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DUNDAGAS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVS  IZDEVUMS

DUNDADZNIEKS

Pirmajā rindā no kreisās puses: Vilnis Skuja, Andra Grīvāne, Regīna Rūmniece, Tamāra Kaudze, otrajā rindā no kreisās: Gunārs Kristiņš, Gatis Ralle, Aldis Felts, 
Māris Napskis, Madars Burnevics.

Ievēlēta jaunā novada dome

Intervija ar domes 
priekšsēdētāju  
ALDI FELTU.

– Kā nonācāt līdz domai, ka 
jākandidē pašvaldību vēlēšanās? 
Vai mērķis bija kļūt par domes 
priekšsēdētāju? 

– Nē, tā sanāca vēlēšanu gai-
tā. Nebiju plānojis pat startēt paš-
valdību vēlēšanās. Saraksta veido-
tāji mani uzaicināja un piedāvāja 
sarakstā startēt ar pirmo numuru. 
Šobrīd to uztveru jau kā iespēju 
paveikt kaut ko labu.

– Pirms tam strādājāt pavi-
sam citā jomā (AS “Latvijas Valsts 
meži”) – uzņēmējdarbības vidē.

Ir pagājis kāds brīdis, kopš sākāt 
pildīt domes priekšsēdētāja amata 
pienākumus. Pirmie iespaidi, atzi-
ņas par šo amatu, par pašvaldības 
darbu? Nereti no cilvēkiem, kuri 
nav saistīti ar pašvaldības darbu, 

dzirdēts viedoklis, ka pašvaldība 
jāvada kā uzņēmums. Bet būtībā tā 
ir pretruna, jo uzņēmuma pamat-
uzdevums ir pelnīt, bet pašvaldības 
uzdevums pildīt dažādus valsts uz-
dotos un normatīvajos aktos no-
teiktos uzdevumus.

– Atbilde uz šo jautājumu aiz-
ņemtu grāmatu, tomēr šobrīd 
man tai nav laika. Darbu “Latvijas 
Valsts mežos” uzteicu, jo sapratu, 
ka “leiputrija” man kļūst sveša un 
tajā pašā laikā to atgriezt realitā-
tē nespēju. Darbu LVM ir pagrūti 
pielīdzināt reālai uzņēmējdarbībai, 
kurā izšķiroši ir drosmīgi lēmumi un 
konkurētspēja. Biju nostrādājis 33 
gadus vienā vietā, uzņemoties ilg-
termiņa atbildību, kura pēdējā laikā 
tika centralizēta galvaspilsētā. Kal-
pot par virtuāli vadāmu reģionālo 
rotaļlietu vienkārši negribēju.

Šobrīd darbu pašvaldībā uztve-
ru kā interesantu un atbildīgu izai-

cinājumu, iespējas uzlabojumiem 
netrūkst.

Pieminēto retorisko pretrunu 
pašvaldības un uzņēmuma salīdzi-
nājumā nesaprotu. Ja šāda pārlie-
cība sēž deputāta vai pašvaldības 
darbinieka galvā, tad tā ir postoša 
Dundagas novadam un tā iedzīvo-
tājiem. Ja uzņēmums domā tikai 
par peļņu vai pašvaldība tikai par 
tērēšanu un valsts noteikto uzdevu-
mu izpildi, tad tās abiem varētu būt 
ātras beigas. Piekrītu, ka pašvaldī-
bas uzdevums nav pelnīt, tomēr tai 
ir jāspēj radīt apstākļus, kuros pelnī-
tu uzņēmēji un novada iedzīvotāji. 
Manā izpratnē pašvaldības galve-
nais uzdevums ir kalpot tās iedzīvo-
tāju interesēm, pieņemt gudrus un 
tālredzīgus lēmumus, īstenot tos 
pieejamo līdzekļu un valsts norma-
tīvu ietvaros. Valsts normatīvi un 
uzdevumi gan ne vienmēr ir piemē-
roti pašvaldības līmenī. Gan pašval-

dības, gan uzņēmumu ilgtspējīgu 
pastāvēšanu nodrošina attīstība, 
un tā ir to kopēja iezīme.

Protams, nav iespējams domes 
darbu vadīt kā uzņēmumu. Jo do-
mes lēmumus nevar pieņemt ope-
ratīvi, tie tiek apspriesti pirms un 
pēc pieņemšanas.

– Vienā no priekšvēlēšanu dis-
kusijām teicāt, ka vēlaties Dundagas 
novadu veidot labāku. Kuras būtu 
tās jomas un lietas, kuras, jūsuprāt, 
vajadzētu un varētu uzlabot?

– Dundagas novads, manuprāt, 
jau ir labs. Es, šķiet, teicu, ka pats 
vēlos paveikt ko labu. Vēlos palīdzēt 
tiem novada iedzīvotājiem, kuri 
savu dzīvi, godīgi strādājot, ir atde-
vuši valstij un novadam, atbalstīt 
jauniešus, kuri gribēs šeit meklēt 
un īstenot savas iespējas. 

– Vai ir domāts, kā šīs pārmai-
ņas varētu veikt?

– Teicu arī, ka pret radikālām 

pārmaiņām esmu piesardzīgs, lab-
prāt ieklausītos, atbalstītu un palī-
dzētu labām un patiesām idejām. 
Šobrīd saskatu iespējas mainīt at-
tieksmi pret pašvaldības līdzekļu un 
resursu pielietojumu, samazināt do-
kumentu plūsmu, sekmēt darbinie-
ku iniciatīvu un atdevi, uzlabot dar-
binieku sadarbību ar iedzīvotājiem.

– Esam  novads ar zemāko atal-
gojuma līmeni valstī. Daudz tiek 
runāts ne tikai Dundagas novadā, 
bet valstī kopumā par iedzīvotāju  
atgriešanu novados. Kas varētu 
būt tas, kas mudinātu cilvēkus at-
griezties šeit? Šeit radīt darba vie-
tas, strādāt? 

– Tas būtu risināms kopā ar 
lēmumiem valsts mērogā. Lie-
lāko daļu no novada teritorijas 
aizņem meži, tomēr tajā strādā 
“harvesteri”, kuri nodokļus ienes 
to ražotāju valstīs. 

(Nobeigums 2. lpp.)

VĒLOS, LAI NOVADA IEDZĪVOTĀJI NOTICĒTU, 
ka pašvaldības administrācija kalpo novada iedzīvotājiem
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20. jūnijā notika pirmā jaun-
ievēlēto deputātu domes sēde, 
kuru sasauca pašvaldības vēlē-
šanu komisijas priekšsēdētāja 
Sandra Kokoreviča. Tajā par Dun-
dagas novada domes priekšsēdē-
tāju vienbalsīgi ievēlēja Aldi Feltu 
no vēlētāju apvienības “Mūsu 
cilvēkiem”. Aldis Felts bija vienī-
gais kandidāts, kurš tika izvirzīts 
priekšsēdētāja amatam.

30. jūnija Dundagas novada 
domes sēdē ievēlēja Dundagas 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieku un izveidoja komitejas.

Domes priekšsēdētājs Aldis 
Felts priekšsēdētāja vietnieka 
amatam izvirzīja Madaru Burnevi-
cu (“Mūsu novadam”), uzsverot, 
ka savu izvēli izdarījis, ņemot vērā 
izvirzītā kandidāta gan cilvēciskās, 
gan profesionālās īpašības. Par 
domes priekšsēdētāja vietnieku, 
visiem deviņiem deputātiem bal-
sojot “par”, apstiprināja Madaru 
Burnevicu.

Deputāti lēma par grozīju-
miem Dundagas novada pašvaldī-
bas nolikumā, lai mainītu domes 
sēžu norises laikus, vienbalsīgi 
nobalsojot, ka turpmāk domes 
sēdes notiks katra mēneša pēdējā 
piektdienā plkst. 10.00. Iepriekšē-
jā sasaukuma domes sēdes notika 
ceturtdienās plkst. 13.00.

Par Attīstības un plānošanas 
komitejas vadītāju apstiprināja 
Māri Napski, par vietnieku — Gati 
Ralli. Komitejas sanāks katra mē-
neša otrajā piektdienā plkst. 9.00.

Par Sociālo, izglītības un kultū-
ras jautājumu komitejas vadītāju 
apstiprināja Regīnu Rūmnieci, par 
vietnieci – Andru Grīvāni. Komi-
tejas sanāks katra mēneša otrajā 
piektdienā plkst. 12.00.

Finanšu komiteju vadīs  Aldis 
Felts, vietnieks – Madars Burne-
vics. Komitejā darbosies deputāti 
– Regīna Rūmniece, Māris Nap-
skis, Andra Grīvāne, Vilnis Skuja 

un Gunārs Kristiņš. Finanšu komi-
tejas sēdes notiks katra mēneša 
trešajā piektdienā plkst. 10.00.

Šajā sēdē lēma arī par citiem 
jautājumiem. Apstiprināja Dun-
dagas novada pašvaldības 2016. 
gada publisko pārskatu. Ikgadējā 
pārskatā sabiedrībai par pašval-
dības darbu atspoguļota būtis-
kākā informācija par pašvaldības 
funkciju izpildi, saimniecisko dar-
bību, budžeta līdzekļu un mantas 
izmantošanu, padarītajiem dar-
biem 2016. gadā un plānoto dar-
bību 2017. gadā. Ar pārskatu var 
iepazīties www.dundaga.lv.  

Deputāti piekrita nekustamā 
īpašuma “Vecmeļķi” sadalīšanai; 
piešķīra nekustamajam īpašumam 
(dzīvojamā māja)  nosaukumu 
“Fīlmaņi”, kā arī lēma palielināt 
SIA “Dundagas veselības centrs” 
pamatkapitālu ar mantisko iegul-
dījumu, ieguldot SIA “Dundagas 
veselības centrs” pamatkapitālā 
Dundagas novada pašvaldības 
pamatlīdzekli – stacionāro rent-
geniekārtu ar vērtību 13 200 eiro 
un palielināt SIA “Dundagas ve-
selības centrs” pamatkapitālu 
ar finanšu ieguldījumu, ieguldot 
SIA “Dundagas veselības centrs” 
pamatkapitālā Dundagas nova-
da pašvaldības finanšu līdzekļus  
13 915 eiro apmērā. Minētos 
finanšu līdzekļus izlietot no ie-
pirkuma rezultātā ietaupītajiem  
Saimnieciskā dienesta budžeta 
līdzekļiem. Un lēma palielināt arī 
SIA “Kolkas ūdens”  pamatkapitā-
lu ar finanšu ieguldījumu, ieguldot 
SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitālā 
Dundagas novada pašvaldības fi-
nanšu līdzekļus 6500 eiro apmērā. 
Minētos finanšu līdzekļus izlietot 
no iepirkuma rezultātā ietaupīta-
jiem Kolkas Saimnieciskā dienesta 
budžeta līdzekļiem.

Sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja 

Inguna Pekmane

Domē lemtais

Komiteju un domes sēdes 
AUGUSTĀ

11.08.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde,
11.08. plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde,
18.08. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde,
25.08. plkst. 10.00  DOMES SĒDE.

DOMES ZIŅAS

Dundagas novada Dundagas pagastā
2017. gada 30. jūnijā. Nr. 12

APSTIPRINĀTS 
ar Dundagas novada domes

2017. gada 30. jūnija lēmumu Nr. 132 (prot. Nr.7.,2.p.)

Grozījums Dundagas novada domes
2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47

“Dundagas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 “Dundagas nova-

da pašvaldības nolikums” grozījumu un izteikt 62.punktu šādā redakcijā:

“62. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā piektdienā plkst. 10.00. Par ārkārtas sēdes norises 
laiku, vietu un darba kārtību deputāti tiek informēti publiski vai telefoniski ne vēlāk kā 3 stundas pirms sēdes.”

Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts

NOSLĒGUSIES DUNDAGAS NOVADA  
TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1. REDAKCIJAS  

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA 
No 8. maija līdz 9. jūnijam publiskajai apspriešanai bija nodota 

Dundagas novada teritorijas plānojuma 1. redakcija un vides pār-
skats. Kopumā trijās publiskajās apspriešanās Dundagā, Mazirbē un 
Kolkā piedalījās vairāk par 40 cilvēkiem.

Pēc publiskās apspriešanas beigām notika saņemto priekšlikumu 
un institūciju atzinumu izvērtēšana. 21. jūlija sanāksmē tie ir izskatīti 
un ņemti vērā vai noraidīti, sagatavoti priekšlikumi par veicamajām iz-
maiņām, un pēc tam tos iesniegs izskatīšanai domē, kas lems par turp-
māko rīcību — teritorijas plānojuma apstiprināšanu, pilnveidošanu vai 
noraidīšanu.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs
Lauris Laicāns

INTERVIJA

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

DUNDADZNIEKS

(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)

Uz tiem strādā puiši no citiem 
Latvijas novadiem, savukārt mū-
sējie piepelnās kaut kur citur un 
ģimeni satiek tikai nedēļas noga-
lēs vai retāk.

Iespējams, esmu subjektīvs 
vērtējumā par situāciju Kolkas 
pagastā. Man ir skumji, kad ci-
tur piejūras ciemi “rullē”, bet pie 
mums tikai sezonas laikā, jo ziemā 
nav ko darīt. Cik atceros, vienmēr 
ir bijusi pretruna starp tās terito-
rijā realizētiem dabas resursu iz-
mantošanas ierobežojumiem un 
iedzīvotāju interesēm. Diemžēl 
pie tā jau ir pierasts, par to ne-
viens pat vairs nevēlas runāt un 
iespējas nomainījusi bezcerība. 
Ja kāds Slīteres nacionālā parka 
teritoriju ir pasludinājis par glo-
bāla mēroga “miera ostu”, tad 
tam būtu jādomā, kā kompensēt 
vietējo iedzīvotāju neīstenotās 
intereses. Tomēr tas nenotiek, jo 
nozares ierēdņi plūc augļus, kuri 
patiesībā pienākas Kolkas pagasta 
iedzīvotājiem.    

Mūsu novads ir bagāts ar da-
bas resursiem: ogām, sēnēm, 

medījumiem, koksni. Kāpēc šos 
resursus nevarētu pārstrādāt šeit, 
lieki netērējot transportu to pārva-
dāšanai? Šķiet, ka mūsu lauksaim-
niecības zemes kvalitāte vairāk at-
bilst gaļas lopkopībai. Jāmeklē tikai 
drosmīgi risinājumi un cilvēki.

– Tūlīt pēc ievēlēšanas domes 
priekšsēdētāja amatā teicāt, ka 
tas ir sākums darbam un cīņai, lai 
pēc četriem gadiem varētu svinēt 
uzvaru. Skarbi teikts.  Kāds būtu 

tas rezultāts, ko četru gadu laikā 
vēlētos sasniegt?

– Varbūt pieticīgi, tomēr vē-
los, lai novada iedzīvotāji noticē-
tu, ka pašvaldības administrācija 
kalpo novada iedzīvotājiem, nevis 
iedzīvotāji maksā nodokļus, lai uz-
turētu pašvaldību.

Būtu gandarīts, ja Dundagas 
novada iedzīvotāji noticētu, ka 
šeit ir nākotnes iespējas, un ne-
baidītos uzsākt jaunus biznesus. 
Dundagas novads varētu būt labs 
piemērs savu resursu gudram pie-
lietojumam valsts attīstībā. 

Joprojām nespēju samierinā-
ties ar Dundagas – Talsu ceļa kva-
litāti, nerealizēto Dundagas spor-
ta zāles projektu, Dundagas dīķa 
piesērējumu, iestrēgušo Kolkas 
halles nobeigšanu un izmantoša-
nu, jau pieminēto saimnieciskās 
darbības aprobežojumu ietekmi 
Kolkas teritorijā. Apzinos, ka tas 
viss kopā nebūs iespējams, tomēr 
šīs lietas nedrīkstu piemirst, un, ja 
kāda no tām tiks atrisināta, tā jau 
būs mūsu kopējā uzvara.

Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja Inguna Pekmane

VĒLOS, LAI NOVADA IEDZĪVOTĀJI NOTICĒTU, 
ka pašvaldības administrācija kalpo novada iedzīvotājiem

Dundagas novadā sabiedrisko kārtību nodrošina 
Dundagas novada Pašvaldības policija. Tajā strādā 
divi pašvaldības policisti. Novada iedzīvotājiem vaja-
dzības gadījumos policija ir pieejama, zvanot pa tāl-
runi 110. Pašvaldības policista galvenais uzdevums ir 
pašvaldības izdoto saistošo noteikumu ievērošanas 
kontrole, piedalīties sabiedriskās kārtības nodroši-
nāšanā, kā arī sadarboties ar Valsts policiju un pildīt 
citus likumā noteiktos uzdevumus.

Dundagas novada Pašvaldības policija 2017. gada 
sākumā veica pašvaldības izdoto saistošo noteikumu 
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dunda-
gas novadā” pastiprinātu kontroli. Konstatēts, ka ļoti 
daudz māju saimniecību nepiedalās pašvaldības orga-
nizētajā atkritumu izvešanā. Iedzīvotāji, kuri nepieda-
lās pašvaldības organizētajā atkritumu izvešanā, bieži 
aizbildinās ar to, ka atkritumi tiek šķiroti un papīrus sa-
dedzinot. Varam uzskatīt, ka novadā mums problēmas 
ar atkritumu apsaimniekošanu nav. Tomēr Pašvaldības 
policija ir konstatējusi ļoti daudz patvaļīgi ierīkotas at-
kritumu izgāztuves. Tas norāda uz to, ka atkritumi tiek 
izmesti mežos un pļavās.  Atkritumu izgāztuves var ra-
dīt tikai un vienīgi mājsaimniecības, kuras nepiedalās 
pašvaldības organizētajā atkritumu izvešanā. Dunda-
gas novada Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus pie-
dalīties pašvaldības organizētajā atkritumu izvešanā.

Atgādināsim par bērna drošību vasarā! Ir skolēnu 
brīvlaiks. Pārrunājiet ar saviem bērniem par drošību 
vasarā. Vasarā visbiežākais nelaimes gadījumu cēlo-
nis bērnu vidū ir bezdarbība, pārgalvība un vēlme 
pašapliecināties, kā arī nezināšana par iespējamām 
rīcības sekām. Peldēties  var,  ja ūdens temperatūra 
ir sasniegusi +18 grādus. Ja esi saulē sakarsis, uzreiz 
nemeties ūdenī, var sākties krampji, ūdenī jāiet lē-
nām. Nav ieteicams vienam doties peldēties, ja ra-
dīsies problēmas uz ūdens, nebūs cilvēku, kas spētu 
palīdzēt. Arī stiprā vējā un negaisa laikā peldēties ir 
bīstami. Visdrošāk peldēties pazīstamos ūdeņos un 
tam paredzētās peldvietās. Ja tādas nav, nepazīsta-
mā vietā uzreiz nedrīkst lēkt ūdenī. Jāpārliecinās, vai 
ūdens tilpnes gultnē nav akmeņu vai citu priekšme-
tu, uz kuriem var savainoties. 

Nelaimes gadījumā nekavējoties izsauc glābējus 
pa tālruni 112.

Aicinām par visu neskaidro jautāt un sniegt in-
formāciju, zvanot uz mūsu tālruņiem 26437575 vai 
20273535 vai nākot pieņemšanas laikā: Pils ielā 5, 
Dundagā, pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00 un 
trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00. Anonimitāte ga-
rantēta.

Pašvaldības policijas vadītājs
Jānis Skujiņš

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ

Dundagas novada domes 
priekšsēdētājs Aldis Felts.
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Valsts bērnu tiesību aizsar-
dzības inspekcija sadarbībā ar 
nodibinājumu “Sociālo pakalpojumu 
aģentūra” aicina Latvijas audžuģi-
menes, adoptētājus un aizbildņus 
uz reģionālajiem atbalsta grupu 
salidojumiem šajā vasarā.

5. un 6. augustā Kurzemes 
reģionā – Vaiņodes internātpamat-
skolā, Vaiņodē, pieteikšanās līdz 

30. jūlijam. Pieteikties pa tālruni 
29728401 – Aiga Romāne, e-pasts  
aromane@inbox.lv. Dalība salidoju-
mā ir bez maksas.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Daina Dēvita

Tālr. 63237854, 
mob. tālr. 20220495,

e-pasts daina.devita@dundaga.lv.

Aicina pieteikties audžuģimeņu apmācībām
Nodibinājums “Sociālo pakalpo-

jumu aģentūra” sadarbībā ar Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekciju 
5. augustā uzsāks jauno audžuģi-
meņu apmācību. Mācības notiks 
Kuldīgā, Baznīcas ielā 9. 
Dundagas novada bāriņtiesa lūdz 
interesentus pieteikties bāriņtiesā, 
lai līdz apmācību sākumam būtu 
iespēja izvērtēt ģimenes piemērotību 
audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Beidzot apmācību, ģimene 
saņem apliecību, kas nepieciešama 
audžuģimenes statusa iegūšanai.

Jautājumu gadījumā sazināties 
ar nodibinājuma “Sociālo pakalpo-
jumu aģentūra” valsts programmu 

vadītāju Eviju Rāceni, 
tel. 27794994,

e-pasts r.evija@inbox.lv. 
Ar apmācību plānu var 

iepazīties www.dundaga.lv.

Aicina uz adoptētāju apmācībām Talsos
PROGRAMMAS MĒRĶIS

Pilnveidot potenciālo adoptētāju 
zināšanas adopcijas tiesiskajā regu-
lējumā, bērnu, ģimenes psiholoģijā, 
kā arī bērna veselības aprūpē, kas 
potenciālajiem adoptētājiem ļautu 
pilnīgāk izprast adoptējamo bērnu 
emocionālās vajadzības, jautāju-
mus, kas saistīti ar bērna veselības 
aprūpi un citiem ģimenei kopumā 
svarīgiem jautājumiem.

TĒMAS
Adopcijas tiesiskais regulējums 

(adopcijas procesu regulējošie 
normatīvie akti, ģimenes funkcijas, 
attīstības dinamika, ģimeņu dažā-
dība, adopcijas motīvi, resursi un 
ierobežojumi u.c.).

Bērna ienākšana ģimenē (bērnu 
attīstība un vecuma īpatnības, 
bērnu audzināšana un disciplinēša-
na, bērna agrīnais  traumatisms un 
tā sekas, institūciju un speciālistu 
kompetence, palīdzība, atbalsts, 
sadarbība ar iestādēm u.c.).

Bērna veselības aprūpe. Pirmā 
palīdzība.

Norises laiks: 9., 16., 23., 30. 
septembris, 7., 21., 28. oktobris, 11., 
25. novembris, 2. decembris.

Nodarbību laiks: 9.30 – 15.30.
Norises vieta: Lielā iela 1, Talsos.
Apdomājiet, apspriedieties ar 

ģimeni un sazinieties ar Dundagas 
novada pašvaldības bāriņtiesas 
vadītāju Dainu Dēvitu pa tālruni 
63237854, 20220495.

Latvijas audžuģimeņu, 
adoptētāju un aizbildņu salidojums

Iznomā nekustamos īpašu-
mus vai to daļas.

Iesniegumu par pieteikšanos  
uz zemes nomu var nosūtīt 
Dundagas novada pašvaldībai 
(adrese: Pils iela 5–1, Dundaga, 
Dundagas pag., Dundagas nov., 
LV-3270) pa pastu, iesniegt 
klātienē pašvaldības  kancelejā 
(Dundagā, Pils ielā 5–1)  
vai nosūtīt kā elektroniski  
parakstītu dokumentu uz adresi  
dome@dundaga.lv.

Viena no zaļināšanas maksājuma prasībām ir ekoloģiski 
nozīmīgas platības izveide. Respektīvi, lauksaimniekiem, kuru 
aramzemes platība saimniecībā ir lielāka par 15 hektāriem, ir 
jānodrošina ekoloģiski nozīmīgas platības izveide platībā, kas 
atbilst vismaz 5% no aramzemes. Latvijā par ekoloģiski nozī-
mīgu platību atzīst laukmales, kā arī zemi, ko aizņem koku un 
krūmu puduri, dižkoki, papuve, slāpekli piesaistošie kultūrau-
gi, starpkultūras vai zālāju pasēja.

Piecās ES dalībvalstīs, kurās meža platība aizņem vairāk 
nekā 50% no sauszemes, regula atļauj piemērot atbrīvojumu 
no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības saimniecī-
bām, kas atrodas noteiktos apgabalos. Tomēr šiem apgaba-
liem ir jāatbilst trim kritērijiem:

v tiem jābūt noteiktiem par apgabaliem ar dabas iero-
bežojumiem, 

v no to zemes platības vairāk nekā 50% jāklāj mežam 
v un meža zemes attiecībai pret lauksaimniecības zemi 

jābūt lielākai nekā 3 pret 1. 
Latvija ir viena no tām četrām dalībvalstīm, kurā atbrīvo-

jums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības  piemē-

ro no 2015. gada, un attiecīgie apgabali ir noteikti konkrētos 
pagastos. Līdz šim atbrīvojums piemērots 101 pagasta saim-
niecībai.

Tomēr tiešmaksājumu regula paredz, ka apgabali, kuru 
saimniecībām piemērojams atbrīvojums no prasības, ir jā-
pārskata vismaz ik pēc trīs gadiem. Tādēļ, lai 2018. gadā tur-
pinātu piemērot šo atbrīvojumu, ir izdarīti pārrēķini, izman-
tojot jaunākos pieejamos datus par pagastu kopējo platību, 
meža platību un lauksaimniecības zemes platību.

Pēc jaunākajiem datiem aprēķināts, ka, sākot ar 2018. 
gadu, atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides 
prasības varēs piemērot 87 pagastu saimniecībām, tostarp 
Dundagas un Kolkas pagastā. Bet atbrīvojumu no prasības 
atcels 16 pagastu saimniecībām.

Informācija par pagastiem, kuru saimniecībām piemēro-
jams atbrīvojums, vēl jāiesniedz Eiropas Komisijā, savukārt 
Latvijā šo sarakstu apstiprinās, grozot Ministru kabineta no-
teikumus par tiešmaksājumiem.

Zemkopības ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste
Rūta Rudzīte

Īpašuma nosaukums Kadastra 
numurs

Kadastra 
apzīmējums

Platība, 
ha

Maksimālais 
nomas termiņš

Nomas maksa 
gadā (bez PVN), €

Ar/bez apbūves 
tiesībām

Domes lēmums par 
zemju iznomāšanu

Pieteikšanās termiņš: līdz zemes gabala iznomāšanai
Pāces iela 2A 88500200525 88500200487 0,2761 Līdz 20.01.2022. 9,27 Bez Lēmums nr. 44 

(23.02.2017.)Liepu iela 5 88500200211 88500200211 0,2087 Līdz 19.06.2019. 24,78 Bez
Krišjāņa Barona iela 2 (daļa) 88500200162 88500200162 0,1 12 gadi 14,00 Bez Lēmums nr. 213 

(26.11.2015.)1905. gada iela Akmentiņi 88500150082 88500150082 0,5 5 gadi 2,72 Bez
1905. gada iela Akmentiņi 88500150082 88500150083 0,68 5 gadi 3,93 Bez
Zvērēni 88500180139 88500180139 0,4556 12 gadi  Bez
1905. gada iela 4 (daļa) 88500150093 88500150093 1,5 12 gadi 26,63 Bez Lēmums nr. 79 

(23.04.2015.)Meža iela – apbūve (daļa) 88500200203 88500200203 1,2 12 gadi 69,77 Bez
Piemiņas vieta 88500150137 88500150137 0,76 12 gadi 0,87 Bez
Augļu dārzs Lauciņos 88500250071 88500250071 0,1687 12 gadi 1,76  Bez Lēmums nr.99 

(27.04.2017.)

Iznomā zemi

ZEMES  ĪPAŠNIEKIEM
No 1. jūlija lauksaimnieki  

var iegādāties dīzeļdegvielu  
ar samazināto akcīzes nodokļa likmi 

Lauku atbalsta dienests ziņo, ka ir apkopota 
informācija par lauksaimnieku iesniegumiem dī-
zeļdegvielas, kam piemēro samazināto akcīzes no-
dokļa likmi, saņemšanai 2017./18. saimnieciskajā 
gadā.

Pieteikties dīzeļdegvielas saņemšanai varēja līdz 
1. jūnijam, kopumā ir saņemti 17 636 iesniegumi.

Lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs 
iegādāties minēto dīzeļdegvielu no 2017. gada 1. jū
lija līdz 30. novembrim. Šobrīd var iegādāties ne vai-
rāk kā 90% no kopējā piešķirtā daudzuma.

Lauksaimniekiem piešķiramo dīzeļdegvielas 
daudzumu nosaka atkarībā no audzējamās kultūras.

LAD atgādina, ka lauksaimniecības produkcijas 
ražotājs ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja to iz-
manto pašpārvadājumiem un traktortehnikā vai 
lauksaimniecības pašgājējmašīnās.

Zaļināšanas prasību atbrīvojums novadā saglabāsies

DUNDADZNIEKS

SOCIĀLĀ  JOMA

Dundagas Brīvā laika pavadī-
šanas centra darbinieces vasarā 
papildina zināšanas un piedalās 
pieredzes apmaiņas pasākumos 
darbā ar jaunatni, lai gatavotos  
rudenī plānotajam Dundagas no-
vada  jauniešu forumam.  

No 31. maija līdz 2. jūnijam 
Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā 
norisinājās “Erasmus+” ilgtermiņa 
sadarbības projekta “Europe Goes 
Local” konference. Tika pārstāvē-
tas vairāk nekā 20 Eiropas valstis, 
tostarp arī Latvija. Dundagas nova-
da pašvaldību projekta “Jaunatnes 
darba kvalitātes celšana savā paš-
valdībā”  ietvaros pārstāvēja Brīvā 
laika pavadīšanas centra darbiniece 
Ieva Kristiņa. Konferences laikā tika 
prezentēts pētījums par jaunatnes 
darbu pašvaldībās Eiropas līmenī, 
kā arī norisinājās dažādas aktivitā-
tes starp delegācijām un pieredzes 
apmaiņas sarunas. 

Paralēli tika nodibināti kontakti 
ar citu valstu jauniešu centriem un 

organizācijām, lai dalītos idejām un 
tuvākajā laikā dotos pieredzes ap-
maiņas braucienos.

Konferencē norisinājās arī 
meistarklases, kuras pasniedza Ei-
ropas valstu jaunatnes jomas darbi-
nieki un eksperti.

6., 7. jūnijā piedalījāmies jau-
natnes darbinieku pieredzes ap-
maiņas seminārā  “Ilgtspējība jau-
natnes darbā” Liepājā. Semināra 
galvenā tēma bija ilgtspējība un tās 
dažādie ar jaunatnes darbu saistī-
tie aspekti un labo prakšu piemēri. 
Dalībnieki apciemoja gan jaunatnes 
centrus, gan nevalstiskās organizā-
cijas, gan Liepājas Universitāti.

Savukārt 14. jūnijā jaunatnes 
lietu speciālistu pieredzes apmai-
ņas braucienā    paviesojāmies 
Tukuma jauniešu centrā, Ventspils 
Jauniešu mājā, uzzinājām, kā tiek 
organizēts darbs ar jauniešiem 
Kuldīgas novadā.

Bet paralēli ikdienas darbam 
jau pusgadu darbojamies JSPA pro-

jektā “Jaunatnes darba kvalitātes 
celšana savā pašvaldībā”, kā ietva-
ros notiek vairāki nozīmīgi pasāku-
mi: tikšanās ar Ventspils Jauniešu 
mājas saimnieku Emīlu Anškenu, lai 
vienotos par turpmāku sadarbību 
darbā ar jauniešiem Dundagas no-
vadā; dalība JSPA rīkotajā festivālā 
“Projektu nakts 2017”, kuras laikā 
dalībniekiem tiek sniegts atbalsts 
programmas “Erasmus+” projektu 
sagatavošanā. Esam pieteikuši savu 
dalību Latvijas Mazpulku vadītāju 
skolā, lai piedāvātu mūsu novada 
jauniešiem iespēju iesaistīties dažā-
dos projektos, tādējādi paplašinot 
un dažādojot bērnu un jauniešu 
izglītošanas iespējas.

Jaunajam mācību gadam sā-
koties, tiek plānota vēl intensīvāka 
sadarbība ar jauniešiem – jauniešu 
foruma organizēšana, jauniešu do-
mes izveidošana un  novada jaunat-
nes politikas dokumentu izstrāde.

Brīvā laika pavadīšanas centra 
vadītāja Tamāra Kaudze

BRĪVAIS LAIKS

Aktuālais darbā ar jauniešiem

Par papildu informāciju, kā arī par nepieciešamību apskatīt nomas objektu, lūdzu, sazināties ar pašvaldības zemes lietu speciālisti 
Ivetu Bekmani-Avotu pa tālruni 63237857 vai 28693477.
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8. jūlijā Kolkā svinēja Jūras svēt-
kus. Jūras valdnieks no jūras kāpa 
krastā Kolkasragā. Gaidot Jūras vald-
nieku, skanēja koncerts “Es dzīvoju 
pašā Kolkasragā”. Pēc koncerta Jūras 
valdnieka vadībā notika gājiens uz 
Kolkas stadionu, kur valdnieks sveica 
svētku dalībniekus. Kolkas pagas-
ta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens 
sveica jaundzimušos kolciniekus un 
pateicās nevalstiskajām organizāci-
jām un aktīvākajām iedzīvotāju inte-
rešu grupām par ieguldījumu Kolkas 
pagasta attīstībā. Tāpat godināja 
vietējos zvejniekus, kuri uztur dzīvu 
piekrastes zvejnieku garu. Sumināja  
kolektīvu “Līcis – 93” un tā vadītāju 
Regīnu Rūmnieci, kura ir kļuvusi arī 
par Dundagas novada deputāti un 
pārstāvēs kolcinieku intereses nova-
da domē!

Jūras valdnieks noslēdza jaunu 
sadarbības līgumu ar jauno domes 
priekšsēdētāju Aldi Feltu un vieno-
šanās rakstu nodeva glabāšanā Kol-
kas pagasta pārvaldes vadītājam.  
Domes priekšsēdētājs Aldis Felts 
izteica pateicību Kiršteinu ģime-
nei par dalību konkursā “Dunda-
gas novada sakoptākā sēta 2017”. 
Atvadoties no kolciniekiem, Jūras 
valdnieks novēlēja: “Lai saticība, 
labklājība un izturība jums visu nā-
kamo gadu!”

Dundaga – 150. No  
pagasta līdz novadam 

Pašā vasaras vidū, 15. jūlijā, 
Dundagā svinēja Dundagas 150 
gadu jubileju. Pirms simts piecdes-
mit gadiem, kad Baltijas guberņās 
tika veikta zemes reforma, muižu 
pagastu vietā izveidojās pagastu 
zemnieku pašvaldības. Neskato-
ties uz dažādām administratīvi te-
ritoriālajām reformām, Dundagas 
pagasts ir viens no retajiem, kurš 
kopš tā izveidošanas pirms simts 
piecdesmit gadiem ar nelielām iz-
maiņām joprojām ir saglabājis sa-

vas ģeogrāfiski teritoriālās robežas. 
Svētku programma bija vispu-

sīga un interesanta, un katrs svētku 
dalībnieks varēja izvēlēties sev tīka-
māko nodarbi.  Svētku ieskaņā lute-
rāņu baznīcā notika klasiskās mūzi-
kas koncerts.  Pēc tā  parka estrādē 
svētku dalībniekus sveica domes 
priekšsēdētājs Aldis Felts.

Svētkus vadīja Dundagas Kul-
tūras pils direktore Baiba Dūda un 
valmierietis Uldis Punkstiņš, kurš ir 
tautasdziesmu krājuma “Zvaigžņo-
tāj zemīte” sastādītājs un pavasarī 
viesojās Dundagā.

Lai saprastu, kāda Dundaga 
bijusi senāk un kāds bijis laiks no 
pagasta līdz novadam – pasākuma 
vadītāji ielūkojās vēstures lappusēs, 
bet pēc tam aicināja kopīgi veidot 
jubilejas skaitli – 150, ko iemūžināja 
fotogrāfijā no drona lidojuma.

Visas dienas garumā lielie un 
mazie varēja iemēģināt roku māla 
darbnīcā un izmīcīt savu dundadz-
nieka figūriņu, piedalīties šaha 
meistarklasēs, izjādē ar zirgu, iepa-
zīt Zemessardzes darbu, izbaudīt  
vietējo saimnieku ražojumus Pils 
ķēķa sētsvidus tirgotavā.

Svētku baudījums bija arī māks-
las mīļotājiem. Bija apskatāmas vai-
rākas izstādes gan pilī, gan Dundagas 
Mūzikas un mākslas skolā, gan Dun-
dagas vidusskolā. Īpaši lielu apmeklē-
tāju interesi izpelnījās izstāde “Mani 
ziedi un svētku kūka Dundagai”. Ap-
meklētāji piedalījās kūku vērtēšanā, 
izvēloties savu favorīti. Garšīgāko 
kūku meklēja arī pavāri un konditori 
Andris un Ingus Reizenbergi. 

Pēcpusdienā notika vairāki pa-
sākumi pils pagalmā. Tur Ģierts un 
Jāpaks apspriedās  par skuol, bet do-
mes priekšsēdētājs pateicās novada 
biedrībām un uzņēmējiem par iegul-
dījumu Dundagas novada attīstībā. 

Vakarā visus priecēja dziesmu 
spēle “Īsa pamācība mīlēšanā”, bet 
svētku noslēgumā varēja  padejot  
grupas “Tālbraucēji” pavadījumā. 

Inguna Pekmane

DUNDADZNIEKS

Aizvadīti divi nozīmīgākie novada svētki
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tiešām iespaidīgs. Tālāk mūsu ceļš 
ved pa vecpilsētu, kur skolotājs 
Dinārs ar fotoaparātu aumaļām 
tver arhitektūras pērles, bet Dace 
ar Sandru skaita un pārskaita mū-
sējos, lai kāds nenoklīstu miljons 
cilvēku jūklī. Virzāmies uz slavenā-
ko Prāgas simbolu – Kārļa tiltu pār 
Vltavas upi. Kas nav gājis pāri Kārļa 
tiltam, nav bijis Prāgā – tā šeit mēdz 
teikt par 516 m garo gājēju tiltu, 
kura vēsture aizsākās 14. gadsimta 
vidū. Tilts greznots slavenu svēto 
statujām, un vienā no tām attēlots 
Sv. Jans Nepomuks. Valda ticējums, 
ka, pieliekot roku šai statujai, tiek 
piepildītas vēlēšanās, bet skolotājs 
Jaromirs smejot teic, ka, pieska-
roties tai, var cerēt uz labiem vēr-
tējumiem eksāmenos. To dzirdot, 
topošās devītklasnieces Evelīna 
Bernāne, Kate Nierliņa un Žanete 
Bergmane patiesā centībā steidz šo 
iespēju izmantot. Ievērības cienīgie 
objekti nomaina cits citu tik strauji 
kā raibā kaleidoskopā.

Klāt nākamā diena un mūsu vi-
zītes centrālais notikums – koncerts 
Sv. Vāclava baznīcā. 18.gadsimtā 
celtais gaišzili baltais dievnams 
mūs sagaida, ziediem greznots, 
saulstariem draiski rotājoties caur 
logu stiklu mozaīkām. Tā aprises no 
putna lidojuma atgādina pareizti-
cīgo krustu, un 72 m augstā celtne 
redzama tālu virs pārējām pilsētas 
ēkām. Dalībnieki palēnām noska-
ņojas gaidāmajam rīta koncertam, 
ko vēros vietējās pamatskolas sko-
lēni, kuriem jūnijā vēl turpinās mā-
cību stundas. Mūsu korī apmēram 
trešdaļu veido puiši, taču čehu korī 
ir vien 3 zēni. Priekšnesumi ilgst ap-
mēram stundu, un čehu skolēniem, 
kā jau skolēniem it visur pasaulē, 
sāk kļūt mazliet garlaicīgi, tādēļ 
daža laba viņu skolotāja vismaz 
pusi koncerta pavada nepārtrauktā 
kustībā, klusinot un mierinot tos. 
Tomēr viņu vecākie skolasbiedri ir 
ieinteresēti un dažbrīd pat vienoti 
līgojas līdzi dziesmu ritmiem. 

Vakarā notiek pats svarīgākais 
pasākums – Dundagas un Žamber-

kas koru koncerts viesģimenēm. 
“Violas” dalībnieki tērpušies baltos 
kreklos, vienādās tirkīzzilās tuni-
kās un melnās biksēs, mūsējiem – 
melns apģērbs ar daudzkrāsainiem 
apmetnīšiem vai tauriņveida kakla-
saitēm, kas koši mirdz un priecē 
acis. Vispirms uzstājas koris “Viola”, 
izpildot gan klasiskās, gan tradicio-
nālās, gan arī populārās mūzikas 
skaņdarbus. Uzstāšanos papildina 
kora dalībnieku vijoles, flautas un 
citu pūšamo instrumentu pava-
dījums. Pēc tam kārta Dundagas 
dziedātājiem. Viņu repertuārā – lat-
viešu, vācu un angļu valodā izpildī-
tas dziesmas, ko kuplina Evelīnas 
Ķiršakmenes klavierspēle, Maijas 
Freimutes vijoļspēle un Kristas Lu-
devikas izvilinātā bungu rīboņa. 
Koncerta noslēgumā abi kori vie-
nojas kopīgā priekšnesumā, izpildot 
V. A. Mocarta skaņdarbu latīņu va-
lodā, “Bēdu, manu lielu bēdu” lat-
viešu valodā ar “Violas” vadītāja Ja-
romira Žejdlika ģitāras pavadījumu 
un “Dejo, dejo, pagriezies” čehu 
valodā. Jāatzīst, ka grūtā latviešu 
valoda vismaz dziesmā čehu jaunie-
šiem padodas tīri labi! Dundagas 
skolotāji dzied līdzi savējiem “...liku 
bēdu zem akmeņa”, savukārt čehu 
skatītāji piebalso: “Tancuj, tancuj, 
vykrucaj...”. Tā nemanot arī beidza-
mais kopīgais notikums izskanējis. 
Ir pienācis skolotājas Sandras lielais 
izaicinājums – apsveikums un patei-
cības vārdi par lielisko uzņemšanu 
un viesģimeņu rūpēm tiek izteikti 
krievu valodā, jo Jaromirs, kurš cita 
starpā ir arī krievu valodas skolotājs 
un angļu valodu nepārvalda, uzņe-
mas sacītos vārdus pārtulkot vecā-
kiem čehiski. Pirmo reizi mūžā pub-
liska runa valodā, ko ikdienā nav 
pierasts lietot, turklāt vēl dievnamā 
– tas ir kas īpašs un neaizmirstams! 

Pēc pasākuma parunājam 
ar dažiem vecākiem. Liels prieks 
pārņem, dzirdot atzinīgos vārdus 
par mūsu jauniešu uzvedību čehu 
ģimenēs. Piemēram, Niklāva La-
zovatija, Henrika Meldera un Aļģa 
Tomsona viesģimenes galva ir ļoti 

patīkami pārsteigts par puišu iz-
turēšanos, piebilstot, ka viņi bijuši 
apbrīnojami kārtīgi un ievērojuši 
“armijas disciplīnu”. 

Agrs 21. jūnija rīts – atvadas no 
viesģimenēm. Pēc bieži izjustajiem 
skandināviski siltajiem apskāvie-
niem un aizkustinājuma asarām 
centrāleiropiešu ieturētie rokas-
spiedieni šķiet neierasti, taču tā ir 
jauna un respektējama pieredze. 
Bet nu jau visi dundadznieki ir au-
tobusā un mājupceļš var sākties. 
Jau pēc pirmajiem ceļu līkločiem, 
straujajiem pagriezieniem un krau-
jām, kas redzamas pa autobusa 
logu, kļūst skaidrs, ka šis ceļš nebūs 
no vieglajiem. Paldies skolas māsi-
ņai Inārai par sarūpēto medicīnas 
somu, kas tagad lieti noder, un arī 
labajiem padomiem pa telefonu va-
jadzīgajā brīdī! 

Lai tālais mājupceļš neliktos tik 
nogurdinošs un garlaicīgs, esam 
izvēlējušies to izskaistināt ar vēl 
dažu objektu apskati Polijā. Pir-
mais no tiem – Veļičkas sāls rak-
tuves. Lielākajai daļai jauniešu un 
skolotājiem tās ir jaunums un arī 
jauna pieredze, pārvarot nedaudz 
komplicēto grupas biļešu iegā-
des procesu. Šeit vietā skolotājas 
Sandras lielais “Paldies!” par at-
balstu Niklāvam Neimanim, kurš 
te bijis jau vairākkārt, taču sakās 
katru reizi ieraugām ko jaunu. Bet 
nu jau biļetes ir rokā, gide satikta, 
un mērojam 380 pakāpienus lejup 
64 metru dziļumā. 

Veļičkas raktuvju gaiss ir piesā-
tināts ar sāls joniem, kam piemīt 
ārstnieciskas spējas palīdzēt pie el-
pošanas ceļu saslimšanām. Fascinē 
apziņa, ka te it viss – figūras un ciļņi, 
pat grīdas flīzes un krāšņās lustras 
– darināts no sāls. Viens no saviļ-
ņojošākajiem šķiet Veimāras zāles 
apmeklējums – tur norisinās neliels 
gaismas šovs, kura atspīdums met 
zibšņus sāls ezerā, fonā skanot ievē-
rojamā poļu komponista F. Šopēna 
etīdei op.10 nr.3. Tas ir tik skaisti, ka 
acīs sariešas miklums... Tādi, veselī-
gā gaisa un netveramu emociju ap-

reibināti, ar ātrgaitas liftu nonākam 
virszemē. 

Pēc tam – iekārtošanās nakts-
mītnē Krakovā, un tad neliela gru-
piņa jauniešu kopā ar skolotājiem 
Sandru un Dināru ir enerģijas un 
apņēmības pilni iekarot jaunus 
apvāršņus, proti, apskatīt slaveno 
Vāveles pili, kas bijusi Polijas kara-
ļu rezidence. Ir patīkami silta jūnija 
pēcpusdiena, un viss brīvais laiks 
pieder mums! 

Ceturtdienu pavadām ceļā. Risi-
nās arī sarunas par Čehijā pieredzē-
to. Tiek apspriests čehu tradicionā-
lais ēdiens – baltmaizes knēdeļi, un 
šeit domas dalās: vieni tos atzīst par 
garšīgiem esam, citi ir pretējos uz-
skatos. Tiek pieminēts arī īpatnējais 
produktu salikums: gaļa ar putukrē-
juma cepuri un brūklenēm pa virsu. 
Tas baudīts vairākās ģimenēs. 

Skolotāja Sandra pateicas visiem 
dalībniekiem par apbrīnojamo iztu-
rību šī ilgā ceļojuma laikā. Ir ceturks-
nis pāri pusnaktij – urrā, esam Dun-
dagā, esam mājās! Smaidošie vecāki 
sagaida savus lielos un mazos bēr-
nus, uz atvadām pateicamies Talsu 
Autotransporta šoferiem Dināram 
Šeptem un Intam Albertam. 

Izsakām sirsnīgu pateicību 
mūsu kora dalībnieku vecākiem par 
sarūpētajām dāvaniņām Žamber-
kas viesģimenēm, par sapratni un 
atbalstu ekskursiju un sadzīvisko 
vajadzību nodrošināšanā! Paldies, 
ka esat izaudzinājuši atbildīgus 
un disciplinētus bērnus! Mūsu at-
zinības vārdi vidusskolas mācību 
pārzinei Inesei Freimutei par orga-
nizatorisko jautājumu kārtošanu 
un labajiem padomiem draudzības 
vizītes veiksmīgai norisei! Pateica-
mies skolas direktorei Aigai Štrausai 
par dāvanu sagatavošanu. Paldies 
Dundagas novada pašvaldībai par 
finansiālo atbalstu.

Uz tikšanos ar čehu draugiem 
tuvākajā nākotnē, iespējams, Dun-
dagā!

Dundagas vidusskolas
angļu valodas skolotāja 

Sandra Salceviča

Ir ļoti agrs sestdienas, 17. jūni-
ja, rīts, bet pie vidusskolas ēkas vē-
rojama zināma rosība. Tur pulcējas 
ļaužu bariņi, sakrautas ceļasomas, 
bungas un citi mūzikas instrumen-
ti. Uz kurieni vedīs ceļš? – Tas būs 
gana tāls, jo Dundagas vidussko-
las jauktā kora dalībnieki kopā ar 
savu vadītāju skolotāju Daci Šmi-
ti, novada izglītības speciālistu 
Dināru Neifeldu un angļu valodas 
skolotāju Sandru Salceviču dosies 
uz Čehiju viesos pie Žamberkas 
pašvaldības jauniešu kora “Viola”, 
atsaucoties kora vadītāja Jaromi-
ra Žejdlika aicinājumam. Vēl tikai 
atvadu sveicieni, vecāku solījums 
turēt īkšķus par labu izdošanos, un 
trīsdesmit divi dziedātāji vecumā 
no 12 līdz 19 gadiem uzsāk ceļu 
pretī šīsvasaras lielajam piedzīvo-
jumam.

Naksnīgais ceļojums ved caur 
Lietuvu un Poliju, un pēc 19 stundu 
ilgā brauciena nonākam Žamberkā, 
kas priecē ar patīkamu siltumu. Pie 
pamatskolas mūs sagaida smai-
dīgais skolotājs Jaromirs, aicinot 
satikties ar savām “jauniegūtajām 
ģimenēm”, kurās Dundagas jaunieši 
uzturēsies vizītes laikā. Kad pirmais 
tikšanās mulsums ir pāri, Žamber-
kas kora dalībnieku ģimenes stei-
dzīgi saņem savus jaunos aizbilsta-
mos un ved uz mājām atpūsties. 

Svētdienas rīts uzaust saulains 
un sutīgs. Skolotāji gaidīt gaida kā-
das ziņas no saviem jauniešiem. Sa-
tiekoties uzzinām, ka dažam labam 
pirmā diena jaunajā ģimenē bijusi 
īsts izaicinājums, jo čehu jaunie-
šiem ar svešvalodu lietošanu nav 
lāgā veicies, Kristai Sudmalei pie-
trūcis labā drauga interneta gādīgā 
pleca, toties Felicitu Ludeviku un Si-
monu Krišjāni iepriecinājusi iespēja 
paplunčāties piemājas baseinā, tā-
tad visumā ir labi. 

Pēcpusdienā dodamies uz Or-
lices kalniem, lai piedalītos jautrā 
un sportiskā nodarbē, ko sauc par 
futbolgolfu. To spēlē komandās pa 
4–5 dalībniekiem, bet golfa piede-
rumu vietā izmanto futbola bumbu 
un savu kāju spēku, lai bumbu ie-
dabūtu bedrītē. Lielisks komandas 
saliedēšanas pasākums! 

Pirmdiena paredzēta kultūras 
un vēstures objektu apskatei Čehi-
jas galvaspilsētā Prāgā. Ir prieks, jo 
mums būs iespēja apskatīt svarī-
gākās vietas vienā no skaistākajām 
Eiropas galvaspilsētām, vienlaikus 
baudot īstu vasaru, jo gaisa tem-
peratūra – plus 320, 340C. Apskates 
maratons sākas ar 208 pakāpie-
niem augšup Prāgas pils kalnā, kas 
nebūt nav viegli pie līdzenumiem 
pieradušiem gājējiem, taču skats 
uz pilsētu, kas paveras no augšas, 
ir elpu aizraujošs un grūtā kāpie-
na vērts. Apskatām krāšņo gotisko 
Svētā Vita katedrāli, kur tikuši kro-
nēti karaļi, un Čehijas Republikas 
prezidenta kancelejas ēku, kā arī 
vērojam sardzes maiņas ceremoni-
ju pie tās. Dažus gan vairāk interesē 
atveldzēties netālu esošā laistītāja 
ūdens strūklās, jo karstums ir pa-

Dundagas vidusskolas jauktā kora 
draudzības vizīte Čehijā

DUNDADZNIEKS
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PROJEKTI

Dundagas novada pašvaldības projektu konkur-
sā “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” no trīs 
iesniegtajiem projektu pieteikumiem, izvērtējot to 
atbilstību nolikuma prasībām, atbalstīti divi projekti 
– biedrības “Visvīdale” projekts “Vīdālnieki Latvijas 
simtgadei” un Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Ro-
mas katoļu draudzes projekts “Kolkas Jūras Zvaigznes 
Dievmātes Romas katoļu baznīcas grīdas seguma no-
maiņa.  2.  posms”. 

Biedrības “Visvīdale” projektā “Vīdālnieki Lat-
vijas simtgadei” pie Vīdales saieta nama tiks uzstā-
dīts karoga masts, Latvijas valsts karogs un izveidoti 
dekoratīvie stādījumi podos.  Pašvaldības piešķirtais 
līdzfinansējums projekta realizācijai ir 477,00 eiro.  

Arī līdz šim “Visvīdale” ir rūpējusies par Vīdales 
centra sakārtošanu, uzstādot informatīvo tūrisma 
stendu un organizējot dažādus pasākumus. 

Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu 
draudzes projektā “Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmā-

tes Romas katoļu baznīcas grīdas seguma nomaiņa. 
2. posms” tiks veikta bojāto grīdas dēļu nomaiņa 
baznīcas sakrālajai telpai un sakristejai.  Pašvaldības 
piešķirtais  līdzfinansējums projekta realizācijai ir 
1000,00 eiro. Grīdas remonta pirmā posma darbus 
veica 2016. gada rudenī, demontējot veco koka grī-
du, nostiprinot pamatni, ieklājot hidroizolācijas un 
siltumizolācijas materiālus.

Pēc 2. posma darbu pabeigšanas būs veikta 
baznīcas labiekārtošana un viens no ēkas saglabāšanas 
pamatdarbiem – dēļu grīdas seguma atjaunošana. 
Paveiktais būs kā dāvana  Kolkas katoļu draudzei, kas 
šogad atzīmē savu 25. jubileju! Kolkas Jūras Zvaigznes 
Dievmātes Romas katoļu baznīca ir unikāls koka 
arhitektūras piemineklis, sakrālā tūrisma un kultūras 
norišu objekts.

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Inguna Pekmane

Bērnudārza “Kurzemīte”  teritorijā  projekta “Pub-
liskā bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana  
Dundagā” (projekta nr. 16-08-AL17-A019.2202-000004) 
ietvaros šovasar ierīko jaunu bērnu rotaļu un atpūtas 
laukumu.

 Ir pārbūvētas divas nojumes, un drīzumā  lauku-
mā uzstādīs vairākas rotaļu iekārtas, kas paredzētas 

no 6 līdz 12 gadus veciem bērniem, un daži rotaļu 
elementi būs  arī pašiem mazākajiem – no 1,5 līdz 7 
gadus veciem bērniem. Nojumes pārbūvē SIA “LEB”, 
bet rotaļu un labiekārtojuma elementus uzstādīs SIA 
“MK Dizains”. Projekta kopējās izmaksas ir 42 513 
eiro, no tiem 38 261,70 eiro ir finansējums no Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. 

5. jūlijā Ventspils Livonijas ordeņa pilī Dundagas 
un Ventspils novada pašvaldības parakstīja sadarbības 
līgumu ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Vents-
pils muzejs” par Eiropas Savie nības fonda projekta “Zie-
meļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 
saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma at-
tīstība” īstenošanu. Projekta gaitā Dundagas pašvaldībā 

paredzēta Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amata 
prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai, un 
ēkas “Pastnieki” Kolkā aprīkošana, veicinot lībiešu ne-
materiālā kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstīšanu 
un pieejamību.

Dundagas kultūras pils 
direktore Baiba Dūda 

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Dundagā  ierīko jaunu ielu apgaismojumu
Šogad viens no lielākajiem infrastruktūras labiekārtošanas darbiem, 

kuru veic par pašvaldības budžeta līdzekļiem, ir apgaismojuma 
ierīkošana Dundagā Saules un Upes ielā. Kopumā šeit par 19 000 eiro 
(bez PVN) izveidos apgaismojuma infrastruktūru ar 30 laternām. Darbus 
veic SIA “Spriegums”.

Līdz šim apgaismojuma infrastruktūra ir uzlabota Sporta, Slīteres un 
Vīdales ielās. Vēl nepieciešams veikt apgaismojuma nomaiņu Dakterle-
jas ielā, jo šeit koka stabi savu laiku ir nokalpojuši un ir jāmaina, tādēļ jau 
šogad tiks veikta tehniskā projekta izstrāde. 

Arī Vīdales ciema iedzīvotāji vēlas, lai Vīdales centrā ierīko apgais-
mojumu, bet šeit nav stabu, kur piestiprināt laternas, tādēļ arī šeit ne-
pieciešams izstrādāt tehnisko projektu.  Tāpat iedzīvotāji izteikuši vēlmi 
ierīkot ielu apgaismojumu Talsu ielā, jo šeit ir intensīva gan transporta, 
gan gājēju satiksme, autobusu pietura.

Vasarā Dundagā apgaismojumu lieto minimālā režīmā. Pateicoties 
mūsdienu tehniskajām iespējām, apgaismojumu iespējams ieslēgt atse-
višķos apgaismes stabos vai atsevišķos ielu posmos, kur tas nepieciešams.

Lai taupītu elektroenerģiju un finanses, nākotnē plānots esošās la-
ternas nomainīt ar LED tehnoloģiju gaismekļiem, izmantojot projektu 
fondu finansējumu.

Uzlabo satiksmes drošību 

Lai uzlabotu  gājēju drošību Brīvības ielā, ir veikti vairāki satiksmes 
drošības uzlabojumi. Ir pagarināta gājēju ietve Saules ielā līdz krustoju-
mam ar Brīvības ielu, ierīkoti divi ātrumu ierobežojošie vaļņi jeb guļošie 
policisti un ielas šķērsojuma vieta  apzīmēta ar gājēju pāreju. 

Darbus veica SIA “TALCE”.

Pirmo reizi veikta ceļa apstrāde  
ar pretputekļu maisījumu

Atsaucoties uz iedzīvotāju lūgumu novērst ceļa, kas ved uz Ievleju 
dārziņiem,  putekļainību, 500 m garumā ir veikta ceļa apstrāde ar kalcija 
hlorīda maisījumu. Ceļu uzturēšanai šo vielu izmanto tādēļ, ka tā pie-
saista gaisā esošo mitrumu grantij un tādējādi novērš putēšanu.  

Ceļa virsmu apstrādāja divas reizes, iestrādājot grants virsmā tonnu 
maisījuma. Rezultāts bija acīmredzams, tūlīt pēc ceļa apstrādes putekļu 
rašanās bija novērsta pilnībā.  Pretputekļu vielas aktīvais darbības laiks 
ir vairāki mēneši. Novērtējot ceļa stāvokli vairāku mēnešu garumā, lems  
par šādas apstrādes lietderību arī turpmāk uz citiem ceļiem.  

Saimnieciskā dienesta vadītājs
Andris Kojro 

SAIMNIECISKĀS  LIETAS
Ar pašvaldības atbalstu realizēs divus projektus 

Parakstīts projekta ieviešanas sadarbības līgums

Dundagā top divi jauni 
bērnu rotaļu laukumi

Sākti darbi projekta “Aktīvās atpūtas vietas 
“Stacijas dārzs” ierīkošana Dundagā” (projekta Nr. 
16-08-AL17-A019.2201-000003) ieviešanā. 

Stacijas dārzā, Bānīša ielā 4, izveidos labiekārtotu 
teritoriju ar aktīvās atpūtas iespējām dažāda vecuma 
bērniem. Stacijas dārza rotaļu kompleksa galvenais 
elements būs bānītis, kas atgādinās, ka stacijas māja 
reiz kalpoja par pieturvietu visiem, kuri izmantoja 
Dundagas mazbānīša maršrutu 20. gs. 30. gados. Šķēr-
šļu joslā būs virvju siets, baļķu un laipu dēlīšu šķēršļi, 

dažādas platformas, kāpelēšanas tīkls un citi elementi. 
Pašlaik jau ir uzstādīti soliņi un sākta bānīša montāža.

Vēlmi šo teritoriju labiekārtot izteica iedzīvotāji 
un “Dundagas novada atbalsta biedrība”. Novada 
pašvaldība izstrādāja teritorijas labiekārtojuma pro-
jektu, bet finansējums projekta realizācijai iegūts no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Ro-
taļu kompleksa ierīkošanu veic SIA “Pretpils”. 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
Inguna Pekmane

Lai pārbaudītu ugunsdrošības prasību ievērošanu daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājās, kā arī ņemot vērā traģisko ugunsgrēku Londonā un Lat-
vijā notikušos ugunsgrēkus daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, 
VUGD izlases kārtībā visā Latvijā līdz šā gada 15. septembrim veiks uguns-
drošības pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Novados – izlases 
kārtībā ugunsdrošības pārbaudes tiks veiktas trīs un vairāk stāvu ēkās.

Ugunsdrošības pārbaužu laikā izlases kārtībā tiks apzinātas tās 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurām veikta siltināšana. Tāpat uguns-
drošības pārbaužu laikā tiks pievērsta uzmanība tam, vai iedzīvotāji ir 
iepazīstināti ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ugunsdrošības instrukci-
ju, un ēkas ugunsaizsardzības sistēmu darbspējai un evakuācijas ceļu at-
bilstībai, piemēram, vai gaiteņos un kāpņu telpās nav novietoti materiāli 
un priekšmeti, vai durvis uz kāpņu telpām ir brīvi atveramas un tās ir 
aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismiem, atklāto zonu uz dūmaizsar-
gātām kāpņu telpām iestiklošanai un tamlīdzīgi. 

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

DUNDADZNIEKS

AKTUALITĀTES
VUGD pastiprināti pārbaudīs 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
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17. jūnija pēcpusdienā Kubalu skolas – muzeja durvis bija plaši at-
vērtas, gaidot mazus un lielus ciemiņus, muzeja draugus, atbalstītājus 
un sadarbības partnerus, lai atzīmētu skolas ēkas 175 gadu un muzeja 
45 gadu jubileju!

Pašā iesākumā tumšie mākoņi ar dažām lietus lāsēm vēlēja radoša 
darba bagātus gadus skolas sētai un svētku radīšanas prieku sanāku-
šiem ļaudīm.

Svētkus atklāja Dundagas novada domes izpilddirektore Zinta Eizen-
berga un muzeja vadītājs Ivars Abajs. Dundagas pašvaldības laba vēlēju-
mus muzeja rītdienai iemūžinās dāvinātais koks – krasta kļava. Tā zaļos 
tepat, agrākā Mālkalnvalka krastā, blakus Dundagas kora stādītajam 
ozolam un dundadznieka Viļņa Mitlera dāvātai eglei.

Turpinājumā ar rakstnieka Herberta Dorbes 1964. gadā pausto ideju 
par muzeja izveidi iepazīstināja H. Dorbes muzeja vadītāja Inese Aide. 
Mirdza Jonele, Talsu novada muzeja direktore, turpināja stāstu par 
muzeja izveidi un tā atvēršanu 1972. gadā, pieminot toreizējo muzeja 
darbinieku, direktores Annas Rasas devumu un vietējo dundadznieku 
atbalstu. Kubalu skolas – muzeja vadītājs Ivars Abajs raksturoja Raiņa Li-
teratūras un mākslas vēstures muzeja lomu muzeja aizsākumā, latviešu 
kultūrvēstures pētnieku, literātu Romāna Pussara un Saulcerītes Vieses 
ieguldījumu muzeja ekspozīcijas izveidē. Īsumā raksturojot sabiedriskā 
muzeja darbības laiku, muzeja vadītājs pievērsās pārmaiņām, ko kopš 
1992. gada Dundagas pagasta, tagad novada, pašvaldības muzejs pie-
dzīvojis. Pateicības vārdi tika veltīti sabiedriskā muzeja darbiniekiem: 
Klaudijai Kēnigsvaldei, Marinai Kēnigsvaldei, Birutai Šenkevicai, Ritai 
Langmanei un pašvaldības muzeja darbiniekiem. Latvijas Etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja direktora vietnieks Mārtiņš Kuplais savā uzrunā mu-
zeju salīdzināja ar bērnu, kurš tomēr nekad nepieaug, – par to visu laiku 
jārūpējas. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras 
mantojuma politikas daļas vadītājs Jānis Asaris sniedza īsu ieskatu kultū-
ras pieminekļu sadalījumā un iepazīstināja ar citām Latvijas un kaimiņ-
valstu vecākajām saglabātām koka skolas ēkām. Ar topošo Kubalu skolas 
ēkas restaurācijas būvprojektu, muzeja telpu plānojumu, iepazīstināja 
arhitekte Ināra Caunīte. Sarunu daļu noslēdzām ar sadarbības tēmu. Ti-
kai kopīgiem spēkiem: sadarbībā ar novada ļaudīm, kultūras, izglītības 
iestādēm, kultūras vērtību glabātājiem muzejos, bibliotēkās, arhīvos 
un profesionāļiem dažādās radoša darba nozarēs arī mazs muzejs var 
pastāvēt un paveikt lielus darbus. Par ilggadīgo sadarbības pieredzi ar 
Kubalu skolu – muzeju runāja vistālāko ceļu mērojušie ciemiņi no Pala-
muses O. Lutsa draudzes skolas muzeja Igaunijā.

Svētku dienas darbnīcas ar skaistu klases harmonija spēli ievadīja 
ērģelniece Ieva Jurga. Īpaši jauki bija dzirdēt Ernesta Dinsberga 1859. 
gadā sacerēto “Dziesmiņu pie skolmeisteru sanākšanām dziedama” ar 
viņa toreiz izvēlēto melodiju – Ludviga van Bēthovena komponēto “Odu 
priekam”. Pēc tam bija iespēja izstaipīt kājas un pievērsties organizēta-
jām darbnīcām. Saimniecības ēkā restaurators Aigars Vējkrīgers rādīja 
un stāstīja, kā tīrīt un saglabāt koka priekšmetus, cīnīties ar mazo grau-
zēju – ķirmi. Turpat blakus ciemiņi, Vilnim Iesalniekam un Ilzei Iesalnie-
ceiBrukingai piepalīdzot, varēja “malt” pienu un kult sviestu. Sētā gan 
lieli, gan mazi devās rotaļās kopā ar folkloras kopu “Rotaļnieki” Ināras 
Salavas vadībā. Krietnam palīgu pulkam palīdzot, kopā ar mājiniekiem 
Guntu un Mārtiņu virtuvē un skursteņnamā darbojoties, skolas maizes 
krāsnī izcepām pīrāgus.

Kad viss bija sagatavots, vēl tikai atlika izrotāt telpas ar meijām, uz-
klāt svētku galdu un appušķot sevi ar vainagiem. Svētku galds bija klāts 
ar pašu ceptajiem pīrāgiem un citiem vietējiem gardumiem – sklandrau-
šiem, kazas sieru, jubilejas kliņģeri u.c. Pateicamies Elmai Zadiņai, Mārai 
Šleinerei un Dundagas veikalam “Top”!

Pēc plaša ceļojuma pa Vidzemes muzejiem un bibliotēkām skolas 
ēkas bēniņos uz brīdi “atpūtās” sadarbībā ar Palamuses O. Lutsa drau-
dzes skolas muzeju Igaunijā pērn veidotā ceļojošā izstāde “Kas vīņ tād 
i’? / Kes nad on?”. Viesistabā jaunajās vitrīnās bija skatāma izstāde ar 
muzeja krājuma materiāliem par novada skolu, kultūras un saimniecis-
ko iestāžu vēsturi. Saimniecības ēkā piedāvājām ekspozīciju ar iedzīves 
priekšmetiem un darba rīkiem, arī skolas vēsturi ilustrējošus attēlus. 
Turpat varēja ieklausīties Arnolda Grīnfelda atmiņu stāstos par skolas 
dzīvi šeit 1930. gados.

Par palīdzību pasākuma organizēšanā un norisē pateicamies māji-
niekiem, darbnīcu un aktivitāšu vadītājiem. Priecājāmies par Dundagas 
novada pašvaldības, Saimnieciskā dienesta un Dundagas Kultūras pils 
sniegto atbalstu! Pateicamies visiem “katķisma” stundas skolotājiem, 
runu teicējiem! Jauks pārsteigums mums bija Ivara Šleinera kaziņu ga-
nāmpulks skolas aplokā! Liels paldies sveicējiem, visiem ciemiņiem par 
kopīgi radīto svētku dienu!

 Uz drīzu tikšanos!
Kubalu skolas – muzeja ļaudis

Skolas ēkas un 
muzeja jubilejas 
nosvinētas godam!

Lībiešu biedrība “Rāndalist” 
jau piekto gadu organizē dažādu 
valstu mākslinieku plenēru Mazir-
bē. Šogad Mazirbē no 16. līdz 23. 
jūlijam viesojās piecpadsmit māks-
linieku grupa no vairākām  valstīm. 
Plenērā  tapušie darbi no 22. jūlija 
līdz septembrim  būs apskatāmi Lī-
biešu tautas namā. 

Plenēra iniciatores Veronika 
Millera un Agnija Ģērmane stāsta, 
ka galvenā plenēra ideja ir māks-

las darbos atspoguļot Lībiešu 
krasta dabas vērtības, piekrastes 
cilvēkus, tādējādi  dokumentējot 
šī laika liecības. Plenērā tapušās 
gleznas pēc tam apceļo izstādes 
gan Latvijā, gan citās valstīs. 

Starptautiskā mākslas plenēra 
“Līvzeme 2017” izstādē, kas ap-
skatāma Lībiešu tautas nama 2. 
stāvā, piedalās mākslinieki Ieva 
Liepiņa, Kate Seržāne, Signe Va-
nadziņa, Ligita Caune, Agnija Ģēr-

mane, Madara Gulbis, Jānis Jē-
kabsons, Juris Ģērmanis, Andrejs 
Severetņikovs un Egils Spuris no 
Latvijas, Andrjus Makarevičus un 
Arvids Brazdžūns no Lietuvas, Na-
tālija Antsimonava no Baltkrievi-
jas, Peters Krosmans no Igaunijas 
un Gabors Varga no Ungārijas.

Sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja  

Inguna Pekmane

DUNDADZNIEKS

KULTŪRA

Starptautiskais mākslas plenērs “Līvzeme 2017” 

Šogad Lībiešu svētkos piedalās:
Ansambļi – “Rāndalist”, “Piški kāndla”, “Līvlist”, Salaspils jauktais 
koris “Lōja”, vasaras skolas “Mierlinkizt 2017” dalībnieki, 
tradicionālās dziedāšanas grupa “Burdons” (Rīga), dziedošā 
Igauņu ģimene (Rēzeknes novads), Liepājas aktrišu folkloras 
apvienība “Atštaukas”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Svīta” 
(Tukums),Kolkas pūtēju orķestris,danču grupa Jāņa Sīpola vadībā.

SVĒTKUS ATBALSTA: Dundagas novada dome, Kolkas pagasta 
pārvalde, Borisa un Ināras Teterevu fonds, Elva Baltic un individuāli 
ziedotāji – privātpersonas.

Slīteres Kukaiņu nakts
Sestdien, 5.augustā plkst. 21:00
Slīteres Nacionālajā parkā pie Šlīteres bākas

Programma:
• Slīteres kukaiņstāsti un bildes.
• Naktskukaiņu gaismošana: 

pūcītes, lācīši, sfingi, mūķenes, 
mūki, vērpēji, sprīžmeši un 
daudzi citi.

• Improvizēta laboratorija: 
paskaties uz visiem viņiem 
tuvāk!

• Uzkāpšana bākā un pastaiga 
naksnīgi noslēpumainajā Zilo 
kalnu daba takā.

• Slīteres ugunskurs.
Pasākumu organizē: 
Latvijas Entomoloģijas biedrība sadarbībā ar Dabas aizsardzības 
pārvaldes Kurzemes reģionālo administrāciju un biedrību «Zaļā doma».

Svarīgi zināt:
• Naktskukaiņu 

klātbūtni ietekmē 
laikapstākļi -
nekad nevar zināt, 
kas tieši ieradīsies    
uz gaismas 
skatuves.

• Līdzi jāņem sega 
ērtākai sēdēšanai 
zālienā pie bākas.

• Līdzi jāņem 
lukturītis.

• Ieeja brīva. 

Izglītojošs pasākums

Um eņtš kēmi mäddõn
Mums ir savs gājums 

(U. Krasts) 
2017. gada 5. augustā Mazirbē 

notiks tradicionālie Lībiešu svētki. 
Tajos atkal pulcēsies līvi, līvu pēcte-
či, radi un draugi, lai kopā pavadītu 
laiku dziesmās, dančos, rotaļās un 
saviesīgās sarunās. Lai kavētos atmi-
ņās, satiktu sen neredzētus kaimiņus, 
skolasbiedrus un draugus. Katram ik-
dienā ir savs gājums, tomēr Mazirbē 
Lībiešu svētkos visi ceļi satiekas, lai 
ar prieku savu svētku dienu pavadītu 
kopā. Latgale, Kurzeme, Zemgale un 
Vidzeme 5. augustā satiksies Lībiešu 
krastā!

Svētki sāksies ar dievkalpojumu 
Mazirbes baznīcā. 

Svētku atklāšanas ceremonijā pie 
Lībiešu tautas nama klātesošie pama-
nīs jaunus akcentus. Tad sekos visu 
gaidītais gājiens uz jūras malu, lai nes-
tu sveicienus Jūras mātei dziesmās un 
ozola vainagā.

Nobaudījuši gardu līvu zivju zupu, 
svētku dalībnieki, viesi, ikviens ne-
jaušs ciemiņš, tiks aicināti uz koncer-
tu – improvizāciju “Kopā nākam, kopā 
dziedam, kopā spēku krājam!”.

Lībiešu radu tauta somi šogad 
atzīmē savas valsts simtgadi. Prieks, 
ka svētku vistālākie ciemiņi – Joensū 
(Somija) pūtēju orķestris diriģenta 
Mika Hirvonena vadībā, ievadīs va-
kara programmu somiskā noskaņā. 
Nedaudz vēlāk to neparasti un emo-
cionāli turpinās somu duets Vildá – 
Hildá Lansmän (sāmu joikas) un Viivi 
Maria Saarenky (akordeons).

Ar spožu uguni, vakara dziesmām 
un laba vēlējumiem atkal būsim kopā 
svētku izskaņā – Līvu uguns rituālā jū-
ras krastā. 



v Dundagas novada galda tenisa entuziasti no 15. līdz 18. jūnijam 
viesojās novada sadraudzības pilsētā Žamberkā Čehijā, kur piedalījās 
galda tenisa turnīrā. Lai gan čehi galda tenisu spēlē augstā līmenī, galve-
nais ir uzturēt draudzīgas attiecības un sportisko garu! 

v 3. jūnijā Dundagas novada sportisti piedalījās Talsu novada spor-
ta spēļu vasaras posma sacensībās futbolā, makšķerēšanā un petankā. 
Mūsējiem vislabāk veicās makšķerēšanā – 2. vieta un arī futbolā 2. vie-
ta. Dundagas novada sportisti piedalījās Talsu novada sporta spēļu zie-
mas un vasaras posma sacensībās desmit no divdesmit sporta veidiem. 

Tamāra Kaudze,
Brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja 

CMYK
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26. augustā 
Senās uguns nakts 

Kolkā
15.00 – 21.00
stafetes skrējiens 
“Sirdspuksti jūrai un 
novadam”, maršruts 
Dundaga – Kolka. 
Pieteikšanās skrējienam 
pa tel. 22021270.

21.00 pie Kolkas 
tautas nama stafetes 
skrējēju sagaidīšana, 
ugunskura
iedegšana.
22.00 koncerts. 
Ivo Fomins ar grupu.

v 8. jūlijā Jūras svētkos Kolkā vairākas stun-
das ikvienam bija iespēja izmēģināt spēku dažādās 
sportiskās aktivitātēs.

Vislielāko dalībnieku atsaucību guva individuālās 
disciplīnas — šautriņu mešana, zolīte, lodes grūšana, 
zābaka mešana, sviedlīnes mešana, petanka sacensī-
bas. Savukārt komandu disciplīnās vislielāko atsaucī-
bu guva virves vilkšanas sacensības, kurās piedalījās 

5 komandas, pārliecinošu uzvaru tajā guva komanda 
no Vidzemes. Bet minifutbola turnīrā piecu koman-
du konkurencē uzvaru guva vietējā Kolkas komanda 
“Radlers”. Neierastāk kā citos gados šogad norisinā-
jās bērnu riteņbraukšanas sacensības, kurā katrs da-
lībnieks saņēma pārsteiguma balvu par piedalīšanos. 
Sporta aktivitātēs kopā piedalījās vairāk nekā 300 
dalībnieku.

Dundagas novada pašvaldības izdevums ″Dundadznieks″ 
Adrese: Pils 5-1, Dundaga, LV-3270.
Raksti un informācija nākamajam izdevumam jāiesniedz līdz katra 
mēneša 20. datumam. 
E-pasts inguna.pekmane@dundaga.lv, tālrunis 63237515.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autors.
Iespiests SIA ″Kurzemes Vārds″. Tirāža 1500 eks. Bezmaksas.
Internetā: www.dundaga.lv/avize.
Nr. 7 (224). 2017. gada jūlijs.

Kapusvētki  
Dundagas pagasta  

kapsētās
5. augustā 

11.00 Alakstes kapos
12.00 Kaļķu kapos
13.00 Lateves kapos
14.00 Vīdales kapos
15.00 Āžu kapos
15.00 Nevejas kapos 

Sporta diena 
Vīdalē

Sestdien, 22. jūlijā, sporta 
dienu Vīdalē apmeklēja ap 50 da-
lībnieku, no tiem 24 bērni. Bērni 
šāva ar loku, meta šautriņas, kopā 
ar vecākiem centās iziet labirintu 
“augstāk par zemi” – ne uzreiz tas 
izdevās, kā arī piedalījās citās ak-
tivitātēs. Pusaudži kopā ar pieau-
gušajiem spēlēja volejbolu, tautas 
bumbu, boulingu, izpildīja soda 
metienus, meta šautriņas. No-
beigumā – kopīga  ūdens balonu 
mešana.

Bērnu grupā šaušanā ar loku 
un boulingā vislabāk veicās Lau-
rai Licenbergai, šautriņu meša-
nā – Līvai Bērzkalnei, basketbola 
soda metienos – Laurim Sniķerim.  
Pieaugušo grupā šautriņu meša-
nā visvairāk punktu ieguva Baiba 
Napska, soda metienos – Sergejs 
Golombs, boulingā – Dace Pabēr-
za. Volejbolā spēcīgākā komanda 
izrādījās “Bliezēji”.

Paldies visiem, kas piedalījās!
Paldies Dundagas novada do-

mei, kā arī deputātam Gatim Ral-
lem par laba vēlējumiem, apmek-
lējot sporta dienu.

Bibliotekāre Santa Nagla

DUNDADZNIEKS

SPORTS
v Futbola komandai “Kolka” Talsu novada čempionātā futbolā pēc piecām pirmā apļa spēlēm pārliecinoša 

1. vieta. Ja arī turnīra turpinājumā kolciniekiem veiksies tikpat labi, varam cerēt uz turnīra uzvarētāju titulu. 


