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“Lai sasaucamies, lai dziedam...”

...tāds šogad bija moto nova-
da dziedošo talantu koncertam, 
kurā jau astoņus gadus pulcējas 
kolcinieki un dundadznieki kopējā 
dziesmotā pasākumā.

Labāk apdziedāt nekā aprunāt,
Apdziedāt visu pagalmu,
Visu tēvu zemi,
Apdziedāt putnus,
Pirms tie steigušies modināt rītu…
Labāk apdziedāt…

Šogad dziedātājiem bija tikai 
viens nosacījums – izdziedāt lat-
viešu dziesmas. Repertuārs bija 
gana raibs – no patriotiskiem 
līdz jautriem un humora  pilniem 
priekšnesumiem. 

Ar dziesmu “Silta sirds” Artu-
ram Rundšteinam koncerta sā-
kumā izdevās iesildīt arī skatītāju 
sirdis, jo publika ļoti sirsnīgi uzņē-

ma ikvienu priekšnesumu, ikvienu 
izpildītāju. Jaunākais koncerta da-
lībnieks Martins Lorbergs dziesmā 
“Matemātiķis” centās pārliecināt 
klausītājus, cik liela nozīme dzīvē 
ir matemātikai. Vai viņam tas izde-
vās?

Ļoti pārdomāts un simpātisks 
bija pirmsskolas iestādes “Kur-
zemīte” audzinātāju priekšne-
sums “Pie Dieviņa gari galdi”. Ja 
iepriekšējās reizēs  priecājāmies 
par “Kurzemītes” audzinātāju joku 
pilniem uzvedumiem, tad šoreiz 
viņas pārsteidza ar kaut ko pavi-
sam citu – skaistu, latvisku, dvē-
selisku priekšnesumu. Savukārt 
Mareks Borsuks dziedot pieprasīja 
“Brīvību Baltijai”. Arī mūsdienu 
deju grupa “Sensus” sevi parādīja 
citādā ampluā – dziesmā un dejā 

“Div’ dūjiņas” un atraktīvi kuplinot 
Guntras Dzīles un Daces Muņķevi-
cas  priekšnesumu “Aizvijas ceļš”. 

Kā vienmēr, netrūka arī mīles-
tības tēmas. To savā dziesmā “Pa 
lāsei’” izdziedāja Megija Majevska, 
bet Zane Grīnīte un Lelde Dēvita 
dziesmā “Miku, Miku, kaimiņmi-
ku” centās notvert savu īsto puisi. 

Nedalītas skatītāju simpātijas 
iekaroja Andra Pūpolberga vīrišķī-
gi atturīgajā un reizē romantiskajā 
manierē ģitāras pavadījumā izpil-
dītā filozofisku pārdomu caurvītā 
dziesma “Upe” un Valtera Laķevi-
ca izpildītā dziesma “Diena iet”.

Atzīmējot Rozenštrauha 100. 
dzimšanas dienu, zāle vienojās 
kopīgā dziesmā “Vecās likteņdzir-
nas”, bet DMMS Kolkas bērnu 
vokālais ansamblis savā dziesmā 

atgādināja “Mieru, mieru, tikai 
mieru”.

Bet tad ar lielām ovācijām uz 
skatuves tika sagaidīti visu iemīļo-
tie varoņi – trīs vella kalpi (“LĪCIS 
93”) ar savām daiļavām. Un aplau-
si nebeidza rimties vēl ilgi pēc vel-
la kalpu dziesmas izskanēšanas. 
Jāpiebilst, ka “LĪCIS 93” ar savu 
priekšnesumu katru reizi ienes 
koncertā īpašu dzirksti.

Un kā punkts uz “i” noslēgu-
mā izskanēja dziesma “Dzimtai 
zemei” vokālā ansambļa “Sarma” 
un Kolkas vīru trio (Aldis, Valters, 
Mareks) izpildījumā. Šī dziesma 
atgādināja, ka, lai gan pasaulē ir 
gana skaistu vietu… uz dzimto vie-
tu sirdsbalss atvedīs.

Nobeigumā visi koncerta da-
lībnieki, kuru skaits bija ap 75, 

vienojās kopīgā dziesmā “Lai sa-
saucamies, lai dziedam”. Koncerta 
vadītāji Santa Sula, Ieva Kristiņa, 
Ruta Bērziņa, Arnis Ozoliņš, Aivars 
un Rūdolfs Braži ar asprātībām un 
anekdotēm pasākumā ienesa hu-
moru un jautrības dzirksti.

Paldies arī Vairai Kamarai par 
koncerta režiju, bet vislielākais 
paldies pasākuma dvēselei Inorai 
Sproģei, kura ieguldīja milzīgu dar-
bu, sagatavojot dziedātājus, strā-
dājot ar katru individuāli, kā arī sa-
gatavojot koncerta fonogrammas.

Tiekamies Dundagā 7. aprīlī. 
Koncertā Dundagā ar savām dzies-
mām mūs iepriecinās arī vēl citi 
dalībnieki. 

Dundagas kultūras pils 
direktora pienākumu izpildītāja 

Smaida Šnikvalde
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Komiteju un domes sēdes 
13.04.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde.
13.04. plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde.
20.04. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde.
27.04. plkst. 10.00  DOMES SĒDE.

APRĪLĪ

23. FEBRUĀRA DOMES 
SĒDĒ DEPUTĀTI... 

v...saskaņoja Kurzemes plāno-
šanas reģiona deinstitucionalizāci-
jas plānu ar tā pielikumiem un tajā 
iekļautajiem risinājumiem sabied-
rībā balstīto sociālo pakalpojumu 
sniedzēju infrastruktūras izveidei 
Dundagas novadā un apliecināja 
pašvaldības gatavību pasākuma lai-
kā veidot Kurzemes plānošanas re-
ģiona deinstitucionalizācijas plānā 
iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo 
pakalpojumu sniedzēju infrastruk-
tūru, izveidojot grupu dzīvokļus ar  
sociālo aprūpi. Īstenojot projektu 
“Kurzeme visiem”, plānots sniegt 
pakalpojumu 16 personām ar garī-
ga rakstura traucējumiem. Projekta  
finansējums 366 917,00 eiro, no 
kura 311 879,45 eiro (85%) ERAF 
līdzfinansējums.  

v Apstiprināja  grozījumus  
pārvaldes uzdevumu deleģēšanas 
līgumā, kas noslēgts ar biedrību 
“Randalist”, no pašvaldības budže-
ta paredzot finansējumu 2271,00 
eiro apmērā biedrībai “Randalist” 
deleģēto pārvaldes uzdevumu iz-
pildei.

v Atbalstīja vairāku ārzemju 
sadraudzības vizīšu organizēšanu: 
Dundagas vidusskolas jauniešu un 
pedagogu vizīti dalībai starptautis-
kajā nometnē sadraudzības paš-
valdībā Žamberkā; Dundagas no-
vada pašvaldības Kolkas koklētāju 
ansambļa dalību Latviešu kultūras 
dienās Maskavā; Žamberkas paš-
darbības kolektīvu – tautas mūzikas 
grupas un deju grupas – uzņemša-
nu dalībai Dundagas novada Jūras 
svētkos un Sklandraušu festivālā un 
Žamberkas galda tenisa kluba dalīb-
nieku vizīti Dundagas novadā.

Nolēma  Žamberkas pamat-
skolas skolēnu un skolotāju vizīti 
Dundagas vidusskolā organizēt nā-
kamajā gadā.

v Apstiprināja piecus zemes 
ierīcības projektus un nosaukuma 
maiņu nekustamajam īpašumam 
un apstiprināja nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķa maiņu. 

v Piekrita noslēgt līgumu par 
dzīvojamās telpas īres tiesībām vie-
nai personai. 

v Apstiprināja automašīnas 
OPEL ZAFIRA izsoles rezultātus.

v Apstiprināja Dundagas no-
vada pašvaldības 2018. gada 9. 
februāra saistošo noteikumu Nr. 2 
“Par Dundagas novada pašvaldības 
budžetu 2018. gadam” 3. punktu 
šādā redakcijā: “Apstiprināt Dunda-
gas novada pašvaldības pamatbu-
džeta finansēšanas plānu 487 350 
eiro, saskaņā ar tabulu Nr. 3., un 
apstiprināja Dundagas novada paš-
valdības galvojumu plānu 5 548 
eiro un paskaidrojuma rakstu, un 
domes priekšsēdētāja ziņojumu 
pie Dundagas novada pašvaldības 
2018. gada 9. februāra saistošiem 
noteikumiem Nr. 2 “Par Dundagas 
novada pašvaldības budžetu 2018. 
gadam”.

Kancelejas vadītāja 
S. Kokoreviča

Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti pieejami  

http://www.dundaga.lv/lv/
pasvaldiba/sedes/ 

 

Palīdzību  saņems 
vairāk ģimeņu 

Par elektronisko pieteikšanos platību maksājumiem
25. aprīlī no plkst. 10 līdz 14 Dundagas pils mazajā zālē klientiem, 

kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, un citiem in-
teresentiem, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis palīdzēs aizpildīt un 
iesniegt platību maksājumu pieteikumus 2018. gadam.

Novada lauku attīstības konsultante Ilze Šteine

Dundagas novada pašvaldība trešajā mutiskajā izsolē 
24.04.2018. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dunda-
gā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, ar augšupejošu soli pār-
dod nekustamo īpašumu Dārza ielā 4, kadastra Nr. 8850 020 0274, 
platība 0,8597 ha, izsole plkst. 14.00, sākumcena 5500,00 eiro, no-
drošinājums 550,00 eiro.

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 24.04.2018. plkst. 12.00 
darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, no-
gādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu 
e-pastā dome@dundaga.lv. Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības 
(reģ. Nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s „Swedbank”, bankas 
kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s „Cita-
dele banka”, bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 
9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda: nodrošinājums par Dārza ielu 
4. Nosolīto cenu, atrēķinot  jau iemaksāto nodrošinājumu, var sa-
maksāt piecu gadu laikā pēc pirkuma līguma parakstīšanas vai āt-
rāk. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpa-
šumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv 
sadaļā „Pašvaldība/Izsoles un noma” vai pa tālr. 63237856.

Tā īsumā varētu raksturot 
manu vērtējumu par novada 
pašvaldības darbu aizgājušajā 
pusgadā, kuru tajā strādāju. 
Šādam vērtējumam par pamatu 
kalpo ne tikai mani vērojumi par 
vairāku pašvaldības darbinieku 
darba stilu, attieksmi un aktivi-
tāti, bet arī fakts, ka šajā laikā 
pastrādājušie trīs izpilddirektori 
tā arī nav atraduši veidu, kā šo 
iestrēgušo “rokas bremzi” atlaist 
vai salabot un “mašīnu” iekusti-
nāt. Jūtos vīlies, ka, iespējams, 
arī manis dēļ ir cietusi tiešām 
cienījamu personību reputācija. 
Ticēju, ka viņi kā izpilddirektori 
var darīt Dundagas novadam 
ko labu, tomēr divreiz saņēmu 
vaļsirdīgu atzīšanos, ka šis darbs 
ir par smagu. Šobrīd varu viņiem 
teikt paldies par atsaucību un 
paveikto, jo arī sev atvēlēto īso 
laiku viņi ir pavadījuši intensīvā 
darbā, paveicot it kā ne skaļus, 
tomēr vajadzīgus darbus. Tas 
man ļauj aizdomāties, ka labs ir 
motivēts, nevis mūžīgs izpilddi-
rektors. Arī es esmu amatā, lai 
paveiktu vajadzīgus darbus, nevis 
atmaksātu kredītu vai sagaidītu 
pensiju, un, ja to nespēšu, atra-
dīšu sev piemērotāku nodarbo-
šanos.  

Pašvaldības “motors” 
tukšgaitā rūc skaisti, tomēr, 
kad “mašīnai” jāsāk kustēties, 
kaut kas “nevelk”, kaut kas sāk 
“dūmot” un “smakot”. Viskup-
lākos “dūmus” izraisīja šī gada 
budžeta sastādīšana, kuras gaitā, 

kādas iestādes vadītājam mēģi-
not novērst vēsturiski ielaistas 
kļūdas, tika aizskartas darbinieku 
ierastās vērtības un uzsprāga sen 
nobriedis konflikts. Rezultātā, tā 
vietā, lai lietišķi un konstruktīvi 
paši risinātu saprotamas un at-
risināmas lietas, notiek sarakste 
ar valsts pārvaldes institūcijām, 
stiprinot pašvaldības un valsts 
birokrātijas prestižu. Man tas liek 
domāt par mūsu liekulību: it kā ik 
brīdi sūkstāmies par birokrātisko 
slogu, tomēr paši to barojam. 
Šobrīd paši nekādas darbības 
nevaram veikt, kamēr neesam 
saņēmuši valsts institūciju vēr-
tējumus un ieteikumus. Kurš no 
šīs visaptverošās hiperaktivitātes 
iegūs, nezinu, tomēr domāju, ka 
zaudēs daudzi un visvairāk bērni, 
kuriem, visticamāk, mazināsies 
iespēja pēc kvalitatīvas muzikālās 
izglītības. 

Nekomentēšu cēloņus, tomēr 
vēsturiski nostiprinātais paš-
valdības darba stils un inerce ir 
iesakņojušies lielā daļā spējīgu un 
lojālu darbinieku, kuri bieži vien 
ierosinājumus, jautājumus vai 
pārmaiņas uztver ar neizpratni, kā 
draudu personiskajām ērtībām. 
Šīs ērtības atspoguļojas ne tikai 
algu sarakstā, bet arī ietekmē, 
neaizskaramībā, darba laika 
plānojumā un koplīgumā, kuru 
apmaksā nodokļu maksātāji. Vai-
rāk kā pusgada laikā tā arī neesmu 
saņēmis nevienu domes atbalstā-
mu un realizējamu priekšlikumu 
pašvaldības darba uzlabošanai. 
Šobrīd, ja arī varētu meklēt izpild-
direktoru pašvaldības iekšienē, 
esmu piesardzīgs to darīt, jo 
paredzu rezultātu, līdzīgu iepriek-
šējam. Pārāk daudz viens par otru 
zinām, un jebkuru, kurš mēģinās 
risināt nejēdzības un izšķērdību, 
nobērs ar sūdzību lavīnu.

Mūsu novada cilvēki ir pelnī-
juši pašvaldības administrācijas 
vadītāju, kurš spēj pieņemt ne 
tikai gudrus, bet arī nepopulārus 
risinājumus un tos arī realizēt. Ja 
“bremzes” nevar salabot, tās var 
nomainīt.  

Dundagas domes priekšsēdētājs 
Aldis Felts

Teritorijas plānojumā precizēs 
krasta kāpu aizsargjosluIestrēgusi 

“rokas bremze” Teritorijas plānojums ir no-
zīmīgs pašvaldības teritorijas at-
tīstības plānošanas dokuments, 
kas vistiešākajā veidā skar novada 
iedzīvotājus, jo tajā noteiktas pra-
sības teritorijas izmantošanai un 
apbūvei, tajā skaitā funkcionālais 
zonējums, publiskā infrastruktūra, 
teritorijas izmantošanas un apbū-
ves noteikumi, kā arī citi teritorijas 
izmantošanas nosacījumi. Šobrīd 
norit darbs pie jaunās Dundagas 
novada pašvaldības teritorijas 
plānojuma 3. redakcijas sagata-
vošanas.

Attīstības un plānošanas no-
daļas vadītājs Lauris Laicāns skaid-
ro, ka process ir ieildzis, jo Dabas 
aizsardzības pārvaldes projektā 
“Skaitām dabu” notiek piekrastes 
biotopu apzināšana. Piekrastes te-
ritorija ir bagāta ar aizsargājamiem 
biotopiem, un tie sastopami arī 
ciemu teritorijās. Līdz ar to saska-
ņā ar “Aizsargjoslu likumu” būs jā-
precizē arī krasta kāpu aizsargjosla. 
“Aizsargjoslu likumā” noteikts, ka 
piekrastes ciemos šīs aizsargjoslas 
platums nav mazāks par 150 met-
riem, obligāti iekļaujot tajā īpaši 

aizsargājamos biotopus un ņemot 
vērā vēsturisko apdzīvojuma struk-
tūru. Lai arī pašlaik spēkā esošajā 
Kolkas pagasta teritorijas plānoju-
mā aizsargjosla ir attēlota, ņemot 
vērā biotopus, tā mainīsies, vietām 
iesniedzoties līdz pat 300 metriem 
sauszemes virzienā, skaitot no vie-
tas, kur sākas dabiskā sauszemes 
veģetācija.

Tā kā teritorijas plānojums ir 
fundamentāls dokuments, tajā 
esošie dati jāatspoguļo maksimāli 
precīzi un tiem jābūt iespējami ak-
tuālākiem plānojuma apstiprinā-
šanas brīdī. 

Vairāk par projektu 
“Skaitām dabu” iespējams uzzi-

nāt interneta vietnē  
http://skaitamdabu.gov.lv.

Vairāk par teritorijas plānojuma 
izstrādi iespējams uzzināt Attīs-
tības un plānošanas nodaļā pie 
vadītāja Laura Laicāna (lauris.

laicans@dundaga.lv, 
63237857, 28693477).

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Inguna Pekmane

Turpmāk ne tikai trūcīgām un 
krīzes situācijā nonākušām ģime-
nēm, bet arī maznodrošinātām 
ģimenēm ar ienākumiem līdz 
188 eiro, būs pieejami Eiropas 
Savienības atbalstītie pārtikas, 
higiēnas, saimniecības preču un 
mācību piederumu komplekti. Tas 
ļaus palīdzēt lielākam skaitam ģi-
meņu ar zemiem ienākumiem.

Šādu palīdzības kārtību nosa-
ka 27. februārī valdībā pieņem-
tie grozījumi Ministru kabineta 
noteikumos par “Darbības pro-
grammas “Pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības sniegša-
na vistrūcīgākajām personām 
2014.–2020. gada plānošanas 
periodā” īstenošanu.

Tāpat kā līdz šim, pamats 
Eiropas Atbalsta fonda vistrū-
cīgākajām personām atbalsta 
saņemšanai būs pašvaldības So-
ciālā dienesta izsniegta rakstiska 
izziņa. No šī gada 1. aprīļa maz-
nodrošinātas personas vai ģime-
nes, kuru vidējie ienākumi mēne-
sī nepārsniedz 188 eiro, turpmāk 

saņems izziņas ar atzīmi, ka tās 
atbilst fonda atbalsta saņemša-
nas nosacījumiem.

Tajā pašā laikā vienkāršoti 
fonda atbalsta komplektu iz-
sniegšanas nosacījumi, svītrojot 
komplektu saņemšanas biežu-
ma ierobežojumu. Paredzēts, 
ka turpmāk persona vai ģimene 
attiecīgās Sociālā dienesta iz-
sniegtās izziņas derīguma termi-
ņa laikā varēs saņemt atsevišķus 
komplektus vai visu pārtikas, 
higiēnas un saimniecības preču 
komplektu skaitu uzreiz, nevis 
vienu komplektu kalendārā mē-
neša laikā, kā tas bija noteikts 
iepriekš.

Pārtikas, higiēnas, saimniecī-
bas preču un mācību piederumu 
komplektus sadarbībā ar bied-
rības “Latvijas Sarkanais Krusts” 
Kurzemes komiteju iespējams sa-
ņemt Dundagas novada Sociālajā 
dienestā. Informācija pa tālruni 
63200803.

Sociālā dienesta vadītāja
Dace Upleja 
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2017. gadā ar VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” ir saskaņots un ap-
stiprināts Dundagas novada paš-
valdības ceļu saraksts. Pašvaldī-
bas pārziņā ir ap 115 km grants 
ceļu un 12 km ceļu ar asfalta 
segumu. 2018. gadā valsts mērķ-
dotācija pašvaldības autoceļu un 
ielu uzturēšanai ir 110 174 eiro, 
kas ir par 3111 eiro vairāk nekā 
2016. gadā. 

 Ar šo finansējumu ir jāspēj 
uzturēt novada ceļus apmierino-
šā stāvoklī, turklāt katru gadu gan 
Kolkas, gan Dundagas pagastā 
paveikt kādu nozīmīgāku darbu, 
piemēram, ceļu seguma atjau-
nošanu garākā posmā, un jāveic 
ielu un ceļu ikdienas uzturēšana: 
sniega tīrīšana, greiderēšana, 
bedrīšu labošana, grāvju rakša-
na, tīrīšana, vietām grants virsmu 
segumu uzlabošana, ceļazīmju 
atjaunošana, bet ne būtiska ceļu 
stāvokļa uzlabošana. 

Arī šogad plānots veikt divus 
lielākus darbus – vienu Kolkā, 
otru Dundagas pagastā. Kolkā  
aptuveni 800 m garā posmā tiks 
veikta  virsmas dubultā apstrāde 
ar šķembām un emulsiju ceļiem 
“Klubs–Sofijas” un “Ozoli–Skola–
bērnudārzs”, darbu izmaksas būs 
ap 22 000 eiro. Bet pēc iedzīvo-
tāju ierosinājuma plānots ierīkot 
divas ātrumu ierobežojošās bar-
jeras ceļa posmā “Krogi–tautas 
nams”.  

Dundagas pagastā plānota 
grants seguma un grāvju atjauno-
šana ceļam “Vecā skola–Dravnie-
ki” no 0. km līdz 0,5. km. Aptuve-
nās šo darbu izmaksas ap 20 000 
eiro. 

Lai nodrošinātu grants ceļu 
kvalitāti,  vairākos posmos plā-
nots veikt šādus darbus: 

v Vecā skola – “Dravnieki” – 
iesēdumu likvidēšana;

 v “Kubele – Stirniņi” Būdeni 

– caurtekas ierīkošana pie Līgatu 
mājām, grāvja atjaunošana no 
Līgatu mājām līdz ceļam Talsi – 
Dundaga; 

v “Vecvagari – Pernītes” Vī-
dale – caurtekas atjaunošana;

v “Avotiņi – Kalēji” Labdzere 
– grants seguma atjaunošana;

v  “Lateve – Popnieki” Kaļķi – 
grants seguma atjaunošana;

v “Silkalēji – Dūmeles kapi” 
– apauguma novākšana, grants 
uzvešana uz bedrainajiem pos-
miem no “Silkalējiem” līdz  “Mež-
mačiem”;

v “Piltenes purvs” – grants 
seguma atjaunošana iesēdumu 
vietās;

v “Dīķlejas – Anaži”, “Pūpolu 
ceļš”, “Goblejas ceļš” – grants se-
guma labošana, drupinātā asfalta 
uzvešana;

v  “Āžu kapi” drupināta asfal-
ta uzvešana līdz “Mežāžu” ceļga-
lam no ceļa Vīdale – Dundaga;

Šogad novadā plānotie ceļu uzturēšanas darbi

Lielajā talkā aicina piedalīties 
Pāces upes tīrīšanā Dundagā

v  “Ražošanas bāze – attīrīša-
nas iekārtas” – 500 m posmā pie 
mazdārziņiem virsmas pretputē-
šanas apstrāde.

Kopumā, ieskaitot minētos 
darbus, ceļu uzturēšanai plānots 
tērēt: 

v sniega tīrīšanai 20 000 eiro;
v ceļu greiderēšanai 10 000 

eiro;
v bedrīšu remontam ar 

šķembām un asfaltbetonu 10 000 
eiro;

v ceļu virsmas atjaunošanai, 
uzlabošanai ar granti, grants iegā-
dei, dubultai apstrādei ar šķem-
bām un grāvju tīrīšanai 60 000 
eiro;

v zāles pļaušanai, ceļa zīmju, 
marķējuma, apmaļu atjaunošanai 
4000 eiro.

Neplānotiem darbiem rezer-
vē atstājot 6174 eiro.   

2017. gadā Kolkas pagastā 
veikta virsmas atjaunošana ar 

granti, apauguma novākšana, 
grāvju tīrīšana ceļam “Vaide – 
Saunags” 2,2 km garumā, bet 
Dundagā veikta Sporta ielas 276 
m garumā un Pils ielas 800 m ga-
rumā dubultā apstrāde  ar šķem-
bām. 

Tāpat atse višķos ceļa pos-
mos veikti darbi uz sešiem 
grants ceļiem. Kopumā pagāju-
šā gadā sniega tīrīšanai tērēti 
5900,00 eiro, ceļu greiderēšanai 
– 8500,00 eiro, bedrīšu remon-
tam ar šķembām un asfaltbeto-
nu – 13 549,00 eiro; ceļu virs-
mas atjaunošanai, uzlabošanai 
ar granti, grants iegāde, dubultā 
apstrāde ar šķembām, grāvju tī-
rīšana u.c. – 76 950,00 eiro, zāles 
pļaušanai un ceļa zīmju atjauno-
šanai –   1986,00 eiro. Līdzekļu 
atlikums uz šā gada 1. janvāri bija  
23,08 eiro.

Saimnieciskā dienesta vadītājs
Andris Kojro

8. martā Dundagas jaunieši 
sadarbībā ar Brīvā laika pava-
dīšanas centru jau otro gadu  
iepriecināja sievietes ar tulpēm 
un ielūgumiem uz pasākumu, 
kas šoreiz notika 9. martā.

Pasākums aizritēja nepie-
spiestā atmosfērā ar čalošanu, 
smiekliem un sevis lutināšanu. 
Viss tika radīts un darīts, lai 
dāmas justos īpašas, lai būtu 
iespēja ar draudzenēm pasēdēt, 
pasmieties un ļauties andelē-
šanās priekiem. Speciāli šim 
pasākumam izveidojām foto-
sienu. Fotogrāfiju varēja uzreiz 
izdrukāt un saņemt. Pateicamies 
IK “Luux” par šo iespēju. Par 
garšas baudījumu rūpējās PLPKS 
“Dundaga” ar produktu degus-
tāciju un konkursu “Atmini siera 
veidus” (paldies Laumai Felšai 
par atsaucību), bet Skaidrīte Ozo-
liņa piedāvāja nobaudīt “Karīša” 
gardumus. Aiva Veinberga dāmas 
iepazīstināja  ar skaistumkop-
šanas jaunumiem. Savukārt par 
muzikālo baudu sveču gaismā 
rūpējās mūziķis Mārcis Felšs 
(Mark Felsh). Vakara noslēgumā 
bija iespēja skatīties kino. 

Priecājāmies redzēt tik daudz 
laimīgu dāmu!

Santa Sula un Ieva Kristiņa,
Brīvā laika pavadīšanas centrs

Talka šopavasar pulcēs talkotājus 28. aprīlī, lai 
mūsu zemi padarītu tīrāku un skaistāku. Dundagā 
viena no talkošanas vietām būs Pāces upe – tās  tī-
rīšana un laivošanas maršruta izveide!

Šī gada Lielās talkas sauklis ir “Mainām Latviju”! 
Maināmies paši! Tas ir ļoti atbilstošs mūsu iecerei, 
iesaistot Dundagas novada iedzīvotājus, sakopt Pā-
ces upi un izveidot laivošanas maršrutu no Dunda-
gas dīķa slūžām līdz Baložu ezeram (~ 8 km kopga-
rumā). 

Talkas laikā paredzēts savākt upē un tās tuvējā 
apkārtnē esošos atkritumus (pudeles, riepas utt.), 
atbrīvot laivošanas maršrutu no upē sakritušajiem 
kokiem. Apzināt vietas, kurās izveidojušās nelegālās 

atkritumu izgāztuves, šo 
informāciju nodot Dundagas novada Pašvaldības 
policijai un Saimnieciskajam dienestam.

Laivošanas maršruta sākuma punkts tiktu vei-
dots pie Dundagas pamatskolas, tādā veidā laivo-
tājiem būtu iespēja no netradicionāla skatu punkta 
apskatīt Dundagas luterāņu baznīcu, Dundagas pili, 
Dundagas parku, Pilskalna salu, vecos ledus pagra-
bus un pienotavu. Maršruta beigas – Baložu ezera 
tilts, kuram ir ērta piekļuve no autoceļa.

Vairāk informācijas www.dundaga.lv un face-
book.com/DundagasNovads.

Madars Burnevics

Līdz ar pavasarīga laika iestā-
šanos jūras piekrastē sāk parādī-
ties pirmie šī gada roņu mazuļi, 
un Dabas aizsardzības pārvalde 
aicina iedzīvotājus būt uzmanī-
giem un pievērst uzmanību – vai 
piekrastē sastaptais ir veselīgs, 
savvaļā izdzīvot spējīgs ronēns vai 
tomēr tam nepieciešama palīdzī-
ba.

Jāuzsver, ka palīdzība nepie-
ciešama tikai novārgušajiem ronē-
niem. Šādā gadījumā lūgums zva-
nīt pārvaldei pa tālruni 29198590. 

Iedzīvotājiem pašiem pludma-
lē atrastos ronēnus nav ļauts glābt. 
Atrastu mirušu roņu gadījumā sa-
vukārt jāinformē vietējā pašvaldī-
ba, jo beigto dzīvnieku savākšana 
ietilpst pašvaldību funkcijās.

Ja ronēns ir apaļīgs un veselīgs, 
tas jāatstāj mierā un jāturas no tā 
pa gabalu. Savukārt, ja ronēns iz-
skatās novārdzis, nevis vienkārši 
aizmidzis, vai pat ievainots, jāzva-
na Dabas aizsardzības pārvaldei. 
Speciālisti izvērtēs situāciju un ne-
pieciešamības gadījumā sazināsies 
ar Rīgas Zooloģisko dārzu. Lai pa-
līdzētu novērtēt roņu mazuļu stā-
vokli, visbiežāk apmeklētajās Rīgas 
jūras līča piekrastes teritorijās būs 
izvietoti arī informatīvi plakāti. 

Ronēni līdz Rīgas jūras līča pie-
krastei lielākoties nokļūst no Igau-

nijas. Martā un aprīlī pelēko roņu 
mazuļi dzimst uz Igaunijas pie-
krastes salām un tās ieskaujoša-
jiem ledus laukiem un līdz Latvijas 
pludmalei nokļūst peldus vai retos 
gadījumos uz dreifējošiem ledus 
gabaliem.

Šajā periodā, pastaigājoties pa 
pludmali, ļoti būtiski pieskatīt sa-
vus četrkājainos draugus, kuri ne-
reti novārgušiem ronēniem rada 
vislielākos draudus, tos sakožot. 
Tādēļ pastaigu laikā savus mīluļus 
ieteicams vest pavadā. Turklāt jā-
atceras, ka ronēns var būt slims ar 
kādu infekcijas slimību, ar kuru var 
inficēties arī kodējs. 

Patlaban DAP īsteno projektu 
“Priekšnosacījumu izveide labākai 
bioloģiskās daudzveidības sagla-
bāšanai un ekosistēmu aizsardzī-
bai Latvijā” jeb “Dabas skaitīša-
na”. Projektā tiek izstrādāts arī 
aizsardzības plāns sugu grupai 
“Roņi”. Viens no plāna uzdevu-
miem ir izvērtēt un izstrādāt ietei-
kumus pavasarī pludmalē sasto-
pamo roņu mazuļu aizsardzības 
pasākumiem un nejauši bojāgāju-
šo roņu utilizēšanai un uzskaites 
nodrošināšanai.

Dabas aizsardzības pārvaldes 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Maija Rēna, 
maija.rena@daba.gov.lv
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Atbalsta iespējas ģimenēm, 
kuras audzina bērnus ar invaliditāti

Dundagā būs krāšņa puķu dobe un strūklaka 

Pieaugušo izglītības iespējas  
Atklāta otrā pieteikšanās kārta 

pieaugušo izglītības projektā “No-
darbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide”. Šoreiz 
strādājošie un pašnodarbinātie ve-
cumā no 25 gadiem var izvēlēties 
pilnveidoties 12 dažādās tautsaim-
niecības nozarēs, piesakoties mā-
cībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības 
iestādēs visā Latvijā.

Mācīties var vienu reizi
Pieteikšanās notiek, iesniedzot 

dokumentus izglītības iestādēs klā-
tienē. Šajā projektā ikviens strādā-
jošais vecumā pēc 25 gadiem var 
mācīties tikai vienu reizi.

Piedāvājumā kopumā ir 403 iz-
glītības programmas šādās nozarēs:

v ēdināšanas pakalpojumi un tū-
risms (75 programmas),

v elektronisko un optisko iekārtu 
ražošana un IKT (71 programma),

v metālapstrāde, mašīnbūve un 
mašīnzinības (71 programma),

v transports un loģistika (51 pro-
gramma),

v kokrūpniecība (43 program-
mas),

v enerģētika (34 programmas),
v būvniecība (24 programmas),
v tekstilizstrādājumu, apģērbu, 

ādas un ādas izstrādājumu ražošana 
(17 programmas),

v drukas un mediju tehnoloģijas 
(6 programmas),

v ķīmiskā rūpniecība (4 program-
mas),

v kultūra (4 programmas),
v pārtikas rūpniecība un lauk-

saimniecība (3 programmas).
Mācībām var pieteikties strā-

dājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji 
vecumā no 25 gadiem ar nepabeig-
tu vai pabeigtu izglītību – pamatiz-
glītību, vispārējo vidējo, profesio-
nālo vai augstāko izglītību, kam ir 
nozīme, ja izvēlētajās mācībās ne-
pieciešamas priekšzināšanas.

Pieejams finansiāls  
un konsultatīvs atbalsts

Mācību izmaksu lielāko daļu 
sedz ES fondi un valsts, savukārt 
iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdz-
maksājums, kuru var apmaksāt arī 
darba devējs. Neformālajās izglītī-
bas programmās iedzīvotāja maksā-
juma apmērs nepārsniedz 36 eiro, 
savukārt citās programmās tas var 
būt arī vairāki simti eiro.

Maznodrošinātajiem un trū-
cīgajiem mācības ir bez maksas. 
Viņiem pieejams arī atbalsts re-
ģionālajai mobilitātei – transpor-
ta izmaksu kompensācija, ja šādi 
izdevumi radušies mācību laikā. 
Savukārt strādājošie ar invaliditāti 
var pretendēt uz asistenta vai sur-
dotulka izmaksu kompensāciju.

Lai nodrošinātu atbalstu vi-
siem interesentiem, 68 pašvaldī-
bās darbojas pieaugušo izglītības 
koordinatori, kuri sniedz informa-
tīvu atbalstu. Dundagas novada 
iedzīvotājiem konsultācijas par 
mācību iespējām sniedz Talsu no-
vada Pieaugušo izglītības centra 
vadītāja Inga Sokolova pa tālruni  
26518464, e-pasts: inga.sokolo-
va@talsi.lv.

Ja nepieciešamās prasmes jau ir 
iegūtas darba vidē vai citur, projekta 
laikā var izvēlēties ārpus formālās 
izglītības sistēmas apgūtās profe-
sionālās kompetences atzīšanu, no-
kārtojot eksāmenu, kura izmaksas 
strādājošajiem vecumā no 25 ga-
diem kompensē projekts. Šis pakal-
pojums ir pieejams visās Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta (IKVD) ap-
kopotajā sarakstā norādītajās profe-
sionālajās kvalifikācijās kopš 2017. 
gada 1. decembra jebkurā laikā bez 
noteikta pieteikšanās termiņa.

Informācijas avots: 
Valsts izglītības attīstības 

aģentūra, viaa.gov.lv

2017. gada otrajā pusē Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras centrs aicināja biblio-
tēkas kopā ar skolām iesaistīties 
jaunā lasīšanas veicināšanas 
programmā “Skaļā lasīšana”. 
Ideja un pieredze pārņemta no 

Nīderlandes, kur šāda veida lasī-
šanas sacensības norit jau vairāk 
nekā 20 gadus. 

Latvijā šīs programmas akti-
vitātes notiek pavisam 30 vietās, 
no mūsu puses piedalās Talsu 
skolas, Stendes, Rojas un Dunda-

gas vidusskolas. Dalībnieki ir 5. 
un 6. klašu skolēni (11 – 12 gadu 
vecums). 

Sacensības vispirms notiek 
skolu līmenī, kur tiek izvirzīts 
viens pārstāvis dalībai reģionālajā 
konkursā, kurā noskaidro labāko 
dalībai republikas “Skaļās lasīša-
nas” sacensībai. 

14. martā Talsos notika Tal-
su reģionālais konkurss. “Skaļās 
lasīšanas” vēstnesis no Dunda-
gas ir 5.b klases audzēknis Ralfs 
Burka, latviešu valodas un lite-
ratūras skolotāja Mārīte Pēter-
hofa. Ralfs sacensībai izvēlējās 
Lika Besona grāmatu “Arturs un 
mazmurkšķīši”. Skolēniem atvē-
lētas vien 5 minūtes, kuru laikā 
jāiepazīstina ar sevi, izvēlēto 
grāmatu un jālasa fragments 
no grāmatas. Žūrijā darbojās 
Maija Laukmane, Evija Gulbe 
un Rihards Lepers. Viegli viņiem 
nebija vērtēt, jo visu skolēnu 
uzstāšanās bija laba. Laurus plū-
ca visas 3 meitenes, atstājot 4 
puišus bez godalgām. (Daudzās 
aizkulišu sarunās gan pēc tam 
virmoja doma, ka puiši patikuši 
labāk ) 

Paldies Ralfam un viņa skolo-
tājai par uzņēmību papildus tie-
šajam mācību darbam iesaistīties 
šai konkursā, paldies vecākiem 
par atbalstu un Dundagas pašval-
dībai par finansiālo atbalstu. 

Dundagas novada 
Centrālās bibliotēkas vadītāja 

Ruta Emerberga

“Skaļās lasīšanas” sacensības

Saimnieciskā dienesta vadītājs 
Andris Kojro informē, ka šopavasar 
bez ikdienas teritorijas uzturēša-
nas un remontdarbiem paredzēts 
vairāk uzmanības pievērst Dunda-
gas teritorijas labiekārtošanai un 
ainavas pilnveidošanai. 

Jau vairākus gadus tiek runāts, 
ka Dundagas centrā vajadzētu iz-
veidot krāšņu puķu dobi. Šogad 
šī iecere īstenosies, un jau vasarā 
dundadzniekus un viesus priecēs 
stādījumu dobe no 15 dažādu 
sugu krāšņumaugiem  un puķēm, 
kopskaitā 1090 stādiem. Darbus 
veiks SIA “Janvāri”, un tās  ierīko-
šana izmaksās 2700 eiro. 

Pagājušā gada nogalē aicinā-
jām novada iedzīvotājus izteikt 
priekšlikumus kāda vides objek-
ta izveidošanai vai atjaunošanai 
Dundagas novadā. Saņēmām 
vairākus priekšlikumus, tostarp 
izveidot Dundagā strūklaku. Šī 
ideja guva deputātu atbalstu, un 
vasaras sākumā par godu Latvijas 
simtgadei Dundagā pirmo reizi 
tiks ierīkota strūklaka. To uzstādīs 
Dundagas dīķī, tā  būs apmēram 
6 metrus augsta un  8 metru dia-

metrā. Strūklaka būs ne vien aina-
visks elements, bet, domājams, 
ka tās darbība uzlabos arī ūdens 
kvalitāti. Notiekot ūdens cirku-
lācijai, tas tiks bagātināts ar skā-
bekli un aizkavēs dīķa aizaugšanu. 
Strūklaku izgatavos SIA “Alvita 
strūklakas”.

Iedzīvotājus joprojām intere-
sē Dundagas dīķa labiekārtošanas 
jautājums, jo vairākkārt ir runāts 
par ieceri dīķi iztīrīt un sakārtot 
tā apkārtni, tomēr tas nenotiek. 
Kādēļ solījumi nepiepildās? 2015. 
gadā SIA “Melioprojekts” izstrā-
dāja Dundagas dīķa pārbūves pro-
jekta plānu, kurā bija paredzēta 
dīķa padziļināšana, ūdens līmeņa 
paaugstināšana, slūžu atjauno-
šana un saliņas kanālu iztīrīšana. 
Toreiz aprēķinātās plānotās darbu 
veikšanas izmaksas bija 275 000 
eiro. Nākošais solis – pārbūves 
projektēšanas darbu uzsākšana,  
kam bija nepieciešama akciju sa-
biedrības “Latvijas Valsts meži” 
piekrišana, jo daļa dīķa atrodas 
“Latvijas Valsts mežu” īpašumā. 
Tādēļ 2016. gada 12. maijā starp 
Dundagas novada pašvaldību 
un AS “Latvijas Valsts meži” tika 

noslēgts nodomu protokols, kur 
abas puses apliecināja gatavību 
veikt pārbūves plāna sagatavo-
šanu, lai ieceri īstenotu. Lielas 
cerības projekta īstenošanā tika 
liktas uz Eiropas Savienības fon-
du finansējuma izmantošanas ie-
spējām, tomēr šāda veida ieceres 
realizācijai finansējums nav bijis 
pieejams, tāpat nav notikušas 
tālākās sarunas un pārtrūkusi sa-
darbība šī jautājuma risināšanā ar 
AS “Latvijas Valsts meži”.

Kamēr iecere par dīķa rekons-
trukciju neīstenojas, ir iespējams 
veikt nelielus tā tīrīšanas darbus – 
krastu sakopšanu un niedru pļau-
šanu. 

Saistībā ar dīķi šogad jāatrisi-
na arī jautājums par tiltiņa atjau-
nošanu uz Kalnadārza saliņu, tam 
atvēlēti 5000 eiro. 

Pavasari Dundagā gaidām ar 
nepacietību, lai pārliecinātos, ka 
uzziedēs rudenī iestādītie pieci 
tūkstoši puķu sīpolu – sniegpulk-
stenītes, krokusi un tulpes! 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Inguna Pekmane

Ģimenes, kuras audzina bērnus 
ar invaliditāti, Dundagas novada 
Sociālajā dienestā var pieteikties 
vairāku bezmaksas pakalpojumu sa-
ņemšanai valstī notiekošā deinstitu-
cionalizācijas procesa ietvaros.

Sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumi – katrs bērns, kuram ir veikta 
individuālo vajadzību izvērtēšana 
projekta “Kurzeme visiem” ietva-
ros un izstrādāts atbalsta plāns, var 
saņemt dažādus rekomendētos 
sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mus, taču kopskaitā  ne vairāk kā 40 
saņemšanas reizes. Savukārt bērna 
likumiskie pārstāvji vai audžuģime-
ne bez maksas var saņemt psihologa 
pakalpojumus, rehabilitologa pakal-
pojumus, fizioterapijas nodarbības, 
kā arī apmeklēt izglītojošās atbalsta 
grupas, bet kopskaitā līdz 20 reizēm. 

Sociālās rehabilitācijas, aprū-
pes un atelpas brīža pakalpojumu 
izmaksas noteiktā apjomā tiek 
segtas projekta “Kurzeme visiem” 
ietvaros. Lai uzzinātu vairāk par pa-
kalpojumiem, to saņemšanas laiku, 
pieteikšanās kārtību un nepiecie-
šamajiem dokumentiem, aicinām 

sazināties ar Dundagas novada  
sociālo darbinieci Inetu Mauriņu 
pa tālruni 26618686. 

Projekta “Kurzeme visiem” 
mērķis ir palielināt Kurzemes reģio-
nā ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpo-
jumu pieejamību dzīvesvietā perso-
nām ar invaliditāti un bērniem. 

Vairāk informācijas par pakalpo-
jumiem un projektu www.kurzeme-
visiem.lv.

Atelpas brīža pakalpojums ve-
cākiem un sociālās aprūpes pakal-
pojums attiecas tikai uz bērniem, 
kuriem ir Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) 
atzinums par īpašas kopšanas ne-
pieciešamību.

Inese Siliņa, 
projekta “Kurzeme visiem” 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Šogad Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolā bērni kopā ar skolo-
tājiem lasa dzeju, analizē un inter-
pretē to savos radošajos darbos. 
Valsts konkursa tēma ir grāmatas 
dizains un ilustrācija. 

Konkursa 1. kārtā katrs Māks-
las nodaļas audzēknis ir konkursa 
dalībnieks un konkursā piedalās ar 
radošo darbu – izveidotu grāmatu, 
ilustrējot vienu dzejoli. Grāmatas 
minimālais apjoms ir 8 lappuses. 
Audzēkņi veido vāka dizainu, ietve-
rot grāmatas nosaukumu, autoru 
un vāka ilustrāciju, kā arī visu iekš-
lapu noformējumu – teksta kārtoju-
mu pa lapām un ilustrācijas. 

Novembrī abas ar skolotāju 
Sandru Dadzi apmeklējām Latvijas 
Nacionālā kultūras centra rīkotos 
kursus par jaunāko Latvijas bērnu 
grāmatu ilustrācijā, iepazināmies ar 
izdevniecības “Liels un mazs” izdo-
to grāmatu sēriju “Bikibuks”.

Dzejas bilžu grāmatu sērija 
“Bikibuks” ir saņēmusi Latvijas 
Grāmatizdevēju asociācijas balvu 
par oriģinālas idejas radošu reali-
zāciju un Latvian Art Directors Club 
(LADC) rīkotā radošās izcilības festi-
vāla “ADWARDS 2013” sudraba or-
deni kategorijā “Ilustrācija”. 

Skolai ir izveidojusies sadarbība 
ar “Latvijas Valsts mežu” Ziemeļ-
kurzemes reģiona klientu centru. 
Šobrīd centra telpās ir aplūkojami 
mūsu audzēkņu un skolotājas Sand-
ras Dadzes kopdarbs – zīmējumu 
izstāde. Ar laipnu “Latvijas Valsts 
mežu” Ziemeļkurzemes reģiona 
klientu centra atbalstu ieguvām 
daudz grāmatiņu no sērijas “Biki-
buks”, kuras visas kopā ar audzēk-
ņiem izšķirstījām, kopā analizējām 
un mācījāmies.

Skolotāja Sandra Dadze  3./4. 
klašu audzēkņus stundās “Darbs 
materiālā” iepazīstināja ar dažā-
diem grāmatu iesiešanas veidiem, 
daži no tiem nav grāmatas iesieša-

na klasiskajā izpratnē. Zīmēšanas 
nodarbībās pēc skolotājas ieteik-
tajiem dzejoļiem sākās darbs pie 
ilustrāciju skicēm un to kompozicio-
nālajiem risinājumiem. Janvārī 3./4. 
klases sāka darbu ar tekstilmateriā-
liem un šūšanas piederumiem. Mā-
cību priekšmetā “Darbs materiālā” 
top šūtas grāmatas pēc zīmētajām 
skicēm. Darbs prasa lielu pacietību, 
un tehnika nav no vienkāršākajām, 
bet mūsu skolai jau izaicinājumi 
patīk!

 Ar abām 2. klasēm arī strādāja 
skolotāja Sandra Dadze. Zīmēšanas 
stundās tapa aplikatīva dzejoļa vie-
nas rindiņas interpretācija – katrs 
bērns radīja vienu grāmatas atvē-
rumu, kurā atspoguļoja “Kā pieradi-
nāt vēju”. Janvārī 2. klases bērni jau 
strādāja pie plakātgrāmatas. Skolo-
tājas darbs un veiksmīgā uzdevuma 
pasniegšanas metodika, kas bija ļoti 
atbilstoša un saprotama 2. klases 
vecumposmam, atspoguļojās tikko 
notikušās 1. kārtas skates rezultātos.

Skolotāja Dace Čodera strā-
dāja ar 1.a, 1., 5. un 6. klases au-
dzēkņiem. Ziemassvētku brīvlaikā 
katram bija uzdevums atrast ilus-
trēšanai piemērotu, ne pārāk garu 
dzejoli, kuram būtu izteikts raksturs 
– jautrs, nopietns, sentimentāls, 
dulls vai kā citādi. Paldies jaunāko 
klašu vecākiem, kurus lūdzu iesais-
tīties dzejoļa meklējumos!

2. un 3./4. klašu audzēkņi Daces 
Čoderas stundās katrs savam dzejo-
lim realizēja vienu grāmatas atvēru-
mu. Skicējām, meklējām attēlus ar 
ilustrāciju “varoņiem”, jo, lai uzzī-
mētu “kožu restorānu ar kodēm”, ir 
jāiepazīst reālas kodes izskats.

 Arī 1.a un 1. klašu skolēni zī-
mēšanas un gleznošanas mācību 
priekšmetā veidoja grāmatu atvē-
rumus, radīja dzejolim atbilstošus 
tēlus, iztēlojās dzejoļa noskaņu, 
tai un tēlam meklēja atbilstošu 
kolorītu. Mazie bērni cītīgi rakstīja 

dzejoļu rindas – cits glītrakstā, cits 
drukātiem burtiem. Izdevās kolorīti 
Raiņa Mākonis un Mākonīte, sarka-
ni oranžs Pērkons rībināja bungas 
un aizaulekšoja Ojāra Vācieša Zirgs.

Pie konkursa darba ar vecāka-
jiem mūsu skolas audzēkņiem – 5. 
un 6. klasi – strādājām kopš semes-
tra sākuma visās gleznošanas, kom-
pozīcijas un mākslas valodas pama-
tu stundās. Pirms skates strādājām 
papildus. Pārrunājām izvēlētos 
dzejoļus, uzdevums – izstāstīt dze-
joļa stāstu bildēs. Grāmatai jābūt 
interesantai, katram tās atvēru-
mam jāpapildina pārējie, un jābūt 
loģiskam idejas atspoguļojumam. 
Sākām ar ideju skicēm – kas būtu 
jāattēlo, kādi raksturi, notikumi, to 
secība. Tapa pirmās skices, spējīgā-
kie audzēkņi jau uzskicēja gatavu 
lappušu izkārtojumu – kompozicio-
nālais kadrējums ir svarīgs, pirms 
sāk gudrot, kā to uzzīmēt. Darbam 
bija nepieciešama pacietība, loģis-
kā domāšana, radošums, rūpība un 
precizitāte, zināšanas kompozīcijā, 
krāsu mācībā, burtu mācībā, zīmē-
šanas iemaņas, kā arī spēja asociēt 
un vizualizēt to savos darbos. Cītīgi 
strādājām pie grāmatas varoņu tēla 

Ir klāt 2017./2018. mācību gada valsts konkurss Latvijas profesionālās 
ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem

Justies uz skatuves nevis kā skolniekiem, bet kā māksliniekiem!  
7. martā Saldus Mūzikas skolā 

notika XIII Starptautiskais Kurze-
mes un Žemaitijas reģiona mū-
zikas skolu pūšaminstrumentu 
un sitaminstrumentu nodaļu au-
dzēkņu konkurss.

Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolu pārstāvēja Sitaminstrumen-
tu spēles audzēkņi Edgars Šmēdiņš 
un Roberts Ludeviks (I grupa), Ar-
nolds Bergmans (II grupa) un Kris-
ters Kuģenieks (III grupa). Konkur-
sam gatavojās arī Ralfs Kučinskis, 
taču katrā grupā no skolas drīkstē-
ja piedalīties tikai divi audzēkņi un 
skolotājs Gundars Lintiņš dalībai I 
grupā izvirzīja Edgaru un Robertu. 
Ralfam visas iespējas sevi pierādīt 
nākošajā mācību gadā.

Konkursam audzēkņi gatavoja 
katrs divus dažāda rakstura skaņ-
darbus, kas bija jāatskaņo no gal-
vas. Katrai grupai skaņdarbi bija ar 
atšķirīgu grūtības pakāpi. Skolotājs 
Gundars Lintiņš, kuru arī uzaici-
nāja piedalīties konkursa žūrijā, 
mūsu audzēkņu repertuāra izvēli 
komentēja kā “klasi augstāku”, jo 
skaņdarbu sarežģītība Edgaram un 

Robertam, kas piedalījās jaunākajā 
grupā, atbilst vismaz vidējās gru-
pas līmenim, Kristera skaņdarbs 
atbilda mūzikas vidusskolas reper-
tuāram.

Skaņdarbu apguves procesā 

piedalījās koncertmeistars Valdis 
Tensons, kurš gan Dundagā, gan 
Jelgavas Mūzikas vidusskolā kopā 
ar skolotāju Gundaru Lintiņu strā-
dāja un gatavoja mūsu audzēkņus 
konkursam.

veidošanas, iztēlojāmies, fantazē-
jām un radījām.

Šogad valsts konkursa nosacī-
jums bija, ka 1. kārta notiek skolā 
un to vērtē izveidota komisija, ku-
ras sastāvā jāpieaicina vismaz viens 
pārstāvis no metodiskā centra vai 
no citas skolas. Mūsu uzaicināju-
mu atbalstīja PIKC Rīgas Dizaina un 
mākslas vidusskolas Reklāmas di-
zaina izglītības programmas vadītā-
ja Ruta Linīte. 22. februārī komisija 
– tās sastāvā bija Ruta Linīte, Silvija 
Vansoviča, Dace Čodera, kā arī ko-
misijas priekšsēdētāja Linda Celma, 
veica lielo un atbildīgo audzēkņu 
paveiktā izvērtēšanu. Konkursā 
vērtējām 52 jauno mākslinieku pa-
veikto, vēl divas Mākslas nodaļas 
audzēknes skatē netika vērtētas 
slimības dēļ. Jāpiebilst, ka valsts šo-
gad dod mērķdotāciju 45 audzēkņu 
izglītībai, 9 mācās, pateicoties paš-
valdības finansējumam. Katrs ko-
misijas loceklis katru darbu vērtēja 
pēc 3 kritērijiem – teksta izpratnes 
un radošās izdomas, grāmatas vi-
zuālās kvalitātes, kā arī  darba izpil-
dījuma kvalitātes. Veicot aprēķinus, 
Mākslas nodaļas audzēkņu kopējais 
vidējais punktu skaits pēc vērtēju-

ma ir 95,25 punkti no 120 iespēja-
majiem. 

Valsts konkursa 1. kārtas uzva-
rētāji jaunākajā vecuma grupā ir 
Mare Kristīne Hermane ar ilustrēto 
grāmatu aplikācijas tehnikā Pēte-
ra Brūvera dzejolim “Vācu valodas 
stunda” un Ieva Kēnigsvalde ar tek-
stilaplikācijā šūto darbu Ineses Zan-
deres dzejolim no dzejoļu krājuma 
“Diegu burtiņi” – skolotāja Sandra 
Dadze – abas meitenes vērtējumā 
saņēma iespējami augstāko punktu 
skaitu – 120. Vidējā vecuma grupā 
līderi ir Emīls Niks Mauriņš ar Pētera 
Brūvera grāmatu “Vajadzīgā skrū-
ve” un Kārlis Ģērmanis ar grāmatu 
Astrīdas Ivaskas dzejolim “Mušas 
duša”. Emīlam – 118 punkti, Kārlis 
saņēma – 110. Vecākajā grupā bez 
konkurences ir palicis Ralfs Dubo-
vičs, jo šogad skolā nav viņa vien-
audžu vai vecāku audzēkņu. Ralfs 
ļoti slavējami savu grāmatu veido 
klasiskas kompozīcijas manierē, kas 
tik ļoti piestāv izvēlētajam Rūdolfa 
Blaumaņa dzejolim “Ziema”. Ralfa 
pārliecinošais veikums tika novēr-
tēts ar 118 punktiem. Visi zēni sa-
vus darbus realizēja mācību stun-
dās pie skolotājas Daces Čoderas.

Laureāti 24. martā dosies uz 
Rīgu, lai sacenstos valsts konkursa 
2. kārtā ar citu Latvijas profesio-
nālās ievirzes mākslas un dizaina 
izglītības programmas labākajiem 
ilustratoriem. 

Bērniem ir interesanta valsts 
konkursa tēma, un visi ir motivēti 
uz lielu strādāšanu, katrs grib savu 
grāmatu “izdot”, cik labu vien spēj. 
Iemaņas un zināšanas, kas tiek un 
vēl tiks apgūtas šogad, dos lielisku 
pieredzi mākslā un dizainā, domā-
ju – arī profesionālajā tālākizglī-
tībā. Vēl priekšā daudz darba, lai 
sasniegtu izvirzītos mērķus, atliek 
vien novēlēt mums visiem lielu iz-
turību un izdošanos!

Skolotāja Dace Čodera

Gandarījums, prieks un lep-
nums, ka ieguldītais darbs nesis 
augstus rezultātus – Edgaram 
Šmēdiņam I vieta (27,1 punkts), 
Robertam Ludevikam II vieta 
(25,9 punkti). Patiess prieks par 
Arnolda Bergmana sniegumu: II 
vieta (25,4 punkti), ņemot vērā 
to, ka Arnoldam šī ir pirmā kon-
kursa pieredze.

Vispieredzējušākais konkur-
sants no mūsu audzēkņiem, Kris-
ters Kuģenieks, ieguva I vietu ar 
28,1 punktu no 30 iespējamajiem!

Kristers šogad jau paspējis 
saņemt diplomu Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā noti-
kušajā XXIII Latvijas mūzikas skolu 
Pūšaminstrumentu un sitamins-
trumentu izpildītāju konkursā, 
kurā piedalījās 173 jaunie mūziķi 
no 55 skolām. Diploms deva Kris-
teram iespēju piedalīties laureātu 
apbalvošanas pasākumā un uzstā-
ties konkursa laureātu koncertā 
“Bravo, bravissimo” 24. februārī 
Latvijas Universitātes Lielajā aulā! 
Piedalīties koncertā kopā ar Latvi-
jas Universitātes pūtēju orķestri, 

solistiem – konkursa uzvarētājiem 
– un diriģentu Jāni Puriņu, tas ir 
liels gods.

Saldus konkursā Kristers saņē-
ma vislielāko publikas atsaucību un 
aiz sevis atstāja savu pastāvīgo kon-
kurentu no Talsu Mūzikas skolas.

Citu mūzikas skolu audzēkņu 
vecāki un skolotāji novērtēja Gun-
dara Lintiņa  īpašo profesionālo 
pieeju mūsu audzēkņu sagatavo-
šanā. Skolotājs saņēma atzinīgus 
vārdus par puišu skatuvisko brīvī-
bu, muzikalitāti un profesionālo 
sniegumu, spēju justies uz ska-
tuves nevis kā skolniekiem, bet 
māksliniekiem. Saņēmām uzaici-
nājumu no Lietuvas kolēģiem uz 
līdzīgu konkursu nākošajā mācību 
gadā Šauļu mūzikas skolā.

Konkursu pieredze, ieguldītais 
pedagogu, audzēkņu un vecāku kop-
darbs, kā arī motivācija uz sasniegu-
miem ir realizējusies ar augstiem sa-
sniegumiem – esam godam nesuši 
skolas un Dundagas novada vārdu!

Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolas direktores pienākumu 

izpildītāja Linda Celma 
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Dundagas novadā 
atdzimst celaine

9. februārī Dundagas Centrāla-
jā bibliotēkā atklāja ar Eiropas Sa-
vienības (ES) ELFLA LEADER prog-
rammas atbalstu īstenotā projekta 
“Celaine – sena un mūsdienīga” 
dalībnieku darbu izstādi. Projekta 
taustāmo rezultātu – dalībnieču 
noaustās sešpadsmit jostas – ie-
guvis “Dundang” jauniešu deju 
kolektīvs, taču tās izmantos arī 
“Dundang” senioru deju kopa. Par 
projektu “Dundadznieka” lasītāji 
uzzināja jau janvāra numurā. Šoreiz 
plašāk par tā ieceri un gaitu stāsta 
projekta vadītāja Gundega Lapiņa, 
nodarbību vadītāja Ausma Gold-
berga, kā arī deju kolektīvu “Dun-
dang” vadītāja Dace Treinovska 
un viena no dalībniecēm – Lienīte 
Iesalniece.

Kopā savijusies ideja
Gundega Lapiņa atzīst, ka mēr-

ķis ikkatrā projektā ir iemācīties, 
apgūt kaut ko jaunu, un vienmēr 
atspaids ir tas, ka dalībniekiem 
nav jāmaksā par materiāliem, par 
darbarīkiem, tāpat par skološanu: 
“”Ziemeļkurzemes biznesa asoci-
ācijas” koordinatore Gunta Abaja 
atklāja, ka LEADER projektos drīkst 
iekļaut mācības, bet galvenais –  
pastāstīja, ka viņas meita Rūta sa-
vulaik ir interesējusies par celaiņu 
aušanu un par to konsultējusies ar 
Ausmu Goldbergu. Mēs ar Ausmu 
esam labas paziņas, jau iepriekš sa-
darbojušās citos projektos. Vilnas 
fabrika, labs resurss, ir tepat netā-
lu Pācē. Piedevām vēl man pašai 
mājās bija daži raksti par celainēm. 
Aprunājos ar mūsu deju kolektīvu 
vadītāju Daci Treinovsku. Tādiem 
projektiem ir svarīgi, lai tiem būtu 
dziļāka jēga, tas ir, lai dalībnieki ne 
tikvien kaut ko iemācītos, bet arī lai 
ieguvums būtu plašāks. Jā, deju ko-
lektīvam tādas jostas lieti noderē-
tu! Tā viss savijās kopā un nobrieda 
ideja rakstīt projektu par celaiņu 
aušanu.” 

Ausmas Goldbergas stāsts 
ir pavisam interesants. Ausma: 
“Jaunībā mācījos Rīgas Lietišķās 
mākslas vidusskolā. Kursā bijām 
septiņas meitenes, visām patika 
rakstainās grīdsegas, bet visas šo 
tēmu izvēlēties diplomdarbam 
nevarēja. Par manu tēmu kļuva 
celaines – rakstaini zirga groži – 
un bārkstaina kamanu sega. Tai 
saaudu divus audumus kopā, 
lai sega tiešām būtu silta, savu-
kārt groži bija vairāk nekā četrus 
metrus gari, no trīskārt vērptiem 
rupjiem linu diegiem, pamatīgi, 

Jauna LEADER projektu  konkursa kārta

lai tiešām varētu savaldīt zirgu. 
Savulaik Francijā 1990. gadā, 

latviešu īpašumā Abrenes pilī, 
nokopēju veselu grāmatu par da-
žādām jostām, arī par celu apau-
diem. Grāmatā ir rakstīts, ka celai-
nes ir atrastas pašreizējās Latvijas 
teritorijā jau 12. gadsimta apbedī-
jumos, turklāt krāsas ir tik labi sa-
glabājušās, ka tās var restaurēt. Ie-
domājieties, izmantojot pētījumus, 
var rekonstruēt tādus apaudus, kas 
atrasti vēlā dzelzs laikmeta kapos! 
Grāmatā ir arī sacīts, ka vajag tūk-
stoš gadu, lai primitīva tauta jau sa-
sniegtu tik atzīstamu līmeni, kāds ir 
šajās 12. gadsimta jostās. 

Vēstures avoti liecina, ka senat-
nē svītrainas un skujainas celaines 
ir austas visos mūsu zemes nova-
dos. Tās kalpojušas par zirgu gro-
žiem un vīriešu kažoku apsiešanai. 
Svītrainās un skujainās celaines, 
tehniskā ziņā viegli darināmas, Kur-
zemē ir lietotas kā sagšu apaudi — 
villainē gar malu un gar galu. 

Tā nu celaines ir mana tēma 
jau no deviņpadsmit gadu vecu-
ma. Līdz šim gan tikpat kā nevienu 
tas neinteresēja. Rūta Abaja pirms 
dažiem gadiem mani uzrunāja, lū-
dzot, lai viņai iemācu apaudus, jo 
viņa darinot sev tautastērpu. Savu-
kārt 2016. gada vasarā mani uzaici-
nāja piedalīties Dundagas svētkos. 
Toreiz godā cēla arī Pāces dziju. 
Tad es mazliet parādīju publikai, kā 
auž celaines, biju arī izlikusi savus 
paraugus. Pēc tam vēl nedaudz 
mācīju aust celaines Dundagas paš-
valdības darbiniecei Ivetai Bekma-
nei-Avotai. Un pagājušajā rudenī 
jau Gundega mani uzaicināja mācīt 
projektā.

Celaiņu nosaukums radies no 
celu galdiņiem, dēlīšiem, kuros 
ievelk velku pavedienus. Vai celai-
ne mūsdienās ir populāra? Gluži 
aizmirsta tā nav. Esmu redzējusi 
televīzijā, kā bērnus māca aust ce-
laines. Celaiņu aušana ir senākais 
aušanas veids, tam nevajag stelles, 
vajag tikai īpašos galdiņus.”

Un ar ko celaines būtiski atšķi-
ras no parasti austajām jostām? 
Stellēs austajām lietojamas ir abas 
puses, teiksim, viena ir sarkanbal-
ta, otra – balti sarkana. Celainēm ir 
tikai viena labā puse. Taisnība, otra 
puse arī labi izskatās, tomēr raksts 
tik labi nenolasās. 

Vai vīrieši celaines neauž? Aus-
ma Goldberga to komentē tā: jā, 
agrāk pagātnē ir auduši arī vīrieši, 
tomēr vairāk – ganu meitas. Un 
jāatceras, ka senos laikos katra sie-
viete darināja sev tautastērpu un 
arī celaines.

Kā viss sākās
Gundega stāsta, kā viņa ap-

zinājusi dalībnieces: “Katru uzru-
nāju personiski. No iepriekšējiem 
līdzīgiem projektiem jau apmēram 
zināju dāmas, kas kaut ko tādu gri-
bētu mācīties. Uzrunāju žurnālisti 
Anitru Toomu, lielu rokdarbnieci, 
kas jau daudz ko māk. Zināju par 
Baibas Tenderes aizrautību. Un 
vēl, un vēl. Savukārt Ausma jau 
bija mācījusi krāsu mācību kādā no 
mūsu iepriekšējiem projektiem.” 

Krāsas... Protams, tās bija sva-
rīgas arī šajā projektā. Ausma, kas 
sen jau ir bruņojusies ar teorētis-
kajām zināšanām, mācēja teikt, ka 
celu audumiem, kas austi Latvijā 
līdz 20. gadsimtam, veidotā rakstu 
daļa ir bijusi zaļā krāsā. Gundega 
piebilst, ka deju kolektīvu vadītāja 
Dace minējusi par dejotāju pelē-
cīgajiem tērpiem. Zaļie jostu toņi 
ar tiem izskatītos saderīgi. Ausma 
ieteikusi izvēlēties trīs četrus zaļus 
toņus, tāpat sarkanus, vēl kaut ko 
pelēku un dzeltenu. Taisnība, pašā 
projekta sākumā šādas dzijas vēl 
nevarēja iegādāties, jo vilnas fab-
rikā krāsainās dzijas kļuva pieeja-
mas tikai oktobrī. Tad Gundega ar 
projekta dalībnieci Birutu Kinčiusu 
divatā braukušas uz Pāci. Dzijas iz-
raudzītas un nopirktas. Gundega 
par sadarbību uzteic ļoti atsaucīgo 
Pāces vilnas fabrikas darbinieci Ru-
dīti Althāberi.

 Projektā bija paredzētas arī teo-
rijas nodarbības. Citiem vārdiem, 
Ausma iepazīstināja dalībnieces ar 
latvju rakstiem, aplūkojot zvaigžņu 
rakstus, apaļo saulīti, augošo raks-
tu, Mēness rakstus, Laimas slotiņu, 
kantaino saulīti, ugunskrusta vari-
antus, Ūsiņa zirgus. “Mīļa māsiņa 
uzauda brālītim zirgu grožus, lai 
brauktu precībās,” Ausma iederīgi 
noteic, dažos vārdos uzburot ainu, 
kāda varēja būt pirms daudziem jo 
daudziem gadsimtiem.

Par nodarbību vietu kļuva ne-
vis pensionāru pulcēšanās telpa 
tautas namā, bet gan Brīvā laika 
pavadīšanas centrs. Vajadzēja gana 
plašu telpu un piemērotus galdus, 

pie kuriem ērti sasēsties un visu 
darbam vajadzīgo izkārtot. Nu ja, 
pie Dieviņa gari galdi... 

Vairāk, nekā bija 
paredzēts

Vārdu “vairāk” var attiecināt 
gan uz dalībnieču, gan uz nodarbī-
bu skaitu, gan pašām noaustajām 
celaiņu jostām. “Nedomājām, ka 
projektam būs tik liela atsaucība,” 
Ausma atzīst, “tāpēc sākumā bija 
iegādāti vien desmit celu galdiņi 
katrai no desmit dalībniecēm.” 
Taču projektā pavisam iesaistījās 
14 dāmas, un galdiņus vajadzēja 
vēl piepirkt klāt. Četrpadsmit dā-
mas un četrpadsmit galdiņi. Sākot-
nēji paredzētās desmit nodarbības 
arī izrādījās par maz, jo tā saucamā 
šķērēšana, pamatnes uzvilkšana, 
vien prasīja divas nodarbības, sa-
vukārt pēdējā nodarbība jau bija 
izstādes iekārtošana Dundagas 
Centrālajā bibliotēkā. Vidēji katras 
nodarbības ilgums – divarpus līdz 
trīs stundas. Visbeidzot dalībnieces 
pa visām kopā noauda sešpadsmit 
jostas, nevis tikai astoņas, kā sā-
kotnēji pēc projekta bija iecerēts, 
jo Dace Treinovska bija teikusi, ka 
šāds jostu skaits viņas dejotājiem 
būtu vēlams. Ja jostas ir vīriem, tad 
sievām arī jābūt. Katra josta ir tieši 
trīs metrus un divdesmit centimet-
rus gara. 

Procesu īsumā aprakstot, tas 
ir šāds: uzšķērē pamatni, saver 
galdiņos velku pavedienus, audēja 
piesien pie sevis un auž. Vispirms 
nodarbībās dalībnieces noauda 
apmēram 20 cm garus paraugus. 
Mājās dāmām vajadzēja apdari-
nāt paraugu galus ar pīnītēm vai 
skrudzināt. No Ziemassvētkiem līdz 
janvāra vidum notika lielā aušana. 
Galdiņus audējas ņēma līdzi uz mā-
jām, lai noaustu garās jostas.

Dosim vārdu atkal Ausmai: 
“Vienojāmies, ka vispirms  6–7 
nodarbības mācīsimies un audīsim 
dažādus paraugus: garensvītrotus, 
šķērssvītrotus, diagonālsvītrotus, 
skujiņu rakstu. Grāmatā, ko minē-
ju, ir rakstīts, ka senais celaiņu ap-

auds ir austs uz divdesmit pieciem 
galdiņiem. Mēs iztikām ar četrpad-
smit. Vai tas nozīmē, ka visas jostas 
ir pilnīgi vienāda platuma? Tomēr 
ne gluži, tas atkarīgs no pievilkša-
nas stipruma. Kura stingrāk pie-
velk, tai iznāk šaurāka josta. Kāda 
varbūt šaubījās, vai tik garu jostu 
paspēs noaust, bet bija vien jāpa-
spēj, jo Dacei Treinovskai bijām ap-
solījuši. Dace arī pie mums atnāca, 
laikam tā bija kāda trešā vai ceturtā 
nodarbība, kad varēja redzēt tikai 
svītraino un šķērssvītraino rakstu 
paraugus un īsti neko vēl nevarē-
ja saprast.  Parādīju zīmējumu, kā 
varētu izskatīties gatava josta. Iveta 
Bekmane-Avota īpaši Dacei vēl uz-
auda dažus paraugus, lai dejotāju 
vadītāja iegūtu pilnīgāku priekšsta-
tu.” 

Celaiņu aušana neapšaubāmi ir 
ļoti īpatna nodarbošanās, tāpēc sa-
gaidāms, ka dalībnieces var būt ar 
dažādu sagatavotības pakāpi. Vai tā 
bija, un, ja bija, vai tas netraucēja 
skolotājai? 

Gundega: “Šādu jostu aušanas 
pieredze bija tikai Ivetai. Ar stellēm 
auž, piemēram, Maruta Šulca un 
Laila Semaško. Nē, nedomāju, ka 
atšķirīga pieredze traucēja.” 

Ausma piebilst, ka tām da-
lībniecēm, kam bija aušanas pie-
redze, izdevās labākas, gludākas 
maliņas, un uzteic Ivetu Bekmani-
Avotu. Ausma: “Iveta ir darbojusies 
studijā Rīgā un ir daudz apguvusi. 
Viņa par to visu interesējas, cenšas 
izmantot katru izdevību, lai papildi-
nātu  zināšanas. Kāda amata meis-
tare viņai ierādījusi arī rakstainu 
celaiņu aušanu. Ivetai vajadzētu 
dalīties savās zināšanās un mācīt 
citus.”  

Bet cik viegli ir šādā tehnikā 
aust jostas? Ausma atzīst, ka no-
gurst gan un pa vidu ir jāatvelk 
elpa. Gundega braši piemetina: 
“Negribu lielīties, bet es viena pati 
noaudu septiņas jostas. Dažādu 
iemeslu dēļ gluži visas dalībnieces 
jostas tomēr nenoauda. Viena, pie-
mēram, nelaimīgi salauza roku...”  

Biedrība “Ziemeļkurzemes biz ne  sa asociācija” ir izsludinājusi jaunu Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) LEADER projektu konkursa kārtu vietējās ini-
ciatīvas sabiedriskajiem projektiem. Kopējais finansējuma apjoms – 12 079,46 EUR – nav 
liels, tomēr tas ir pietiekams, ja ir vēlme apgūt jaunas prasmes un papildināt zināšanas.

Projektu pieteikumi ir jāiesniedz biedrībā no 2018. gada 3. aprīļa līdz 3. maijam.
Kā sagatavot un īstenot mācību un prasmju apguves projektu? Vienas vienīgas parei-

zās receptes nav, un tas ir labi. Iedvesmai piedāvājam rakstu par biedrības “Dundangas 
Sendienas” jau īstenoto projektu “Celaine – sena un mūsdienīga”.

>> 7.lpp.
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9. martā Dundagas pils liela-
jā zālē pulcējās rekordliels dalīb-
nieku skaits – 62 jaunie šahisti 
no Dundagas, Liepājas, Kuldīgas 
un Ventspils sacentās trīs dažā-
dos turnīros. 

Iesācēju turnīrā spēkiem mē-
rojās 14 dalībnieki. Patīkami pār-
steidza pirmās klases audzēknis 
Valters Napskis, ar 4 punktiem 
kļūdams par labāko dundadz-
nieku ieskaitē. Valters ieguva arī 
otru diplomu kā trešais labākais 
starp zēniem. Mūsu jaunākais šīs 
grupas dalībnieks jāuzslavē par 
centību un jau atzīstamu prasmi 
pamanīt un izmantot pretinieku 
kļūdas. Kārlim Beidiņam par pus-
punktu mazāk, Kristeram Šulcam 
un Annai Rebekai Irbei – pa 3 
punktiem, bet Katrīna Sāra Kris-
tiņa šoreiz palika bez punktiem. 

Ceturtās sporta klases grupā 

sacentās 19 dalībnieki. Dundadz-
nieku līderis Ernests Brikainis 
apliecināja savu favorīta statusu 
un ar 5 punktiem ieguva 3. vietu 
absolūtajā vērtējumā, bija otrs 
labākais starp zēniem un labā-
kais no dundadzniekiem. Nieka 
puspunkta Ernestam pietrūka jau 
līdz nākamajai pakāpei – 3. spor-
ta klasei. Emīlam Ķiršakmenim 4 
punkti un 7. vieta kopvērtējumā. 
Labs sniegums, ņemot vērā to, ka 
Emīls šajā mācību gadā ir daudz 
slimojis un maz piedalījies nodar-
bībās. Sasniegt ko vairāk traucēja 
lielā steiga... Ernestam Šmēdi-
ņam ar 3,5 punktiem 10. vieta, 
bet Vilis Čoders ar 2 punktiem 
dalīja 17.–19. vietu.

Spēcīgākajā grupā spēlēja gan 
trešās, gan otrās sporta klases ša-
histi, un šī grupa bija arī skaitliski 
viskuplākā – 29 dalībnieki. Mūsu 

Emīlam Grīnertam un Ingaram 
Blumbergam spēcīgie sāncenši 
bija ļoti nopietns pārbaudījums. 
Interesanti, ka pirms sacensībām 
reitings jeb sagaidāmais rezultāts 
Emīlu ierindoja 26. vietā, bet In-
garu – 27. Lai arī abi puiši palaida 
vējā daudz labu iespēju, tomēr 
katrs ieguva  pa 3 punktiem, kas 
labāka koeficienta dēļ Emīlam 
ļāva ieņemt 20. vietu, bet Inga-
ram – 23. Līdz ar to diplomu kā 
labākais dundadznieks saņēma 
Emīls Grīnerts. 

Sveicam labākos dundadz-
niekus – Dundagas čempionus – 
Valteru Napski, Ernestu Brikaini 
un Emīlu Grīnertu!

Liels paldies pils saimei par 
sagādātajiem daudzajiem gal-
diem!

Alnis Auziņš, 
šaha pulciņa vadītājs

SPORTS

Pārdomas pēc projekta
Ausma uzsver, ka  gandarījums 

ir visiem. Pašai Ausmai, jo izdevies 
dalīties ar sen krātām zināšanām, 
Gundegai kā projekta autorei un 
dalībniecēm. Ausma: “Atceros, kā 
viena dalībniece sēdēja pašā galda 
stūrī un sākumā teica: “Es domāju, 
ka nekā prātīga te nebūs.” Bet jau 
nākamajā reizē atzina: “Redz, cik 
interesanti, nemaz nevarēja iedo-
māties!” 

Prieks ir par to, ka padarīts ir 
vairāk, nekā sākumā iecerēts. Arī 
pats nolūks nodrošināt “Dundang” 
jauniešu dejotājus paplašinājies, 
par šādām jostām iedegoties arī 
senioru dejotājām, un dažas no 
viņām arī iesaistījās projektā un 
pašas auda.

Inventārs ir pie Gundegas, un 
tas nozīmē, ka celaines varētu aust 
arī pēc projekta noslēguma, ja tikai 

PROJEKTI

būtu patikšana. Bet vai tā saredza-
ma arī kā mājamatniecības iespē-
ja?

Gundega atzīst, ka viņai aust 
celaines ir ļoti iepaticies. Kāpēc gan 
neizmantot šādu iespēju arī turp-
māk, un gan jau labprāt to gribētu 
vēl daža laba no projekta dalībnie-
cēm. Taisnība, veikalā tāda josta 
maksātu 50–60 eiro, un Ausma 
ir skeptiska, vai tādas īpaši pirks. 
Turklāt mūsdienās Latvijā celaines 
tā īsti sastopamas vairs tikai Alsun-
gas novadā.  Gundega ir noskaņota 
optimistiskāk – vairākas dalībnie-
ces izteikušas gatavību pievērsties 
celainēm, līdzko radīsies brīvāks 
brīdis, piedevām daudzām projek-
ta dalībniecēm ir meitas, kas arī 
interesējas par šo tēmu. 

Bet kā ar ierosmēm nākama-
jam projektam? Gundega atzīst, 
ka pašlaik vēl ideju nav. Taisnība, 
finansējums LEADER programmā 

ir pieejams, un “Dundangas Sen-
dienu” vadītāja filozofiski noteic: 
“Neviens jau pa galvu nedod, ja 
projektu arī neatbalstītu...”

Ierosinu Gundegai kopā ar 
projekta dalībniecēm sarīkot prāta 
vētru par nākamā projekta tēmu. 
Ja vairākas reizes jau ir izdevies, kā-
pēc lai neizdotos vēl?!

Par iespaidiem vēl apjautājos 
Dundagas dejotāju vadītājai un vie-
nai projekta dalībniecei.

Dace Treinovska: “Gundega 
atnāca ar sava projekta ideju un 
apvaicājās, ko mēs, dejotāji, varētu 
izmantot, kas mums derētu. Vaja-
dzības jau ir visādas – jauni brunči, 
villaines... Ņemot vērā tehniskās 
iespējas, palikām pie celaiņu jos-
tām. Tas būtu darbs audējām un 
vienlaikus ieguvums mūsu dejo-
tājiem. Sākumā no paraudziņiem 
nevarēju īsti saprast, kas tur iznāks. 
Kad ieraudzīju jau gatavu jostu, 

tad sapratu, ka tas būs kaut kas 
vispār nenovērtējams. Es par to 
varu spriest arī tādēļ, ka pati kād-
reiz strādāju “Daiļradē” un audu. 
Taisnība, es izmantoju stelles, šie ir 
citas tehnikas darbi. Dāmu paveik-
to var  apbrīnot, jo jāņem vērā, ka 
tikai dažām iepriekš bijusi saskars-
me ar aušanu. Jostas izmantos abi 
mūsu kolektīvi, gan deju zīmēju-
miem, gan arī siesim dejotājiem ap 
vidu. Tas ir tērpa elements. Tiešām, 
vienreizējs darbs, ko tādu mēs no-
pirkt nevarētu. Sirsnīgs paldies 
idejas autoriem un visām darbu 
autorēm!” 

Lienīte Iesalniece: “Par šo pro-
jektu uzzināju no Gundegas Lapi-
ņas pērn, kad rokdarbnieču pul-
ciņš rīkoja darbu izstādi. Tas mani 
ieinteresēja, un sacīju, ka vēlētos 
piedalīties. Biju redzējusi rezultātu, 
un man gribējās iemācīties nezinā-
mu aušanas tehniku. Pēc tam gan 

Gundega laikam bija par mani pie-
mirsusi, un taču projekta vadītāja 
neatteica, dalībnieku loku paplaši-
nāja, un tā mēs ar meitu Annu arī 
varējām apgūt celaiņu aušanu.

Nodarbībās man ļoti līdzēja tas, 
ka sēdēju blakus Anitrai Toomai, 
prasmīgai un zinošai rokdarbniecei, 
par neskaidro varēju viņai pavaicāt. 
Mūsu skolotāju Ausmu Goldber-
gu varu uzslavēt par apņēmību un 
lielo uzdrošināšanos, jo viņa pati 
celaiņu aušanu ir mācījusies agrā 
jaunībā.

Abas ar meitu noteikti gribam 
šo nodarbi turpināt, tāpēc jau arī 
piedalījāmies! Mums ir ideju pilna 
galva, kādas celaiņu jostas gatavo-
sim un kleitas šūsim... Ja tik vien 
izdotos atlicināt laiku!”

Biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” 

sabiedrisko attiecību 
speciālists Alnis Auziņš

Dundagas novada atklātais 
čempionāts jauniešiem

>> 6.lpp.

24. un 25. februārī Dundagas 
jaunie šahisti piedalījās valsts no-
zīmīgāko komandsacensību šahā 
pusfinālā – 46. “Cerību kausā”, kas 
norisinājās Rīgas Šaha skolā. 

Šoreiz sacensības pulcēja 
22 komandas no visas Latvijas, 
pavisam 96 jaunos šahistus 
vecumā līdz 12 gadiem. Komandā 
paredzētas vietas trim zēniem (pie 
zēnu galdiņiem gan drīkst spēlēt 
arī meitenes) un vienai meitenei. 
Diemžēl mūsu meitene tieši pirms 
sacensībām sasirga, tāpēc puišiem 
bija jācīnās ar nedaudz uzlabotu 
musketieru devīzi, proti, trīs par 
četriem. Īstenībā gan tas nozīmēja, 
ka mūsu “Dundagas torņu” koman-
da katrā kārtā pretiniekam uzdāvi-
nāja vienu punktu...

Mūsu puiši visās septiņās par-

tijās cīnījās braši. Emīls Grīnerts pie 
I galdiņa ieguva 3 punktus, Ingars 
Blumbergs pie II galdiņa – 4 (viens 
punkts gan tika tāpēc, ka pretinieks 
neieradās), savukārt Ernests Brikai-
nis pie III galdiņa, četrreiz uzvarot, arī 
izcīnīja 4 punktus. Rezultāti bija ļoti 
blīvi, un mūsu komandas 11 punkti 
deva dalītu 18.–20. vietu. Pirms sa-
censībām Dundagas komanda pēc 
reitinga jeb šahiskā spēka bija no-
vērtēta kā pēdējā, bet spēļu gaita 
apliecināja, ka esam kļuvuši stiprāki 
nekā pērn un spējam līdzvērtīgi cīnī-
ties ar šaha skolu komandām. Emīls 
pie I galdiņa ieguva 16. vietu, Ingars 
pie II galdiņa – 10. vietu, bet Ernests 
pie III galdiņa – sesto. Arī absolūtajā 
vērtējumā Ernestam labākais snie-
gums – 34. vieta. Eh, būtu vēl bijusi 
Anniņa... Nekas, nākamreiz.

Jaunie šahisti “Cerību kausā”
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NOTIKUMU 
KALENDĀRS

Kopš 2000. gada katru gadu 
februāra beigās Talsu novada 
galvenā bibliotēka izvērtē tos 
literāros darbus, kuriem ir nozī-
mīga saistība ar Talsu novada vai 
reģiona vēsturi, kultūrzīmēm un 
cilvēkiem.

Talsu Galvenā bibliotēka Alek-
sandra Pelēča 2017. gada literārai 
prēmijai izvirzījusi septiņas  grā-
matas, starp tām divas par mūsu 
novadu – Janīnas Kursītes “Diž-
dundaga. Apcerējumi par Dunda-

Nodokļu aktualitātes mazajiem 
uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 

4. aprīlī Talsos kinoteātrī “Auseklis”, K. Valdemāra ielā 17a, bez-
maksas seminārs “Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem 
un pašnodarbinātajiem 2018. gadā”.

Pieteikties elektroniski: www.dundaga.lvhttp://www.dundaga.
lv/lv/dundaga/aktualitates/nodoklu-aktualitates-mazajiem-uzne-
mumiem-un-pasnodarbinatajiem/.

Lektore: Inguna Leibus, Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Finanšu un grāmatvedības institūta profesore, ekonomikas doktore, 
zinātnisku un praktisku rakstu autore. 

Pastāsti, kā Dundagas apkaimē 
senāk notika zaļumballes!

Latvijas valsts simtgades birojs sadarbībā ar 
novadu pašvaldībām simts dienas pirms 

Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas 
11. augustā aicina Latvijā un pasaulē rīkot 

zaļumballi lauku kapelu, orķestru muzikan-
tu, ziņģētāju vai tautas mūzikas ansambļu 
pavadībā.

11. augustā arī Dundagā, pils parkā, varēsim izbaudīt un atcerē-
ties īpašo zaļumballes atmosfēru, satikšanās prieku un atsaukt atmi-
ņā aizmirstos deju soļus.

Lai atcerētos, kā zaļumballes Dundagas apkaimē notikušas se-
nāk, aicinām dalīties atmiņu stāstos un fotogrāfijās.

Materiālus sūtiet uz e-pasta adresi ziņas@dundaga.lv vai sazinie-
ties pa tālruni 29377016.

v 29. martā 11.00 Kurze-
mes reģiona teātra sporta 
turnīrs. Dundagas pilī.

v 30. martā 10.00 Lieldienu 
zolītes turnīrs. Brīvā laika 
pavadīšanas centrā.
 
v 1. aprīlī 13.00 Lieldienu 
lustes Dundagas parkā.

v 1. aprīlī 11.00 Lieldienu 
galda tenisa turnīrs bēr-
niem un jauniešiem. Brīvā 
laika pavadīšanas centrā. 

v 1. aprīlī 13.00 Lieldienu 
jampadracis Kolkas tautas 
namā.  

v 7. aprīlī 19.00  novada 
talantu koncerts “Lai 
sasaucamies, lai dziedam” 
Dundagas pilī. Biļetes cena 
3 eiro.
22.00 balle. Spēlēs grupa 
“Sienāži”. Biļetes cena 3 
eiro. Uz koncertu un balli 
kopā 5 eiro.

v 14. aprīlī 18.00 Drama-
turgu teātris no Rīgas ar 
Hermaņa Paukša izrādi “Vai 
mana cūka pie jums nav 
bijusi?”. Režisors Andris 
Zeibots. Dundagas pilī. 
Biļetes cena 4 eiro, skolēniem 
2 eiro, bērniem bezmaksas.

v 14. aprīlī tālbraucēju 
kapteiņa Visvalža Feldmaņa 
piemiņai Kapteiņa balle 
“Lido mazā kaija”. Spēlēs 
“Lauku muzikanti”. Kolkas 
tautas namā. 

v 16. aprīlī 17.00 prak-
tiskas nodarbības par 
veselīgu, garšīgu, ekono-
misku un radošu ēdienu 
pagatavošanu – Slimību 
profilakses un kontroles 
centra organizēts seminārs. 
Dundagas Brīvā laika pava-
dīšanas centrā. 

v 19. aprīlī 16.00 Ventspils 
Mūzikas skolas stīgu or-
ķestra koncerts. Dundagas 
pilī. Ieeja bez maksas.

v 28. aprīlī 13.00 Kolkas 
senioru apvienība “Sarma” 
aicina uz Pavasara balli. 
Par mūziku gādās Vilis. Ieeja 
2 eiro. Kolkas tautas namā.

Aleksandra Pelēča 2017. gada 
literārās prēmijas balvai izvirzītas arī 
grāmatas par Dundagas novadu  

gas novadu” un Baibas Šuvcānes 
“Lībiešu krasts. No Ovišiem līdz 
Melnsilam”.

Lasītāji par Aleksandra Pelēča 
literārajai prēmijai izvirzītajiem 
darbiem var balsot līdz 6. aprīlim 
bibliotēkas mājaslapā www.tal-
subiblioteka.lv un www.talsi.lv, 
kā arī bibliotēkas sociālajos profi-
los, un Dundagas novada bibliotē-
kās uz vietas.

Prēmijas pasniegšanas pasā-
kums nemainīgi notiks 10. aprīlī 
Talsu Galvenajā bibliotēkā, Alek-
sandra Pelēča dzimšanas dienā.

Seminārs “Sociālā uzņēmējdarbība: 
teorija un prakse” Talsu biznesa inkubatorā

16. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 16.00 LIAA Talsu 
biznesa inkubatorā Kalna ielā 4, Talsos, notiks semi-
nārs “Sociālā uzņēmējdarbība: teorija un prakse”, 
kurā visi interesenti varēs uzzināt par aktualitātēm 
sociālās uzņēmējdarbības jomā, par sociālo uzņē-
mumu statusa iegūšanu – tā jēgu un labumiem, par 
pieejamo grantu atbalstu sociālajiem uzņēmu-

miem, par praksi šajā jomā ārpus Latvijas, kā arī 
par līdzšinējo pieredzi sociālās uzņēmējdarbības 
jomā Latvijā. Seminārā runās Sociālās uzņēmēj-
darbības asociācija, “Altum”, sociālie uzņēmumi 
SIA “Sarade” un SIA “Mēbeļu bode”. Vietu skaits ir 
ierobežots. Pieteikšanās obligāta: talsi@liaa.gov.lv, 
tālrunis 62400904 un fb @LIAATalsi. 

Vairāk informācijas 
par pasākumiem un 
izmaiņas skatieties 

www.dundaga.lv sadaļā 
“Notikumu kalendārs”.


