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Lai jaunais mācību gads visiem ir saulains, draudzīgs, aktīvs un radošs,
lai mūs vieno kopīgs ceļš uz jaunām zināšanām un sasniegumiem!
Dundagas Mākslas un mūzikas skola jauno
mācību gadu uzsāks 1. septembrī plkst. 13.00
Dundagas mākslas, mūzikas un dejas nodaļas
Dundagas pils lielajā zālē.
Kolkas mūzikas nodaļa savus audzēkņus gaidīs
Kolkas Mūzikas skolā 1. septembrī plkst.15.00.
Dundagas Mākslas un mūzikas skola piedāvā
apgūt šādas profesionālās ievirzes izglītības
programmas:
v vizuāli plastiskā māksla (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, keramika, darbs ar dažādiem
materiāliem);
v pūšamo instrumentu spēle (flauta, eifonijs,
saksofons u.c.); sitaminstrumentu spēle; vijoļspēle; klavierspēle; ģitāras spēle; akordeona spēle;
kora klase; kokles spēle un dejas pamati.
Interešu izglītības programmas:
v “Māksla + mūzika + deja” – pirmsskolas vecuma bērniem,
v “Vizuāli plastiskā māksla” un “Mūzika” (dažādas izglītības programmas) – no 7 gadu vecuma,
v “Mūsdienu deja” – “Sensus” – pirmsskolas un
skolas vecuma bērniem,
v “Vizuāli plastiskā māksla” – pieaugušo interešu
izglītības programma.
Telefoni uzziņām 29155314 (mūzika) un
29490550 (māksla).
Linda Celma,
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktora
vietniece mācību darbā

Vēl augusta pēdējā diena.
Vēl zvaigznes un āboli krīt.
Sirds vasarai ardievas pamāj –
Uz skolu man jāiet rīt.
Vēl jāieliek ceļasomā
Kāds sapnis, ko piepildīt,
Un kāda iesākta doma
Par to, kas būšu es rīt.
(M.Svīķe)
Vēl atmiņā iepriekšējā mācību
gada raibie pasākumi un pēdējā
skolas dienā uzdotais ķirbju audzēšanas mājas darbs. Kā veicies
mūsu ķirbīšiem, kuriem bērni
devuši vārdus – Bobo, Lapainis,
Ķobis, Krāsulītis, Mīlulītis, Vudijs,
Ķirbatrons, BigMax, Bombino un
citus, uzzināsim, satiekoties septembrī. Neskatoties uz skopo vasaru, abi ķirbīši PII “Rūķītis” puķu
dobē apvēlušies un saulei pagriezuši savus apaļos zaļos un dzeltenos sānus.
Jaunais mācību gads vilina
ar jauniem notikumiem un pasākumiem. Turpināsim mācīties
peldēt, slidosim, darbosimies
darbnīcās. Rudenī uzzināsim, kā
veicies ekoskolu programmā, vai
esam pelnījuši 12. Zaļo karogu.
Šajā mācību gadā iecerēts iepazīt

interesantu ekotēmu – bioloģiskā
daudzveidība. Mēs esam tik dažādi, daudzveidīga ir apkārtne, tā ikdienu padara aizrautīgāku un interesantāku. Pārsteigumu gaida arī
mazie bērnudārznieki. Katru dienu
sešgadnieki trīs stundas pavadīs
skolā – darbosies, rotaļāsies, pētīs,
gūs jaunas zināšanas, mācīsies ne
tikai latviešu valodu un matemātiku, bet arī svešvalodas.
Prieks, ka par mums allaž kāds
labu domu padomā, palīdz un nāk
talkā. Paldies Agijai Rundšteinei
par Kolkas pamatskolai nodoto
makulatūru! Noteikti pieteiksimies arī nākamajam makulatūras vākšanas konkursam. Paldies
vecākiem, ka uzticat mums savas
atvases un paļaujaties uz mūsu
pedagoģisko prasmi, sūtot savus
bērnus Kolkas pamatskolā! Paldies
bērniem un jauniešiem par palīdzību, sagatavojot skolu un bērnudārzu jaunajam mācību gadam!
Aizvadīta raiba un spraiga vasara, kas izturību prasīja no ikviena
darbinieka. Dažādos pasākumos
aktīvi darbojās pūtēju orķestris.
Skolā nometņu darbību nodrošināja skolas tehniskie darbinieki,
bet bērnudārzs čakli strādāja visu

vasaru. Internātā “Rūķu nams”
paveikts sanitāro telpu remonts.
Paldies skolas saimniekam Oskaram Sproģim, skolotāju un darbinieku kolektīvam par rūpīgo
darbu!
Skolā un bērnudārzā aizvadīti darba gadi un sagaidītas
darba jubilejas. Sveicam darba
jubilārus: Oskaru Sproģi – 10
gadi, Vizmu Švelenbergu – 30
gadi un Zaigu Kalmani – 35 gadi.
Veselību un darboties prieku arī
turpmāk!
Visiem novēlu – katru dienu
pa domai, pa teikumam, gaismas staram un atklāsmes brīnumam, katru dienu pa atziņai prātīgai ievīt gudrības audumā! Lai
top lielais laiks, kurā pati debess
aiztur elpu, koki, tik tumši zaļi,
klusē un augstu pāri zemei izplaukst zvaigznes kā starojošas
puķes!
Laiks, kurā katrā dvēselē
slēpts nemiers aug augumā un
aicina atkal uz skolu. Lai mums
izdodas jaunais 2017./2018. mācību gads!
Antra Laukšteine,
Kolkas pamatskolas
direktore

Mums tik daudz pieder,
Cik mēs paši
ar savām rokām
Varam nopelnīt,
Paši ar savu garu uzcelt,
Paši ar savu prātu
izgudrot,
Paši izdāvāt
un brīdināt –
Paši savā sirdī izturēt!
(Z.Mauriņa)

Vasara ir aizsteigusies kā pieneņu
pūka vējā, un teju, teju klāt jau septembris. No 29. augusta darbu atsāks
visas septiņas grupas. Šajā mācību
gadā PII “Kurzemīte” pirmsskolas izglītību apgūs 139 pirmsskolas audzēkņi.
Uzsākot jauno mācību gadu, vēlu
saviem darbiniekiem veselību, darba
prieku, radošumu un turēt pozitīvu kolektīvisma garu, tad viss labais izdosies!
Ilona Onzule,
PII “Kurzemīte” vadītāja

Sportojot, dziedot, veidojot, mācoties lībiešu valodu, dejojot, izspēlējot spēles un baudot jūru, sauli, mežus, Mazirbes skolā ir aizritējušas vasaras nometnes: K. Kundziņa Cīņas sporta skolai, Ulbrokas
Mākslas skolai, Talsu novada Sporta skolai, lībiešu bērniem un jauniešiem, Rīgas Doma zēnu korim, deju grupai “Ritms”, Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu korim “Spīgo”, Kuldīgas ģimnāzijas skolēniem. Kā katru
vasaru, nu jau vairāk nekā 20 gadu garumā gan skola, gan Mazirbes
ciems piepildīts dažādu nometņu bērnu un jauniešu balsīm, smiekliem
un aktivitātēm. Mazirbe ir vieta, kas paliek cilvēku sajūtās un liek atkal
šeit atgriezties.
Uzsākot jauno mācību gadu Dundagas novada skolās, gan darbiniekiem, gan skolēniem un viņu vecākiem vēlu paturēt sajūtās sauli, vasaru,
pozitīvu attieksmi un lepnumu par savu skolu un vietu, kur dzīvojam!
Paldies visu Mazirbes skolas nometņu organizatoriem un to dalībniekiem par būšanu šeit!
Ilze Kriķīte,
Mazirbes skolas direktore
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

DOMES ZIŅAS
28. JŪLIJA DOMES
SĒDĒ LEMTAIS

v Konceptuāli atbalstīja līguma slēgšanu ar SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrība
PIEJŪRA” par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Dundagas novada administratīvajā teritorijā.
v
Piešķīra finansējumu
1861,00 EUR mīkstā gumijas seguma iegādei un 605,00 EUR
mīkstā gumijas seguma ierīkošanai projektā “Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšana Dundagā, Saules ielā 8”.
v
Piešķīra finansējumu
452,66 EUR apmērā labiekārtojuma elementa dēlīšu šķēršļa (1
gab.) iegādei un uzstādīšanai projektā “Aktīvās atpūtas vietas “Stacijas dārzs” ierīkošana Dundagā”.
v Piešķīra finansējumu Dundagas vidusskolas skatuves rekonstrukcijas papildu darbiem
2644,43 EUR apmērā.
v 2017. gadā projektu konkursā “Atbalsts vietējo iniciatīvu
projektiem” piešķīra finansējumu projektam “Publiska atpūtas
un maltītes ierīkošana dabā vietas labiekārtošana dārzkopības
sabiedrības “Ievlejas” teritorijā
Dundagā (1. kārta)” – 977,68 EUR
(biedrība “Dundangas Sendienas”) un slēgt sadarbības līgumu
ar biedrību “Dundangas Sendienas” par projekta realizācijai
nepieciešamās teritorijas izmantošanu nekustamajā īpašumā
“Apbūves zeme”.
v Piešķirt biedrībai “Līvu savienība” līdzfinansējumu 2400,00
EUR apmērā projekta “Līvu tautas
namam būt!” realizācijai.
v Lēma pārtraukt pansijas “Jaundundaga” kā sociālās
palīdzības pakalpojuma sniedzēja
darbību un lūgt izslēgt Dundagas
novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienību “Pansija
– “Jaundundaga”” (valsts informācijas sistēmā “Sociālo pakalpojumu reģistrs” reģistrēta kā
Dundagas novada Sociālā dienesta pansija “Jaundundaga”)
no valsts informācijas sistēmas
– Sociālo pakalpojumu sniedzēju
reģistra.
v Pieņēma iesniegto saistošo
noteikumu “Grozījumi Dundagas
novada domes 2014. gada 27.
februāra saistošajos noteikumos
Nr. 4 “Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālajiem pabalstiem” projektu.
v Apstiprināja saistošo noteikumu projektu par dzīvojamo

telpu piešķiršanas kārtību speciālistiem, papildinot pretendentu
loku, kuru darbs saistīts ar atbalsta uzdevumu īstenošanu (finanšu vadība un analīze, fiziskais un
kvalificētais darbs, grāmatvedība,
dokumentu pārvaldība, personāla vadība u.c. atbalsta funkcijas).
v Apstiprināja Dundagas
novada pašvaldības informatīvā
izdevuma “Dundadznieks” nolikumu un ziņu iesūtīšanas e-pasta
adresi: zinas@dundaga.lv.
v Ar 2017. gada 31. augustu atcelt dienesta viesnīcas un
dienesta dzīvokļa statusu šādām
dzīvojamām telpām: “Zītari” – 2,
Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas
novads; “Zītari” – 3, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads;
“Skolotāju māja 2” – 11, Mazirbe,
Kolkas pagasts, Dundagas novads. Ar 2017. gada 1. septembri
noteikt speciālistiem izīrējamas
dzīvojamās telpas statusu šādām
dzīvojamām telpām: “Zītari” – 3,
Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas
novads; “Skolotāju māja 2” – 11,
Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads.
v Pieņēma lēmumu par divu
personu reģistrēšanu dzīvojamo
telpu piešķiršanas rindā un vienai
personai atteica reģistrāciju.
v Divām personām tika pagarināts īres līgums uz 1 gadu.
v Nolēma pilnveidot Dundagas novada teritorijas plānojuma
1. redakciju un Vides pārskatu
atbilstoši institūciju atzinumiem
un publiskās apspriešanas rezultātiem.
v Pieņēma vairākus lēmumus
par nekustamo īpašumu sadalīšanu un iznomāšanu.
v Nolēma iznomāt pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošo nekustamo īpašumu daļas
elektrotransportlīdzekļu uzlādes
infrastruktūras izveidošana uz
termiņu, ne mazāku kā 10 gadi,
ar iespēju to pagarināt.
*Nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
nekustamā īpašuma “Brigas” daļu
9 m2 platībā, meteoroloģiskā tīkla
iekārtu izvietošanai.
v Nolēma veikt grozījumus Dundagas novada domes
27.04.2017. sēdes lēmumā Nr. 85
“Par dalību ELFLA 3. kārtas projektu konkursā “Skeitparka izveide Dundagā”, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu līdz 1000
EUR apmērā.
Kancelejas vadītāja
Sandra Kokoreviča

IR IZVEIDOTA JAUNA ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

28. jūlija domes sēdē deputāti apstiprināja jauno Administratīvās komisijas sastāvu un par Administratīvās komisijas priekšsēdētāju apstiprināja
Madaru Burnevicu. Administratīvā komisija, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju, darbosies septiņu locekļu sastāvā: Ruta Bērziņa, Inese Bernāne,
Vizma Lagzdiņa, Dzintars Ozols, Valdis Šleiners, Ivo Bordjugs.

Komiteju un domes sēdes

SEPTEMBRĪ
08.09.
08.09.
15.09.
22.09.

plkst. 9.00
plkst. 12.00
plkst. 10.00
plkst. 10.00

Attīstības un plānošanas komitejas sēde,
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde,
Finanšu komitejas sēde,
DOMES SĒDE.

Dundagas novada Dundagas pagastā
									
2017.gada 28.jūlijā
					
Nr. 15
APSTIPRINĀTS
ar Dundagas novada domes
2017.gada 28.jūlija lēmumu Nr.147
(prot. Nr.8.,8.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 novada
pašvaldības nolikums” grozījumu un izteikt 5.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.6. Sociālais dienests;”.
Dundagas novada domes priekšsēdētājs A.Felts

AKTUALITĀTES

Noteikumi decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanai un reģistrēšanai
Lai mazinātu vides un lokālo
ūdens ņemšanas vietu piesārņojumu, ko rada vidē nonākuši
notekūdeņi no ēkām, kas nav
pieslēgtas centralizētajām kanalizācijas sistēmām, pašvaldībām no
2019. gada 1. janvāra būs jāuzsāk
reģistrēt visas ciemu un pilsētu
individuālo notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, krājtvertnes un septiķus,
kas nav pievienoti centralizētai
kanalizācijas sistēmai, kā arī tiem
noteiktas jaunas apsaimniekošanas prasības.
Šādus nosacījumus paredz
Ministru kabineta “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.
Reģistra izveidošana un uzturēšana
būs jāveic pašvaldībām vai pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības

pakalpojumu sniedzējiem, bet kontroles un uzraudzības kārtību privātajām
kanalizācijas sistēmām varēs noteikt
pašvaldību saistošajos noteikumos.
Noteikumi neaizliedz nevienu no
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, tāpat kā neregulē decentralizēto kanalizācijas sistēmu ierīkošanu
vai būvniecību. Tie nosaka prasības,
kas būs jāievēro gan esošu, gan
jaunu decentralizēto kanalizācijas
sistēmu īpašniekiem, ekspluatējot šīs
lokālās attīrīšanas iekārtas, septiķus
(nosēdumu akas) vai krājtvertnes
tā, lai nekaitētu ne videi, ne cilvēku
veselībai.
Jaunie noteikumi attieksies uz
tiem, kuri dzīvo ciemā vai pilsētā
un kuru māja, dzīvoklis vai vasaras
namiņš nav pieslēgti centralizētai
kanalizācijas sistēmai.

Septiķu un krājtvertņu iztukšošanas biežums būs atkarīgs no ūdens
patēriņa konkrētajā nekustamajā īpašumā, kanalizācijas sistēmas iekārtas
tilpuma, kā arī vietējās pašvaldības
saistošajos noteikumos noteiktā minimālā izvešanas biežuma. Īpašniekam
būs jāslēdz līgums par notekūdeņu
izvešanu.
Noteikumos ir noteikta apsaimniekošanas kārtība arī rūpnieciski
izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām. Šīm iekārtām reizi gadā
(ja tehniskajā dokumentācijā nav
noteikts citādi) paredzēts veikt
tehnisko apkopi. To varēs darīt tikai
komersants, kas specializējies šādu
darbu izpildē.
Pašlaik decentralizētās kanalizācijas sistēmas Latvijas pilsētās un ciemos izmanto ap 276 000 iedzīvotāju.

ZEMES ĪPAŠNIEKIEM
PAŠVALDĪBA IZNOMĀ ZEMI

Līdz 14.09.2017. var pieteikties nomāt šādas zemes platības:						

Nr. Nekustamā īpašuma nosaukums
1. Ievlejas 76 (daļa)
2. Pag. ceļš Lauciņi –
Darbnīcas (daļa)
3. Bez adreses
4. Bez adreses
5. Bez adreses

Kadastra
numurs

Kadastra
apzīmējums

Platība,
ha

Nomas termiņš (gadi)

8850 020 0368

8850 020 0368

0,04

12

8850 025 0087
8850 008 0002
8850 014 0023
8850 014 0023

8850 025 0088
8850 008 0084
8850 014 0043
8850 014 0044

0,0862
1,9
2,6
3,5

12
12
12
12

Nomas maksa gadā
(bez PVN), €
8,00
12,62
17,19
24,18
32,55

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.
Papildu informācijai, kā arī par nepieciešamību apskatīt nomas objektu lūdzu sazināties ar pašvaldības zemes
lietu speciālisti Ivetu Bekmani-Avotu pa tālruni 63237857 vai 28693477.

No 1. jūlija izmaiņas lauksaimniecības zemes iegādē
Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” paredz atvieglot zemes iegādes nosacījumus vietējiem
lauksaimniekiem un nosaka kritērijus zemes iegādei
ārzemniekiem.
Lai atvieglotu zemes iegādi pašmāju lauksaimniekiem,
ir mainīta pirmpirkuma tiesību kārtība. Ja īpašnieks vēlēsies
savu zemi pārdot, pirmpirkuma tiesības uz to būs zemes
nomniekam un Latvijas zemes fonda pārvaldītājam. Tomēr
jāņem vērā, ka pirmpirkuma tiesības var izmantot persona,
kura nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi un zemes
nomas līgumu ir reģistrējusi pašvaldībā vismaz gadu pirms
darījuma noslēgšanas dienas vai kura nomā pārdodamo
zemi un kurai pirmpirkuma tiesības uz zemi pielīgtas un
reģistrētas zemesgrāmatā.
Zemes iegādes kārtība papildināta ar jaunu ierobežojumu, lai nepieļautu vairāku tūkstošu hektāru lauksaimniecības zemes koncentrēšanos viena īpašnieka vai saistītu
īpašnieku rokās, – saistītās personas turpmāk drīkstēs iegūt
īpašumā līdz 4000 hektāru lauksaimniecības zemes. Pašvaldības, pamatojoties uz attīstības prioritātēm, varēs noteikt
savus ierobežojumus.
No 2018. gada 1. janvāra pašvaldības neapbūvētu
lauksaimniecības zemi varēs nomāt ar izpirkuma tiesībām.
Zemi varēs nomāt uz laiku līdz 12 gadiem, nomas maksu
gadā nosakot 4,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Uz šādu zemes iegādes kārtību varēs pretendēt fiziska persona, ja šai personai nepieder lauksaimniecības zeme un
kura gada laikā pēc nomas līguma noslēgšanas sāks zemes
apsaimniekošanu. Zemi varēs izpirkt ne agrāk kā ceturtajā

gadā. Noslēgtais zemes nomas līgums ar izpirkuma tiesībām
ierakstāms zemesgrāmatā. Izdevumi, kas saistīti ar nomas
līguma noslēgšanu un ieraksta izdarīšanu zemesgrāmatā,
jāsedz nomniekam.
Līdz ar izmaiņām noteikts, ka pašvaldībām būs jāuz
tur zemes iegādes darījumu reģistrs. Tas attieksies uz tiem
darījumiem, kas noslēgti līdz 2014. gada 31.oktobrim un līdz
2017. gada 30. jūnijam nav reģistrēts zemesgrāmatā. Reģistrā
norādīs darījuma priekšmetu un līguma noslēgšanas datumu,
tas būs publiski pieejams pašvaldības mājaslapā. Lai ierakstītu īpašumu zemesgrāmatā, būs nepieciešama pašvaldības
komisijas izziņa par darījuma reģistrēšanu pašvaldībā līdz
2017. gada 31. decembrim. Savukārt no 2018. gada 1.
janvāra šādus darījumus zemesgrāmatā varēs ierakstīt tikai
tad, ja tiem pievienos pašvaldības komisijas lēmumu par
piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.
Likumā attiecībā uz citu valstu pilsoņiem ieviesta prasība,
ka, lai persona varētu iegūt lauksaimniecības zemi, tai ir
Latvijā jāsaņem Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecība, kā
arī dokuments par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši
B līmeņa 2. pakāpei. Pašvaldību komisijas nepieciešamības
gadījumā varēs uzaicināt personas valsts valodā prezentēt
zemes turpmāku izmantošanu lauksaimniecībā.
Līdz ar grozījumiem ir izslēgtas vairākas līdzšinējās
likuma normas. Izslēgta prasība lauksaimniecības zemes
iegādei pierādīt nepieciešamo profesionālo izglītību, kā arī
pierādīt vienoto platību maksājumu saņemšanu vai apliecināt,
ka ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas veido vismaz
vienu trešdaļu no kopējiem ieņēmumiem.
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Dundagas novada pašvaldībai jauns izpilddirektors

Valsts nodrošinātais atbalsts
Juridiskās palīdzības administrācija informē par pakalpojumiem un
aicina būt informētiem par to nodrošināšanas kārtību:

Kādos gadījumos noziegumos cietušajiem ir
tiesības uz valsts kompensāciju?
Valsts kompensāciju izmaksā
tīšos noziegumos cietušajiem, kuriem
nodarīti smagi vai vidēja smaguma
miesas bojājumi, iestājusies
personas nāve, aizskarta cietušā
tikumība vai dzimumneaizskaramība,
cietušais ir cilvēku tirdzniecības
upuris vai inficēts ar HIV, B vai C hepatītu. Valsts kompensācijas pieprasījumu administrācijā iesniedz viena
gada laikā pēc dienas, kad persona
atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi
par faktiem, kas šai personai dod
tiesības to darīt (piemēram, veiktās
ekspertīzes rezultātiem, nozieguma
kvalifikācija u.c.).
Kompensāciju var pieprasīt arī
tad, ja vainīgais nav noskaidrots, kā

17. augustā pulksten 15 tika
sasaukta Dundagas novada domes ārkārtas sēde, kurā izskatīja
divus jautājumus.
Pirmajā jautājumā lēma par
līdzšinējās izpilddirektores Zintas
Eizenbergas atbrīvošanu no izpilddirektores amata, piedāvājot viņai
turpmāk pildīt pašvaldības finansista amata pienākumus.
Domes priekšsēdētājs Aldis
Felts šāda lēmuma pamatojumu
skaidroja ar to, ka Zinta Eizenberga pilda gan izpilddirektora, gan
finansista pienākumus un, viņaprāt, šie amati ir nesavienojami, jo

abi ir gana apjomīgi. Pārrunu gaitā
ir nonākts pie vienošanās, ka Zinta
Eizenberga turpmāk pildīs finansista pienākumus.
Otrajā darba kārtības jautājumā
lēma par pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā. Domes priekšsēdētājs par izpilddirektora amata
kandidātu izvirzīja domes deputātu
Gati Ralli (Mūsu cilvēkiem).
Priekšsēdētājs savu izvēli pamatoja ar to, ka ir svarīgi, lai izpilddirektoru pazītu un zinātu gan
deputāti, gan vietējie iedzīvotāji.
“Strādājot vienā komandā, esmu
pārliecinājies par Gata Ralles lie-

tišķumu, attieksmi, vēlmi iedziļināties risināmajos jautājumos, spēju
ieklausīties cilvēku teiktajā. Viņš kā
vietējais pārzina norises, situācijas
un cilvēkus.”
Gatis Ralle pateicās par izrādīto uzticību un atzina, ka tas ir liels
izaicinājums un ka lēmuma pieņemšana bija ilgs pārdomu laiks
un izšķiršanās diezgan kardināli
mainīt līdzšinējo dzīvi.
Deputātiem balsojot, ar 6 balsīm “par” un 2 “pret” par Dundagas pašvaldības izpilddirektoru
apstiprināja Gati Ralli.
Inguna Pekmane

PROJEKTI
Projekts “Kurzeme visiem” arī Dundagas novadā
Kas īsti ir deinstitucionalizācija
jeb, vienkāršāk runājot, DI? DI ir
process, kura laikā ilgstošas aprūpes centru (institūcijas) pakalpojumus pamazām aizstāj ar sabiedrībā
balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem. DI ietvaros
Dundagas novada pašvaldība ir
iesaistījusies projektā “Kurzeme visiem”. Projekts ir vērsts uz to, lai uzlabotu Kurzemes iedzīvotāju dzīves
apstākļus un sociālo pakalpojumu
pieejamību un lai īstenotu cilvēktiesības.
Pašlaik notiek Kurzemes plānošanas reģiona DI plāna 2017.–2020.
gadam izstrāde projekta “Kurzeme
visiem” ietvaros. DI plāna izstrādes
mērķis ir noteikt Kurzemes plānošanas reģionā veicamās rīcības,
kuru izpildes rezultātā personām
ar garīga rakstura traucējumiem,
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē
esošiem bērniem tiks nodrošināti
viņu individuālajām vajadzībām atbilstoši sabiedrībā balstīti sociālie
pakalpojumi un novērsts risks nokļūt ilgstošas sociālas aprūpes un
rehabilitācijas institūcijā.
Lai labāk novērtētu nepieciešamo pakalpojumu izveidi un attīstīšanas iespējas Dundagas novadā,
15. augustā Dundagā ieradās Kurzemes plānošanas reģiona sociālo
pakalpojumu attīstības eksperte un
projekta “Kurzeme visiem” vadītāja
Inga Kalniņa un SIA “SAFEGE Balti-

ja” projekta vadītājs Gatis Pāvils. Ar
projekta vadītāju un plāna izstrādātāju pārstāvi tikās Dundagas novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Aldis Felts, Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītājs Lauris Laicāns, Sociālā dienesta vadītāja Dace Upleja,
sociālā darbiniece Ineta Mauriņa
un Saimnieciskā dienesta vadītājs
Andris Kojro. Vispirms viesi tika iepazīstināti ar telpām pansijā “Jaundundaga”. Projekta gaitā tiek izskatīta iespēja šajā ēkā izveidot grupu
dzīvokļus apmēram 16 personām
ar garīga rakstura traucējumiem
un šo pakalpojumu varētu saņemt
pašreizējie valsts sociālās aprūpes
centru iemītnieki, kuri izteikuši vēlmi atgriezties dzīvē sabiedrībā vai
jau pašlaik sabiedrībā dzīvojošas
personas, kurām nepieciešams lielāks atbalsts ikdienas dzīvē. Grupu
māja vai dzīvoklis ir māja vai atsevišķs dzīvoklis, kurā personai ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina mājokli, individuālu atbalstu
sociālo problēmu risināšanā un, ja
nepieciešams, sociālo aprūpi.
Nākamā iespējamā sociālā pakalpojuma attīstība varētu notikt
ēkā “Stacija” Dundagā, kur šobrīd
tiek nodrošināta aprūpe veciem
ļaudīm. Tikšanās pārstāvji vērtēja
iespēju šajā vietā izveidot dienas
aprūpes centru. Pēc iespējamo
klientu vajadzību izvērtējuma šāds
pakalpojums būtu nepieciešams
apmēram 9 personām. Dienas
aprūpes centrs ir institūcija, kas

dienas laikā nodrošina sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus, sociālo prasmju
attīstību, izglītošanu un brīvā laika
pavadīšanas iespējas personām
ar garīga rakstura traucējumiem,
invalīdiem. Iespējams, varētu
plānot specializēto darbnīcu izveidi.
Specializētās darbnīcas ir sociālās
rehabilitācijas pakalpojums, kas
nodrošina prasmes veicinošas
aktivitātes un speciālistu atbalstu
personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Pašvaldības jauniegūtajā īpašumā, Upes ielā 4, Dundagā, sākotnēji
plānots attīstīt dažādu speciālistu
pakalpojumu sniegšanu projekta “Kurzeme visiem” izvērtējumā
iesaistītajām personām. Tās būtu
atbalsta grupu tikšanās, grupu nodarbības, sociālā mentora pakalpojums, psihologa konsultācijas,
sociālā rehabilitētāja pakalpojums.
Pēc iespējamo pakalpojumu
vietu apskates pašvaldībā notika
diskusija par to, ko nepieciešams
veikt gan projekta izstrādātājiem,
gan pašvaldības pārstāvjiem, lai
projekta darbība virzītos uz priekšu
un tiktu sasniegti plānotie rezultāti.
Tika nolemts, ka Dundagas novada
pašvaldība aktualizē pašvaldības DI
vadības grupas sastāvu, to paplašinot. Pašvaldība vēlreiz izskata iespējas attīstīt jaunos pakalpojumus
un turpināt to sniegšanu ilgtermiņā.
Dace Upleja,
Sociālā dienesta vadītāja

arī negaidot krimināllietas izskatīšanu
tiesā.
Lai pieprasītu valsts kompensāciju, personai jāvēršas ar
valsts kompensācijas pieprasījumu
administrācijā. Pieprasījuma veidlapa
pieejama: http://jpa.gov.lv/valsts-kompensacijas-pieprasijuma-veidlapas.
Konsultāciju par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas
aizpildīšanu, kā arī pievienojamajiem dokumentiem bez maksas var
saņemt administrācijā, kā arī pie
kriminālprocesa virzītāja – policijā,
prokuratūrā vai tiesā.
Informācija par atbalsta dienestiem: atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006, www.cietusajiem.lv.

Kādos gadījumos kādu juridisko palīdzību
nodrošina un apmaksā valsts?
1. Ja juridiskā palīdzība
nepieciešama civiltiesiska strīda
risināšanai ārpus tiesas un tiesā,
tad administrācija nodrošina juridisko palīdzību maznodrošinātām,
trūcīgām personām un tām personām, kuras pēkšņi nonākušas tādā
situācijā un materiālā stāvoklī, kas
tām liedz nodrošināt savu tiesību
aizsardzību, vai atrodas pilnā valsts/
pašvaldības apgādībā.
Administratīvajās lietās tiesā
juridiskā palīdzība tiek nodrošināta
patvēruma un izraidīšanas jomās
(specifiska palīdzības saņemšanas
kārtība) un bāriņtiesas lēmuma pārsūdzībai, ja lieta skar bērna tiesības
un likumīgās intereses.
Lai saņemtu minēto juridisko palīdzību, personai jāvēršas ar iesniegumu administrācijā. Iesnieguma
veidlapa pieejama: http://jpa.gov.lv/
valsts-nodrosinatas-juridiskas-palidzibas-veidlapas.
Saņemot personas iesniegumu,
administrācija lemj par konsultācijas, procesuālo dokumentu
sastādīšanas un pārstāvības tiesā
piešķiršanu un norīko juridiskās
palīdzības sniegšanai juridiskās
palīdzības sniedzēju.
Administrācija nodrošina arī
finansiālo atbalstu juridiskās palīdzības apmaksai Latvijas valstspiederīgajiem jautājuma par bērna
aizgādības tiesību pārtraukšanu vai
atņemšanu risināšanai ārvalstīs.

2. Ja juridiskā palīdzība nepieciešama sarežģītajās administratīvajās lietās tiesā, tad personai
ar lūgumu jāvēršas administratīvajā
tiesā. Pamatojoties uz tiesas (tiesneša) pieņemtu lēmumu, administrācija personai nodrošinās juridiskās palīdzības sniegšanu, norīkojot
juridiskās palīdzības sniedzēju.
3. Lai saņemtu valsts nodrošināto palīdzību kriminālprocesā,
personai jāvēršas ar lūgumu pie
kriminālprocesa virzītāja nodrošināt
tai aizstāvi vai pārstāvi. Juridiskās
palīdzības sniegšanai uzaicina advokātu nepilngadīgajiem cietušajiem
un viņu pārstāvjiem kriminālprocesā,
ja noziegums saistīts ar vardarbību
un to nodarījusi persona, no kuras
nepilngadīgais cietušais ir atkarīgs,
vai noziegums vērsts pret tikumību
vai dzimumneaizskaramību.
Vairāk informācijas: http://jpa.
gov.lv/pakalpojumi.
Juridiskās palīdzības administrācijas adrese: Pils laukums
4, Rīga, LV-1050, bezmaksas
informatīvais tālrunis: 80001801
(taustiņš 1 – valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, taustiņš 2 – valsts
kompensācija cietušajiem), tālrunis:
67514208, e-pasts: jpa@jpa.gov.lv,
interneta vietne: www.jpa.gov.lv.
Sagatavoja Juridiskās palīdzības administrācijas
Juridiskās nodaļas
juriskonsulte Zane Greidiņa

Balsosim par Latvijas ainavu dārgumiem!
Sākas balsošana par Latvijas ainavu dārgumiem. Ainavu ekspertu
padome kopā ar plānošanas reģioniem turpmākam sabiedrības vērtējumam izvirzījusi 243 ainavas.
Visas Latvijas ainavu dārgumiem pieteiktās ainavas ir izvērtētas, ņemot
vērā to vizuālo vērtību un nozīmi Latvijas vēsturē. Informācija par 243
ainavām, kas tiek izvirzītas turpmākam sabiedrības vērtējumam, ir ievietota
tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv. Turpmāko mēnešu laikā no tām ir
jāatlasa 50 nozīmīgākās Latvijas ainavas, par kurām Latvijas Nacionālās
bibliotēkas ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota papildu informācija un
gatavota izstāde.
Lai atlasītu 50 nozīmīgākās ainavas, aicinām ikvienu paust savu
viedokli tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv līdz 15. oktobrim!
Izvēloties sev nozīmīgākās ainavas, jāņem vērā, ka:
v katra persona ir aicināta savu viedokli paust vienu reizi;
v sev nozīmīgās ainavas var izvēlēties gan no viena reģiona ainavām,
gan arī no visiem pieciem reģioniem;
v no katra reģiona jāizvēlas ne vairāk kā 10 ainavas (gadījumos,
kad kādā plānošanas reģionā tiks izvēlētas vairāk nekā 10 ainavas, par to
tiks parādīts paziņojums);
v konsultācijas par balsošanu ir pieejamas publiskajās bibliotēkās un
pie vietnē www.ainavudargumi.lv norādītajām kontaktpersonām.
Vienlaikus ar balsošanu visus 243 ainavu dārgumus atbilstoši savas
nozares specifikai vērtēs Ainavu ekspertu padomē pārstāvētās institūcijas
un organizācijas. Savukārt plānošanas reģioni apkopos sabiedrības un
Ainavu ekspertu padomes vērtējumus. Paredzams, ka kopīgais vērtējums par katra reģiona nozīmīgākajiem 10 ainavu dārgumiem būs zināms
novembra vidū.
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Lībiešu svētku raksti Mazirbē
Līvõd pivād kērad Irēl

Kupls skaits ļaužu 5. augustā
pulcējās Mazirbē, lai jau 28.
reizi būtu kopā Lībiešu svētkos.
Īsta dāvana, kuru visi – svētku
dalībnieki, viesi un interesenti
– bija sarūpējuši cits citam, bija
skaistā vasaras diena, kuru tā vien
gribas salīdzināt ar lībiskuma garam
tik raksturīgo: neprognozējams
mākoņu raksts, patumši padebeši,
spirgtas vēja brāzmas un spoža
saule. Ja šīs zīmes pieņem arī kā
neatņemamu lībiešu dzīves daļu
vai rakstu, rodas svētku sajūta
un prieks, ka atkal esam kopā
Mazirbē, Lībiešu krastā.
Līvu svētku diena vienmēr ir
gaišām emocijām bagāta. Arī šī. Tā
iesākās ar dievkalpojumu Mazirbes
luterāņu baznīcā. Pēc tam, kad
dziesmotus sveicienus un spēka
vēlējumus saņēma šā gada 4.
maijā iestādītais ozols, uz svētku
atklāšanas ceremoniju pie tautas
nama aicināja Nacionālā teātra aktrise Marija Bērziņa un Salaspils kora
“Lōja” diriģents Ģirts Gailītis. Jau
ierasts, ka svētku viesu uzrunās ie
skanas kāds jauns akcents. Šajā reizē
bieži izskanēja vārdi atjaunošana,
atdzimšana. Svētku dalībnieku skati
jau bija pamanījuši vērienīgos darbus Lībiešu tautas namā. Vai Līvu
tautas namam būt? Jā! To savās
uzrunās apliecināja Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Madars Burnevics, Somijas
Republikas vēstnieks Latvijā Olli
Kantanens, Igaunijas Republikas
vēstniecības Latvijā padomnieks
konsulārajos jautājumos Tarmo
Punniks, Ungārijas Republikas
vēstniecības Latvijā misijas vadītāja
vietniece Kinga Šimona.
Savukārt Līvu savienības va
dītāja Ieva Ernštreite aicināja visus
padomāt par zīmēm un cilvēkiem.
Viena no tām – radu tautas zīme,
kuru šajos svētkos sava valstiskuma simtgadē mums dāvāja izcili
mūziķi no Somijas – Joensū pūtēju
orķestris un lieliskā akordeona
spēles meistare Vīvi M. Sārenkile.
Līvu savienības saime jau tagad
sāk veidot savu 95. gadskārtas zīmi,

ierakstot to mūsu valsts simtgades
audumā un sasaucoties ar radu tautas tepat kaimiņos – Igaunijas valsts
– 100. dzimšanas dienu.

Mazirbē mūs
sauc mūsu nams.
nams nevēlas dzīvot
cilvēkiem. Šovasar

visus kopā
Līvu tautas
un elpot bez
tas piedzīvo

labas pārmaiņas. Pašu spēkiem
kopts un veidots, lai mēs visi tajā
justos kā mājās, lai vērtu nama
durvis saturīgai dzīvei. Bet, kad
nepieciešama lielāka jauda, talkā
nāk Dundagas novada pašvaldība,
Eiropas finanšu avoti un Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija.
Līvu tautas namam būt! Tā ir šī
gada lībiskuma atjaunotnes zīme.
Nākotnes redzējums lībiešu saimei
kļūst arvien skaidrāks – Līvu tautas nams kalpos piekrastes ciemu
ļaudīm un aizvien pieaugošajam interesentu lokam no tuvām un tālām
zemēm. Te laiku radošās izpausmēs
reiz pavadīs somugru tautu kultūru
pētnieki, rakstnieki un valodnieki.
Jūras māte ik gadu sagādā kādu
pārsteigumu, gaidot sveicienus
no Lībiešu svētku dalībniekiem.
Spītējot nemierīgajai jūrai, līvu vai
nags arī šogad priecīgi iegūlās tās zili
balti zaļajos palagos.
Kur gan vislabāk satikt savējos?
Pie maltītes! Sveicieni, izsaucie
ni un prieks par satikšanos! Kad
nobaudīta līvu īpaši gardā zivju
zupa, laiks svētku koncertam. To
īpašu un krāsainu darīja vasaras
skoliņas “Mierlinkizt 2017” lībiešu
izcelsmes bērni un jaunieši.
Svētku viesus priecēja Kolkas
pūtēji, aicinot gan līdzi dziedāt,
gan arī kādu danci vest. “Esam tik
dažādi!” Tā droši vien nodomāja
ne viens vien koncerta klausītājs.
Bet tas taču ir pats svarīgākais – kā

svētkos, tā ikdienā! Tradicionālās
dziedāšanas grupa “Burdons” no
Rīgas, “Dziedošā Igauņu ģimene”
no Latgales, brašās kurzemnieces –
Liepājas aktrišu folkloras apvienība
“Atštaukas” un staltās zemgalietes
un zemgalieši no vidējās paaudzes
deju kolektīva “Svīta” radīja jauku
un sirsnīgu svētku sajūtu.
Īsteni simbolisks bija neparasti
krāšņais Lībiešu svētku uguns rituāls
jūras malā. Kopā sanākušie kādu
brīdi to vēroja maģiskā klusumā –
gan ar prieku par gaismu, gan arī ar
nostalģiju par ziedojumu ugunij –
Lībiešu tautas nama jumta senajiem
un savu mūžu nokalpojušajiem
baļķiem. Sadevās rokās, turēja tās
stipri jo stipri, tā apliecinot, ka vecā
vietā nāks jaunais!
Jo mums visiem ir savs gājums.
Un mums kopā būs gājums ļoti
nozīmīgā ceļā – kopt, nepazaudēt
un uzturēt lībiešu kultūrvēsturisko
garu. Nav svarīgi – meža taka,
putekļains ciema ceļš, jūras mala vai
gluda šoseja.
Paldies visiem par skaistajiem svētkiem – Dundagas novada pašvaldībai, Kolkas pagasta
pārvaldei, Borisa un Ināras Teterevu fondam, SIA “Elva Baltic”, Līvu
savienības Mazirbes nodaļai, svētku
radošajai komandai, Salaspils jauktajam korim “Lōja”, privātajiem
ziedotājiem,
talciniekiem
un
draudzīgajiem mazirbniekiem.
Ieva Ernštreite
Foto: Jānis Pešiks un Vita Meiere
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Aizvadīti novada sporta svētki
12. augustā Dundagas mazās skolas stadionā norisinājās ikgadējie novada sporta
svētki. Šoreiz, lai cīnītos par sportiskākās novada sporta komandas titulu, piedalījās astoņas komandas, kopā pulcējot vairāk nekā 200 dalībnieku.
Komandas savus spēkus pārbaudīja vienpadsmit dažādās sporta disciplīnās: makšķerēšanā, volejbolā gan dāmām, gan kungiem, tautas bumbā, futbolā, tāllēkšanas stafetē,
bumbiņbumā, jautrajos ķegļos, basketbola metienos, veidoja komandas režģi, kas noslēdzās ar lielo stafeti un bosu cīņām. Īpaši bija padomāts par bērniem – iespēja darboties
dažādās disciplīnās un izlēkāties piepūšamajās atrakcijās. Komandu kopvērtējumā 1. vietā
– “11.armija”, 2. – “Timburi”, 3. vietā – “Kurzemītes vāveres un rieksti”.
Savukārt individuālajās sacensībās basketbola metienos dāmām pārliecinošu uzvaru
guva Karīna Alkšbirze ar 22 punktiem, 2. vietā – Ieva Damberga ar 21 punktu un 3. vietā –
Klinta Bērente ar 20 punktiem, bet kungiem 1. vietu izcīnīja Kristaps Krūziņš ar 40 punktiem,
2. vietā – Jānis Langzams ar 35 punktiem un 3. vietā – Edgars Bērziņš ar 33 punktiem.
Paldies visiem palīgiem un dalībniekiem par atsaucību! Uz tikšanos nākamajā gadā!
Tamāra Kaudze,
Brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja
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Kolkas ūdenstorņa rezervuāra remonts
Kolkas ūdenstornis ir Kolkas
ciema ūdensapgādes sistēmas galvenais ūdens uzkrāšanas rezervuārs, kas nodrošina stabilu ūdens
daudzumu ciemam un ūdens padeves spiedienu 1,9 bar. Ūdenstornis
celts 1950. gadā, tā augstums 22,6
m, tvertnes darba tilpums 40 m3.
Tā kā ūdenstorņa tvertne jeb
rezervuārs ir no metāla, tas pakļauts
nemitīgai korozijas iedarbībai. Lai
aizsargātu rezervuāra pamatni,
2009. gadā tika ieklāts aizsargslānis,
kas šobrīd jau ir nolietojies un stipri bojāts, kā rezultātā ūdens iekļūst
starp aizsargapvalku un rezervuāra
pamatni, pastiprināti veidojot koroziju. Šis defekts tika konstatēts jau
2015. gadā, taču dažādu iemeslu dēļ

ūdenstorņa remontdarbi no jauna
tika atlikti. Taču ilgstoši šāda situācija nav pieļaujama un steidzami bija
jāveic remonts, jo tālākas korozijas

gadījumā rezervuāra pamatne varētu tikt pilnībā bojāta un Kolkas ciems
paliktu bez ūdensapgādes. Tādā gadījumā rezervuāra remonta vai pat
nomaiņas izmaksas būtu nesalīdzināmi augstākas.
Tika rasts risinājums pašreizējā
aizsargslāņa defekta novēršanai, ieklājot butilgumijas membrānu. Pārklājot ūdenstorņa rezervuāru, membrāna kalpos par jaunu aizsargslāni
un tvertne netiks pakļauta turpmākai korozijai. Novēršot koroziju, tiks
maksimāli samazināts ūdens papildu piesārņojums ūdenstornī, uzlabojot ciema ūdens kvalitāti.
Ivo Bordjugs,
SIA “Kolkas ūdens” valdes
loceklis

No vecā uz jauno Mazirbes Līvu tautas namā

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Dundagas novada Kolkas pagastā, Mazirbē, ir uzsākta projekta
nr. 16-08-FL04-F043 “Līvu tautas
namam būt!” īstenošana.
Projekts tika iesniegts Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.

gadam pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” vietējā rīcības grupā “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”.
Projekts paredz atjaunot daļu
Līvu tautas nama ēkas jumta, kas
ietver vecā jumta konstrukciju atjaunošanu un jumta seguma nomaiņu.

Sekmīgi norit Mazirbes Līvu
tautas nama jumta daļas atjaunošanas darbi, kurus veic SIA “Pretpils”. Pāris nedēļu laikā vecās jumta
kopnes ir nomainītas uz jaunajām.
Šobrīd labvēlīgie laika apstākļi ļauj
veikt visus nepieciešamos jumta
darbus — latošanu un sagatavošanu siltināšanai.
Vienlaicīgi notiek darbi Tautas
nama zālē – ir pabeigts griestu klājums un pamazām notiek gatavošanās arī citiem iekštelpu darbiem.
Visus darbus ļoti prasmīgi veic
SIA “Pretpils” vīri Raimonda Niegliņa vadībā. Objektu regulāri apmeklē projekta būvuzraugs Andris
Girniuss, lai novērtētu darbu kvalitāti un atbilstību būvprojektam.
Neizpaliek arī autoruzraudzības vizītes, kuru laikā būvprojekta autors
arhitekts Laimonis Šmits detalizēti
izvērtē paveiktā atbilstību būvprojektam, pārrunā to ar būvuzraugu
un SIA “Pretpils” vadību.
Ieva Ernštreite

Stāsies spēkā ugunsdrošības noteikumu
prasības, kurām bija paredzēts pārejas laiks
Šā gada 1. septembrī stāsies
spēkā trīs “Ugunsdrošības noteikumu” prasības, kurām bija noteikts
gadu ilgs pārejas laiks, lai iedzīvotāji,
uzņēmumu, iestāžu atbildīgās
personas, kā arī ugunsdrošības
pakalpojumu sniedzēji varētu sagatavoties jaunajām prasībām un
nodrošināt to īstenošanu.
Sākot ar šā gada 1. septembri,
papildus līdzšinējai elektroinstalācijas izolācijas pretestības pārbaudei ir
jāveic arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru. Otra prasība ir
saistīta ar gāzes aparātu ekspluatēšanas drošību. Objektā, kurā atrodas
gāzes aparāts, kura siltuma jauda ir
lielāka par 50 kW, kā arī tad, ja gāzes aparāts atrodas pagrabā vai cokolstāvā, ir jāuzstāda gāzes noplūdi
signalizējošs detektors. Savukārt trešā prasība ir par ugunsdrošības instrukcijām, kuras atbilda iepriekšējo
noteikumu prasībām. Gada laikā tās
bija jāpārstrādā atbilstoši jaunajiem
noteikumiem, galvenokārt papildinot, piemēram, ar informāciju par
maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu

objektā, un jānorāda maksimāli pieļaujamā ugunsslodze. Plašāks skaidrojums par minētajām prasībām
pieejams Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta tīmekļa vietnes
sadaļā Ugunsdrošība.
Ministru kabineta 2016. gada
19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” stājās spēkā
2016. gada 1. septembrī. Tie nosaka
jaunas ugunsdrošības prasības fiziskajām un juridiskajām personām,
mazina administratīvo un finansiālo
slogu, kā arī aktualizē ugunsdrošības
prasības atbilstoši šobrīd spēkā eso-

šiem tiesību aktiem un tehnoloģiju
attīstībai.
Jāpiebilst, ka ugunsdrošības
noteikumu prasībām par dūmu detektoru uzstādīšanu katrā mājoklī
un par ugunsdzēsības aparāta
nepieciešamību katrā privātmājā
arī ir noteikts pārejas laiks un šīs
prasības stāsies spēkā 2020. gada 1.
janvārī. VUGD aicina neatlikt rūpes
par savu drošību un laikus uzstādīt
mājokļos dūmu detektorus!
Inta Šaboha,
VUGD Prevencijas un
sabiedrības informēšanas nodaļa

Izglītības iestādēs paveiktais
Pirms jaunā mācību gada sākuma Dundagas novada izglītības iestādēs veikti vairāki telpu remonta
un labiekārtošanas darbi.
Pēdējo gadu laikā Dundagas
bērnudārzā veikti vairāki nozīmīgi
remonti, kas bērnudārza telpas padarījuši ne vien estētiski pievilcīgākas un mājīgākas, bet arī bērniem
piemērotākas un drošākas.
Vairāku grupu telpās nomainīts
apgaismojums, atbilstoši normatīvu
prasībām sakārtotas sanitāro mezglu
telpas un pakāpeniski arī grupu virtuves zonas. Tāpat iespēju robežās tiek
mainīti radiatori. Pakāpeniski grupu
telpas tiek aprīkotas ar krāsainām,
bērniem piemērotām mēbelēm –
plauktiem, galdiņiem, krēsliem. Visām grupām ir iegādātas jaunas guļamistabu mēbeles – gultas.
Audzinātājas priecājas par šogad
veikto remontu “Bitītes” grupas guļamistabas telpā, jo kopš bērnudārza
atvēršanas vairāk nekā pirms trīsdesmit gadiem remonts veikts pirmo reizi. Šovasar izremontēta arī “Mārītes”
grupas tualetes telpa un virtuvīte.
Remontdarbi veikti arī vairākās
Dundagas vidusskolas klašu telpās.
Ņemot vērā darba aizsardzības prasības attiecībā uz apgaismojumu,
četrās klasēs nomainīta elektroinstalācija, ierīkots jauns mūsdienīgs LED
apgaismojums un jauns griestu segums. Neliels kosmētiskais remonts
veikts meiteņu mājturības kabinetā,
tomēr, neskatoties uz to, šajā klasē
nākotnē būtu jāveic nopietnāki re-

montdarbi – gan griestiem, grīdām,
sienām, gan jāmaina apgaismojums.
Apgaismojuma nomaiņa vēl ir
nepieciešama gan vairākās skolas,
gan bērnudārza telpās.
Mazajā skolā pilnībā izremontēta
viena klase.
Viens no lielākajiem šīs vasaras
darbiem ir skatuves pārbūve Dundagas vidusskolā. Šie darbi vēl turpinās,
jo izrādījās darbietilpīgāki, nekā iepriekš plānots. Veicot vecās skatuves
demontāžu, atklājās, ka grīda zem
skatuves ir bojāta. Papildus plānotajam bija jānojauc visa skatuves konstrukcija, jāizvāc vecā, satrunējusī dēļu
grīda un daļa zemgrīdas grants seguma. Lai turpmāk skatuve būtu droša
un kalpotu ilgāk, tika ieklāta betona
pamatne, uz kuras tālāk tiek veidota
skatuves konstrukcija.
Tā kā sākotnējā skolas zāles plānojumā skatuve nemaz nebija paredzēta un tā tapa vēlāk kā paaugstinājums un pildīja skatuves funkcijas,
veicot tās remontu, paredzēts to veidot funkcionāli atbilstošu skatuves
prasībām. Lai skolas pasākumu laikā
varētu nodrošināt mūsdienām atbilstošu tehnisko iespēju izmantošanu,
vienlaikus skatuves zonā ierīko nepieciešamo elektroinstalāciju.
Nelieli remontdarbi veikti arī Kolkas bērnudārzā, bet skolas internāta
“Rūķu nams” telpās paveikts sanitāro
telpu remonts.
Inguna Pekmane,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ
v Jūlijā Pašvaldības policija ir
saņēmusi un reģistrējusi 31 dažāda
rakstura informāciju un 4 iesniegumus. Kopumā jūlijā izbraukts uz 21
izsaukumu. Dzīvesvietā nogādātas
11 personas, kuras atradās alkohola
reibumā. Par atrašanos sabiedriskā
vietā tādā alkohola reibumā, kas
aizskar cilvēka cieņu, uzrakstīti 3
administratīvie pārkāpuma protokoli
un izskatīti Dundagas novada Pašvaldības policijā. Par dažāda rakstura
citiem pārkāpumiem uzrakstīti 3
administratīvie pārkāpuma protokoli
un izskatīti Dundagas novada administratīvajā komisijā. Par apstāšanās/
stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu
uzrakstīti 14 protokoli – paziņojumi.
Sadarbībā ar novada dienestiem
veiktas 5 apsekošanas. Pašvaldības
policija ir veikusi 56 patruļstundas,
no kurām 26 stundas – sabiedrisko
pasākumu laikā. Pašvaldības policija
ir izteikusi 27 mutvārdu aizrādījumus
par mazsvarīgiem administratīviem
pārkāpumiem.
v 7. jūlijā Dundagas novada Pašvaldības policija saņēma informāciju
par to, ka kādā sirmgalves dzīvoklī
atrodas vīriešu grupa, kura lieto
alkoholu un atsakās atstāt sirmgalves
dzīvesvietu. Notikuma vietā ieradās
Pašvaldības policija un sastapa
sievieti, kura atradās stiprā alkohola
reibumā un paskaidroja, ka sirmgalve
ir atstājusi dzīvokli un devusies meža
virzienā. Vīriešu grupa, uzzinot par to,
ka ir izsaukta Pašvaldības policija, bija
dzīvokli atstājusi. Sirmgalve atradās
kādā kaimiņu dzīvoklī. Pašvaldības
policijas darbinieki viņai paskaidroja,
ka var atgriezties dzīvesvietā. Notikums beidzās bez starpgadījumiem.
v 13. jūlijā policija saņēma informāciju par to, ka pusmūža vecuma
pāris stipra alkohola reibumā guļ
grāvmalē. Ierodoties notikuma vietā
un veicot pārrunas ar minēto sievieti
un vīrieti, noskaidrots, ka alkoholu
sākuši lietot no rīta kafejnīcā, pēc tam
devušies uz mājām. Pusceļā noguruši

un nolēmuši atpūsties no garā ceļa.
Abas personas tika nogādātas dzīvesvietā. Nākamajā nedēļā Pašvaldības policijā ieradās kāds Dundagas
iedzīvotājs, kurš vēlējās nodot
Pašvaldības policijai minētā vīrieša un
sievietes personas apliecību un citus
dokumentus, kuri atrasti Dundagā.
Minētais pāris tika uzaicināts uz Dundagas novada Pašvaldības policiju
saņemt nozaudētos dokumentus.
v 9. augustā Kolkā izcēlās meža
ugunsgrēks. Pulksten 13.06 policija
saņēma informāciju no personas,
kura vēlējās palikt anonīma, par to, ka
Kolkā no meža paceļas balti dūmi apmēram kilometra attālumā no “Priežu
takas” Vaides virzienā. Par saņemto
informāciju tika paziņots attiecīgajiem dienestiem. No Kolkas pagasta
pārvaldes tika ziņots, ka nepieciešams palīdzēt Valsts meža dienesta
ugunsdzēsēju grupai nokļūt līdz
ugunsgrēkam, jo apgrūtināta piekļuve
ar Valsts meža dienesta ugunsdzēsēju
transportu. Kolkā sastapām pagasta
pārvaldes darbiniekus, kuri informēja
par to, ka meža ugunsgrēks norisinās
tuvu krasta kāpai un ugunsdzēsēji
meklē ceļu. Pašvaldības policija kopā
ar Kolkas pagasta darbiniekiem nolēma doties ar kājām uz ugunsgrēka
norises vietu un pēc tam atrast meža
ceļu, pa kuru ugunsdzēsēji varētu
piekļūt notikuma vietai. Pašvaldības
policija, Kolkas pagasta pārvaldes darbinieki un brīvprātīgie kopā ar Valsts
meža dienesta ugunsdzēsēju grupu
ugunsgrēku apturēja. Meža ugunsgrēka primārie lokalizācijas darbi ilga
aptuveni divas stundas.
Aicinām par visu neskaidro jautāt,
kā arī sniegt informāciju, 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 garantēta.
Jānis Skujiņš,
Pašvaldības policijas vadītājs
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Bibliotekāru pieredzes apmaiņas
brauciens uz Baltkrieviju
8., 9. un 10. augustā novada bibliotekāriem bija iespēja iepazīties ar
kolēģu darbu Baltkrievijas bibliotēkās. Pieredzes apmaiņas braucienu
organizēja Talsu Galvenā bibliotēka.
No mūsu novada braucienā piedalījās Olita Kalna no Kolkas bibliotēkas
un Ruta Emerberga, Ina Eihlere no
Dundagas bibliotēkas.
Iepazinām trīs skaistas Baltkrievijas pilsētas – Vitebsku, Oršu un
Minsku, kā arī etnogrāfisko ciematiņu “Dudutki”, kurš atrodas 40 km no
galvaspilsētas.
Oršā apmeklējām Vladimira
Korotkeviča vārdā nosaukto bērnu
bibliotēku, kura izvietota Jezuītu
kolēģijas ēkā. Šajā bibliotēkā kolēģu
vizītes no kaimiņvalstīm nebūt nav
ierasta lieta un tikām uzņemtas
ļoti sirsnīgi un ar abpusēju interesi
par darbu. Un tagad bibliotēkas
interneta vietnē http://orshalib.by/
novosti/item/794-vizit-kolleg.html
ir ievietota informācija par šo tikšanos. Senā celtne ir atjaunota, un bibliotēkas interjers radīts senatnīgā stilā, kas tiešām piešķir vizuālu odziņu.
Baltkrievijas Nacionālā bibliotēka dibināta 1922. gadā un tā atrodas
valsts galvaspilsētā Minskā. Kopš
2006. gada bibliotēka atrodas jaunā
ēkā. Ja mūsu Latvijas bibliotēku dēvē
par Stikla kalnu, tad Baltkrievijas bib-

liotēkas arhitektoniskā forma ir apaļa, ar domu attēlot pasaules formu,
bet tauta vairāk pieņēmusi slīpēta
dārgakmeņa – dimanta veidolu. Pie
ieejas durvīm ir uzraksti dažādās
pasaules valodās un atradām arī
mūsu dzimto latviešu valodu. Bibliotēkas rīcībā ir 22 stāvi virs zemes
un saimnieciskās telpas apakšzemes
3 stāvos. Ēkas 23. un 24. stāvs ir izveidots kā skatu laukumi, kuros var
nokļūt ikviens interesents, arī neapmeklējot bibliotēku, un no 72 metru

augstuma paveras tiešām brīnišķīgs
skats uz Minsku.
Brauciens paliks atmiņā ar ļoti
viesmīlīgu un sirsnīgu uzņemšanu,
atraktīvu un zinošu gidi Innu no
tūrisma aģentūras “ИЛВА” (ILVA)
Vitebskā, mākslinieka Marka Šagāla
krāsu un pasaules uztveri, nepārredzamiem labības laukiem gar autobusa logiem, monumentālām ēkām,
ļoti daudzām baznīcām un plašām
ielām pilsētās.
Ruta Emerberga

Veselības centra panākumi Veselības dienu sporta spēlēs

Augusta pirmās nedēļas nogalē, no 4. līdz 6. augustam, norisinājās biedrības “Latvijas Sarkanais
Krusts” organizētās 19. Latvijas
medicīnas un sociālās aprūpes darbinieku Veselības dienas.
Veselības dienas tika rīkotas

sadarbībā ar LR Veselības ministriju, Latvijas Ārstu biedrību un
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrību.
Veselības dienās piedalījās komanda no Dundagas ar nosaukumu
“Ku-kū”, kuru pārstāvēja medicīnas

un sociālās aprūpes jomā strādājošie, topošie mediķi, kā arī viņu
ģimenes locekļi un atbalstītāji. Dundagas komandai šogad tās nebija
pirmās sacensības, jo piedalāmies
divpadsmito gadu. Šis gads mūsu
komandai bija īpaši veiksmīgs, jo
tika iegūtas vairākas godalgotas vietas komandu disciplīnās – tūrisma
stafetē un lielajā stafetē – 1. vieta,
volejbolā, virves vilkšanā dāmām
un fotoorientēšanās – 2. vieta, arī
individuālajās disciplīnās bija dažas
godalgotas vietas tieši mūsu komandas dalībniekiem. Komanda
“Ku-kū” 38 komandu konkurencē kopvērtējumā ieguva augsto
2. vietu. Paldies komandas dalībniekiem, un tiekamies nākamgad ar
jauniem spēkiem!
Inga Bēķe

Lasīšanas veicināšanas programma
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017”
No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas
programma “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija”.
Tā ir LR Kultūras ministrijas un
Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra
iniciatīva, ko raksturo visplašākais
aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā, un kopš
2007. gada tā ir pieejama arī ārpus
Latvijas robežām. Katrai vecuma
grupai ieteiktās grāmatas lasa un
vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada
– arī pieaugušie. Tādējādi, rādot
priekšzīmi bērniem, par žūrijas ek-

spertiem ir kļuvuši daudzi vecāki,
vecvecāki un skolotāji.
Kopš pirmsākumiem, kad programmā piedalījās ap 100 dalībnieku, tā ir piesaistījusi lasītāju tūkstošus. 2016. gadā tie bija jau 20 000
lasītāji no 712 Latvijas bibliotēkām
un skolām, kā arī 54 nedēļas nogales skolām 22 pasaules valstīs.
Šajā programmā no mūsu novada darbojas Dundagas un Kolkas
bibliotēkas. Grāmatu kolekcija sadalīta, un to lasīšana un vērtēšana
norit attiecīgi piecās vecuma grupās. Skolēniem iesaistīšanās šajā
grāmatu lasīšanā ir nopietna pa-

pildu noslodze mācību procesam.
2016. gadā lasīšanas veicināšanas
programmas nosacījumus Dundagas bibliotēkā izpildīja 42 lasītāji
un Kolkas bibliotēkā – 12. Paldies
viņiem! Abas bibliotēkas aicina jaunos 2017. gada lasīšanas maratona
dalībniekus.
Programmas mērķis ir veicināt
lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt
diskusijas par grāmatām, sekmēt
augstvērtīgas literatūras izplatību.
Dundagas Centrālās
bibliotēkas vadītāja
Ruta Emerberga

Ekoskolu vasaras forums: plašākais
vides izglītības pasākums pedagogiem
No 8. līdz 10. augustam Kokneses internātpamatskolā notika
plašs vides izglītības un pieredzes
apmaiņas pasākums – Vides izglītības fonda organizētais ekoskolu
vasaras forums. Forumā pulcējās
vairāk nekā 110 izglītības iestāžu
pārstāvji no ekoskolām visā Latvijā.
No 2016. gada Dundagas pirmsskolas izglītības iestādei “Kurzemīte”
par sasniegumiem vides izglītībā
piešķirts starptautiskais ekoskolas
sertifikāts, tādēļ pedagogi no pirmsskolas iestādes regulāri apmeklē forumus, un šīs vasaras ekoskolu forumu pārstāvēju es – iestādes vadītāja
Ilona Onzule. Pasākuma programmā
tika iekļautas dažādas informatīvas
un praktiskas nodarbības, kuras vadīja pieredzējuši vides eksperti un
lektori. To vidū – Anita Ieriķe (RPIVA),
Artūrs Jansons (“Homo ecos:”), Artūrs Polis (Latvijas Permakultūras
biedrība), pārstāvji no dabas aizsardzības biedrības u.c. eksperti, ar
kuriem tika pārrunātas tādas tēmas
kā brīvdabas pedagoģijas principi,
ko noteikti tuvākā nākotnē kā Ekoskolas pārstāvji plānosim ieviest arī
mūsu iestādē, tā pilnveidojot izglītības procesu. Brīvdabas pedagoģi-

jas pieredze ņemta no bērnudārza
“Mulleborg” Zviedrijā (dibināts jau
1985. gadā), kas ir viens no pirmajiem brīvdabas bērnudārziem. Ieskatu par šo izglītības procesu var gūt
YouTube, meklējot tēmu brīvdabas
pedagoģija. Vēl aktuālās tēmas – atkritumu samazināšana pirmsskolas
ikdienā, biodaudzveidība, bērnu pilsoniskā audzināšana.
Apmācību mērķis bija paaugstināt pedagogu kvalifikāciju un
zināšanas par aktuālajām vides
problēmām, veicinot mācību metožu pilnveidi, kā arī nodrošināja pieredzes apmaiņu starp programmā
iesaistītām pirmsskolām. Pasākumu
organizatori uzsvēra, ka vides aizsardzības principi jāievēro praktiski
ik dienu un tamdēļ pasākuma laikā
netika izmantoti vienreizlietojamie
trauki, tika šķiroti atkritumi.
Turpināsim aktīvi darboties starp
tautiskajā ekoskolu programmā, mācīsim bērniem vides izglītību un vides
aizsardzību iestādē un tās apkārtnē.
Kopīgi darbosimies, lai godam noturētu mums piešķirto starptautisko
ekoskolas sertifikātu – Zaļo karogu.
Ilona Onzule,
PII “Kurzemīte” vadītāja

Dundagā izveidos publisku piknika vietu
Otrās kārtas Dundagas novada pašvaldības projektu konkursa
“Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” finansiāls atbalsts sniegts
biedrības “Dundangas Sendienas”
projekta “Publiska atpūtas un maltītes ierīkošana dabā vietas labiekārtošana dārzkopības sabiedrības
“Ievlejas” teritorijā Dundagā (1.
kārta)” realizēšanai.
Doma par šīs vietas labiekārtošanu biedrības vadītājai Gundegai
Lapiņai radusies tādēļ, ka, kaut arī
šī vieta nav labiekārtota, tā bieži
tiek izmantota piknikiem, svētku
svinēšanai un atpūtai. Dundagā nav
tādas publiskas atpūtas un maltītes
ieturēšanas vietas dabā, kur var droši kurināt ugunskuru, pavadīt laiku
brīvā dabā, svinēt ģimenes svētkus
vai citus lielākus pasākumus. Tādēļ
radās iecere šo teritoriju labiekārtot

un padarīt pievilcīgāku gan pašiem
dundadzniekiem, gan viesiem. Šeit
paredzēts sakopt teritoriju, izlīdzināt
zemes virskārtu, iesēt zālienu, izvietot atkritumu urnas un velosipēdu
turētājus, sakārtot tualeti. Kopumā
vietas labiekārtošana izmaksās ap
3 000 eiro. Bet šoruden plānotās
1. kārtas darbu izmaksas būs 1000
eiro. Tiks sagatavots 7x5 m liels atpūtas laukuma pamats, norokot
zemes virskārtu, izveidojot smilts
pamatni un ugunskura vietu.
Nākošajās kārtās paredzēts
izveidot sēdvietas un nelielu galdiņu, stacionāru statīvu katliņa novietošanai virs ugunskura, nelielu
mandalu grilēšanai, malkas novietni, gājēju taciņu līdz atpūtas vietai.
Inguna Pekmane,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

8

DUNDADZNIEKS

2017. gada AUGUSTS

Izdota Slīteres Nacionālā parka tūrisma karte
Turpinot izdevumu sēriju,
kas veltīta aizsargājamām dabas
teritorijām Latvijā, “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” sadarbībā ar
Dabas aizsardzības pārvaldi pirmo reizi laidusi klajā Slīteres Nacionālā parka tūrisma karti.
Slīteres Nacionālais parks ir
viena no vecākajām aizsargājamām dabas teritorijām Latvijā.
1923. gadā dibināts kā Šlīteres
dabas piemineklis, ilgus gadus
kā Slīteres dabas rezervāts bijis
apmeklētājiem nepieejams, bet
kopš 2000. gada apmeklētājus
iepazīt dabas un kultūrvēstures
vērtības aicina Slīteres Nacionālais parks. Dabas daudzveidības
ziņā šī ir viena no bagātākajām
teritorijām Baltijas jūras piekras-

tē un Ziemeļeiropā.
Izdevums sniedz plašu informāciju par dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību, par dabas tūrisma un
dabas izglītības iespējām. Detālā
apvidus karte parāda apskates
objektu un naktsmītņu atrašanās vietas.
Dodoties iepazīt Slīteres Nacionālo parku, cieniet tā vērtības, ievērojiet dabai draudzīga
apmeklējuma noteikumus un
atstājiet aiz sevis sakoptu vidi!
Kartes pieejamas arī Dundagas novada Tūrisma informācijas
centrā, Pils ielā 14, Dundagā.
Dana Spulle,
komunikācijas vadītāja
SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”

Ceļojošais festivāls “Vadātājs” Dundagā
16. septembrī no plkst. 19.00 līdz 23.00
Dundagas pils kļūs par ceļojošā festivāla
“Vadātājs” pieturvietu.
Plānotā programma Dundagas pilī:
v Elizabete Lāce – arfa, balss, klavieres;
v performance – Ēriks Stendzenieks. Lekcija
“Kāpēc reklāma smīdina?”;
v koncerts – “The Coco nuts” – ansamblis,
kas mūzikā miksē blūza, fanka, džeza, indie
un roka elementus;
v diskolektorijs “Latvju dejas” ar Ģirtu Šoli;
v latviešu jauno režisoru īsfilmu demonstrēšana pils pagrabā.
Darbosies bufete.
Ieeja pasākumā ir bez maksas.

Ceļojošais mūzikas un mākslas festivāls “Vadātājs” ir
dažādu žanru mākslinieku kopprojekts, kas ceļo pa Latviju,
vietējiem iedzīvotājiem piedāvājot kvalitatīvu kultūras pieredzi. Piedāvājums pēc būtības ir vakars, kura laikā publiku
kvalitatīvi izklaidē dažādi laba līmeņa interesanti mākslinieki.
Līdz šim ceļojošā festivāla pasākumi notikuši Ventspils bibliotēkā, Zaķumuižas kultūras namā, mākslas telpā
“Mala” Cēsīs, Kuldīgas mākslinieku rezidencē, Limbažu
mūžizglītības centrā “Filcītis”, Aizputes jauniešu mājā “Ideju māja”, Saldus mākslas attīstības biedrībā “Kapelleru
nams”, Rojas atpūtas centrā “Otra puse”, Preiļu alternatīvās kultūras centrā “Pakac”, Lūznavas muižā, Ērmaņu muižā, Tāšu muižā, Valmiermuižā, Lejaslīgatnes kultūras namā
un Spāres muižā.
Ceļojošais mūzikas un mākslas festivāls “Vadātājs” ir
draudzīgs gan ģimenēm ar bērniem, gan arī jauniešiem.

NOTIKUMU KALENDĀRS SEPTEMBRĪ
1. septembrī

Zinību diena. Pirmās skolas dienas svinības Pils pagalmā Dundagā.
12.00 Atvērto durvju diena Brīvā laika pavadīšanas centrā Dundagā.
2. septembrī 10.00 Dundagas novada atklātais čempionāts pludmales
		
volejbolā Dundagā, Mazās skolas sporta laukumā.
3. septembrī 18.30 Talsu novada futbola čempionāta spēle Kolka – Sabile
		
Kolkā, Kolkas stadionā.
9. septembrī 6.00 Novada sacensības pludiņmakšķerēšanā uz saliņas.
10.00 Spēka diena Mazās skolas stadionā Dundagā.
10. septembrī 13.00 Stacijas dārza atklāšanas svētki Dundagā.
16.septembrī 19.00 – 23.00 Ceļojošais mākslas un mūzikas festivāls
		
“Vadātājs” Dundagas pilī.
19. septembrī 10.00 Radošās apvienības “Teātris un ES” izrāde bērniem
		
“Burunduka TV šovs” Dundagas pilī. Biļete – 2 eiro.
22. septembrī 9.00 Olimpiskā diena novada izglītības iestādēs.
29. septembrī		
Skolotāju diena.
30. septembrī		
Simulācijas spēle jauniešiem Brīvā laika pavadīšanas
		
centrā Dundagā.
30. septembrī		
Eiropas putnu vērošanas dienas Kolkasragā.
Pirmajā septembrī plkst. 18.00 pils kolektīvs aicina bērnus un viņu vecākus uz pirmās skolas dienas svinēšanu pils pagalmā. Jūs gaidīs Lupe ar
draugiem, varēsiet veidot smilšu aplikācijas, cienāties ar gardām pankūkām
un kopā noskatīties jauno animācijas filmu ģimenei “Misija “Rieksti” 2: Trakā
daba”. Pasākums bez maksas.
Lai mums visiem jauka šī diena, un smelsimies spēku jaunam darba
cēlienam!

18. septembrī Dundagā pie Veselības centra Pils ielā 6 ieradīsies
“Veselības centra 4” mobilais mamogrāfs. Aicinām sievietes izmeklēt krūtis! Mamogrāfs izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Pierakstīties var pa tālruņiem 67142840 vai 27866655.
Lūdzu, sagatavojieties nosaukt personas kodu!
Sievietēm, kas saņēmušas uzaicinājuma vēstuli (tā ir derīga 2 gadus
kopš iesūtīšanas datuma) no Nacionālā veselības dienesta valsts
skrīninga programmā, izmeklējumi ir bez maksas.
Sievietēm ar ģimenes vai ārstējošā ārsta norīkojumu, ja ārstam nav
līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, par izmeklējumiem
jāmaksā pilna maksa.
Vairāk www.mamografija.lv.
Jolanta Selezņeva,
SIA “Veselības centrs 4” Mobilo mamogrāfu projekta koordinatore

Aicinām jauniešus būt aktīviem!
Sākoties jaunajam mācību gadam, arī Brīvā laika pavadīšanas centrs
atver durvis jaunam darba cēlienam.
Jau iepriekš esam minējuši, ka Dundagas novada pašvaldības
pārstāvji ir iesaistījušies JSPA ilgtermiņa projektā “Jaunatnes darba
kvalitātes celšana savā pašvaldībā”. Īstenojot projektu, paredzētas
vairākas aktivitātes darbā ar jauniešiem, kā rezultātā tiks izstrādāta Jaunatnes politikas stratēģija Dundagas novadam.
Septembra vidū aicināsim jauniešus uz tikšanos, lai pārrunātu kopīgi
ieplānotos darbus to veiksmīgai realizēšanai.
30. septembrī sadarbībā ar Ventspils Jauniešu mājas pārstāvjiem
plānots pasākums – simulācijas spēle jauniešiem.
20. oktobrī pirmo reizi Dundagā tiks organizēts Jauniešu forums,
kura laikā jauniešiem būs iespēja paust savu viedokli un saņemt atbildes
uz sev svarīgiem jautājumiem.
Aicinām jauniešus būt atsaucīgiem un piedalīties plānotajās aktivitātēs!
Tamāra Kaudze,
Brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja
19. septembrī Dundagas pilī radošā apvienība “Teātris un ES”
piedāvā muzikālu izrādi bērniem un vecākiem “Burunduka TV šovs”.
Burunduks ir nolēmis veidot pats savu muzikālo TV šovu. Uz konkursu viņš aicina labākos māksliniekus no visas pasaules. Kurš būs lielās balvas ieguvējs?
Režisors: Armands Ekštets, TV seriāla “Sirdsmīļā Monika” un humora raidījuma “Anekdošu šovs” režisors. Izrāde ilgst 50 minūtes.

Kubalu skolas – muzeja
pasākumi septembrī
Piektdien, 1. septembrī,
plkst. 11.00
Par tradīciju ir kļuvusi Dundagas
vidusskolas 10. klases pirmā
mācību stunda Kubalu skolā
– muzejā. Programmā šoreiz:
Skola – iespēju un izaugsmes
laiks. Krišjāņa Barona piemērs.
Izstādes “Ieskats novada vēsturē” radīšana.
Sestdien, 2. septembrī,
plkst. 12.00
Kubalu skola – muzejs ar
prieku, karstu maizes krāsni un
izstādēm sagaidīs Dinsberga pamatskolas skolēnus un skolotājus kārtējā salidojumā. Atmiņu
stundu šoreiz veltīsim skolas
nama 175 gadiem. Uz tikšanos!
Sestdien, 9. septembrī,
plkst. 16.00
Eiropas kultūras mantojuma
dienu ietvaros notiks pasākums
“Dundagas ērģeļmeistaram Ansim Dinsbergam – 200”. Tiekoties
Kubalu skolā – muzejā, vadītāja
Ivara Abaja sniegumā iepazīsim
Anša Dinsberga dzīvesstāstu.
Ērģeļu restaurētājs Alvis
Melbārdis raksturos Dundagas
ērģeļmeistara veikumu, tā vērtību šodien. Dundagas luterāņu
baznīcā (plkst. 17.30) Anša
Dinsberga 1859. gadā darināto
ērģeļu skaņās mums palīdzēs
iejusties ērģelniece Ieva Jurga.

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.
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