DUNDADZNIEKS
DUNDAGAS NOVADA DOMES INFORMATĪVS IZDEVUMS
2018. gada JŪLIJS

Nr. 7 (235)

Gods godam pretī nāk
21. jūlijā pasākumā “Gods godam pretī nāk” Dundagas novada
domes priekšsēdētājs Aldis Felts
sveica cilvēkus, kuru saknes ir Dundagā, bet dzīve rit aiz novada robežām. Un tomēr par spīti ikdienas
darbu gūzmai un nevaļai ir atrasts
laiks un iespējas vai nu pašiem ar
savu iniciatīvu, vai atsaucoties uzaicinājumam atbalstīt un daudzināt
novadu visdažādākajos veidos.
Dundagas novada domes pateicību “Gods godam pretī nāk”
saņēma bijušie dundadznieki, kuri
godam vij Dundagas vārdu Latvijas
vainagā.
Dzejnieks Arnolds Auziņš, grāmatas “Rīgas kokteiļi” autori Andris
un Inguss Reizenbergi, improvizācijas teātra “Ārprā TS” vadītājs Jānis
Klucis, Maija Brūvere – žurnāliste,
Ilmārs Geige – lībietis, lībiešu kustības aktīvs atbalstītājs un dalībnieks,
Raitis Rērihs – Talsu mūzikas skolas
direktors, pūtēju orķestra “Talsi”
vadītājs, komponists, Aldis Ermanbriks – lībietis, kādreizējais Līvu savienības vadītājs, Jānis Apsītis – SIA
“Kurekss” vadītājs, mecenāts, Irina
Vītola – juriste, kultūras ministres
padomniece, Māra Jaunozola –
montesori skolotāja, Kristīne Anže
– TV3 ziņu nodaļas vadītāja, Raitis
Bērziņš – radošā digitālā satura

mārketinga NEW BLACK video operators, montāžists, Ieva Jānberga –
apsardzes firmas “G4S Latvija” drošības pakalpojumu sniedzēja, Ģirts

Jānbergs – loģistikas uzņēmuma
SIA “GAPA” autoparka speciālists,
pārvaldnieks, Iveta Zamberga – ilggadēja Talsu tipogrāfijas projektu

vadītāja, Jānis Zīle, Jānis Māgurs,
Raivis Māgurs – novada sporta
spēļu iniciatori un organizatori,
Guntars Seilis – tūrisma uzņēmējs,

Guna Millersone – gleznotāja,
Māra Lāce – Latvijas Mākslas muzeja direktore, Vilnis Blumbergs –
ārsts anesteziologs.

Novada svētki Kolkā un Dundagā
Kā ierasts, pašā vasaras vidū
Dundagas novadā notika divi nozīmīgi pasākumi – Jūras svētki Kolkā
un Sklandraušu festivāls Dundagā.
Šogad abus pasākumus kuplināja
mūsu sadraudzības partneri no
Čehijas – tautas deju grupa “Šastaček” un tautas mūzikas grupa
“Jaro”.
Jūras svētkos, kā ierasts, sportiskākie mērojās spēkiem pludmales
volejbolā, pludmales futbolā, orientēšanās sacensībās un stafetēs, bet
bērni sacentās riteņbraukšanā.
Pēcpusdienā ieradās pats jūras
valdnieks ar svītu, un tad kopīgs gājiens uz stadionu, kur notika svētku
koncerts.
Saules lutināts, ozolu un
pils mūru paēnā aizritējis otrais
Sklandraušu festivāls. Visas dienas
garumā tika pieskandināta estrāde
un pils pagalms ar pašmāju kolektīviem un viesiem, kuri cits pēc cita
kāpa laukā no mazbānīša stacijā
“Dundanga”. (Nobeigums 5. lpp.)
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DOMES ZIŅAS
22. JŪNIJA DOMES
SĒDĒ PIEŅEMTIE
LĒMUMI
v Atsavināt mutiskā izsolē nekustamo īpašumu “Gaviļkalns” par
nosacīto cenu 28 780,00 EUR.
v Atsavināt mutiskā izsolē nekustamo īpašumu “Anši” par nosacīto cenu 33 621,00 EUR.
v Piešķirt biedrībai “Kolkas radošā grupa” (reģ.Nr. 40008122967)
līdzfinansējumu 125,00 EUR apmērā
projekta “Vanājemā krīzdag. Vecāsmātes lakats” realizācijai.
v Piešķirt finansējumu 2243,19
EUR apmērā projekta “Skvēra pie
luterāņu baznīcas Dundagā labiekārtošana” realizācijai.
v Piešķirt finansējumu 942,87
EUR papildus remonta darbu veikšanai Dundagas veselības centra divās
palātās.
v Uzdot Dundagas novada domes priekšsēdētājam domes vārdā
ņemt aizņēmumu un slēgt ilgtermiņa aizdevuma līgumu ar Valsts kasi,
lai nodrošinātu EJZF projekta “Dabu
un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē” īstenošanu un
neattiecināmo izmaksu 46 481,41
EUR segšanu.
v Noteikt Kolkas internāta
“Rūķu nams” nomas maksas bez
PVN: Kolkas internāta “Rūķu nams”
telpām 4,50 EUR/1 m² mēnesī.
Nomas maksa dienā tiek noteikta, dalot mēneša nomas maksu par
vienu kvadrātmetru ar attiecīgā mēneša dienu skaitu:
gultas vieta bez gultas veļas 2,20
EUR/diennaktī;
gultas vieta ar gultas veļu 3,95
EUR/diennaktī;
aprīkojums mācību telpā (krēsli, galdi, tāfeles, žalūzijas) 3,00 EUR/
diennaktī.
v Atteikties no turpmākas dalības projektā “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”
ar ēku “Zītari” Kolkā.
v Atlika lēmuma pieņemšanu
par zemes vienības daļas lietošanas
mērķa noteikšanu sakarā ar nepieciešamību veikt precizējumus.
v Noteikt nekustamā īpašuma
“Baznīca Pils ielā 8” zemes vienības
“Pils iela 8” zemes vienības daļai 55
m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Reliģisko organizāciju
ēku apbūve” (NĪLM kods 0905).
v Iznomāt no Dundagas evaņģēlis-

Dundaga top
skaistāka
Šovasar Dundagā ierīkoti vairāki
jauni puķu stādījumi. Tāpat izvietoti
puķu podi apgaismes stabos Talsu un
Andreja Upīša ielā, Dundagas centrā
un pie parka estrādes.
Pēdējās puķu dobes skvērā pie
Dundagas pienotavas un centrā pie
autobusu pieturas ir stādītas tik tikko.
Paldies skolēniem, kuri, čakli strādājot pie stādījumu ierīkošanas, gan ar
savu izdomu, gan darbu dara Dundagu skaistāku!
Inguna Pekmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

ki luteriskās draudzes nekustamā īpašuma “Baznīca Pils ielā 8” zemes vienības
daļu 55 m2 platībā, slēdzot līgumu par
apbūves tiesību piešķiršanu.
v Nodot īpašumā bez atlīdzības
nekustamā īpašuma “Maija iela 8”
domājamās daļas un slēgt vienošanos ar dzīvokļa tiesisko valdītāju par
nekustamā īpašuma domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
v Izdarīt grozījumus 27.04.2018.
lēmumā Nr.109 “Par zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Degvielas uzpildes stacija”
un “Talsu 19”.
v Piekrist nekustamā īpašuma
“Žagatbirzes” sadalīšanai, atdalot no
tā zemes vienību, nekustamā īpašuma “Žagatbirzes” zemes vienībai
pēc sadalīšanas saglabāt nosaukumu
“Žagatbirzes”, bet otrai zemes vienībai pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu “Žagatmežs”.
v Piekrist nekustamā īpašuma
“Grīvani” sadalīšanai, veidojot jaunas zemes vienības un īpašumus.
v Pilnveidot Dundagas novada
teritorijas plānojuma 3. redakciju un
vides pārskatu atbilstoši institūciju
atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.
v Pieņemt iesniegto Dundagas
novada domes 2018. gada 22. jūnija saistošo noteikumu “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība”
projektu.
v Apstiprināt SIA “Ziemeļkurzeme” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018. – 2021.gadam, iesakot:
ievietot informāciju par uzņēmumu, pakalpojumu veidiem, izcenojumiem pašvaldības interneta vietnē;
pastiprināti pievērst uzmanību
dzīvojamo māju siltināšanas projekta realizēšanas iespējām.
v Apstiprināt SIA “Kolkas ūdens”
vidēja termiņa darbības stratēģiju
2018.–2021. gadam, iesakot ievietot
informāciju par uzņēmumu, pakalpojumu veidiem, izcenojumiem pašvaldības interneta vietnē.
v Apstiprināt Dundagas novada
pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas
nolikumu.
v Apstiprināt Dundagas novada
Sociālā dienesta nolikumu.
v Apstiprināt Kubalu skolas muzeja krājuma komisiju šādā sastāvā:
Dārta Vidiņa – Kubalu skolas muzeja vadītāja,
Imants Brusbārdis – vēstures
skolotājs,
Ona Kaudze – Talsu novada muzeja krājuma glabātāja.
v Atbrīvot Noriku Segliņu no
Dundagas novada bāriņtiesas locek-

ļa amata.
v Atbrīvot Noriku Segliņu no
Dundagas novada Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar
ģimenēm locekļa amata.
v Personai piešķirt palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā un no
slēgt līgumu par īres tiesībām.
v Personai nepiešķirt palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā.
v Noslēgt līgumu ar personu
par dzīvojamās telpas īres tiesībām
dzīvoklī.
v Personai sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot
dzīvojamas telpas, un noslēgt līgumu
par dzīvojamās telpas īres tiesībām.
v Iegādāties tvertni par 620,73
EUR un segt piegādes izdevumus no
dabas resursu nodokļa ieņēmumiem
vides piesārņojuma novēršanai
daudzdzīvokļu mājā Dakterlejas ielā
4, Dundagā, Dundagas pagastā.
v Izdalīt nekustamā īpašuma zemes vienībā zemes vienības daļu un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Komercdarbības objektu
apbūve” (NĪLM kods 0801). Piekrist
nekustamā īpašuma zemes vienības
daļas iznomāšanai ar apbūves tiesībām un noslēgt apbūves tiesību līgumu, nosakot, ka maksa par apbūves
tiesībām iekļauta nomas maksā, nosakot, ka apbūves tiesību var nodot
citai personai, gadījumos, kad par
nekustamo īpašumu noslēgts nomas
līgums.
v Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2017. gada publisko
pārskatu.
v Noteikt Finanšu komitejas
sastāvu:
ievēlēt domes priekšsēdētāja
vietnieku Jāni Mauriņu par Dundagas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas locekli;
atbrīvot no Finanšu komitejas
locekļa pienākumu veikšanas deputātu Gunāru Kristiņu.
v Apstiprināt starp Dundagas
novada pašvaldību un Lindu Pavlovsku-Dišleri 2018. gada 14. jūnijā noslēgto vienošanos.
v Ierosināt Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt
ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā
Dundagas novada administratīvajā
teritorijā, paredzot noteiktā režīma
darbības ietekmi lauksaimniecības
uzņēmumiem vismaz 12 mēnešus.
S. Kokoreviča,
kancelejas vadītāja
Domes sēžu lēmumi,
protokoli un audioieraksti
pieejami http://www.dundaga.lv/lv/pasvaldiba/sedes/

Ja sausuma dēļ cietušas
kultūraugu platības
Pēc dabas katastrofas izsludināšanas lauksaimniecībā Lauku
atbalsta dienests ir papildinājis
informāciju, kā lauksaimniekam
jārīkojas, lai saglabātu ES un
valsts atbalstu par sausuma dēļ
cietušajām kultūraugu platībām.
Ja lauksaimnieks izar iepriekš
iesēto kultūraugu un iesēj citu,
tad, lai saņemtu specifiskos maksājumus (brīvprātīgo saistīto atbalstu, maksājumu par vidi saudzējošām dārzkopības metodēm
vai bioloģisko lauksaimniecību), ir
jāraksta iesniegums Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā ar skaidrojumu par kultūraugu nomaiņu. LAD
lūdz lauksaimniekus veikt foto fiksāciju ar 2–3 fotogrāfijām no dažā-

dām lauka vietām (ar koordinātām
vai identificējamiem objektiem —
kokiem, stabiem, ēkām). Kultūras
kodu Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā nevajag mainīt. Iesniegumu lūdzam iesniegt sadaļā “Pievienot dokumentus”.
Ja lauksaimnieks atstāj sākotnēji iesēto kultūraugu, tad par
deklarētajiem iesētajiem un šobrīd slikti izaugušajiem kultūraugiem kods sistēmā nav jāmaina.
Šādā gadījumā tiks saglabāts arī
specifiskais ar konkrēto kultūraugu
saistītais maksājums.
Kristīne Ilgaža,
Lauku atbalsta dienesta Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Publiskajai apspriešanai nodota Dundagas
novada teritorijas plānojuma 4. redakcija
Ar Dundagas novada domes
27.07.2018. sēdes lēmumu Nr.4 no
06.08.2018. līdz 26.08.2018. publiskajai apspriešanai nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma
4. redakcija un Vides pārskats.
Ar teritorijas plānojuma 4.
redakciju publiskās apspriešanas
laikā varēs iepazīties Dundagas
novada pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļā Pils ielā 14,
Dundagā, darba laikā, Kolkas pagasta pārvaldē “Brigās”, Kolkā,
darba laikā, pašvaldības tīmekļa
vietnē www.dundaga.lv un valsts
vienotā ģeotelpiskās informācijas
portālā www.geolatvija.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 23. augustā plkst.

13.00 Kolkā, Kolkas tautas namā,
un plkst. 17.00 Dundagā, Brīvā laika pavadīšanas centrā Pils ielā 9.
Rakstiski priekšlikumi līdz
publiskās apspriešanas beigām iesniedzami un adresējami Dundagas novada pašvaldībai uz adresi:
Pils iela 5–1, Dundaga, Dundagas
pag., Dundagas nov., LV-3270 vai
Kolkas pagasta pārvaldei uz adresi: “Brigas”, Kolka, Kolkas pag.,
Dundagas nov., LV-3275, vai kā
elektroniski parakstīti dokumenti
uz e-pastu: dome@dundaga.lv.
Apmeklētājus piektdienās no
8.00 līdz 15.00 pieņem Dundagas
novada pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļā Pils ielā 14,
Dundagā.

Komiteju un domes sēdes
AUGUSTĀ
10.08.
10.08.
17.08.
24.08.

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.

AS “Sadales tīkls” turpina
atjaunot elektrotīklu
Nepārtraukta un kvalitatīva
elektroenerģijas piegāde ir katra
klienta prasība, tādēļ AS “Sadales
tīkls” turpina atjaunot Talsu, Rojas
un Dundagas novada elektrotīklu.
Novadu teritorijās šogad paredzēts atjaunot vidējā sprieguma
elektrolīnijas 24 km garumā, zem
sprieguma gaisvadu elektrolīnijas
pārbūvēt par kabeļu līnijām 46 km
garumā un rekonstruēt vai izbūvēt
jaunas 25 transformatoru apakšstacijas. Šo Kurzemes novadu elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales
tīkls” šogad kopumā ieguldīs vairāk nekā 1,7 milj. eiro.
Dundagas novadā šogad tiek
veikta zemsprieguma elektrotīkla
pārbūve. Viens no projektiem tiek
realizēts starp Dūmeli un Ezermuižu, kur gar autoceļu 2,4 km

garumā zemsprieguma gaisvadu
elektrolīnija tiek pārbūvēta par
kabeļu līniju, savukārt Vīdales apkaimē šogad plānotā elektrotīkla
rekonstrukcija jau ir noslēgusies.
Darbu laikā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par
kabeļu līnijām 4 km garumā un gan
rekonstruēta, gan izbūvēta jauna
transformatoru apakšstacija.
Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls” Talsu, Rojas un Dundagas novadā turpinās atjaunot un
uzlabot elektrotīklu, jo elektrotīkls kā jebkura inženiertehniska
iekārta ir nepārtraukti jāuztur,
jāpārbauda, noteiktā apjomā
savlaicīgi jāatjauno, kā arī tajā
jāievieš modernas un ilgtspējīgas
iekārtas un tehnoloģijas.
AS “Sadales tīkls”
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PROJEKTI

Valsts mēroga dabas katastrofa lauksaimniecībā Kolkā veikta Pastnieku ēkas pārbūve
Krīzes vadības padome, izvērtējot pieejamo informāciju, ir
atzinusi, ka pavasara ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā saskaņā ar “Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas
likuma” tiesību normām ir atzīstamas par valsts mēroga dabas
katastrofu.
Valsts un Eiropas Savienības
atbalstu administrējošās iestādes
(Lauku atbalsta dienests, biedrības “Vides kvalitāte” sertifikācijas
institūcija “Vides kvalitāte”, valsts
sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sertifikācijas un testēšanas centrs”
Atbilstības novērtēšanas nodaļas
Bioloģiskās lauksaimniecības sektors un Valsts augu aizsardzības dienests), veicot fiziskās kontroles un
vērtējot noteikto atbalsta prasību
izpildi, nepiemēros soda sankcijas
par šādu prasību neizpildi:
1) kultūraugu stādīšanas, sēšanas vai audzēšanas optimālās biezības nodrošināšana;

2) kultūrauga vai kultūraugu
maisījuma dominanci (pieļaujama
pārmērīga nezāļainība, ja kopšanas darbus ietekmējis ilgstošs sausums, kā arī ja augi nav uzdīguši vai
to dīgstība bijusi zema, kā arī tie
iznīkuši pēc iestādīšanas);
3) kultūraugu sēšanas termiņu
līdz kārtējā gada 25. jūnijam;
4) neattiecināt minimālās ražības ieguves prasības saistītā atbalsta saņemšanai par sertificētām
(labības, kartupeļu, stiebrzāļu un
lopbarības augu) sēklām un cietes
kartupeļiem;
5) ievēro samērības principus
attiecībā uz lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, kas saistīti ar barības bāzes
nodrošināšanu.
Lēmumam par soda sankciju
nepiemērošanu iestādes var lūgt
lauksaimniekus uzrādīt pierādījumus, kas minēti attiecīgo lauku
vēstures ierakstos, it īpaši, attiecībā uz sēklu, stādu vai dīzeļdeg-

vielas iegādi, samaksu par veikto
darbu (pakalpojumu) u.c., to skaitā
fotofiksācijas par kultūrauga lauku
pirms iznīkšanas vai tās laikā, ko
uzņēmis pats lauksaimnieks.
Zemkopības ministrs ir deleģējis
SIA “Latvijas lauku konsultāciju un
izglītības centrs” pēc lauksaimnieka
pieprasījuma sagatavot Valsts ieņēmumu dienestam nepieciešamos
atzinumus, ja valsts mēroga dabas
katastrofā cietusī persona lauksaimniecībā nevar izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus
un tai ir nepieciešams vienoties ar
Valsts ieņēmumu dienestu par soda
sankciju nepiemērošanu.
Zemkopības ministrs ir lūdzis
Eiropas Komisiju atļaut izmaksāt
avansa maksājumus lielākā apmērā jau 2018. gada septembrī, kā arī
šogad ieviest atkāpes no zaļināšanas nosacījumiem.
Informācija sagatavota saskaņā ar Zemkopības ministrijas
vēstuli.

Noslēgumam tuvojas Pastnieku ēkas pārbūves darbi Kolkā projekta “Kolkas lībiskā un
zemūdens mantojuma sinerģija
ar vēstures un kultūras tūrisma
apriti” (projekta Nr.16-08-FL04F043.0203-000001), kas ir pirmais
no trim projektiem, kuru kopīgā
realizācija noslēgsies šogad.
Šajā projektā veikta Pastnieku
ēkas nojaukšana, tās vietā uzbūvējot jaunu. Nākamais posms – ERAF
(SAM 5.5.1) projekts “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas
mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība”, kura gaitā jāiekārto ekspozīciju zāle un informācijas punkts,
konferenču zāle ar mūsdienīgu aprīkojumu, palīgtelpas un personāla
darba telpas. Tāpat jāveic teritorijas
labiekārtošana, jāiegādājas aprīko-

jums un eksponējamie priekšmeti.
Projekta mērķis ir saglabāt un
popularizēt novadam raksturīgo
lībiešu nemateriālās kultūras mantojumu un veicināt pieejamību
vietējam zemūdens mantojumam,
izveidojot daudzfunkcionālu Lībiešu
saieta namu un zemūdens mantojuma eksponēšanas vietu.
Projekta “Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti” (projekta Nr.16-08-FL04-F043.0203-000001)
kopējās izmaksas ir 449 648,69 eiro,
no tiem 359 999,98 eiro ir pieejams
kā publiskais finansējums no Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2018.
gada beigām.
Inguna Pekmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Būt vai nebūt vēja parkiem Dundagas novadā?
3. jūlijā Dundagā notika sanāksme, kurā izskatīja jautājumu
par vēja parku izveidi Dundagas
novadā.
Šis jautājums ir aktuāls, jo pašlaik notiek Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrāde un pašvaldība atkārtoti no iedzīvotājiem
ir saņēmusi iesniegumus ar lūgumu
teritorijas plānojumā noteikt attālumus starp vēja parkiem un lauku
teritorijā esošām dzīvojamām mājām.
Sanāksmē piedalījās Dundagas
novada pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītājs Lauris
Laicāns un abi Dundagā iecerēto
vēja parku projektu attīstītāji SIA
“4energia” direktors Toms Nāburgs
un SIA “Eolus” valdes loceklis Gatis
Galviņš.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns informēja, ka pirmie lēmumi par vēja
enerģijas izmantošanu novadā
pieņemti jau 2007. gadā, bet ik pa
laikam šis jautājums tiek aktualizēts. Arī šobrīd, jo ieceres īstenotājiem, lai projektu attīstītu tālāk,
nepieciešams domes lēmums un

pārliecība, ka novada plānošanas
dokumentos noteiktās novada
attīstības prioritātes nav mainījušās.
“Dundagas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā 2014.–2030.
gadam”, kas ar novada domes lēmumu apstiprināta 26.06.2014.,
minēts, ka viena no novada specializācijām ir alternatīvās enerģijas
ražošana, un viens no videi draudzīgas enerģijas ieguves veidiem ir
tieši vēja enerģijas izmantošana, jo
Dundagas pacēlumā pieejamie vēja
resursi un zemais iedzīvotāju blīvums ir labvēlīgs vēja enerģētikas
attīstībai.
Tomēr reālās iespējas Dundagas novadā izvietot vēja parkus pēc
30.04.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas
un apbūves noteikumi”, kuri nosaka
vēja elektroapgādes staciju izvietošanu, ir diezgan niecīgas, jo novadā
ir dabas aizsargājamās teritorijas un
mikroliegumi.
Pašlaik ieceri novadā izveidot
vēja parkus sākuši īstenot divi uzņēmumi: SIA “Eolus” un SIA “4energia”.

SIA “4energia” 2008. gadā ir
saņēmusi būvatļauju, kas derīga
līdz 2022. gadam, vēja parkam
“Muņu Grabi”, kur plānotas 15 turbīnas, un “Atvari” ar 10 turbīnām.
Kā atzīmēja projekta attīstītājs
Toms Nāburgs, turbīnu uzstādīšana joprojām nav uzsākta, jo ir
jāskatās ieguldījumu rentabilitāte
attiecībā pret saražotās enerģijas daudzumu un cenām. Viņš arī
norādīja, ka, neskatoties uz to, ka
enerģijas ražošana vēl nenotiek,
visu šo laiku tiek maksāta īpašumu
nomas maksa.
Savukārt SIA “Eolus” “Valpene
wind” un “Oši wind” parku teritorijās pašlaik pēc lokālplānojuma notiek ietekmes uz vidi novērtēšana,
kas arī sniegs galējo atzinumu par
iespējām šajās vietās izveidot vēja
parkus.
Abi uzņēmēji centās kliedēt
iedzīvotāju bažas un satraukumu
gan par to, ka nākotnē novads
varētu pārvērsties par vienu vienīgu vēja parku, gan par iespējamo
apdraudējumu cilvēku veselībai.
Jo saskaņā ar normatīvajos aktos
ietvertajiem parku izveides nosa-

Pārdod nekustamos īpašumus
Dundagas novada pašvaldība mutiskā izsolē 14.09.2018. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5–1,
Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, ar augšupejošu soli pārdod divus nekustamos īpašumus:
Nosaukums
Anši
Gaviļkalns

Kadastra numurs
8850 008 0061
8850 006 0058

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 14.09.2018. plkst. 12.00
darba laikā Dundagas novada
pašvaldības administratīvajā ēkā,
nogādājot personīgi, ar kurjeru,
pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.
Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. Nr. 90009115209)
norēķinu kontā a/s “Swedbank”,

Platība, ha
18,37
8,35

Izsoles sākumcena, €
33621,00
28780,00

bankas kods: HABALV22, konts:
LV72 HABA 0551 0258 9898 2
vai a/s “Citadele banka”, bankas
kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX
0007 5064 9000 2. Maksājuma
mērķī jānorāda, ka maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu to
maksā. Pirkuma maksa jāsamaksā divu nedēļu laikā. Personu ar
pirmpirkuma tiesībām uz izsolā-

Nodrošinājums, €
3362,10
2878,00

Izsoles laiks
plkst. 13.00
plkst. 13.20

mām mantām nav. Īpašumus 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.
Sintija Gāliņa, nekustamā
īpašuma nodokļa administratore

cījumiem, izņemot jau šīs izvēlētās
teritorijas, citu iespēju novadā izvietot vēja elektroapgādes stacijas
nav, uzsverot, ka uzstādīt atsevišķas ražošanas iekārtas, kas nav
izvietotas vienuviet – vēja parkā,
nav rentabli. Lai vēja parks būtu
efektīvs un strādātu ar izmaksām,
kas ir tuvu elektrības tirgus cenai,
tam ir jābūt ļoti lielam vēja parkam. Tikai ar lielu apjomu, lielām
investīcijām var panākt zemu izmaksu.
Tāpat vairākkārt tika uzsvērts,

ka parkus varēs izveidot tikai un
vienīgi tad, ja šobrīd iecerēto parku
izveides nosacījumi atbildīs normatīvo aktu prasībām.
Kad saņems ietekmes uz vidi
novērtējumu, un tā rezultāti būs
labvēlīgi parka izveidei, ar to varēs
iepazīties ikviens interesents. Par
jebkurām tālākajām darbībām saistībā ar vēja parku izveidi Dundagas
novadā būs jālemj domes deputātiem.
Inguna Pekmane,      
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dundagas novada vēlēšanu
komisija izsludina pieteikšanos
Dundagas novada vēlēšanu
komisija izsludina pieteikšanos
darbam Dundagas, Mazirbes,
Kolkas, Kaļķu un Vīdales vēlēšanu iecirkņos 13. Saeimas vēlēšanām 6. oktobrī.
Kandidātus var pieteikt:
v reģistrēta politiskā partija
vai reģistrētu politisko partiju apvienība;
v ne mazāk kā desmit vēlētāji
(vēlētāju grupa);

v attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa kandidāta pieteikuma
veidlapas varēsiet atrast Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv. Lūgums pieteikumu iesniegt personīgi līdz š.g. 10.
augustam katru darba dienu
plkst. 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Dundagas novada pašvaldības
grāmatvedībā.
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Panākumi volejbolā
19. jūlijā Kuldīgā norisinājās 13.
vasaras spēļu 1. posms, kurā piedalījās arī četras Dundagas jauno
volejbolistu komandas, no kurām
trīs izcīnīja godalgotās vietas. Divas
komandas startēja jaunākajā zēnu
U-11 grupā. Abas ieguva godalgotās vietas.
2. vietas ieguvēji – Kevins Krasons, Emīls Grīnerts, Ingars Blumbergs vien par 1 punktu zaudēja
Kuldīgas komandai. 3. vietā: Ernests
Šmēdiņš, Kristers Šulcs, Tomass Silavs. Trenere Gundega Lapiņa.
Savukārt U-15 zēni ieguva
3. vietu, kur uzvaru palīdzēja kaldināt Gatis Kučers no Talsiem. Komandā spēlēja: Dāvis Alkšbirze,
Klāvs Alkšbirze, Aleksis Gorjunovs,
Kārlis Blūmentāls, Gatis Kučers. Trenere Una Sila.
Gundega Lapiņa

Kopā būt un prieku gūt!
Viena no jūlija karstajām nedēļām Dundagas bērniem aizritēja, aktīvi un radoši darbojoties
Brīvā laika pavadīšanas centra
rīkotajās tematiskajās dienās.
Sākām ar Dundagas dārgumu
meklēšanu. Visiem aktīvi meklējot norādes, atminot mīklas un izpētot teiku, tika atrasta Dundagas
pils dārgumu lāde. Drošības dienā
iepazināmies ar policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta mediķu un ugunsdzēsēju
darbu. Uz neskaitāmiem kāpēcīšu
jautājumiem tika sniegtas noderīgas, izsmeļošas atbildes. Izmantojām vienreizēju iespēju gan izmēģināt, gan iesaistīties šo dienestu
darbos. Bērniem tika doti noderīgi padomi, kā rīkoties dažādās situācijās un kā pasargāt sevi. Bērni
atzina, ka pēc šīm tikšanās reizēm
jūtas drošāk, jo zina, kur meklēt
palīdzību.
Dabas dienā iepazinām parku no citas puses un apciemojām
“Latvijas Valsts mežu” ēku, kur
iepazinām katras nodaļas speciālistu darbu, guvām daudz jaunu
zināšanu par mežiem un pašu
EKO ēku.
Sporta diena pagāja aktīvi,
jautri kustoties kopā ar fizioterapeiti. Iemācījāmies ne tikai pareizi vingrot, bet sportot ar prieku.
Pašiem nemanot, caur spēlēm
apguvām jaunas sporta aktivitātes. Esam arī priecīgi, ka mūsu radošās dienas darbiņi bija noderīgi
Sklandraušu festivālā.

Kultūras ministrija ir apstip
rinājusi Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes ierosinājumu
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļaut Šlīteres
bāku. Saskaņā ar Kultūras ministrijas rīkojumu Šlīteres bākas tornis Dundagas novadā, Dundagas
pagastā, Šlīterē, ir valsts nozīmes
industriāls piemineklis ar valsts
aizsardzības Nr.9252. Pieminekļu
sarakstā kā valsts nozīmes industriālo pieminekli iekļauj starptautiskā vai Latvijas mērogā nozīmīgas
ēkas, būves, iekārtas, priekšmetus
un citus tehniska rakstura objektus, kas saistīti ar ražošanas, transporta un teritorijas infrastruktūras
attīstību vai militāro vēsturi un kuriem ir izcila zinātniska, kultūrvēsturiska vai izglītojoša nozīme, un
kas ir vecāki par 50 gadiem.
Šlīteres bākas kultūrvēsturiskā
vērtība atbilst noteiktajiem kritērijiem. Tā ir Kurzemes reģionam nozīmīga unikāla mežu novērošanas
un bākas funkciju simbioze torņa
būvapjomā, konstrukcijā un veidolā. Papildu vērtība ir objekta novie-

tojums kultūrvēsturiskajā ainavā
un Slīteres dabas rezervātā.
Šlīteres bāka atrodas Šlīteres
Zilo kalnu kraujas malā 5,3 km attālumā no jūras. Tā bija viena no
augstākajām ugunīm visā Baltijas
jūras piekrastē – vairāk nekā 100
m virs jūras līmeņa, jo 26 metrus
augsto torni vēl papildina Zilo kalnu krauja, kas pie celtnes pamatiem sasniedz 76 m virs jūras līmeņa. Šeit paveras lielisks skats uz
Slīteres Nacionālā parka mežiem
un Baltijas jūru. Skaidrā laikā var
redzēt Sirves bākas torni Sāmsalā
(Igaunija), arī Irbenes radiolokatora šķīvi un Miķeļbāku. Šlīteres
bāku 1849. gadā uzcēla Dundagas
muižas barons meža ugunsgrēku
novērošanai un kā dienas orientieri kuģiem, kas kuģoja pa Baltijas
jūras Irbes šaurumu. Bākuguns
Šlīteres bākā dega no 1961. gada
līdz 1999. gadam. Kopš 2000. gada
bāka ir viens no Slīteres Nacionālā
parka tūrisma un dabas izglītības
objektiem.
Inguna Pekmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Labiekārto peldvietu Pācē

Katru dienu mācījāmies izteikt
savas sajūtas pie tējas krūzes.
Centāmies būt draudzīgi un gūt
prieku no kopā būšanas. Noslēgumā bērni izteica savas vēlmes,
kādas tēmas vēlētos izzināt nākamajās tikšanās reizēs.
Sakām lielu paldies visiem
kas neatteica, bet iesaistījās, lai šī
nedēļa bērniem būtu interesanta

un saistoša. PALDIES: Andrim Verneram un LVM kolēģiem, Jānim
Skujiņam, Aivai Burnevicai, Baibai
Zakarei, Ērikam Bergam, Modrim
Geršmanim, Andrim Gaševicam,
Kasparam Neimanim, Modrim Šilbergam, Santai Matrozei un asistentam.
Jauku vasaru vēlot,
Santa un Ieva

Gatavojamies sporta svētkiem!
Kā katru gadu ierasts, augusta vidū sanāksim atkal kopā,
lai noskaidrotu sportiskāko komandu Dundagas novadā.
Šogad Dundagas novada
sporta svētki notiks 11. augustā. Svētku atklāšana plkst.
10.00 Mazās skolas sporta stadionā.

Šlīteres bāka – valsts nozīmes
kultūras piemineklis

Aicināti piedalīties visi Dundagas novada iedzīvotāji, veidojot iestāžu, uzņēmumu, domubiedru, ģimeņu vai draugu
komandas.
Šī būs lieliska iespēja gan
pārbaudīt savu fizisko un prāta
veiklību, gan izjust komandas
spēku, gan jautri pavadīt aktīvu

dienu.
Sporta svētku noslēgumā
visi aicināti uz zaļumballi!
Plašāka informācija par
svētkiem būs pieejama no
1. augusta www.dundaga.lv.
Informācija: Ineta Aulika,
tālrunis 29297797.

Sākti peldvietas labiekārtošanas darbi projektā “Peldvietas labiekārtošana pie Baložezera” (projekta
Nr.17-08-AL17-A019.2203-000005).
Projekta gaitā peldvieta tiks paplašināta, uzbērtas smiltis, kā arī labiekārtota peldvietas teritorija, kas ietver
smilšu zonas izveidi pie krasta, trīs galdu ar soliem novietošanu, atkritumu
urnas un āra tualetes novietošanu.
Darbus veic IK “Jūrmalnieki AI”.

Projekta kopējās izmaksas ir
8165,12 EUR, no kurām 7348,61
EUR ir publiskais finansējums (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansējums).
Pašvaldība par saviem līdzekļiem veiks peldvietai pieguļošās teritorijas uzkopšanu un ugunskura
vietas izveidi.
Inguna Pekmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Novada svētki Kolkā un Dundagā
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Kāpēc Dundanga, ne Dundaga? “Danga” tāmnieku izloksnē nozīmējot stūri, kaktu. Mūsu novads
ir paša Ziemeļkurzemes smaile, ko
apņem jūra, īsta danga.
Mazbānīša stāsti vijās cauri
dziesmām, dejām, cirka izrādei.
Sklandraušu festivāls “Pie galda, pie goda, pie labiem ļaudīm”
bija arī viens no festivāla “Latvijas
goda aplis” pasākumiem. Festivāla
goda viesis un namatēvs bija dzejnieks Arnolds Auziņš.
Bez sklandraušiem šogad īpašu
ievērību izpelnījās baleta performance “Neaizmirstiet mani” Jarikas
fon Ostenzakenas un mākslinieka

Jana Baljona izpildījumā.
Baronese Jarika fon der Ostenzakena ir profesionāla baletdejotāja
horeogrāfe un dzejniece, bet Jans
Baljons ir gleznotājs, dzejnieks un
performanču veidotājs.
Jarikas fon der Ostenzakenas dzimtas saknes saistās ar
Dundagā dzīvojošo baronu Ostenzakenu dzimtu, kas kādreiz
saimniekoja Dundagas pilī, tādēļ
uzstāšanās Dundagā bija īpašs
notikums gan pašai māksliniecei,
gan skatītājiem.
Paldies viesiem par atsaucību,
svētku radīšanu. Tika izcepts Latvijas simtgadei cienīgs rausis!
Baiba Dūda, Inguna Pekmane
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Kā attīstīt ilgtspējīgu tūrismu?
No 2017. gada rudens Latvija
ir iesaistījusies starptautiskā trīs
gadus ilgā projektā “Ilgtspējīga
tūrisma attīstības principu ieviešana nacionālo parku / aizsargājamo dabas teritoriju reģionos”
līdztekus ar Igauniju (projekta
vadošā valsts), Slovēniju un Portugāli. Katra valsts ir pārstāvēta
ar vietējo rīcības grupu (VRG).
Igaunijai to ir trīs, pārējām valstīm – pa divām. Rīcības grupa
saistās ar noteiktu dabas aizsardzības teritoriju, un Latvijai
tās šajā projektā ir Ziemeļkurzemes VRG un Slīteres Nacionālais
parks un Cēsu rajona lauku partnerība un Gaujas Nacionālais
parks.
Būtiska projekta šķautne ir
dalīšanās pieredzē – kā katras
dalībvalsts dabas aizsardzības
teritorijā atbalsta uzņēmējus. Arī
mūsu tūrisma uzņēmējiem no
Ziemeļkurzemes VRG paveras iespēja iepazīt citu valstu pieredzi.
No 7. līdz 11. maijam Slovēniju
apmeklēja projekta koordinatore Andra Ratkeviča – Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes
reģionālās administrācijas dabas
izglītības centra “Slītere” vadītāja, Gunta Abaja – biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore un trīs tūrisma
pakalpojumu sniedzēji – Signe
Dišlere no Kolkas pagasta “Pītagiem”, Andris Antmanis no Kolkas pagasta “Krogiem” un Reinis
Pižiks no Ances pagasta “Krastiņiem”.

Par projektu
Kā skaidro G. Abaja, projekta
būtība izsakāma vienā teikumā –
kā gudri apsaimniekot dabas aizsardzības teritorijas. Proti, šādās
teritorijās, rūpējoties par dabas
vērtību saglabāšanu, ir ierobežota
saimnieciskā darbība, bet tieši šo
ierobežojumu dēļ uzņēmēji ir arī
īpaši jāatbalsta. Projekta sākotnējā ideja par ilgtspējīga tūrisma
attīstību nacionālajos parkos ir
paplašināta ar dabas aizsardzības
teritorijām. Tas nozīmē, ka no Ziemeļkurzemes ir iekļauti arī dabas
liegumi “Ovīši” un “Ances purvi
un meži”.
Viens no projekta ieguvumiem ir iespēja iepazīt citu labās
idejas – ko katra partnervalsts
šajā jomā jau dara, un to vislabāk atspoguļo konkrēti veiksmes
stāsti. Ziemeļkurzemes piekrastē
tāds notikums ir tradicionālās
Slīteres Ceļotāju dienas. Tās gan
ierasti notiek jūnijā, kad sezona
jau ir sākusies, un projekta dalībnieki ir vienojušies pieredzes
apmaiņas braucieniem izmantot nesezonu, jo sezonas laikā
tūrisma uzņēmējiem nav laika
pašiem ceļot. Tātad pieredzes
braucieniem atliek visai agrs pavasaris un rudens. Taisnība, otri
mūsu valsts partneri no Gaujas
Nacionālā parka šogad jūnija otrajā sestdienā Dundagā piedalās
konferencē “Dzīve nacionālajos
parkos: iespējas un izaicinājumi”,
gūstot priekšstatu arī par Slīteres

Ceļotāju dienām, – Cēsu puses
ļaudis grib izveidot līdzīgu piedāvājumu savā pusē.

Triglavas
Nacionālajā parkā
G. Abaja: “Triglavas (Triglav –
nosaukuma pamatā ir kalns, kuram ir it kā trīs galvas) Nacionālais
parks atrodas Juliāna Alpos Slovēnijas ziemeļrietumos. Mūsu ciemu dienās redzējām pirmos viesus, bet aktīvās tūrisma sezonas
laikā parks – vienīgais Nacionālais
parks valstī – ir ļoti apmeklēts. Trīs
dienās iepazināmies ar dažādiem
piedāvājumiem, devāmies pastaigās pa kalnu takām. Labi paēst
un izgulēties – to grib visi tūristi.
Nakšņošanas un ēdināšanas pakalpojumiem Triglavā ir krietni
plašāks piedāvājumu klāsts nekā
pie mums, kas izriet no ceļotāju kuplā skaita. Tur gan daudzas
mājas nav pastāvīgi apdzīvotas,
bet valsts ar īpašu programmas
palīdzību veicina ļaudis atgriezties kādreiz pamestos ciemos.
Vienā tādā, Čadrā, mēs bijām. Tur
ir bioloģiskās saimniecības, izveidots kooperatīvs, zemnieki gatavo
sieru, ir piena māja, un vienlaikus
tas viss ir rādāms tūristiem. Kādā
zemnieku saimniecībā arī pusdienojām. Tāpat vietējie iedzīvotāji
piedāvā mājiņas tūristiem.
Slovēņos pamanījām labu nacionālo pašapziņu, kas ir svarīga
arī tūrisma uzņēmējdarbībā. Tad,
kad mēs atguvām neatkarību, Slovēnija to ieguva, un iedzīvotāji ir
uz šīs pašapziņas viļņa.”

Mazliet par mūsu
tūrisma uzņēmēju trio
Signe Dišlere Kolkas pagasta
“Pītagos” tūrisma pakalpojumus
sniedz vienpadsmit gadus, Signes
kaimiņš Pitraga “Krogos” Andris
Antmanis – sešus gadus, Reinis
Pižiks Ances pagasta “Krastiņos”
– astoņus.
Signe par savu darbību saka
tā: “Sākām ar mazām kempinga
mājiņām. Desmit gadu laikā katru
gadu esam palielinājuši nakšņošanas kvalitāti. Tagad varam uzņemt
apmēram piecdesmit klientu, un
vairāk nemaz negribu. Izmantojamā zemes platība ir pusotrs hektārs, no tā saimnieciskā darbība
atļauta vienā hektārā. Apbūvējamā platība – 450 m².
Viesi pie mums nedrīkst cits
citam traucēt, tāpēc grupas vasarā neņemu, pat ja pieteiktos
gadu iepriekš. Nerīkojam sporta
spēles un kāzu svinības. Pie mums
nedrīkst trokšņot, klausīties mūziku. Tas vienkārši nepiestāv šai
videi – Slīteres Nacionālajam parkam. Pie mums atpūšas viesi ar
bērniem, ģimenes, draugu kopas,
pārīši, bieži atbrauc ārzemju viesi.
Respektējam citus ciema iedzīvotājus.”
Andris, arī pazīstams zivju
kūpināšanas meistars, pamazām
skatās attīstības virzienā: “Es piedāvāju 12 gultas vietas un līdz 50
telts vietām. Tas ir sākums, vēl
gribu uzbūvēt 3–4 mājiņas, katra

dod pajumti 4 cilvēkiem, lielajās
mājiņās ir 4 pamatvietas un vēl 3
papildvietas.” Pagaidām Andrim
zivju rūpals viņa ienākumu sadaļā
ir krietnā pārākumā par tūrismu,
bet nākotnē samēri varētu arī
mainīties, ja izdosies tikt pie jaunām mājiņām un vēl uzcelt nelielu kafejnīcu.
Reinis Pižiks, domājot un arī
atrodot, kādus vietējos resursus
varētu likt lietā savā īpašumā un
tuvākā apkaimē, piedāvā savdabīgu šaušanu ar loku pa “mežacūkām”, izīrē laivas laivošanai pa
Stendi un izcilu Ances purvu un
mežu ainavu vērošanu, kā arī ragu
meklēšanu.
Kā mūsu uzņēmējiem sadalās sezona un nesezona? Signei
tukšais laiks ir no jaunā gada
(“kad uzsnieg sniegs”) līdz aprīlim, Andris parasti sezonu sāk
maijā un beidz oktobra beigās,
ļoti labvēlīgos laikapstākļos to
mazliet pagarinot – neparasti
siltā novembrī vai tādā maijā kā
šogad. Signe un Andris gan uzsver, ka atpūtniekiem it kā tik
piemērotais šī gada maijs tikpat
kā neatspoguļojas apmeklētībā,
jo ceļotāji savus braucienus saplāno laikus. Kurš ko tādu varēja
paredzēt? (Starp citu, vienubrīd
maijā, kad mums bija ap plus 30
grādiem, latviešu tik iecienītajā
Tenerifē bija vien plus 17 – red.)
Signe arī kliedē mītu, ka nesezonā pakalpojumi varētu būt lētāki. Gluži otrādi, jo tas saistīts ar
apkuri. Reinim sezona ilgst nu
jau no marta līdz novembrim. Sācis ar laivu īri un ātri sapratis, ka
laivot var pavisam īsu laiku – no
Jāņiem līdz septembrim, sezonas paildzināšanai jaunais uzņēmējs iedomājies izmantot savu
vaļasprieku, šaušanu ar loku, kā
izklaidi to piedāvājot arī laivotājiem un citiem ceļotājiem. Pagaidām pēdējais jauninājums – ragu
meklēšanas pārgājieni. Tos Reinis
piedāvā jau marta sākumā.

Kā izmantot pieredzes
braucienos gūto?
Kā citur ieraudzīto, varbūt ideju aizmetņus, pārlikt uz savas pat
krietni atšķirīgās realitātes koordinātu ass?
“Katrai teritorijai ir sava vienreizēja, neatkārtojama vide,” saka
Gunta. “Mēs Ziemeļkurzemē lepojamies ar savu kluso piekrasti,
maz skarto dabu, lielajiem mežiem un purviem. Pieredzes braucienos galvenais ir vērot, jautāt,
uzkrāt informāciju, salīdzināt, secināt un gudri izmantot, katrā ziņā
ne akli atdarināt, kopēt, jo apstākļi katrā vietā atšķiras. Mums ir
vismazāk apdzīvotā teritorija visā
valstī, savukārt Slovēnija, pēc platības reizes trīs mazāka par Latviju, mūsu valsti pārspēj iedzīvotāju
skaita ziņā, īpaši jau blīvuma ziņā.
Viņu resurss ir kalni, mēs nekādi
nevaram mēroties ar slovēņiem
arī tūristu skaitā. Starp citu, to
ietekmē arī politiski motīvi. Pret
Latviju vērstais informatīvais karš
iedarbojas uz cilvēku, arī ceļotāju,

prātiem. Slovēnija neko tādu neizjūt.”
Droši vien, ka tieši tā vērtējams šādos braucienos iegūstamais labums – paplašinātā
redzējumā, jo kā gan pārkopēt
Slovēnijas kalnus mūsu līdzenumos un viņu daudz blīvāko apdzīvotību mūsu retajā? Ko par to
saka mūsu uzņēmēju trio?
Visi ir vienisprātis, ka sezonas
divos pīķa mēnešos, jūlijā un augustā, ēdināšanas un arī nakšņošanas pakalpojumu lībiešu krastā
trūkst, īpaši lielākām ceļotāju
grupām, un saprotams, kāpēc tā
ir, – lai uzņēmējdarbība veiktos, ir
jābūt noteiktam cilvēku daudzumam.
Signe uzsver, ka “Pītagos” ēdināšanu nenodrošina: “Atsevišķos
gadījumos varam pasniegt brokastis. Visās mājiņās ir virtuves
stūrīši. Ēdināšanai vajadzētu lielu
māju, man ir iespējams apbūvēt
450 m², un es tādu ēku vairs nedrīkstu celt. Jautājums arī, vai tas
atmaksātos. Lai varētu paēdināt
lielā autobusa cilvēku skaitu, būtu
jāpērk teltene, bet tā izmaksātu
ap 4500 eiro, puse summas jāiegulda pašai, un tad jau teltene
beigtu kalpot, iekams es to atpelnītu. Man to vajag tikai septembrī
un maijā.”
Andris gan nākotnē domā ierīkot kafejnīcu, viņam platība ļauj
būvēt. “To es noskatījos Slovēnijā
– mazas ēstuvītes ir visapkārt. Sezona tur arī ir ļoti īsa, līdzīgi kā pie
mums, tikai viņiem tad apgrozās
milzīgs tūristu daudzums.”
Ceļojumā mūsējie izbaudījuši
arī degustācijas. Pie Andra tā ir
izplatīta prakse, un pašsaprotami ir tas, ka klienti pēc tam arī
iegādājas gardo zivju produkciju.
Andris atzīst, ka degustācijas piesaista ceļotājus, bet te gan ir savas nianses: “Ārzemniekus vairāk
interesē daba, latviešus – ekskursijas un degustācijas. Es pēc
ārzemniekiem, kas brauktu uz
degustācijām, arī īpaši necīnos,
jo sazinos latviski un vēl arī krieviski. Jā, igauņi un leiši vairākkārt
ir zvanījuši, tad krievu mēlē galā
tiekam.”
Signe vēl teic, ka Slovēnijā vērotā Triglavas Nacionālā parka un
vietējo uzņēmēju labā sadarbība,
kas ir pašsaprotama, vairs nešķiet
kaut kas īpašs arī tepat, Lībiešu
krastā: “Kad pirms gadiem desmit kādā “Lauku ceļotāju” sanāksmē piecēlos un jautāju: “Kur ir
Nacionālā parka pārstāvji?”, par
mani skaļi smējās. Tagad ir pavisam cita attieksme. Parks veic
savas funkcijas, izglīto iedzīvotājus, daudz darba iegulda Andra
Ratkeviča. Ir izveidotas pastaigu
takas, kas nesezonā mums, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, ir
pluss. Sezonā jau tūristu pietiek,
jo visus pievelk jūra.”
Reinis savā vērtējumā ir skarbāks: “Slovēnija mums ir 100 km
priekšā – viņu Nacionālais parks
ir kā firmas zīme, kur var nopirkt
sieru, izgulēties un pastaigāt pa
takām, un to visu reklamē Na-

cionālais parks. Mūsējie diemžēl
mēdz izdomāt noteikumus, neieklausoties vietējos iedzīvotājos un
uzņēmējos. Arī tāpēc ciemi kļūst
aizvien tukšāki. Slovēnijā – tieši
otrādi. Tūrisms tur ir viena no lielajām nozarēm, kas iekļaujas nacionālajā kopproduktā.”
Andris atzīmē kādu vienkāršu,
bet vērtīgu Triglavā pamanītu niansi. Pie pastaigu takām ir norādīta grūtības pakāpe, cik ilgi jāiet,
pie dažām – arī attālums.
Vienu būtisku lietu mūsu
uzņēmēji Slovēnijā ne vien pamanījuši, bet arī jau rīkojušies,
lai situāciju mainītu. Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar
pašvaldībām piekrastē ir izveidojusi stāvvietas. Ļoti labi, bet
ceļotāji ar dzīvojamo busiņu jeb
kemperu tur apstājas un bieži
vien arī nakšņo. Pēc stāvlaukumu
iekārtošanas krasi samazinājies
kemperu skaits kempingos. Slovēnijā līdzīgās vietās plāksnīte
vēsta, ka nakšņot tur nedrīkst, un
tūristi to ievēro, jo negrib iekulties nepatikšanās. Ja šāda informācija par ierobežojumiem būtu
arī pie mums, tad tūristi ar dzīvojamiem busiņiem atkal lielākā
skaitā piestātu gan “Pītagos”,
gan “Krogos”, gan “Ūšos”. Jā, tas
ir maksas pakalpojums, bet tūrisma pakalpojuma sniedzēji arī
apsaimnieko atkritumus. Pašlaik
mēdz gadīties tā, ka stāvlaukumā
nakšņotāji atstāj savus mūsdienu
sadzīves dažnedažādos pārpalikumus, par tiem nesamaksājot.
Pēc brauciena mūsu uzņēmēji
jau uzrakstījuši pašvaldībai četru
cilvēku parakstītu iesniegumu –
no Dženetas Marinskas, Andra
Antmaņa, Jāņa Dambīša un Signes Dišleres.
Signe piebilst – lai gan neko
ļoti jaunu Slovēnijā neatklāja, tomēr pieredzes apmaiņa ir laba.
Starp citu, braucienā izdevies sapazīties ar kolēģiem uzņēmējiem
no Cēsu rajona lauku partnerības,
un tieši viens no viņiem pievērsis
uzmanību informācijas zīmēm
Triglavas Nacionālā parka stāvlaukumos.
Arī Reinis ar ceļojumu ir ļoti
apmierināts: “Paldies par doto
iespēju piedalīties šādos pieredzes apmaiņas braucienos! Uz
Slovēniju noteikti ir jāaizbrauc vēl
kādu reizi, un ieteiktu to darīt arī
citiem, vislabāk – maijā.”
Vēl kāds skatījums. Slovēnijā
tūrisma pakalpojumu sniedzēji
bez kādām bažām laiž svešiniekus
dzīvot savos mājokļos. Vai mūsu
pusē netraucē kādas psiholoģiskas barjeras? Kā ir ar uzticēšanos?
Signe, pie kuras var atpūsties
13 ģimenes, atbild šādi: “Tas vienkārši ir jājūt. Jau tad, kad cilvēks
zvana, es saprotu, vai viņš būs vai
nebūs mans klients. Nebūt nav tā,
ka ņemu gluži visus. Bet, ja piekrītu, tad viņam uzticos pilnībā.”
Andris piebalso – esot tieši tāpat.
Signe vēl teic, ka puse no “Pītagu”
apmeklētājiem ir pastāvīgie klienti, un piebilst: “Kam tādu nav, tam
ir štruntīga vieta.” Droši vien.

DUNDADZNIEKS
Iespaidos dalās Andra
Ratkeviča
“Apmeklētāju centrus pat
nevar salīdzināt. Nevienā mūsu
nacionālajā parkā tā nav. Kāpēc?
Pirmkārt un galvenokārt tāpēc, ka
viņiem ir pilnīgi cits tūristu skaits.
Jūlijā un augustā ceļotāju ir tik
daudz, ka viņi gandrīz nespēj visus
ņemt pretī. Slovēnijā, starp citu, ir
ļoti šauri ceļi.
Daba ir skaista, kalni ir vērtība
par sevi, un mūs uzņēma ļoti viesmīlīgi. Ir vēl vairākas būtiskas atšķirības, kas izriet no valsts likumiem.
Triglavā pats Nacionālais parks
drīkst nodarboties ar uzņēmējdarbību, piemēram, pārdot suvenīrus, piedāvāt naktsmītnes (mēs arī
nakšņojām Triglavas Nacionālā parka informācijas centra naktsmītnē),
un ienākumi pēc tam tiek ieguldīti
parka attīstībā. Pie mums tā nevar,
bet savā ziņā jau tas ir labi, ka valsts
nekonkurē ar vietējiem cilvēkiem,
kas sniedz pakalpojumus, teiksim,
kā gids vada ekskursijas.
No mūsu viedokļa raugoties,
īpatnēji ir tas, ka no LEADER fonda Triglavas Nacionālajam parkam
rezervē naudu. Viņi kops ainavu
ar LEADER naudu, atjaunos kalnu
ganības. Latvijā LEADER projektu
konkursam valsts iestādes pieteikties nevar.”

Sadarbības un
atbalsta iespējas
Slovēnijā mūsējie redzēja labu
kooperāciju starp vietējiem uzņēmējiem, piemēram, kā vienā ciemā
visu iedzīvotāju interesēm kalpo
viena pienotava, viens gateris. Vairāku uzņēmēju savstarpējā sadarbība ir joma, ko var kopt un kopt. Kā
ir pie mums?
Reinis teic, ka “mums vēl daudz
ko mācīties, kā auglīgi sadarboties
vienam ar otru. Kurzemē tas notiek, bet par lēnu. Laikam jau tāds
gēns”.
Arī Signe atzīst, ka mums kopdarbība vēl nav ļoti izplatīta. Jā,
tūrisma uzņēmēji savā starpā ir
draudzīgi, kas izpaužas arī sadarbībā, piemēram, Signe un Dženeta
Marinska Kolkas “Ūšos” viena otrai
izpalīdz ar divriteņiem, bet kopprojektu vēl nav. Dažas idejas gan radu-
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šās, un Signe ar tām arī iepazīstina.
Pludmalē varētu iekārtot bērnu
rotaļu laukumu. To vajadzētu gan
Signei Košragā, gan Andrim Pitragā. Kā to īstenot – varbūt ierīkot
pa vidu starp diviem ciemiem? Vēl
samērā nesen valsts līmenī nebija
skaidrs pludmales statuss. Andra
Ratkeviča apliecina, ka pludmale
tagad pieder Dabas aizsardzības
pārvaldei. Tā ir resurss, kas prasās
izmantojams. Signe turpina: “Esmu
domājusi arī par kopējiem divriteņiem, to krājums vienmēr jāatjauno. Jau pēc Slovēnijas brauciena
ar Andri apspriedām vēl citu ideju
– kopēju laivu iegādi.” Andris turpina: “Man divriteņu pagaidām nepietrūkst, bet par Pitraga upīti gan
domāju. Tagad tā ir sausa, bet aprīlī
un maija sākumā ūdens ir daudz.
Varētu izveidot īsu maršrutiņu.”
Signe papildinot teic, ka doma par
upītes laivām varētu pāraugt kopējā LEADER projektā. Nosacījumi
mudināt mudina sadarboties, proti,
kopprojekta gadījumā 80% naudas
atmaksātu, bet, ja katrs startētu atsevišķi, tad tikai 50%. Tātad jāmet
kauliņi kopā!
Andris vēl paturpina upītes
tēmu citā griezumā: “Kādreiz labas
idejas rodas nenopietnās sarunās.
Vienreiz ģimenes lokā gluži pa jokam spriedām – kā būtu, ja sausajā
laikā izveidotu upes taku? Ar Dzintaru Ozolu, Kurzemes reģionālās
administrācijas
Administratīvās
daļas vadītāju, jau esmu sazinājies,
parkam iebildumu nebūtu. Pāris
kilometru nostaigāt pa upes gultni
– vai tas nevarētu aizraut tūristus?
Taisnība, pirms tam jāiegulda diezgan liels darbs, jānovāc koki.”
Sarunas beigās tās dalībnieki
smaidot piebilst, ka neformālās
pārrunās lietderīgi aizvadīts laiks arī
lidojot, tātad pieredzes braucienos
gūtais nav mērāms tikai ar svešajā
zemē gūtajiem iespaidiem vien.
Jāpiebilst, ka pērn novembra sākumā Dundaga uzņēma, ar dažādiem
tūrisma objektiem iepazīstināja,
paēdināja un izguldināja ap 60 projekta dalībnieku, savukārt Latvijas
pārstāvjiem vēl paredzams brauciens uz tālo Portugāli.
Alnis Auziņš, biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”
sabiedrisko attiecību speciālists
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Slīteres Nacionālā parka 95. jubilejas konferencē
diskutēs par paveikto un ieskatīsies nākotnē

Dabas aizsardzības pārvalde
(Pārvalde) 4. augustā plkst. 15.00
ikvienu interesentu aicina piedalīties Slīteres Nacionālā parka (SNP)
95. jubilejai veltītā konferencē. Tā
vienkopus pulcēs dažādu jomu
profesionāļus, ļaujot iepazīties ar
teritorijas daudzveidību gan dabas,
gan kultūrvēsturiskajā aspektā.
“Jubileja ir labs iemesls apstāties, lai atskatītos uz padarīto un
smeltos idejas nākotnei. Konferences formāts ir vispiemērotākais
šādai atkāpei, tādēļ tajā interesenti
varēs uzzināt par notikumiem Slīteres Nacionālā parka darbā un cilvēku
dzīvēs laika periodā no vissenākās
aizvēstures līdz mūsdienām, no Šlīteres Zilajiem kalniem līdz Baltijas
jūrai,” sola Pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas direktore
Dace Sāmīte.
Konference notiks pie Šlīteres
bākas, Dundagas pagastā. Pasākums ir bez maksas un tajā aicināti piedalīties dabas pētnieki un
studenti, esošie un bijušie parka
darbinieki, apkārtnes iedzīvotāji,
pašvaldību, izglītības, kultūras, tūrisma iestāžu darbinieki un citu jomu
profesionāļi un interesenti, tostarp
mediju pārstāvji. Pieteikt savu dalību konferencē var līdz 30. jūlijam,
aizpildot elektronisko reģistrācijas
formu https://ej.uz/Sliterei-95/.
Sīkāka informācija: zvanot
28385025 vai rakstot uz e-pastu
andra.ratkevica@daba.gov.lv.
Konferences dalībnieki varēs
iegūt unikālu piezīmju grāmatiņu,
kurā iemūžinātas dažādas ainiņas
no nacionālā parka vēstures. Tāpat

konferences laikā būs aplūkojama
arī īpaša fotoizstāde “Slīteres Nacionālā parka kukaiņi”, kas ļaus ielūkoties krāsainajā seškājaiņu pasaulē.
Fotoizstādi nacionālajam parkam
jubilejā veltījis vietējais iedzīvotājs,
dabas vērotājs un fotogrāfijas entuziasts Mareks Ieviņš. Viņš fotogrāfijās iemūžinājis ievērojamu skaitu
dažādu parka kukaiņu – spāru, tauriņu, vaboļu, ziedmušu, blakšu u.c.
Nacionālais parks kukaiņu ziņā ir
viena no daudzveidīgākajām vietām
Latvijā. Te sastopamas gan dienvidnieciskas Viduseiropas sugas,
gan ziemeļnieciski Sibīrijas taigai
raksturīgi iemītnieki. Daži kukaiņi,
piemēram, sešus centimetrus garais lielais dižkoksngrauzis vai tik ļoti
spožais spīdīgais praulgrauzis, ir dabas retumi, kas simbolizē nacionālā
parka lomu dabas daudzveidības
saglabāšanā. Tieši tādēļ konferences noslēgumā plkst. 21.00 ikvienu
interesentu sagaida nu jau par tradīciju kļuvusī Kukaiņu nakts kopā
ar Latvijas Entomoloģijas biedrības
ekspertiem.
Kukaiņu naktī ikviens varēs piedalīties aizraujošajā kukaiņu gaismošanas un noteikšanas procesā –
improvizētā gaismas priekšnesumā,
galvenajās lomās iejūtoties tauriņiem, vabolēm, sienāžiem un citiem
kukaiņiem. Tā būs iespēja ieklausīties
kukaiņu dzīvesstāstos, doties naksnīgā pastaigā pa Šlīteres taku, kā arī no
bākas augstumiem noraudzīties uz
nacionālo parku nakts noskaņās.
Slīteres Nacionālā parka pirmsākumi meklējami 1923. gadā, kad
aizsargājamo dabas pieminekļu sa-

rakstā iekļāva Šlīteres Zilos kalnus ar
mežiem tās pakājē – kopumā 1100
ha lielu platību. Jau 20. gs. sākumā
Zilie kalni pārsteidza ar neskartām
vecām mežaudzēm, bagātu un
daudzveidīgu augu valsti un retu
augu atradnēm. Tagad “vecais dabas piemineklis” saglabājies kā senākā un dabas daudzveidības ziņā
bagātākā nacionālā parka daļa.
Mūsdienās nacionālais parks var
lepoties ar vairāk nekā 16 tūkstošu
ha lielu teritoriju no Šlīteres Zilajiem
kalniem dienvidos līdz Kolkasragam
ziemeļos. 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.
Konference tiek organizēta
Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Nacionālie parki
laiku lokos” ietvaros. Lai stiprinātu
Latvijas sabiedrības piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi un
vairotu izpratni par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju lomu dabas un
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā nākamajām paaudzēm, projektā
paredzētas divas konferences. 15.–
16. septembrī norisināsies Gaujas
Nacionālā parka četrdesmit piektās
jubilejas konference. Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.
Baiba Ralle,
Dabas aizsardzības pārvaldes
dabas izglītības centra “Meža
māja” dabas izglītības darba
speciāliste

Labiekārto stāvlaukumu Kolkā

Uzsākti darbi projektā “Dabu
un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē”, kas apstiprināts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju īstenošana”
projektu konkursā.
Projekta mērķis ir saglabāt dabas vērtības un vides resursus Kolkas
piekrastē, izveidojot informatīvo un
videi draudzīga dabas tūrisma infrastruktūru Kolkā. Projektā labiekārtos
stāvlaukumu Kolkā netālu no Kolkas
evaņģēliski luteriskās baznīcas.
Kolkas apkārtnē un piekrastē pastāvīgi pieaug apmeklētāju
skaits, bet nepietiekamās tūrisma
infrastruktūras dēļ lielā apmeklētāju plūsma veicina piekrastes terito-

rijas degradāciju un piesārņojumu,
radot nopietnus draudus dabai un
tās bioloģiskajai daudzveidībai. Lai
saglabātu Slīteres Nacionālā parka
vērtības, Dabas aizsardzības pārvalde novada teritorijā jau ir ieguldījusi daudz darba, lai dabas tūrismu
padarītu pieejamāku un patīkamu
apmeklētājiem.
Projektā labiekārtos laukumu,
izveidojot tur dabas tūrismam piemērotu infrastruktūru. Laukumā
izbūvēs bruģa segumu, apgaismojumu, elektrības un ūdensapgādes
infrastruktūru. Laukums izplānots
tā, lai nodrošinātu stāvvietas gan
vieglajām automašīnām, gan autobusiem un kemperu auto. Tāpat laukumā būs pieejama ūdens
ņemšanas vieta, pie ēkas izbūvēta
nojume, zem kuras izveidotas atpūtas vietas ar galdiem un soliem,

teritorijā izbūvēs arī infrastruktūru
bezmaksas bezvadu interneta nodrošināšanai šajā vietā. Pie ēkas uzstādīs informācijas stendus, kur būs
pieejama aktuālā tūrisma informācija par Kolku, Kolkas piekrasti un
Dundagas novadu, kā arī informācija par dabas aizsardzību un dabas
tūrismu.
Projekta “Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas
piekrastē” (projekta Nr. 16-08-FL04F043.0202-000001) kopējās izmaksas ir 208 481,37 EUR, no tiem
161 996,66 EUR ir pieejams kā publiskais finansējums no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda. Projektu paredzēts īstenot līdz 2018. gada
beigām. Darbus veic SIA “Pretpils”.
Inguna Pekmane,
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Simts dienas pirms Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas 11. augustā visā Latvijā un pasaulē pāri pakalniem, jūru un upju krastos, pilsdrupu estrādēs, parkos un pļavās tiks rīkota zaļumballe lauku kapelu,
orķestru muzikantu, ziņģētāju vai tautas mūzikas ansambļu pavadībā.
Simtgades zaļumballe Dundagā pils parkā plkst. 22.00. Spēlēs grupa
“Deficīts”. Ieeja bez maksas.

IK “Auto un būve” autobusu
kustības saraksts līdz 31.08.2018.
Dundaga–Pāce–Dundaga (6009)
Kursē pirmdienās, trešdienās un piektdienās
No rīta
↓8:25
—
8:35
8:37
8:40
8:43
8:45
8:52
8:55

Dundaga
Mazā skola
Pāce
Jaunķeģi
Kaziņas
Jaunķeģi
Pāce
Mazā skola
Dundaga

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

Dundaga–Vīdale–Kaļķi–Dundaga (6008)
Kursē pirmdienās, trešdienās un piektdienās
No rīta
↓7:10
7:15
7:20
7:25
7:30
7:40
7:45
7:50
7:55
8:00

Dundaga
Alakste
Kaļķi
Žagatas
Akmeņdārzi
Rīgzemes
Vīdale
Zaķi
Mazā skola
Dundaga

Pēcpusdienā
17:25
17:20
17:15
17:10
17:05
16:55
16:50
16:45
16:40
↑16:30

Dundaga–Kolka–Dundaga (6001)
Kursē otrdienās, ceturtdienās un piektdienās
Dundaga
Mazā skola
Neveja
Slītere
Mazirbe
Pitrags
Saunags
Vaide
Kolka

No rīta
↓6:30
8:25
—
8:23
6:40
8:10
6:45
8:05
6:55
7:55
7:05
7:50
7:10
7:45
7:15
7:40
7:25
↑7:30

Pēcpusdienā
↓16:10
18:10
16:13
—
16:25
18:00
16:30
17:55
16:45
17:45
16:55
17:35
17:00
17:30
17:05
17:20
17:10
↑17:15

Dundaga–Žagatas–Dundaga (5997)
Kursē otrdienās un ceturtdienās
Pēcpusdienā
↓14:55
14:57
15:05
15:15
15:18
15:21
15:25
15:30
15:35
15:38
15:45

Dundaga
Mazā skola
Alakste
Kaļķi
Žagatas
Akmeņdārzi
Žagatas
Seņķi
Kaļķi
Alakste
Dundaga

Tālruņi uzziņām: 63232318 un 29921595.

4. augustā Līvu savienība aicina
līdzdarboties un priecāties tradicionālajos Lībiešu svētkos Mazirbē.

v Plkst. 10.00 dievkalpojums
Mazirbes baznīcā.

v Plkst. 11.30 svētku atklāšana
pie Lībiešu tautas nama.
v Plkst. 12.30 ejam klausīties
jūras skaņās!

21.00 jūras krastā pie Kolkas
tautas nama stafetes skrējiena
dalībnieku sagaidīšana un ugunskura iedegšana.
22.00 koncerts. Latvijas pirmā “X Faktora” uzvarētājs Arturs
Gruzdiņš.

zālē:
“Lībiešu gadagrāmatas 2018”
atvēršana;
lībiešu melodiju krājējam Dzintaram Kļaviņam – 90;
draugu raksti – Starptautiskajai
lībiešu draugu biedrībai – 20;
filmu raksti – animācijas filmas
“Prusaku princis” pirmizrāde.

Trīspadsmitie “Dundagas torņi”
– ar starptautisku skanējumu
Dundagas pilī 30. jūnijā jau
trīspadsmito reizi norisinājās
novada atklātais čempionāts
šahā.
Šoreiz tas pulcēja 22 melnbaltā galdiņa bruņiniekus. Sacensības notika septiņās kārtās ar
apdomas laiku 15 minūtes plus 3
sekundes par gājienu. Ar smaidu
var teikt, ka turnīrs kārtējo reizi
bija starptautisks. Pērn piedalījās
lietuvietis Skirmants Buivids no
Klaipēdas, šogad – divpadsmitgadīgais krievu talants Ļevs Semjonovs no Piemaskavas. Dažus
vārdus pārmiju ar Ļeva māmiņu.
Painteresējos, kā tas nāk, ka dienās, kad daļa kaislīgāko Latvijas
futbola fanu devusies uz Krieviju, lai klātienē vērotu pasaules
čempionāta spēles, Ļeva ģimene
izvēlējusies doties uz šaha sacensībām Latvijā. Atbilde bija vienkārša: ģimene atpūšas Liepājā.
Mūsu sacensības bija izziņotas
starptautiskajā šaha vietnē tīmeklī, un liepājniece ir trenere
Gaļina Sudmale, kas visus šos
gadus tiesā “Dundagas torņu”
sacensības. Pavisam vienkārši!
Semjonovu ģimene bija ļoti iepriecināta par iespēju iepazīt
Dundagu un solījās apmeklēt arī
ieteikto Kolkasragu.
Šajās sacensības simbolisku
partiju izdevās aizvadīt arī šo rindiņu autoram, pirmoreiz mūžā
klātienē tiekoties ar kuldīdznieku
treneri Viktoru Šteinbergu. Jau
vairāk nekā piecpadsmit gadu

25. augustā “Senās uguns nakts” Kapusvētki
15.00 no Dundagas novada zīmes uz Talsu – Dundagas ceļa stafetes skrējiens līdz Kolkai “Sirdspuksti jūrai un Latvijai”. Pieteikties
skrējienam Dundagā pie Smaidas
22021270 un Kolkā pie Inetas
29297797.

v Plkst. 14.30 tautas nama

augustā

11. augustā
Sīkraga kapos
Mazirbes kapos
Košraga-Pitraga kapos
Dūmeles kapos

plkst. 10.00
plkst. 11.00
plkst. 12.00
plkst. 14.00

jauno dundadznieku šaha meistarību lielā mērā palīdz kaldināt
dundadznieku ciešā draudzība
ar Kuldīgas novada sporta skolas
šaha nodaļu, un par to liels paldies sakāms jauno kuldīdznieku
šaha audzinātājiem Viktoram
Šteinbergam un Gunāram Gertneram, kurš līdztekus Gaļinai
Sudmalei arī šoreiz raiti tiesāja
sacensības. Vēsturiskā tikšanās
ar Viktoru pēc spraigas cīņas noslēdzās neizšķirti. Jā, atšķirībā no
pasaules futbola čempionāta izslēgšanas spēlēm ne papildlaiks,
ne pēcspēles vienpadsmitmetrinieki nesekoja.
Sacensībās uzvaru izcīnīja augstāka reitinga īpašnieks
kuldīdznieks Artūrs Feldmanis,
aiz sevis atstājot Renāru Megni
un Daniilu Guļņevu. Pirmo divu
vietu īpašnieki ieguva katrs pa 6
punktiem, trešās vietas – 5 punktus. Šo rindiņu autors bija labākais starp vietējiem šahistiem un
ar 4 punktiem ieņēma 8. vietu.
Paldies visiem dalībniekiem,
Dundagas novada domei par atbalstu – iespēju atspirdzināt dalībniekus, tiesnešus un līdzjutējus, kā arī par kausu uzvarētājam,
gaumīgajiem diplomiem ar šaha
un novada simboliku un jaukajām piemiņas balvām!
Zīmīgais skaitlis ir pārvarēts.
Gaidīsim nākamo gadu!
Alnis Auziņš,
sacensību rīkotājs un Dundagas
vidusskolas šaha pulciņa vadītājs

v Plkst. 16.30 dejo “Virši”.
v Plkst. 18.00 muzicē “Līvõd
sõbrā” – Elīna Ose, Austris Kalniņš.
Komponists Uģis Prauliņš un viņa
skaņu raksti Mazirbē.

v Plkst. 21.00 uguns raksti līvu
krastā.

v Plkst. 22.00 “Jūrkant” skan
un dzied.

NOTIKUMU
KALENDĀRS
v 4. augustā plkst. 15.00

Slīteres Nacionālā parka 95.
jubilejas konference,
plkst. 21.00 Kukaiņu nakts pie
Šlīteres bākas.

v 4. augustā Lībiešu svētki
Mazirbē.
v 10. augustā plkst. 22.00

Nakts kino seanss pils pagalmā.
Filma “Blēži”. Biļetes cena 3 EUR.

v 10. augustā plkst. 18.00

vēlētāju apvienības “Strādāsim
kopā” tikšanās ar iedzīvotājiem
Mazirbes skolā “Kāda būs Maz
irbes skolas nākotne?”.

v 11. augustā plkst. 10.00

Sporta svētki Dundagā, Mazās
skolas stadionā.

v 11. augustā plkst. 22.00 pils
parkā zaļumballe. Spēlēs grupa
“Deficīts”. Ieeja brīva.

v 23. augustā plkst. 13.00

Publiskās apspriešanas sanāks
me Kolkā, Kolkas tautas namā,
plkst. 17.00 Dundagā, Brīvā laika
pavadīšanas centrā Pils ielā 9.

v 25. augustā plkst. 15.00

“Senās uguns nakts” un stafetes
skrējiens “Sirdspuksti jūrai un Lat
vijai” maršrutā Dundaga – Kolka.

v 26. augustā plkst. 11.00
Mazirbes skolas salidojums.

v 3. septembrī Pirmās skolas
dienas svinēšana.

v 29. septembrī plkst. 13.00
Dundagas pilī senioru apvienī
bas “Sarma” pasākums.

Vairāk informācijas par
pasākumiem un izmaiņas
www.dundaga.lv sadaļā
“Notikumu kalendārs”.
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