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DUNDADZNIEKS

Ir pienācis laiks atskatīties uz 
paveikto, pateikt paldies līdzcil-
vēkiem par padarīto un dot jau-
nu sparu jauniem darbiem. 

Jau vairāku gadu garumā ik 
rudeni Latvijas valsts proklamē-
šanas gadadienas svinībās Dun-
dagas novada pašvaldība pateicas 
cilvēkiem, organizācijām, domu-
biedru grupām, kuru veikums no-
vada un tā iedzīvotāju labā ir īpaši 
atzīstams. 

Tādēļ aicinām ikvienu, aiz-
pildot anketu, pieteikt preten-
dentus, sniegt savus ieteikumus 
Dundagas novada Dundagas un 
Kolkas pagasta iedzīvotāju un uz-
ņēmēju apbalvošanai ar novada 
prēmiju un pateicības rakstiem 
valsts svētku pasākumos Dundagā 
un Kolkā.

Goda rakstu piešķir par  per-
sonas nozīmīgu un ilgstošu devu-
mu Dundagas novada iedzīvotā-
jiem.

Atzinības rakstu piešķir par 
personas nozīmīgu devumu 
Dundagas novada iedzīvotājiem 
iepriekšējā gadā, piemēram, 
nozīmīga saimnieciskā darbība, 
nozīmīgs ieguldījums ģimenes 

vērtību stiprināšanā, nozīmīgs 
ieguldījums izglītības, kultūras, 
sporta vai sabiedriskajā jomā, 
drošsirdība.

20. oktobrī plkst. 11.00 Dundagas pilī  jau sesto reizi notiks svi-
nīga novada jaundzimušo bērniņu uzņemšana Dundagas novada 
saimē.

Sudraba karotīti saņems 37 jaundzimušie bērniņi, kuru pirmā 
deklarētā dzīvesvieta ir Dundagas novadā.

Novada saimei pagājušajā gadā piepulcējušies 19 zēni un 18 mei-
tenes. Astoņi bērni ir Kolkas pagasta iedzīvotāji, divdesmit deviņi – 
Dundagas pagasta iedzīvotāji.

Rita Langmane, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Aicina izvirzīt kandidātus apbalvošanai 
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā

Pateicības rakstu piešķir par 
personas nozīmīgiem sasniegu-
miem, piemēram, par izglītoja-
mā un pedagoga sasniegumiem 

Kurzemes novada, valsts vai 
starptautiska mēroga mācību 
olimpiādēs, konkursos un sacen-
sībās; personas sasniegumiem 

saimnieciskajā, izglītības, kultū-
ras, zinātnes, sporta u.c. jomās, 
sasniegumiem Dundagas novada 
popularizēšanā.

Ierosinājumus par pašvaldības 
apbalvojuma piešķiršanu izskatīs 
domes apstiprināta apbalvojumu 
piešķiršanas komisija. Komisijas 
sēdes būs slēgtas, pēc vajadzības 
pieaicinot apbalvojamo kandidā-
tu izvirzītājus. Iedzīvotāji varēs 
aizpildīt un iesniegt anketas norā-
dītajās vietās.

Anketas var saņemt novada 
pašvaldībā, Kolkas pagasta pārval-
dē, pašvaldības iestādēs un tirdz-
niecības vietās, kā arī elektroniski. 

Aicinām būt atsaucīgiem un 
līdz 31. oktobrim izvirzīt apbalvo-
šanai savus darbīgos līdzgaitnie-
kus. Aizpildītās anketas jāiesniedz 
domes ēkā Dundagā vai Kolkas 
pagasta pārvaldē.

Anketas pieejamas Dundagas 
novada pašvaldības kancelejā, 
Kolkas pagasta pārvaldē, nova-
da tirdzniecības vietās un vietnē 
www.dundaga.lv/.

Ruta Bērziņa, 
apbalvojumu komisijas 

vadītāja 

2017. gadā dzimušie bērniņi 
saņems sudraba karotīti 

Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolas jaunais gads

Jūlijā un augustā Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolā nori-
sinājās izglītības iestādes sagata-
vošanas darbi jaunajam mācību 
cēlienam – šķirojām un kārto-
jām, tīrījām pašu spēkiem, bet 
linoleja grīdu pamatīgākai uzkop-
šanai palīgos aicinājām telpu uz-
kopšanas firmu “Impel Serviks” 
no Liepājas. Liels paldies pils di-
rektorei Baibai Dūdai par to, ka 
uzkopšanas izmaksas DMMS va-
rēja dalīt ar pili, jo linoleja grīdas 
izmanto ne tikai skolas kolektīvs, 
bet arī daudzie tūristi, kas aplūko 
mūsu ekspozīcijas vismaz piecus 
mēnešus gadā. Grīdas krāsojām 
vasarā, lai septembrī telpas prie-
cētu ar skaistām grīdām un prie-
ku neaizēnotu remonta smaržas. 
Šogad krāsojām grīdas trīs klasēs 
Mākslas nodaļā, kā arī atjaunojām 
podestu krāsojumu. Tas bija liels 
darbs – pārkrāsot daudzos kubus 
un paralēlskaldņus, uz kuriem tiek 
izvietoti audzēkņu darbi izstādēs, 
kā arī uzstādījumi klasēs. Lielā-

kie palīgi šajā darbā bija jaunieši 
no nodarbinātības programmas 
saimnieciskā dienesta vadītāja 
Andra Kojro pārraudzībā. Veicām 
daudz sīku un ne tik sīku remont-
darbu, turpmāk Mūzikas noda-
ļā būs karstais ūdens. Izglītības 
iestāde ir ieguvusi jaunu spozmi, 
palicis mazāk nevajadzīgā un no-
lietotā. Pateicoties sadarbībai 
ar Kolkas tautas namu, arī Kolkā 
vislielākās klases grīda ieguva 
jaunu krāsojumu. Darāmā jopro-
jām netrūkst, ar steigu jāatrisina 
ģērbtuvju jautājums – Mākslas 
nodaļā garderobe lielajam au-
dzēkņu skaitam ir par mazu, bet 
Mūzikas nodaļā garderobes telpa 
līdz šim nav bijusi vispār. Augustā 
saņēmām pavasarī iegādāto ke-
ramikas apdedzināšanas krāsni, 
kas ir krietni lielāka un smagāka 
par savu laiku nokalpojušo veco 
krāsniņu, jaunajai krāsnij nepie-
ciešama liela jauda. Nupat ir pa-
beigta projektēšana, lai sadarbībā 
ar Dundagas pili krāsni iebūvētu 

atbilstoši visiem drošības nosacī-
jumiem. Turam īkšķus, lai pēc ok-
tobra brīvlaika varētu sākt jauno 
iekārtu ekspluatēt.

Lai veiksmīgi nodrošinātu iz-
glītības darbu, izveidojām Mūzi-
kas nodaļu, tās vadītāja ir skolo-
tāja Inga Šmēdiņa, savukārt Kolkā 
izglītības programmu vadītājas 
pienākumus uzņēmās skolotāja 
Inora Sproģe.

30. augustā tikāmies ar sko-
lēnu vecākiem sapulcē – pils zālē 
bija tikai daži brīvi krēsli. Bērnu 
vecākiem ir liela loma izglītības 
iestādes attīstībā. Izglītības iestā-
dei un vecākiem ir kopīgs mērķis 
– izlolot izglītotus un advancētus 
bērnus. Kopā domājot, plānojot 
un darbojoties, tas ir izdarāms 
visefektīvāk. Izveidojām Izglītības 
iestādes padomi, kurā vairākumā 
ir vecāki un izglītojamo pārstāvji. 
Par Izglītības iestādes padomes 
vadītāju vienbalsīgi ievēlēja Ingu 
Blūmentāli. 

(Nobeigums 5. lpp.)
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Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti pieejami  

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

Komiteju un domes sēdes 
12.10.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
12.10. plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
19.10. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
260.10. plkst. 10.00  DOMES SĒDE

OKTOBRĪ

Sēžu darba kārtība www.dundaga.lv.
Turpmāk arī komiteju sēdes būs klausāmas audioierakstos  

www.dundaga.lv/lv/pasvaldiba/sedes/.

DOMES ZIŅAS
DOMES ĀRKĀRTAS 
SĒDĒ 2018. GADA  
7. SEPTEMBRĪ  
PIEŅEMTIE LĒMUMI

v Pamatojoties uz Sociālā 
dienesta vadītājas Daces Uple-
jas iesniegumu, deputāti piekri-
ta atbrīvot Daci Upleju no Dun-
dagas novada Sociālā dienesta 
vadītājas amata. 

v Lai nodrošinātu ūdens-
saimniecības, siltumapgādes un 
ainavu kopšanas pakalpojumus 
Dundagas novada Kolkas pagas-
ta Mazirbē, “Mazirbes skolā”, 
“Skolotāju mājā 2”, ar sešām 
balsīm par un trīs deputātiem 
atturieties nolēma:

1)  uzdot  SIA “Kolkas ūdens” 
no 10.09.2018. sniegt sabiedris-
ko ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu “Skolotāju mājā 2”, “Ma-
zirbes skolā”, Mazirbē, Kolkas 
pagastā, Dundagas novadā;

2) palielināt SIA “Kolkas 
ūdens” pamatkapitālu ar man-
tisko ieguldījumu, ieguldot SIA 
“Kolkas ūdens” pamatkapitālā 
šādus Dundagas novada pašval-
dības pamatlīdzekļus:

-	 attīrīšanas stacija 
“Mazirbes skola” ar vērtību 
91 410,38 eiro;

-	 ūdenssūkņu stacija ar 
vērtību 194,00 eiro;

-	 pārsūknēšanas stacija 
ar vērtību 1936,62 eiro;

3) SIA “Kolkas ūdens” veikt 
darbības, lai nodrošinātu siltum-
apgādes un ainavu kopšanas pa-
kalpojumus “Skolotāju mājā 2”, 
“Mazirbes skolā”, Mazirbē, Kol-
kas pagastā, Dundagas novadā;

4) pēc SIA “Kolkas ūdens” 
statūtu papildināšanas (reģis-
trēšanas) ar komercdarbības 
veidu “tvaika piegāde un gaisa 
kondicionēšana” (NACE 35.30) 
pilnvarot domes priekšsēdētāju 
noslēgt līgumus ar SIA “Kolkas 
ūdens” par siltumapgādes un ai-
navu kopšanas pakalpojumiem 
“Skolotāju mājā 2”, “Mazirbes 
skolā”, Mazirbē, Kolkas pagastā, 
Dundagas novadā.

27. SEPTEMBRĪ  
DOMES SĒDĒ  
DEPUTĀTI NOLĒMA

v Atsavināt pašvaldībai 
piederošus dzīvokļu īpašumus, 
kas nav nepieciešami pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai, Dunda-
gas novada Kolkas pagasta Maz
irbē “Skolotāju mājā 2” (dzīv. 
Nr. 1; 3; 10; 11; 15), pamato-
joties uz 2018. gada 27. aprī-
ļa Dundagas novada pašvaldības 
domes lēmumu “Par nekustamā 
īpašuma “Skolotāju māja 2” 
atsavināšanas uzsākšanu”.

v Piešķirt finansējumu 
3424,14 eiro ūdens patēriņa 
skaitītāju un siltumenerģijas 
patēriņa skaitītāju uzstādīšanai 
Mazirbes skolas ēkā un “Skolo-
tāju mājā 2”.

v Pārdot izsolē traktoru 
“MTZ80 L T3660 LC”, nosakot 
izsoles sākumcenu 1100,00 eiro.

v Iegādāties un uzstādīt Pils 
katlumājā cirkulācijas sūkni par 
763,20 eiro, trūkstošo finansēju-
mu 763,20 eiro un PVN ņemt no 

Pārdod automašīnu

Kolkā uzlabo ceļu kvalitāti 

Politiski represētajiem Latvijas simtgadē 
izmaksās vienreizēju atbalstu 

Saimnieciskā dienesta budžeta 
līdzekļiem.

v Pārbūvēt otrā stāva tel-
pas Pils ielā 51, lai nodrošinātu 
10  darba vietu izveidi, un ņemt 
aizdevumu Valsts kasē. Paredza-
mās izmaksas pārbūves veikša-
nai pēc veiktās būvdarbu izmak-
su aktualizācijas ir130 000 eiro.

v Apstiprināt SIA “Niedrā-
ji MR” par nekustamā īpašuma 
“Anši” ieguvēju, nosolītā cena – 
34 121,00 eiro.

v Apstiprināt Dundagas no-
vada domes 2018. gada 27. sep-
tembra saistošos noteikumus 
Nr.5 “Par Dundagas novada 
pašvaldības 2018. gada budžeta 
grozījumiem”. 

v Ierīkot apsardzes signali-
zāciju Mazirbes skolas 1. stāvā 
par 3600,00 eiro.

v Publicēt komiteju sēžu au-
dioierakstus, sākot ar 2018. gada 
septembri. 

v Atbalstīt Dundagas vidus-
skolas piedalīšanos Eiropas Sa-
vienības “Erasmus+” program-
mas skolu apmaiņas partnerības 
projektā, nodrošinot projekta 
realizēšanai nepieciešamo 25% 
priekšfinansējumu, to paredzot 
2020. gada budžetā.

v Grozīt Dundagas novada 
domes 2018. gada 22. jūnija 
sēdes lēmuma Nr.156 “Par ap-
būves tiesību līguma slēgšanu” 
lemjošās daļas 3.1. punktu.

v Piekrist nekustamā īpašu-
ma “Vecvalgani” sadalīšanai, at-
dalot no tā zemes vienību.

v Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašu-
ma “Bisenieki” sadalīšanai divās 
daļās.

v Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašu-
ma “Grīvani” sadalīšanai divās 
daļās.

v Piekrist nekustamā īpašu-
ma “Jaunarāji” sadalīšanai.

v Apstiprināt zemes ierī-
cības projektu nekustamā īpa-
šuma “Prūši” sadalīšanai divās 
daļās.

v Piekrist nekustamā īpašu-
ma “Skudriņas 1” sadalīšanai.

v Pilnveidot Dundagas no-
vada teritorijas plānojuma 4. 
redakciju un vides pārskatu at-
bilstoši institūciju atzinumiem 
un publiskās apspriešanas rezul-
tātiem.

v Izdarīt labojumus pašval-
dības ceļu garumā ceļiem “Kaļķi 
– Lankas”, “Plaģleja – Vīgrieže-
ja”, “Valdnieki – Alkšbirzes”, 
“Birzkalni – Gruži” un izdarīt la-
bojumus pašvaldības ceļu grupā 
ceļiem “Vecvagari – Pernītes”, 
“Kaļķi – Kaļķu kapi”, “Birzkal-
ni – Gruži”, “Mazirbes baznīca”, 
nosakot tiem grupu B. Par paš-
valdības ceļu noteikt ceļu ar 
nosaukumu “Pāce – peldētava”, 
nosakot tā garumu 270 m un 
grupu C.

v Anulēt ziņas par perso-
nas deklarēto dzīvesvietu adre-
sē “Delfīni”, Kolkā, Kolkas pag., 
Dundagas nov.

v No 2018. gada 1. oktobra 
Dundagas novada pašvaldības 
Bērnu personisko un mantisko 
tiesību un interešu aizsardzības 
uzdevumu izpildes izvērtēša-

nas darba grupā ievēlēt Regīnu 
Rūmnieci, SIK komitejas priekš-
sēdētāju; Gunāru Kristiņu, SIK 
komitejas locekli; Madaru Bur-
nevicu, SIK komitejas locekli.

v Izdarot budžeta grozīju-
mus, atļaut iegādāties pamatlī-
dzekļus un inventāru Dundagas 
novada Centrālās bibliotēkas 
vajadzībām.

v Piešķirt papildu finansēju-
mu 2027,23 eiro PII “Kurzemīte” 
pašvaldības finansēto pedagogu 
un vadītājas vietnieka darba sa-
maksas nodrošināšanai saskaņā 
ar 11.09.2018. Ministru kabine-
ta noteikumiem Nr.584 “Grozīju-
mi Ministru kabineta 5.07.2016. 
noteikumos Nr.445 “Pedagogu 
darba samaksas noteikumi”.

v Izdarīt grozījumus Starpin-
stitucionālās sadarbības komisi-
jā darbam ar ģimenēm sastāvā, 
iekļaujot sastāvā izglītības ies-
tādes pārstāvi Noriku Segliņu 
– Dundagas vidusskolas sociālo 
pedagoģi. 

v Apstiprināt Talsu sadarbī-
bas teritorijas civilās aizsardzī-
bas komisijas nolikumu.

v Atteikties no pirmpirkuma 
tiesībām uz SIA “Ziemeļkurze-
mes Reģionālā slimnīca” jauna-
jām kapitāla daļām. 

v Pieņemt 2018. gada 
27. septembra saistošos notei-
kumus Nr.7 “Grozījumi Dunda-
gas novada domes 2010. gada 
22. decembra saistošajos notei-
kumos Nr.47 “Dundagas novada 
pašvaldības nolikums””.

v Uzdot personai līdz 
2019. gada 28. februārim no-
vērst dzīvojamās ēkas bīstamī-
bu, par to informējot pašvaldī-
bu.

v Nodot nomā nekustamā 
īpašuma “Mazirbes speciālā in-
ternātskola”, kas atrodas Maz
irbes ciemā, Kolkas pagastā, 
Dundagas novadā, zemes vie-
nības un būves, nosakot nomas 
maksu. Nomnieku noskaidrot 
rakstiskā izsolē.

v Apstiprināt Daci Čoderu 
par Dundagas Mākslas un mūzi-
kas skolas direktori.

v Grozīt Dundagas novada 
domes 2018. gada 23. marta sē-
des lēmumu Nr.56 “Par zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu 
īpašumam “Dakterlejas iela 6””.

v Ar 2018. gada 1. oktobri 
izveidot Dundagas novada paš-
valdības iestādē Kolkas pagasta 
pārvalde amata vietu “Lībiešu 
saieta nama vadītājs”, lai uzsāk-
tu Kolkas lībiešu saieta nama 
darbības stratēģijā 2019.–2024. 
gadam noteikto uzdevumu rea-
lizāciju. 

v Divām personām piešķirt 
sociālo atbalstu uz laiku līdz se-
šiem mēnešiem.

Sēdes protokolu pārskatīja  
Inguna Pekmane, 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Politiski represētās personas 
un nacionālās pretošanās kustī-
bas dalībnieki par godu Latvijas 
valsts 100. gadadienai saņems 
vienreizēju 100 eiro lielu atbal-
stu.

Atbalstu piešķirs politiski 
represētajām personām un na-
cionālās pretošanās kustības 
dalībniekiem, kuriem šis statuss 
piešķirts un iedzīvotāju reģistrā ir 
aktīvs līdz 2018. gada 30. septem-
brim un kuru dzīvesvietas adrese 
deklarēta vai reģistrēta Latvijā.

Atbalstu piešķirs un izmaksās 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra ne vēlāk kā līdz šā gada 
31. decembrim.

Personām, kas ir vecuma vai 
invaliditātes pensijas saņēmēji, 
atbalstu izmaksās vienlaicīgi ar 
pensiju. Pārējiem Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra uz per-
sonas deklarēto dzīvesvietu no-
sūtīs paziņojumu par atbalsta sa-
ņemšanas kārtību.

Labklājības ministrijas 
informācija

Dundagas novada pašval-
dība mutiskā izsolē 2018. gada 
12. oktobrī plkst. 13.00 pašvaldī-
bas administratīvajā ēkā Pils ielā 
51, Dundagā, Dundagas pagastā, 
Dundagas novadā, ar augšup-
ejošu soli pārdod automašīnu 
“NISSAN PICKUP”, reģistrācijas 
Nr. JG6325, 2010. gads, izsoles sā-
kumcena – 5800,00 eiro, nodroši-
nājums – 580,00 eiro.

Pieteikumi dalībai izsolē jā-
iesniedz līdz 12. oktobrim plkst. 

12.00 darba laikā Dundagas no-
vada pašvaldības administratī-
vajā ēkā, nogādājot personīgi, ar 
kurjeru, pa pastu vai elektroniski 
(parakstītu) epastā dome@dun-
daga.lv. Ar noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības vietnes www.
dundaga.lv sadaļā “Pašvaldība → 
“Izsoles un noma” vai zvanot pa 
tālruni 63237856.

Sintija Gāliņa, 
nekustamā īpašuma nodokļa 

administratore 

Septembrī Kolkā veikta divu 
ceļa posmu “Klubs–Sofijas” un 
“Ozoli–Skola–Bērnudārzs” du-
bultā ceļa virsmas apstrāde. 
Kopumā ar šķembu–bitumena 
kārtu apstrādāts 750 m garš ceļa 
posms, kas izmaksāja 26 121,66 
eiro. Saskaņā ar iepirkumu dar-
bus veica SIA “Saldus ceļinieks”. 

Šāda ceļa virsmas apstrāde pa-
gājušajā gadā veikta arī Dundagā, 
Sporta un Pils ielā. Saimnieciskā 

dienesta vadītājs Andris Kojro at-
zīst, ka šī metode sevi ir attaisno-
jusi, segums kalpo labi, ir novērsta 
ceļa putēšana, nav dubļu. Tāpat 
segums atvieglo ceļa uzturēša-
nu, nav regulāri jāgreiderē vai jā-
ved grants, lai ceļu uzturētu labā 
braukšanas kārtībā. Vienīgi ziemā 
jāievēro piesardzība, šķūrējot snie-
gu, lai segumu nesabojātu. 

Inguna Pekmane, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Sociālā kampaņa “Radi ģimeni”
Labklājības ministrija sāk sociālo kampaņu “Radi ģimeni”, kurā aicina 
vecākus uzņemt ģimenē institucionālajā aprūpē esošos bērnus, izvē-
loties vienu no sev atbilstošākajiem četriem uzņemošās ģimenes sta-
tusiem – viesģimene, aizbildnis, audžuģimene vai adoptētājs.
Pietiks atrunu!
Tev ir vairāk ko dot, nekā pašam šķiet.
Pietiks nepamatotas paškritikas, pietiks baiļu, ieej www.radigimeni.lv!
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PROJEKTI

Uzlabota vides kvalitāte 
Dundagas novada pludmalēs

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

Pārdod nekustamos īpašumus
Dundagas novada pašvaldība mutiskā izsolē 2018.  gada 9. novembrī pašvaldības administratīvajā ēkā Pils 

ielā 51, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus:

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 9. novembrim plkst. 12.00 darba laikā Dundagas novada pašval-
dības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski epastā dome@dundaga.lv. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā “Pašvaldība→Izsoles un 
noma” vai zvanot pa tālruni 63237856. 

Sintija Gāliņa, nekustamā īpašuma nodokļa administratore 

Nosaukums Kadastra numurs Platība Izsoles sākum-
cena (eiro)

Nodrošinājums 
(eiro)

Izsoles laiks 

Gaviļkalns 8850 006 0058 8,35 ha 25000,00 2500,00 Plkst. 13.00

“Vectūļi” dz. 4 8850 900 0509 19 m2 470,00 47,00 Plkst. 13.20

Dārza iela 4 8850 020 0274 0,8597 ha 3500,00 350,00 Plkst. 13.40

“Altum” sāk piedāvāt mazos 
aizdevumus lauku teritorijās 

Baibas Šuvcānes grāmata  
“Lībiešu krasts. No Ovišiem līdz 
Melnsilam” saņem speciālbalvu 

Juridiskās palīdzības admi-
nistrācija informē par valsts no-
drošinātās juridiskās palīdzības 
saņemšanas iespējām, nosacīju-
miem un kārtību. 

Valsts nodrošināto juridisko 
palīdzību civillietās un noteik-
ta veida administratīvajās lietās 
(bāriņtiesas lēmuma par bērna 
tiesību un tiesisko interešu aiz-
sardzību pārsūdzēšanas ietvaros) 
var saņemt persona, kura: 

v ieguvusi maznodrošinā-
tas vai trūcīgas personas statu-
su atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajai kārtībai, kādā fiziskā 
persona atzīstama par trūcīgu vai 
maznodrošinātu;

v pēkšņi nonākusi tādā situ-
ācijā un materiālajā stāvoklī, kas 
tai liedz nodrošināt savu tiesību 
aizsardzību (stihisku nelaimju, 
nepārvaramas varas vai citu no 
personas neatkarīgu apstākļu 
dēļ);

v atrodas pilnā valsts vai 
pašvaldības apgādībā.

 
Juridiskās palīdzības adminis-

trācija valsts nodrošināto juridis-
ko palīdzību nodrošina līdz galīgā 
tiesas nolēmuma spēkā stāšanās 
brīdim: 

v Civillietās civiltiesiska strī-
da risināšanai ārpus tiesas un 
tiesā (piemēram, ģimenes tiesību 
jautājumos par laulības šķiršanu, 
uzturlīdzekļu piedziņu, saskars-

mes kārtības tiesību noteikšanu 
u.tml., darba tiesību jautājumos, 
mantojuma tiesību jautājumos 
par testamenta apstrīdēšana 
u.tml., saistību tiesību jautāju-
mos par parāda piedziņu, līgumu 
atcelšanu u.tml., lietu tiesību jau-
tājumos, kā arī dzīvokļu tiesību 
jautājumos).

v Administratīvajās lietās:
- bāriņtiesas lēmuma par 

bērna tiesību un tiesisko interešu 
aizsardzību pārsūdzēšanas ietva-
ros;

- sarežģītajās adminis-
tratīvajās lietās tiesā, personai 
ar iesniegumu vēršoties tiesā un 
administrācijai, pamatojoties uz 
tiesas lēmumu, norīkojot perso-
nai juridiskās palīdzības sniedzē-
ju.

Lai saņemtu valsts nodroši-
nāto juridisko palīdzību civillietā 
vai administratīvajā lietā bāriņ-
tiesas lēmuma pārsūdzībai, ad-
ministrācijā jāiesniedz aizpildīta 
valsts nodrošinātās juridiskās 
palīdzības pieprasījuma veidlapa 
(pieejama www.jpa.gov.lv), ku-
rai pievieno dokumenta kopiju, 
kas apliecina personas tiesības 
pieprasīt juridisko palīdzību (pie-
mēram, izziņa par trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas sta-
tusu), kā arī dokumentu kopijas, 
kas saistītas ar strīda raksturu un 
lietas virzību. 

v Kriminālprocesā personai 
jāvēršas ar lūgumu pie krimināl-

procesa virzītāja (izmeklētāja, 
prokurora vai tiesneša) ar lūgu-
mu tai nodrošināt aizstāvi vai 
pārstāvi. 

Latvijas valstspiederīgajam 
(pilsonim vai nepilsonim) ir ie-
spēja saņemt finansiālo atbalstu 
arī juridiskai palīdzībai jautājumā 
par bērna aizgādības tiesību pār-
traukšanu vai atņemšanu ārval-
stīs. 

No 2019. gada 1. janvāra 
valsts nodrošinātā juridiskā palī-
dzība būs pieejama Satversmes 
tiesas procesā un plašākas palī-
dzības saņemšanas iespējas būs 
personām, kuru ienākumi nepār-
sniedz valstī noteikto minimālās 
mēnešalgas apmēru, advokātu 
civilprocesa lietās, tas ir, lietās 
par kapitālsabiedrību dalībnieku 
vai akcionāru sapulces lēmumu 
atzīšanu par spēkā neesošiem 
un lietās, kas izriet no saistību 
tiesībām, ja prasības summa pār-
sniedz 150 000 eiro. 

Vairāk par pakalpojumiem 
var uzzināt, zvanot uz bezmaksas 
informatīvo tālruni 80001801, 
rakstot epastu jpa@jpa.gov.lv 
vai mājaslapā www.jpa.gov.lv.

Juridiskās palīdzības adminis-
trācijas adrese: Pils laukums 4, 
Rīga, LV1050.

Zane Greidiņa, Juridiskās 
palīdzības administrācijas Juri-

diskās palīdzības nodro  šinājuma 
nodaļas juriskonsulte 

Latvijas Pašvaldību savienī-
ba kā vadošais partneris ciešā 
sadarbībā ar citām Baltijas jūras 
un Rīgas jūras līča piekrastes paš-
valdībām, t.sk. Dundagas novada 
pašvaldību, maijā uzsāka īstenot 
nacionālās nozīmes projektu 
“Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu realizēša-
na”. Projekta mērķis ir nodroši-
nāt jūras piekrastes joslas, gal-
venokārt pludmales, kvalitāti. 
Mērķa sasniegšanai pašvaldība 
līdz šā gada septembra beigām 
ir īstenojusi dažādas aktivitātes 
Mazirbes un Kolkasraga pludma-
ļu infrastruktūras un to objektu 
pieejamības uzlabošanai. 

Mazirbes pludmalē ir nomai-
nīti divu pludmales volejbola lau-

kumu vecie stabi pret jauniem 
metāla stabiem ar maināmiem 
tīkla augstumiem, kā arī ir iegā-
dāti jauni volejbola tīkli, izveido-
tas laukumu līnijas, novietoti divi 
atkritumu konteineri, astoņi soli-
ņi, pārģērbšanās kabīne. 

Kolkasraga pludmalē ir at-
jaunota norāde jeb vides ob-
jekts “Saullēkts/saulriets” un 
pārģērbšanās kabīne, kā arī 
izgatavotas sešas koka atkritu-
mu urnas un ierīkota saliekama 
koka taka. Koka taku varēs iz-
mantot publisku pasākumu no-
drošināšanai, no takas posmiem 
pludmalē izveidojot saliekamo 
skatuvi, kā arī taka būs izman-
tojama apkalpojošā transporta 
piekļuvei, lai novērstu negatīvu 

ietekmi uz zemsedzi un kāpām.
Tā kā projekta rezultātam ir 

jābūt ilgtspējīgam, labiekārtoju-
ma elementi – volejbola laukuma 
tīkli, laukuma līnijas, atkritumu 
konteineri, koka atkritumu urnas 
un soliņi – pludmalēs tiks uzstā-
dīti, tiklīdz tam būs labvēlīgi lai-
ka apstākļi, visticamāk, nākamā 
gada pavasarī.

Projekts ir realizēts Latvijas 
Vides aizsardzības fonda (LVAF) 
valsts budžeta apakšprogrammā 
“Vides aizsardzības projekti”.  
Labiekārtošanas darbus veica uz-
ņēmums “Jūrmalnieki AI”.  Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 9000,13 
eiro (LVAF finansējums). 

Inga Grietēna, 
projektu vadītāja

Attīstības finanšu institūcija 
“Altum” piedāvā pilnīgi jaunu 
aizdevumu programmu “Mazie 
aizdevumi lauku teritorijās”, kas 
ir izstrādāta sadarbībā ar Zemko-
pības ministriju. 

Aizdevumu programmā “Ma-
zie aizdevumi lauku teritorijās” 
investīcijām un apgrozāmiem 
līdzekļiem kopumā līdz pat 100 
tūkstošiem eiro var saņemt gan 
jauni, gan jau pieredzējušāki uz-
ņēmēji, kuru gada apgrozījums 
nepārsniedz 70 tūkstošus eiro 
un kuri darbojas lauku teritorijās 
visā valstī, izņemot lielākās pilsē-
tas – Rīgu, Ventspili, Liepāju, Jel-
gavu, Jūrmalu, Valmieru, Rēzekni, 
Daugavpili, Jēkabpili, Tukumu, 
Salaspili un Cēsis. Šīs program-
mas aizdevumi būs īpaši piemē-
roti mazām vai jaunām saimnie-
cībām, mājražotājiem, jaunajiem 
lauksaimniekiem, bioloģiskajiem 
lauksaimniekiem, kā arī dažādu 
pakalpojumu sniedzējiem lauku 
apvidos. Programmas iespējas 
var izmantot arī zivsaimniecības 
nozares uzņēmumi neatkarīgi no 
apgrozījuma un atrašanās vietas.

Pieejamais finansējums un tā 
nosacījumi ir šādi:

v aizdevums investīcijām un 

apgrozāmajiem līdzekļiem kopu-
mā līdz pat 100 tūkstošiem eiro, 
t.sk. apgrozāmo līdzekļu aizdevu-
ma maksimālā summa ir līdz 35 
tūkstošiem eiro;

v aizdevuma termiņš līdz 10 
gadiem, ar būvniecību un nekus-
tamo īpašumu saistītiem projek-
tiem – līdz 15 gadiem, apgrozā-
majiem līdzekļiem termiņš līdz 3 
gadiem;

v aizdevums līdz 7 tūksto-
šiem eiro pieejams bez aizņēmēja 
līdzfinansējuma, virs šīs summas 
– ar 10% līdzfinansējumu;

v atvieglotas nodrošinājuma 
prasības: aizdevumu līdz 25 tūk-
stošiem eiro izsniedz bez papildu 
nodrošinājuma, bet ar personīgo 
galvojumu, ka netiks iegādāts ne-
kustamais īpašums vai cits reģis-
trējams īpašums.

v procentu likme – no 4 līdz 
8%.

Vairāk www.altum.lv.

15. septembrī Liepājas kon-
certzālē “Lielais dzintars” noti-
ka Egona Līva piemiņas balvas 
“Krasta ļaudis” pasniegšana, un 
vienā no nominācijām balvu sa-
ņēma arī kolceniece Baiba Šuvcā-
ne. 

Rakstnieks Egons Līvs bija ne-
saraujami saistīts ar Liepāju, jūru 
un tās tematiku, tāpēc, lai veicinā-
tu interesi par rakstnieka literāro 
mantojumu un atbalstītu radošo 
jaunrades procesu rakstniecībā, 
reizi gadā tiek pasniegta viņa vār-
dā nosauktā balva.

2018. gadā konkursam uz 
Egona Līva piemiņas balvu “Kras-
ta ļaudis” nominācijā “Labākais 
oriģinālliteratūras prozas darbs 
latviešu valodā” bija izvirzīti 17 li-
terārie darbi, tostarp divi darbi 

par lībiešu tematiku – Aizklāņos 
dzīvojušā kinorežisora Aivara 
Freimaņa (1936–2018) grāmata 
“Katls” un kolcenieces Baibas Šuv
cānes grāmata “Lībiešu krasts. No 
Ovišiem līdz Melnsilam”.

 Galveno balvu ieguva A. Frei-
maņa grāmata “Katls”, bet Lie-
pājas Speciālās ekonomiskās zo-
nas pārvaldes speciālbalvu par 
visaptverošu un spilgtu lībiešu 
kultūrvēstures mantojuma atai-
nojumu saņēma Baiba Šuvcāne 
par grāmatu “Lībiešu krasts. No 
Ovišiem līdz Melnsilam”.

Egona Līva piemiņas balvas 
“Krasta ļaudis” konkursu organizē 
Liepājas pilsētas Kultūras pārval-
de sadarbībā ar Latvijas Rakstnie-
ku savienību un Latviešu valodas 
un literatūras skolotāju asociāciju.
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Dažreiz nejaušas tikšanās pārvēršas 
vērtīgā pieredzē un ieguvumā

Pašvaldību labie darbi 
parkos Latvijas simtgadei 

Dundagas luterāņu baznī-
ca celta 1766. gadā un ir valsts 
kultūras piemineklis. Baznīcas 
celšanas laikā izgatavota arī tās 
iekārta: altāra retabls un kance-
le ar bikts kabīni. Neskatoties uz 
vairākām pārbūvēm, sākotnēji 
darinātās iekārtas saglabājušās 
līdz mūsdienām un ir valsts nozī-
mes mākslas pieminekļi.

Turpmākie interjera un iekār-
tu atjaunošanas risinājumi bals-
tās uz 2015. gādā veikto baznīcas 
interjera apdares arhitektoniski 
māksliniecisko inventarizāciju, 
ko finansēja Valsts kultūrkapitāla 
fonds. Tajā secināts, ka vispilnīgākā 
informācija saglabājusies par baz-
nīcas sākotnējo interjera apdari, 
jo atbilstošie apdares slāņi atrasti 

gan uz sienām, gan baznīcas iekār-
tas priekšmetiem. Altāra retablam, 

barjerai, kancelei ar biktskame-
ru un ērģeļu luktas margām zem 

vēlākiem apdares slāņiem ir sa-
glabājies sākotnējais 1766. gada 
polihromais krāsojums – gaiši zaļ-
ganzils pamattonis ar tumši zilām 
detaļām un marmorētiem kolonnu 
stāviem. Secināts, ka krāsojums 
saglabājies labā tehniskā stāvok-
lī un to ir iespējams restaurēt. 
Lai redzētu reālos saglabājušos 
krāsojuma toņus un spriestu par 
turpmāko baznīcas interjera atjau-
nošanu, bija vajadzīga kādas deta-
ļas pilotrestaurācija. Šim mērķim 
tika izvēlētas baznīcas kanceles 
uzejas durvis.

Durvis pēc 1912. gada pārkrā-
sotas rozā toņos, pielāgojot Jaņa 
Rozentāla altārgleznai “Lieldienu 
rīts”. Tas arī palicis kā pēdējais 
pārkrāsojums. Oriģināli šīs durvis 

krāsotas zilganos toņos. Kokgrie-
zumu autors nav zināms. Durvis 
veidotas baroka stilā.

Restaurācijas gaitā atjaunots 
oriģinālo 17. gadsimta durvju iz-
skats, atsedzot zilo eļļas krāsu, 
to nostiprinot un retušējot, kā arī 
atjaunojot zudušās kokgriezuma 
detaļas un iekonservējot metāla 
daļas (skat. attēlos – pirms un pēc 
restaurācijas).

Šo projektu 2018. gada jūlijā 
un augustā īstenoja polihromā 
koka restaurators Uldis Skanis. 
Lielākā daļa (76%) no izdevumiem 
segta ar Valsts kultūrkapitāla fon-
da dotāciju, pārējais – no ziedoju-
miem baznīcas atjaunošanai.

Alanda Pūliņa, draudzes 
projektu koordinatore

19. septembrī Dundagas vi-
dusskolā 5.– 7. klašu skolēni tikās 
ar rakstnieku, publicistu un žur-
nālistu JĀNI ŪDRI, kurš sarakstī-
jis septiņas grāmatas, tostarp trīs 
biogrāfiskas grāmatas – “Meiero-
vics. Trīs Annas”, “Ulmanis. Lielā 
Kārļa testaments” un “Leitnants 
Rubenis. Bruņinieks Roberts”. 
Kopā ar mazbērniem tapusi vēstu-
res grāmata skolēniem “Meldras 
un Matīsa ceļojums vēsturē”. Lai 
gan Jānis Ūdris dzimis un audzis 
Rīgā, nu jau 20 gadus viņa otrās 
mājas ir Sīkragā, kur viņš pavada 
vasaras un raksta grāmatas.

Interesants ir stāsts, kā rakst-
nieks nokļuva Dundagas skolā un 
ar ko tas viss beidzās. Jānis stāsta, 
ka Sīkragā uzbūvējis vasaras māji-
ņu un pats izracis aku, kurā ūdens 
ir pat viskarstākajās vasarās. Vie-
tējie brīnās: visas akas sausas, bet 
Jāņa akā ūdens turas. Arī stāsts 
par aku ir pieminēšanas vērts. 
Pats noteicis piemērotāko tās at-
rašanās vietu. Rīkstes rādījušas, 
ka aka jārok kalniņā, kaimiņi neti-

cīgi grozījuši galvas – aka taču jā-
rok zemākajā vietā. Bet izrādījies 
– rīkstēm un rakstnieka  spējām ar 
tām darboties bijusi taisnība.

Aka un ūdens tā kā būtu, bet 
dzeršanai tas nav īsti piemērots, 
tādēļ pēc dzeramā ūdens Jānis 
brauc uz Dundagas avotiņu. Un 
te nu sākas pasakas cienīgs stāsts. 
Kādā jaukā rudens dienā Jānis, kā 
ierasts, paņēmis avotiņa ūdeni, 
aprunājies ar vietējiem un turpat 
saticis arī Dundagas vidusskolas 
7.b klasi un tās audzinātāju No-
riku Segliņu. Vārds pa vārdam, 
rakstnieks jautājis, vai kāds ir la-
sījis grāmatu “Meldras un Matīsa 
ceļojums vēsturē”. Atsaucies zēns 
vārdā Kārlis. Saruna ar sastapto 
rakstnieku bijusi tik interesanta, 
ka skolotāja nolēmusi viņu uz-
aicināt uz skolu, lai viņš ar savu 
stāstījumu iepazīstinātu arī citus 
skolēnus.

Latvijai šogad 100! Ja reiz 100, 
tad ir iemesls par Latviju arī paru-
nāt!

Rakstnieks tikšanās laikā 
daudz stāstīja par Latvijas vēstu-
res sarežģītāko posmu – krievu un 
vācu okupāciju Otrā pasaules kara 
laikā.

Rakstīt tieši par šo laiku viņu 
pamudinājusi vēlme izzināt un 
saprast, kādēļ vairāki tā laika vēs-
tures fakti tiek noklusēti un nav 
pat pieminēti vēstures mācību 
grāmatās. Tādēļ nolēmis, ka jau-
niešiem ir jāskaidro mūsu valsts 
vēsture. Bet kā to izdarīt intere-
santi un viņiem saprotamā veidā? 
Talkā nākuši mazbērni, un tapusi 

grāmata “Meldras un Matīsa ce-
ļojums vēsturē”.

Autors atzīst, ka vislielāko re-
zonansi izpelnījusies viņa grāmata 
par Kārli Ulmani. Viņaprāt, Ulma-
nis ir vispretrunīgākā un sarežģī-
tākā personība Latvijas vēsturē. 
Viņa darbība nav vērtējama vien-
nozīmīgi, tādēļ nācies saskarties 
ar ļoti negatīvu attieksmi no lasī-
tājiem, kuriem autora skatījums 
uz Kārli Ulmani nav paticis.

Jānis Ūdris ir apšaubījis Kārļa 
Ulmaņa lēmumu nepretoties pa-
domju armijai. Atklāts ir jautājums 
– vai vajag karot, ja nevar uzvarēt? 
Autors domā, ka jā, jo pretoties 
var dažādi. Tas būtu devis latvie-
šiem taisnu mugurkaulu, jo šobrīd 
tas ir pārāk lokans. Tad latvieši ne-
būtu krituši, dienot svešās armijās, 
bet gan cīņā par savu dzimteni. 

Sarunas gaitā rakstnieks vēs-
tures kontekstā pieskārās arī 
mūsdienu sabiedriski politiska-
jām norisēm un savstarpējo attie-
cību jautājumiem skolā. Viņš uz-
svēra, ka tagad, kad Latvijai ir jau 
100, katram ir jāzina sava vēsture. 
“Es ikvienam ieteiktu divas lietas 
– kārtīgi zināt kādu svešvalodu un 
kārtīgi zināt savas tautas vēsturi.”

Noslēgumā rakstnieks atgādi-
nāja, ka Latvijas pirmās brīvvalsts 
laikā Kārlis Ulmanis iedibināja 
akciju “Draudzīgais aicinājums”, 
kurā aicināja ziedot grāmatas sa-
vai skolai. Tā neilgā laikā Latvijas 
skolās izveidojās plašas biblio-
tēkas. Vēlāk, kad tika atjaunota 
Latvijas valsts, arī  Kārlis, aktieris 
Kārlis Sebris, bija viens no “Drau-
dzīgā aicinājuma” tradīcijas atjau-
notājiem. 

Un arī tikšanās diena ir nozīmīgs 
brīdis, jo izrādās, ka ne Dundagas 
skolā, ne bibliotēkā nav nevienas 
Jāņa Ūdra grāmatas. Tādēļ rakst-
nieks aicināja pie Dundagas avotiņa 
satikto Kārli no 7.b klases savu grā-
matu “Meldras un Matīsa ceļojums 
vēsturē” dāvināt vidusskolai. Kārlis 
Ģērmanis teic, ka ir lepns, ka var 
skolai dāvināt šo grāmatu!

Dažreiz nejaušas tikšanās pār-
vēršas vērtīgā pieredzē un iegu-
vumā.

Inguna Pekmane, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Restaurēts Dundagas luterāņu baznīcas kanceles durvju 18. gs. krāsojums 

Projektā “Pašvaldību labie 
darbi parkos Latvijas simtgadei” 
Dundagā ir pilnveidota atpūtas 
vieta Stacijas dārzā. Projekta īs-
tenošanai tika izvēlēts Stacijas 
dārzs, jo 20. gadsimta  30. gados 
Meža dienās te ierīkoja plašus 
stādījumus.

Gadu gaitā Stacijas dārzs bija pa-
mests un nekopts, līdz  2017. gada 
vasarā, realizējot Eiropas Savienī-
bas fondu finansēto  projektu “Ak-
tīvās atpūtas vietas “Stacijas 
dārzs” ierīkošana Dundagā”, labie-
kārtoja tā apkaimi, uzstādīja dažāda 
vecuma bērniem piemērotu šķēršļu 
elementu kompleksu. Tā galvenais 
elements ir bānītis, kas atgādina, ka 
Stacijas māja reiz bijusi pieturvieta 
visiem, kas izmantoja Dundagas 
mazbānīti.

Turpinot  Stacijas dārza labie-
kārtošanu, šoruden  tas papildi-
nāts ar  galdu un soliņiem, kā arī  
izveidota dekoratīvo stādījumu 
dobe un žoga apstādījumi.

Čaklie dārznieki bija Dundagas 
vidusskolas skolnieces Evelīna, 
Elīna un Krista, pašvaldībā algo-
tie sabiedriskajos pagaidu darbos 
nodarbinātie un pašvaldības dar-
binieki, kas uzklausīja SIA “Janvā-
ri” dārznieces Evas padomus, kā 
pareizi augus stādīt un kopt.

Jau 2016. gadā pēc Latvijas 
Pašvaldību savienības ierosmes 
visā Latvijā tika sākts projekts 
“Pašvaldību labie darbi parkos 
Latvijas simtgadei”. Latvijas paš-
valdības “Meža dienās 2018” 
turpina tradīciju padarīt Latviju 
krāšņāku ar koku stādījumiem vai 
mazo koka arhitektūras objektu 
izvietošanu parkos. Šī gada moto 
ir “Kopā nākotnes mežam!”.

Inguna Pekmane, sabiedrisko 
attiecību speciāliste
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Dundagas Mākslas un mūzikas skolas jaunais gads

Filma “100 gadi esības vējos” “Dundagas novada atklātās sacensības 
pludiņmakšķerēšanā 2018” 

(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Ceram uz komunikāciju un sa-

darbību, tad arī rezultāti būs!  Ar 
vecāku sapulces un Izglītības ies-
tādes padomes sēžu protokoliem, 
kuros izlasāms viss, par ko runāts 
un kas lemts, var iepazīties Dun-
dagas novada mājaslapā, sadaļā 
“Izglītība”→ “Dundagas Mākslas 
un mūzikas skola”. 

Kalendārs šogad par pirmo 
skolas dienu izvēlējās 3. septem-
bri. DMMS vēra durvis 235 izglī-
tojamajiem trīs interešu izglītības 
un deviņās profesionālās ievirzes 
izglītības programmās. Plānojam 
Dundagas novada domē saskaņot 
vēl vienu interešu izglītības prog-
rammu, kurā vokālās prasmes va-
rēs apgūt dziedošie mākslinieki, 
kā arī mūzikā padziļināti izglīto-
sies DMMS absolventi. 

Šis ir pirmais mācību gads 
Dundagā sešiem jauniem skolo-
tājiem – Dacei Kirilko, kura pa-
sniegs kompozīciju, gleznošanu 
jaunākajās klasēs, kā arī mākslas 
valodas pamatus, pianistei Sand-

rai Kārkliņai, saksofona spēles 
skolotājam Jānim Popelim, vokā-
lās mūzikas pasniedzējai Megijai 
Kristai Strautmanei, ģitārspēles 
skolotājiem Pēterim Ločmelim un 
Ernestam Zviedrim.

Septembra pirmajās nedē-
ļās ir nostabilizējies izglītojamo 
skaits visās izglītības program-
mās. Interešu izglītības prog-
rammā “Deja.Mūzika.Māksla” 
izglītojas 23 pirmsskolas vecuma 

bērni, Kolkā sagatavošanas kla-
sē “Mūzika” mācās trīs audzēk-
ņi, sagatavošanas klasē “Vizuāli 
plastiskā māksla” 12 audzēkņi, 
“Sensus” šogad pulcē 63 dejot-
gribētājus, profesionālās ievirzes 

izglītības programmās mūzikā ir 
68 izglītojamie, no tiem 20 mācās 
Kolkā, profesionālās ievirzes izglī-
tības programmā “Dejas pamati” 
mācās deviņi, bet profesionālās 
ievirzes izglītības programmā 
“Vizuāli plastiskā māksla” ir 55 
audzēkņi.

Jaunais mācību gads jau rit 
pilnā sparā, skolēni kopā ar pe-
dagogiem gatavojas šī gada valsts 
konkursiem. Pavisam drīz jau būs 
pirmās tehniskās ieskaites mūzi-
ķiem un starpskates mākslinie-
kiem. Audzēkņiem un viņu sko-
lotājiem novēlu lielisku mācību 
gadu, lai daudz zinātkāres un ne-
pietrūkst motivācijas darboties, 
daudz radošu sasniegumu kon-
kursos un ikdienišķi mazas, bet 
nozīmīgas uzvaras katrā nodarbī-
bā! Audzēkņu vecākiem novēlu 
izturību, viedumu un gandarīju-
mu par bērniem. Tiksimies jaunās 
izstādēs un koncertos!

Dace Čodera, 
Dundagas Mākslas un 

mūzikas skolas direktore 

Nu jau trešo gadu pēc kārtas 
Dundagā 8. septembrī norisinājās 
sacensības pludiņmakšķerēšanā, 
kurās piedalījās 26 pieaugušie un 
deviņi bērni. Sportisti bija ieradu-
šies no Rīgas, Ogres, Talsiem, Prie-
kules, Mērsraga. Protams, bija arī 
vietējie dundadznieki.

Iepriekšējā nedēļā treniņos 
sportistu lomi trijās stundās svār-
stījās no 4 līdz 6 kg. Lomos pārsva-
rā bija raudiņas, arī daži ruduļi, pa 
kādam asarītim. Lai gan zivis nebi-
ja lielas, to daudzums, salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem, priecēja.

Makšķerēšana pieaugušajiem 
notika divās kārtās divās zonās. 
Trīs stundas makšķerēja izlozētajos 
sektoros A un B, tad bija sektoru 
maiņa.

Bērniem viena kārta bija divas 
stundas izlozētajos sektoros.

Pirmajā kārtā zivju lomi vairs 
nebija tik iespaidīgi kā treniņos. 
Labāko sportistu lomi svēra ma-
zāk par trīs kilogramiem. A zonā 
1. vieta Guntim Sulam, 2. vieta 
Gatim Sudmalam, 3. vieta Igoram 
Kudem. B zonā 1. vieta Jānim Blū-
mentālam, 2. vieta Artūram Bērzi-

ņam, 3. vieta Raimondam Purni-
ņam.

Pēc pirmās kārtas sportistus 
cienāja ar zupu.

Otrajā kārtā spraigā cīņā A 
zonā 1. vieta Gatim Sudmalam, 
dalītā  2./3. vieta Mārim Dubovi-
čam un Aigaram Rudzikam. B zonā 
1. vieta Artūram Bērziņam, 2. vieta 
Raimondam Purniņam un 3. vieta 
Andrim Dolganovam.

 Bērnu grupā 1. vieta Nikam 
Auderam (Priekule), 2. vieta Mar-

kam Sudmalam (Dundaga), 3. vie-
ta Ralfam Kučinskim (Dundaga).

Pēc saspringtas cīņas, kur 
pirmā vieta tika noskaidrota, no-
sverot pēdējo sektora lomu, pie-
augušo grupā 1. vietā Artūrs Bēr-
ziņš (Talsi), 2. vietā Gatis Sudmals 
(Dundaga), 3. vietā Raimonds 
Purniņš (Rīga), 4. vietā Guntis Sula 
(Dundaga), 5. vietā Andris Dolga-
novs (Rīga), 6. vietā Ivs Brūders 
(Priekule).

Specbalva par kopējo lielāko 

svaru Artūram Bērziņam (Talsi) – 
“Milwaukee” urbjmašīna par 300 
eiro.

Lielāko zivi, 330 gramu ruduli, 
izvilka Stepans Gluško (Rīga).

Pēc sacensībām sportisti va-
rēja iet pirtī un baudīt vakariņas, 
kuras bija sarūpējuši pasākuma 
organizatori.

Organizatori saka lielu paldies 
Arvim Heniņam, Dainim Blūmen-
tālam, Santai Sulai, Jānim Blūmen-
tālam, Jānim Grīnbergam, Guntim 
Sulam, Mārim Dubovičam un pa-
sākuma atbalstītājiem Gatim Sud-
malam, Modrim Zingnikam, Arnim 
Nepartam, Vitālijam Nazarovam, 
SIA “Ints”, IK “Foto jums”.

Tiekamies nākamgad!
Jānis Blūmentāls 

12. septembrī Kolkā filmēja 
vienas no pēdējām epizodēm 
filmai “100 gadi esības vējos”, 
kuras pirmizrāde plānota 11. no-
vembrī filmu festivālā “Lielais 
Kristaps” kinoteātrī “Splendid 
Palace”.

Dokumentālā filma ir stāsts 
par Latvijas vienaudžiem, kas, ne-
skatoties uz cienījamo vecumu un 
garajā mūžā piedzīvoto, joprojām 
ir aktīvi un dzīvespriecīgi. Viena 
no divpadsmit filmas varonēm ir 
arī kolceniece Fanija Budovska.

Filma tapa vairākus gadus. 
Pašā sākumā bija raidījums par 
simtgadnieci Martu. Filmas ide-
jas autors un producents Lūkass 
Mairis Marcinkevičs saka, ka tam 
prasījās turpinājums, bet ne vairs 
kā raidījums. Un pamazām radās 
doma apzināt Latvijas simtgad-
niekus un viņu acīm veidot stās-
tu par Latviju. Sākumā nebija ne 
filmēšanas grupas, ne scenārija, 
ne finansējuma. Filmas stāsts un 
arī nosaukums nācis lēnām. Fil-
mas vēstījuma pamātā ir filmas 
režisores un scenārija autores 
Ludmilas Ikeres grāmata “Esības 
vējos”. Gunta Ikere atklāj, ka vārdi 
“esības vējos” visspilgtāk raksturo 
filmas varoņu stāstus.

Filmā netiks atspoguļotas va-
roņu biogrāfijas, tās būs epizodes 
un atmiņas no simtgadnieku dzī-
ves, tās stāstīs, kā cilvēki dažādās 
dzīves situācijās pieņēmuši lēmu-
mus un izdarījuši izvēles.

Filmas operators Valdemārs 
Helmanis saka, ka filma sastāv 
no pērlītēm. Katrs stāsts ir pērle, 
atliek tikai katrai atrast filmā īsto 
vietu. Filmas montāžas režisore 
Gunta Ikere atzīst, ka būs grūti no 
visa safilmētā materiāla, kas vese-
lu mēnesi pārskatīts katru dienu 
sešas stundas dienā, atlasīt pašus 
spilgtākos un trāpīgākos momen-
tus.

Filmas simbols ir ozols. Tas 
ir tikpat sīksts kā latviešu tauta, 
tas raksturo latviešu ceļu cauri 
simtgadei. Valdemārs Helmanis: 
“Filmas mērķis ir parādīt tautas 
vitalitāti, kā iziet cauri visiem no-
tikumiem. Svarīga ir šo cilvēku 
vērtību sistēma un garīgā dimen-
sija, kas palīdzēja viņiem izdzīvot 
grūtos laikus.”

Jau tagad par filmu interesi iz-
rādījušas Vācija, Itālija, Norvēģija 
un pat Brazīlija.

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste



2018. gada OKTOBRIS6  DUNDADZNIEKS

Noslēdzies būtisks posms 
Ziemeļkurzemes Reģionālās 
slimnīcas Diagnostikas nodaļas 
modernizācijā, kas ļāvis uzlabot 
izmeklējumu kvalitāti un ieviest 
jaunus pakalpojumus.

Diagnostikas nodaļas moder-
nizācijā Ventspils un Talsu filiāles 
slimnīcās ieguldīti aptuveni 2,4 
milj. eiro, no tiem 85% ir ERAF 
finansējums, 9% valsts budžeta 
līdzekļi un 6% Ziemeļkurzemes 
Reģionālās slimnīcas finansējums.

Diagnostikas nodaļas mo-
dernizācijas I kārtas noslēgums 
pavēris jaunas diagnostikas ie-
spējas radiologu un citu specia-
litāšu ārstiem – Ziemeļkurzemes 
Reģionālās slimnīcas rīcībā esošās 
diagnostiskās iekārtas ļauj veikt 
diagnostiku pasaules līmenī.

Mēs visi ar aizrautību apgūs-
tam mūsdienu tehnoloģijas, tā-
pat arī medicīnas speciālistiem 
jaunākās paaudzes medicīnas 
iekārtas ir izaicinājums un jaunas 
iespējas agrīni atklāt onkoloģiskās 
saslimšanas, kas ir būtisks faktors 
savlaicīgas slimību ārstēšanas uz-
sākšanai, iespēja diagnosticēt pa-
taloģijas sākuma stadijā.

Diagnostikas nodaļas moder-
nizācijas gaitā Ventspils slimnīcā 
iegādātas vairākas jaunākās teh-
noloģijas medicīniskās iekārtas.

v Magnētiskās rezonanses 
iekārta ir pilnībā digitalizēta, tai 
ir universāla komplektācija, kas 
nodrošina plaša spektra izmek-
lējumus ar vismodernākajām 
izmeklēšanas metodēm – spe-
cializētas, ļoti augstas kvalitātes 
programmas neiroloģijai, ķirurģi-

jai, traumatoloģijai un citām spe-
cialitātēm. Pateicoties unikālajām 
tehnoloģijām, izmeklējumam ir 
daudz augstāka izšķirtspēja, kas ir 
īpaši būtiski onkoloģisko slimību 
agrīnai diagnostikai, kā arī dažā-
dos asinsvadu, galvas, mugurkau-
la, vēdera un citos izmeklējumos.

Jauni magnētiskās rezonanses 
(MR) pakalpojumi:

 krūšu dziedzeru MR izmek-
lējums;

 videnes orgānu (sirds, barī-
bas vada u.c.) MR izmeklējums;

 MR angiogrāfija kakla daļai 
bez kontrastvielas;

 visa ķermeņa MR skrīninga 
izmeklējums;

 žokļa locītavas MR izmeklē-
jums.

v Digitālā mamogrāfijas ie-
kārta aprīkota ar inovatīvām teh-
noloģijām, tā nodrošina augstu 
izmeklējuma kvalitāti. Iekārtai ir 
vislabākie izšķirtspējas rādītāji, 
kā arī viszemākā starojuma deva 
standarta izmeklējumiem. Papil-
du 2D mamogrāfijas skrīningam 
iekārta ir aprīkota ar 3D tomo-
sintēzes attēlveidošanu, kas ļauj 
veikt daudz precīzāku diagnostiku 
izmeklējumam (valsts apmaksā-
tam pakalpojumam nepiecieša-
mības gadījumā tiek pielietota arī 
tomosintēze). Ar Nacionālā vese-
lības dienesta uzaicinājuma vēs-
tuli sievietēm vecumā no 50 līdz 
69 gadiem mamogrāfijas izmek-
lējumi ir bez maksas. No 2018. 
gada krūts un dzemdes kakla vēža 
profilaktiskās pārbaudes var veikt 
arī tad, ja uzaicinājuma vēstule 
nav paņemta līdzi (piemēram, ja 

tā ir nozaudēta vai tikusi nosūtīta, 
bet nav saņemta). Informācija par 
sievietei nosūtītās uzaicinājuma 
vēstules numuru un nosūtīšanas 
datumu ārstniecības iestādēs ir 
pieejama elektroniski. Plašāka in-
formācija par profilaktiskām pār-
baudēm pieejama http://www.
vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-apru-
pes-pakalpojumi/veza-savlaici-
gas-atklasanas-programma/kas-
ir-veza-profilaktiskas-parbaudes.

v Jauni mamogrāfijas pakal-
pojumi:

 mamogrāfija ar tomosintēzi 
abām krūtīm, katrai divās projek-
cijās ar radiologa slēdzienu.

v Rentgenogrāfijas iekārta. 
Stacionārā digitālā radiogrāfijas 
iekārta nodrošina universālas 
rentgena caurskašu iekārtas funk-
cijas, ar kuru var veikt gan visas 
caurskašu iekārtas manipulācijas, 
gan endoskopiskās un uroloģis-
kās procedūras, visa mugurkaula 
izmeklējumus zem slodzes, tēmē-
tos uzņēmumus u.c. Iekārta ļauj 
veikt visu veidu izmeklējumus no 
galvas līdz kājām bez pacienta po-
zīcijas maiņas, jo pacienta galdu 
iespējams regulēt nepieciešamajā 
augstumā un leņķī. Iekārta aprī-
kota ar stāvstatīvu vertikālajām 
ekspozīcijām, kas ļaus veikt kva-
litatīvus izmeklējumus gulošiem 
pacientiem. Vēl iekārta ir aprīkota 
ar programmatūru ortopēdijas at-
tēlu automātiskai savietošanai un 
kājas vai mugurkaula attēlošanai 
visā garumā. Ar šo iekārtu iespē-
jami arī rentgenoskopiski izmek-
lējumi, tādējādi līdzšinējo divu 
iekārtu – rentgena un rentgeno-

skopa vietā iespējams strādāt ar 
vienu iekārtu, kas ir liels ieguvums 
gan pacientiem, gan medicīnas 
speciālistiem.

v Ultrasonogrāfijas iekārta. 
Papildus standarta izmeklēju-
miem iekārtai ir arī elastogrāfijas 
režīms, kas, pamatojoties uz audu 
elasticitātes dažādām rakstur
īpašībām, ļauj atšķirt ļaundabīgu 
veidojumu audus no neapzinā-
tiem audiem. Iekārta aprīkota ar 
virtuālu attēlu sapludināšanas 
programmu, kas ļauj automātis-
ki sapludināt ultrasonogrāfijas 
attēlu ar datortomogrāfijas (CT) 
vai magnētiskās rezonanses (MR) 
attēlu, lai iegūtu īpaši detalizētu 
informāciju par izmeklējamo or-
gānu vai apvidu. Papildus iekārta 
aprīkota arī ar virtuālu 3D reālā 
laika navigācijas programmu inva-
zīvu procedūru jeb biopsiju veik-
šanai. Šī programmatūra ir ļoti bū-
tiska precīzas agrīnās diagnostikas 
nodrošināšanai onkoloģijas jomā, 
kā arī uroloģisko, aknu, nieru un 
vairogdziedzera slimību diagnos-
tikai.

v Jauni ultrasonogrāfijas pa-
kalpojumi:

 nieru, urīnceļu, prostatas 
transabdominālā ultrasonogrāfi-
ja.

v Endoskopijas iekārta. Jau-
nā augstas izšķirtspējas iekārta 
nodrošina uzlabotu vizualizāciju 
un līdz ar to ievērojami precīzāku 
diagnostiku (īpaši agrīno) un ār-
stēšanu. NBI gaismas filtru režīms 
ļauj atšķirt patoloģiskus audus jau 
pašā slimības sākumā, izvērtējot 
mikrokapilāru tīklojumu. Iekārtas 

tehniskie parametri un komplek-
tācija pacientiem nodrošinās āt-
rākus, precīzākus un nesāpīgākus 
izmeklējumus.

Iekārtas tika iegādātas, patei-
coties Ziemeļkurzemes Reģionā-
lās slimnīcas vadībai, Ventspils pil-
sētas pašvaldībai, kā arī Saeimas 
deputāta, Ziemeļkurzemes Re-
ģionālās slimnīcas anesteziologa, 
reanimatologa Gundara Daudzes 
aktīvai līdzdalībai, izstrādājot un 
virzot projekta pieteikumu 2017. 
gada sākumā, kā arī sagatavojot 
iekārtu pamatojumus saskaņoša-
nai Veselības ministrijā.

Pieteikties diagnostiskajiem 
izmeklējumiem iespējams, zva-
not uz slimnīcas reģistratūras 
tālruni 63624665 vai ierodoties 
klātienē.

Papildus diagnostiskajām ie-
kārtām šogad projektā iegādātas 
arī operāciju iekārtas – laparo
skops Talsu filiāles slimnīcai, anes-
tēzijas iekārta operāciju blokam 
un autoklāvs un mazgāšanas ie-
kārta sterilizācijas nodaļai Vents-
pils slimnīcā.

 
 Viola Grinvalde, 

SIA “Ziemeļkurzemes 
Reģionālā slimnīca” sabiedris-

ko attiecību speciāliste

Atjaunots Zēņu dīķa aizsprosts

Modernizēta Ziemeļkurzemes slimnīcas Diagnostikas nodaļa 

Septembrī Kolkas pagastā 
atjaunots Zēņu dīķa aizsprosts. 
Tas tika izpostīts, kad šā gada 
sākumā, strauji ceļoties ūdens 
līmenim, to pārrāva straume un 
ūdens aiztecēja uz jūru, pa ceļam 
salaužot tiltiņu, izskalojot un iz-
gāžot vairākus kokus. 

Jau pavasarī deputāti lēma 
par finansējumu dambja atjau-
nošanai, piešķirot  8942,11 eiro 
no dabas resursu nodokļa ieņē-
mumiem.  

Nu dīķī izbūvēts jauns pama-
tīgs aizsprosts, un, lai gan va-
sarā dīķa gultne aizauga ar zāli 

un krūmājiem, jau tagad ūdens 
pamazām atgriežas un piepilda 
1,33 ha lielo bedri. Darbus veica 
IK “Jūrmalnieki”.

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste 
Jau iepriekš vēstīts, ka 

2018. gada 21. martā SIA “Ziemeļ-
kurzeme” ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru noslēdza līgumu 
par Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda līdzfinansējumu ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīs-
tībai Dundagas novada Dundagā.

Atbilstoši iepirkuma procedū-
ras “Kanalizācijas un ūdensapgā-
des tīklu paplašināšana Dundagā” 
rezultātiem 2018. gada 31. jūlijā 
ar SIA “Ostas celtnieks” tika no-
slēgts līgums par būvdarbu veik-
šanu, savukārt atbilstoši iepirku-
ma procedūras “Būvuzraudzības 
pakalpojumi projektā “Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstī-
ba Dundagā, II kārta”” rezultātiem 
2018. gada 21. augustā ar SIA “Fir-
ma L4” tika noslēgts līgums par 
būvuzraudzību minētajā objektā.

Autoruzraudzības pakalpoju-

mu atbilstoši 2018. gada 26. sep-
tembrī noslēgtajam līgumam no-
drošinās SIA “Ekolat”.

Projekta “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Dundagā, II 
kārta” mērķis ir attīstīt un uzlabot 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un 
nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 
vienlaikus uzlabojot vides kvalitāti 
un nodrošinot iedzīvotājus ar nor-
matīvu prasībām atbilstošu dzera-
mo ūdeni. Projektā tiks realizēta 
jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 
3,19 km garumā, jauna kanalizā-
cijas spiedvada izbūve 0,81 km 
garumā, trīs jaunu kanalizācijas 
sūkņu staciju izbūve un jauna 
ūdensvada tīkla izbūve 1,1 km 
garumā, nodrošinot, ka izbūvēto 
kanalizācijas tīklu varēs izmantot 
208 iedzīvotāji, bet ūdensvada 
tīklam 64 iedzīvotāji.

Turpinās Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansētais 
projekts “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Dundagā, II kārta”
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SPORTS

Kolkas futbola komandas sasniegumi “Spēka diena 2018” 

Līdz 3. novembrim jāiesniedz  
pieteikumi sporta aktivitāšu  
finansiālam atbalstam 2019. gadā 

Dundagas novada pašvaldība aicina līdz 3. novembrim iesniegt 
pieteikumus finansiālā atbalsta saņemšanai sporta aktivitāšu realizē-
šanai Dundagas novadā 2019. gadā plānotajiem pasākumiem saskaņā 
ar Dundagas novada pašvaldības domes “Sporta aktivitāšu finansiālā 
atbalsta noteikumiem”, kas pieņemti 2017. gada 24. novembrī.

Ar “Sporta aktivitāšu finansiālā atbalsta noteikumiem” var iepazī-
ties vietnē www.dundaga.lv.

Informācijai: epasts ineta.aulika@dundaga.lv; tālrunis 29297797.

Volejbolisti jauno 
sezonu sāk ar uzvaru

Mazo volejbolistu panākumi Cēsīs 

2018. gada vasaras sezonā 
Kolkas futbola komanda piedalī-
jās Talsu novada atklātajā futbola 
čempionātā “7 pret 7”. Jau pirms 
sezonas tika izvirzīts mērķis – cīnī-
ties par pirmo vietu čempionātā! 
Bez Kolkas futbola komandas pie-
dalījās vēl septiņas komandas – FK 
“Laidze/TNSS”, “Sabile”, FK “Mērs-
rags”, “Vandzene”, “Artiuss”, “Val-
demārpils”, FK “Laidze II”. Čempio-
nātā tika izspēlēti divi apļi. Kolkas 
futbola komanda uzvaru svinēja 
12 spēlēs no 14, vienreiz cīnījās 
neizšķirti, vienreiz piedzīvoja zau-
dējumu. Rezultātā par septiņiem 
punktiem tika apsteigta otrās vietas 
īpašniece “Laidze/TNSS” un pārlie-
cinoši izcīnīta pirmā vieta turnīra 
kopvērtējumā. Par turnīra labāko 
spēlētāju komandu balsojumā tika 
atzīts Janeks Bite no Kolkas.

15. septembrī norisinājās Talsu 
un FK “Laidze” fināls kausa izcīņā 
futbolā “7 pret 7”. Kausa izcīņas sa-
censībās piedalījās sešas komandas 
– “Kolka”, “Ēdole”, “Artiuss”, “Sabi-
le”, FK “Laidze” un FK “Mērsrags”. 
Par turnīra uzvarētāju kļuva Ēdoles 
komanda. Kolkas futbola komanda 
izcīnīja trešo vietu, par turnīra labā-
ko uzbrucēju atzina Kolkas koman-
das spēlētāju Edgaru Grīnbergu.

23. septembrī norisinājās Kur-
zemes kausa izcīņa futbolā “7 pret 
7”. Turnīrā piedalījās astoņas ko-
mandas, kuras bija uzvarējušas 
savu novadu rīkotajos čempionā-
tos, – “Depo14” (Ventspils), FK 
“Ēdole” (Kuldīgas novads), “Me-
dze” (Grobiņas novads), “Piltene” 
(Ventspils novads), “Novadnieki” 
(Saldus novads), “EKO Kurzeme” 
(Liepāja), Kolkas futbola komanda 

(Talsu novads), kā arī turnīra rīkotāji 
FK “Laidze/TNSS”. Kolkas futbola 
komanda izcīnīja augsto trešo vietu.

Paldies visiem, kas veltīja savu 
laiku un finanses, lai pārstāvētu Kol-
kas futbola komandu šajos turnīros. 
Tie ir: komandas kapteinis Janeks 
Bite, spēlētāji – Elvijs Muņķevics, 
Edgars Grīnbergs, Romāns Žoluds, 
Aigars Aniņš, Kaspars Valbergs, Uģis 
Birkhans, Oskars Ašeradens, Jānis 
Golašinskis, Mairis Kehers, Henrijs 
Bordjugs, Madars Burnevics,  Jānis 
Rozenštams, Madars Kronbergs, 
Toms Tindenovskis, Jānis Čiekurs, 
Salvis Golašinskis, Jānis Zvirbulis, kā 
arī komandas pārstāvis visos jautā-
jumos Aivis Kuzmins.

Paldies Dundagas novada paš-
valdībai par finansiālo atbalstu tur-
nīru dalības maksu segšanai.

Madars Burnevics

22. septembrī Cēsīs notika 6. volejbola turnīrs 
“Cēsu kauss 2018”, kurā U-12 zēnu grupā piedalī-
jās 6 komandas – Vecumnieku NDSS, Kauņas SM 
“Starus”, Jēkabpils SS, Cēsu PSS un Dundagas vi-
dusskolas paši jaunākie spēlētāji – divas koman-
das.

Dundagas vidusskolas 1. komanda šajā turnīrā, 
smagi cīnoties, ieguva 1. vietu. Komandā spēlēja 
Harijs Zviedris, Tomass Silavs, Emīls Grīnerts, In-
gars Blumbergs, Francis Blūmentāls, Kevins Kra-
sons, Kristers Šulcs un Ernests Šmēdiņš. Trenere 
– Gundega Lapiņa.

Otrās  komandas spēlētāji  sacensībās piedalī-
jās pirmo reizi un turnīrā ieguva 6. vietu.

Gundega Lapiņa

15. un 16. septembrī Kuldīgā 
norisinājās 53. starptautiskais tur-
nīrs volejbolā “Kurzemes kauss”, 
kur ar labiem panākumiem startēja 
divas Dundagas jauno volejbolistu 
komandas. 

2004./2005. gadā dzimušo zēnu 
komanda astoņu komandu kon-
kurencē izcīnīja 2. vietu, bet 2006. 
gadā dzimušo un jaunāku zēnu gru-
pā sešu komandu konkurencē dun-
dadznieki ieguva 1. vietu.  

Turnīra dalībnieki bija no Tal-
linas, Poltsamā, Viļņas, Kuldīgas, 
Skrundas, Rīgas, Aizputes, Dunda-
gas un Talsiem. 

2004./2005. gadā dzimušo zēnu 

komandā spēlēja Elvis Engelbergs, 
Klāvs Alkšbirze, Aleksis Gorjunovs, 
Emīls Mauriņš, Arnolds Bergmanis, 
Eduards Neifelds, Rainers Blum-
bergs, Mareks Zumbergs. Labākais 
spēlētājs – Elvis Engelbergs. Trene-
re – Una Sila.

2006. gadā dzimušo un jaunāku 
zēnu grupā spēlēja Kristers Kandis, 
Ingars Blumbergs, Ralfs Jasinovičs, 
Indars Asars, Roberts Ludeviks, Ed-
gars Šmēdiņš, Andis Grubenbergs, 
Emīls Grīnerts, Kristers Šulcs, Kevins 
Krasons. Labākais spēlētājs – Indars 
Asars. Treneres – Una Sila un Gun-
dega Lapiņa.

Gundega Lapiņa 

22. septembrī Dundagā tika 
aizvadīta “Latvijas Spēka diena 
2018”, kuras mērķis bija rosināt 
sabiedrību domāt par veselīgu 
un aktīvu dzīvesveidu, kā arī ap-
zināties labas fiziskās formas no-
zīmi ikdienas dzīvē.

Spēka dienā dalībnieki sacen-
tās trīs vingrinājumos, tie bija 
pievilkšanās, pietupieni un plan-
ka. Pasākumā piedalījās 51 da-
lībnieks. Visi kopā pievilkās 308 
reizes, pietupās 3317 reižu, bet 

plankā sasniedza rezultātu – 1 
stunda un 5,27 minūtes.

Paldies par izturību visiem 
dalībniekiem un atbalstītājiem! 
Īpašs paldies Ilonai Ansbergai par 
sadarbību.

Priecājamies par Ģirtu Pet-
rovicu, kas sasniedza labāko re-
zultātu Kurzemē. Ar rezultātu 
kopsavilkumu varat iepazīties 
vietnē http://www.pievilksanas-
diena.lv/lv/rezultati.

Ieva Kristiņa
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Dundagas novada pašvaldības izdevums ″Dundadznieks″ 
Adrese: Pils 5-1, Dundaga, LV-3270.
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NOTIKUMU 
KALENDĀRS

v 10. oktobrī plkst. 17.00 Daces 
Čoderas prezentācija “Spēlē-
jam ilustratoros!”, 
plkst. 17.40 izstādes atklāšana 
Dundagas pilī. Izstāde būs aplū-
kojama līdz 31. oktobrim.
v 12. oktobrī plkst. 15.00 
Dundagas pilī Skolotāju dienas 
pasākums – pašvaldība sveic 
skolotājus, darba jubilārus, un 
skolotājus, kuri veicinājuši  
skolēnu sasniegumus.
v 13. oktobrī plkst. 16.00  
Kolkas tautas namā Sabiles ama-
tierteātris ielūdz uz dziesmu spēli 
vienā cēlienā – Ādolfs Alunāns 
“Mucenieks un muceniece”. 
Ieeja 2 eiro.
v 20. oktobrī plkst. 11.00 Dunda-
gas pilī jaundzimušo dundadz-
nieku uzņemšana novada saimē. 
v 23. oktobrī plkst. 13.00 Brīvā 
laika pavadīšanas centrā Jaunat-
nes starptautiskās programmu 
aģentūras reģionālais pasākums 
par iespējām programmās 
“Erasmus+” un “Eiropas  
solidaritātes korpuss”. 
v 27. oktobrī no plkst. 20.00 līdz 
23.00 Leģendu nakts Dun dagas 
pilī “Skaņu un gais mu spēles”.
v 27. oktobrī plkst. 16.00 Kolkas 
tautas namā spēlfilma “Homo 
Novus” pēc Anšlava Eglīša ro mā na 
motīviem. Režisore Anna Viduleja.
v 31. oktobrī no plkst. 15.00 
Brīvā laika pavadīšanas centrā 
Helovīna pasākums.
v 10. novembrī plkst. 14.00 Dun
dagas pilī zelta pāru godinā šana. 
v 11. novembrī plkst. 17.00 
lāpu gājiens un Lāčplēša dienai 
veltīts pasākums.
Vairāk informācijas par pa-

sākumiem un izmaiņām viet-
nē  www.dundaga.lv, sadaļā 

“Notikumu kalendārs”. 

Sirds, kas nenoslēdzas sevī, aug un piepildās ar prieku. 
Tas ir lielākais sirds dzīves noslēpums. Darot kaut ko citu labā, 

vislielākais labums tiek mums pašiem. (T. Manns)
Kolkas pensionāru apvienības ‘’Sarma’’ vārdā liels PALDIES 

Dundagas novada domei, Kultūras pils darbiniecei Smaidai un 
šoferim Edgaram par skaisto Senioru dienu!

PATEICĪBA

Novada uzņēmēji 
pieredzē pie suitiem 

ĪSTENO: IZPILDA:

SEMINĀRS
PAR BĒRNU UN  PUSAUDŽU ATKARĪBAS 
PAZĪMJU ATPAZĪŠANU, PROFILAKSI  
UN PALĪDZĪBAS IESPĒJĀM

PROJEKTS „SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA ORGANIZĒTI VIETĒJA MĒROGA PASĀKUMI SABIEDRĪBAS 
VESELĪBAS VEICINĀŠANAI UN SLIMĪBU PROFILAKSEI PAŠVALDĪBĀS” (IDENTIFIKĀCIJAS NR. 9.2.4.2/16/I/106) 

Pirmdien, 22.oktobrī no plkst. 16:00 līdz 18:00
Seminārs notiks Kolkas pamatskolā, Kolkā

Semināru vadīs psiholoģe Iveta Krūmiņa

Papildus informācija par semināru un pieteikšanās:  
Kolkas pamatskolas direktore Antra  Laukšteine, tālrunis 26317511

Kolkas tautas namā 13.oktobrī plkst. 16:00 

ielūdz Sabiles amatierteātris 
 

Ādolfs Alunāns 

„Mucenieks un 

Muceniece” 

 

Dziesmuspēle 1 cēlienā 

Darbojas: Rudīte Matisone, Lauris Valtmanis, Andris Millers, 
Māris Lācis, Iveta Sēruma, Gerda Zeberiņa, Jānis Pīlēģis,  
Ojārs Zaicis, Edgars Vesmanis 
 

 Scenogrāfs: Andris Millers,  
 Tērpu māksliniece: Līga Žimante,  
 Raimonda Paula mūzika Viļņa Bumbiera interpretācijā,  
 Režisore: Ziedīte Začeste,  
 Vokālā pedagoģe: Dace Zvirbule, 
 Skaņa: Agnis Vicinskis,  
 Sufliere: Dzintra Lunde 

               Ieeja 2 euro 

Mobilais mamogrāfs Dundagā 
31. oktobrī Dundagā pie Veselības centra Pils ielā 6 ieradīsies 

“Veselības centra 4” mobilais mamogrāfs. Aicinām sievietes izmeklēt 
krūtis! Mamogrāfs izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Pierakstīties pa tālruni 27866655! Sievietēm, kas saņēmušas uzai-
cinājuma vēstuli (tā ir derīga divus gadus kopš iesūtīšanas datuma) no 
Nacionālā veselības dienesta, valsts skrīninga programmā izmeklējumi 
ir bez maksas. Sievietēm ar ģimenes vai ārstējošā ārsta norīkojumu par 
izmeklējumu jāmaksā līdzmaksājums –  2,85 eiro. Sievietēm ar ģimenes 
vai ārstējošā ārsta norīkojumu, ja ārstam nav līgumattiecību ar Nacionālo 
veselības dienestu, par izmeklējumiem jāmaksā pilna maksa.

Pirms pieteikt pierakstu, lūgums sagatavot personas kodu un savu tāl-
ruņa numuru!

Pirms apkures sezonas iztīri  
skursteni un ierīko dūmu detektoru! 

Pēc siltās un saulainās vasaras laiks strauji kļuvis vēsāks, un, kā 
katru gadu, sākoties aukstam laikam, pieaug ugunsgrēku skaits, kuru 
iespējamais iemesls ir saistīts ar apkures lietošanu – netīrītiem dūm-
vadiem, bojātām apkures ierīcēm un nepareizu to lietošanu. Tādēļ 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iztīrīt ēku dūmva-
dus, pārbaudīt apkures ierīces un uzstādīt telpās dūmu detektorus!

17. septembrī Kuldīgā notika 
projekta “UNESCO tūrisms” part-
neru darba grupas sanāksme, kurā 
piedalījās divi Dundagas novada 
pašvaldības pārstāvji. Sanāksmē ap-
sprieda un analizēja paveikto, part-
neri detalizēti tika iepazīstināti ar 
nosacījumiem projektā paredzēto 
drukājamo materiālu izstrādei, tika 
izskatītas projekta partneru plāno-
tās investīcijas, projekta ieviešanas 
aktivitātes un gaita, tai skaitā At-
vērto kafejnīcu dienu rīkošana Lat-
vijā. Kā eksperimentāls pasākums, 
apvienojot Slīteres ceļotāju dienas 
un Atvērto kafejnīcu dienas, tas plā-
nots arī Dundagas novadā nākamā 
gada jūnijā, uz kuru aicinās novada 
tūrisma uzņēmējus, vietējos māj-
ražotājus, arī ģimenes, vietējos ie-
dzīvotājus, kas ikdienā nav saistīti 
ar uzņēmējdarbību un ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanu, bet kas ir 
gatavi Atvērto kafejnīcu dienās sa-
vas kulinārās prasmes iznest ārpus 
telpām – turpat savās sētās, lai in-
teresenti varētu kulināro piedāvāju-
mu izgaršot un izzināt.  

18. septembrī aktīvākie tūrisma 
uzņēmēji no visiem projektā iesais-
tītajiem reģioniem ieradās Jūrkalnē, 
kur sākās pieredzes apmaiņas ceļo-
jums pa suitu zemi. Dundagas nova-
du pārstāvēja seši novada tūrisma 
uzņēmēji un viens pašvaldības pār-
stāvis.  Ceļojums sākās ar Jūrkalnes 
luterāņu baznīcas apmeklējumu. 

Turpinājumā dalībniekiem tika izrā-
dīta Jūrkalnes bibliotēka, kuras otra-
jā stāvā ierīkota studija jeb aušanas 
darbnīca un telpas vietējo iedzīvo-
tāju mūžizglītības nodrošināšanai. 
Jūrkalnes tautas namā bija tikšanās 
ar kokļu meistaru. Viņš stāstīja par 
tautiskās kokles darināšanu un da-
žādo pielietojumu, rādīja paraugus. 
Tālāk dalībnieki apmeklēja Vētras 
muzeju, maizes cepējus, “Bērziņu” 
māju saimniekus, kas maizi cep pēc 
sentēvu receptēm, paviesojās pie 
kalēja. Alsungas Spēlmaņu krogā 
notika suitu ēdienu gatavošanas 
meistarklase. Šeit varēja apskatīt 
Alsungas muzeju, Alsungas pili, ap-
meklēt amatu glabātuvi “Suitu rija”, 
aušanas darbnīcu “Pūra lāde” un 
keramikas darbnīcu.

Mūsu uzņēmēji pasākumā ie-
pazina suitu nemateriālo kultūras 
mantojumu, kulināro mantojumu, 
vēroja “Suitu sievu” un “Suitu dūde-
nieku” priekšnesumus, uzklausīja 
stāstus par labās prakses piemē-
riem uzņēmējdarbībā un kultūras 
jomā, apzināja to nozīmi suitu kul-
tūrvēsturiskā mantojuma saglabā-
šanā un tūrisma attīstībā.

Pieredzes apmaiņas brauciens 
tika līdzfinansēts no Igaunijas–Lat-
vijas pārrobežu sadarbības prog-
rammas līdzekļiem projektā “Mazo 
etnisko kultūrtelpu attīstība un po-
pularizēšana kā tūrisma galamērķis”.

Ilze Šteine, projekta vadītāja


