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DUNDAGAS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVS  IZDEVUMS

DUNDADZNIEKS

Dundagas novadā, pašos 
Kurzemes ziemeļos, sastopas 
zeme ar jūru, kuģu un putnu ceļi, 
saulriets ar saullēktu. Te sastopas 
līvu un latviešu tautas, divas valo-
das, zvejnieki ar arājiem un vigas 
ar kangariem. Dundagā sastopas 
septiņi ceļi un senie pils mūri – ar 
jaunu piepildījumu.

Ikgadējā tūrisma izstādē 
“Balttour”, kas norisināsies no 
2. līdz 4. februārim Rīgā, Ķīpsalā, 
Dundagas novada stendā (Nr. C12) 
satiksies Ziemeļkurzemes dabas 
izcilība ar Lībiešu krasta kolorītu.

Stenda fonā būs 12 dažādu 
novada pastkaršu sižeti. Šogad 
95. jubilejas gads gan Slīteres 
nacionālajam parkam, gan Lībiešu 
savienībai!  Līdzās tādiem jau 
iecienītiem gada svētkiem kā 
Slīteres Ceļotāju dienas un Kukaiņu 
nakts būs arī jaunumi. Savukārt 
lībiskais un somugriskais kolorīts uz-
plauks gan Lībiešu svētkos Mazirbē, 
gan mākslas plenērā “Līvzeme”. 
Lībiešu savienības 95 gadu jubilejas 

ieskandināšana notiks jau 7. aprīlī 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

Protams, novadā būs arī īpašie 
pasākumi Latvijas simtgadei: gan 
Sklandraušu festivāls Dundagā, 
gan projekta “1836” kulminācija 
ar ugunskuriem līvu ciemos un 
Kolkasragā!

Ar visiem piedāvājumiem 
varēs iepazīties novada ceļvežos.

Īpaši šai izstādei būs sa-
gatavota jauna novada zīmola 
brošūra, arī informācijas lapas par 
Slīteres Ceļotāju dienām un visiem 
lielākajiem novada svētkiem. 
Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām 
būs tapusi jauna Ziemeļkurzemes 
karte – ceļvedis. Kopā ar Kurzemes 
Tūrisma asociāciju uz izstādi 
tiek gatavoti vairāki izdevumi 
– Kurzemes karte, apceļošanas 
akcijas avīze “Diženi Kurzemē”, 
izdevums ģimenēm ar bērniem 
un citi. Būs pieejams arī projek-
ta “UNESCO – Tourism” jaunais 
ceļvedis, kurā ir arī mūsu Lībiešu 
krasta piedāvājumi. Būs arī Lībiešu 

10. februārī Dundadznieku kauss
6., 7. aprīlī Putnu vērošana Kolkasragā 
4. maijā Pie-pošana Dundagas novadā jeb Skunstigs rikts 

iekš Dundags pus! 
2. jūnijā Sporta diena bērniem Dundagā 
9., 10. jūnijā Slīteres Ceļotāju dienas ar pulcēšanos senajā 

Šlīteres muižā 
21. jūnijā Latvijas simtgades svētku ugunskuru iedegšana 

un projekta “1836” kulminācija Līvu krastā un 
Kolkasragā 

14. jūlijā Divu jūru svētki Kolkā 
21. jūlijā Sklandraušu festivāls Dundagā 
28. jūlijā Starptautiskā mākslas plenēra “Līvzeme” darbu 

izstādes atklāšana Mazirbē 
4. augustā Lībiešu svētki Mazirbē 
4. augustā Kukaiņu nakts pie Šlīteres bākas 
11. augustā Sporta diena Dundagā 
25. augustā Senās uguns nakts un stafetes skrējiens “Sirds-

puksti jūrai” (Dundaga – Mazirbe – Kolka)
25. augustā Rubeņa kauss futbolā Kolkā 
1. septembrī  Salidojums Kubalu muzejskolā, kuras iesākums 

– pirms 180! 
8. septembrī Dundagas novada kausa izcīņa pludiņmakšķerē-

šanā Dundagā 
29. septembrī Sēņu diena Slīteres nacionālajā parkā 
6., 7. oktobrī Eiropas putnu vērošanas dienas Kolkasragā 
13. oktobrī Jūras makšķerēšanas sacensības Kolkā 
27. oktobrī Leģendu nakts Dundagas pilī
17. novembrī Līvu karoga svētki Mazirbē

Dundagas novads – satikšanās vieta!
Dūoņig mōkõr – kubbõsōmiz kūož!

kultūras centra bukleti “Lībiešu 
valoda” un “Lībieši”.

Piektdien izstādē piedalīsies 
arī Dabas aizsardzības pārvaldes 
dabas izglītības centra “Slītere” 
vadītāja Andra Ratkeviča. Visas 
trīs dienas apmeklētājus stendā 
apkalpos novada tūrisma centra 
darbinieces.

Netrūks arī gardumu un šis tas 
možumam. 

Piektdien ar Eiropas Savienības 
tradicionālās īpatnības produk-
tu – sklandraušiem, kā arī Kol-
kas šprotēm izstādē piedalīsies 
Kolkas “Ūšu” saimniece, viena 
no TV raidījuma “Īstas Latvijas 
saimnieces” dalībniecēm Dženeta 
Marinska. Būs arī saimnieces 
sagatavotā seno recepšu grāmata 
“Aicinām lībiešu ķēķī! Tulgid līvõd 
kēkõ!”. Sestdien apmeklētājus 
gaidīs Dundagas sklandraušu 
cepēja un pūteļa gatavotāja Elma 
Zadiņa un dzērveņu audzētāja 
Dace Savicka. 

Stendā būs iespēja nobaudīt 
“Divu jūru eliksīru”, kas rada 
nepārvaramas ilgas būt un atgriez-
ties divu jūru ieskautajā Lībiešu 
krastā!

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:
+371 29444395, +371 63232293, tic@dundaga.lv, 
Facebook: Visit Dundaga, Twitter: Dundaga TIC, www.visit.dundaga.lv

Vairāk informācijas par pasākumiem meklē: www.dundaga.lv, 
www.kolka.lv, www.kubalmuz.lv, www.livones.net, facebook.com/

dabasparvalde, facebook.com/dundaga

Dundagas novada nozīmīgākie 
pasākumi – 2018



2018. gada JANVĀRIS2  DUNDADZNIEKS

DOMES ZIŅAS
2017. GADA 22. DECEMBRA 
DOMES SĒDĒ DEPUTĀTI 
NOLĒMA

v Piešķirt dotāciju Kurzemes 
plānošanas reģionam 1500,00 
EUR apmērā 2018. gadam.

v Kolkas pagasta pārvaldei 
norakstīt izdevumos ilglaicīgo de-
bitoru parādus 167,80 EUR, kam 
pagājis parāda piedziņas iespēja-
mības termiņš.

v Piešķirt līdzfinansējumu 
projektam “Mūsdienīgas ārtelpas 
veidošanas mācības Vīdales saie-
tu namā”.

v Apstiprināt noteikumus 
“Reprezentācijas izdevumu plā-
nošanas, uzskaites un norakstīša-
nas kārtība”.

v Izdarīt izmaiņas pašvaldības 
institucionālajā sistēmā.

v Atlikt jautājuma izskatīšanu 
par ceļa servitūtu līdz situācijas 
risinājuma rašanai.

v Piekrist sadalīt divus nekus-
tamos īpašumus.

v Noteikt nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi zemes vienī-
bas daļai.

v Atteikt reģistrēt personu 
palīdzības sniegšanas reģistrā 
“Pašvaldībai piederošās vai tās 
nomātās dzīvojamās telpas izīrē-
šanas reģistrs”.

v Apstiprināt Kolkas pamat-
skolas nolikumu.

v Ar 2018. gada 1. janvāri 
noteikt PII “Kurzemīte” vadītājas 
vietniecei pilnu darba slodzi, kas 
atbilst zemākai mēneša darba 
algas likmei 760,00 EUR mēnesī 
(pirms nodokļu nomaksas).

v Atbrīvot Dženetu Marinsku 
no Dundagas novada pašvaldības 
Privatizācijas, iznomāšanas un 
atsavināšanas komisijas locekļa 
amata.

v Anulēt ziņas par trīs perso-
nu deklarētajām dzīvesvietu adre-
sēm Dundagas novadā. 

v Izdarīt grozījumus Dun-
dagas novada pašvaldības Ie-
pirkumu komisijas sastāvā, par 
Dundagas novada pašvaldības Ie-
pirkumu komisijas locekļiem ievē-
lot: Dundagas novada pašvaldības 
izpilddirektori Baibu Dūdu, Dun-
dagas novada pašvaldības Centrā-
lās administrācijas finansisti Zintu 
Eizenbergu, Dundagas novada 
pašvaldības Saimnieciskā dienes-
ta vadītāju Andri Kojro, Dundagas 
novada pašvaldības Saimniecis-
kā dienesta saimniecības pārzini 
Gunti Kārklevalku un Dundagas 
novada Kolkas pagasta pārvaldes 
vadītāju Aldi Pinkenu. Par Dunda-
gas novada pašvaldības Iepirku-
mu komisijas priekšsēdētāju ievē-
lēt Dundagas novada pašvaldības 
izpilddirektori Baibu Dūdu.

v Izdarīt grozījumus Dunda-
gas novada pašvaldības Sporta 
komisijas sastāvā, no Sporta ko-
misijas sastāva izslēdzot komisijas 
locekli Ati Burnevicu.

 
Kancelejas vadītāja 
Sandra Kokoreviča

Ar domes sēžu protokoliem un 
audioierakstiem var iepazīties 
www.dundaga.lv/pasvaldiba/

sedes/

Aprēķināts nekustamā īpašuma 
nodoklis 2018. gadam 

Jāstrādā tā, lai spētu pastāvēt un attīstīties

Īpašuma izsole 

No 2017. gada 11. decembra 
Dundagas novada izpilddirektore 
ir Baiba Dūda.

Izpilddirektore kā svarīgākos 
2018. gadā veicamos darbus min 
Sociālā dienesta jautājuma risi-
nāšanu, tai skaitā dalību projektā 
“Kurzeme visiem”, pašvaldības 
nekustamo īpašumu apsaimnie-
košanas sakārtošanu, izglītības 
jomu, kolektīvu dalību Dziesmu 
un deju svētkos, dažādo tūrisma 
jomas un vides labiekārtošanas 
projektu īstenošanu.

Sociālajam dienestam šogad 
jāveic tā sniegto pakalpojumu 
pārreģistrācija sociālo pakalpoju-
mu sniedzēju reģistrā. Bet, tā kā 
sociālo pakalpojumu sniedzējiem 
ir jāizpilda virkne Labklājības mi-
nistrijas noteikto prasību, tajā 
skaitā jānodrošina atbilstošas 
telpas un darbinieku kvalifikācija, 

viens no galvenajiem darbiem ir 
Sociālā dienesta telpu paplašinā-
šana un ierīkošana atbilstoši pra-
sībām. Jāsagatavo un Labklājības 
ministrijā jāiesniedz visi doku-
menti, ko paredz Ministru kabi-
neta noteikumi “Prasības sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem”. 

Otrkārt, jāizvērtē pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
nepieciešamība un jāsakārto to 
apsaimniekošanas jautājumi, lai 
šie īpašumi tiktu izmantoti liet-
derīgi un saimnieciski un neradī-
tu pašvaldībai liekus izdevumus. 
Lai šajā jomā iesaistītie speciālisti 
strādātu saskaņoti, to pienāku-
mi un plānoto apsaimniekošanas 
izdevumu tāmes nepārklātos un 
būtu pārskatāmas.

Treškārt, jāplāno novada sko-
lu nākotne. Pirmais būs jāpieņem 
lēmums par Mazirbes internātpa-
matskolas slēgšanu, jo no 2019. 
gada valsts vairs nefinansēs in-
ternātskolas un paredzams, ka 
bērnu skaits nākamajā mācību 
gadā Mazirbes skolā būs mazāk 
kā desmit skolēni, līdz ar to skolas 
pastāvēšana nav iespējama. Tāpat 
jāplāno turpmākais Dundagas vi-
dusskolas darbs, jo gan Izglītības 
ministrijas plānotās izglītības sis-
tēmas reformas, gan paredzamais 
skolēnu skaits nākotnē liks domāt 
par skolas pievilcību un konkurēt-
spēju.

Jau ilgāku laiku tiek diskutēts 

jautājums par Kolkas skolas nā-
kotni, bet pagaidām – līdz skolas 
akreditācijai pavasarī – lēmuma 
pieņemšana ir atlikta. 

Liels izaicinājums mūsu nova-
dam ir dalība Kurzemes plānoša-
nas reģiona projektā “Kurzeme 
visiem” – bijušā ilgstošās sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitāci-
jas pansijas “Jaundundaga” vietā 
izveidot sociālo pakalpojumu un 
atbalsta centru  Kurzemes reģio-
na personām ar garīga rakstura 
traucējumiem.

Šis projekts ir ne vien izaicinā-
jums, bet arī  ieguvums vienlaikus, 
jo tā ir iespēja novadam piesaistīt 
Eiropas Savienības fonda līdzekļus 
un kvalificētus speciālistus, kas 
dod iespēju un cerību novada pa-
stāvēšanai nākotnē.  Izaicinājums 
tādēļ, ka tas prasīs lielus ieguldī-
jumus no pašvaldības nepiecieša-
mās infrastruktūras izveidošanā 
– ēkas pārbūvē, tāpat būs jāspēj 
piesaistīt vajadzīgos speciālistus 
un pakalpojuma saņēmējus no 
citiem novadiem. Iespēja, jo būs 
darba vietas un nepieciešamība 
attīstīt apkārtējo infrastruktūru.

Projekta “Kurzeme visiem” 
īstenošana ir daļa no Latvijā no-
tiekošā deinstitucionalizācijas 
procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā 
radīt tādu sociālo pakalpojumu 
un atbalsta sistēmu, kas sniedz sa-
biedrībā balstītus pakalpojumus 
un maksimāli samazina ilgstošas 
sociālās aprūpes iestādēs esošo 
personu skaitu. Līdzīgi projekti, 
kurus līdzfinansē Eiropas Sociālais 
fonds, tiek ieviesti arī pārējos Lat-
vijas plānošanas reģionos.

Jāatzīmē, ka Dundagā 21. jū-
lijā notiks viens no Latvijas simt-
gades svinību novados festivāla 
“Latvijas goda aplis” pasākumiem 
– Sklandraušu festivāls.

Jau tagad tiek domāts par fes-
tivāla programmu, tāpat jādomā 
par Dundagas vizuālo noformēju-
mu atbilstoši festivāla galvenajam 
varonim – sklandrausim.

Uz Vispārējiem latviešu dzies-
mu un deju svētkiem dosies mūsu 
novada kolektīvi – dziedātāji, de-
jotāji, koklētāji. Šis gads būs īpašs 
ar Latvijas simtgadei veltīto pro-
grammu. Dalība svētkos jau tagad 
prasa rūpīgu un intensīvu darbu. 

Ir uzsākti darbi vairākos pro-
jektos, kuru mērķis ir radīt pie-
vilcīgus, jaunus, mūsu lokālajās 
tradicionālajās vērtībās balstītus 
tūrisma pakalpojumus. Aktivitā-
tes notiek gan Kolkā, gan Dun-
dagā, izceļot lībisko mantojumu, 
pils unikālo vērtību un aktivizējot 
vietējo mājražotāju un amatnieku 
kustību. Vēl rūpīgs darbs nepie-
ciešams līdz pozitīvam un visiem 
tīkamam rezultātam. 

Pašvaldības darbā noteikti jā-
iedzīvina arī rūpīgs analīzes pro-
cess. Mūsu “makā” ir konkrēts 
naudas apjoms – ne vairāk un ne 
mazāk. Ir jāsaprot, kam tērējam 
par daudz, kam nepietiek. Ko un 
cik lielā apjomā varam atļauties 
darīt, izvērtējot Dundagas novada 
iedzīvotāju vajadzības, obligātās 
valsts noteiktās prasības pašval-
dībām.

“Risinot dažādus jautājumus, 
jau šobrīd redzu, ka vairākās jo-
mās atšķiras viedokļi – gan iedzī-
votājiem savā starpā, gan domes 
pārstāvjiem, gan speciālistiem. 
Domājot par Dundagas novada 
nākotni, spēju pastāvēt un attīstī-
ties, ir būtiski visiem sadarboties 
un ar savu rīcību nekaitēt cits ci-
tam, tā veidojot novadu, ar kuru 
lepoties un kurā ir vēlme dzīvot 
un strādāt.”

Inguna Pekmane

Pašvaldība ir 
aprēķinājusi nekus-
tamā īpašuma no-
dokli (NĪN) 2018. 
gadam un maksā-
šanas paziņojumus 
nosūtīs nodokļa 
maksātājam vai tā 
pilnvarotai personai 
līdz 15. februārim.  
Ja maksāšanas pa-
ziņojums laikā nav 
saņemts, lūdzam par 
to informēt Dunda-
gas novada pašvaldības NĪN ad-
ministratoru.

Lai iegūtu aktuālo informāciju 
par nekustamā īpašuma nodokli, 
izmantojiet portālu www.epakal-
pojumi.lv vai www.latvija.lv.

Ja nodokļa maksātājs nav dek-
larējis dzīvesvietu likumā noteiktā 
kārtībā un nav paziņojis adresi, 
kurā viņš ir sasniedzams, kā arī 
nodokļa maksātājs nav informējis 
par maksāšanas paziņojuma ne-
saņemšanu, maksāšanas paziņo-
jumu nenosūta, bet NĪN aprēķins 
stājas spēkā 22. martā.

NĪN maksātājam – juridiskai 
personai – mēneša laikā no NĪN 
maksāšanas pienākuma rašanās 
brīža turpmākai saziņai ar NĪN 
administratoru ir jāpaziņo paš-
valdībai sava elektroniskā pasta 
adrese.

Lai nekrātu papīru kaudzes 
un nepiesārņotu vidi, aicinām ju-
ridiskās un fiziskās personas – NĪ 

nodokļa maksātājus – pieteikties 
maksāšanas paziņojumu saņemt 
savā e-pastā. To var izdarīt portā-
lā www.epakalpojumi.lv vai www.
latvija.lv. Vai atsūtiet parakstī-
tu iesniegumu pa pastu. Iesnie-
guma veidlapa pieejama www.
dundaga.lv.

Nodokļa maksātāji var pie-
teikties saņemt atgādinājumu 
par nekustamā īpašuma nodok-
ļa apmaksas termiņa tuvošanos 
e-pastā vai ar īsziņu uz mobilo 
tālruni. Pieteikties pakalpoju-
mam portālā www.epakalpojumi.
lv vai www.latvija.lv. Atgādinā-
juma vēstuli uz norādīto e-pas-
tu izsūtīs septiņas dienas pirms 
maksāšanas termiņa, bet īsziņu – 
maksāšanas termiņa dienā.

Sintija Gāliņa, 
pašvaldības nekustamā īpašuma 

nodokļa administratore, 
sintija.galina@dundaga.lv, 

63237856, 25446570.

Dundagas novada pašvaldība 
mutiskā izsolē 20.02.2018. pašval-
dības administratīvajā ēkā Pils ielā 
5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, 
Dundagas novadā, ar augšupejo-
šu soli pārdod nekustamo īpašu-
mu Dārza iela 4, kadastra nr. 8850 
020 0274, platība 0,8597 ha, izsole 
plkst. 14.00, sākumcena 6000,00 
eiro, nodrošinājums 600,00 eiro.

Pieteikumi dalībai izsolē jāie-
sniedz līdz 20.02.2018. plkst. 12.00 
darba laikā Dundagas novada paš-
valdības administratīvajā ēkā, no-
gādājot personīgi, ar kurjeru, pa 
pastu vai elektroniski parakstītu 
e-pastā dome@dundaga.lv. No-
drošinājums jāiemaksā pašvaldības 
(reģ. Nr. 90009115209) norēķinu 

kontā a/s “Swedbank”, bankas 
kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 
0551 0258 9898 2 vai a/s “Citade-
le banka”, bankas kods: PARXLV22, 
konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 
2. Maksājuma mērķī jānorāda: no-
drošinājums par Dārza ielu 4. Noso-
līto cenu, atrēķinot  jau iemaksāto 
nodrošinājumu, var samaksāt pie-
cu gadu laikā pēc pirkuma līguma 
parakstīšanas vai ātrāk. Personu 
ar pirmpirkuma tiesībām uz izso-
lāmo mantu nav. Īpašumu var ap-
skatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 
29419195. Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties pašvaldības vietnes 
www.dundaga.lv sadaļā “Pašval-
dība/Izsoles un noma” vai pa tālr. 
63237856.

09.02.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
09.02.  plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
16.02. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
23.02. plkst. 10.00  DOMES SĒDE

FEBRUĀRĪ
02.02.  plkst. 9.00 Apvienotā Attīstības un plānošanas un Sociālo, iz-

glītības un kultūras jautājumu komiteju ārkārtas sēde

Komiteju un domes sēdes 

09.02.  
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Dundagas novada Dundagas pagastā

2017. gada 27. oktobrī
                 Nr. 22

APSTIPRINĀTS
ar Dundagas novada domes

2017. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 229
(prot. Nr. 12.,11. p.)

Grozījums Dundagas novada pašvaldības domes 
2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu; likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 

panta pirmo un trešo daļu; likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta sesto daļu, 14. 
panta septīto daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu.

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:
“5.  Papildus likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajām personu kategorijām 

ar pašvaldībai piederošas vai nomātas dzīvojamās telpas īres tiesībām vispārējā kārtībā nodrošināmas:
 5.1.  personas virs darbaspējas vecuma;
 5.2.  personas, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa;
5.3. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs 

bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta 
persona, kura ir invalīds;

5.4.  personas, kurām palīdzības nesniegšanas gadījumā pastāv būtisks veselības vai dzīvības apdrau-
dējums un to konstatējusi un atzinumu par to iesniegusi kompetenta un neatkarīga institūcija.”

2. Izteikt saistošo noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:
“11. Dzīvojamās telpas 5. punktā minētajos gadījumos vispirms piedāvā īrēt personām, kuras jau lieto 

pašvaldībai piederošu vai nomātu dzīvojamo telpu. Priekšroka attiecas tikai uz gadījumu, ja persona vēlas 
īrēt dzīvojamo telpu, kuru tā jau lieto.”

3. Izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:
“12. Ja nepastāv 11. punktā minētais apstāklis, tad reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamās telpas 5. 

punktā minētajos gadījumos piedāvā īrēt reģistrācijas secībā, izņemot gadījumus, ja pastāv kāds no turp-
māk minētajiem kritērijiem:

 12.1.  dzīvojamā telpa atrodas ciema teritorijā;
 12.2.  dzīvojamai telpai ir centrālā apkure;
 12.3. dzīvojamai telpai ir ūdens piegāde dzīvoklī.”
4. Izteikt saistošo noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:
“13. Saistošo noteikumu 12. punktā minētajā gadījumā dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt perso-

nai, kura atbilst visiem turpmāk minētajiem kritērijiem:
13.1. ar to kopā dzīvo un tās apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, 

maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds;
13.2.  nav parādi pret pašvaldību.”
5. Papildināt saistošos noteikumus ar 13.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.1 Ja saistošo noteikumu 13. punktā minētajiem visiem kritērijiem atbilst vairākas personas, tad 

priekšroka no šīm personām ir tai, kura pirmā reģistrēta palīdzības saņemšanai. Ja saistošo noteikumu 13. 
punktā minētajiem visiem kritērijiem neatbilst neviena persona, tad dzīvojamo telpu piedāvā īrēt personai, 
kura atbilst 13.1. apakšpunktā minētajam kritērijam. Ja ir vairākas personas, kuras atbilst 13.1. apakšpunktā 
minētajiem kritērijiem, tad priekšroka no šīm personām ir tai, kura pirmā reģistrēta palīdzības saņemšanai.”

Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Dundagas novada domes 2017. gada 27. oktobra

 saistošajiem noteikumiem Nr. 22
Grozījumi Dundagas novada domes 

2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai precizētu personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt palī-

dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, tas ir, tiek precizētas personu kategorijas, kuras tiesīgas īrēt pašvaldībai 
piederošas vai nomātas dzīvojamās telpas. Saistošajos noteikumos precizēta arī kārtība, kādā tiek sniegta 
minētā palīdzība.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Personu kategorijas precizētas, jo konstatēta nepieciešamība palīdzību sniegt plašākam personu lokam.

Kārtība precizēta, lai izvairītos no liekām administratīvajām procedūrām. Piemēram, persona dzīvo pašval-
dībai piederošā dzīvojamā telpā bez tiesiska pamata un šādu personu no dzīvojamās telpas būtu jāizliek (ja 
persona pati nepiekrīt atbrīvot dzīvojamo telpu, tad izlikšana iespējama tikai pēc tiesas sprieduma spēkā 
stāšanās). Tomēr vēlāk tiek konstatēts, ka šobrīd personai ir pamats īrēt dzīvojamo telpu. Šādā gadījumā 
būtu lieki turpināt izlikšanas procedūru un arī administratīvi procesuāli būtu lieki šādu personu rindā ielikt 
beigās (reāli šīs personas aizņemto dzīvojamo telpu nevienam citam līdz esošās personas izlikšanai tāpēc 
nebūtu iespējams piešķirt. Šo jautājumu risina saistošo noteikumu projekta 2. punkts.Pārējie grozījumi vai-
rāk raksturojami kā tehniski precizējumi numerācijas maiņas dēļ.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav precīzi konstatējama ietekme.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Neietekmē.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Atsevišķas administratīvās procedūras palielināsies, jo paplašinās personu loks, kuras būs tiesīgas sa-

ņemt palīdzību, – tātad palielināsies gadījumu skaits, kurus būs nepieciešams vērtēt. Atsevišķas administra-
tīvās procedūras samazināsies – noteiktos gadījumos nebūs nepieciešamība veikt izlikšanas procedūru (ja 
tiks konstatēts, ka persona līdz šim nepamatoti lietojusi dzīvojamo telpu, bet tagad to lietot ir pamatoti).

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs A. Felts

 

Pašvaldības policija informē par 
aizvadītā gada notikumiem novadā

Policija aicina pievērst 
uzmanību aizdomīgām 
personām savos īpašumos 

Valsts policija aicina pieskatīt savu traktortehniku. Pēdējo dienu noti-
kumi rāda, ka to iekāro garnadži. Sargieties un ziņojiet likumsargiem, kad 
manāt savā vai kaimiņu īpašumā aizdomīgas un nepiederošas personas.

Kurzemē šogad ir reģistrētas jau 3 traktoru zādzības ar tūkstošiem eiro 
lieliem materiālajiem zaudējumiem.

Lai pasargātu savu traktortehniku no zagļiem, neatstājiet  to brīvi pieeja-
mu lauka vidū, bet novietojiet drošā, slēgtā vietā. Arī traktortehnikas atslēgas 
ir jāglabā nepiederošiem nepieejamā vietā.

Likumsargi aicina — pamanot aizdomīgas personas savu vai kaimiņu īpašu-
mu tuvumā, nekavējoties par to ziņojiet Valsts policijai, zvanot pa tālruni 110!

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze 
Madara Šeršņova

Dundagas novada pašvaldība iznomā 
nekustamos īpašumus vai to daļas

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

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

Par papildinformāciju par Kolkas pagasta nekustamiem īpašumiem, kā arī 
par nepieciešamību apskatīt nomas objektu lūdzu sazināties ar Kolkas pagasta 
pārvaldes vadītāju Aldi Pinkenu pa tālruni 63220548 vai 29174294.

Īpašuma 
nosau-
kums

Kadastra 
numurs

Kadastra 
apzīmējums

Platī-
ba, ha

Maksi-
mālais 
nomas 
termiņš 
gados

Nomas 
maksa 
gadā 
bez 
PVN, €

Ar vai 
bez ap-
būves 
tiesī-
bām

Ievlejas 1 88500200297 88500200297 0,063 12 10,30 Bez

Ievlejas 85 88500200378 88500200378 0,06 12 10,00 Bez

Ievlejas 86 88500150145 88500200379 0,05 12 9,00 Bez
Pieteikšanās termiņš: līdz zemesgabala iznomāšanai.

Pieteikšanās termiņš: līdz 28.02.2018.

POLICIJA INFORMĒ

 Atskatoties uz aizvadīto gadu, 
īpaši spilgti atmiņā palicis priežu ta-
kas ugunsgrēks, kuru izdevās novērst, 
pateicoties kolēģu un iedzīvotāju pa-
līdzībai. Iedzīvotāji aizvadītajā gadā 
pēc palīdzības ir vērsušies 301 reizi, 
saņemti 29 rakstiski iesniegumi. Dun-
dagas novada Pašvaldības policija par 
izdarītiem administratīviem pārkāpu-
miem Dundagas novadā 2017. gadā 
sastādījusi 44 administratīvo pārkā-
pumu protokolus. Aizvadītajā gadā ir 
izdevies notvert vairākus atkritumu iz-
gāzējus mežos un pamestos īpašumos, 
vēl vairāki gadījumi atklāti, pateicoties 
iedzīvotāju sniegtajai informācijai. 
Turpinās cīņa ar vides piesārņotājiem, 
tai skaitā aktīvi tiks turpināta sadzīves 
atkritumu dedzināšanas izskaušana. 
Pašvaldības policijai ir izdevies likvidēt 
vairākas nelegālas atkritumu izgāztu-
ves novada teritorijā. Aktīvi strādāts 
pie sabiedriskās kārtības uzlabošanas 
novadā. Pašvaldības policija aizvadīta-
jā gadā ir saskārusies ar sīko huligānis-
mu, smēķēšanu un alkohola lietošanu 
tam neparedzētās vietās un dzīvnieku 
labturības noteikumu pārkāpumiem. 
Tāpat ir izsaukumi ģimenes konflik-
tu dēļ, kā arī pārbaudes, vai ciemata 
automašīnas novietotas atbilstoši no-

teikumiem. Pašvaldības policija seko 
līdzi ikdienas problēmām, kuras sagā-
dā nepatīkamus brīžus iedzīvotājiem. 
Pērn nācās  risināt arī  nepilngadīgo 
jauniešu pārkāpumu un bērnu tiesību 
pārkāpumu jautājumus. Apzinoties 
to, ka, strādājot ar nepilngadīgajiem, 
nepieciešamas speciālās zināšanas 
bērnu tiesību aizsardzības jomā, Paš-
valdības policija sadarbībā ar novada 
bāriņtiesu apguva speciālus kursus, 
lai būtu iespējams ātri un efektīvi ie-
saistīties bērnu tiesību pārkāpumu 
novēršanā.

Par aizvadītajā  gadā paveikto  pal-
dies sakām mūsu vistiešākajiem sa-
darbības partneriem – novada bāriņ-
tiesai, Sociālajam dienestam un Valsts 
policijai. Pašvaldības policija pateicas 
arī visiem iedzīvotājiem, kuri ir palī-
dzējuši ar informācijas sniegšanu.

Aicinām arī turpmāk par visu ne-
skaidro jautāt un 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 trešdie-
nās no plkst. 9.00 līdz 12.00. Anonimi-
tāte garantēta.

Pašvaldības policijas vadītājs 
Jānis Skujiņš
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Pie mums “Bitītē”

Pagājušā gada nozīmīgākie notikumi 
Dundagas PII “Kurzemīte”

Dundagas novada Sociālais dienests 2017. un 2018. gadā

2017. gada nogalē jauks notikums bija kuplajai novadnieku Kluču ģimenei – decembra sākumā 
viņiem bija iespēja kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni iedegt svētku egli pie Rīgas pils. 

Dundagas novada Sociālajā 
dienestā 2017. gadā notika vairā-
kas strukturālas izmaiņas, kuras 
turpinās arī vēl 2018. gada sā-
kumā. Izmaiņas vērstas uz to, lai 
Sociālā dienesta speciālisti pēc 
iespējas profesionālāk spētu izvēr-
tēt Dundagas pašvaldības terito-
rijā dzīvojošo iedzīvotāju sociālās 
vajadzības, iespējami īsākā laikā 
sniegtu profesionālu un efektīvu 
palīdzību klientiem. Visām izmai-
ņām jānotiek saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem 
– likumiem, Ministru kabineta no-
teikumiem un pašvaldības saisto-
šajiem noteikumiem. 

2017. gada jūnijā dienestā 
darbu uzsāka jauna vadītāja, bet 
pavasarī savus pienākumus uzsāka 
veikt sociālais darbinieks darbam 
ar pilngadīgām personām. No jūlija 
notiek ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijas 
pansijas “Jaundundaga” pārveide 
un plānošanas process par labāko 
pakalpojuma nodrošināšanu 
pašreizējiem klientiem. Lai Dunda-
gas novada pašvaldības Sociālais 
dienests sekmīgi varētu turpināt 
sniegt sociālo palīdzību, organizēt 
un sniegt sociālos pakalpojumus 
Dundagas novada pašvaldības ie-
dzīvotājiem, ir jāveic vairākas pār-
maiņas un pašvaldības domei jāpie-
ņem lēmumi, lai atbilstoši prasībām 
sociālo pakalpojumu sniedzējiem 

sociālie pakalpojumi tiktu sniegti 
piemērotās telpās un ar pietieka-
miem resursiem.

Saskaņā ar statistikas datiem 
Dundagas novadā 2017. gadā ir 
samazinājies gan trūcīgo, gan maz-

nodrošināto personu un ģimeņu 
skaits. 2016. gadā trūcīgas ģimenes 
statuss tika piešķirts 66 ģimenēm 
(137 personām), bet 2017. gadā 54 
ģimenēm (114 personām). Ministru 
kabineta noteiktais ienākumu līme-

nis, kuru nepārsniedzot var tikt pie-
šķirts trūcīgas personas/ģimenes 
statuss, jau vairākus gadus ir ne-
mainīgs – tie ir 128,06 eiro uz vienu 
ģimenes locekli. 2016. gadā maz-
nodrošinātas ģimenes statuss tika 
piešķirts 34 ģimenēm (113 perso-
nām), bet 2017. gadā 28 ģimenēm 
(74 personām). Dundagas novada 
pašvaldības noteiktais ienākumu 
līmenis maznodrošinātas personas 
statusa iegūšanai 2016. gadā bija 
222 eiro, 2017. gadā 228 eiro, bet 
2018. gadā tas ir 258 eiro vienam 

ģimenes loceklim (tas ir, 60% no 
valstī noteiktās minimālās darba 
algas). Sociālās palīdzības pabal-
stu izmaksām 2016. gadā izlietoti 
23 950 eiro, bet 2017. gadā pabal-
stu apmērs pieauga un sasniedza 
27 837 eiro.

Dundagas novada pašvaldība 
nodrošina vai organizē arī sociālo 
pakalpojumu sniegšanu: sociālā 
darbinieka, higiēnas, sociālās ap-
rūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus bērniem un pilnga-
dīgām personām, asistenta pakal-
pojumus, psihologa konsultācijas 
un grupu nodarbības. Bieži nepie-
ciešama situācijas noskaidrošana 
klientu dzīvesvietā, tādēļ notiek 
apsekošanas, informācijas iegūša-
na, iepazīstoties ar klienta vidi. Lai 
uzlabotu darbu ar ģimenēm ar bēr-
niem, šogad plānots uzsākt atbalsta 
personu piesaisti ģimenēm, kurām 
nepieciešams uzlabot dažādas 
prasmes. Tiek izskatītas iespējas 
nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu 
aprūpes mājās nodrošināšanai, pie-
saistot pieredzējušu pakalpojumu 
sniedzēju.

Sociālā dienesta speciālistu 
darbs nav iedomājams bez sadar-
bības ar citām institūcijām – bāriņ-
tiesu, policiju, izglītības iestādēm, 
medicīnas iestādēm, dažādiem 
citiem sociālo gadījumu risināšanā 
iesaistītajiem dienestiem un iestā-
dēm. Sadarbība notiek regulāri, bet 
nepārtraukti tiek meklētas iespējas 
vēl labāku rezultātu sasniegšanai. 
Liela nozīme ir speciālistu regulārai 
profesionālās kompetences piln-
veidei – tās ir gan apmācības, gan 
semināri, gan supervīzijas.

Dundagas novada Sociālā 
dienesta vadītāja Dace Upleja

Ziemassvētkos iepriecina vecos ļaudis 

Pagājis svētku un brīnumu 
laiks, šoreiz bez sniega. Ja citur 
sniegavīrus celt nebija iespē-
jams, tad grupas “Bitīte” telpas 
jau no decembra vidus greznoja 
sniegavīru parāde. Ciemos bija 
ieradušies gan lielāki, gan mazāki 
sniegavīri. Tie tika darināti ar gru-
pas bērnu vecāku gādīgajām ro-
kām un priecēja ne tikai pašu bēr-
nus, bet arī pārējos bērnudārza 
iemītniekus. Ir patīkami, ka vecāki 
atsaucīgi piedalās grupas darbā. 

Vēl pirms gada bērni bikli 
spēra pirmos soļus mūsu grupā. 
Adaptācija nebija viegla. Rit ot-
rais gads. Esam iepazinušas katra 

bērna individuālās īpatnības, inte-
reses, panākušas bērnu uzticēša-
nos. Mēs visi – gan skolotāji, gan 
vecāki – redzam bērnu izaugsmi. 
Izvērtējot dažādu pieredzi, seci-
nām, ka vislabākie rezultāti ir tad, 
ja skolotājas vada rotaļnodarbību 
un audzināšanas procesu bēr-
niem no trīs gadiem līdz skolas 
vecumam. Un mēs esam priecī-
gas, ka varēsim šos bērnus sagata-
vot mācībām skolā. Gribas pateikt 
paldies vecākiem par jauko sadar-
bību līdz šim, un ceram uz labu un 
radošu sadarbību turpmāk.  

PII “Kurzemīte” skolotājas 
Guna un Irina

Kā gājputni rudenī prom aiz-
traucies 2017. gads. Dundagas 
bērnudārzam tas atkal bijis dar-
bos ražīgs un labs – ar 2017. gada 
1. septembri bērnudārzā uzņemti 
138 bērni vecumā no 1,5 līdz 6 ga-
diem. 

Aktīvi turpinājām darbību eko-
skolas programmā. Piedalījāmies 
“TOYOTA FUND FOR EUROPE” 
projektā “Lielās augu medības”, tā 
nopelnot elektroniskos mācību ma-
teriālus. Makulatūras vākšanas kon-
kursā “Tīrai Latvijai” (organizators 
SIA “Piejūra”) sadarbībā ar Gunāru 
Laicānu ieguvām atzinības rakstu 
par 1. vietu, nododot 6760 kg maku-
latūras un tā izglābjot 95 kokus. Visu 
gadu piedalījāmies starptautiskajā 

projektā “Ēdam atbildīgi” ar mērķi 
samazināt pārtikas atkritumu dau-
dzumu iestādē. Tas izdevās. Gada 
beigās pārtikas atkritumu daudzums 
bija samazinājies par 37 %.

Gada laikā organizējām divas 
akcijas sabiedrībā. Pirmā bija rīcī-
bas dienas “Palmu eļļas negatīvā 
ietekme uz cilvēku un vidi”. Notika 
aktivitātes nedēļas garumā, iesais-
tot bērnu vecākus un sabiedrību. 
Otrā akcija bija radošā darbnīca sa-
darbībā ar bērnu vecākiem “Paga-
tavo iepirkumu somu!” un turpinā-
jumā akcija ielās “Saki plastmasas 
maisiņiem NĒ!”. 

Mūsu sasniegums: atkārtoti ie-
gūts starptautiskais ekoskolas serti-
fikāts – Zaļais karogs.

Vēl pagājušā gadā iestādē vie-
sojušies vairāki viesmākslinieki 
ar izrādēm pirmsskolas vecuma 
bērniem – leļļu teātris “TIMS” ar 
izrādi “Eglīte” un Hermaņa Pauk-
ša lugu “Vilks, kurš rija grāmatas”, 
māksliniece I. Lipska ar muzikālu 
uzvedumu “Varavīksnes deja”. Lat-
vijas valsts svētkos iestādē viesojās 
mākslinieks Ē. Balodis ar izrādi “Lat-
vija, manas mājas”.

Esam čakli pastrādājuši arī 
saimnieciskos darbus – pagājušā 
gadā iestādē veikti divu telpu kapi-
tālie remonti:  grupā “Mārīte” izre-
montēts bērnu sanitārais mezgls un 
grupā “Bitīte” bērnu guļamistaba.

PII “Kurzemīte” vadītāja 
Ilona Onzule

Dundagas Brīvā laika pavadīša-
nas centrā pirms Ziemassvētkiem 

notika liela rosība, jo jaunieši un se-
niori kopīgi gatavoja Ziemassvētku 

dāvanas novada vecajiem ļaudīm, 
kuriem svētkus nācās sagaidīt Dun-
dagas aprūpes namā “Stacija” un 
“Dundagas Veselības centra” ilgsto-
šās sociālās aprūpes nodaļā. 

Brīvā laika pavadīšanas centrā 
gaisā virmoja piparkūku un krāsu 
smarža, jo jaunieši un pensionāru 
apvienības “Vārpa” dalībnieces ap-
gleznoja krūzītes un cepa piparkū-
kas. 

Pavisam kopīgi tika sagatavotas 
30 dāvaniņas, ko 22. decembrī sa-
ņēma katrs aprūpes iestādes iemīt-
nieks. Vecos ļaudis svētkos ieprie-
cināja arī Kolkas senioru ansamblis 
“Sarma”.

Brīvā laika pavadīšanas centra 
darbiniece Ieva Kristiņa 
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Celaine – sena un mūsdienīga

17. janvārī Centrālā finanšu 
un līgumu aģentūra un Vents-
pils pilsētas pašvaldības iestāde 
“Ventspils muzejs” parakstīja 
vienošanos par projekta “Zie-
meļkurzemes kultūrvēsturiskā 
un dabas mantojuma saglabā-
šana, eksponēšana un tūrisma 
piedāvājuma attīstība” īstenoša-
nu. Projektu īstenos kopā ar sa-
darbības partneriem – Ventspils 
novada pašvaldību, Jūrkalnes Ro-
mas katoļu draudzi un Dundagas 
novada pašvaldību.

Projekta mērķis ir saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgus 
kultūras un dabas mantojuma ob-
jektus Ziemeļkurzemē, vienlaikus 
radot priekšnoteikumus tūrisma 
plūsmas pieaugumam Ziemeļkur-
zemē.

Projektā atjaunos un pārbū-

PROJEKTI

Projekta “Celaine – sena un mūsdienīga” dalībnieču veikums 
februāra sākumā būs apskatāms izstādē Dundagas Centrālajā 
bibliotēkā.

Sargāsim un daudzināsim Ziemeļkurzemes 
kultūrvēsturisko un dabas mantojumu

Būs ražīgs projektu gads 
Februārī noslēgsies ar Eiro-

pas Savienības ELFLA LEADER 
atbalstu realizētais projekts “Ce-
laine – sena un mūsdienīga” (Nr. 
17-08-AL17-A019.2203-000013), 
kuru īsteno biedrība “Dundangas 
Sendienas”. 

Projektā, kas aizsākās 2017. 
gada 1. septembrī, desmit nodar-
bību ciklā piedalījās četrpadsmit 
dalībnieces. Projekta mērķis bija 
aktivizēt vietējos seniorus apgūt 
seno amata prasmi: etnogrāfisko 
jostu – celaiņu – aušanu. Projekta 
dalībnieki mācījās darināt mūs-
dienīgas etnojostas, izmantojot 
seno jostu darināšanas tehni-
kas, vienlaikus improvizējot ar to 
rakstiem, kompozīciju, krāsu un 
formu. Iegūtās zināšanas un pras-
mes tika liktas lietā, lai izgatavotu 
jostas jauniešu deju kolektīvam 
“Dundang”.

Praktiskajās nodarbībās da-
lībnieces iepazinās ar celaiņu 
pielietojumu apģērbā, celaiņu 
izgatavošanai nepieciešamajiem 
darbarīkiem un to lietojumu, mā-
cījās celaiņu rakstus un izgatavoja 
katra raksta paraugu, veidoja krā-
su salikumus un izvēlējās jostas 
aušanas tehnisko zīmējumu izvē-

lētā tipa jostas aušanai. 
Projekta kopējās izmaksas ir 

1255,44 eiro, no kurām Eiropas 
Savienības fonda  publiskais fi-
nansējums ir 1129,75 eiro, bet 
125,53 eiro ir Dundagas novada 
pašvaldības līdzfinansējums. 

Projekta finansējums tika iz-
mantots darbam nepieciešamo 
instrumentu iegādei (celu gal-
diņi, saivas), materiālu iegādei 
– dzijas no Pāces vilnas fabrikas. 

Jāpiezīmē, ka celu galdiņi un sai-
vas Latvijā netiek rūpnieciski ra-
žoti, tie tika pasūtīti no Somijas. 
Arī Dundagas Kultūras pils se-
nioru deju kolektīvs “Dundang” 
vēlētos savam kolektīvam tikpat 
krāšņas jostas kā jauniešu deju 
kolektīvam, tā ka jauniegūtās 
prasmes noderēs, turpinot dari-
nāt krāšņas jostas. 

Projekta vadītāja 
Gundega Lapiņa 

vēs  ar kultūras un dabas man-
tojumu saistītās infrastruktūras 
būves, lai tās kalpo kultūras un 
nozīmīga dabas mantojuma sagla-
bāšanai, aizsardzībai un attīstībai.  
Dundagas novadā tie būs divi ob-
jekti – “Pastnieku” ēka Kolkā, vei-
cinot lībiešu nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanu, attīstī-
šanu un pieejamību, bet projek-
tā atjaunojamo valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļu starpā 
pārbūvēs Dundagas pils telpas, 
pielāgojot to amata prasmju po-
pularizēšanai un ekspozīciju izvie-
tošanai.

Īstenojot projektu, teritoriju 
veidos kā vienotu tūrisma pro-
duktu, kas veicinās reģiona ilgt-
spējīgu attīstību, radot jaunus, 
kopīgi izstrādātus tūrisma piedā-
vājumus Baltijas jūras piekrastē.

Projekta kopējās izmaksas 
5 294 117 eiro, t. sk. Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda finansē-
jums — 4 500 000 eiro (85%).  

Projektu plānots īstenot līdz 
2020. gadam.

Projektu “Ziemeļkurzemes 
kultūrvēsturiskā un dabas man-
tojuma saglabāšana, eksponē-
šana un tūrisma piedāvājuma 
attīstība” īsteno darbības pro-
grammas “Izaugsme un nodar-
binātība” prioritārā virziena 
“Vides aizsardzības un resursu 
izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. 
specifiskā atbalsta mērķī “Sagla-
bāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī attīstīt ar to saistītos pakal-
pojumus”.

Ventspils muzeja projektu 
vadītāja Ilva Zavicka

2017. GADĀ DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ 
ĪSTENOTI VAIRĀKI NOZĪMĪGI PROJEKTI

1) Projekts “Aktīvās atpūtas vietas “Stacijas dārzs” ierīkošana 
Dundagā”, kura mērķis bija  izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas vietu 
ar kultūrvēsturisku ievirzi Dundagā, nodrošinot lietderīga brīvā laika pava-
dīšanas iespējas novada iedzīvotājiem un viesiem, kā arī palielināt vietas 
potenciālu un pievilcību. Projekta kopējās izmaksas ir 18 572,31 EUR, no 
kurām publiskais finansējums ir 13 500,00 EUR (Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai finansējums), bet pašvaldības līdzfinansējums ir 
5072,31 EUR.

2) Projekts “Publiskā bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana 
Dundagā”, kura mērķis bija uzlabot novada iedzīvotāju dzīves vidi un sa-
kārtot publisko infrastruktūru, izveidojot publiski pieejamu bērnu rotaļu un 
atpūtas laukumu Dundagā. Projekta kopējās izmaksas ir 42 513,00 EUR, 
no kurām publiskais finansējums ir 38 261,70 EUR (Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai finansējums), bet pašvaldības līdzfinansējums 
ir 42 513,00 EUR.

3) Projekts “Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšana Dun-
dagā”, kura mērķis bija dažādot sabiedriskās aktivitātes un veicināt 
veselību Dundagas novadā, uzstādot daudzveidīgus vingrošanas rīkus, 
kas novada iedzīvotājus un viesus nodrošinās ar aktīva un veselīga brīvā 
laika pavadīšanas iespējām, kā arī palielinās vietas potenciālu un pievil-
cību. Projekta kopējās izmaksas ir 13 934,54 EUR, no kurām publiskais 
finansējums ir 12 541,09 EUR (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansējums), bet pašvaldības līdzfinansējums ir 1393,45 EUR.

PROJEKTI, KURI ŠOBRĪD TIEK REALIZĒTI
1) Projekts “Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija 

ar vēstures un kultūras apriti”, kura mērķis ir lībiešu kā novadam 
raksturīgā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un populari-
zēšana un pieejamības vietējam zemūdens mantojumam veicināšana, 
izveidojot daudzfunkcionālu lībiešu saieta namu un zemūdens mantojuma 
eksponēšanas vietu. Projekta kopējās izmaksas ir 449 648,69 EUR, no 
kurām publiskais finansējums ir 359 999,98 EUR (Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda finansējums), bet pašvaldības līdzfinansējums ir 
1393,45 EUR. Projekts jāīsteno līdz 2018. gada 21. novembrim.

2) Projekts “Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas 
piekrastē”, kura mērķis ir saglabāt dabas vērtības un vides resursus 
Kolkas piekrastē, izveidojot informatīvo un videi draudzīga dabas tūrisma 
infrastruktūru Kolkā. Projekta kopējās izmaksas ir 179 999,96 EUR, no 
kurām publiskais finansējums ir 161 999,96 EUR (Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda finansējums), bet pašvaldības līdzfinansējums ir 
18 000,00 EUR. Projekts jāīsteno līdz 2018. gada 18. decembrim.

3) Projekts “Peldvietas labiekārtošana pie Baložezera”, kura 
mērķis ir uzlabot Dundagas iedzīvotāju dzīves vidi, labiekārtojot publisko 
pludmali pie Baložezera. Projekta kopējās izmaksas ir 9134,77 EUR, no 
kurām publiskais finansējums ir 7837,75 EUR (Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai finansējums), bet pašvaldības līdzfinansējums ir 
1297,02 EUR. Projekts jāīsteno līdz 2018. gada 30. decembrim. 

4) Projekts “Skvēra pie luterāņu baznīcas Dundagā labiekārtoša-
na”, kura mērķis ir uzlabot Dundagas iedzīvotāju dzīves vidi, labiekārtojot 
skvēru pie luterāņu baznīcas Dundagā. Projekta kopējās izmaksas ir 
32 114,49 EUR, no kurām publiskais finansējums ir 28 903,04 EUR (Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums), bet pašval-
dības līdzfinansējums ir 3211,45 EUR. Projekts jāīsteno līdz 2018. gada 
30. decembrim.

5) Projekts “Dundagas pils pagalma labiekārtošana”, kura mērķis 
ir sakārtot publisko infrastruktūru kultūrvēsturiskajā piemineklī – Dun-
dagas viduslaiku pilī, veicot pils pagalma labiekārtošanu, kas uzlabos 
Dundagas viduslaiku pils sniegto publisko un tūrisma pakalpojuma kva-
litāti. Projekta kopējās izmaksas ir 14 993,70 EUR, no kurām publiskais 
finansējums ir 11 065,35 EUR (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansējums), bet pašvaldības līdzfinansējums ir 3928,35 EUR. 
Projekts jāīsteno līdz 2018. gada 14. septembrim.

6) Projekts “Skeitparka izveide Dundagā”, kura mērķis ir radīt kva-
litatīvu dzīves vidi aktīvai brīvā laika pavadīšanai, izveidojot publiski pie-
ejamu skeitparku Dundagā. Projekta kopējās izmaksas ir 10 000,00 EUR, 
no kurām publiskais finansējums ir 9000,00 EUR (Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai finansējums), bet pašvaldības līdzfinansējums ir 
1000,00 EUR. Projekts jāīsteno līdz 2018. gada 30. decembrim.

7) Projekts “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas manto-
juma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība”, 
kura mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgus kultūras un dabas 
mantojuma objektus Ziemeļkurzemē, vienlaicīgi radot priekšnoteikumus 
tūrisma plūsmu pieaugumam Ziemeļkurzemē. Dundagas novada paš-
valdība ir projekta partneris, kurš ar projekta līdzfinansējuma palīdzību 
projekta ietvaros iegādāsies un uzstādīs aprīkojumu topošajam lībiešu 
saieta namam Kolkā, kā arī veiks Dundagas pils telpu pārbūvi. Dundagas 
novada pašvaldības kā projekta sadarbības partnera projekta daļas 
kopējie izdevumi ir plānoti 588 235,30 EUR, no kuriem 491 558,83 EUR 
ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda  un valsts budžeta finansējums, 
savukārt pašvaldības finansējums ir 96 676,47 EUR. Projekts jāīsteno 
līdz 2020. gada 1. martam.

8) Projekts “Kurzeme visiem”, kura mērķis ir palielināt Kurzemes 
reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pa-
kalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. 
Dundagas novada pašvaldība ir projekta sadarbības partneris. Projekta 
kopējās izmaksas ir 6 285 281,00 EUR, no kuriem 5 342 488,85 EUR ir 
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un valsts budžeta līdzfinansējums 
942 792,15 EUR. Projekts jāīsteno līdz  2022. gada 31. decembrim.

9) Projekts “Mazo etnokultūru reģionu attīstīšana un popularizē-
šana kā tūrisma galamērķi — UNESCO tūrisms”, kura mērķis ir radīt 
tūrisma produktu, kurā ir iesaistīti četri nelieli etnisko kultūru reģioni. 
Dundagas novada pašvaldība ir  projekta sadarbības partneris.  Pro-
jekta kopējais budžets ir 1 123 547,00 EUR, no tiem 955 014,95 EUR ir 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Projekts jāīsteno līdz 
2020. gada 29. februārim.

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Inga Grietēna
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Rudens un ziemas lielās lieta-
vas un augstais gruntsūdens līme-
nis bija iemesls Zēņu dīķa aizsarg-
dambja sagrūšanai. Naktī no 3. uz 
4. janvāri dambis, kas bija ļoti vecs, 
neizturēja ūdens spiedienu un pār-
rāvās trauslākajā vietā, rezultātā 
viss dīķa ūdens ar tajā mītošajām 
zivīm, ap 2 tonnām (asari, raudas, 
karūsas, ruduļi, līņi, līdakas, brekši, 
zuši, karpas un zandarti), aizpeldē-
ja uz jūru. Tas notika ļoti strauji – 
dažu stundu laikā. 

Zēņu dīķis atrodas 2 km attālu-
mā no Kolkas ciema un ir pašvaldī-
bas īpašums. Jau piecus gadus to 
apsaimnieko Kolkas makšķernieku 
klubs, kura valdes priekšsēdētājs 
ir Oskars Sproģis. Apsaimniekoša-
na mūsdienās nozīmē – rūpes par 
apkārtnes vizuālo un tehnisko kār-
tību (atkritumu urnu iztukšošana, 
stāvlaukuma tīrība un pārējās in-
frastruktūras uzturēšana). Padomju 
Savienībā (pagājušā gadsimta 60., 
70. gados) Kolkas ceha vadītājs J. 
Morozovs izveidoja dīķi kā ledus 
ņemšanas vietu Kolkas zivju fabri-
kas vajadzībām.  

Laika gaitā dīķa galvenais uz-
devums vairs nebija aktuāls, tādēļ, 
manā izpratnē, tas sāka aizaugt.

2013. gadā  jaunizveidotajam 
Kolkas makšķernieku klubam un 
domubiedriem radās ideja to pa-
ņemt “paspārnē”, lai atkal sakārto-
tu un labiekārtotu, jo vēlējāmies, 
lai kolceniekiem būtu skaista vieta 
atpūtai un copei. Tas bija laiks, kad 
ļoti aktīvi tika apgūti Eiropas Savie-
nību fondi un bezpeļņas organizā-
cijām bija labi noteikumi projektu 
realizēšanai. 

Mūsdienās Zēņu dīķis ir tūris-
ma objekts un populāra atpūtas 
un brīvā laika pavadīšanas vieta 
gan vietējiem iedzīvotājiem, gan 
Kolkas ciemiņiem. Vēl nesen – pašā 
janvāra sākumā, dīķī mita bagātīga 
zivju daudzveidība un makšķernieki 
aktīvajā copes sezonā varēja sevi ie-
priecināt ar ievērojamiem lomiem, 
bet viss mainījās naktī no 3. uz 4. 

janvāri, kad dīķis dažu stundu laikā 
ar visām zivīm aiztecēja uz jūru.

Kad ūdens bija prom, atklājās 
šausminoša aina – bija palikusi mil-
zīga, tumša un bēdīga bedre, kurai 
cauri tecēja divi strauti, kas arī bija 
šī dīķa skābekļa un ūdens ražotāji. 
Tagad visi varēja apskatīt milzīgo, 
seno melnozola stumbru, par kura 
esamību it kā zināja visi kolcenie-
ki, bet redzējis bija tikai retais. Šis 
ozols jau gulēja zemē vēl tad, kad 
dīķi raka, tas tika atstāts dīķa dzel-
mē ar nolūku. Kādu?! Ļaudis runā, 
ka tādēļ, lai nemestu zvejas tīklus. 

Nebija skaidrs, ko ar šo pašvaldī-
bai piederošo dārgumu darīt, jo tam 
ir nozīmīga vēsturiska vērtība ievē-
rojamā vecuma dēļ, izrādās, ka tam 
ir vairāk nekā 1000 gadu. Šo faktu 
pierāda arī veikto analīžu rezultāti. 

Kamēr uz vienu nakti to atstā-
jām guļam izskalotajā gultnē, tik-
mēr pa tām dažām nakts stundām 
tas tika jau apzāģēts un divi metrīgi 
baļķi nozagti. No rīta konstatējot 
noziegumu, manas pirmās izjūtas 
bija kauns, milzīgs kauns par to, kas 
noticis, jo sapratu, ka to varēja pa-
veikt tikai kāds, kurš bija informēts 
par melnozola vērtību. 

Kopā ar biedriem un atbalstī-
tājiem izlēmām vismaz atdot godu 
šai vietai, sakārtojot apkārtni un 
iztīrot dīķa gultni. Jau sestdienas 
rītā dīķa krastos darbīgi rosījās čak-
lie talcinieki – bija gan skolēni, gan 
kluba biedri ar ģimenēm, gan arī citi 
pašaizliedzīgie censoņi, kas vairāku 
stundu garumā nepaguruši atbrī-
voja dīķa gultni no “kultūras slāņa”. 
Ozola dažas daļas mēs nogādājām 
drošā vietā, lai turpinātu veikt iz-
pēti un atstātu kā uzskates objek-
tu visiem Kolkas ļaudīm. Pārējo 
atdevām atpakaļ dīķa gultnei, kas, 
cerams, glabās šo senāko Kolkas 
vēstures aculiecinieku vēl vismaz 
tūkstoš gadus.

Talkas noslēgumā mēs visi mie-
lojāmies ar gardu Sigitas Grīnpuka-
les vārītu zupu, tas bija lielisks die-
nas noslēgums.

Es gribu milzīgu PALDIES pateikt 
visiem čaklajiem talciniekiem un 
pašvaldībai, kas atbalstīja mūs dīķa 
sakopšanas talkā, par operatīvu un 
aktīvu rīcību nelaimes seku likvidē-
šanā, sevišķi vēlos izcelt Keheru un 
Grīnpukalu ģimeņu neatsveramo 
ieguldījumu. 

Mūsu prioritāte tagad ir atjau-
not ūdens un zivju resursus dīķī. 
Esam sapratuši, ka ir jāveido kvali-
tatīvs un ilgtspējīgs dambis ar caur-
tecēm. Pašlaik norit darbs pie mērī-
šanas un aprēķināšanas. Ir ievirzītas 
sarunas ar pašvaldības vadību par 
esošo situāciju, ceram arī uz turp-
māku sadarbību un palīdzību, jo 
Zēņu dīķis ir pašvaldības īpašums.

Paldies! 
Patiesā cieņā Kolkas mašķer-

nieku kluba valdes priekšsēdētājs  
Oskars Sproģis

Jūrā aiztek Zēņu dīķis, 
un pazūd vēstures liecības

Ievērojamai lībietei Paulīnei Kļaviņai 100
2018. gada 19. janvārī biedrī-

ba “Mazirbes draugu kopa” Rīgā, 
Jāņa Akuratera muzejā, atzīmēja 
Paulīnes Kļaviņas 100. jubileju.

Paulīne Kļaviņa (dzimusi Zē-
berga, 19.01.1918. – 02.09.2001.) 
piedzima Dundagas pagastā. Savā 
dzīvesstāstā viņa rakstīja:

“1916. gadā mani vecāki, Katrī-
ne un Ernests Zēbergi, no Vaides 
ciema “Žonaku” mājām evakuēti 
uz Pāces ciema “Lonastiem”.

1918. gada 18. janvārī vi-
ņiem atļauts atgriezties dzimtās 
mājās Vaides ciema “Žonakos”. 
Tur radu paaudzes dzīvojušas no 
1710. gada. Diena bijusi skaista, 
bez sniega un tāpēc zirgs jūgts 

ratos. Ceļā sacēlies vējš un sācies 
spēcīgs sniegputenis. Tikuši līdz 
Vīdalei, ar ratiem tālāk nav bijis 
iespējams braukt, un viņi lūguši 
naktsmājas Vīdales ciemā, “Pun-
čakos”. Tur tad arī otrā rītā es 
esmu piedzimusi.”

Paulīne Kļaviņa bija viena 
no lībiešu valodas pratējām un 
tradicionālās kultūras kopējām 
– ierunājusi tekstus lībiešu valo-
dā, stāstot par savu dzimto sētu 
Vaides ciemā, tradīcijām lībiešu 
ciemos, rakstījusi dzejas lībiešu 
valodā. Dzimtajās Vaides “Ozol-
nieku” mājās viņa bija izveidojusi 
plašu sadzīves priekšmetu, zvejas 
un darbarīku kolekciju, kas tagad 

apskatāma Latvijas Etnogrāfiskajā 
brīvdabas muzejā. 

Paulīne Kļaviņa bija arī viena no 
lībiešu dziesmu ansambļa “Līvlist” 
dibinātājām un ilggadējām dziedā-
tājām. Paulīnes Kļaviņas dzejoļiem 
Sindõn ma rāndas (Dzimis es jūr-
malā) un Mierjemā (Jūras māte) 
ansambļa “Līvlist” māksliniecis-
kais vadītājs komponists Dzintars 
Kļaviņš sacerēja mūziku, dziesmas 
ansamblis izpilda vēl šodien. 

Paulīne Kļaviņa daudzus gadus 
kalpoja Rīgas Doma draudzē, bija 
visu cienīta, precīza un atsaucīga 
kancelejas darbiniece. 1991. gada 
janvārī, barikāžu laikā, viņa dienas 
un naktis pavadīja Doma baznīcā, 

kopā ar visiem lūdzot, ticot un ce-
rot Latvijas un savas lībiešu tautas 
nākotnei.

Lai koptu un saglabātu lībiešu 
tradicionālo kultūru, godam sa-
gaidītu lībiešu sabiedriskās dar-
binieces, dzejnieces un valodas 
teicējas Paulīnes Kļaviņas 100. 
jubileju, kas sakrīt ar Latvijas val-
sts simtgades kulmināciju 2018. 
gadā, biedrība “Mazirbes draugu 
kopa” ar valsts atbalstu sagatavo-
jusi skaņu ierakstu un bukletu. Ie-
rakstā dzirdama Paulīnes Kļaviņas 
balss, dzimtā lībiešu valoda, viņas 
sacerētās dzejas lasa Zoja Sīle un 
Dagmāra Ziemele, skan dzies-
ma ar Paulīnes Kļaviņas vārdiem 

Rīgas lībiešu dziesmu ansambļa 
“Līvlist” izpildījumā. Ieraksts sa-
gatavots Rīgas skaņu ieraksta 
studijā, vadītājs Aldis Ermanbriks. 
Ieraksta diska un bukleta māksli-
niece Iveta Putniņa, lībiešu valo-
das konsultante Zoja Sīle, angļu 
valodas tulkotāja Margita Gailīte.

Projekts tiek īstenots ar 
Kultūras ministrijas, Latvijas Na-
cionālā kultūras centra un Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Biedrības 
”Mazirbes draugu kopa”

valdes locekle Lilita Kalnāja, 
info tālr. 29237185
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Par kultūras sarīkojumiem Kolkā

Aicinām iedzīvotājus ar liecībām par Kolkasragu 
papildināt Latvijas ainavu dārgumu krātuvi

Prese novada bibliotēkās 2018. gadā

Aizvadītais gads Dundagas 
novada Dzimtsarakstu nodaļā

Atnācis jaunais, mūsu valsts 
simtgades, gads, nu varam tajā kā 
baltā lapā rakstīt jaunus dienu no-
tikumus. Iepriekšējais gads, glītā 
kamolā satīts, iegulst nodzīvoto 
gadu krājumā. Dzimtsarakstu nodaļā 
tas sanācis pietiekami krāsains – ar 
priecīgiem, laimīgiem brīžiem un arī 
skumju asara kādā brīdī ritējusi.

Jaundzimušie 
2017. gadā reģistrētas 37 dzim-

šanas – 19 meitenes un 18 zēni, kas 
ir par vienu mazuli vairāk nekā pērn. 
Četras meitenes un trīs zēni no kop-
skaita papildinājuši Kolkas pagasta 
iedzīvotāju pulku. Visvairāk bērniņi 
nākuši pasaulē augustā un janvārī, sa-
vukārt jūlijā tikai viens bērniņš.

Jaunākā māmiņa ir 17 gadus veca, 
bet drosmīgākai māmiņai ir 38 gadi.

Novada pastāvēšanas laikā vis-
vairāk jaundzimušo reģistrēts 2013. 
gadā – 39, bet vismazāk 2012. gadā, 
kad piedzima 27 mazulīši.

Laulātiem vecākiem piedzimuši 
10 bērni, ar paternitātes atzīšanu re-
ģistrēti  23 jaundzimušie, 3 reģistros 
ziņas par tēvu trūkst, bet šajos gadī-
jumos situācija var mainīties, jo pa-
ternitāti var atzīt arī pēc bērna dzim-
šanas. Jāatgādina, ka paternitātes 
atzīšanas iesniegumu dzimtsarakstu 
nodaļā var iesniegt arī pirms bērna 
dzimšanas. Tas vairāk attiecināms uz 
tām ģimenēm, kur bērna tēvs strādā 
ārpus valsts.   

Māmiņu vidējais vecums ir 27 
gadi, tēvu vidējais vecums 31 gads. 
Pirmo bērnu māmiņu vidējais vecums 
ir 23 gadi. Māmiņu vidējais vecums 
jau vairākus gadus ir nemainīgs.

Pirmie bērniņi piedzimuši 11 ģi-
menēs, tāpat kā 2016. gadā, ģime-
nēs vairāk ir otro bērnu – 13, trešais 
bērns ienācis – 12 ģimenēs, bet vienā 
ģimenē brālītis bija 4. bērns.

Populārākie vārdi
Pērn vecāki savām atvasēm izvē-

lējušies vārdus: Jasmīna, Sofija, Vikto-
rija, Elza Pērle, Nora, Rēzija, Adelīna, 
Edgars, Eduards, Ernests, Juris, Harijs, 
Leonards, Romeo. Neparastāko vārdu 
vidū  –  Selīna, Elija.

Novadā nav nevienā ģimenē 
dots Latvijā populārākais zēna vārds 
Roberts, bet populārākais meitenes 
vārds Sofija dots vienai meitenei. 
Divām meitenēm dots vārds Viktori-
ja un divām – Elza, savukārt divi zēni 
saukti par Kristeru un divi par Emīlu. 
Divi vārdi doti divām meitenēm un 
vienam zēnam. Lielākoties visi bērniņi 
pasaulē nākuši Ventspilī, divi Kuldīgā, 
viens Dobelē, bet viens bērniņš pa-
saulē nācis mājdzemdībās.

 Pašvaldība pirmā jaundzimušā 
bērniņa ienākšanu ģimenē sveic ar 75 
eiro, otro ar 110 eiro, trešo un katru 
nākamo ar 150 eiro lielu pabalstu.

Reģistrējot jaundzimušo, vienlai-
cīgi tiek deklarēta arī viņa dzīvesvie-
ta.

Dzimtsarakstu nodaļa ar pašval-
dības atbalstu turpina pirms pieciem 
gadiem aizsākto tradīciju – aizvadīta-
jā gadā dzimušo un novadā deklarēto 
mazuļu svinīgu uzņemšanu Dundagas 
novada saimē, mazuļu vārdus ierak-
stot goda grāmatā un pasniedzot 
sudraba karotīti ar gravējumu “Ma-
zais dundadznieks” un “Mazais kolce-
nieks”.

Laulības
2017. gadā reģistrētas 24 laulības, kas 

ir par 5 laulībām mazāk nekā 2016. gadā. 
Bagātākais laulību reģistrācijas mē-

nesis bija jūlijs un augusts. Interesanti, 
ka par laulību reģistrācijas dienām iz-
vēlējās divas pirmdienas, viena no tām 
bija 17.07.2017. plkst. 17.00!

15 laulātie pāri laulības noslēguši 
pirmo reizi. Laulāto vidējais vecums ir 
31 gads, līgavu vidējais vecums ir 31 
gads, līgavaiņu – 32 gadi. Dundagā lau-
lību noslēguši jaunlaulātie no Talsiem, 
Rojas, Valdemārpils, Ventspils, Tukuma, 
Jelgavas, Rīgas, Liepājas, Daugavpils un 
arī pašu novada ļaudis. Laulība reģistrē-
ta Vācijas pilsonim ar Dundagas meite-
ni. Priecē, ka aizvadītajā gadā 8 jaun-
laulātie pāri ir Dundagas novada ļaudis. 
Trīs laulātie pāri gredzenus mija jūras 
krastā. Viens laulātais pāris izvēlējās 
jāvārdu sacīt pils parkā balto vizbulīšu 
ziedēšanas laikā, un viens pāris – Pēte-
rezera dabas takā.

Pērn Mazirbes un Dundagas evaņ-
ģēliski luteriskajās draudzēs noslēgtas 5 
laulības.

Laulāto uzvārdu izvēle, noslēdzot 
laulību, ir nemainīga, jaunās ģimenes 
lielākoties izvēlas vīra pirmslaulības uz-
vārdu par savu kopējo uzvārdu. Aizva-
dītajā gadā šādu izvēli izdarīja 21 pāris.

Atzīmes par laulības šķiršanu izdarī-
tas sešos iepriekšējos gados sastādīta-
jos  laulību reģistros.

Dzimtsarakstu nodaļā aizvadītajā 
gadā vienai personai mainīts uzvārds.

Prieku ik gadu sagādā pāri, kuri atzī-
mē īpašās kāzu jubilejas! Pērn atzīmētas 
trīs  dimanta kāzas, tas nozīmē, ka pāris 
pavadījis 60 kopdzīves gadus. Divi di-
manta pāri bijuši Kolkas pagasta ļaudis. 
Godināti trīs zelta kāzu jubilāru pāri, kuri 
jāvārdu teikuši pirms 50 gadiem.

Dažādu iemeslu dēļ 10 iepriekšējo 
gadu reģistros izdarīti papildinājumi.   
Izsniegtas 19 atkārtotas civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas apliecības, jo iepriek-
šējie dokumenti ir nozaudēti vai aktu-
alizēts to saturs.  

Aizgājuši mūžībā
Skumjā statistika arvien pārsniedz 

priecīgo. Reģistrētas 59 miršanas – 33 
sievietes un 26 vīrieši, kas ir par 1 vairāk 
nekā 2016. gadā. No kopskaita 13 miru-
šie ir Kolkas pagastā, kas ir par 6 vairāk 
nekā pērn. 

Lielākais mūžībā aizgājušo skaits 
reģistrēts augustā un jūnijā, vismazāk 
janvārī.

Dzīves pavediens agri (līdz 60 gadu 
vecumam) pārtrūcis 7 novadniekiem, 
to skaitā vienam Kolkas pagasta iedzī-
votājam. Vecumā no 80 līdz 90 gadiem 
mūžībā aizgājuši 22 novada iedzīvotāji, 
to skaitā 4 Kolkas pagasta iedzīvotāji. 
Cienījamu vecumu – 90 gadu slieksni  –
bija pārkāpuši 9 novada iedzīvotāji, to 
skaitā viens Kolkas pagasta iedzīvotājs. 

Mirušo vidējais vecums ir 77 gadi, 
sievietēm vidējais vecums ir 80 gadi, 
vīriešiem – 72 gadi. Mūžībā aizgājuši 7 
Valsts sociālās aprūpes centra “Kurze-
me” filiāles “Dundaga” klienti.

Mūžībā aiziešanas iemesls gadu no 
gada ir nemainīgs, visvairāk aizgājēju 
slimojuši ar sirds un asinsvadu slimī-
bām, un tad seko ļaundabīgie audzēji.

Lai šis gads būtu veiksmīgs, novēlu 
katram no mums saglabāt ticību, cerī-
bu, mīlestību!

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Rita Langmane

Aicinām iedzīvotājus līdz 14. februārim ar 
fotogrāfijām un nostāstiem par Kolkasragu pa-
pildināt Latvijas ainavu dārgumu krātuvi. Kol-
kasraga ainava izvirzīta to desmit Kurzemes 
ainavu dārgumu sarakstā, kuras atzītas par Kur-
zemē nozīmīgākajām. 

Fotogrāfijas un atmiņu stāstus sūtīt uz e-pas-
tu zinas@dundaga.lv vai iesniegt tīmekļa viet-
nē www.ainavudargumi.lv.

Rokrakstu un fotoattēlu skenēšanā un elek-
troniskā sūtīšanā palīdzību ir iespējams sa-
ņemt Kolkas vai jebkurā citā bibliotēkā.

Pavisam Latvijas ainavu dārgumu krātuvē 
iekļaus 50 ainavas no kopā 243 izvirzītajām. Ap-
kopotā informācija atspoguļos ainavas mainību 

vairāku desmitu gadu griezumā gan fotogrāfiju, 
gan atmiņu stāstu veidā. 

No iesūtītajiem fotoattēliem, stāstiem un 
vēlējumiem 2018. gadā tiks veidotas reģionālās 
izstādes.

Kolkā dzīvoju jau vienpadsmit gadus. Vien-
mēr esmu sekojusi līdzi kultūras dzīvei, savu 
reizi arī pati piedalījusies sarīkojumos. Esmu 
nostrādājusi 24 gadus Latvijas Nacionālajā 
teātrī par režisora palīdzi un trupas vadītāju, 
tāpēc kultūras dzīve man ir pazīstama un spē-
ju labi novērtēt tās kvalitāti. 

Esmu ļoti gandarīta, ka Kolkā, kuras liela 
iedzīvotāju daļa ir devusies peļņā uz ārzemēm 
vai tepat uz Rīgu, kultūras dzīve joprojām ir 
aktīva, iespējami daudzpusīga un interesanta. 
Tautas nama vadītājas Inoras Sproģes un viņas 
palīdzes Dzintras Tauniņas veidotie sarīkojumi 
vienmēr izceļas ar neizsmeļamu radošumu, 
augstu kvalitāti, programmu interesantumu, 
pozitīvismu un sirsnību, visdažādāko grupu 
iesaisti, lielisku māksliniecisko noformējumu. 
Ar vislielāko nepacietību katru gadu tiek gaidīti 
īpaši iemīļotie svētki – tradicionālais talantu 
koncerts, Jūras svētki, Senās uguns nakts un 
stafetes skrējiens “Sirdspuksti jūrai”, kuros 
apvienojas mūsu novada radošie un māksli-
nieciskie spēki. Šie pasākumi pulcē vislielā-
ko interesentu skaitu. Ļoti jauki, sirsnīgi un 
interesanti ir tradicionālie gada rituma sarīko-
jumi – Lieldienas, Jāņu ielīgošana, Miķeļdie-
nas, ciema eglītes iededzināšana, vakarēšana, 

Adventa laiks, Jaungada sagaidīšana. Jaungada 
balle nu jau aizvadītajā gadā tika organizēta 
30. decembrī ar domu piesaistīt pēc iespē-
jas plašāku gadagājumu auditoriju. Bija īpaši 
radīta atmosfēra, piesaistot arī vakara vadītāju. 
Pasākums tiešām izdevās, un cerams, ka jaunā 
pieeja šo svētku rīkošanā šogad 29. decem-
brī piesaistīs vēl lielāku apmeklētāju pulku. 
Neiztrūkstoši ir valsts svētki un Lāčplēša diena, 
kurai šogad pievienojās Brīvības rogaininga 
sacensību dalībnieki. Ik pa laikam kultūras 
dzīvi papildina viesmākslinieki – teātra grupas, 
dziedātāji, ansambļi, tiek gādāts, lai kolcenieki 
iepazītos arī ar jaunākajām latviešu filmām. 
Kultūras dzīvi bagātina Dzejas dienas, ģimeņu 
un pensionāru pasākumi, vides dienas, Zinību 
dienas atzīmēšana un citi sarīkojumi. Savukārt 
lībiešu dziesmu ansamblis “Laula”, senioru an-
samblis “Sarma”, Kolkas tautas nama un DMMS 
Kolkas mūzikas nodaļas koklētāju ansambļi, 
kora klases audzēkņi, kā arī Kolkas pamatskolas 
runas pulciņš piedalās ne tikai Kolkas pasāku-
mos, bet arī kuplina sarīkojumus citās Latvijas 
vietās. Kolkas pasākumus apmeklē arī liela daļa 
dundadznieku, vasarnieku un ļaudis pat no 
attālākām vietām. 

Baiba Šuvcāne

Dundagas novada bibliotēkās ir pieejams 
plašs preses izdevumu piedāvājums. Abonēša-
nas maksa segta pilnībā no pašvaldības līdzek-
ļiem. Visās novada bibliotēkās varat lasīt mūsu 
pašvaldības informatīvo izdevumu “Dundadz-
nieks”. 

Dundagas bibliotēkā 
Astes, Citādā Pasaule, Dārza Pasaule, Dārzs 

un Drava, GEO, Ieva, Ievas Dārzs, Ievas Māja, 
Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Ilustrētā Pasaules 
Vēsture, Ilustrētā Zinātne, IR, Kā Tas Strādā?, 
Klubs, Lauku Avīzes Tematiskā Avīze, Leģendas, 
Mājas Viesis, Patiesā Dzīve, Pavards, Planētas 
Noslēpumi, Praktiskais Latvietis, Santa, Sestdie-
na, 100 Labi Padomi, Talsu Vēstis, 36,6 C Veselī-
gāk. Saskanīgāk. Gudrāk, Una, Veselība.

Preses izdevumi bērniem/pusaudžiem – 
Avene, Avenīte, Donalds Daks, Hot Wheels, 
Ilustrētā Junioriem, Ķepu Patruļa, Ledus Sirds, 
Mazajam Floristam, My Little Pony.

Kaļķu bibliotēkā
Ieva, Ievas Dārzs, Ievas Māja, Ievas Stāsti, 

Ievas Veselība, Ievas Virtuve, Ko Ārsti Tev Ne-
stāsta, Mājas Viesis, Lauku Avīzes Tematiskā 
Avīze, OK!, Privātā Dzīve, Praktiskais Latvietis, 
Talsu Vēstis.

Vīdales bibliotēkā
Čaklās Rokas, Ieva, Ievas Dārzs, Ievas 

Stāsti, Ievas Padomu Avīze, Ievas Virtuve, 

Ilustrētā Junioriem, Ko Ārsti Tev Nestāsta, 
Latvijas Mājas Dakteris, Leģendas, Mazajam 
Floristam, Mājas Viesis, Nezināmā Vēsture, 
Praktiskais Latvietis, 100 Labi Padomi, Talsu 
Vēstis.

Kolkas bibliotēkā
Astes, Citādā Pasaule, Dārza Pasaule, 

GEO, Ieva, Ievas Stāsti, Ievas Virtuve, Ilus-
trētā Junioriem, Ilustrētā Pasaules Vēsture, 
Ilustrētā Zinātne, Klubs, Latvijas Avīze, Lau-
ku Avīzes Tematiskā Avīze, Leģendas, Lilit, 
Mājas Viesis, Omītes Zālītes, Patiesā Dzīve, 
Planētas Noslēpumi, Praktiskie Rokdarbi, 
100 Labi Padomi, Talsu Vēstis, Veselība, Zint-
nieks.

Mazirbes bibliotēkā
Copes Lietas, Dārza Pasaule, Ieva, Ievas 

Māja, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Mājas Virtu-
ve, Mans Mazais, Neatkarīgā Rīta Avīze (nedē-
ļas nogale), Pavards, Patiesā Dzīve, Praktiskais 
Latvietis, Privātā Dzīve, 100 Labi Padomi, Talsu 
Vēstis, Una, rokdarbu žurnāli vācu valodā – 
Socken un Verena Stricken. 

Izmantojiet iespēju lasīt preses izdevumus 
bez maksas ikvienā no novada bibliotēkām!

Informāciju apkopoja 
Dundagas novada centrālās bibliotēkas 

vadītāja Ruta Emerberga
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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. 1 (229). 2018. gada janvāris.
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Pieteikšanās novada 
dziedošo talantu koncertam

Tuvojas viens no gada iecienītākajiem pasākumiem – novada 
dziedošo talantu koncerts. Šogad  izdziedāsim skaistākās latviešu 
dziesmas, veltītas mūsu valsts simtgadei. Radīsim paši sev un mūsu 
klausītājiem patiesu svētvakaru. Raimonda Paula dziesma ar Imanta 
Ziedoņa vārdiem “Svētvakars” būs mūsu koncerta vadmotīvs. 

Mīļie dziedātāji! Varat izvēlēties visdažādāko žanru un raksturu 
dziesmas, kas pašiem tuvas un mīļas, arī tās, kas jau izskanējušas 
mūsu koncertos! Uzrunājiet un iedrošiniet arī tos, kas labprāt gri-
bētu piedalīties, bet nedaudz kautrējas. Veidosim svētkus kopā paši 
sev, citiem, mūsu novadam un Latvijai! 

Ja nepieciešams, palīdzēsim ar dziesmas izvēli, muzikālo pavadī-
jumu un režiju.

Koncerti plānoti 17. martā Kolkā un 7. aprīlī  Dundagā.
Fonogrammu un pavadījumu veidošana prasa laikietilpīgu darbu, 

tāpēc vēlams pieteikties laikus pie Inoras Sproģes, tālrunis 26385604, 
un Rutas Bērziņas, tālrunis 29141121.

Uz tikšanos pirmajos mēģinājumos!
Inora Sproģe

Mazo vokālistu konkurss 
“Dundagas Balss pavēlnieks”

Dundagas pilī 17. februārī notiks mazo vokālistu konkurss 
“Dundagas Balss pavēlnieks 2018”.

Aicinām visus dziedāt gribētājus gatavoties konkursam!
Dalībniekus vērtēs šādās vecuma grupās: 2–3 gadi, 4–7 gadi, 

8 gadi un vecāki. Dziesmas palīdzēs sagatavot muzikālie peda-
gogi skolās, bērnudārzā un Dundagas Mākslas un mūzikas skolā. 
Informāciju varat saņemt Dundagas Kultūras pilī vai pa telefonu 
63237859, vai mobilo telefonu 26148416.

Nāc, dziedi un iepriecini! Patīkamu gatavošanos 
un veiksmi konkursā!

v No 2. līdz 4. februārim tūris-
ma izstāde “BALTTOUR 2018” 
Rīgā, Ķīpsalā.

v 1. februārī plkst. 10.00 
SEMINĀRS mazajiem uzņēmē-
jiem un pašnodarbinātajiem par 
nodokļu izmaiņām 2018. gadā 
Dundagas pilī.

v 4. februārī plkst. 13.00 LVF 
2. divīzijas spēle volejbolā “DUN-
DAGA” – “RĒZEKNES NOVADS” 
Dundagas vsk.  

v 9. februārī SACENSĪBAS 
NOVUSĀ Brīvā laika pavadīša-
nas centrā Dundagā.

v 10. februārī “DUNDADZNIE-
KU KAUSS VOLEJBOLĀ 2018” 
Dundagas vsk.  

v 12. februārī FRANCIJAS 
NOSKAŅU NEDĒĻA Brīvā laika 
pavadīšanas centrā Dundagā.

v 14. februārī VALENTĪNDIE-
NAS PASĀKUMS Brīvā laika 
pavadīšanas centrā Dundagā.

v 16. februārī MEITEŅU PĒC-
PUSDIENA Brīvā laika pavadīša-
nas centrā Dundagā.

v 17. februārī mazo vokālistu 
konkurss “DUNDAGAS BALSS 
PAVĒLNIEKS 2018” Dundagas 
pilī.

v 17. februārī plkst. 18.00 
jubilejas koncertprogramma “GU-
NĀRAM MEIJERAM 60, MĀTEI 
LATVIJAI 100”, Kolkas tautas 
namā. Biļešu cena: 4,00 eiro, 
pasākuma dienā 5,00 eiro.

v 18. februārī LVF 2. divīzijas 
SPĒLE VOLEJBOLĀ “Dundaga” 
– “Kuldīgas NSS” Dundagas vsk.  
 
v 23. februārī SACENSĪBAS 
GALDA HOKEJĀ zēniem Brīvā 
laika pavadīšanas centrā Dun-
dagā.

v 25. februārī LVF 2. divīzijas 
SPĒLE VOLEJBOLĀ “Dundaga” 
– Talsu sporta namā.

NOTIKUMU 
KALENDĀRS

1. FEBRUĀRĪ 10.00 
Dundagas pils zālē 
bezmaksas seminārs 
“Nodokļu aktualitātes 
mazajiem uzņēmumiem 
un pašnodarbinātajiem 
2018. gadā” 

Semināru vadīs ekonomikas 
doktore, Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātes Grāmat-
vedības un finanšu katedras 
asociētā profesore, zinātnisku 
un praktisku rakstu autore Ingu-
na Leibus. 

Informācija pa tālruni 
29172814 (Gunta) vai rakstot 
e-pastu: zba@dundaga.lv. 

Nepieciešamības gadījumā 
par dalību seminārā var izsniegt 
apliecinājumu par semināra 
noklausīšanos. 

Semināru rīko biedrība 
“Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija”, finansē Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai.

Optometrista izbraukums Dundagā 
6. februārī plkst. 9.30 Dundagas pilī “Rīgas izbraukuma optika” 

piedāvā bezmaksas redzes pārbaudi.
Acu spiediena mērīšana tikai par 5 eiro. 
Glaukomas un kataraktas profilaksei iesaka acu spiedienu pār-

baudīt vienu reizi gadā.
Iespēja iegādāties brilles, bezmaksas rāmīšu kolekcija, brilles pēc 

pasūtījuma, saulesbrilles.
Pieteikties darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, sestdienās no 

11.00 līdz 14.00 pa tālruni 28790980.


