vai vienkārši 
uzsmaidīja laime? Ne gluži. Sintija jau bija 
sūtījusi savu CV pašvaldībai — grāmatvežu 
vakancei. Kad pašvaldībā steigšus vajadzēja 
nodokļu administratoru, Sintija sagaidīja 
savu izdevību.  

«Vajag tikai gribēt, tad var visu. Darbs ir 
daudzviet. Protams, vēl vajag arī atbilstošu 
atalgojumu», saka Ingus, sevi dēvēdams par 
plaša profila speciālistu. Sākumā strādājis 
celtniecībā, pēc tam nedaudz mežā, bet nu 
jau divus gadus jaunajam vīrietim ir sava 
firma, jo «patīk būt pašam sev kungam». 
Ingus ir pievērsies graudkopībai. 

Ingus ir arī strādājis ārzemēs, bet tikai 
dažus mēnešus, — Dānijā, Vācijā. Palikt — 
nekādā gadījumā! «Atalgojums tagad nemaz 

tik ļoti vairs neatšķiras. Ne lauksaimniecībā, 
ne fabrikās. Jā, uz ārzemēm var aizbraukt 
atpūsties. Vietām ir skaista daba. Tomēr man 
kaut kā tur trūkst. Ir meži, bet citādi, ir zvē-
ri, bet atšķirīgi», Ingus klāsta savu attieksmi.  

Bērnībā ielikts pamats 
Esam nonākuši pie svarīgākā. Pie sākuma. 

Bērnībā Ingus braucis tēvam līdzi uz lauka, 
traktorā pavadīdams augas dienas. Tēvs de-
vis art jau pavisam mazam. Priekšnieks, to 
ieraudzījis, krietni brīnījies. Bet Ingus bijis 
kā uzburts uz tehniku. «Vienmēr esmu do-
mājis, kā kaut ko uzlabot, kā izkļūt no šķieta-
ma strupceļa. Ko sabāzt tukšās riepās, lai 
varētu braukt. Sāku ar divriteņiem, tad nāca 
mopēdi, moči, visbeidzot, auto», Ingus atce-
ras. Nācis no astoņu bērnu ģimenes, zēns no 
mazotnes pieradis strādāt, pie vecmammas 
braucis sienu vākt, agri ņēmis dakšas rokās...  

Jākļūst par līdumnieku 
Zemkopība man nešķiet viegls virziens. 

Pirmkārt, vajag zemi. Otrkārt, lauksaimniecī-
bas tehniku. Treškārt, meža zvēri to vien 
gaida, lai kāds ko iesētu. Ceturtkārt, daudz 
kas atkarīgs nevis no paša, bet no laikapstāk-
ļiem. Piektkārt, jābūt zināšanām, — laikam 
gan tās vispirms. Un vēl, un vēl... 

«Viegli jau nav, taisnība», Ingus arī pie-
krīt. «Zemes pašiem nav, visu nomājam. Vēl 
pāris gadu, tad varēs manīt pirmos augļus». 

Tomēr arī pirmajos gados ir iespēts 
daudz, īpaši jau ņemot vērā, ka sākts no nul-
les, bez kāda starta kapitāla. Sākuši ar da-
žiem hektāriem zemes, tagad jau kopā ir ap 
divsimt hektāru — Kaļķos, Vīdalē, Dundagā 
un Nevejā. «Zeme jau iet uz izķeršanu. Labi, 
ka mēs paguvām ielekt pēdējā vilcienā», saka 

Sintija. Taisnība, ir vēl zemes gabali, kas jāie-
strādā, kam jānoņem apaugums. Tā laiki 
mainās — centīgiem darba rūķiem no jauna 
jākļūst par līdumniekiem. 

Bet sākotnējais padoms? «Es ar veciem 
ļaudīm aprunājos. Ar Sintijas tēvu sākumā 
apspriedos, ar citiem kaļķeniekiem. Tagad 
jau internetā arī daudz ko var atrast», skaid-
ro Ingus. 

Un kā ar traktoriem? «Sākumā nebija 
nekā», Ingus atceras. «Mazliet bijām iekrāju-
ši naudu, iegādājos pirmo traktoru. Man 
patīk andelēties, un parasti arī izdodas! 
Traktoru samainīju pret mežvedēju. To pār-
devu par labu naudu un nopirku lauku ap-
strādei vajadzīgo. Kaut kas jau atleca no 
pirmā gada peļņas, tad jau varēju atļauties 
labāku tehniku. Šis tas gan ir līzingā, man vēl 
jāmaksā». Sintija piemetina, ka Ingus pats arī 
sācis meistarot visādus agregātus.   

Par meža zvēru postījumiem Ingus pārāk 
nesūrojas. «Nu jau cūkām ir mēris!» jaunais 
lauksaimnieks ironiski saka. «Un es esmu 
mednieks!» Sintija piebilst, ka mēģinot likt 
visādus atbaidītājus, piemēram, uz lupatām 
smērē veļas mīkstinātāju.  

«Man ir divi traktori, kombains un vēl 
visādi agregāti», Ingus stāsta tālāk. «Kad 
sākas īstā sezona, tad jāņem strādnieks palī-
gā. Sējas laiks ir īss un spraigs». Jā, visi labvē-
līgie nosacījumi, laikapstākļi, raža un cena, 
reti sakrīt, bet Ingus ir pārliecināts — «gan 
jau arī mums uzspīdēs saulīte. Ja grib, tad 
paspēj visu — gan darbus padarīt, gan medī-
bās aiziet, gan pie ģimenes būt».  

Optimists un pesimiste — īstā savienība! 
Vai jaunie censoņi jūt valsts atbalstu? 

«Tas gan vairāk ir vārdos», Ingus saka. «Kad 
tu ej lūgt aizdevumu, tad pretī tikai nosmai-
da. Cita lieta, ja tu vari ko ieķīlāt. Ja nav, tad 
nekā». Bet projektu iespējas? «Tāpat sākumā 
vajag savu ieguldījumu. Mums starta kapitā-
la nebija», Sintija piebalso.  

Ingus atzīst, ka savs risks pastāv visās 
lauksaimniecības nozarēs, un viņam grūti 
pat pateikt, kāpēc izšķīries par labu grau-
diem. Sintija piebalso, ka jādomā vēl par 
kādu nozari, varbūt arī lopkopību, kas, pro-
tams, nozīmē arī papildu grūtības. «Nē, nav 
jau par ko sūdzēties, jāstrādā! Viegli nav, bet 

ko dod čīkstēšana?» Ingus balsī manu stin-
gru apņēmību. Sintija to apliecina: 
«Salīdzinājumā ar mani Ingus noteikti ir 
optimists! Es gan esmu riktīga pesimiste». 
Kas zina, varbūt tāda atšķirība ir pat vajadzī-
ga? «Labi gan», Ingus piekrīt. «Sliktāk būtu, 
ja abi uz vienu pusi». Ģimenē lomu sadale ir 
ne tikai «optimistos» un «pesimistos». Ingus 
tātad ir arājs. Savukārt Sintija kārto grāmat-
vedību. Bet kopējais optimisma avots ir dē-
lēns, un tētis, tikpat apņēmīgi, kā par zemes 
lietām stāstot, piebilst: «Kad tiksim jaunajā 
mājā, tad jādomā par nākamo!» 

Atjaunotie sporta svētki 
Pērn valsts svētkos starp godināmajiem 

novada ļaudīm bija arī Sintija un Ingus. Viņi 
līdz ar domubiedriem atjaunoja kādreiz cie-
mā iecienītos sporta svētkus.  

«Kad mēs ar Sintiju iepazināmies pirms 
desmit gadiem, tā bija pēdējā reize, kad Kaļ-
ķos rīkoja sporta svētkus», Ingus atceras. 
«Pagājušajā gadā savā starpā sākām runāt, ka 
derētu tos atjaunot. Atceros — sēžam pie 
mājas uz beņķīša un ar dažiem vietējiem 
spriežam. Nekādu sponsoru mums nav... 
Nekas, paši saziedosim balvām, elektrībai, jo 
pie Vārpniekiem tās nav, — vajadzēja ģenera-
toru. Uzsākām kopā ar Arvi Vaici un Sintiju 
Almani».  

«Sarīkojām talku», Sintija papildina. Pie 
bijušās bibliotēkas appļāvuši, apzāģējuši to, 
kas traucē, sagatavojot laukumu un apkaimi. 
Pirms tam sazinājušies ar īpašnieku, palūguši 
atļauju. Par gaidāmo notikumu gan izziņoju-
ši kā vecos laikos — vietējā veikalā un pazi-
ņām, tā ķēdīte aizgājusi no mutes mutē. Ne-
esot bijuši tik pārliecināti par sevi, lai pirma-
jā reizē plaši reklamētos. Nu ja, taču, no ot-
ras puses, mazliet ar uztraukumu gaidīts 
noliktais datums. «Ja būtu sanākuši tikai 
cilvēku divdesmit, tāpat būtu sportojuši!» 
Ingus apgalvo. Rīkotājiem par lielu prieku 
ieradušies ap simt piecdesmit ļaužu. Liels un 
priecīgs pārsteigums! Atklājies, ka sporta 
svētki ciemam nozīmē ne tikai sportošanu 
vien. Tā bija iespēja satikties bijušajiem cie-
miniekiem. Visi joprojām ir gandarīti — bijis 
patīkami redzēt, kā ļaudis krietnos gados 
pulcējas bariņos, pļāpā, atceras jaunības 
dienas, arī ar prieku dzīvo līdzi sportā notie-
košajam. Ingum pašam no jaunības vairāk 
patīk futbols, bet viņš pieņēmis to, ka Dun-
dagā valda volejbols. Atjaunotajos ciema 
sporta svētkos visi varējuši izmēģināt spēkus 
daudzos sporta veidos: volejbolā, tāllēkšanā, 
šautriņu mešanā, virves vilkšanā uz plēves, 
kas aplieta ar ziepjūdeni, ar ūdeni piepildītu 
balonu mešanā, hanteļu turēšanā, riepu un 
automašīnas vilkšanā, karāšanās pie stieņa...  

Pirmajā reizē organizatori pašvaldībai 
neko neprasīja. Jau pēc svētkiem toreizējā 
novada sporta dzīves vadītāja Aiga Ūdre 
teikusi, ka vajadzējis gan, noteikti būtu da-
būjuši. Šogad Sintija uzrakstījusi iesniegumu, 
lai saņemtu pašvaldības atbalstu. 

Un vēlreiz. Kā tad tas ir — dziļos laukos? 
Par vienreizējo Kaļķu ceļu dundadznie-

kiem nav jāstāsta, bet citiem par to maza 
bēda. Ingus smej — «kamēr neviens Saeimas 
deputāts mūsu pusē nedzīvos, tikmēr nekā 
labāka nebūs». Sintija uz centru brauc dažā-
di. Arī caur Āžiem. Vienai pašai braukt tum-
sā pa nomaļākiem ceļiem gan netīk, bet neko 
darīt.  

Arī ar mūsdienīgajiem sakariem, mobilo 
telefonu un internetu, ciemā ir vārgi. 
«Latvijā divi procenti teritorijas esot bez 
pārklājuma vai arī ar ļoti sliktiem sakariem. 
Acīmredzot tie divi procenti ir Kaļķos», In-
gus ironiski saka.  

Un kādas jauniem ļaudīm ir izklaides? 
Labi, sporta svētkus paši sarīko. Kas vēl? 
Sintija stāsta — vasarās mēdzot aiziet uz 
zaļumballi. Patīkot aizbraukt ekskursijā — 
ceļojuši pa Latviju, arī pa Lietuvu.  

No savas puses saku — man Kaļķi šķiet kā 
viena paprāva ģimene, kas cits citam izpa-
līdz. Kā tas liekas no iekšpuses? Ingus pie-
krīt, — kā ģimene. «Taisnība, vienmēr jau 
atradīsies arī tādi, kam kaut kas nepatiks. Lai 
nepatīk!» Un vai tādā lielā ģimenē bija viegli 
iejusties? Te atbild Sintija: «Ingus visur viegli 
iejūtas. Valodā arī neatšķiras, runā tāpat 
aprauti kā mēs». Viens, kas «Kaļķu ģimenē» 
iepriecina un ir netipiski laukiem, — tieši 
pāris pēdējos gados te dzimst bērni.  

Bet kā tad ar Gāliņu atvasi Endiju? Vai 
tāpat kā Ingum būs ķēriens uz tehniku? 
Šķiet, ka mans minējums ir trāpījis desmit-
niekā. «Viņš trīs gadu vecumā māk nosaukt 
visas traktoru markas. Pēta žurnālus par 
traktoriem, ņem līdzi uz bērnudārzu», mam-
ma ar lepnumu stāsta. Tad jau drīz varēs 
art — kā tēvs attiecīgā vecumā! Un arī te 
esmu tuvu patiesībai. Endijs jau ir braucis 
tētim līdzi uz lauka. Bet pats Ingus prātīgi 
nosaka: «Galvenais, lai iemācās strādāt. Ko 
gribēs darīt, to vēlāk pats izdomās!»  

 
Alnis Auziņš 

• Pērn atpūtas braucienā Dinozauru parkā Lietuvā. 
Rūķis, Endijs, Sintija un Ingus. 
• Pērn sporta svētkos Kaļķos.  

Foto no Gāliņu ģimenes albuma 

  Pie mums, uz zemēm  

Trīs no Kaļķu ģimenes 
 

Teju apbrīnojama ir katra jauna, centīga, darbīga ģimene, kas dzīvesvietai izraugās 
laukus. Viņi paši nekādi varoņi nejūtas. Tomēr laikā, kad tik daudzi meklē dzīvesvietu 
un arī laimi pilsētās, bieži vien ārpus Latvijas, lauku izvēle rada vēmi izdibināt mazliet 
vairāk. Kāpēc? Tas arī bija mans galvenais jautājums kaļķeniekiem Sintijai un Ingum 
Gāliņiem, kas gadus desmit ir kopā, sešus gadus ir precējušies, audzina dēlu, trīsgad-
nieku Endiju, un ir priecīgi un apmierināti ar dzīvi Dundagas pagastā. 
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Tās galvenais dienas kārtības jautājums 
šādās reizēs ir iepazīstināt sapulcējušos ar 
Līvu savienības revīzijas komisijas secināju-
miem un vērtējumiem par paveikto 2016. 
gadā. Tomēr vēl svarīgāk ir visiem 57 kopsa-
pulces dalībniekiem un katram atsevišķi 
atsaukt atmiņā visus labos darbus un saturī-
gos notikumus lībiešiem Kolkā, Ventspilī, 
Rīgā un Mazirbē. Tādu nav bijis maz — bēr-
nu nometne Mierlinkizt 2016, lībiešu svētki 
Līvi starp zemi un jūru Mazirbē, Lībiešu gada-
grāmata 2016, Somugru dienas Rīgā un Vents-
pilī.  

Ne mazāk rosīgi darbojušās Līvu savienī-
bas nodaļas. Tā lībiešu kultūrvēsturiskā eks-

pozīcija un informācija par Kolkas vēsturi, 
cilvēkiem un norisēm  Līvu centrā Kūolka 
aizvadītajā gadā piesaistījušas 710 apmeklē-
tāju interesi, to vidū 141 interesents no ār-
valstīm, visvairāk no Igaunijas, Somijas un 
Krievijas. 

Katrai Līvu savienības nodaļai savs rak-
sturs. Rīgā bērni ar saviem vecākiem pulcē-
jas  reizi mēnesī  Līvu dienā, Ventspilī netiek 
aizmirsta neviena svarīga gadskārta, ansam-
blis Rāndalist prot vairot prieku un labu no-
skaņu. Mazirbē līvu vīri un sievas tur rūpi 
par Līvu tautas namu — spodrina zāles par-
ketu, stāda puķes, pļauj zāli, gatavo malkas 
krājumus, labo ūdensvadu. Divas reizes gadā 

sabrauc talcinieki, lai kopā visu darāmo pa-
veiktu ar prieku un patikšanu. Paldies vi-
siem par atsaucību un atbalstu! 

Mūsos spēka un apņemšanās ir gana, 
tomēr būtu grūtāk, ja ne Dundagas novada 
pašvaldības un Kolkas pagasta pārvaldes 
vadītāja Alda Pinkena atsaucība un atbalsts. 

Citus labos līvu darbus 2016. gadā pama-
nīja arī Kultūras ministrija, Valsts Kultūrka-
pitāla fonds, Borisa un Ināras Teterevu 
fonds, Latviešu valodas aģentūra, Nacionālā 
apvienība Visu Latvijai–Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK, SIA Elva Baltic, Ventspils pilsētas do-
me, vairāki privātie uzņēmēji, kas Lībiešu 
krastu sauc par savām mājām.  

Kad paveiktais saņem labu vārdu, rodas 
jaunas ieceres. Darāmā mums netrūks arī 
turpmāk. Mūsu baltais nams Mazirbē gaida 
atjaunotu jumtu un tīrāku, gaišāku zāli. Dar-
bi sāksies vasaras sākumā, un paldies par to 
piešķirtajam Eiropas Jūrlietu un zivsaimnie-
cības fonda finansējumam.  

Un tā soli pa solim veidojam savu līvu 
saimi aktīvāku, jo mēs piederam savam 
krastam, savai jūrai un savai darīšanai!  

 

Ieva Ernštreite, Līvu savienības vadītāja 

Pie temata  
Aegidius von Sokoloviča testaments 

Liels lauka akmens Anstrupes latviešu ka-
pu pašā vidū glabā piemiņu par cienījamu 
goda vīru, kam atdusa bija lemta Dundagas 
zemē, tālu no savas dzimtenes. Visu savu ga-
rā mūža ietaupījumu viņš novēlēja 
«Kurzemes zemnieku un arāju kārtai, kam 
evaņģēlija ticība, lai izlīdzinātu to starpību, 
kāda diemžēl vēl šķir latviešus no vācie-
šiem». 

Egīdija fon Sokoloviča testaments 
Dundagas pagasta valdē glabājas 1858. ga-

dā rakstīts akts, kurā ir Egīdija fon Sokolovi-
ča testaments. 

Pēc šī testamenta 21. paragrāfa Dundagas 
pagasta pašvaldībai novēlēti 1 000 rubļi sko-
lām un zemkopības veicināšanai. 

Šo testamenta daļu tulkojis Ernests Din-
sbergs. Kas tulkojis visu testamentu, nav zi-
nāms, bet tulkojumu koriģējis arī E. Dins-
bergs.  

E. Sokolovičs savā testamentā pievērš lie-
lu vērību mēslu uzkrāšanai, Dundagas ceļu 
un sētu notīrīšanai no mēsliem, kompostu 
kaudžu ierīkošanai, lauku mēslošanai, zem-
kopības veicināšanai, zemkopības un citu 
skolu ierīkošanai, izglītības veicināšanai lat-
viešos un latviešu un vāciešu tuvināšanai. 

Par E. Sokoloviča naudu uzcelta Dundagas 
Zeltmāja (tagad Zeltas, netālu no Dundagas 
muižas), kuras būve pēc Aleksandra Richtera 
aprēķina (10.08.1855.) izmaksājusi 203 rubļus 
un 20 kapeikas. Līdz agrārajai reformai šinī 
mājā dzīvoja Dundagas muižas ceļu, sētu un 
atejas vietu aptīrītājs.  

Procentu procenti no pagasta pašvaldībai 
novēlētajiem 1 000 rubļiem izlietoti rakstām-
piederumu un mācības līdzekļu iegādāšanai 
pagasta skolām. Līdz pasaules karam Dunda-
gas pagasta skolēni dabūja rakstāmpapīru, 
spalvas un tinti par brīvu. 

Atstātajam kapitālam, kas bija noguldīts 
bij. Krievijas bankās, tagad vairs nav nekādas 
vērtības. Zudumā gājuši arī pārējie pagastam 
sakrājušies prāvie kapitāli.  

Bez tam E. Sokolovičs savā testamentā 
novēlējis 16 000 rubļu zemkopības skolu at-
vēršanai un uzturēšanai. Par šo naudu atvēr-
ta un uzturēta Vecsātu zemkopības skola. 

Testamentā atzīmēts, ka tā sastādīšanas 
brīdī testators ir bijis vairāk nekā 80 gadus 
vecs, pie kam Kurzemē nodzīvojis 56 gadus 
un Kurzemi iemīļojis kā savu otru dzimteni.  

Testaments sastādīts Jelgavā 1850. gada 
10. jūnijā. To parakstījuši: testators Aegidius 
von Sokolovičs, testamenta izpildītājs grāfs 
Pēters von Medems, liecinieki Ludvigs von 
Kleists, mācītājs K. W. Krūze, grāfs Teodors 
Kaizerlings, Alberts von Šlipenbachs, Karls 
Neimans. 

E. Sokolovičs ir bijis Polijas muižnieks. Tā 
kā testaments sastādīts 1850. gadā, tad iznāk, 

ka viņš Poliju atstājis apm. 1794. gadā — Poli-
jas sacelšanās laikā — un ka toreiz bijis apm. 
24 gadus vecs. Tādēļ pieņemams, ka Polija 
viņam bija jāatstāj tādēļ, ka bijis iejaukts to-
reizējā sacelšanās kustībā pret Krieviju. Cik 
lielus kapitālus viņš paspējis izvest uz Kurze-
mi, nav īsti zināms. Tāpat nav zināms, cik no 
saviem kapitāliem viņš uzdāvājis vai aizdevis 
vietējiem muižniekiem.  

Sokolovičs dzīvojis Jelgavā, kā arī pie Dun-
dagas barona un tur bijis par viņa bērnu sko-
lotāju. Savā testamentā viņš toreizējo baronu 
Teodoru fon Ostenzakenu sauc par savu 
draugu.  

Būdams zināmā mērā revolucionāras da-
bas un redzēdams savas tēvijas apspiestību, 
viņš lūkojis atvieglot arī Kurzemes latviešu 

likteni.  
Savā testamentā E. Sokolovičs noteic, ka 

pēc nāves viņš jāieliek vienkāršā nokrāsotā 
koka zārkā, jāaizved uz kapiem vienkāršos 
nomātos ratos un jāapbedī bez zvanīšanas, 
atvadu runām un dziesmām. 

Kubalu skolas-muzeja (KSM) materiāli 959 – 
Rd /Ernesta Ābola manuskripts/  

Zemkopības veicinātāja Sokoloviča atmiņai 
(..)Testamenta (..) pirmā paragr(āfā) viņš 

saka: «gandrīz 56 gadus esmu dzīvojis Kurze-
mē, un tā man ir palikusi par mīļu tēviju, bet 
jo vairāk es mīlu zemnieku kārtu, kas sava 
vaiga sviedros visiem sagādā dienišķo maizi 
un nodibina mūsu labklājību, bet diemžēl par 
daudz ir atstumta. Es atzīstu, ka šai kārtai 
visvairāk var palīdzēt, to izglītojot. (..)» 

Publicēts Jaunā nedēļa 16.04.1926. —  
no interneta vietnes periodika.lv 

 

Ērmīgs cilvēks, kādu reti gan pasaulē atradīs 
Vakar pagāja 75 gadi, kopš aizvēra savas 

acis uz mūžību cilvēks, par kuru toreiz, kad 
viņš nomira, Latviešu Avīzes rakstīja, ka viņš 
bijis «ērmīgs cilvēks, kādu gan reti pasaulē 
atradīs». Dundagas pagasts viņam pieminekli 
cēlis tāpēc, ka viņš, gan nebūdams latvietis, 
tomēr bijis latviešu tautas draugs un  
labvēlis (..). 

Viņa dzīves stāsts īsumā šāds: pasē Aegidi-
us Sokolowicz, dzimis 1770. g., tautība — polis, 
muižnieks. Poļu dumpja laikā atbēdzis uz 
zemi, kur latvieši dzīvo; te nodarbojies par 
mājskolotāju, dzīvojis vienkārši, taupīgi: val-
kājis vienkāršas, pelēkas drēbes, vienkāršs 
bijis viņa ēdiens un dzēriens. Interesējies par 
zemkopību, dārzkopību un par visām citām 
zemes lietām. Vaļas brīžos labprāt staigājis 
pa dārziem un laukiem un visur, kur atradis 
ko nepareizi, to, cik spēdams, savedis kartī-
bā: dārzos kociņus piesējis pie mietiem, pu-
ķes aplējis, nezāles — usnas un dadžus — iz-
ravējis. Vakaros mācījis darba ļaudis lasīt, 
rakstīt, rēķināt, stāstījis jaukus stāstus, teicis 
derīgas ziņas un gudrības. Prieks viņam bijis 
liels, kad redzējis, ka ļaudis ar sekmēm inte-
resējas par to, ko viņš mācīja. 

Lielu kapitālu viņš bija sakrājis un notei-
cis, ka šī nauda izlietojama zemkopības sko-
las atvēršanai, un četrus gadus pēc viņa nā-
ves tad arī dibināja Vecsātu zemkopības sko-
lu. Bez tam vēl vienu simtu rubļu viņš nogul-
dīja uz augļiem, lai šos augļus izmaksā tam, 
kas Dundagā uz ceļiem un laukumiem mēslus 
saslauka, ka tie neiznīkst. Bija arī noteicis, lai 
viņa līķi 12 Dundagas nabagi uz kapiem aiz-
nes, lai zvaniem viņu neapzvana. Zvaniem 
tomēr viņš ticis apzvanīts, bet mācītāja vietā 
ķesteris noturējis kapa runu. Latviešu Avīzes 
toreiz rakstīja: lai tas paldievs viņam viņā 
saulē atskan no latviešu sirdīm! 20 gadu pēc 
Sokoloviča nāves Dundagas pagasts viņam 
uzcēla pieminekli. 

Publicēts Brīvā Zeme 17.02.1938. —  
no interneta vietnes periodika.lv 
 

Izmantots dundagasvesture.wordpress.lv. 
Sagatavoja Alnis Auziņš 

  Dundagas pagastam —  150! 

Egīdiju Sokoloviču pieminot 
Turpinot atskatīties mūsu pagasta vēsturē, ko rosina fakts, ka Dundagas pagastam 

aprit 150 gadu, šoreiz aicinām atcerēties kādu vīru, kas savulaik darījis daudz laba vie-
tējiem zemniekiem. Sveštautietis, polis, ienācējs, savulaik publikācijās dēvēts par ēr-
mīgu vīru, arī savas pieticīgās ģērbšanās un dzīvesveida dēļ, kaut gan bijis turīgs cil-
vēks. Egīdijs Sokolovičs (Aegidius von Sokolovicz, 1770.–11.01.1863.) dzimis Polijā, 
miris Dundagā. Savu naudu novēlējis Dundagas pagastam un Vecsātu zemkopības 
skolas dibināšanai. Īpaši zīmīgi šo savdabīgo personību atcerēties tieši tagad, talku 
mēnesī, jo poļu muižnieks ļoti rūpējies par mūsu pagasta tīrību un kārtību, pats rādot 
labu paraugu, ikdienā pa ceļam savācot ieraudzītos atkritumus un sapošot ainavu. Šim 
nolūkam pat viņa testamentā bija atvēlēta zināma summa. Sokoloviča atdusas vietā 
Anstrupes kapos ir pašvaldības uzstādīts piemineklis latviešu tautas draugam, labvē-
lim un zemkopības veicinātājam. 

Līvu tautas namam būt! 
Rovkuodān um pīlomost 

 

Visos laikos Līvu tautas nams Mazirbē ir 
viesmīlīgi vēris durvis pašiem līviem, viņu 
draugiem un atbalstītājiem. Šeit piedzīvots 
vietējo piekrastes ciemu ļaužu prieks par 
kopā būšanu, skatoties teātra izrādes, klauso-
ties mūziku, skatoties filmas un izdejoties 
ballēs līdz rīta gaismai. 

Līvu tautas nams Mazirbē ir lībiskās kul-
tūrapziņas simbols. Godā turams un piepil-
dāms ar dzīvīgumu ikdienā un svētkos. 

Šajā vasarā sāksim atjaunot Līvu tautas 
nama jumtu, arī svētku zāle taps gaišāka un 
tīkamāka. Šim projektam jau ir piešķirts Eiro-
pas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finan-
sējums. 

Līvu savienība lūdz ikvienu, kas reiz vieso-
jies Līvu tautas namā Mazirbē, guvis ieprieci-
nājumu par tajā pavadītajiem brīžiem un 
satiktajiem līdzcilvēkiem, ziedot naudu nama 
atjaunošanai, iekaitot Līvu (Lībiešu) savienī-
bas kontā projekta Līvu tautas namam būt! 
otrajai un trešajai kārtai. 
Biedrība Līvu (lībiešu) savienība (Līvõd īt), reģ. 
nr. 50008020651, konta nr. LV90 RIKO 0002 
0132 6743 5 

   Līvu laiks • Līvõ āiga  

Kōļõm tīemiz!  
Vingrināsimies darīšanā! 

 

Marta pēdējā sestdiena. Mazirbe. Pie Lībiešu tautas nama neparasti daudz auto. 
Namā pulcējas Līvu savienības biedri uz savu gadskārtējo kopsapulci.  

Lielā talka  
 

22. aprīlī Lielā talka! Iedzīvotāji, kas 
vēlas tajā piedalīties, lai sakoptu kādu pub-
lisku teritoriju, aicināti laikus pieteikt izvē-
lēto talkas vietu. Arī tad, ja ir vēlme talkot, 
bet nav, kur, jāsazinās ar pašvaldības Saim-
nieciskās daļas vadītāju Andri Kojro pa tel. 
26563742. Talcinieki varēs saņemt gan dar-
ba cimdus, gan atkritumu maisus, kā arī 
ieteikumus darbam, lai rezultāts būtu izde-
vies! Kolciniekiem sazināties ar Ilmāru 
Gleglu, tel. 29458652. 

Dundagas vidusskolā no 18. līdz 21. 
aprīlim notiks Labo darbu nedēļa, kurā 7. 
klases skolēni brauks sapost Mazirbes jūr-
malu, bet 10. klase stādīs mežu. Pārējie sko-
lēni saposīs Dundagu.             Inguna Pekmane 

• Egīdijs Sokolovičs. (Pēc fon Lēvensterna gleznotās 
ģīmetnes. ) 

No Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības 
1931. g. izdevuma «Lauksaimniecības biedrības un 
viņu darbinieki» 
• Egīdija Sokoloviča piemineklis Anstrupes kapos. 

No laikraksta Brīvā Zeme 17.02.1938. numura 
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Izmantojot arī citus burtus... 
 

Tātad 1. aprīlī pie Pižezera jeb Veceze-
ra Mazirbē Dundagas Kultūras pils ļaudis 
sadarbībā ar Slīteres Nacionāla parka 
darbiniekiem aicināja uz pavasarīgu pa-
sākumu. Tā kā datums bija īpašs, tad 
klāt nebijušie lai spriež, cik atstāstā viss 
ir nopietns un pareizs. 

Par godu pirmreizīgajam pasākumam 
saulīte pārspēja pati sevi un šīs dienas siltu-
ma rekordu. Pie īpatnēji aizaugušā ezera 
pulcējās ap 500 rosīgas atpūtas cienītāju. 
Tūrisma informācijas centra darbiniece An-
ces Remesa bija radījusi jaunvārdu 
«piepošana», kas ietvēra gan piepju iepazīša-
nu, gan apkārtnes uzpošanu. To bija saklausī-
juši arī dabasmīļi Dūmelē, kas, starp citu, ir 
vien nieka 9 kilometrus no Pižezerea, un 
pirms pasākumu bija vaicājuši, cik jaudīgu 
motorzāģi ņemt līdzi... Izrādījās, ka apkaime 

tomēr ir gluži labi pieposta, jo neko vairāk 
par divām tukšām alus pudelēm atrast neiz-
devās. Piepju noteikti bija vairāk. 

Iesākumā Mazirbes viedais vides gids Ed-
gars Millers nelielā vēsturiskā apcerējumā 
klātesošos aizveda tālā Litorīnas jūras pagāt-
nē, tad pārcēlās uz gadus 50 tālu pagātni, kad 
ezers vēl vēlis dižus viļņus un bijis pilns ziv-
ju. Pašlaik tas, lielā daļā ar niedru pauguriem 
aizaudzis, izskatās jancīgi. Ziemā varētu ierī-
kot frīstaila trasi.  

Daina Miķelsone ar Sensus meitenēm rādī-
ja, kā pareizi ievingrināt locekļus. Divām 
man blakus vingrojošām dalībniecēm, uzvār-
dus vairs neatceros, tomēr šķiet, ka vēlēša-
nās viņas nekandidēs, no pārāk centīgas locī-
šanās dažos locekļos iemetās īslaicīgs kram-
pis. Pēc laiciņa, kad vajadzēja doties apkārt 
purvam, kājas atguva rīcībspēju. 

Jā, aizaugušā ezera apkārtnē bija jāde-
monstrē fiziskās un morālās izturības kaln-
gali. Bija jācilpo pa zaķu cilpām vēl zaķiskāk 
par pašiem garaušiem, ar maisu jālec lecīgāk 
par lecīgākajiem tipiņiem, jāiziet cauri piņ-
ķeru labirintam veiklāk nekā barjersprinte-
rim, ar liekajām kājām jāizstaigā Gulivera 
taka dūšīgāk par pašu Guliveru... Ļoti dabīgs, 

varētu pat teikt, ekoloģisks bija uzdevums 
salasīt dzērvenes. Redzot, ka blakus man 
atrodas Piltenes purvā uztrenējusies lielogu 
dzērveņu audzētāja, jau grasījos iesniegt 
protestu, jo kā gan profesionālis drīkst sa-
censties vienā līgā ar amatieriem, bet profe-
sionāle puslīdz ticami atrunājās, ka viņa tik 
mazas nemaz nelasot... 

Pārbaudījumi jau vēl nebeidzās. Dabas 
izglītības centra Slītere darbinieki nelikās 
mierā un purva apli pievārējušos tūlīt iesais-
tīja spēlēs, lai saprastu, ka izzināt dzīvniekus 
ir labi, bet piesārņot ūdeņus ir slikti. Trakā-
kais pārbaudījums gan bija priekšā. Aina Kūla 
no Smaidas Šnikvaldes nupat salasītajiem 
murķeļiem bija izvārījusi tik gardu sēņu zu-
pu, ka nabaga kuņģim pēc trešās porcijas 
kļuva smagi, taču gribējās vēl!   

Naskākie, attapīgākie un veiksmīgākie 
beigās saņēma dažādas balvas — par brangā-
ko dzērveņu guvumu, par čaklāko piepošanu, 
par sekmīgāko dabas mīklas minēšanu, kur 
nu vēl balvas jaunākajam dalībniekam un 
kuplākajai ģimenei! Bet grand prix tika visiem 
finālistiem — visiem, kas piedalījās pavasarī-
gajā kopā būšanā. Paldies jau arī rīkotājiem! 

Alnis Auziņš 
Visvalža Biezbārža foto 

Pavasarpriecīgi piedzīvojumi 

   Pirmajā aprīlī  

Latvijas izglītības iestāžu profesionālās 
ievirzes mākslas un dizaina izglītības prog-
rammu audzēkņu valsts konkursā mūsējo 
sniegums vecākajā grupā ir izcils — Rasai 
Ivanovai I vieta un Kristīnei Emerbergai II 
vieta! Apsveicam audzēknes, vecākus un 
skolotāju Daci Čoderu ar panākumiem! Žūri-
jas pārstāve Latvijas Iepakojuma asociācijas 
valdes priekšsēdētāja Iveta Krauja uzsvēra, 
ka «darbi parādīja, ka labu mākslas un dizai-
na izglītību var apgūt ne tikai galvaspilsētā», 
savukārt Latvijas Nacionālā kultūras centra 
vizuālās mākslas izglītības eksperte Ilze Kup-
ča atzina, ka «dizaina izglītība ir jaunums 
mācību saturā šodienas mākslas skolās». 

Konkursantu darbi no 1. līdz 13. aprīlim 
četrās Latvijas pilsētās apskatāmi izstādē 
Garšīgie. Jaunākie dalībnieki veidoja grafisko 
noformējumu konfektēm, vecākie — iepako-
juma dizainu smūtijam un veselīgam našķim. 
Izstādē Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, 
Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 139, aplūkoja-
mi mūsu skolas audzēkņu — Mares Kristīnes 
Hermanes, Tīnas Tālbergas, Kārļa Ģērmaņa, 
Kristīnes Reinholdes, Rasas Ivanovas (I vieta) 
un Kristīnes Emerbergas (II vieta) — darbi.  

Tukuma mākslas skolas rīkotajā Latvijas 
bērnu un jauniešu 12. karikatūru konkursā 
Runča piedzīvojumi — Gunāram Bērziņam 90 
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņi skolotājas Sandras Dadzes vadībā 
piedalījās ar deviņiem darbiem: Emīls Mau-
riņš Paradīzes cena, Inese Kuzmina Mācību 
stunda kaķim, Laura Rumpe (visiem 12 gadi) 
Mans mīļums; Kārlis Ģērmanis Mācību stunda, 
Krists Eduards Napskis Lūdzu, ziedojiet!, Anete 

Elīna Vītola Ūdens vai alus, Kristīne Reinholde 
Sporta stunda, Aivis Grubenbergs Visi uz Saei-
mu!, Melisa Liepa (visiem 11 gadi) Ģimenes 
uzturētājs. Melisas darbs kategorijā Interesan-
tākā politiskā karikatūra ieguvis 2. vietu! 
Audzēkņi ir uzaicināti uz apbalvošanu un 
izstādes atklāšanu Tukuma Ledus hallē 21. 
aprīlī plkst. 12.30. 

2015. gada nogalē DMMS saņēma Ulda 
Punkstiņa piedāvājumu ilustrēt Ziemeļkur-
zemes tautasdziesmas, kuras bija iecerēts 

izdot grāmatā. Atsaucāmies uz šo piedāvāju-
mu, un 2016. gada agrā pavasarī skolotājas 
Sandras Dadzes vadībā mākslas nodaļas 

audzēkņi uzsāka darbu. 
Šopavasar grāmata Zvaigžņotaj zemite ir 

nākusi klajā, un tajā starp Ēdoles pamatsko-
las, Ugāles Mūzikas un mākslas skolas, 
Ventspils Mākslas skolas un Valdemārpils 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu dar-
biem skatāmas arī mūsējo — Tīnas Tālbergas, 
Gata Vecvagara, Paulas Betijas Rozefeldes, 
Ineses Kuzminas, Emīla Grīnerta, Niklāva 
Krūmiņa, Anetes Elīnas Vītolas, Keitas Kron-
bergas, Felicitas Ludevikas, Ralfa Duboviča, 

Markusa Kunstberga, Amandas Veides, Ag-
neses Ivanovas, Emīlijas Antmanes, Melisas 
Liepas, Lauras Rumpes, Megijas Banderes, 
Elīnes Burnevicas, Marijas Hannas Kristiņas, 
Elēnas Andras Kravčenokas un Ievas Kēnigs-
valdes — ilustrācijas. 

Paldies skolotājai Sandrai Dadzei un 
audzēkņiem, kas ar saviem darbiem atkal 
likuši izskanēt mūsu novada vārdam! Grāma-
tas autors Uldis Punkstiņš 2. maijā viesosies 
pilī. Mazajā zālē plkst. 18.00 notiks skanīga 
iepazīstināšana ar grāmatu, interesenti grā-
matas varēs arī iegādāties. Cena — 8,00 €. 

 

Linda Celma,  
Mākslas un mūzikas skolas direktora vietniece 
 
 

Kurzemītē aprīlī 
 

Arī aprīlī Dundagas pirmsskolas izglītī-
bas iestādē Kurzemīte turpinās ekosko-
las nodarbības.  

Grupas Pienenīte bērni radošajās darbnīcās 
Mans iepirkumu maisiņš kopā ar vecākiem un 
pedagogiem gatavo iepirkumu maisiņus. Pēc 
tam pie veikala TOP akcija Iepērcies atbildīgi — 
mazie bērnudārznieki ar bukletu un pagata-
voto maisiņu palīdzību aicina sabiedrību 
neizmantot plastmasas maisiņus un sekot 
līdzi ekomarķējumiem un godīgas tirdzniecī-
bas zīmēm. 

13. aprīlī akcijā Diena bez pārtikas atkritu-
miem mazie dundadznieki aicināja iepirkties 
un gatavot tā, lai nekas no pārtikas nenonāk-
tu atkritumos. 

10. aprīlī izstāde Mans Lieldienu zaķis, bet 
18. aprīlī — Lieldienu pasākums. 

 
Rudīte Baļķīte,  
Kurzemītes vadītājas vietniece 

 

Martā bērnudārza Kurzemītes bērni centī-
sies izzināt un pastāstīt citiem, kas ir eko-
marķējumi un godīgās tirdzniecības zīmes 
un kāpēc par tām vajadzētu zināt. 

No 6. līdz 10. martam bērni ieklausīsies, 
uzzinās un darinās informatīvu plakātu. No 
13. līdz 17. martam plakāts būs apskatāms 
pirmsskolas izglītības iestādē Kurzemīte. No 
20. līdz 24. martam plakāts atradīsies nova-
da centrālajā bibliotēkā. No 27. marta bērnu 
darinātais plakāts būs izlikts pie ziņojuma 

stenda centrā visu dundadznieku priekam.  
Ekomarķējumi ir visdrošākais līdzeklis, 

kā atpazīt vidi saudzējošus produktus. Godī-
gā tirdzniecība ir kvalitatīvs produkts par 
pieņemamu cenu, garantējot, ka jūsu pir-
kums nav ieguldījums modernās verdzības 
uzturēšanā. (Vai produktu gatavojot nav 
izmantots bērnu darbs? Vai strādnieki sa-
ņem godīgu samaksu un sociālās garantijas? 
Vai ražošana nekaitē videi?...) 

Bērnudārza ekopadome 

   Par zaļu pat vēl zaļāks  Jauno mākslinieku sasniegumi 
 

Daudz lielisku panākumu Dundagas Mākslas un mūzikas skolai (DMMS). 

• Lēkt ar maisiem spēja tikai tie, kam bija laba līdzsvara sajūta. 

• Lasīt dzērvenes pavasarī ir grūtāk nekā rudenī. 

Piepošana pie Pižezera 
 

Pavasara pirmajā pieskārdienā pul-
kudaudz piepošanas piekritēju pulcējās 
Pižezera piekrastē pēc priecīga pārstei-
guma. 

Pils pustrakie plānotāji, piemēram, Pūli-
ņa, pārējiem prātvēderiem piepalīdzot, 
prasmīgi paaicināja piepotkārus pavasarmī-
ļus pie Pižezera. Piepošanas piekritēji pirm-
kārt pirmšķirīgi palocījās, pēcāk priecīgi 
palēkdamies pastaigājās, pavēroja piepes, 
paogoja, pārvarēja purvtakas, prātoja par 
pūcēm, pavēlāk pieēdās pilnus punčus 
pirmšķirīgas putras. Patiess prieks! 

Paldies, paldies pavasarīgi pustrakajiem 
pasākuma pataisītājiem par priecīgo pulci-
nāšanu, pavārei par putru, photographer par 
pēkšņu putniņu palaišanu! 

 

Priecīgais Pižezera piepotājs 

• Kaļam brāļam kumeliņus, zvaigžņojam iemauktiņus — mūs māsiņa saderēta zvaigžņotāju zemītē.   
Tīnas Tālbergas zīmējums  
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Kino vakars aizvadīts 
 

18. martā Kubalu skolā-muzejā Arvī-
dam Blūmentālam (1925–2006) veltīta-
jā vakarā bija iespēja uzzināt par Kubalu 
skolas skolnieka dzīvi un piedzīvoju-
miem Austrālijā, krokodilus ķerot. Daži 
nokavējušies pasākuma apmeklētāji 
nākamajā dienā mums atveda Arvīda 
cīņu biedra Siliņa kunga sveicienus no 
ķenguru zemes. Savā ziņā vārds 
«nokavējušies» nemaz nav vietā, jo 19. 
martā ir Arvīda Blūmentāla dzimšanas 
diena. Paldies par sveicieniem! 

Vakara gaitā varēja iepazīties ar daļu no 
muzeja krājumā pieejamajām Arvīda lietām 
un kā jau kino vakarā pieklājas — noskatīties 
filmu. Šoreiz tā bija Krokodilu Dandijs 
(Crocodile Dundee, 1986), par kuras galvenā 
tēla prototipu uzskata Arvīdu Blūmentālu.   

Filmu skatoties, gan bija skaidri noma-
nāms, ka ar Arvīda trakajiem krokodila ķē-
rāja piedzīvojumiem tur maz saistības. Mek-
lējot informāciju par pašu filmu, atklājās, ka 
par pirmtēlu visdrīzāk izmantots kāds vīrs 
vārdā Rodnijs Ansels (Rodney Ansell). Viņš 
1977. gadā nomaldījies Austrālijas ziemeļu 
teritorijās, kur kopā ar diviem suņiem izdzī-
vojis 7 nedēļas, līdz viņu atrada vietējie ie-
dzīvotāji. Vēlāk viņš par to sarakstījis grā-
matu Cīņa ar mežonīgo dabu (To fight the wild, 
1986), kuru Pols Hogans (Paul Hogan), filmas 
Krokodilu Dandijs galvenās lomas atveidotājs 
un scenārija autors, izmantoja par pamatu 
filmai. Ja Arvīds savas grāmatas būtu sarak-
stījis angļu valodā, tad uz to pamata, iespē-
jams, varētu uztaisīt ne vienu vien varenu 
piedzīvojumu filmu!  

Tomēr nekādi nevar noliegt, ka šī leģen-
da ir bijusi izdevīga ne vien pašam Arvīdam, 

bet arī Latvijai, savu vārdu pasaulē nesot. 
Arvīds Blūmentāls (Crocodile Harry jeb Arvid 
von Blumenthal) bieži vien atzīmēts kā slave-
nākais latvietis ārpus Latvijas robežām, — 
skaties, kurā ārvalstu ceļvedī gribi! Arī 
mums par to prieks un lepnums, ka Kubalu 
skolu viņš par savu reiz saucis.  

Paldies visiem, kas bija ieradušies! 
 

Marta Ratkeviča,  
Kubalu skolas-muzeja vecākā speciāliste 
 

Skatēs 
 

24. martā Pastendē skolēnu tautas deju 
kolektīvu skatē Dundagas Kultūras pils  5.–6. 
klašu tautas deju kolektīvs Dun-dang ieguva 
augstāko pakāpi. Paldies kolektīva vadītājai 
Dacei Treinovskai un visiem dejotājiem! 

Smaida Šnikvalde 

Šis seminārs būs vērtīgs gan biznesa uz-
sācējiem, gan pieredzējušiem uzņēmējiem, 
kam ir aktuāls jautājums — kā īstenot jaunas 
idejas, kā uzsākt? Jaunas ieceres un idejas 
saistās ar spēju uzņemties riskus! Tāpēc 
semināra mērķis ir iedrošināt, skaidrot un 
demonstrēt pamatprincipus, kas ir būtiski 
jaunu biznesa ieceru īstenošanā. Seminārā 
saņemsiet atbildes uz jautājumiem: 
 Kā jūsu bizness rada vērtību? Biznesa mode-

ļa domāšana; 
 Jaunu biznesa iespēju noteikšanas metodes 

un iespējas; 
 Klientu vajadzību apzināšana un intereses 

radīšana. 
Pieredzē dalīsies biznesa treneris Dāvids 

Štēbelis, vairāku starptautisku jaunuzņēmu-
mu dibinātājs vairāk nekā 14 gadu vadījis 
starptautisku konsultāciju uzņēmumu. Dā-
vids ir specializējies biznesa modelēšanas 
un stratēģijas tēmās, kā arī konsultē par 
produkta izstrādi un virzīšanu vietējos un 
starptautiskajos tirgos. 

Ilze Ventiņa, projektu vadītāja 

Projekta Manas brīvdienas mērķis ir radīt 
iespēju Latvijas bērniem un jauniešiem satu-
rīgi pavadīt vasaras brīvdienas, dodot iespē-
ju jaunatnei atpūsties, izklaidēties, gūt jau-
nus iespaidus un emocijas izglītojošās, iz-
klaidējošās un praktiskās nodarbībās. Ne 
velti uz projektu ceļo bērni pat no Norvēģi-
jas un citām valstīm. 

Dalībniekus sagaidīs ne vien īpaša prog-
ramma, ikviens arī varēs satikties un sa-
draudzēties ar dziedātāja Valtera Frīdenber-

ga draugiem un kolēģiem — populāriem un 
iemīļotiem raidījumu vadītājiem, dziedātā-
jiem, aktieriem un daudziem citiem piere-
dzes bagātām un tautā mīlētām personībām. 

Šī gada jaunums — video! Jaunieši katru 
dienu pavadīs kopā ar savu mobilo telefonu 
un fotografēs, filmēs dažādus savas un citu 
cilvēku dzīves notikumus, lai visas nedēļas 
spilgtākās emocijas saglabātos! Apgūsim 
jauno par video mākslu, video apstrādi un 
montāžu. Tas mūsdienās ir ļoti svarīgi, vecu-

mam nav nozīmes! Notiks  arī emociju foto 
konkurss un citas ar foto saistītas nodarbes! 
Visiem dalībniekiem tiks nodoti visi nedēļas 
labākie notikumi, kas fiksēti dinamiskos 
video. 

Arī šogad projekta galvenais uzdevums ir 
atklāt jaunus talantus un pilnveidot jau eso-
šos, tāpat būs arī sporta aktivitātes, rīta ros-
me, ekskursijas, radošās nodarbības, tikša-
nās ar īpašajiem viesiem. Tas būs atkal viens 
varens piedzīvojums. Izbaudīsim visu, ko 
sniedz un piedāvā Dundagas pils! Lai skais-
tas atmiņas un neaizmirstamas emocijas, un 
pāri visam — jauni draugi. 

Pieteikties aicināti 6–18 gadus veci bērni 
un jaunieši. Pieteikšanās termiņš — 10. jū-
lijs! Nenokavējiet, piesakieties laikus, jo 
vietu skaits ir ierobežots! 

Visa informācija un pieteikuma anketa 
www.manasbrivdienas.lv. Tel. 29131458. 

Rīkotāji 
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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  

Bezmaksas redzes pārbaude 
Pārbaude notiks 19. aprīlī plkst. 9.00 

Kolkas tautas namā. Reģistrēties darba die-
nās no plkst. 9.00 līdz 16.00 pa tel. 
20411444. 

Rīgas izbraukuma optika pārbauda redzi 
ar autorefraktometru keratomtru NIDEK 
ARK-30 . Klientu briļļu lēcu stiprumu nosaka 
ar auto lensmetru GL-7000B. Acu spiedienu 
mēra ar bezkontakta tonometru Reichart 
PT100. Acu spiediena mērīšana tikai 5 €! 
Glaukomas un kataraktas profilaksei ietei-
cams acu spiedienu pārbaudīt reizi gadā. 
Iespēja iegādāties brilles. Brilles pēc pasūtī-
juma. Saules brilles. Piedāvājam bezmaksas 
rāmīšu kolekciju. Jūs maksāsiet tikai par 
briļļu lēcām un izgatavošanu. 

SIA Rīgas Optika 

Lieldienās, 16. aprīlī  
 

Dundagā pils parkā no plkst. 13.00 uzstā-
sies deju kolektīvs Dun-dang un konkursa 
Dundagas balss pavēlnieks 2017 dalībnieki. Pēc 
tam mielosimies ar pankūkām, gatavosim 
putnu būrīšus, minēsim mīklas, apglezno-
sim sejiņas… un sitīsimies ar olām! No plkst. 
14.00 zaķošanās Brīvā laika pavadīšanas cen-
trā. 

Kolkas tautas namā plkst. 12. 40 pamat-
skolas pūtēju orķestra muzikāls sveiciens, 
plkst. 13.00 izrāde Lieldienu zaķis un olu grozs, 
piedalās skolas runas pulciņš un Mūzikas 
skolas vokālais ansamblis. Pie tautas nama 
danči un rotaļas ar Edgaru Liporu un Trejde-
viņi.  

Smaida Šnikvalde un Inora Sproģe 

Kalna dārza tiltiņš  
 

Dundadznieku un novada viesu iecienītā at-
pūtas vieta ir Kalna dārzs. Tiltiņš uz saliņu ir 
savu laiku nokalpojis, un tā šovasar nebūs sa-
sniedzama. Kā skaidro Saimnieciskās daļas va-
dītājs Andris Kojro un Būvvaldes vadītāja Jani-
ta Valtere, tam ir vairāki iemesli. Tā kā tiltiņš  
ir publiska būve, tam jāatbilst būvniecības 
standartiem, kādi paredzēti šāda veida būvei. 
Tas nozīmē, ka, pirmkārt, ir jāizstrādā  būv-
projekts. Tā kā tiltiņš atrodas arheoloģijas pie-
minekļa, Dundagas pils,  aizsardzības zonā,  
plānotie darbi ir jāsaskaņo ar Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekciju. Šī gada 
budžetā ir paredzēta nauda būvprojekta iz-
strādei, bet būvniecībai plānots piesaistīt Eiro-
pas Savienības fondu finansējumu. 

 

Inguna Pekamane 

 

Projekts Manas brīvdienas 
 

Dziedātājs un LTV spēles Gudrs, vēl gudrāks vadītājs Valters Frīdenbergs kopā ar 
draugiem arī šogad Latvijas jaunatni aicina kopīgās brīvdienās! Projekts Manas brīv-
dienas norisināsies no 13. līdz 20. augustam Dundagas pilī. 

Biznesa iespēju saskatīšana 
 

Talsu biznesa inkubators un Talsu novada pašvaldība 19. aprīlī Talsos, Kareivju ielā 
7, plkst. 13.00–15.00 rīko bezmaksas semināru Biznesa iespēju saskatīšana. Pie-
teikties pa e-pastu ilze.ventina@liaa.gov.lv vai pa tel. 62400904.  

Medību tiesību nomas izsole 
 

Dundagas novada pašvaldība izsludina medī-
bu tiesību nomas izsoli šādos nekustamos īpa-
šumos: Dzeņi, kadastra apzīmējums 8850 010 
0041, 7,9 ha, minimālā nomas maksa 3,95 € 
bez PVN; Dzeņi, kadastra apzīmējums 8850 010 
0113, 9,4 ha, minimālā nomas maksa 4,7 € bez 
PVN; Salmenes, kadastra apzīmējums 8850 017 
0109, 8,8 ha, minimālā nomas maksa 4,4 € bez 
PVN; Akmeņdārzu zeme, kadastra apzīmējums 
8850 010 0053, 7,0 ha, minimālā nomas maksa 

3,5 € bez PVN. Visos gadījumos maksimālais 
iznomāšanas termiņš 12 gadi. 

Pieteikumus uz zemes nomu var nosūtīt Dun-
dagas novada pašvaldībai (Pils iela 5-1, Dunda-
ga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270) 
pa pastu, iesniegt klātienē pašvaldības  kancele-
jā Pils ielā 5-1 vai nosūtīt kā elektroniski parak-
stītu dokumentu uz adresi dome@dundaga.lv 
līdz 18. maijam. 

Par papildinformāciju, kā arī par vajadzību 
apskatīt nomas objektu lūdzam sazināties ar 
pašvaldības zemes lietu speciālisti Ivetu Bekma-
ni-Avotu pa tel. 63237857 vai 28693477. 

Tos var meklēt pie Kolkas pagasta pār-
valdnieka, Dabas aizsardzības pārvaldes 
vides inspektoriem vai internetā 
www.likumi.lv. Noteikumu 7. nodaļa nosaka 
meža apsaimniekošanas plānu izstrādes, 
noformēšanas un vērtēšanas kārtību, kas 
saistoša nacionālā parka meža īpašniekiem, 
kuru īpašumi neatrodas neitrālajā zonā.  

Ja plānojat cirti savā mežā, vispirms jāno-
skaidro, kādā zonā atrodas jūsu mežs. Dabas 
lieguma un ainavu aizsardzības zonā mež-

saimnieciskā darbība nenotiek no 1. marta 
līdz 31. augustam. Taču tagad ir īstais laiks 
izvērtēt, vai vajag jaunu meža apsaimnieko-
šanas plānu (MAP). To var izstrādāt vai nu 
tikai tam meža nogabalam, kurā plānota 
darbība, vai visam īpašumam. Noteikumu 
48. punkts noteic, ka MAP jābūt divām sada-
ļām: spēkā esošiem meža inventarizācijas 
datiem un d a b a s  v ē r t ī b u  i n v e n t a -
r i z ā c i j a i, kas ir jaunums, — līdz šim to 
neprasīja. Tas nozīmē, ka meža taksatoram, 

kas izstrādā MAP, jāņem talkā meža biotopu 
eksperts. Dabas vērtības drīkst inventarizēt 
tikai no 1. maija līdz 1. oktobrim. Meža bio-
topu ekspertu saraksts publicēts Dabas aiz-
sardzības interneta lapas www.daba.gov.lv 
sadaļā Dabas eksperti.  

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes 
reģionālā administrācija (DAP KRA) aicina 
visus jautājumus, kas saistīti ar jauno Slīte-
res Nacionālā parka individuālo aizsardzības 
un izmantošanas noteikumu piemērošanu, 
uzdot administratīvās daļas vadītājam 
D z i n t a r a m  O z o l a m  pa telefonu 
29189865. 

Andra Ratkeviča, DAP KRA  
dabas izglītības centra Slītere vadītāja 

Kas jāzina meža īpašniekiem Slīteres Nacionālajā parkā 
 

Pērnā gada nogalē pieņemti jauni Slīteres Nacionālā parka individuālie aizsardzī-
bas un izmantošanas noteikumi.  

Apsveicam kaimiņus! 
 

30. martā skatē Gada labākā būve Latvijā 
2016 par gada labākajām publiskajām jaun-
būvēm tika atzītas un skates grand prix sa-
ņēma Exupery International School Piņķos un 
a/s Latvijas valsts meži birojs Dundagā.  

Skati Gada labākā būve Latvijā 2016 un 
Būvniecības dienu rīko Latvijas Būvnieku 
asociācija un Latvijas Būvinženieru savienī-
ba ar apdrošināšanas sabiedrības Ergo atbal-
stu un sadarbībā ar Latvijas Arhitektu sa-
vienību un vēl 30 dažādām iestādēm un 
organizācijām.                          Inguna Pekmane 

Dīzeļdegviela  
ar samazināto akcīzes nodokli 

 

Lauksaimniecības produkcijas ražotāji 
2017./18. saimnieciskajā gadā var iegādā-
ties marķētu dīzeļdegvielu, kurai piemēro 
samazināto akcīzes nodokļa likmi. Pieteik-
ties tās saņemšanai varēs elektroniski Lau-
ku atbalsts dienesta (LAD) Elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā vienlaikus ar pieteik-
šanos platību maksājumu saņemšanai — no 
11. aprīļa. Pēdējā  pieteikšanās diena — 
1.  jūnijs. Vairāk www.lad.gov.lv. 

Ja nu deg mežs... 
Saziņas tālruņu numuri meža ugunsap-

sardzei. Ziņosim, kad izsludinās ugunsne-
drošo posmu. 

Operatīvais dežurants ugunsnedrošajā 
laikā: 26157064, 63220942. Inženieris uguns-
apsardzes jautājumos Jānis Kleinbergs, tel. 
26608429; virsmežzinis Uldis Frīdenbergs, 
tel, 29297943; Talsu mežniecības Dundagas 
nodaļas vecākais mežzinis Edvīns Kalniņš, 
Pāces apgaita (Ances, Tārgales, Kolkas, Dun-
dagas pag.); Talsu mežniecības Valdemār-
pils nodaļas vecākais mežzinis Ēriks Baļķī-
tis, Īves apgaita (Valdgales, Dundagas, Īves, 
Lubes, Rojas, Ārlavas, Valdemārpils pag.), 
tel. 29189832.                                                A. A. 

mailto:dome@dundaga.lv
http://www.daba.gov.lv/
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  Dzīve tuvplānā  

Sulu mēnesis Dundadznieks, 2017. gada 18. aprīlī  

 

Marta vidū Siguldas Valsts ģimnāzijas atklātajā čempionātā sacentās jaunie šahisti 
no Siguldas, Krimuldas, Vangažiem, Inčukalna, Limbažiem, Dobeles, Kuldīgas, Vents-
pils, Dundagas, Olaines un Rīgas. Lielisks panākums mūsu Emīlam Grīnertam (no la-
bās) — 6 punkti no 7 iespējamajiem un 2. vieta 67 dalībnieku konkurencē! Gan Emī-
lam, gan visiem Dundagas jaunajiem šahistiem lielākais panākums šajā mācību ga-
dā. Punkts mazāk un 6. vieta dundadzniekam Matīsam Vīksnam.  

Gunāra Kanberga foto 

Visas upes plūst uz jūru, visi grāvji... Gan jau, ka galu galā tāpat — uz jūru. Pagātnē 
bijuši neprātīgi gadījumi, kad upes varmācīgi pagrieztas pretēji to dabiskajam tecēju-
mam. Šis grāvis Piltenes purvā gan izrakts pareizi, lai ūdens varētu aizplūst no turie-
nes, kur tam nav jābūt, un ceļš Piltenes purvs kļūtu braucējiem draudzīgāks. Šis ir 
viens no daudzajiem pašvaldības ceļu un ielu uzlabošanas darbiem, kas šogad iece-
rēti mūsu novadā.                                                                                       Andra Kojro foto 

 

25. martā kā katru gadu dundadznieki pulcējās pie Šķeltā akmens, lai noliktu zie-
dus un atcerētos izsūtīšanu 1949. gadā, kas pāršķēla uz pusēm tik daudzu nevainīgu 
cilvēku likteņus, arī mūsu pusē. Ne tikai smagas atmiņas un pārdzīvotais ir piemiņas 
dienas vadmotīvs. Tieši šajā datumā īpaši skatāmies un jauno paaudzi, mūsu turpi-
nājumu. Jaunsargi ir tie, kas ar apņēmīgu darbošanos, stāju, visu savu būtību sola — 
tas neatkārtosies!                                                                            Visvalža Biezbārža foto 

Piepošanā pie Pižezera dalībniekus sagaidīja arī tāds pārbaudījums kā Gulivera 
taka. Te nu sekmes bija atkarīgas no daudzu apstākļu summas: pašu kāju un auklu 
garuma, vispārējās fiziskās sagatavotības un varbūt arī slepenām treniņnodarbībām, 
pielikto kāju lieluma un, protams, veiksmes, bez kuras nevienā sporta veidā neiztikt. 
Jaunajiem censoņiem gan bija priekšrocība, tāpēc viņi pat šķēršļus spēja pārvarēt 
smaidot...                                                                                          Visvalža Biezbārža foto 

Dabas izglītības cen-
trā «Slītere» Dabas aiz-
sardzības pārvalde sa-
darbībā ar Latvijas Orni-
toloģijas biedrību (LOB) 
aprīļa otrajā sestdienā 
rīkoja pasākumu putnu 
draugiem. Ozola namiņā 
interesenti iepazinās ar 
Zilo kalnu putnu — tītiņa, 
sarkanrīklītes, garastī-
tes, svirlīša, cekulzīlītes, 
mizložņas, dzilnīša, ķau-
ķa un dziedātājstrazda — 
balsīm un dzīvesstilu, 
ārpusē spēlēja izzinošas 
spēles par putniem un 
darbojās praktiski, gata-
vojot spārnotajiem drau-
giem mājokļus no LOB 
sagādātajiem materi-
āliem.  

Andras Ratkevičas foto 

25. martā kaļķniekus bibliotēkā ar muzikāli teatrālu priekšnesumu «Tā viš i» ieprie-
cināja duņdžiņi. Paldies Mārītei Jurčai, Ilzei Pirvītei, Ilzei Petrovicai, Rionai Bovkunai, 
Anitai Lavrenovai, Baibai Tenderei un Tamārai Zoltānei! Pasākumā dzirkstīja asprātī-
bas, apspēlējot dažādus smieklīgus atgadījumus iz dzīves un pievēršoties tādām mū-
žīgām tēmām kā «kaimiņi», «vedeklas» un «znoti»...                     Rutas Emerbergas foto 


