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Aizved mani uz Slīteres siliem!

Ar pulcēšanās centru pašā Nacionālā parka sirdī – pie Šlīteres pusmuižas un bākas
Slīteres Ceļotāju dienas ir iespēja aktīvi un jēgpilni atpūsties.
Pieredzējuši dabas un novada
pētnieki vadīs grupas, pulcējot
dabas draugus, zinātkāros, ģimenes ar bērniem un vienkārši
veselīgas vides baudītājus. Tā ir
īpaša iespēja apmeklēt unikālas Nacionālā parka vietas! Būs
gan garie, grūtie pārgājieni, gan
vieglas pastaigas dabas pētnieku
vadībā.
9. un 10. jūnijā purvu, mežu,
pļavu un jūras piekrastes dabas
daudzveidību tulkos Latvijā pazīstami dabas pētnieki. Piemēram, sestdien varēs iepazīt sēņu
pasauli kopā ar Latvijas Dabas
muzeja mikoloģi Initu Dānieli vai
izzināt Šlīteres Zilokalnu noslēpumus meža ekoloģes un vides gides
Sandras Ikaunieces sabiedrībā.
Pārgājienus apkārt Pēterezeriem
vedīs Ķemeru Nacionālā parka
gids Jānis Šlūke, bet Šlīterē kukai-

ņus pētīsim kopā ar entomologu
Uģi Piterānu. Puiškalna dārgumi
atklāsies ainavu arhitektes Ilzes
Iesalnieces-Brukingas vadībā.
Sestdien Šlīteres muižas pagalmā būs vietējo mājražotāju
tirdziņš, svētku noskaņa ar mūziku un mielastiem. Pašā Zilokalnu
kraujas malā – dabas izglītības
centrā “Slītere” varēs ne tikai
apmeklēt Šlīteres bāku, bet arī
tās pagalmā un Ozola namiņā iesaistīties dabas izziņas darbnīcās
un gida vadībā doties pa Šlīteres
dabas taku.
Arī svētdien būs pieklājīgs
piedāvājumu klāsts. Jau no agra
rīta putnu balsīs aicina ieklausīties
biologs Uģis Piterāns, bet gar Rākstupītes krastiem vedīs populārais
dabas pētnieks Vilnis Skuja. Varēs
doties laivās apskatīt Kolkas bāku
tuvplānā. Īpaši izceļama Jūrtakas
iestaigāšana jeb pilotpārgājiens
gar Rīgas līča krastu no Kolkas līdz

Sudrabs Japānā!

26. aprīļa ceturtdiena Dundagas Mākslas un mūzikas skolā
iesākās ar priecīgām ziņām – sa-

ņēmām sūtījumu no Japānas.
25. starptautiskajā pasaules bērnu zīmējumu konkursā,

Ušiem, iekļaujoties Eiropas garo
distanču kājām gājēju maršrutā E9.
Detalizētāk abu dienu piedāvājumu, lūdzu, skatiet programmā!
Ja vēlies iesaistīties diskusijās
par dzīvi, darbu un atpūtu dabas
teritorijās, atbrauc uz Dundagu
jau dienu iepriekš, 8. jūnijā Dundagas pilī notiks konference “Iespējas un izaicinājumi – dzīve nacionālajos parkos un citās dabas
teritorijās”. Iepriekšēja pieteikšanās, rakstot uz slitere@slitere.lv.
Slīteres Nacionālais parks šogad svin savu 95. gadskārtu. Parks
ir vairāk nekā 16 tūkstošu ha liela
teritorija: no Šlīteres Zilajiem kalniem un Šlīteres bākas dienvidos,
līdz Kolkasragam ziemeļos. 1923.
gadā valsts aizsardzībā tika ņemta
neliela platība Zilo kalnu pakājē,
kas dabas daudzveidības ziņā ir
viena no bagātākajām Ziemeļeiropā. Tieši Šlīterē jūras veidošanās process ledāja ietekmē pirms

desmit tūkstošiem gadu atstāja
īpaši dziļas pēdas. Te ir vieta, kur
ar stāvu Zilo kalnu kāpli beidzas
Ziemeļkurzemes pacēlums un lejpus sākas Undžavas mežu biežņa,
kurai pāri var saskatīt piekrastes
lībiešu ciemus un pat Sāmsalu!
Šodien te arī mājvieta Nacionālā
parka dabas izglītības centram ar
Šlīteres bāku, Ozola namiņu un
dabas taku. Pāris simtus metru no
bākas dižu koku parks ieskauj senās pusmuižas laukakmeņu ēkas
un 1939. gadā celto mežniecības
ēku, kur tagad mājo Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes administrācijas birojs.
Ceļotāju dienas Dundagas novadā šogad notiek jau 9. gadu.
Slīteres Ceļotāju dienu galve-

ko rīko asociācija IE-NO-HIKARI,
Dundagas Mākslas un mūzikas
skolas 1. klases audzēkne Amanda Ksenija Dmitrijeva ieguvusi
Sudraba godalgu ar 8 gadu vecumā zīmēto zīmējumu “Iepirkšanās sestdienas rītā”. Amandas
skolotāja ir Dace Čodera.
Šogad konkursam iesūtīti
19,173 mākslas darbi no 82
pasaules valstīm. Bērnu zīmējumus
vērtēja žūrija: Hirosi Kamijo – Tokijas Modernās mākslas muzeja
ģenerāldirektors, Jukio Umehara – Tokijas Nacionālās tēlotājmākslas un Mūzikas universitātes
profesors, Naoki Mizusima – profesors no Tokijas Svētās Sirds universitātes, Masato Ono – Japānas
Mākslas izglītības skolotāju federācijas priekšsēdētājs, un Masako Juki – mākslas bilžu grāmatu
autore. Konkursa tematika bija

lauksaimniecība, daba, cilvēki un
ģimene. Darbu izmērs – tuvu A2
formātam – 728 mm x 515 mm.
Rudenī uz Japānu nosūtījām
12 jauno dundadznieku darbus.
Mūsu mākslinieki – skolotājas
Daces Čoderas audzēkņi: Alīna
Stumbiņa, Inese Rozenberga, Vilis Čoders, Hanna Karlīna Burnevica, Loreta Anzenava, Amanda
Ksenija Dmitrijeva, un skolotājas
Sandras Dadzes audzēkņi: Kristīne Reinholde, Emīls Niks Mauriņš, Kārlis Ģērmanis, Kristīne
Bumbiere, Kristīne Emerberga un
Alise Tīna Sula, bija radošās Dundagas vēstnieki tālajā Japānā.
Apsveicam Amandu ar panākumiem! Šī uzvara krāso Dundagas Mākslas un mūzikas skolas ikdienu un dod iedvesmu jauniem
sasniegumiem!
Skolotāja Dace Čodera

nie rīkotāji un atbalstītāji: Dundagas novada pašvaldība, Dabas
aizsardzības pārvalde un biedrība
Zaļā doma, biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija un ES
ELFLA fonds.
Andra Ratkeviča,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Kurzemes reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra
“Slītere” vadītāja,
tel. 28385025,
andra.ratkevica@daba.gov.lv,
www.daba.gov.lv
Alanda Pūliņa,
Dundagas novada Tūrisma informācijas centra tūrisma organizatore,
tel. 29444395, 63232293,
tic@dundaga.lv,
www.visit.dundaga.lv

Brouc šourp un pasrouges no Šlīters bāk uz Sāmsāl pus! Saoušes,
kā Undžavs čokšņes visād radeb čum un mudž! Paost mežlok smārd
un apmet kād bōgan pa Šlīters vece pusmuiž!

Es ritu, ritu.
Ritot – es kļūstu par citu.
Es vēl ritu…
Rainis

Dundagas
vidusskolā –
2018. gada
izlaidumu laiks:
v 9. jūnijā plkst. 14.00 –
12. klases izlaidums;

v 16. jūnijā plkst. 16.00 –
9. klašu izlaidumi.
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DOMES ZIŅAS
27. APRĪĻA DOMES SĒDĒ
PIEŅEMTIE LĒMUMI
2018. gada 27. aprīļa domes
sēdē deputāti
v apstiprināja SIA “Kolkas
ūdens” 2017. gada pārskatu, peļņu
34 665 EUR novirzot uzņēmuma iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai
un uzņēmuma attīstībai;
v apstiprināja SIA “Dundagas veselības centrs” 2017. gada pārskatu;
v apstiprināja SIA “Ziemeļkurzeme” 2017. gada pārskatu un
piekrita uzņēmuma peļņu 12 497
eiro novirzīt uzņēmuma iepriekšējo
gadu zaudējumu segšanai un uzņēmuma attīstībai;
v apstiprināja Dundagas novada pašvaldības 2017. gada pārskatu;
v nolēma palielināt SIA “Kolkas
ūdens” pamatkapitālu ar finanšu
ieguldījumu, ieguldot pamatkapitālā Dundagas novada pašvaldības finanšu līdzekļus 23 210 euro
apmērā, kas nepieciešami Kolkas
centrālā ūdensvada sākuma posma
nomaiņai – no attīrīšanas stacijas
355 m garumā;
v pamatojoties uz Z. Eizenbergas iesniegumu, atbrīvoja Z. Eizenbergu no Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa
amata.
v Tā kā Dundagas novada pašvaldībai ir uzkrājušies dabas resursu
nodokļa ieņēmumi 41 072,29 eiro
apmērā, nolēma:
- paredzēt Zēņu dīķa aizsprosta
atjaunošanu par 8942,11eiro;
- iegādāties 8,5 m³ atkritumu
konteineru Lateves kapiem par
1400,00 eiro;
- iegādāties metāla 1,1 m³ atkritumu konteineru Pāces dīķa peldvietai par 459,80 eiro;
- izlietot kapu atkritumu apsaimniekošanai 20 000,00 eiro;
vapstiprināja līgumu “Grozījumi 2014. gada 6. janvārī starp
Dundagas novada pašvaldību un
Latvijas Pašvaldību darbinieku
arodbiedrību noslēgtajā koplīgumā”, lai nodrošinātu, ka novada
darbiniekiem pēc to izteikta lūguma tiek piešķirts atvaļinājums dalības īstenošanai Vispārējos latviešu
dziesmu un Deju svētkos, ja darbinieks tajos reģistrēts kā dalībnieks;
v nolēma piešķirt finansējumu
500,00 eiro būvprojekta izstrādei
sporta ģērbtuvju pārbūvei;
v piešķīra finansējumu Centrālās administrācijas pārvaldei
1204,46 eiro apmērā, atlaišanas
pabalstu 70% apmērā no vidējās
mēneša izpeļņas izmaksai finansistei un juriskonsultam;
v ievēlēja Dundagas novada
pašvaldības domes deputātu Māri
Napski Dundagas novada pašvaldī-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
bas Privatizācijas, atsavināšanas un
iznomāšanas komisijā;
v atļāva Aldim Pinkenam savienot Dundagas novada pašvaldības
Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja
amatu ar Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa
amatu;
v atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Cenas”, “Krīķi”, “Dižķīri”;
v nolēma precizēt nekustamā
īpašuma “Pāces iela” zemes platību;
v nolēma izdalīt nekustamā īpašumā “Automašīnu stāvlaukums pie
baznīcas” zemes vienības daļu 50 m2
un nekustamā īpašumā “5.noliktavas caurlaide” zemes vienības daļu
50 m2 platībā un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi “Komercdarbības objektu apbūve”;
v nolēma uzsākt nekustamā
īpašuma “Skolotāju māja 2” atsavināšanas procesu pa dzīvokļa
īpašumiem un uzdot Centrālajai
administrācijai sagatavot komunālo
pakalpojumu maksājumu plānu un
sarīkot tikšanos ar mājas iedzīvotājiem līdz Attīstības un plānošanas
komitejas sēdei jūlijā;
v nolēma uzsākt nekustamo
īpašuma “Anši” un “Gaviļkalns” atsavināšanas procesu;
v nolēma vienoties ar nekustamā īpašuma “Klausiņi” īpašniekiem
par ceļa servitūta 4,5 m platumā
noteikšanu nekustamajā īpašumā
“Mazirbes Vītoli” un noteikt vienreizēju samaksu par servitūta nodibināšanu 500,00 eiro apmērā. Ar
ceļa ierīkošanu un uzturēšanu saistītos izdevumus segt nekustamā
īpašuma “Klausiņi” īpašniekiem;
v nolēma nodot Dundagas
novada teritorijas plānojuma 3. redakciju publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai un noteikt
publiskās apspriešanas termiņu no
2018. gada 7. maija līdz 1. jūnijam;
v nolēma slēgt līgumus ar
VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta
Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās
sakaru infrastruktūras pieejamības
uzlabošana lauku teritorijās” īstenošanā (pielikumā);
v nolēma noslēgt divus līgumus
par dzīvojamās telpas īres tiesībām;
v nolēma ar 2018. gada 2. maiju likvidēt Dundagas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko
komisiju un uzdot izglītības speciālistam D. Neifeldam veikt pārrunas
ar Talsu novada pašvaldību par
Pedagoģiski medicīniskās komisijas
darbības nodrošināšanu Dundagas
novada izglītojamiem;
v piekrita sniegt palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā, pie-

šķirot īres tiesības pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpā. Noslēgt
līgumu par nekustamā īpašuma īres
tiesībām un noslēgt vienošanos
par īres un komunālo maksājumu
parādu atmaksu, sastādot maksājumu grafiku uz laiku, ne ilgāku kā
31.12.2020.;
v pieņēma saistošos noteikumus “Grozījumi Dundagas novada
pašvaldības 2011. gada 27. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.3 “Par
speciālajiem pabalstiem””;
v nolēma atbalstīt projekta
“Kubalu skolas – muzeja publisko
pasākumu nodrošināšana” iesniegšanu atklāta konkursa 5. kārtas
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
“Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projekta kopējās izmaksas ir
780,40 eiro. Līdzfinansējumu projekta realizācijai – līdz 80,00 eiro –
nodrošināt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem;
v nolēma slēgt līgumu ar Talsu
novada Sporta skolu par sadarbību
profesionālās ievirzes programmu
realizāciju volejbolā Talsu novada
Sporta skolas sastāvā par 1859,60
eiro;
v nolēma atsavināt vairākus
dzīvokļa īpašumus pašvaldības īpašumā “Vectūļi”;
v nolēma atļaut apvienot nekustamā īpašuma “Talsu 19” zemes
vienības un pēc zemes vienību apvienošanas atļaut izstrādāt zemes
ierīcības projektu jaunizveidotā nekustamā īpašuma sadalīšanai trijās
daļās;
v piešķīra nekustamajam īpašumam nosaukumu “Zvejnieki”;
v nolēma paredzēt finansējumu 2662,00 eiro tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādei ēkai
1905. gada ielā 4;
v nolēma par Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas
locekļiem iecelt:
Izpilddirektori Janitu Valteri,
Saimnieciskā dienesta vadītāju Andri Kojro, Saimnieciskā dienesta saimniecības pārzini Gunti Kārklevalku,
Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju
Aldi Pinkenu. Par Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāju iecelt Janitu Valteri.
Sandra Kokoreviča,
Kancelejas vadītāja
Domes sēžu lēmumi, protokoli
un audioieraksti pieejami
http://www.dundaga.lv/lv/
pasvaldiba/sedes/

Par pašvaldības izpilddirektori apstiprināta Janita Valtere
25. aprīlī domes priekšsēdētājs
Aldis Felts sasauca domes ārkārtas
sēdi, kurā izskatīja divus jautājumus: par atbrīvošanu no Dundagas
novada pašvaldības izpilddirektora un Iepirkumu komisijas locekļa
amata un iecelšanu iestādes vadītāja amatā un par iecelšanu Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amatā. Uz sēdi neieradās
domē ievēlētie apvienības “Strā-

dāsim kopā” deputāti Tamāra Kaudze, Andra Grīvāne un Vilnis Skuja
un apvienības “Mūsu novadam”
deputāts Madars Burnevics.
Pamatojoties uz izpilddirektores
Baibas Dūdas iesniegumu, deputāti
ar 5 balsīm par piekrita atbrīvot
Baibu Dūdu no izpilddirektores un
Iepirkumu komisijas locekļa amata
pildīšanas. Baiba Dūda, kura izpilddirektores amatu ieņēma no 2017.

gada 8. decembra, turpmāk, tāpat
kā iepriekš, vadīs Dundagas kultūras pili. Ar piecām vēlētāju apvienības “Mūsu cilvēkiem” balsīm par
jauno izpilddirektori apstiprināja
Janitu Valteri, kura amata pienākumus sāka pildīt no 26. aprīļa.
Uz izpilddirektora amata vietu
bija pieteikušies astoņi kandidāti.
Inguna Pekmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dundagas novada Dundagas pagastā
2018.gada 27.aprīlī
						
Nr.3
APSTIPRINĀTS
ar Dundagas novada domes
2018.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.101.(prot. Nr.7.,27.p.)
Dundagas novada pašvaldības 2018.gada 27.aprīļa saistošie noteikumi

Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2014.gada
27.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par speciālajiem pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu; Ministru
kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu
Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par speciālajiem pabalstiem” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 29.punktu šādā redakcijā:
“29. Pabalstu audžuģimenei piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Ikmēneša pabalsta apmērs bērnu uzturam tiek piešķirts atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajam apmēram. Vienreizēja pabalsta bērnu apģērba un
mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 250 euro.”
Dundagas novada domes priekšsēdētājs A.Felts

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Dundagas novada domes 2018.gada 27. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.3
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par speciālajiem pabalstiem”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
1) Saskaņā ar 16.01.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.34 “Grozījumi Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes
noteikumi””, no 2018.gada 1.janvāra pabalsta apmērs bērna uzturam mēnesī
nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam.
2) Saistošajos noteikumos tiek noteikts, ka ikmēneša pabalsts bērnu
uzturam tiek piešķirts atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam pabalsta
apmēram.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Grozījumi 19.12.2006. Ministru kabineta noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
2018.gada budžetu neietekmē.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Nemainās.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām
procedūrām
Nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.
Domes priekšsēdētājs A.Felts

Kā biedrībai “Visvīdale” veicas
ar LEADER projekta īstenošanu
Projekta “Mūsdienīgās ārtelpas veidošanas mācības Vīdales
saietu namā” realizāciju biedrība
uzsāka 2017. gada 27. novembrī.
Apmācību ciklā paredzētas desmit mācību nodarbības. Šobrīd
mums ir notikušas astoņas, kurās
apguvām teoriju, kā arī darījām
praktiskus darbus zemes virsmas
reljefa veidošanā. Pārdomāti un
interesanti šīs nodarbības mums
pasniedza ainavu arhitekte Ilze
Iesalniece-Brukinga.
Mēs apguvām kompozīcijas
veidošanas likumsakarības ārtelpā. Saistoša tēma bija par parku
un dārzu izveidošanas un kopšanas vēsturi.
Nodarbībās izpētījām esošo
situāciju, uzmērījām teritoriju, veicām fotofiksāciju, inventarizējām
kokus, analizējām gājēju un transporta kustību, kā arī noēnojumu,
telpiskumu un skatu virzienus.
Astotajā nodarbībā sadalījāmies trīs grupās. Nodarbību
dalībniekiem bija atļauts pasapņot un uzlikt uz papīra, kā
skolas dārzs varētu izskatīties pēc
desmit, divdesmit gadiem. Ideju
netrūka, ceram, ka kāda no tām
piepildīsies.
No dažādiem variantiem iz-

kristalizējās gala variants – veidot
skolas dārzu kā ainavu parku. Saglabāt ceriņu apstādījumus, jo tā
ir skolas vēsture. Šie apstādījumi
ir vismaz 50 gadus veci, tādēļ tie
pakāpeniski jāatjauno. Kopīgi izlēmām, kurā vietā atradīsies dekoratīvo augu dobe, un izstrādājām
dekoratīvo apstādījumu dobes
detaļzīmējumu.
Divas pēdējās nodarbības būs
praktiskas, kurās mēs ierīkosim
dekoratīvos stādījumus. To paredzēts darīt maijā.
Pavisam apmācībās piedalījās 22 dalībnieki, no kuriem 16 ir
biedrības “Visvīdale” biedri. Mācībās piedalījās ne tikai vīdalnieki,
bet arī dundadznieki. Īpašs paldies jāsaka Dundagas kokaudzētavas meitenēm, kuras palīdzēja ar
profesionālu padomu dekoratīvo
augu izvēlē dobes izveidei.
Arī lauku iedzīvotājs arvien
lielāku uzmanību pievērš sava
dārza ainavas sakārtošanai, tādēļ ir vajadzīgas zināšanas gan
teorijā, gan praksē. Nodarbību
dalībnieki šīs zināšanas apguva,
bet pats galvenais – būs sakopts
Vīdales saietu nama dārzs.
Janīna Grīnvalde,
biedrības “Visvīdale” grāmatvede

DUNDADZNIEKS

2018. gada MAIJS

Vēlējos painformēt Dundagas novada iedzīvotājus par dažiem
jautājumiem, kas man likās svarīgi, kā arī pateikt paldies tiem, kas to
pelnījuši! Šis pavasaris ir bijis darbiem bagāts, tāpēc pienācis laiks atskatīties uz padarīto.

Par pienākumiem!
Vispirms varbūt ne par to patīkamāko. 2018. gada 25. aprīlī notika
Dundagas novada domes ārkārtas
sēde, kurā tika apstiprināts jauns
izpilddirektors. Uz šo amatu bija pieteikušies astoņi kandidāti. Domes
priekšsēdētājs Aldis Felts vienpersoniski veica šo kandidātu izvērtēšanu
un “izsijāšanu” un domei apstiprināšanai virzīja vienu kandidatūru. Atskatoties nepilnu gadu senā vēsturē,
kuras laikā ir paspējuši nomainīties
trīs izpilddirektori (Z. Eizenberga,
G. Ralle, B. Dūda), es un vēlētāju apvienības “Strādāsim kopā” deputāti
uzskatām, ka šāda vienpersoniska
kandidātu izvērtēšana ir demokrātiskai valstij nepieņemams process.
Uzskatu, ka šāda atbildīga amata
kandidātu izvērtēšanā būtu jāpiedalās VISIEM domes deputātiem. Tā kā
šādi lūgumi no deputātu puses tika
izteikti, bet tie netika ņemti vērā,
tad 2018. gada 25. aprīlī iesniedzu
iesniegumu Dundagas novada domei, kurā lūdzu domi atbrīvot mani
no domes priekšsēdētāja vietnieka
pienākumu pildīšanas. 27. aprīļa
domes sēdē šis jautājums netika
skatīts, tāpēc informēju, ka likuma
“Par pašvaldībām” 66. pantā noteikts, ka domes priekšsēdētājs vai

viņa vietnieks var atkāpties no ieņemamā amata, rakstveidā paziņojot
par to domei. Šādā gadījumā domes
priekšsēdētājs vai viņa vietnieks turpina pildīt savus pienākumus līdz nākamajai domes sēdei, kad viņa pilnvaras izbeidzas neatkarīgi no tā, vai
šajā sēdē tiek ievēlēts jauns domes
priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.
Šāds mans lēmums nav balstīts
tikai uz vienu domes priekšsēdētāja
rīcību izpilddirektora izvēles jautājumā, bet gan izvērtējot domes darbu
gandrīz gada šķērsgriezumā.
Ieņemamais amats man nekad
nav bijis pašmērķis, kā savas pašapziņas celšanas instruments. Darbam,
kuru mēs katrs darām, vispirms ir
mums pašiem jāpatīk, tad arī tā veikšanā būs sekmes un rezultāti neizpaliks. Tāpēc arī, piekrītot ieņemt šo
amatu, jau sākumā sev kaut kur galvā noliku domu, ka darīšu, cik varēšu, bet ir vispārpieņemti un sabiedrībā akceptēti dzīves principi, kuriem
noteikti netaisos pārkāpt. Ticēju, ka
man būs iespēja ko taustāmu un
reālu izdarīt Dundagas novada labā,
piedalīties lēmumu pieņemšanas
procesā un paust tajā sabiedrības
viedokli. Diemžēl šo desmit mēnešu laikā šīs iespējas ar katru dienu,
nedēļu ir sarukušas. Aizvien biežāk

Komiteju un domes sēdes
JŪNIJĀ
08.06.
08.06.
15.06.
22.06.

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

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Finanšu komitejas sēde
DOMES SĒDE
Sēžu darba kārtība www.dundaga.lv.

nonāku situācijās, kad rēķināšanās
ar citu viedokli ir otršķirīga, kompromisi neeksistē un lēmumi bieži vien
ir pieņemti jau pirms domes sēdes
sākuma, un sēdes norise ir tikai formāls process. Aizvien biežāk atmiņā
atnāk stāsts no kādas domes sēdes,
kurā deputāts V. Skuja stāstīja par
mašīnu, grāvjiem un mašīnas vadītāju. Tikai pēdējo pāris mēnešu laikā
paralēles ar šo stāstu esmu savilcis
vairāku iedzīvotāju jautājumos – uz
kurieni tad mēs tā īsti braucam?
Jau domes sēdē aicināju deputātus aizdomāties par savu politisko
atbildību, bet varbūt rakstīts vārds
aizķersies kaut kur dziļāk. Politiskā
atbildība, manā skatījumā, nav tikai divu latviešu valodas vārdu salikums, kas skaisti skan, bet pēdējā
laikā man liekas, ka brīžos, kad to atcerēties būtu vislietderīgāk, tas tiek
apzināti vai neapzināti piemirsts.
Deputāta politiskā atbildība sākas ar
dienu, kad viņš sāk pildīt deputāta
amata pienākumus, un tai vajadzētu
turpināties ne tikai šos četrus gadus,
bet vēl ilgi pēc tam. Der atcerēties
to, ka nedzīvojam tikai no vienām
vēlēšanām līdz nākamajām, bet
domes pieņemtie lēmumi ietekmē
novada attīstību ilgtermiņā, atcerēties, ka deputāti ir politiski atbildīgi
ne tikai to procentu vēlētāju priekšā,

kas savas balsis vēlēšanās ir atdevuši
par viņu vēlētāju apvienības sarakstu, bet deputāti ir atbildīgi visu Dundagas novada iedzīvotāju priekšā, tai
skaitā bērnudārza bērnu, skolēnu,
pensionāru, jauno māmiņu, invalīdu, arī Kolkas zvejnieku un Dundagas zemnieku priekšā.
Nobeigumā vēlējos pateikt
paldies tiem iedzīvotājiem un jo
īpaši pašvaldības darbiniekiem, kas
atbalstīja un palīdzēja man Dundagas novada domes priekšsēdētāja
vietnieka amata pienākumu veikšanā. Skaidrības labad piebildīšu,
ka domes deputāta pienākumus es
turpināšu pildīt. Ceru, ka turpmāko
trīs gadu laikā mums veiksies labāk,
risinot sasāpējušos jautājumus,
kas skar Sociālā dienesta nepieciešamību pēc plašākām, darbam
atbilstošām telpām, nepabeigtās
Kolkas sporta halles likteni, saprātīga pašvaldības nekustamā īpašuma
apsaimniekošanu, SIA “Ziemeļkurzeme” kapacitātes celšanu un darba apziņas stiprināšanu, Dundagas
vidusskolas saglābšanu, Dundagas
dīķa tīrīšanu, sadarbības ar VAS
“Latvijas Valsts meži” atjaunošanu
un stiprināšanu.

Paldies pirmoreiz!
Vēlētos pateikt lielu paldies visiem, kas palīdzēja organizēt, un
tiem, kas piedalījās Lielajā talkā un
palīdzēja sakopt Pāces upi. Iesaistīto
cilvēku skaits ir liels, tāpēc visiem paldies pateikt vienā rakstā nav iespējams, bet kaut kur jau ir jāsāk. Tāpēc
liels paldies idejas līdzautoram Laurim Laicānam, saimnieciskā darba
veicējam un talkas koordinatoram
Andrim Kojro, galvenajai iedzīvotāju informatorei Ingunai Pekmanei,
Ievleju saimniecei Inārai Čaunānei,
zupas vārītājai Lilitai Laicānei, Pāces
upes vēstures zinātājam Edvīnam
Zemtiņam par interesantajiem stās-
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tiem. Liels paldies arī Jānim Mauriņam un viņa vīriem, SIA “Dundagas
meži” darbiniekiem un Dakterleju
mājas iedzīvotājiem, kas sakopa sev
piederošās teritorijas Pāces upes
krastā. Un, protams, vislielākais paldies talkotājiem! Darāmā vēl ir ļoti
daudz, lai nonāktu pie lielā izvirzītā
mērķa – sakoptas upes un laivošanas maršruta, bet, liekot soli pie soļa
un tikai darot, esmu pārliecināts, rezultāts neizpaliks!

Paldies otrreiz!
Šajā pavasarī liels notikums Kolkas futbola komandai, jo par Dundagas novada pašvaldības līdzekļiem ir
iegādāti jauni futbola vārti. Kolkas
futbola komanda jau gadiem ilgi
spodrina novada vārdu, ieņemot
godalgotas vietas Talsu futbola čempionātā, kā arī piedaloties dažādos
turnīros. Diemžēl, bet futbola vārti
bija nožēlojamā stāvoklī – vārtu caurules salūzušas, tīkli sapuvuši, tāpēc
tika pieņemts lēmums, ka nepieciešams iegādāties jaunus futbola vārtus. Kolkas futbola komandas vārdā
saku lielu paldies Dundagas novada
domei par piešķirto finansējumu,
SIA “Dundagas meži” (Nauris Freimuts un Lāsma Freimute) par bezmaksas transporta pakalpojumiem,
lai vārtus nogādātu no Rīgas līdz
Dundagai, IK “Jūrmalnieki AI” (Aigars
Kehers, Mairis Kehers) par bezmaksas transporta pakalpojumiem, lai
vārtus nogādātu no Dundagas līdz
Kolkai, un, protams, visiem tiem
Kolkas ciema iedzīvotājiem, kuri paši
futbolu nespēlē, bet piedalījās futbola vārtu salikšanā un uzstādīšanā.
Šis gadījums lieliski parādīja to, ka ir
ļoti labas sadarbības iespējas starp
pašvaldību, vietējiem uzņēmējiem
un iedzīvotājiem!
Madars Burnevics,
vēlētāju apvienības “Mūsu
novadam” deputāts

Lībiešu krasts – ceļā uz Nacionālo nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu
2018. gada 7. maijā Ventspils
bibliotēkā pulcējās Ventspils, Dundagas un Rojas novadu pašvaldību, kā arī biedrību Līvu (lībiešu)
savienība “Līvõd Īt”, “Līvõ Kultūr
sidām” (Lībiešu kultūras centrs)
un LLTA “Lauku ceļotājs” vadītāji,
lai pārrunātu nākotnes ieceres un
darbus lībiešu kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstīšanā.
Šī tikšanās uzskatāma par vēsturisku, jo pirmo reizi pie viena galda ar lībiešiem saistīto jautājumu
apspriešanai sēdušās visas trīs pašvaldības, kuru teritorijās atrodas
lībiešu kultūrvēsturiskā teritorija
“Lībiešu krasts”, šajā procesā turklāt piedaloties arī lībiešu sabiedriskajām organizācijām.
Lai veidotu tālāku sadarbību,
tikšanās dalībnieki parakstīja memorandu, ar kuru vienojās par
sadarbību lībiešu kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā un attīstīšanā, tā iekļaušanā Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā un tālākā virzībā uz UNESCO.
Dundagas novada vārdā memorandu parakstīja pašvaldības
domes priekšsēdētājs Aldis Felts,
Ventspils novada vārdā – pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars
Mucenieks, Rojas novada vārdā –
pašvaldības domes priekšsēdētāja
Eva Kārkliņa, biedrības Līvu (lībiešu)
savienības “Līvõd Īt” vārdā – tās

vadītāja Ieva Ernštreite, “Līvõ Kultūr sidām” vārdā – tās vadītājs Valts
Ernštreits un LLTA “Lauku ceļotājs”
vārdā – prezidente Asnāte Ziemele.
Pēc vairākām Ziemeļkurzemes
lībiešu sanāksmēm un priekšlikumu apkopojumiem šobrīd tiek
izstrādāts Ziemeļkurzemes lībiešu
nemateriālā kultūras mantojuma
elementa saglabāšanas plāns 5
gadiem. Plāns kalpos kā pamats
Lībiešu krasta kultūras mantojuma
pieteikumam Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam un, cerams, vēlāk – arī iekļaušanai UNESCO sarakstā.
2018. gada 18. maijā Mazirbes Lībiešu tautas namā tiks rīkota
noslēguma tikšanās Ziemeļkurzemes

lībiešu nemateriālā kultūras man
tojuma elementa saglabāšanas
plāna prezentācijai, uz kuru tiek
aicināti visi interesenti. Tikšanās laikā
uzrunu teiks arī Latvijas Republikas
kultūras ministre, UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas asamblejas prezidente Dace Melbārde.
Projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā
tūrisma galamērķis” ietvaros norisinās aktīvs darbs, lai Lībiešu krasts
kļūtu arī par atpazīstamu tūrisma
galamērķi Latvijā un lai šī reģiona
tradicionālās vērtības būtu pieejamākas, saprotamākas un pievilcīgākas gan ārvalstu, gan vietējiem
tūristiem. Lībiešu krasta iepazīšanai
ir izstrādāti vairāki izdevumi:

v Maršruta karte “Līvu krasts
aicina!”
Kopā ar Dundagas un Ventspils
novadu pašvaldībām ir izstrādāts
Lībiešu krasta maršruta izdevums
– buklets “Līvu krasts aicina!”. Šis
maršruts un izdevums ir veidots,
lai ceļotāji varētu iepazīt unikālu
etniskās kultūras reģionu Latvijā – Lībiešu krastu. Ar šī maršruta
palīdzību ir iespējams iepazīt
reģiona tradicionālos ēdienus,
svētku tradīcijas un citas vērtības,
kas šo reģionu padara tik unikālu
un kura tradīcijas joprojām caurvij
vietējo iedzīvotāju ikdienu. Izdevums ir pieejams gan elektroniski
www.celotajs.lv mājaslapā, gan
drukātā veidā.
v Tūrisma ceļvedis
Šobrīd kopā ar projekta partneriem
aktīvi strādājam pie nākamā Lībiešu
krasta izdevuma – tūrisma ceļveža,
kas sniegs jau plašāku ieskatu reģiona kultūrā un tradīcijās. Ceļvedī būs
iekļauti Lībiešu krasta vēstures fakti, svarīgākie ikgadējie notikumi, kā
arī tūrisma objekti, kur var iepazīt
reģiona kultūrvēsturisko mantojumu. Ceļvedī iekļauti arī interesanti
fakti un mazā vārdnīca.
v Stila grāmata
Kopā ar Dundagas novada pašvaldību esam sagatavojuši Lībiešu
krasta stila grāmatu, kas iepazīstina ar reģiona vizuālo identitāti, kā

arī sniedz informāciju par etnisko
kultūru, tās vērtībām un iezīmēm,
tādējādi cildinot un saglabājot Lībiešu krasta kultūrvēsturisko mantojumu. Stila grāmatu var izmantot
visi, kas ikdienā uztur un daudzina reģiona tradīcijas – tūrisma
pakalpojumu sniedzēji, vietējās
organizācijas u.tml. Stila grāmatā
ietvertā informācija un grafiskie
elementi ir lietojami mārketinga
un komunikācijas vajadzībām –
tūrisma brošūrās, mājaslapās,
uz suvenīriem u.c. Izdevums būs
pieejams gan elektroniski www.
celotajs.lv mājaslapā, gan drukātā
veidā.
v Setu, Kihnu, Suitu un Līvu
krasta kultūras kalendārs
Projekta ietvaros tapis kopīgs 2018.
gada kalendārs, kur katrā mēnesī
atzīmēti katra reģiona – gan Setu
zemes un Kihnu salas Igaunijā, gan
Suitu novada un Lībiešu krasta Latvijā – svētku dienas un notikumi.
Asnāte Ziemele,
Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente
Projekts “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis”
tiek īstenots Igaunijas–Latvijas
Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros.
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Aizved mani uz Slīteres siliem!
Slīteres Nacionālajam parkam - 95!
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Dundagas Bānīša maršruts, pie Vecās dzelzceļa stacijas,
•• Dundagas TIC z29444395DUNDAGA UN APKĀRTNE
Dundagas
Bānīšapils,
maršruts,
Vecās dzelzceļa
stacijas,
pie Dundagas
Māra,pie
Dundagas
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••• Baron
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Dundagas
z29444395
22
Dundagas pils pagrabā
Jāņā Mikāna pils teiku tēlu akmens tēlniecības darbu izstādes atklāšana,
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Lībiešu tautastērpa godināšanas diena – Vanājemā krīzdag. Vecāsmātes lakats,
Kolkas tautas nams, Dženeta z29475692
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• Kolkasraga aplis, Kolkasraga informācijas centrs, Jānis z26486622
UNKolkasrags,
APKĀRTNE
līča stāvkrastu,
Ineta z29297797
•• Jūrtakas pilotpārgājiens garKOLKA
Pa Vecročupes
lokiem un gravām,
Vaides
dīķa stāvlaukums, Ērika z27878099
•• stāvkrastu
Gar14Rīgas līča
ar velosipēdiem,
Ēvažu
stāvlaukums,
•• Ineta
15 z29297797
• Kolkasraga aplis, Kolkasraga informācijas centrs, Jānis z26486622
Jūrtakas pilotpārgājiens
garKolkasraga
līča stāvkrastu,
Kolkasrags,
Ineta z29297797
16
Brauciens
ar••motorlaivu
uz Kolkas bāku,
jūrmalā
pie zvejnieku
ceļa,
•• Dženeta z29475692
Gar Rīgas līča stāvkrastu ar velosipēdiem, Ēvažu stāvlaukums,
17
•• Ineta z29297797
Kolkas bāka – tik
tuvu un tik tālu, Kempings «Ūši», Kolka,
••• Raivo, Luīze z29466501,
Brauciens ar motorlaivu
uz Kolkas bāku, Kolkasraga jūrmalā pie zvejnieku ceļa,
26399653
18
•• Dženeta z29475692
Lībiešu tautastērpa
godināšanas
diena
– Vanājemā krīzdag. Vecāsmātes lakats,
Kolkas bāka – tik tuvu un tik tālu, Kempings «Ūši», Kolka,
19 tautas
••• nams,
Kolkas
Dženeta
z29475692
Raivo, Luīze z29466501, 26399653

Pēc pieprasījuma!
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KOLKA UN APKĀRTNE
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Veronika un Edgars z20383578, 29463028
Lībiešu aubju šūšanas meistarklase, kempings «Pītagi», Košrags,
12
Signe z29372728
lokiempētnieks,
un gravām,
Vaides
dīķa stāvlaukums,
Ērika
z27878099
•• Pa Vecročupes
Dabas
Mazirbes
pludmalē
pie stāvlaukuma,
Dārta
z22433329
13
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Pēc pieprasījuma!
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19.00
16.00

<12.00
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18.00

Par laiku vienojas piezvanot!

<11.00

1

<12.00
<13.00

0

• Vilnis z29365230
MAZIRBE
UN
APKĀRTNE
Slītere no ūdens puses, Tilts pār
Irbes upi, P124
šoseja,
•• Raivo,
Apkārt Pēterezeriem,
Pēterezera dabas takas stāvlaukumā, Jānis z22386129
7 Luīze••z29466501,
26399653
līvuBukstiņputra,
takām, pie Lībiešu
tautas
nama, Mazirbē,
Edgars, 29463028
Lībiešu
«Stūrīši
—Branki»
Mazirbē,
8 tambors
• Paun
Rākstupīte rakstus
raksta, pie Mazirbes internātskolas vārtiem,
Igors,
Gunta
z29469165,
29283967
9
• Vilnis z29365230
Lībiešu tautas nams
un kafejnīca, Mazirbē, Ieva un Teiksma z28603233
Slītere no ūdens puses, Tilts pār Irbes upi, P124 šoseja,
Etnogrāfiskā
tautas namā,
Mazirbē,
10
••istaba
Raivo,Lībiešu
Luīze z29466501,
26399653
Veronika un Edgars
z20383578,
29463028
Lībiešu tambors un Bukstiņputra, «Stūrīši—Branki» Mazirbē,
11 aubju šūšanas
Lībiešu
meistarklase,
kempings
«Pītagi», Košrags,
Igors, Gunta
z29469165,
29283967
Signe
Lībiešu tautas nams un kafejnīca, Mazirbē, Ieva un Teiksma z28603233
8 z29372728
Dabas pētnieks,
Mazirbes pludmalē
pietautas
stāvlaukuma,
Dārta z22433329
Etnogrāfiskā
istaba Lībiešu
namā, Mazirbē,

<11.00

9

MAZIRBE UN APKĀRTNE

<10.00

7
8

Pulcēšanās centrs, darbnīcas, tirdziņš pie Šlīteres mežniecības,
Ruta z29141121
Dabas izglītības
centrs
«Slītere»,
Šlīteres bāka,Jānis
Andraz22386129
z28385025
2
Pēterezera
dabas
takas stāvlaukumā,
•• Apkārt Pēterezeriem,
Ezera meldra brīnumainās pārvērtības un jaunā dzīve, pie Šlīteres mežniecības,
1 takām, pie
Par laiku vienojas piezvanot!
Lībiešu
tautas nama,
Edgars, 29463028
• Pa līvu
Harina
z26463444,
Uģis Mazirbē,
z29116662
Rākstupīte
rakstus
raksta,
Mazirbes
vārtiem,
Ances
muižaspie
amatnieki,
pieinternātskolas
Šlīteres mežniecības
1
1

<11.00

1

10. jūnijs, svētdiena

Sēnes starp pavasari
Šlīteres mežniecības,
Inita z25932199
maršrutiun vasaru, pie
velomaršruti
laivotājiem,
motorlaiva
putnu vērotājiem
atvērti objekti
Zilo kalnu noslēpumi,
Vīdales
centrā
pie
veikala,
Sandra
z26532258
darbnīcas
degustācija
kafejnīca
īpašs pasākums
Puiškalna dārgumi, ceļmalā pieUzSeņķu
mājām,
Ilze
z28734173
garākajiem maršrutiem lūdzam iepriekš pieteikties. Vēlams arī uz pārējiem!
Pa vilku
takām, Puteru dambja rietumu gals, Andris, z28385025
Nr. kartē
pulcēšanās vieta, gids/kontaktpersona, tālrunis
9. jūnijs, sestdiena 10. jūnijs, svētdiena
grūtībasdabas
pakāpe taka, pieNosaukums,
Šlīteres
Šlīteres bākas, Ina z28861445
• viegls
•• vidēji
grūts
Slīteres
kukaiņiem
paŠLĪTERE
pēdām! autostāvvietā
pie Šlīteres
bākas,APKĀRTNE
UN ZILO
KALNU
grūts
•• Uģis•••z29971576
starp
pavasari
un vasaru,
pie Šlīteres
mežniecības,
Inita z25932199
1
• Sēnes
Rukšu
purvā,
pulcēš.
Nevejas
krustojumā
Inese,
Agnese z29640959
•• Maršruts
Zilo kalnu noslēpumi, Vīdales centrā pie veikala, Sandra z26532258
4
••
Rīta putnu koris Slīteres Zilo kalnu kraujā! pie Šlīteres dabas takas,
• Uģis5z29971576
•• Puiškalna dārgumi, ceļmalā pie Seņķu mājām, Ilze z28734173
Pa vilkudarbnīcas,
takām, Puteru
dambjapie
rietumu
gals,mežniecības,
Andris, z28385025
6
Pulcēšanās•centrs,
tirdziņš
Šlīteres
Šlīteres
dabas
taka,
pie
Šlīteres
bākas,
Ina
z28861445
2
•
Ruta z29141121
Slīteres kukaiņiem pa pēdām! autostāvvietā pie Šlīteres bākas,
18.00
Dabas
centrs
«Slītere», Šlīteres bāka, Andra z28385025
3 izglītības
•• Uģis
z29971576
Ezera
pārvērtības
un Nevejas
jaunā dzīve,
pie Šlīteres
mežniecības,
Maršruts Rukšu
purvā, pulcēš.
krustojumā
Inese, Agnese
z29640959
23 meldra
•• brīnumainās
Harina z26463444,
Uģis
z29116662
Rīta putnu koris Slīteres Zilo kalnu kraujā! pie Šlīteres dabas takas,
2 muižas
• amatnieki,
Ances
pie Šlīteres mežniecības
Uģis z29971576
•
••
••
•
•

<10.00

1

Nacionālajam parkam - 95!
ŠLĪTERE UN ZILO Slīteres
KALNU APKĀRTNE

<11.00

2

9. jūnijs, sestdiena

Nosaukums, pulcēšanās vieta, gids/kontaktpersona, tālrunis

<10.00

1

atvērti objekti

Uz garākajiem maršrutiem lūdzam iepriekš pieteikties. Vēlams arī uz pārējiem!

<10.00

2

putnu vērotājiem
īpašs pasākums

<10.00

3

laivotājiem, motorlaiva
kafejnīca

<10.00

3

velomaršruti
degustācija

<06.00
<07.00
<08.00
<09.00

maršruti
darbnīcas

Nr. kartē
tības pakāpe
viegls
vidēji grūts
• grūts

1
4
5
6
2
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16.00
16.00

22

Dundagas
pils pagrabā
Dundagā,
Dundagas pilī, piektdien, 8.jūnijā, plkst. 13.00 notiks konference
“Iespējas un izaicinājumi - dzīveDundagā,
aizsargājamā
dabas
Uz konferenci
pieteikties,
rakstot uz xslitere@slitere.lv
Dundagas
pilī, teritorijā”.
piektdien, 8.jūnijā,
plkst. 13.00
notiks konference

“Iespējas un izaicinājumi - dzīve aizsargājamā dabas teritorijā”. Uz konferenci pieteikties, rakstot uz xslitere@slitere.lv

elosipēdu noma Kolkā z29475692; 29135764, Mazirbē z29213412, Valpenē z29469425, Vīdalē z29467556, Košragā z29372728
Velosipēdu
noma Kolkā
z29475692;
29135764,
z29213412,
Valpenē
z29469425,
z29467556,
Košragā z29372728
Vēl iespējamas
informācijas
korekcijas,
tāpēc
sekojietMazirbē
aktualitātēm
Slīteres
Ceļotāju
dienuVīdalē
interneta
lapas programmas
sadaļā!
Vēl iespējamas informācijas korekcijas, tāpēc sekojiet aktualitātēm Slīteres Ceļotāju dienu interneta lapas programmas sadaļā!
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Ģimenes diena Kolkas pamatskolā
Ģimene ir sabiedrības pamats – tā ir labākā, drošākā un
veselīgākā vide bērna attīstībai.
Tā ir vide, kurā veidojas bērna
vērtību sistēma, pašvērtība, uzskati un prasme veidot attiecības ar citiem cilvēkiem. Bērni ir
mūsu bagātība un nākotne. Tāda
ir lietu kārtība: vecākiem jārūpējas par saviem bērniem bērnībā
un bērniem jārūpējas par saviem
vecākiem vecumdienās. Mēs nevaram citiem iedot to, ko paši neesam saņēmuši – bērns, kurš nav
mīlēts, cienīts, saprasts, nespēs
mīlēt, cienīt un saprast citus.
Ikvienā ģimenē vecāki vēlas, lai
viņu bērni augtu veseli un laimīgi.
Laimi nevar ne nopirkt, ne uzdāvināt. Laime ir dvēseles stāvoklis,
kad vari darīt lietas, kas tev patīk
un padodas. Bez mīlestības un
drošības sajūtas vislielākā vērtība,
ko vecāki var dot saviem bērniem,
ir laba un kvalitatīva izglītība.
2018. gada pavasari gaidīja
visa Kolkas pamatskolas saime.
Reizi sešos gados skolas sniegto
izglītības kvalitāti novērtē ekspertu komisija. Akreditācijas procesam vērīgi sekoja visi, kas kritiski
lūkojās uz izglītības pieejamību
vistālākajā Ziemeļkurzemes nostūrī Kolkā. Šodien ne bez lepnuma varam paziņot, ka Kolkas
pamatskola ir paveikusi visas akreditācijas pārbaudes un par labu
sniegumu tajās ir saņēmusi tiesības darbu turpināt līdz nākamajai pārbaudei pēc sešiem gadiem
2024. gada maijā. Taču tas nebūtu

iespējams bez mūsu bērnu, vecāku, skolotāju, skolas darbinieku
un sadarbības partneru atbalsta.
Paldies jums visiem par to!
Kolkas pamatskola darbu turpina un aicina ģimenes pieteikt
bērnus jaunajam mācību gadam.
Skola ir akreditējusi vispārējās pamatizglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un ir gatava nodrošināt izglītību, atbilstošu ikviena bērna spējām un vajadzībām.
Mazā kolektīvā ikvienam bērnam

Grāmatu Pūcīte Dundagā

skolotāji var sniegt nepieciešamo
atbalstu un mācību vidi veidot ar
ģimenes sajūtu. Tādā vidē iespējams saskatīt ikviena bērna talantus un veicināt to izaugsmi. Mūsu
bērnu talantu daudzveidību varēja apbrīnot ikviens, kas atnāca uz
Māmiņu un Ģimenes dienai veltīto koncertu 11. maijā.
Kolkas pamatskolas skolēni uz
šo svētku koncertu aicināja savus
vecākus, māmiņas, tētus, brāļus,
māsas, vecmāmiņas un vectētiņus, lai pasniegtu to kā īpašu dāvanu saviem vismīļākajiem. Svētku

koncerta muzikālo sniegumu bērni
veidoja kopā ar mūzikas skolotāju, ritma pulciņa vadītāju Ingu
Blūmentāli, teātra lugu “Burkānija” kopā ar bērniem sagatavoja
un izrādīja runas pulciņa vadītāja
Dzintra Tauniņa. Deju priekšnesumus bērni veidoja kopā ar deju
pulciņa vadītāju Lāsmu Lavrenovu.
Vizuālās mākslas un meiteņu mājturības darbu izstāde tapa kopā ar
vizuālās mākslas pulciņa skolotāju
Ilzi Šelkovu. Un pats svarīgākais –
bērni aktīvi, ar lielu atbildības izjūtu gatavojās koncertam un paši to

vadīja. Vecāki ar interesi klausījās
koncertu, bija jūtams viņu saviļņojums, saņemot ziedus un apsveikumus no bērniem.
Bērnu sasniegumi ir vecāku
un skolotāju darba augļi. Reizēm
tie nenāk viegli, ir jāprot pārliecināt, uzmundrināt, lai bērns prastu noticēt savām spējām un būtu
gatavs ne tikai mācīties, bet savas
spējas apliecināt ārpus skolas. Tādēļ, neskatoties uz rezultātiem,
Kolkas pamatskolā godina ikvienu
bērnu un viņa skolotāju, kas piedalījušies sacensībās, konkursos
un olimpiādēs. Šajā Ģimenes dienas pasākumā īpašu paldies par
mācību gadā ieguldīto darbu un
paveikto teicām 6. klases skolniekam Mikam Matīsam Keheram un
skolotājai Ingai Blūmentālei par
gūto 1. vietu Latvijas VII Mūzikas
olimpiādes 2. kārtā. 6. klases skolniece Amanda Miezava ir mūsu
skolas lepnums, jo šajā mācību
gadā starpnovadu sacensībās krosā ieguva 3. vietu, badmintonā
2. vietu, skolotājs Oskars Sproģis,
bet starpnovadu vizuālās mākslas
olimpiādē ieguva atzinību, skolotāja Ilze Šelkova.
Ir viegli strādāt, jūtot vecāku,
ģimeņu atbalstu! Noslēdzoties
mācību gadam, 6. jūnijā aicinām
uz pasākumu skolas nākamo trīs
gadu attīstības plānošanai ikvienu,
kurš jūtas piederīgs Kolkas pamatskolai, kuram rūp skolas nākotne
un vēlas izteikt savu viedokli.
Antra Laukšteine,
Kolkas pamatskolas direktore

Pūce mums visbiežāk saistās
ar mācībām, grāmatu, un jau no
bērnības visbiežāk to atpazīstam kā gudrības simbolu. Tāpēc
nav brīnums, ka Pūcīte izvēlēta
par vēstnesi arī lasīšanas veicināšanas programmai “Grāmatu
starts” pašiem mazākajiem bērniem.
14. maijā Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte”
zālē notika mazo Dundagas un
Kolkas pūčulēnu ballīte, kurā piedalījās mūsu novada 4 gadus vecie bērni no grupiņas “Bitīte” un
Kolkas bērnudārza.
2017. gadā Dundagas un Kolkas bibliotēkas pirmo reizi iesaistījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) Bērnu literatūras centra un

LNB Atbalsta biedrības izstrādātajā
lasīšanas veicināšanas programmā
“Grāmatu starts”. Finansiāli palīdz
Dundagas novada pašvaldība un
LNB Atbalsta biedrība. Programmas
aktivitātes notika kopš pagājušā
gada oktobra. Sadarbībā ar bērnudārza audzinātājām bibliotēka
veidoja tematiskās grāmatu kopas
un papildināja ar tām atbilstošās
izvēlētās tematiskās nodarbības.
Tikšanās reizēs bibliotēkā lasījām
un skatījāmies grāmatas, bērni gāja
rotaļās un skaitīja dzejoļus, kopā
svinējām Latvijas dzimšanas dienu
un teicām labus vārdus Latvijai.
Mazo pūčulēnu ballītē ciemos
ieradās pati Lielā Pūce un priecājās, ka mūsu pusē tik daudz bērnu
ir draugos ar grāmatu. Par labi pa-

darītu darbu mazie ķipari un viņu
ģimenes saņēma dāvanu – pūcītes
mugursomiņu, kurā ir Māras Cielēnas dzejoļu grāmatiņa “Trakulīte
sandalīte” un padomu grāmata
vecākiem par priekšā un kopā lasīšanas nepieciešamību bērniem, kā
arī mīļa, maza rotaļu pūcīte.
Mums kā bibliotēkai patika
šīs programmas aktivitātes, un
ļoti ceram, ka 2018. gada rudenī
varēsim turpināt iesākto ar jauniem dalībniekiem. Un, protams,
bibliotēka saka lielu paldies visām
bērnudārza grupiņām un darbiniekiem par atsaucību un kopīgiem pasākumiem!
Ruta Emerberga,
Dundagas novada centrālās
bibliotēkas vadītāja

Jūrtaka Dundagas novadā nomarķēta!
6. maijā mūsu novadā tika
nomarķēts garo distanču kājāmgājēju maršruta posms caur
ciemiem Mazirbe – Vaide. Tas
iekļaujas Eiropas maršrutā E9
un Latvijas posmā nosaukts par
Jūrtaku.
Pamatā maršruts ved gar pašu
jūras krastu, taču mūsu novadā no Mazirbes līdz Vaidei – arī
cauri lībiešu ciemiem. Marķēts
tiek dabā uz kokiem, vietās, kur
gājējam varētu rasties šaubas
par ceļa izvēli. Marķējums ir ar

trīs horizontālām joslām (balts –
zils – balts). Krāsas ir atbilstošas
jūras piekrastei, turklāt identiskas
Igaunijas marķējumam.
Uz metāla vai citām gludām
virsmām (piemēram, velostabiem)
marķēts arī ar Jūrtakas logotipa
uzlīmēm (skat. attēlus). Ja izdosies,
kā plānots projektā, tad šogad tiks

uzstādītas arī masīvas norādes no
jūras krasta uz katru ciemu.
Vairāk par Jūrtaku lasiet
www.jurtaka.lv un
www.facebook.com/jurtaka.
Alanda Pūliņa,
tūrisma organizatore
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Dundagā izveidos skvēru un pārvietos pieminekli
Jūnijā sāks labiekārtot skvēru, kas atrodas pie Dundagas luterāņu baznīcas.
Līdz šim te atradās piemiņas
akmens 1905. gada cīnītājiem,
ko te uzstādīja 1965. gada maijā.
Piemiņas akmenī godināti četrpadsmit cīnītāji: Kārlis Balmans,
Fricis Blumbergs, Jānis Būmeisters, Kārlis Freibergs, Ansis Grīnbergs, Eduards Lapovics, Aleksandrs Neliuss, Fricis Ošmežs,
Ernests Pētersons, Jānis Petro-

vics, Ansis Popmanis, Ansis Redviņš, Fricis Sīpols, Ansis Treilībs.
Turpmāk piemiņas akmens
šeit vairs neatradīsies. To pārvietos uz Jaundundagas kapiem, kur
ir atdusas vieta vairākiem 1905.
gada cīnītājiem.
Projektu “Skvēra pie luterāņu
baznīcas Dundagā labiekārtošana” īstenos ar Eiropas Savienības
LEADER finansējumu. Skvērā ierīkos apstādījumus, bruģa celiņus,
soliņus un apgaismojumu. No-

zāģējot vecās tūjas, tiks atsegts
skats uz Dundagas luterāņu baznīcu.
Projekta kopējās izmaksas ir 31 529,24 eiro, no kurām
28 370,92 eiro ir publiskais finansējums, bet 3152,32 eiro –
Dundagas novada pašvaldības
finansējums. Paredzētos skvēra
labiekārtošanas darbus plānots
veikt līdz vasaras beigām.
Inguna Pekmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Labiekārto Dundagas pagasta kapsētas
Dundagas pagastā atrodas 16
kapsētas, un, lai tās uzturētu kārtībā, regulāri jāveic kādi lielāki un
mazāki kapu teritoriju sakopšanas
darbi. Nozīmīgākiem darbiem šogad atvēlēti 5000,00 eiro.
Saimnieciskā dienesta vadītājs
Andris Kojro pastāsta par šogad
jau paveiktajiem un vēl darāmajiem kapsētu labiekārtošanas darbiem. Anstrupes kapos šopavasar
jau ierīkots žogs 250 metru garu-

mā, kā arī uzstādīti jauni vārti un
informatīvais stends. Informatīvos
stendus laika gaitā plānots uzstādīt
arī pie citām novada kapsētām. Tāpat ir atjaunoti koka vārti Vīdales
kapsētā.
Vēl šogad plānots paplašināt
auto novietošanai paredzēto laukumu pie Valpenes kapiem, Kaļķu kapsētas jaunajā daļā uzstādīt jaunu žogu, bet pie Lateves
kapiem novietot 8,5 kubikmetru

atkritumu konteineru.
Šie ir nozīmīgākie darbi, bet bez
tiem regulāri tiek apzāģēti bīstamie
koki, pļauts zāliens un nodrošināta
kapu atkritumu savākšana.
Atgādinām, ka atkritumu konteineri, kas novietoti pie kapsētām,
paredzēti tikai kapu atkritumiem
un tajos nav atļauts ievietot mājsaimniecību sadzīves atkritumus!
Inguna Pekmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Novadā pilnveidos elektronisko sakaru infrastruktūru
Dundagas novadā sāk izbūvēt
ātrgaitas platjoslas tīkla infrastruktūru un optisko tīklu. Latvijā
datu pārraides apjoms pieaug ne
tikai vietējo lietotāju vidū, bet nozīmīgu apjomu aizņem arī starptautisko datu tranzīts. Ātrgaitas
platjoslas tīkla infrastruktūras
izbūve notiek Eiropas Savienības
fonda projektā “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības
uzlabošana lauku teritorijās”.
Par projekta ieviešanu Dundagas novadā pašvaldība noslēgusi
sadarbības līgumu ar projekta īstenotāju valsts akciju sabiedrību
“Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs”.
Projekta mērķis ir nodrošināt
ātrgaitas platjoslas tīkla infrastruktūras attīstību tādās Latvijas teritorijās, kurās neviens elektronisko
sakaru komersants nesniedz un tuvāko trīs gadu laikā neplāno sniegt
interneta piekļuves pakalpojumus
ar uzlabotiem datu pārraides parametriem, izmantojot pilnībā vai
daļēji no optiskās šķiedras elemen-

tiem sastāvošus platjoslas piekļuves tīklus un nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s.
Jaunizbūvētā ātrgaitas platjoslas tīkla pieslēgumu punkti atradīsies Dundagas pilī Pils ielā 14,
Dundagas vidusskolā Talsu ielā
18, Mazajā skolā Saules ielā 8 un
daudzdzīvokļu mājā Skolas ielā 3.
Savukārt piekļuves punktus izveidos novada domē Pils ielā 5 un
Kolkas bibliotēkā “Zītari”, Kolkā, lai

nodrošinātu platjoslas tīkla infrastruktūras izmantošanu un tālāku
attīstību elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju vajadzībām.
Piekļuves punktu darbība jānodrošina vismaz divdesmit gadus pēc izveidotās infrastruktūras
pieņemšanas ekspluatācijā, tas ir,
vismaz līdz 2040. gada 31. decembrim.
Inguna Pekmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

PROJEKTI
Noslēgts līgums par Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansējumu projektā
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā, II kārta”
2018. gada 21. martā SIA
“Ziemeļkurzeme” valdes loceklis
Andrejs Bāliņš parakstīja līgumu
Nr. 5.3.1.1/17/I/028 “Līgums par
Eiropas Savienības fonda projekta
īstenošanu” ar Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru par Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstībai Dundagas
novada Dundagā. Projekta kopējās izmaksas ir apmēram 1,286
miljoni EUR. Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda projekta līdzfinansējums paredzēts 643 426,75
EUR. Privāto attiecināmo līdzmak-

sājumu — 242 012,75 EUR, kā arī
projekta neattiecināmos izdevumus 400 569,07 EUR plānots segt
ar Dundagas novada pašvaldības
atbalstu. Projekta īstenošana plānota 22 mēnešu laikā no līguma
parakstīšanas brīža.
Projekta mērķis ir attīstīt un
uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu
kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, vienlaikus uzlabojot
vides kvalitāti un nodrošinot iedzīvotājus ar normatīvu prasībām
atbilstošu dzeramo ūdeni. Galvenie pasākumi ir jaunu kanalizāci-

jas tīklu izbūve 3,19 km garumā,
jauna kanalizācijas spiedvada
izbūve 0,81 km garumā, 3 jaunu
kanalizācijas sūkņu staciju izbūve
un jauna ūdensvada tīkla izbūve
1,1 km garumā. Plānots, ka izbūvētajam kanalizācijas tīklam varēs
pieslēgties 208 iedzīvotāji, bet
ūdensvada tīklam – 64 iedzīvotāji.
SIA “Ziemeļkurzeme” 2018.
gada otrajā ceturksnī ir izsludinājusi iepirkumu par projektā plānoto būvdarbu veikšanu, kā arī plāno izsludināt iepirkumu par darbu
būvuzraudzību.
SIA “Ziemeļkurzeme”

Konference “Iespējas un izaicinājumi –
dzīve aizsargājamā dabas teritorijā”
Dundagā, Dundagas pilī, piektdien, 8. jūnijā, plkst. 13.00

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Slīteres Ceļotāju dienu priekšvakarā, 8. jūnijā, Dundagas pilī
notiks konference “Iespējas un
izaicinājumi – dzīve nacionālajos
parkos un citās dabas teritorijās”.
Kā līdzsvarot dabas un kultūras mantojumu, kurš ir saglabājams un saudzējams, ar straujo
mūsdienu dzīves ritmu, kas ietver
gan vēlmi attīstīt biznesu, gan vēlmi dzīvot klusā, skaistā vidē?
Konferences lektori, kuru vidū
ir atzīti jomas speciālisti Asnāte
Ziemele, Agnese Balandiņa un
citi, stāstīs par dažādiem citās valstīs izstrādātiem sabalansētas attīstības modeļiem, kas jau ieviesti
Latvijā.
Par izaicinājumiem, darbojoties nacionālajos parkos, diskutēs
tūrisma uzņēmēji un Gaujas, Ķemeru un Slīteres Nacionālā parka
pārstāvji. Iespējas dzīvot un attālināti strādāt tālu no pilsētas burzmas apspriedīs gan vietēja, gan
valsts mēroga viedokļu līderi.
I. Starptautiskās iniciatīvas
dabas teritorijās pasaulē un Latvijā
- Enter Gauja. Andris Klepers,
Vidzemes augstskolas pētnieks.
- EUROPARK harta. Eiropas
ilgtspējīga tūrisma harta. Ķemeru
nacionālā parka piemērs. Agnese
Balandiņa, Ķemeru nacionālā parka dabas izglītības centrs.
- UNESCO tūrisms, lībiešu kultūrtelpa. Asnāte Ziemele, Latvijas
lauku tūrisma asociācijas “Lauku
ceļotājs” prezidente.
- DARK SKY – jauna iespēja tūristu piesaistei dabas teritorijās.
Jānis Dambītis, SIA “Kolkasrags”
valdes priekšsēdētājs.

II. Izaicinājums – uzņēmējdarbība aizsargājamā dabas teritorijā
- Dabas kapitāls sabiedrības
labklājībai. Juris Jātnieks, Dabas
aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors.
- Nevalstiskas organizācijas
darbība Nacionālajā parkā – iespējas, izaicinājumi. Andis Liepa,
Ķemeru Nacionālā parka fonda
valdes priekšsēdētājs.
- Paneļdiskusija. Iespējas un
izaicinājumi: uzņēmējdarbība aizsargājamā dabas teritorijā. Sarunu vada konferences moderators.
III. Dzīves vieta – nacionālais
parks
- Lībiešu krasts – no senatnes
līdz mūsdienām. Baiba Šuvcāne,
lībiešu vēstures pētniece, grāmatu autore.
- Paneļdiskusija. Pastāvīga/sezonāla dzīves vieta ārpus pilsētas,
nacionālajā parkā. Sarunu vada
konferences moderators.
- Tradīcijas un cilvēku likteņi.
Daži Dundagas pils noslēpumi.
Indra Čekstere.
Pieteikšanās, rakstot
slitere@slitere.lv.

uz

Konference notiek LEADER
projekta “Ilgtspējīga tūrisma attīstības principu ieviešana nacionālo parku/aizsargājamo dabas
teritoriju reģionos” ietvaros.
Andra Ratkeviča,
Dabas aizsardzības pārvaldes
dabas izglītības centra
“Slītere” vadītāja,
tālrunis 28385025

Elektroenerģijas pieslēgumi
aizsargātajiem lietotājiem
Ekonomikas ministrija atgādina par 2017. gada 30. augusta
Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 483 “Kārtība, kādā finansē
pieslēguma ierīkošanu aizsargātajam lietotājam”, kas paredz
iespēju aizsargātajam lietotājam
jaunu elektrības pieslēgumu ierīkot par valsts budžeta līdzekļiem.
Aizsargātais lietotājs ir trūcīga vai maznodrošināta ģimene
(persona), daudzbērnu ģimene
vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, persona ar I invaliditātes grupu, kura
izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām
(galapatēriņam).
Apstiprinātā kārtība ļauj
valstij un sadales sistēmas operatoram segt elektroenerģijas
pieslēguma ierīkošanas izmaksas neelektrificētiem aizsargāto
lietotāju mājokļiem. Pieslēgumiem, kuru ierīkošanas izmak-

sas, ieskaitot būvprojekta izmaksas, nepārsniegs 15 000 eiro bez
PVN, pieslēguma ierīkošanu finansēs vienādās daļās no sadales sistēmas operatora un valsts
budžeta līdzekļiem. Savukārt, ja
pieslēguma ierīkošanas izmaksas
pārsniegs 15 000 eiro bez PVN,
izdevumus, kas pārsniegs šo lielumu, finansēs aizsargātais lietotājs.
Kritēriji, kuriem ir jāatbilst
pieslēdzamajam objektam:
v pieslēdzamajam objektam
ir jābūt mājoklim un vienīgajam aizsargātā lietotāja nekustamajam īpašumam, turklāt tam
jābūt pastāvīgi apdzīvotam (vismaz 9 mēnešus gadā);
v pieslēdzamajam objektam
ir jābūt nodotam ekspluatācijā
vismaz 10 gadus pirms noteikumu stāšanās spēkā, tam ir jābūt
aizsargātā lietotāja īpašumā vismaz 10 gadus un tam nekad iepriekš nav bijis pieslēguma.
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SPORTS

Šahs mācību gada izskaņā

Emīls Grīnerts pirmajā Latvijas skolu šaha olimpiādes finālā apliecināja nopietnu attieksmi un labu spēlētprasmi. Latvijas skolu
šaha olimpiādes finālā pulcējās vairāk nekā 200 dalībnieku.
11. maijā Dundagas vidusskolas pulciņa audzēkņi sacentās
Kuldīgas novada sporta skolas atklātajā čempionātā, bet 15. maijā
labākais Dundagas jaunais šahists
Emīls Grīnerts piedalījās Latvijas
skolu šaha pirmās olimpiādes finālā.
Kuldīgā jaunie šahisti sacentās, sadalīti pa vecumā grupām.
2009.–2010. gadā dzimušo grupā
spēlēja 41 dalībnieks. Labākais no
dundadzniekiem, Ernests Brikainis, ar 7 kārtās iegūtiem 4 punktiem ieņēma 14. vietu. Puspunkts
mazāk deva 22. vietu Annai Irbei.
Rūdolfam Dambergam 2,5 punkti

un 32. vieta, Kārlim Beidiņam 2
punkti un 38. vieta, Valteram Napskim 1,5 punkts un 40. vieta, bet
Katrīnai Kristiņai 1 punkts un 42.
vieta.
2006.–2008. gadā dzimušo
grupā sacentās 61 dalībnieks. Arī
šajā grupā labākais dundadznieks,
Emīls Grīnerts, ieguva 4 punktus,
kas viņam deva 16. vietu. Ernestam Šmediņam 3,5 punkti un 33.
vieta, Ingaram Blumbergam 3 punkti un 40. vieta, Vilim Čoderam 2
punkti un 57. vieta.
Latvijas skolu šaha olimpiādes
finālā Rīgas Juglas vidusskolā Dundagu pārstāvēja III sporta klases

šahists Emīls Grīnerts sākumskolas
zēnu grupā. Pēc sākotnējā reitinga
jeb sagaidāmā rezultāta Emīls 44
dalībnieku vidū bija ierindots 32.
vietā. Sacensībās Emīls ļoti spēcīgajā konkurencē ar 3,5 punktiem
7 kārtās ieguva 23. vietu, aiz sevis
atstājot piecus I sporta klases un
deviņus II sporta klases šahistus.
Vairākas viengājiena kļūdas liedza
sasniegt vēl labāku rezultātu, tomēr kopumā Emīla spēle apliecināja jaunu brieduma pakāpi.
Šaurākus vai platākus soļus uz
priekšu savā šaha attīstībā ir spēruši arī pārējie pulciņa dalībnieki.
Esam piedalījušies 13 sacensībās,
kas neapšaubāmi ir veicinājis izaugsmi. Aizvadītajā mācību gadā
III sporta klases normu izpildījis
Ingars Blumbergs, IV sporta klases
normu – Ernests Brikainis, Ernests
Šmediņš un Rūdolfs Dambergs.
Paldies skolai par atbalstu,
nodrošinot ar autotransportu, un
vecākiem par pamudinājumu nodarboties ar šahu!
Tagad vēl jāaizvada novada
atklātais čempionāts, “Dundagas
torņu” turnīrs 30. jūnijā, kas tradicionāli pulcē šahistus vismaz ar I
sporta klasi, un tad no šaha jāpārslēdzas uz Dziesmu svētkiem.
Alnis Auziņš,
šaha pulciņa vadītājs

Bērnu riteņbraukšanas sacensības
2. jūnijā plkst. 13.00 Dundagas parkā
notiks bērnu riteņbraukšanas sacensības.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni
22074622 vai sacensību dienā līdz plkst.
12.30. Visiem sacensību dalībniekiem aizsargķiveres ir obligātas. Plašāka informācija sacensību nolikumā www.dundaga.lv.

Aicina pieteikties sporta spēlēm
9. jūnijā Talsu novada sporta
spēļu vasaras posma sacensības.
Aicinām pārstāvēt Dundagas
novadu šādās sporta disciplīnās –
makšķerēšana, futbols, volejbols
vīriešiem, volejbols sievietēm,
basketbols sievietēm, basketbols
vīriešiem, spēka stafete, vieglat-

lētika, stafete ģimenēm, veiklības
stafete, petanks.
Pieteikties
pa
tālruni
22074622 līdz 4. jūnijam.
Santa Sula,
Brīvā laika pavadīšanas centra
jaunatnes un tautas jaunrades
lietu speciāliste

Mūsu puišu uzvara!

Uzvara starptautiskās sacensībās
12. un 13. maijā Dundagas novada jaunie volejbolisti piedalījās
“Põltsamaa rahvusvaheline võrkpalli kevadturniir – 2018” turnīrā Igaunijā, kur divu dienu spraigās
cīņās ieguva 2. vietu.
Šajās sacensībās piedalījās 2004.
gadā dzimušie un jaunāki zēni.
Kopumā turnīrā piedalījās desmit
komandas: septiņas no Igaunijas, divas no Latvijas un viena no Krievijas.
Komandā spēlēja Klāvs Alkšbirze,
Eduards Neifelds, Elvis Engelbergs,
Emīls Mauriņš, Mareks Zumbergs,
Indars Asars, Rainers Blumbergs,
Aleksis Gorjunovs un Edgars Šmēdiņš. Komandas trenere ir Una Sila.
Īpašs paldies par komandas atbalstīšanu Jānim Mauriņam!
Gundega Lapiņa

29. un 30. aprīlī Cēsīs Latvijas
Jaunatnes volejbola čempionātā
U-15 grupā zēniem (2003./2004.
g. dzimušie) Dundagas komanda
izcīnīja 3. vietu. Komandā spēlēja
Nils Kuģinieks, Kārlis Blūmentāls,
Rūdolfs Remess, Klāvs Alkšbirze,

Atgūsti dzīvesprieku
rehabilitācijas centrā “Līgatne”!

Latvijas Volejbola federācijas sezonas noslēguma pasākumā Jelgavā
Patīkamas un neaizmirstamas
izjūtas Jelgavas pilī 27. aprīļa vakarā izdzīvoja Dundagas volejbola
komanda, kura piedalījās Latvijas
Volejbola federācijas rīkotajā sezonas noslēguma un apbalvošanas
pasākumā. Tika apbalvotas visas
godalgotās komandas atbilstoši iz-

Madars Mauriņš, Aleksis Gorjunovs un Dāvis Alkšbirze. Uzvaru
palīdzēja kaldināt divi zēni no Talsu novada sporta skolas trenera
Aivara Pekmana komandas – Gatis Kučers un Kristers Tauriņš.
Trenere Gundega Lapiņa

cīnītajai vietai Latvijas čempionātā,
arī populārākās komandas, labākie
treneri un spēlētāji, starp kuriem
bija arī mūsējie: Krists Dambergs
un Matīss Pētersons, citā konkurencē Kristaps Šepte un Askolds
Jāvalds. Dundagas volejbola komandas spēlētāji saņēma meda-

ļas un kopīgu diplomu par izcīnīto
3. vietu Nacionālās līgas 2. grupā,
savukārt Dundagas novada pašvaldībai tika pasniegta Latvijas Volejbola federācijas “Pateicība par
atbalstu volejbolam 2017./2018.
gada sezonā”.
Aldis Felts

Ar saukli “Esi vesels un laimīgs” vēlamies informēt jūsu
novada iedzīvotājus par pieejamiem pakalpojumiem rehabilitācijas centrā “Līgatne”, kas
atrodas vienā no skaistākajām
un zaļākajām vietām Latvijā un
kas gadiem ilgi ir priecējusi un
turpina priecēt cilvēku sirdis Līgatnē, Gaujas krastā.
Rehabilitācijas
centram
“Līgatne” arī šogad ir noslēgts
līgums ar Nacionālo veselības
dienestu, un centrā var saņemt
valsts apmaksātus rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumus ambulatori un dienas
stacionārā. Tādēļ aicinām izmantot iespēju doties pie mums
ar ģimenes ārsta norīkojumu
par valsts finansējumu. Klientam jāmaksā tikai pacienta iemaksa, maksa par izmitināšanu
un ēdināšanu. Mūsu pakalpojumus var izmantot arī tie, kam ir
apdrošināšanas polise ambulatorajiem pakalpojumiem. Pakal-

pojumi pieejami uzreiz, un nav
jāgaida garā rindā, turklāt visus
medicīniskos rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina sertificētu un profesionālu speciālistu
multidisciplināra komanda.
Ar lielāko prieku uzņemsim arī jūsu tuviniekus – gan
mammu vai tēti, vecmāmiņu,
krustmāti, jaunās māmiņas un
grūtnieces. Mūsu speciālisti
jums nodrošinās kvalitatīvus
ārstniecības un SPA pakalpojumus, savukārt apkārtējās dabas skaistums, kas relaksē un
dziedina jau pats par sevi, ļaus
atpūtināt galvu no ikdienas rūpēm. Lai atpūta būtu piepildīta
ar pozitīvām emocijām, aicinām
ekskursijā uz slepeno bunkuru,
vīna darītavu, Vienkoču parku
un Līgatnes dabas takām.
Līgatne ir vieta, kur elpot, –
elpot brīvi!
Saziņai zvaniet pa tālruni
64161915.
Elīna Nagle
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NOTIKUMU
KALENDĀRS

v 1. jūnijā izlaidums grupai

“Pienenīte” Dundagas PII “Kurzemīte”.

v 1. jūnijā Baznīcu nakts. Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes
Romas katoļu baznīcā, Kolkas
evaņģēliski luteriskajā baznīcā,
Ģipkas baznīcā.

v 2. jūnijā plkst. 13.00 bērnu
riteņbraukšanas sacensības
Dundagas parkā.

v 8. jūnijā plkst. 13.00 konference “Iespējas un izaicinājumi
– dzīve aizsargājamā dabas
teritorijā” Dundagas pilī.

v 9.,10. jūnijā Slīteres ceļotāju
diena.
v 9. jūnijā plkst. 14.00 lībiešu

tautastērpa godināšanas diena
“Vanājemā krīzdag.  Vecāsmātes
lakats” Kolkas tautas namā.

v 9. jūnijā plkst. 10.00Talsu
novada sporta spēļu vasaras
posma sacensības Talsos.
v 12. jūnijā plkst. 14.00

12. klases izlaidums Dundagas
vidusskolā.

v 16. jūnijā plkst. 16.00

9. klašu izlaidumi Dundagas
vidusskolā.

v 16. jūnijā plkst. 19.00 Valdemārpils amatierteātra “Atspulgs”
brīvdabas izrāde – Ā. Alunāns
“Pašu audzināts”. Pie Kolkas
tautas nama.

v 21. jūnijā plkst 17.00 gleznotājas Gitas Šmites personāl
izstāde “Pirtsmāksla” Lībiešu
tautas namā Mazirbē.

v 21. jūnijā Vasaras saulgrieži
Kolkasragā “Izgaismo Latviju”.

v 21. jūnijā plkst. 19.00 Jāņu
ielīgošanas pasākums, Zlēku
amatierteātra iestudējums –
Ā. Alunāns “Mūsu pokāls”.
Dundagas parka estrādē.

Vairāk informāciju
par pasākumiem un
izmaiņas skatieties
www.dundaga.lv.

Traktortehnikas un
piekabju tehniskās
apskates jūnijā
v Kolkā, pie degvielas uzpil-

des stacijas,
18. jūnijā plkst. 11.00
v Dundagā, SIA “Dundaga”
darbnīcās “Upeslīči”,
11. jūnijā plkst. 10.20
v Nevejā, “Auros”,
11. jūnijā plkst. 13.00
v Vīdales centrā pie kaltes
13. jūnijā plkst. 11.00
v Kaļķos, pie darbnīcām SIA
“Ēnavas” teritorijā,
13. jūnijā plkst. 14.00
Uzziņas pa tālruņiem
29341374, 26139989 vai
www.vtua.gov.lv.
Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra atgādina: lai piedalītos
ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms
pavasara darbu uzsākšanas,
traktortehnika un tās piekabes
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai
tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt
līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja
apliecībai, tehnikas reģistrācijas
apliecībai un jābūt derīgai OCTA
polisei. No 2017. gada 30. jūnija
par Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar
bezskaidras naudas maksājumu.

Izstāde “Latvijas gadsimts” PASĀKUMI KOLKĀ
Šogad mūsu valsts svin skaistu
jubileju un tās dzimšanas dienu
pagodinām tik dažādos veidos.
Latvijas vēsture ir bagāta ar spēcīgu
kultūras mantojumu un nebeidzamu
sparu būt brīvai un dzīvai. Svētkiem
par godu Latvijas Nacionālais vēstures
muzejs atklāj izstādi “Latvijas gadsimts”. Latvijas valsts pastāvēšanas
simts gadi izstādē “Latvijas gadsimts”
raksturoti kā nemitīgas mainības un
reizē arī pēctecības stāsts – sarežģīts,
daudzveidīgs, nereti pretrunīgs dažādu politisko nosacījumu apstākļos.
Izstādes veidotāji tiekušies rast atbildi,
kā mainījusies Latvijas idejas nozīme
vairāk nekā simts gadu garumā.
Izstāde ir unikāla ar 68 Latvijas muzeju līdzdalību vienā kopīgā projektā.
Izstāde “Latvijas gadsimts” veidota kā
hronoloģisks stāsts par Latvijas idejas
nozīmi latviešu nācijas un sabiedrības
dzīvē. Tajā iekļauti dažādo laikmetu
politiskie konteksti, katra laikposma
kultūras, sabiedrisko vai saimniecisko
dzīvi raksturojoši priekšmeti un cilvēku
dzīvesstāsti.
Mūsu Dundagas novads var
būt lepns, jo esam piedalījušies šīs
izstādes satura veidošanā. Kubalu
skola muzejs šajā izstādē piedalās
ar trīs priekšmetiem. Eksponēta
fotogrāfija, kurā redzams Dundagas
sadraudzīgās biedrības “Vārpa” koris

9. jūnijā plkst. 14.00 Kolkas tautas namā
LĪBIEŠU TAUTASTĒRPA GODINĀŠANAS DIENA –
VANĀJEMĀ KRĪZDAG. VECĀSMĀTES LAKATS

Dziesmu svētku gājienā Rīgā 1938.
gadā, dokuments, kas ir apliecinājums
par Dundagas Dinsberga pamatskolas darbinieka izcelšanos no žīdu
vecākiem vai vecvecākiem 1942.
gadā, kā arī maza piezīmju grāmatiņa
kalendārs, kas piederējusi Sofijai Dravniecei un kurā viņa pierakstījusi savas
izsūtījuma gaitas Sibīrijā.
Arī es apmeklēju šo izstādes atklāšanu un aicinu mūsu novada ļaudis
turp doties. Izstāde ir aktuāla ikvienai
vecuma grupai un tā ļaus pakavēties
atmiņās, izzināt ko jaunu un izprast
mūsu skaistās valsts vēsturi vēl labāk.
Izstāde atvērta no šī gada
4. maija Latvijas Nacionālā vēstures muzeja telpās Rīgā, Brīvības
bulvārī 32.
Dārta Vidiņa,
Kubalu skolas muzeja vadītāja

Baznīcu nakts

Baznīcu nakts Latvijas simtgades gadā sāksies 1. jūnijā pulksten
17.50 ar baznīcu zvanu skaņām, ko turpinās ekskursijas, koncerti,
lekcijas, radošās darbnīcas bērniem, kopīga Tēvreizes lūgšana un,
atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, kopīga valsts himnas dziedāšana.
Baznīcu programmas pieejamas interneta vietnē baznicunakts.lv no
20. maija.
Dundagas novadā Baznīcu nakts pasākumi notiks Kolkas Jūras
Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcā un Kolkas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā.
ĢIPKAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA gaidīs apmeklētājus no plkst. 11.00 līdz 24.00.
Ekskursijas baznīcā vadīs draudzes priekšnieks. Tālrunis 29212933.
Baznīcā būs vietējās nozīmes gleznotāju Vijas Silevičas un Dzintras
Vīgantes darbu izstāde. Tos varēs arī iegādāties.
Plkst. 14.00 baznīcas tornī pie kafijas un uzkodām tikšanās ar gleznotājām. Saietu kuplinās vietējās nozīmes dzejniece Zaiga Kilmite.
Plkst. 15.00–16.00 Ģipkas kapsētā sakopsim Ģipkas skolas pirmās
skolotājas kapakmeni un atdusas vietu.
Plkst. 20.20 koncerta ievadvārdus runās draudzes priekšnieks.
Plkst. 20.30 koncerts par ziedojumiem baznīcas muzeja iekārtošanai
baznīcas tornī. Koncertu sniegs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas
jauktais koris un Latvijas Universitātes mūzikas ansamblis “Canto”.
Pēc koncerta aicinām aizdegt svecītes pie sev mīļajiem, kuri atdusas
kapsētā.
Gan tuvi, gan tāli – jūs visi būsiet mīļi gaidīti!

Aicina lauku tūrisma uzņēmējus
pieteikties kvalitātes zīmēm
Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”līdz 30. jū
nijam aicina lauku tūrisma uzņēmējus pieteikties divām kvalitātes
zīmēm vai arī pieteikt sev zināmos iespējamos pretendentus.

KULTŪRAS ZĪMEI “LATVISKAIS MANTOJUMS”

Zīme tiek piešķirta tiem lauku tūrisma uzņēmējiem (izņemot valsts
un pašvaldību sektora pārstāvjus), kuri saglabā un daudzina latvisko
kultūras un sadzīves mantojumu, rādot to apmeklētājiem un nododot
tālāk nākamajām paaudzēm. Savukārt tūristam šī zīme palīdz atpazīt
vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar
latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, kā arī svinēt latviskos
svētkus. Latviskā mantojuma zīmi saņem naktsmītnes, lauku saimniecības, amatnieki, lauku krodziņi, latvisko tradīciju pasākumu rīkotāji un
vadītāji, muzeji, kolekcijas, prasmju un arodu zinātāji (maizes cepēji,
audēji, bitenieki, keramiķi, kalēji, pirtnieki, jumtu licēji, teicēji, dziesminieki
u.c.). Zīmes uzdevums ir popularizēt un saglabāt kultūras mantojumu, to
aktīvi lietojot un darot saprotamu apmeklētājam.

VIDES KVALITĀTES ZĪMEI “ZAĻAIS SERTIFIKĀTS”
”Zaļais sertifikāts” tiek piešķirts lauku tūrisma uzņēmumiem, kuri
ievēro “zaļas” saimniekošanas principus, saudzējot resursus, veidojot videi un vietējai kopienai draudzīgu tūrisma piedāvājumu.
Atgādinām, ka kopš 2017. gada sertifikātu var iegūt ne
tikai naktsmītnes, bet arī “lauku labumu” un ražojošās
saimniecības. “Zaļā sertifikāta” darbību atbalsta Latvijas
Vides aizsardzības fonds.
Pieteikuma anketas un vairāk informācijas
www.celotajs.lv.

Ziemeļkurzemes lībiešu sievietes tautastērps blakus valodai, tautasdziesmai un piekrastes tradīcijām ir būtiska mazās, bet lepnās tautas
identitātes pazīme.
Pasākums ir biedrības “Kolkas radošā grupa” īstenota projekta ar
tādu pašu nosaukumu centrālais notikums. Dienas norise ietver lekciju – priekšlasījumu un meistarklasi par tautastērpa vēsturi, tā attīstību
un valkāšanas tradīcijām, kuru vadīs tautastērpu zinātāja Zoja Sīle, kā
arī reprezentatīva materiāla – atklātnīšu komplekta “Ziemeļkurzemes lībiešu etnogrāfiskais tautastērps” prezentāciju. Apmeklētāji varēs skatīt
īpaši šai dienai sagatavotu grāmatu izstādi par tautastērpiem.
Pasākumu ar skanīgām dziesmām kuplinās Kolkas lībiešu dziesmu
ansamblis “Laula”, kas blakus lībiešu folkloras tradīciju kopšanai, reprezentē arī lībiešu tautastērpu.
Aicināti visi interesenti, īpaši etnogrāfijas un folkloras tradīciju kopēji. Ieeja brīva.
Pasākumu organizē biedrība “Kolkas radošā grupa” ar Kurzemes plānošanas reģiona, Valsts kultūrkapitāla fonda un Dundagas novada pašvaldības finansiālu atbalstu.
Papildu Informācija pa tālruni 29475692.

21. jūnijā plkst. 17.00 lībiešu tautas namā Mazirbē
GLEZNOTĀJAS GITAS ŠMITES
PERSONĀLIZSTĀDE “PIRTSMĀKSLA”
26. februārī galerijā “Istaba” tika atklāta gleznotājas Gitas Šmites
personālizstāde “Pirtsmāksla”. Pirts tēma jau ilgāku laiku ir stūrakmens Gitas Šmites glezniecībā. Šoreiz izstādē līdzās gleznām stājas arī
apģērbs, aksesuāri un rituāls. Izstādes atklāšanā tiks prezentēts Gitas
Šmites radītais jaunais zīmols “Pirtsmāksla” ar tā pirmo kolekciju – pirts
mētelīšiem. Kolekcija tapusi sadarbībā ar cepuru meistari Daci Rudzīti
no Lubānas.
“Divas lietas, kuras man ļoti patīk darīt, ir gleznot un iet pirtī. Tās abas
ir tuvas meditācijas procesam – sagatavošanās, koncentrēšanās, atslēgšanās no liekā un ļaušanās ilgstošam procesam,” saka Gita Šmite. Aizsākoties kā vajadzība pašu ģimenē, “Pirtsmāksla” auga un audzēja gribu turpināt… Tā tapa arī pirts mētelīšu kolekcija, iedvesmota no Latvijas dabas
– zvēriem, augiem, ļaužu tradīcijām, sajūtām. Cilvēks ir Dabas daļa un ir
rada pārējām būtnēm, vai tā būtu vāvere, kaza, lapsa, briedis vai kurmis.
Šī kolekcija ir prieka un mūsu lielās sākotnes izpausme. Tā ir arī vienība ar
Latvijas tautasdziesmas spēku. “Pirtī eju, pirtī teku, / Pirtī balta mazgājos;
/ Pirtī mana Dvēselīte / Ar Dieviņu runājās.” Būtiski, lai mēs visi varētu
nopērties balti un uzvilkt savu mīlestības un spēka mētelīti.
“Pirtsmāksla” ir divpadsmitā gleznotājas Gitas Šmites personālizstāde.

21. jūnijā Vasaras saulgrieži Kolkasragā
“IZGAISMO LATVIJU”
21.00 Pulcēšanās Kolkasragā.
21.30 Ugunskura iedegšana, spēka dziesmas Latvijai un sadziedāšanās līdz saules lēktam.
Katrs dalībnieks aicināts līdzi nest savu malkas pagalīti, lai ar savu
nesumu stiprinātu kopīgo uguni.
Iedegsim 2018. gada 21. jūnijā ugunskurus visapkārt Latvijas robežai.
“Izgaismo Latviju” ir aicinājums vienoties Latviešu tautai kopīgā rīcībā, stiprinot Latvijas valsti, tās robežu un savstarpējo sadarbību.
Katrā pierobežas novadā tiks iedegti ugunskuri, pie kuriem aicināti pulcēties gan iedzīvotāji, gan novada viesi, lai kopīgi dāvātu Latvijai
savu mīlestību, apliecinātu piederību Latvijas valstij un izdziedātu spēka
dziesmas Latvijai, stiprinot tautas un valsts Neatkarību.
Latvijai tās 100. gadā tiks dāvināts ceļš – 1836 km garumā, kas vīsies
gar Latvijas (pie)robežu, pa kuru apiet, aplidot un apmīļot mūsu Tēvu
zemi. 21. jūnijā tiks iedegti ugunskuri, izgaismojot 1836 km garo ceļu!
Inora Sproģe, Kolkas tautas nama vadītāja
FOTO AUTORI: A. GAIDIS, I. PEKMANE, G. LAPIŅA, D ČODERA, R. EMERBERGA, A. PŪLIŅA,
G.GERTNERS, KOLKAS PAMATSKOLA, LAUKU CEĻOTĀJS, LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA.

Dundagas novada pašvaldības izdevums ″Dundadznieks″
Adrese: Pils 5-1, Dundaga, LV-3270.
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mēneša 20. datumam.
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