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Novada izglītības iestādes saņēmušas Zaļo karogu
12. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika ikgadējais
ekoskolu apbalvošanas pasākums,
kurā Zaļo karogu atkārtoti saņēma
arī Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” un Kolkas pamatskola, iegūstot tiesības
saukties par ekoskolu.
Starptautisko Zaļā karoga balvu
saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā
laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā, savukārt
Latvijas ekoskolas nosaukums un
diploms ir nacionāla līmeņa balva
skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu. Šajā mācību gadā Zaļo karogu
saņēma 134 Latvijas izglītības iestādes, bet 67 skolas saņēma diplomu

un Latvijas ekoskolas nosaukumu.
Pēc ekoskolu apbalvošanas notika kampaņas “Zaļais aicinājums” atklāšanas gājiens ar saukli “Izmetam
pārāk daudz!”. Ap 170 dalībnieku
devās ceļā no Latvijas Nacionālās
bibliotēkas līdz Brīvības piemineklim, lai vērstu sabiedrības uzmanību pārtikas atkritumu daudzuma
problēmai Latvijā un tam, cik daudz
resursu šādā veidā tiek izniekoti ik
gadu. Gājienā piedalījās ekoskolu
pedagogi un aktīvākie ekoskolu jaunieši, kā arī ekoskolu absolventi.
Vairāk par Kolkas pamatskolas
aktivitātēm Zaļā karoga projektā lasiet nākamajā “Dundadzniekā”.
Rudīte Baļķīte

Dimanta mirdzumā
“Es šodien tevi vedīšu pie rokas,
Tu vaļā nelaid, stingri turi ciet,
Pa diviem tomēr gaita vieglāk sokas,
Jo vajag ilgi ļoti tālu iet.”
Šķiet, ka, tieši šādus vārdus
sakot viens otram, 1957. gada
29. augustā Lidija un Harijs Priedīši teikuši “jā” vārdu un mijuši
gredzenus. Tagad, kad aizritējuši
60 kopā pavadīti dzīves gadi, tiek
svinēta dimanta kāzu gadadiena
un ritināts atmiņu kamolītis. Par
katra cilvēka dzīvi varētu uzrakstīt
grāmatu, arī par viņu dzīvi. Lidija
ir brīnišķīga stāstniece, un viņai ir
tik daudz ko teikt! Harijs jau pirms
aiziešanas armijā pašmācības ceļā
ir iemācījies spēlēt akordeonu un
prasmi tā pilnveidojis, ka esot pat
priecējis mazirbniekus un blakus
ciemos dzīvojošos, spēlējot lustīgas danču balles. Un kurai gan
meitenei nepatīk muzikanti?!
Harija šūpulis kārts Kolkas pusē,
kur tad arī notikuši visi skaistākie
dzīves notikumi – par sievu apņemta brīnišķīgā un straujā Lidija,
ar dziesmām par mūsu skaisto
zemīti izauklēti divi bērni – Ilze
un Ilgvars, kuriem, nu jau pašiem
ir bērni un pat mazbērniņš. Viss
darba mūžs gan Lidijai, gan Harijam ir pagājis Kolkā. Lidija, kaut
dzimusi Rēzeknes pusē, Ozolainē, pēc Rīgas jūras zivrūpniecības

tehnikuma pārtikas (zivrūpniecības) tehnologa specialitātes apgūšanas par savu ligzdas vīšanas
vietu izvēlējās Kolku. Savā laboratorijas vadītājas darbā zivju
rūpniecības uzņēmumā vienmēr
uzsvērusi pozitīvu attieksmi, radošumu un godīgumu. Atmiņu ir tik
daudz, un dzīvē sastapto cilvēku
daudzums nav saskaitāms! Ar dzīvesdraugu arī iepazinušies Kolkā.
Harija darba gaitas pēc dienesta
armijā sākušās Kolkas jūras bākā,
bet vēlāk jau tuvāk Lidijai – Kolkas
zivju fabrikā, mehāniskajās darb-

nīcās, kurās jaunais puisis realizējis ne vienu vien savu tehnoloģiju
izgudrojumu. Ir patiesa veiksme
satikties diviem tik radošiem, apņēmīgiem un enerģijas pilniem
cilvēkiem un kopā soli solī nostaigāt 60 kopdzīves gadus. Lai viņiem
nepietrūkst enerģijas un dzīvesprieka turpmākajos gados, jo ir
jāturpina atbalstīt vienam otru un
sniegt dzīves gudrības gan saviem
bērniem, gan mazbērniem!
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas p.i.
Sandra Kokoreviča

Neiepazītais Ābols
21. oktobrī plkst. 17.00 Dundagas pilī notiks dundadzniekam
Ernestam Ābolam veltīts pasākums
“Neiepazītais Ābols”.
Daudzu dundadznieku atmiņās
novadnieks Ernests Ābols ir dziedāšanas skolotājs, pūtēju orķestra vadītājs, ilggadējs Dundagas kultūras
nama jauktā kora kormeistars. Cik
no mums pazina skolotāju kā filologu, latviešu valodas mācību grāmatas autoru? Savās pārdomās par šo
Ernesta Ābola devumu dalīsies filoloģijas doktors Normunds Dzintars.
Vakara gaitā Ernesta Ābola skatu uz

visdažādākajām vēsturiskajām norisēm Dundagas sabiedriskajā dzīvē
atklās Kubalu skolas – muzeja vadītājs Ivars Abajs un bijusī Dundagas
jauktā kora diriģente Sandra Liel
anse. Savās atmiņās dalīsies mūsu
ievērojamā dundadznieka dažādu
paaudžu līdzgaitnieki. Ernesta Ābola
dienasgrāmatas lappuses pāršķirs
viņa dēls Valdis Ābols.
Neatņemama vakara daļa būs
muzikālie priekšnesumi, jo ar mūziku un dziesmu skolotājs Ābols bijis
saistīts visu mūžu.
Smaida Šnikvalde
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DOMES ZIŅAS
25. AUGUSTA DOMES
SĒDĒ DEPUTĀTI NOLĒMA

v Atbrīvot deputātu Gati Ralli
no deputātu pienākumu pildīšanas, pamatojoties uz 22.08.2017.
iesniegumu par deputāta pilnvaru
nolikšanu sakarā ar novada domes
17.08.2017. lēmumu, ar kuru viņš
ir iecelts Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amatā.
v Apstiprināt 1.–4. klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojuma
cenu un pašvaldības budžeta dotācijas daļu ēdināšanas pakalpojumam saskaņā ar 28.08.2014. MK
noteikumu grozījumiem, kuri nosaka valsts budžeta līdzekļu apmēru
viena izglītojamā ēdināšanai dienā, paredzot 1,42 eiro (tajā skaitā
PVN) dienā vienam izglītojamam.
Ēdinātājs ir iesniedzis priekšlikumu
par Līguma noteiktās cenas palielināšanu, ko drīkst darīt ne biežāk
kā vienu reizi gadā, iesniedzot dokumentus, kas apliecina maksas
paaugstināšanas nepieciešamību,
ievērojot noteikumu, ka cenas paaugstinājums nedrīkst pārsniegt
10% no Līgumā noteiktās cenas.
Pamatojoties uz pārtikas produktu cenas kāpumu, ēdinātājs lūdz
1.–4. klases skolēniem piemaksāt
0,78 eiro par ēdienreizi, 5.–12.
klases skolēniem, kuriem piešķirtas brīvpusdienas, apmaksāt kompleksās pusdienas 2,20 eiro, kas ir
par 0,20 eiro vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā.
v Noteica arī cenu par pakalpojumu Lauku atbalsta programmas “Skolas piens” ietvaros uzglabāto un izdalīto pienu un glāžu
mazgāšanu 0,10 eiro par 1 litru
izdalītā piena.
v Lēma jautājumus par vairāku nekustamo īpašumu pārdošanu, sadalīšanu un maiņu.
v Nolēma piešķirt papildu finansējumu rotaļu laukumam Talsu
ielā 7 projektā “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Dundagā, Talsu
ielā 7” neparedzēto drošības zonu
ierīkošanai 880,00 eiro apmērā.
v Veica grozījumus Dundagas
novada domes 2014. gada 27. novembra lēmumā Nr. 288 “Par Medību koordinācijas komisiju”.
v Lēma par reģistrēšanu
dzīvokļu rindā un par palīdzības
sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
v Apstiprināja Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumu, Iepirkumu komisijas sastāvu. Par Dundagas novada
pašvaldības Iepirkumu komisijas
locekļiem ievēlēja: Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru
Gati Ralli, Centrālās administrācijas finansisti Zintu Eizenbergu,
Saimnieciskā dienesta vadītāju
Andri Kojro, Saimnieciskā dienesta
saimniecības pārzini Gunti Kārklevalku un Būvvaldes vadītāju Janitu
Valteri.
v Apstiprināja jaunu novada
vēlēšanu komisijas sastāvu.
v Veica grozījumus Dundagas
novada pašvaldības domes 2016.
gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 10 “Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”.
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja Inguna Pekmane

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Dundagas novada Dundagas pagastā
2017. gada 28. jūlijā
Nr. 14
APSTIPRINĀTS
ar Dundagas novada domes
2017. gada 28. jūlija lēmumu Nr. 148
(prot. Nr. 8., 9. p.)

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”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu, 33. panta otro daļu, 35. panta trešo, ceturto un piekto
daļu; likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto
daļu, 25.2. panta pirmo un piekto daļu; Ministru kabineta 2010. gada 30.
marta noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu; Ministru kabineta
2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15. punktu.
Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2014. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus:
1.
Izteikt saistošo noteikumu 7.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“pabalsts krīzes situācijā”.
2.
Izteikt saistošo noteikumu 8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Tiesības uz šo saistošo noteikumu 7.1, 7.2, 7.3. un 7.6. apakšpunktā minēto pabalstu ir ģimenei (personai), kura deklarējusi pamata dzīvesvietu Dundagas novada pašvaldībā un atzīta par trūcīgu.”
3.
Papildināt saistošos noteikumus ar 9.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“Tiesības uz šo saistošo noteikumu 7.5. apakšpunktā minēto pabalstu ir ģimenei (personai), kura deklarējusi pamata dzīvesvietu Dundagas
novada pašvaldībā un tai nav likumīgu apgādnieku, un tās pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru.”
4.
Izteikt saistošo noteikumu 10. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Tiesības uz šo saistošo noteikumu 7.7. apakšpunktā minēto pabalstu ir ģimenei (personai), kura deklarējusi pamata dzīvesvietu Dundagas
novada pašvaldībā un kura nonākusi situācijā, kurā ģimene (persona)
katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu
dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un
tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.”
5.
Izteikt saistošo noteikumu 16. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Pieprasot saistošo noteikumu 7.7. apakšpunktā minēto pabalstu,
klients 1 mēneša laikā pēc krīzes situācijas rašanās iesniedz iesniegumu,
kurā lūdz piešķirt minēto pabalstu un apraksta krīzes situāciju, radušos
zaudējumus un nepieciešamo pabalsta apmēru. Vienreizējo pabalstu
var piešķirt bez ģimenes (personas) ienākumu izvērtēšanas, bet ņemot
vērā krīzes situācijā radīto zaudējumu sekas un speciālista veiktu ģimenes (personas) individuālu pamatvajadzību izvērtējumu.”
6.
Papildināt saistošos noteikumus ar 31.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“Izvērtēšanu pabalsta aprūpes mājās nodrošināšanai piešķiršanai
veic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem aprūpes mājās
pakalpojuma saņemšanai.”
7.
Izteikt saistošo noteikumu 32. punktu šādā redakcijā:
“Pabalsta aprūpes mājās nodrošināšanai apmērs ir:
32.1. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums
atbilstoši aprūpes 1. līmenim – līdz 16 stundām mēnesī, atbilstoši valstī
noteiktai minimālai stundas tarifa likmei;
32.2. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums
atbilstoši aprūpes 2. līmenim – līdz 24 stundām mēnesī, atbilstoši valstī
noteiktai minimālai stundas tarifa likmei;
32.3. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums
atbilstoši aprūpes 3. līmenim, ne mazāk par 36 stundām mēnesī un ne
vairāk par 48 stundām mēnesī, atbilstoši valstī noteiktai minimālai stundas tarifa likmei;
32.4. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums
atbilstoši aprūpes 4. līmenim, ne mazāk par 100 stundām mēnesī un
ne vairāk par 140 stundām mēnesī, atbilstoši valstī noteiktai minimālai
stundas tarifa likmei.”
8.
Papildināt saistošos noteikumus ar 32.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“Šo saistošo noteikumu 7.5. apakšpunktā minēto pabalstu aprūpējamai personai piešķir par laikposmu, kurā aprūpējamai personai ir spēkā iztikas līdzekļu deklarācija.”
9.
Izteikt saistošo noteikumu XIII. nodaļu šādā redakcijā:
“XIII. Pabalsts krīzes situācijā
36. Pabalsts krīzes situācijā ir vienreizējs pabalsts krīzes situācijas
seku novēršanai.
37. Pabalsta krīzes situācijā apmērs ir līdz 300 eiro personai vai ģimenei par katru ģimenes locekli.”
Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Dundagas novada domes 2017. gada 28. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 14

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”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts: 1) Saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 32.
punktu pašvaldības līdz saistošo noteikumu par pabalsta krīzes situācijā apmēru un piešķiršanas kārtību spēkā stāšanās dienai, bet ne
ilgāk kā līdz 2017. gada 31. decembrim piemēro pašvaldības saistošos noteikumus, kuros noteikts vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā apmērs un tā piešķiršanas kārtība. Tiek veikti grozījumi Dundagas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem”, lai noteiktu vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, tā apmēru un piešķiršanas kārtību. 2) Saistošajos noteikumos tiek precizēts personu loks, kurām ir tiesības saņemt pabalstu
aprūpes mājās nodrošināšanai un 9.1. punktā noteikts, ka tiesības uz
pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai ir ģimenei (personai), kura
deklarējusi pamata dzīvesvietu Dundagas novada pašvaldībā un tai
nav likumīgu apgādnieku, un tās pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru. 3) Saistošo noteikumu
31.1. apakšpunktā tiek noteikts, ka izvērtēšanu pabalsta aprūpes
mājās nodrošināšanai piešķiršanai veic saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai. 4)
Pabalsta aprūpes mājās nodrošināšanai apmērs tiek sasaistīts ar minimālo stundu tarifa likmi, un saistošo noteikumu 32. punktā nepieciešams veikt precizējumus pabalsta aprūpes mājās nodrošināšanai
apmēros, tas tiek noteikts atbilstoši aprūpes līmenim noteiktajām
stundām. 5) 32.1. punktā tiek precizēts pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai saņemšanas ilgums un pabalstu aprūpējamai personai
piešķirs par laikposmu, kurā aprūpējamai personai ir spēkā iztikas
līdzekļu deklarācija.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 32. punkts, 1.
panta 17. punkts, 5. pants, 32. pants, 33. pants, 34. panta pirmā daļa un
35. panta trešā un ceturtā daļa; likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 7.
punkts.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 2017. gada budžetu neietekmē.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā – nemainās.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām
procedūrām – nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām – nav notikušas.
Domes priekšsēdētājs A. Felts

Izveidota jauna vēlēšanu komisija
25. augusta Dundagas novada domes sēdē tika izskatīts jautājums par novada vēlēšanu komisiju un Dundagas novada dome nolēma izveidot vēlēšanu komisiju šādā sastāvā: Ieva Legzdiņa, Jānis
Blūmentāls, Rita Langmane, Ilze Pirvite, Inga Šmēdiņa, Linda Reimartuse, Andris Freimuts.
Savukārt 28. augusta Dundagas novada domes priekšsēdētāja
sasauktajā pirmajā vēlēšanu komisijas sēdē tika izskatīti divi jautājumi: par Dundagas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un
Dundagas novada vēlēšanu komisijas sekretāra ievēlēšanu. Sēdē,
atklāti balsojot, par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Ieva
Legzdiņa, bet par vēlēšanu komisijas sekretāri – Ilze Pirvite. Vēlēšanu
komisija kā patstāvīga pašvaldības institūcija darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad
jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju.
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
Ieva Legzdiņa

Komiteju un domes sēdes
OKTOBRĪ
13.10.
13.10.
20.10.
27.10.

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.

Mainīts SIA “Kolkas ūdens” tālruņa numurs.
Turpmāk zvanīt 29155184.
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AUTOBUSU KUSTĪBAS SARAKSTS
NO 01.09.2017. LĪDZ 20.06.2018.
DUNDAGA-MAZIRBE-KOLKA (6001)			

		
1
Dundaga
2
Mazā skola
3
Neveja
4
Slītere
5
Mazirbe
6
Pitrags
7
Saunags
8
Vaide
9
Kolka

↓6:30
─
6:40
6:45
6:55
7:05
7:10
7:15
7:25

No rīta

VĪDALE-KAĻĶI ( 6008)

			
1 Dundaga
2 Alakste
3 Kaļķi
4 Žagatas
5 Akmeņdārzi
6 Rīgzemes
7 Vīdale
8 Zaķi
9 Mazā skola
10 Dundaga
			

No rīta
↓7:10
7:15
7:20
7:25
7:30
7:40
7:45
7:50
7:57
8:00

Pēcpusdienā
17:25
17:20
17:15
17:10
17:05
16:55
16:50
16:45
16:38
↑16:35

SABDAGAS (6000)		

				 No rīta
1 Dundaga
↓8:35
2 Mazā skola
─
3 Sabdagas
8:40
4 Mazā skola
8:47
5 Dundaga
8:50
			

Pēcpusdienā
↓15:45
15:47
16:00
─
16:10

NEVEJA-OSTE (5999)

			
1 Dundaga
2 Mazā skola
3 Oste
4 Neveja
5 Mazā skola
6 Dundaga

No rīta
↓7:50
─
7:55
8:05
8:23
8:25

Pēcpusdienā
16:45
─
16:40
16:30
16:13
↑16:10

KAĻĶI-ŽAGATAS (5997)

				
1 Dundaga
2 Mazā skola
3 Alakste
4 Kaļķi
5 Žagatas
6 Akmeņdārzi
7 Žagatas
8 Seņķi
9 Kaļķi
10 Alakste
11 Dundaga

$

No rīta
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Pēcpusdienā
↓14:55
14:57
15:05
15:15
15:18
15:21
15:25
15:30
15:35
15:38
15:45

8:25
8:23
8:10
8:05
7:55
7:50
7:45
7:40
↑7:30

Pēcpusdienā
↓16:10
16:13
16:25
16:30
16:45
16:55
17:00
17:05
17:10

18:10
─
18:00
17:55
17:45
17:35
17:30
17:20
↑17:15

KAĻĶI (6011)		

			
No rīta
1 Dundaga		 ↓7:00
2 Alakste
7:05
3 Piltene
7:15
4 Kaļķi
7:20
5 Seņķi
7:25
6 Kaļķi
7:30
7 Alakste
7:35
8 Jaunšķēpiņi
7:42
9 Dundaga
7:50

Pēcpusdienā
18:00
17:55
17:45
17:40
17:35
17:30
17:25
17:18
↑17:10

PĀCE (6009)		

		
1 Dundaga
2 Mazā skola
3 Pāce
4 Jaunķeģi
5 Kaziņas
6 Jaunķeģi
7 Pāce
8 Mazā skola
9 Dundaga

No rīta
↓8:25
─
8:35
8:37
8:40
8:43
8:45
8:52
8:55

Pēcpusdienā
↓15:45
15:48
16:00
16:02
16:05
16:08
16:10
─
16:20

TIŅĢERE (5998)

				 No rīta Pēcpusdienā
1 Dundaga
↓8:00
↓15:45
2 Mazā skola
─
15:47
3 Eniņi
8:05
15:50
4 Dinsberga muzejs 8:08
15:53
5 Plintiņi
8:10
15:55
6 Tiņģere
8:15
16:00
7 Plintiņi
8:30
16:15
8 Dinsberga muzejs 8:35
16:20
9 Eniņi
8:40
16:25
10 Mazā skola
8:48
─
11 Dundaga
8:50
16:35
			
REISA IZPILDES DIENAS: 1, 2, 3, 4, 5
PĀRVADĀTĀJS: IK “Auto un Būve”
Tālrunis uzziņām 63232318,
mob. +371 29921595

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ
Dundagas novada Pašvaldības policija augustā ir saskārusies ar dažādu veidu
konfliktu situācijām. Īpaši nopietns konflikts
ir izvērsies par atkritumu dedzināšanu
īpašumos. Par to dažkārt liecina raksturīgie
dūmi, kas jo sevišķi bieži redzami un saožami
bezvēja dienās pavasaros un rudeņos, kad
cilvēku kārtības mīlestība izpaužas īpaši
stipri. Dedzinot sadzīves atkritumus, rodas
īpatnēja deguma smaka, kas bieži traucē kaimiņiem un var pat bojāt veselību arī pašiem
atkritumu dedzinātājiem. Atkritumu dedzināšana ir kaitīga gan dabai, gan cilvēkiem.
Sadedzināšana redzamos atkritumus pārvērš
citos – neredzamos, bet daudz bīstamākos.
Un neredzamais ienaidnieks vienmēr ir
bīstamāks, jo tas slēpti var darboties ilgi un
pamatīgi. Ja visi savulaik būtu cītīgi mācījušies ķīmiju, atkritumu dedzinātāju noteikti
būtu mazāk – gan to, kuri pēc piknika turpat
ugunskurā sadedzina plastmasas pudeles
un iepakojuma maisiņus, gan to, kuri mājas
krāsnī regulāri dedzina sadzīves atkritumus.
Pašvaldības policija atgādina, ka sadzīves
atkritumu dedzināšana ir administratīvi sodāma rīcība. Sadzīves atkritumu dedzināšana
ir nepareiza atkritumu apsaimniekošana.
Jebkuram atkritumu radītājam būtu jāpiedalās
pašvaldības organizētajā atkritumu izvešanā,
kā tas ir norādīts saistošajos noteikumos
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Dundagas novadā”.

Godātie suņu īpašnieki! Pašvaldības
policija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem suņu īpašnieka pienākums ir:
v nodrošināt suņu regulāru vakcinēšanu
pret trakumsērgu;
v nodrošināt, lai suns neapdraudētu un
netraucētu cilvēkus un citus dzīvniekus;
v nepieļaut suņu klaiņošanu un atrašanos publiskai lietošanai paredzētā teritorijā
bez saimnieka uzraudzības;
v izvest suņus pastaigā pavadā un ar
uzliktu uzpurni (izņemot dekoratīvos suņus).
Informējam, ka par suņu turēšanas
noteikumu neievērošanu, vainīgās personas
tiks sauktas pie administratīvās atbildības
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pantu. Aicinām savus
mīluļus pieskatīt un neļaut tiem patvaļīgi
klaiņot. Nesagādāsim nepatīkamus mirkļus
sev un citiem!
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. 09.00 līdz 12.00. Anonimitāte garantēta.
Pašvaldības policijas vadītājs
Jānis Skujiņš
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SOCIĀLĀ JOMA

Dundagas novada Sociālais dienests
Dundagas novada pašvaldības Sociālais dienests ir Dundagas novada domes
izveidota pašvaldības iestāde, kas sniedz
sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Dundagas novada
pašvaldības iedzīvotājiem. Sociālā dienesta darbības mērķis ir profesionāli izvērtēt
Dundagas pašvaldības teritorijā dzīvojošo
iedzīvotāju sociālās vajadzības, sniegt sociālo palīdzību un kvalitatīvus sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju
sabiedrībā. Sociālais dienests sadarbojas
ar citām institūcijām, lai veidotu kopīgu izpratni par problēmām, pilnīgāku un objektīvāku skatījumu, attīstītu komandas darbu
un radītu priekšnoteikumus profesionālai
un efektīvai palīdzībai klientiem. Svarīgākie
sadarbības partneri ir bāriņtiesas speciālisti, ārstniecības personas, pedagogi, citu institūciju sociālā darba speciālisti, policijas
pārstāvji. Sociālā dienesta speciālisti savu
darbu veic saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem – likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem.
Dundagas novada Sociālajā dienestā
strādā:
v Sociālā dienesta vadītājs,
v sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām,
v sociālais darbinieks ar ģimenēm un
bērniem,
v sociālais darbinieks,
v sociālās palīdzības organizators,
vaprūpētājs.
Sociālā dienesta darbinieki apmeklētājus pieņem Dundagā, kā arī Kolkā. Apmeklētāju pieņemšana Dundagā, Talsu ielā 7,
ir pirmdienās 9–12 un 13–18, trešdienās
9–12 un 13–16, piektdienās 9–12. Kolkas
pagasta pārvaldē apmeklētāju pieņemšanas laiks ir ceturtdienās 8–14. Ikvienam
Dundagas novada iedzīvotājam iespējams
iepriekš vienoties par tikšanās laiku vai
saņemt informāciju, sazinoties pa tālruni
63200803. Informācija atrodama arī Dundagas novada pašvaldības mājaslapā www.
dundaga.lv.
Lai saņemtu palīdzību, ir jāiesniedz noteikts dokumentu kopums saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, sociālā darba speciālisti izvērtē situāciju un tiek pieņemts
lēmums par nepieciešamo sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību.
Dundagas novadā pašvaldība izmaksā
šādus sociālās palīdzības pabalstus:
v pabalstu garantētā minimālā iztikas
līmeņa nodrošināšanai,
v dzīvokļa pabalstu,
v dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim
un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības,
v pabalstu veselības aprūpei,
v pabalstu bērna izglītībai,
v pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai,
v pabalstu apbedīšanai,
v pabalstu ārkārtas situācijā.
Dundagas novadā pašvaldība izmaksā
šādus speciālos pabalstus:
v pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā,
v pabalstu personai pēc atgriešanās
no ieslodzījuma,
v pabalstu daudzbērnu ģimenei,
v pabalstu atsevišķām sociālajām grupām,
v pabalstu noteiktu vecumu sasniegušai personai,

v pabalstu politiski represētajām personām vai nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem,
v pabalstu personas nāves gadījumā.
Dundagas novadā pašvaldība nodrošina vai organizē šādu sociālo pakalpojumu
saņemšanu:
v sociālā darba pakalpojums,
v aprūpes mājās pakalpojums (plānots
atsākt),
v higiēnas pakalpojums,
v sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem,
v sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām,
v diennakts uzturēšanās pakalpojumi
krīzes situācijā,
v asistenta pakalpojumi pašvaldībā.
Jau sākot no 1991. gada, visā Latvijā
nepārtraukti notiek sociālās sfēras attīstība. Ļoti svarīgs posms sociālo jautājumu
risināšanā un atbalsta sniegšanā ir pašvaldības un to izveidotie sociālie dienesti.
Ikviena Latvijas pašvaldība tiecas radīt sistēmu, kura vajadzības gadījumā spēj sniegt
drošu atbalstu saviem cilvēkiem. Dundagas novada Sociālā dienesta uzdevums ir
nodrošināt pieejamus sociālos pakalpojumus, lai sekmētu novada iedzīvotāju sociālo iekļaušanu un veicinātu nabadzības
mazināšanos. Ir jāattīsta sabiedrībā balstīti
pakalpojumi un šo pakalpojumu atbilstība
katra klienta individuālajām vajadzībām.
Liela nozīme tiek pievērsta sociālo pakalpojumu sniedzēju darba kvalitātei. Labklājības ministrija iepriekšējā gada nogalē
konstatējusi, ka Dundagas novada Sociālā
dienesta (kā reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēja) struktūrvienības pansija
“Jaundundaga” neatbilst prasībām, kuras
ar Ministru kabineta noteikumiem noteiktas katram sociālo pakalpojumu sniedzējam. Vissvarīgākās problēmas, kuras nav
iespējams novērst bez ievērojamu finanšu līdzekļu ieguldījuma, ir vides pieejamība “Jaundundagas” ēkā, kā arī personāla
nepietiekamība. Tādēļ Dundagas novada
dome nolēma, ka sociālais pakalpojums
tādā veidā kā līdz šim (institucionālā vidē)
pansijā “Jaundundaga” vairs netiks sniegts,
bet turpmāk esošajiem klientiem tiks nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums, izvērtējot katra individuālās vajadzības.
Arī Dundagas novada Sociālais dienests
ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzējs,
tādējādi tā darbība jāveic saskaņā ar prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
Labklājības ministrija 2016. gada nogalē
sniedza savu atzinumu par nepieciešamajiem uzlabojumiem un veicamajām
pārmaiņām. Nopietns jautājums ir vides
pieejamība gan Dundagā, Talsu ielā 7, gan
Kolkā, pagasta pārvaldes ēkā. Telpām jābūt aprīkotām un pielāgotām personām
ar kustību traucējumiem. Telpas Dundagas
Sociālajā dienestā Dundagā, Talsu ielā 7,
neatbilst prasībām nodrošināt konfidencialitāti, nav iespējams telpu plānojumu,
daudzumu un veidu pielāgot tā, lai tās
atbilstu klientu vajadzībām un risināmo
problēmu specifikai. Labās prakses piemēri liecina, ka piemērota vide veicina un nodrošina kvalitatīvāku sociālo pakalpojumu
sniegšanu. Dundagas novada pašvaldības
amatpersonas izvērtēs situāciju novadā
kopumā un lems par piemērotāko Sociālā
dienesta atrašanās vietu.
Dundagas novada Sociālā dienesta
vadītāja Dace Upleja
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2017. gada SEPTEMBRIS

Amaze me LEADER*
Somijā 2017

Starptautiskajā piedzīvojumu
seminārā jauniešiem, kas šogad
norisinājās Somijā no 13. līdz 20.
augustam, pavisam piedalījās 52
jaunieši no 4 dažādām valstīm –
Latvijas, Igaunijas, Somijas un Skotijas. Biedrība “Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija” no savas rīcības
teritorijas sūtīja 3 jauniešus — Kristu Iesalnieku, Reini Valdmani un
Kristīni Savicku.

Mūsdienīgā veidā palielinājām
zināšanas par LEADER projektu aktivitātēm Somijā un kopā ar dažādu
kultūru jauniešiem centāmies palīdzēt vietējiem uzņēmējiem ar jaunām idejām nākotnes attīstībai.
Piedzīvojumiem pilna nedēļa!
Līdzko ieradāmies Helsinku lidostā,
mūs sadalīja 15 jauktās automašīnu
grupās pa 3 vai 4 cilvēkiem vienā
spēkratā, pēc tam kopīgi pildījām

Biedrības “Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija” paziņojums
Biedrība
“Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Eiropas
Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda
(EJZF) Latvijas Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.
– 2020. gadam apakšpasākuma
43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.3. “Vides
resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” un 43.02.4. “Zvejas vai
jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2017. gada 20. oktobra
līdz 2017. gada 21. novembrim.
Sludinājuma kopsumma: 381
880,89 EUR.
Projektu darbības teritorija:
Dundagas novada Kolkas pagasts,
Ventspils novada Jūrkalnes, Tārga
les, Užavas, Vārves pagasti un
Ventspils pilsēta.
Projektu īstenošanas termiņš:
Infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.
Finansējuma sadalījums izsludinātajās rīcībās:
EJZF2: Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana,
tūrisma pakalpojumu piedāvājuma
paplašināšana, šajā kārtā piešķirtais
finansējums – 72 918,91 EUR.
EJZF3: Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana

un kultūras mantojuma pieejamība, šajā kārtā piešķirtais finansējums – 308 961,98 EUR.
Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības mājaslapā:
http://www.ziemelkurzeme.lv/
projects/fisheries/ZKriteriji.
Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015. – 2020.
gadam var iepazīties un iesniegt
projekta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā
Dundagā, Pils iela 14 (Dundagas
pils otrā stāvā, pils administrācijas
telpās) vai Ventspilī Skolas iela 4
(Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).
Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā: www.
ziemelkurzeme.lv, Lauku atbalsta
dienesta (LAD) mājaslapā: www.
lad.gov.lv.
Kontaktpersonas:
1. Koordinatore Gunta Abaja –
tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
2. Konsultante Evita Roģe – tel.
29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv.
Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā EPS, kā
arī elektroniska dokumenta formā,
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu
“Elektronisko dokumentu likumā”
noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@
lad.gov.lv.
Biedrības “Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija” koordinatore
Gunta Abaja

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

uzdevumus un devāmies nedēļu
ilgā piedzīvojumā. Pašiem dalībniekiem bija arī jāstūrē komandai
iedalītā automašīna. Liela atbildība
un piedzīvojums vienlaikus! Katras
dienas aktivitātes redzējām ar īpaši
šim semināram izveidotu telefona
aplikāciju palīdzību, sekojot kartē
norādītiem punktiem un vietām,
kur mums ir jānonāk. Katra atskaites vieta deva tālākās norādes, tā-

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

pēc kļūdīties nebija vēlams.
Nedēļas laikā apceļojām apkārt
Somijas lielākajam ezeram Saimā.
Piepildīta bija ik stunda, katru dienu devāmies uz jaunu teritoriju un
apmeklējām vairākus uzņēmumus
vienā dienā. Tos iepazinām, redzot
vietējo ikdienas darbu, klausoties
stāstos un pašiem līdzdarbojoties.
Tā savstarpēji apmainījāmies vērtībām, un ieguvēji bijām gan mēs,
gan vietējie uzņēmēji un jaunieši.
Somijas daba, kalnu takas, kanoe
laivu izbrauciens, dažādu veidu
somu pirtis, izbrauciens ar vikingu
laivu, dabas meistarklases un pats
piedzīvojumu brauciens bija neaizmirstams. Perfekti bija saplānotas
visas aktivitātes un viss piedzīvoju-

mu seminārs kopumā.
Vērtīgākās atziņas, iepazīstot
Somijas uzņēmējus, ir par veidu, kā
viņi savstarpēji sadarbojas. Proti,
somi maksimāli izmanto dabas un
citus pieejamos resursus, saglabā
vēsturiskās vērtības un objektus,
lai cilvēkiem būtu patiesi pilnvērtīgs
priekšstats par pagātni un tagadni.
Ja vien kādam ir vēlme palikt savā
dzimtajā vietā vai ir ideja, kā atdzīvināt ko sen aizmirstu, tad LEADER
paver lieliskas iespējas iegūt atspērienu savai idejai.
* Amaze me LEADER – Pārsteidz
mani LEADERī
Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” jauniešu pārstāve
Kristīne Savicka

Kolkā sākta Pastnieku ēkas pārbūve
Septembra sākumā sākti
Pastnieku ēkas pārbūves darbi
Kolkā projekta “Kolkas lībiskā un
zemūdens mantojuma sinerģija
ar vēstures un kultūras tūrisma
apriti” (projekta Nr. 16-08-FL04F043.0203-000001), kas ir aizsākums triju projektu realizācijas
ciklam, kas noslēgsies 2019.
gadā.
Ar Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu realizēs:
1) EJZF pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana” rīcība
“Piekrastes teritoriju publiskās
infrastruktūras
pilnveidošanas
un kultūras mantojuma pieejamība” projekts “Kolkas lībiskā un
zemūdens mantojuma sinerģija
ar vēstures un kultūras tūrisma
apriti”;
2) ERAF (Interreg VA, Estonia–
Latvia) projekts “Development
and promotion of small ethno-
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cultural regions as tourism destinations – UNESCO tourism”;
3) ERAF (SAM 5.5.1) projekts
“Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma
piedāvājuma attīstība”.
Pašlaik iesāktā projekta “Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti” gaitā veiks
Pastnieku ēkas nojaukšanu, tās
vietā uzbūvējot jaunu, kur būs
ekspozīciju zāle un informācijas
punkts, konferenču zāle ar mūsdienīgu aprīkojumu, palīgtelpas
un personāla darba telpas. Tāpat
labiekārtos teritoriju, iegādāsies
aprīkojumu un izstādāmos priekšmetus. Turpmāko objekta uztu-

Kolkā atjaunota ietve

rēšanu nodrošinās no Dundagas
novada pašvaldības budžeta.
Projekta mērķis ir saglabāt
un popularizēt novadam raksturīgo lībiešu nemateriālās kultūras
mantojumu un veicināt pieejamību vietējam zemūdens mantojumam, izveidojot daudzfunkcionālu Lībiešu saieta namu un
zemūdens mantojuma eksponēšanas vietu.
Projekta kopējās izmaksas
ir 449 648,69 eiro, no tiem 399
999,99 eiro ir pieejams kā publiskais finansējums no Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda.
Projektu paredzēts īstenot līdz
2018. gada 21. novembrim.
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja Inguna Pekmane
Šovasar Kolkā turpinājās gājēju
ietves renovācija autoceļa “P131”
posmā “Delfīni” –”Dzelmes”.
Veicot 3. kārtas darbus, ietve ir
atjaunota 417 metru garā posmā.
1. un 2. posma darbus veica
2014. gadā, kad gājēju ietvi izbūvēja
952 metru garumā. Lai uzlabotu satiksmes drošību, atsevišķos posmos
starp brauktuvi un ietvi uzstādītas
norobežojošas barjeras.
Kopumā jaunais bruģakmens
trotuārs ir ieklāts turpat pusotra kilometra – 1369,51 metru – garumā.
3. kārtas darbus veica IK “Jūrmalnieki AI”, un to izmaksas ir 42 476,67
eiro, kas segtas no pašvaldības budžeta.
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja Inguna Pekmane
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Šovasar Dundagā ierīkotas vairākas
atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vietas

v Ir pabeigta projekta “Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšana Dundagā” (projekta Nr.
16-08-AL17-A019.2201-000002)
realizācija, kā rezultātā Dundagā
Mazās skolas sporta laukumā uzstādīti āra trenažieri.
Daļa no tiem ir daudzfunkcionāli – lietojami vairākiem cilvēkiem
vienlaikus. Trīs no vingrošanas rīkiem ir piemēroti arī vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem.
Projekta kopējās izmaksas – 13
934,54 eiro, no tām 12 541,09 eiro
– no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Darbus veica SIA
“Saukumi” un SIA “Z Company”.
v Pie bērnudārza “Kurzemīte”, realizējot projektu “Publiskā
bērnu rotaļu un atpūtas laukuma
ierīkošana Dundagā” (projekta Nr.
16-08-AL17-A019.2202-000004), ir
izveidots publiski pieejams bērnu
rotaļu un atpūtas laukums.
Tas galvenokārt paredzēts 6–12
gadus veciem bērniem, bet atsevišķi rotaļu elementi – arī pašiem mazākajiem – 1,5–7 gadus veciem bērniem. Rotaļu laukumā ir uzstādītas
atsperšūpoles, divi rotaļu kompleksi
ar vairākiem šķēršļu elementiem,
šūpoles ar grozu, labirints ar metāla
šķēršļiem un līdzsvara baļķi. Tāpat ir
pārbūvētas divas nojumes, ierīkoti
soli, atkritumu urnas un velosipēdu
turētājs.
Projekta kopējās izmaksas ir 42
513,00 eiro, no tiem 38 261,70 eiro
publiskais finansējums no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Rotaļu un labiekārtojuma elementus uzstādīja SIA “MK Dizains”,
bet nojumes pārbūvēja SIA “LEB”.
v Vēl viens bērnu aktīvās
atpūtas rotaļu laukums ierīkots
Dundagā, Stacijas dārza teritorijā,
– projekts “Aktīvās atpūtas vietas
“Stacijas dārzs” ierīkošana Dundagā” (projekta Nr. 16-08-AL17A019.2201-000003).
Sākotnējā iecere par rotaļu
laukumu šajā vietā nāca no bērnu vecākiem, jo līdz šim Dundagā
nebija piemērotas atpūtas vietas
bērniem. Ieceri no sākuma līdz pat
realizācijai atbalstīja “Dundagas novada atbalsta biedrība”. Lai nonāktu

līdz rezultātam, sākotnēji tika vākti
ziedojumi, bet vēlāk, iesaistoties
pašvaldībai un piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu, iecere
realizējās.
Stacijas dārza atklāšana notika
ar vērienīgu pasākumu 10. septembrī, kas tika organizēts gan ar
ziedotāju, gan pašvaldības atbalstu,
iepriecinot klātesošos ar Liepājas
ceļojošā cirka “BEZTEMATA” izrādi,
gan loteriju un citiem pārsteigumiem.
Tagad šī agrāk pamestā un nepievilcīgā teritorija pārtapusi par
bērnu iecienītu atpūtas vietu. Dārza
galvenais elements ir rotaļu bānītis,
kas atgādinās, ka Stacijas māja reiz
kalpoja par pieturvietu visiem, kuri
izmantoja Dundagas mazbānīša
maršrutu 20. gs. 30. gados. Šķēršļu
joslā ir virvju siets, baļķu un laipu
dēlīšu šķēršļi, dažādas platformas,

kāpelēšanas tīkls un citi elementi.
Pašvaldība papildus projektā plānotajam ir uzstādījusi arī citus labiekārtojuma elementus: soliņus, atkritumu urnas, informatīvo stendu,
apgaismojumu un videonovērošanas kameras. Stacijas dārzu arī turpmāk plānots papildināt gan ar rotaļu
elementiem, gan apstādījumiem.
Pašvaldība ir izstrādājusi šī paša laukuma otrās kārtas labiekārtojuma
projektu, kurā plānots papildināt
laukumu ar vēl citiem aktīvās atpūtas elementiem, ko plānots īstenot
līdz 2020. gadam.
Realizētā projekta kopējās izmaksas ir 18 572,31 eiro, no tiem
13 500,00 eiro ir publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai. Darbus veica
SIA “Pretpils”.
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja Inguna Pekmane
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SPORTS

Novada atklātajā pludmales Spēka diena
volejbola čempionātā
novadā
9. septembrī Dundagas mazās skolas un Kolkas pamatskolas
sporta laukumā norisinājās Spēka diena.
Sākot no plkst. 10.00 līdz
16.00 ikvienam bija iespēja
pārbaudīt savus spēkus pievelkoties, pietupienos un plankā.
Pavisam kopā abos punktos reģistrēti 50 dalībnieki, kopumā pievelkoties 403 reizes, veikto pietupienu skaits – 4723 reizes, planka
kopējais laiks – 1 stunda 41 minūte 55 sekundes.
Tamāra Kaudze

KASPARA BITES FOTO

Dundagas novada atklātais
čempionāts pludmales volejbolā
ir noslēdzies. Kopumā aizvadīti
četri posmi, kas aptver mūsu novadu, – Dundagā, Kolkā, Mazirbē un
fināla posms Dundagā, kurā, spītējot lietum, dalībnieki nobalsoja par
spēlēm. Volejbols ir dundadznieku
sirdīs! Spēlētāji dalījās amatieru un
entuziastu grupās, kurās par katru
nospēlēto posmu saņēma reitinga
punktus. Kopvērtējumā par labāko
amatieru grupā atzina Aldi Avotiņu, otro vietu dalīja Matīss Pētersons, Ernests Salcevičs, Jēkabs
Avotiņš, bet trešo vietu izcīnīja

Jānis Māgurs. Tikpat spraigas spēles notika entuziastu starpā, kur
pirmo vietu ieguva Dāvis Alkšbirze
un Edgars Engelbergs, otro vietu
saņēma Ieva Jānberga un Ģirts
Jānbergs, bet trešo vietu sadalīja
Alise Ralle, Raitis Kristiņš un Jānis
Langzams.
Sporta klubs “Dundaga” saka
lielu paldies visiem dalībniekiem,
Kolkas sporta klubam un atbalstītājiem – Dundagas novada pašvaldībai, SIA “Autokada”, i/k “Luux”
un SIA “B basic”.
Uz tikšanos nākamgad!
Ance Kristiņa

Dundagas novada kauss pludiņmakšķerēšanā

9. septembrī Dundagas dīķī
uz saliņas Dundagas novada kausa izcīņa pludiņmakšķerēšanā
pulcēja 24 dalībniekus no dažā-

dām Latvijas vietām.
Sacensības Dundagā tiek rīkotas otro gadu, un redzams, ka dalībnieku un atbalstītāju šādam sporta

veidam netrūkst, jo tajās piedalās
gan bērni, gan pieaugušie.
Bērnu grupā augstāko vietu
izcīnīja Francis Blumentāls, otro
vietu ieguva Ralfs Dubovičs, savukārt trešo – Marks Sudmals.
Sacensību uzvarētāji pieaugušo grupā:
1. vieta – Alberts Radzēvičs (Talsi);
2. vieta – Igors Kude (Talsi);
3. vieta – Gatis Sudmals (Dundaga);
4. vieta – Vasilijs Kosenko (Talsi);
5. vieta – Māris Dubovičs
		
(Dundaga);
6. vieta – Raimonds Purniņš.
Talsinieks Vasilijs Kosenko ir
arī titula “Lielākā zivs” ieguvējs,
viņa loms svēra 460 gramus.
Paldies visiem dalībniekiem,
atbalstītājiem un palīgiem!
Tamāra Kaudze

Volejbolistu panākumi Kuldīgā
9. un 10. septembrī Kuldīgā norisinājās 52. starptautiskais turnīrs
volejbolā “Kurzemes kauss”, kurā
Dundagu pārstāvēja divas zēnu
komandas. D grupas zēni piecu komandu konkurencē ieguva 3. vietu.

Rubeņa kauss
26. augustā Kolkas ciema stadionā norisinājās ikgadējā Rubeņa kausa izcīņa. Šogad piedalījās
komandas no Tiņģeres, Kaltenes
un 2 ciema iedzīvotāju komandas.
Lai arī sākumā laiks bija drūms un
lietains, vēlāk mainoties uz saulainu, katra komanda izspēlēja 5 spēles – 3 grupu spēles, pusfināla un
spēli par medaļām. Jau 4. gadu pēc
kārtas turnīra kausu ieguva komanda “Kolka cool”, kura cīņā par kausu
apspēlēja “Tiņģeri”. 3. vietu izcīnīja
“Kolkas bankomāts”, kurā lielākoties spēlēja Kolkas jaunieši, uzvarot
Kaltenes “Autopilotu”.
Pirmo reizi šajā turnīrā vērtēja
arī labākos turnīra spēlētājus. Par
labāko uzbrucēju atzina Mairi Keheru no komandas “Kolka cool”,
kurš bija rezultatīvākais turnīrā. Labākais aizsargs no komandas “Kolkas bankomāts” – Kaspars Valbergs.
Kā arī labākais vārtsargs, kurš visā
turnīrā ielaida vismazāk vārtu, arī

no komandas “Kolkas bankomāts”
– Elvijs Stumbrs.
Komandā “Kolka cool” spēlēja: Reinis Kučers, Aivis Kuzmins,
Jānis Gološinskis, Mairis Kehers,
Henrijs Bernāns, Janeks Bite, Markuss Bernāns un Radovans Kevrelis.
Komandā “Tiņģere” spēlēja: Igors
Emerbergs, Aļģis Tomsons, Kevins Eizenbergs, Nauris Blaubergs,
Jānis Sīpols, Kristaps Nāckalns,
Mārcis Miķelsons un Raivis Donis.
Komandā “Kolkas bankomāts” spēlēja: Toms Tindenovskis, Eduards
Bergs, Elvijs Stumbrs, Julians Kevrelis, Kārlis Runcis, Mario Roze, Ričards Laukšteins, Kaspars Valbergs,
Aigars Aniņš un Verners Jurkāns.
Komandā “Autopilots” spēlēja:
Oskars Ašeradens, Tomass Štāks,
Salvis Beļaks, Jānis Trubiņš, Agris
Kolosko, Uģis Birkhāns, Romāns Žoluds un Jānis Kolosko.
Dundagas novada pašvaldības
sporta organizators Janeks Bite

Komandā spēlēja: Ernests
Šmēdiņš, Kristers Šulcs, Ingars
Blumbergs, Kevins Krasons, Deivids Sidra, Emīls Grīnerts, Edgars
Šmēdiņš, Indars Asars, Andis Grubenbergs, Ralfs Jasinovičs, Niklāvs

Krūmiņš. Par labāko spēlētāju
Dundagas komandā tika atzīts Indars Asars. C grupas zēnu komanda ieguva 5. vietu.
Treneres –
Gundega Lapiņa un Una Sila
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Iedvesmas avots
Viena liela daļa mēs dzīvojam daudzdzīvokļu mājās, kur
kopīpašuma daļa ir ne tikai kāpņutelpas un pagrabi, bet arī pagalms ir visiem viens, taciņa, pa
kuru jāiet, – arī kopēja. Cik daudz
ikdienas steigā mēs ievērojam to,
kas ir apkārt? Protams, laika zobs
ir nograuzis mājai kādu stūri vai ar
zāli aizaudzējis kādreiz iekoptos
celiņus, pazuduši kādreiz stādītie
ceriņi vai bērnu rotaļu laukumiņi... Apziņa, ka mēs paši esam atbildīgi par to, ko veidojam ap sevi,
par to, ka būs tikai tas, ko izdarīsim paši, neatnāk vienā dienā. Brīvības ielas 2. nama iedzīvotāji jau
vairāku gadu garumā katru gadu
vienojas kopējā darba dienā mājas labā. Tā tas notika arī augusta
izskaņā, kad kopīgiem spēkiem
tika labiekārtota mājas apkārtne
– izveidoti un atjaunoti celiņi mājas teritorijā. Priecēja ļoti kuplais
darbarūķu skaits (22!), un katram
atradās kur pielikt savu roku vai
savu prātu un izdomu. Neizsakāms prieks ir par mūsu mājas
jauniešu iesaistīšanos talkās, jo
tādās reizēs iegūstam visi – darbs
iet ātrāk uz priekšu un vīru zinā-

šanas un prasmes tiek nodotas
jaunajiem. Gribas uzteikt ikvienu,
kurš iesaistījās, bet īpaši Aldi Tīdemani un Sandi Hermani, jo viņu
padoms un prasmes mūsu mājai
ir neatsverami. Un kas var visus
vienot vairāk nekā kopīgs darbs
un uz ugunskura vārīta ārkārtīgi
gardā zupa, kuras autores ir nepārspējamās pavāres Kristīne Stare un Linda Pavlovska-Dišlere. Tas,
ka no zupas, kas lija pāri lielā katla
malām, katla dibenā palika vien
tik, cik vienā saujā sasmeļams, ir
vislielākā atzinība saimniecēm.
Ne jau pateicības un izteiktie
atzinības vārdi ir virzītājspēks, bet
gan šāda kopīga mājas cilvēku
darbošanās, un katru reizi mums
top plāni jau nākamajiem veicamajiem darbiem, jo apstāties
nevar… Katru gadu vismaz viens
lielāks darbs ir jāizdara.
Ļoti ceru, ka mūsu kopīgā darbošanās radīs iedvesmu arī citu
māju iedzīvotājiem, jo vienmēr
kaut ko mājai var uzlabot, pilnveidot, izveidot no jauna.
Lai mums visiem kopā veicas!
Brīvības ielas 2. mājas vecākā
Sandra Kokoreviča
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Pieredzes apmaiņas
brauciens uz Somiju

No 21. līdz 25. augustam notika trīs dienu pieredzes apmaiņas
brauciens uz Somiju, kas tika organizēts ar “Interreg Latvia – Lithuania Programme” projekta Nr.
LLI-010 “Dabas tūrisms visiem”
(UniGreen) atbalstu. Apmaiņas
vizītē piedalījās 34 Kurzemes reģiona pašvaldību, Kurzemes Tūrisma asociācijas, Dabas aizsardzības
pārvaldes, kā arī četru projekta
Lietuvas partneru (Žemaitijas Nacionālais parks, Biržu Reģionālais
parks, Aukštaitijas Nacionālais un
Labanoras Reģionālais parks, kā
arī Kretingas rajona pašvaldība)
pārstāvji. Dundagas novada pašvaldību pārstāvēja Dundagas novada Tūrisma informācijas centra
tūrisma pakalpojumu darbiniece
Ance Remesa.
Pieredzes apmaiņas brauciena laikā tika apmeklēti Lājalahti
dabas rezervāts, Nūksio Nacionālais parks, Aulanko dabas rezervāts, Pūrijervi-Isosuo Nacionālais
parks, Kurjenrahka Nacionālais
parks un Teijo Nacionālais parks.
Tika apskatīti dabas centri, ekspozīcijas un izstaigātas dabas

takas ar apskates objektiem, kas
pieejami cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Visos Somijas objektos mūs
sagaidīja dabas rezervāta un nacionālo parku pārstāvji, kas sniedza informāciju par dabas objektiem, parkiem, rezervātiem,
takām, to pieejamību, uzturēšanu, izmaksām – visiem Latvijas un
Lietuvas puses dalībniekus interesējošajiem jautājumiem.
Kopumā braucienā apskatītie
Somijas piemēri dabas tūrisma
pieejamībai paplašināja skatījumu
arī uz situāciju Latvijā, kad nebūt
nav vajadzīgs tik daudz, lai kāds
objekts vai vieta būtu pieejams arī
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Ir situācijas, kad grūtāk pieejamās
vietās lieti noder kāds cilvēks, kas
kā pavadonis var palīdzēt tikt stāvākā slīpumā vai kritumā, un ir situācijas, kad ar pareiziem materiāliem un konstrukcijām pieejamība
ir itin viegli panākama. Galvenais –
izmantot zīmes un piktogrammas
dabā un tūrisma materiālos, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām saprastu, ka pie mums ir objekti, uz ku-

riem tie var droši ceļot, un Latvijas
daba ir atvērta visiem. Ir situācijas,
kad visiem pieejamu var darīt kādu
nelielāku dabas takas daļu no visa
kopējā apskates apjoma, tomēr tā
ir iespēja kaut pamazām, bet padarīt dabu atvērtāku arī cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām. Būtiski, veidojot dabas takas vai objektus, atcerēties, ka jāpieaicina nevalstisko
organizāciju un citu institūciju pārstāvji, kas jau strādā ar cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, lai panāktu
iespējami labāko rezultātu. Tāpat,
veidojot pielāgotas dabas takas,
jāatceras, ka šo taku uzturēšana
arī prasa papildu darbu un resursus. Svarīgi arī mārketinga pasākumi, lai iedzīvotāji uzzinātu par tiem
pieejamām iespējām.
Somijā redzētais un dzirdētais
ir devis lielāku pieredzi un izpratni par dabas tūrisma pieejamības
jautājumiem, kā arī ļāvis apjaust,
ko varam darīt savās situācijās, lai
tās uzlabotu, papildinātu vai vienkārši darītu zināmas arī citiem.
Ance Remesa,
Dundagas novada Tūrisma
informācijas centrs

Atjaunoti Ostes kapu vārti
9. septembrī notika svinīga
Ostes kapu atjaunoto vārtu atklāšana. Pasākumu organizēja
Sandra Dadze un Daina Kaltniece, lai teiktu paldies visiem, kuri
iesaistījās un piedalījās, lai kapu
vārti iegūtu jaunu veidolu.
Viss aizsākās ar vecā kapu
koka zvanu torņa sašķiebšanos
2015. gadā un kapu pārzines
Sandras Dadzes lūgumu pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro kaut ko lietas
labā darīt.
Pirms jaunā zvanu torņa būves,
apsekojot kapu teritoriju, secināja, ka vajadzētu atjaunot arī vecos
mūra vārtus, kuri ik pa laikam tika
pielaboti. Tika nolemts vecos mūra
vārtus pilnībā nojaukt, pārmūrēt un
tajos uzmūrēt arī zvanu tornīti.
Pašvaldība kapu vārtu atjaunošanai no budžeta līdzekļiem
piešķīra 3500 eiro. Par tiem ir
pārmūrēti vecie mūra vārti, virs
kuriem ierīkota vieta zvanam un

uzstādīti divi mazie sānu vārtiņi.
Sandra Dadze vēlas pateikties
visiem, kuri iesaistījās un atbalstīja kapu vārtu pārbūves ideju:
Dundagas novada pašvaldībai par

finansiālo atbalstu, Saimnieciskā
dienesta vadītājam Andrim Kojro,
kurš uzklausīja iedzīvotāju ierosinājumu un visu pieskatīja, būvvaldes vadītājai Janitai Valterei par

praktiskiem padomiem un ieteikumiem, darbu vadītājam Jānim
Mauriņam, mūrniekam Aleksandram Rankam, kā arī metāla vārtu
autoram Viesturam Hartmanim

un visiem, kuri ikdienā rūpējas, lai
Ostes kapi būtu sakopti.
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
Inguna Pekmane

8

DUNDADZNIEKS

2017. gada SEPTEMBRIS

NOTIKUMU KALENDĀRS OKTOBRĪ
1. OKTOBRĪ 		
Eiropas putnu vērošanas dienas Kolkasragā
10.00 Simulācijas spēle jauniešiem “Iepazīsti savu pašvaldību”
		
sadarbībā ar Ventspils Jauniešu mājas pārstāvjiem
14.00 Dundagas pilī Igauņu ģimenes koncerts. Ieejas maksa –
		
2 eiro. Pensionāriem un invalīdiem ieeja bez maksas
15.00 Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu
		
baznīcas iesvētīšanas 20 gadu jubileja
7.OKTOBRĪ 17.00 Mākslas kolektīva “Plenitude of the World” koncerts
		
“Muzikālais ceļojums. Vācija”. Skanēs Baha, Ridinga,
		
Šūberta, Pahelbaha skaņdarbi. Ieeja brīva
12. OKTOBRĪ 16.00 Filmu vakars
			
14. OKTOBRĪ 13.00 Senioru rudens balle.
		
Par mūziku gādās Edgars Ziņģe
17. OKTOBRĪ 16.00 Vakars “Starp mums, meitenēm, runājot”
			
21. OKTOBRĪ 		
Sacensības jūras makšķerēšanā no krasta
21.00 Diskotēka
			
22. OKTOBRĪ 17.00 Ernesta Ābola jubilejas piemiņas pasākums
		
“Neiepazītais Ābols”
28. OKTOBRĪ 19.00 Leģendu nakts (līdz pulksten 23.00)
31. OKTOBRĪ 16.00 Helovīna pasākums
			
Katru trešdienu 17.15 Galda tenisa nodarbības
			

Sumināsim labākos!
Pateikties labākajiem darba
darītājiem ir Dundagas pagasta
laikā radīta tradīcija, kas izveidojusies kā stabila vērtība. Tas ir veids,
kā pašvaldība var iedzīvotājiem
pateikt paldies par darbu un sabiedrisko aktivitāti. Tādēļ aicinām
arī jūs, aizpildot anketu, izteikt savus ieteikumus Dundagas novada
Dundagas un Kolkas pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju apbalvošanai
ar novada prēmiju un pateicības
rakstiem valsts svētku pasākumos
Dundagā un Kolkā.
Goda rakstu piešķir par personas nozīmīgu un ilgstošu devumu
Dundagas novada iedzīvotājiem.
Atzinības rakstu piešķir par
personas nozīmīgu devumu

Dundagas novada iedzīvotājiem
iepriekšējā gadā, piemēram, nozīmīga saimnieciskā darbība, nozīmīgs ieguldījums ģimenes vērtību
stiprināšanā, nozīmīgs ieguldījums
izglītības, kultūras, sporta vai sabiedriskajā jomā, drošsirdība.
Pateicības rakstu piešķir par
personas nozīmīgiem sasniegumiem, piemēram, izglītojamā un
pedagoga nozīmīgiem sasniegumiem Kurzemes novada, valsts vai
starptautiska mēroga mācību olimpiādēs, konkursos un sacensībās;
personas sasniegumiem saimnieciskajā, izglītības, kultūras, zinātnes,
sporta u. c. jomās, sasniegumiem
Dundagas novada popularizēšanā.
Ierosinājumus par pašvaldības

Kolkasragā
Brīvā laika pavadīšanas
centrā Dundagā
Dundagas pilī
Kolkā
Kolkas tautas namā
Brīvā laika pavadīšanas
centrā Dundagā
Kolkas tautas namā
Brīvā laika pavadīšanas
centrā Dundagā
Kolkasragā
Brīvā laika pavadīšanas
centrā Dundagā
Dundagas pilī
Dundagas pilī
Brīvā laika pavadīšanas
centrā Dundagā
Brīvā laika pavadīšanas
centrā Dundagā

apbalvojuma piešķiršanu izskatīs domes apstiprināta Apbalvojumu piešķiršanas komisija.
Komisijas sēdes būs slēgtas, pēc
vajadzības pieaicinot apbalvojamo izvirzītājus. Iedzīvotāji varēs
aizpildīt un iesniegt anketas norādītajās vietās.
Anketas varat saņemt novada
pašvaldībā, Kolkas pagasta pārvaldē, pašvaldības iestādēs un tirdzniecības vietās, kā arī elektroniski
Dundagas novada pašvaldības
mājaslapā.
Aicinām būt atsaucīgiem un
līdz 20. oktobrim izvirzīt apbalvošanai savus darbīgos līdzgaitniekus. Aizpildītās anketas jāiesniedz
domes ēkā Dundagā vai Kolkas
pagasta pārvaldē.
Apbalvojumu komisijas
vadītāja vietniece Ruta Bērziņa

Konkurss “Latvijas lauki
gadsimtu griežos”
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā
ar Zemkopības ministriju,
Eiropas Parlamenta deputāti
Sandru Kalnieti, “Latvijas
Avīzi” un portālu Laukos.lv,
godinot Latvijas simtgadi,
izsludina fotogrāfiju, zīmējumu un gleznojumu konkursu
“Latvijas lauki gadsimtu griežos” un aicina tajā piedalīties
ikvienu Latvijas iedzīvotāju.
Darbus konkursam var iesūtīt
no 5. septembra līdz 5. decembrim.
Konkursa mērķis ir popularizēt Latvijas laukus, parādot
vērtības, ar kurām lepojamies
– lauku sētas skaistumu un
unikalitāti, zemnieka darbu un
tā attīstību cauri gadsimtiem,
kā arī Latvijas lauku ainavas
skaistumu ikviena mākslinieka acīm. Latvijas iedzīvotāji
tiek aicināti pāršķirstīt savus
albumus un izveidot divu
fotogrāfiju salikumu, parādot
lauksaimniecības un lauku
pagātni un tagadni, vai attēlot zīmējumos vai gleznojumos skaistākās Latvijas lauku
ainavas.
Konkursam ir jāiesūta divu
fotogrāfiju salikums tēmās

“Zemnieka darbs cauri gadsimtiem” un/vai “Lauku sēta
cauri gadsimtiem”, kurā viena
fotogrāfija uzņemta šajā
gadsimtā un otra – iepriekšējā
gadsimta sākumā. Savukārt
par tēmu “Latvijas lauku
ainava” māksliniekiem jāiesūta pašu zīmēti vai gleznoti
darbi. No konkursa labākajiem
darbiem veidos izstādi Likteņdārza daudzfunkcionālajā
sabiedriskajā ēkā, kuru atklās
2018. gada 4. maijā.
Katras nominācijas trīs
labāko darbu autori iegūs
iespēju apmeklēt Eiropas
Parlamentu Briselē 2018. gada
rudenī, bet autoram, kura
darbs skatītāju balsojumā
izstādes atklāšanas pasākumā saņems vislielāko balsu
skaitu, tiks piešķirta simpātiju
balva – mākslinieces Džemmas
Skulmes glezna.
Ar konkursa “Latvijas lauki
gadsimtu griežos” nolikumu
un pieteikuma anketu var
iepazīties biedrības “Latvijas
Zemnieku federācija” interneta lapā www.lzf.lv.
Biedrības “Latvijas
Zemnieku federācija” biroja
vadītāja Aiga Kuzma

Publiskajai apspriešanai nodota Dundagas
Novērtē savas
novada teritorijas plānojuma 2. redakcija
pašvaldības
sniegto atbalstu
Lai noteiktu
labākās pašvaldības, kas nodrošina
lielāko atbalstu,
daudzveidīgākos
un pieejamākos
pakalpojumus ģimenēm ar bērniem,
Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija
šogad pirmo reizi rīko konkursu
“Ģimenei draudzīga pašvaldība”.
Laikā no 2017. gada 2. līdz 31.
oktobrim aicinām ikvienu novērtēt pašvaldības sniegto atbalstu
ģimenēm dažādās jomās. Lai
sniegtu vērtējumu, ir nepieciešams
reģistrēties ar savu “Facebook” vai
“Draugiem” profilu vai e-pasta adresi
www.vietagimenei.lv/ konkurss.
Ikviens, kurš sniegs vērtējumu kaut vai par vienu pašvaldību,
piedalās izlozē, kurā katru nedēļu
iespējams laimēt dāvanu karti 50 eiro
vērtībā ģimenes izklaidēm un citas
veicināšanas balvas.
Pašvaldību sniegto atbalstu
ģimenēm vērtē ne tikai konkursa
komisija, balstoties uz pašvaldību
iesniegto informāciju, bet savu vērtējumu ir aicināts sniegt ikviens Latvijas iedzīvotājs. Tas tiks ņemts vērā,
izvēloties konkursa uzvarētājus.

Saskaņā ar Dundagas novada
domes 22.09.2017. sēdes lēmumu no 2.10.2017. līdz 20.10.2017.
publiskajai apspriešanai ir nodota
Dundagas novada teritorijas plānojuma 2. redakcija.
Ar teritorijas plānojuma 2. redakciju publiskās apspriešanas laikā var
iepazīties Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā, darba laikā,
Kolkas pagasta pārvaldē “Brigās”,
Kolkā, darba laikā un pašvaldības
tīmekļa vietnē www.dundaga.lv.
Rakstiski priekšlikumi līdz

publiskās apspriešanas beigām iesniedzami un adresējami Dundagas
novada pašvaldībai uz adresi: Pils
iela 5–1, Dundaga, Dundagas pag.,
Dundagas nov., LV-3270, vai Kolkas
pagasta pārvaldei uz adresi: “Brigas”, Kolka, Kolkas pag., Dundagas
nov., LV-3275.
Apmeklētājus piektdienās
no plkst. 8.00 līdz 15.00 pieņem
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Pils
ielā 14, Dundagā.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns

PATEICĪBA

Esi ar manām plaukstām,
Es ar tavējām būšu.
Pasildi manus pirkstus
Mirklīti, stundiņu, mūžu.
(M.Laukmane)

Bērni ar savām ģimenēm saviem vecākiem novēl vairāk skaistu un
gaišu brīžu viņu mūžā. Vecāki, kas nodzīvojuši tik daudz laimīgus
gadus laulībā un rāda piemēru citiem, visiem ir kā paraugs. Novēlu arvien vairāk ģimenēm Latvijā izjust šādus burvīgus brīžus un
vēlos pateikties Dundagas novada pašvaldībai, domes priekšsēdētājam un Dzimtsarakstu nodaļai par atsaucību.
Ilgvars Priedītis

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 zinas@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. 9 (226). 2017. gada septembris.
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