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DUNDAGAS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVS  IZDEVUMS

DUNDADZNIEKS

Nozīmīgāko 2019. gada pasākumu kalendārs 

Viesmākslinieku koncerti, izrādes, filmas, tikšanās ar 
interesantiem cilvēkiem, izstādes… 

Informācijai par pasākumiem sekojiet līdzi novada 
mājaslapā, “Dundadzniekā”, afišās.  

Septembrī Decembrī  

Februārī 
v 16. februārī bērnu dziesmu konkurss “Dundagas 
balss pavēlnieks”

Martā 
v 1. martā izrāde bērniem “Noslēpumu sala” un vakarā 
pieaugušajiem humora šovs “Briseles kāposti”
v 8. martā Sieviešu dienas pasākums Brīvā laika pava-
dīšanas centrā 
v 23. martā Novada talantu koncerts Kolkā 
v 25. martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
pasākums
v 30. martā Novada talantu koncerts Dundagā

Aprīlī 
v 21. aprīlī Lieldienu pasākums Dundagā un Kolkā 

Maijā 
v 4. maijā “Skunstigs rikts iekš Dundags pus” – atklāsim 
kādu  interesantu, bet aizmirstu vietu mūsu  novadā
v 4. maijā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunoša-
nas dienas pasākums Kolkā
v 11. maijā Ģimenes diena  Dundagā 
v Skolēnu godināšanas pasākums
v 18. maijā Muzeju nakts Kubalu skolā – muzejā
v 18. maijā Muzeju nakts

Jūnijā 
v 1., 2. jūnijā Mājas kafejnīcu dienas/Slīteres ceļotāju 
dienas
v Sezonas atklāšanas pasākums Dundagas pils parkā ar 
zaļumballi
v 20. jūnijā Jāņu ielīgošanas pasākums Dundagā
v Jāņu pasākums Kolkā
v Herberta Dorbes atceres pasākums Kubalu skolā – 
muzejā

Jūlijā 
v 13. jūlijā Jūras svētki Kolkā 
v 20. jūlijā Sklandraušu festivāls Dundagā
v Mākslas plenērs Līvzeme Maz irbē 

Augustā 
v 3. augustā Lībiešu svētki Mazirbē
v Sporta diena un zaļumballe parkā
v 31. augustā – Senās uguns nakts un stafetes skrējiens 
“Sirdspuksti jūrai”

Septembrī 
v 2. septembrī Zinību diena Dundagā 
v 7. septembrī Salidojums Kubalu skolā – muzejā
v Izrāde bērniem
v Miķeļdienas dzejas tirgus Kolkā 
v 29. septembrī Senioru dienas koncerts Dundagā

Oktobrī
v Skolotāju dienas pasākums
v Jaundzimušo uzņemšana novada saimē
v 26. oktobrī Leģendu nakts Dundagas pilī 

Novembrī 
v 11. novembrī Lāčplēša diena Dundagā, Kolkā 
v 17. novembrī Valsts svētku pasākums Dundagā
v 18. novembrī Valsts svētku pasākums Kolkā 

Decembrī 
v 7. decembrī Pils egles iedegšana Dundagā 
v 12. decembrī Egles iedegšana Kolkā 
v Ziemassvētku koncerts Dundagā 
v Pirmsskolas bērnu eglītes pasākumi Vīdāle, Kolkā, 
Dundagā
v Ziemassvētki Kubalu skolā – muzejā
v 28. decembrī Vecgada balle Kolkā 
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Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti pieejami  

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

DOMES ZIŅAS
27. decembra domes 
sēdē deputāti nolēma

v Kolkas pagasta pārvaldei no-
rakstīt izdevumos ilglaicīgo debito-
ru parādus par 268,04 eiro, kam pa-
gājis parāda piedziņas iespējamības 
termiņš.

v Atsavināt Dundagas novada 
pašvaldības īpašumā esošu kus-
tamo mantu – automašīnu Dacia 
Logan 9 rakstiskā izsolē ar nosacīto 
sākuma cenu 500,00 eiro.

v Piešķirt biedrībai “Kolkas 
radošā grupa” līdzfinansējumu 
120,00 eiro apmērā projekta “Austu 
lakatu iegāde Kolkas lībiešu dzies-
mu ansamblim “Laula”” realizācijai.

v Ierosināt nekustamo īpašu-
mu “Pašvaldības ceļa Tūļi posms” 
atsavināt par 136,92 eiro un nekus-
tamo īpašumu “Pašvaldības ceļa 
Tūļi posms 2” atsavināt par 33,08 
eiro.

v Apstiprināt Ivaru Petrovicu 
par nekustamā īpašuma “Saules 
iela 11” ieguvēju par nosolīto cenu 
4850,00 eiro.

v Apstiprināt Dundagas nova-
da domes 2018. gada 27. decem-
bra saistošos noteikumus Nr. 10 
“Par Dundagas novada pašvaldības 
2018. gada budžeta grozījumiem”. 

v Paredzēt 2019. gada budžetā 

PAZIŅOJUMS 
Sanāksme par radiotorņa būvniecību 
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas telpās 

Dundagā, Pils ielā 14, 17. janvārī plkst. 15.00  rīko sanāksmi projektam 
«Radiotornis ar ievadu apakšstacijā «Dundaga»».

Ierosinātājs: akciju sabiedrība “Latvenergo”.
Projekta nosaukums: “Radiotornis ar ievadu apakšstacijā “Dunda-

ga””.
Paredzētās būvniecības norises vieta: Augstsprieguma  

apakšstacija Nr. 162 “Dundaga”, Dundaga, zemes vienības kad.  
Nr. 88500200187.

Informācija par būvniecības procedūru: tehniskais projekts ir 
izstrādāts atbilstoši: būvniecības likuma prasībām, spēkā esošajiem 
MK noteikumiem un pašvaldības Būvvaldes norādījumiem. Tehniskais 
projekts jāsaskaņo ar: visiem attiecīgajā teritorijā esošo pazemes 
komunikāciju īpašniekiem; juridiskajām organizācijām un fiziskajām 
personām (zemes īpašniekiem, kuru īpašumu šķērso projektējamā 
radiotorņa un tā infrastruktūras līnijas); VAS “Elektroniskie Sakari”; AS 
“Augstsprieguma Tīkls”; AS “Latvenergo” ITT Reģionālās ekspluatāci-
jas Kabeļu dienestu.

Paredzētā radiotorņa darbības apraksts: plānotais radiotornis ir 
nepieciešams AS “Latvenergo” telemehānikas tīkla palielināšanai, mo-
dernizācijai, jaunu AS “Sadales tīkli” objektu (transformatoru, jaudas 
slēdžu) pieslēgšanai Dundagas apkārtnē, kas ļautu tos attālināti vadīt. 
Plānotais radiotornis atrastos iespējami tuvu apakšstacijas teritorijai, 
tehniski piemērotākā vietā, kas atbilst 72 metrus augstā radiotorņa 
būvniecībai, ir blakus esošajā pašvaldībai piederošajā zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0121. Radiotorņa būvniecībai ne-
pieciešama neliela daļa, apt.120 m2, pašvaldības zemes. 

Dundagas novada iedzīvotāju ieguvumi pēc radio torņa izbūves un 
darbības: samazināsies elektroenerģijas atslēgumu laiki, jo būs iespē-
ja operatīvāk pārslēgt bojātās elektrolīnijas, lai piegādātu elektroener-
ģiju; papildus tiek plānota SIA “Tele2” mobilā operatora bāzes stacijas 
izvietošana, kas Dundagas iedzīvotājiem uzlabos mobilā tīkla zonas 
pārklājumu un palielinās mobilā datu pārraides tīkla kapacitātes 5G 
tīkla izvēršanai; nākotnē plānots izvietot citu mobilo operatoru bāzes 
stacijas. 

Informācija par paredzēto radiotorni: interesenti iegūt informāciju 
par paredzēto radiotorni var:

v AS “Latvenergo” interneta mājaslapā www.latvenergo.lv;
v Dundagas novada pašvaldībā darba laikā un pašvaldības 

mājaslapā.
Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus var iesniegt līdz 2019. gada 

17. februārim: AS “Latvenergo” Rīgā, Ventspils ielā 58, tālr. 67728900.

finansējumu 43 594 eiro apmērā 
ilgstošas sociālās aprūpes un so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumu 
apmaksai sešām personām SIA 
“Dundagas veselības centrs” un 
apstiprināt SIA “Dundagas veselī-
bas centrs” vienas personas dienas 
izmaksas ilgstošajā sociālajā aprū-
pē 2019. gadā – 2. aprūpes līmenis 
25,72 eiro, 3. aprūpes līmenis 27,61 
eiro, 4. aprūpes līmenis 28,73 eiro.

v Paredzēt 2019. gada budžetā 
finansējumu 10 357,00 eiro apmērā 
ilgstošas sociālās aprūpes pakalpo-
jumu apmaksai astoņām personām 
Dundagas aprūpes namā “Stacija”.

v Palielināt SIA “Kolkas ūdens” 
pamatkapitālu ar finanšu ieguldī-
jumu, ieguldot SIA “Kolkas ūdens” 
pamatkapitālā Dundagas nova-
da pašvaldības finanšu līdzekļus 
23 740 eiro apmērā. Uzdot SIA 
“Kolkas ūdens” valdei organizēt un 
veikt dokumentu sagatavošanu un 
iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā.

v Paredzēt 2019. gada budžetā 
finansējumu 15 884,00 eiro apmē-
rā biedrības “Dundagas bērnu die-
nas centra “Mājas”” deleģējamo 
uzdevumu izpildei. Līdzekļus par 
elektroenerģiju, apkuri, komunā-
lajiem pakalpojumiem iekļaut PII 
“Kurzemīte” 2019. gada budžetā.

v 2019.gada budžetā iekļaut 

finansējumu veselības aprūpes 
pieejamības nodrošināšanai SIA 
“Ziemeļkurzemes reģionālā slimnī-
ca” novada iedzīvotājiem 2000 eiro 
apmērā.

v Paredzēt 2019. gada budžetā 
finansējumu 800,00 eiro apmērā 
dokumentālai filmai “Es dzīvoju 
priecīgi” par mūsu novadnieku, 
ievērojamu latviešu rakstnieku un 
publicistu Arnoldu Auziņu.

v Saistībā ar skatāmo jautāju-
mu “Par Dundagas novada pašval-
dības amatu klasifikācijas katalogu” 
deputāti lēmumu nepieņēma, bet 
ierosināja veikt pašvaldības Cen-
trālajā administrācijā funkcionālo 
auditu (par darbinieku noslogoju-
mu, veicamo darbu apjomu u.c.), 
pieaicinot auditoru. Uz Finanšu 
komitejas sēdi janvārī sagatavot ne-
pieciešamā finansējuma aprēķinu.

v Paredzēt 2019. gada budžetā 
finansējumu 200,00 eiro apmērā 
projektam – konferencei un kon-
certam “Aizvestajiem” realizācijai.

v Paredzēt 2019. gada budžetā 
Kolkas senioru apvienībai “Sarma” 
finansējumu 1000,00 eiro apmērā 
saskaņā ar pasākumu plānu.

v Apstiprināt grozījumus un 
papildinājumu Dundagas novada 
domes Interešu izglītības program-
mu finansēšanas kārtībā.

v Apstiprināt grozījumus Dun-
dagas novada Interešu izglītības 
programmu izvērtēšanas un mērķ-
dotācijas sadales komisijas Noliku-
mā.

v Apstiprināt Santu Sulu, spe-
ciālisti jaunatnes un tautas jaun-
rades lietās, Dundagas novada 
Interešu izglītības programmu iz-
vērtēšanas un finansējuma sadales 
komisijas sastāvā.

v Atstāt Dundagas novada So-
ciālā dienesta lēmumu Nr.2-6/482 
“Par sociālā pakalpojuma piešķirša-
nu” negrozītu.

v Noteikt nekustamajam īpa-
šumam “Skolotāju māja 2”–8 statu-
su – “speciālistam izīrējamā dzīvo-
jamā telpa”.

v Piešķirt palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā un slēgt līgu-
mu par īres tiesībām nekustamajā 
īpašumā “Skolotāju māja 2”–8 uz 
laiku līdz 31.12.2021.

v Piešķirt palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā un slēgt līgu-
mu par īres tiesībām nekustamajā 
īpašumā “Skolotāju māja 2”–9 uz 
laiku līdz 31.12.2021.

v Piešķirt palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā un slēgt līgu-
mu par īres tiesībām nekustamajā 
īpašumā “Skolotāju māja 2”–7 uz 
laiku līdz 31.12.2021.

v Reģistrēt personu palīdzības 
sniegšanas reģistrā. 

v Atbrīvot deputātu Madaru 
Burnevicu no Dundagas novada 
pašvaldības pārstāvja Kurzemes 
plānošanas reģiona attīstības pado-
mē aizvietotāja amata. 

v Izdarīt grozījumus Dundagas 

novada pašvaldības Sporta komisi-
jas sastāvā, atbrīvojot no darba ko-
misijā komisijas priekšsēdētāju Anci 
Kristiņu.

v Izdarīt grozījumus Dundagas 
novada pašvaldības Privatizācijas, 
atsavināšanas un iznomāšanas ko-
misijas sastāvā, atbrīvojot no darba 
komisijā komisijas priekšsēdētāju 
Māri Napski.

v Izdarīt grozījumus Dundagas 
novada pašvaldības Apbalvojumu 
komisijas sastāvā, atbrīvojot no 
darba komisijā komisijas locekli 
Māri Napski.

v Izdarīt grozījumus Dundagas 
novada pašvaldības Ētikas komisijas 
sastāvā, atbrīvojot no darba komisi-
jā komisijas locekli Edgaru Vilmani.

v Nekustamā īpašuma “Vec-
peļauši” zemes vienībai noteikt da-
lītu nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: 1593 m2 platībā “Ar maģis-
trālajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, 
naftas produktu, ķīmisko produk-
tu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 
saistīto būvju, ūdens ņemšanas 
un notekūdeņu attīrīšanas būvju 
apbūve” (NĪLM kods 1201); 63307 
m2 platībā “Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība” (NĪLM kods 0101).

Inguna Pekmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Par izmaiņām sociālajā jomā 2019. gadā
ES atbalsta paku  
saņēmējiem

Dundagas novada Sociālais die-
nests informē, ka 2019. gadā stājas 
spēkā grozījumi Ministru kabineta 
2014. gada 25. novembra noteiku-
mos Nr.727 “Darbības programmas 
“Pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības sniegšana vistrūcīgāka-
jām personām 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā” īstenošanas 
noteikumi” (turpmāk – MK notei-
kumu grozījumi). MK noteikumu 
grozījumi paredz, ka Eiropas Atbal-
sta fonda atbalstu (pārtikas pakas, 
higiēnas un saimniecības preču 
pakas, individuālo mācību piede-
rumu pakas, papildu pārtikas pakas 
mazuļiem, papildu higiēnas preču 
pakas mazuļiem) no 2019. gada  
1. janvāra varēs saņemt ne tikai trū-
cīgas un krīzes situācijā nonākušas 
personas vai ģimenes, bet arī maz-
nodrošinātas personas vai ģime-
nes, kuru vidējie ienākumi mēnesī 
nepārsniedz EUR 242 (līdzšinējo 
EUR 188 vietā). Kā arī MK noteiku-
mu grozījumi paredz, ka higiēnas 
un saimniecības preču komplek-
tus turpmāk varēs saņemt ne tikai 
bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā 
tas bija iepriekš, bet arī pilngadīgas 
personas. Ģimenes ar bērniem līdz 
12 mēnešiem turpmāk varēs izvēlē-
ties vienu no higiēnas preču kom-
plektiem – ar bērnu autiņbiksītēm, 
kas paredzētas 5–9 kg vai 7–18 
kg. Tāpat kā līdz šim, pamats paku 
saņemšanai ir Dundagas novada 
Sociālā dienesta izsniegta rakstiska 
izziņa. 

Tiesības saņemt  
vecuma pensiju

Papildus informējam, ka tiesī-
bas uz valsts vecuma pensiju 2019. 
gadā būs personām, kuras sasnie-
gušas 63 gadu un 6 mēnešu vecu-

mu, ja apdrošināšanas stāžs nav 
mazāks par 15 gadiem. Personām, 
kuru apdrošināšanas stāžs nav ma-
zāks par 30 gadiem būs tiesības 
pensionēties priekšlaicīgi, t.i., 2 ga-
dus pirms vispārējā pensionēšanās 
vecuma sasniegšanas. 2019. gadā 
pensionēties priekšlaicīgi varēs per-
sonas, kuras sasniegušas 61 gadu 
un 6 mēnešu vecumu. (No 2014. 
gada pensionēšanās vecums pakā-
peniski, palielinās, t.i., ik gadu par 
3 mēnešiem, līdz 2025. gadā tiks 
sasniegts 65 gadu vecums.) Kā arī 
no 2019. gada 1. oktobra vecuma 
pensijām, kas aprēķinātas par 45 
un vairāk gadu lielu apdrošināšanas 
stāžu, pensiju indeksācijā piemēros 
faktisko patēriņa cenu indeksu un 
80 procentus (70 procentu vietā) 
no apdrošināšanas iemaksu algu 
summas reālā pieauguma procen-
tiem; piemaksas apmēru par vie-
nu apdrošināšanas stāža gadu, kas 
uzkrāts līdz 1995. gada 31. decem-
brim (šobrīd 1.50 eiro pensijām, 
kas piešķirtas līdz 1996. gadam, un 
viens eiro – pensijām, kas piešķirtas 
no 1997. gada), oktobrī pārskatīs, 
ņemot vērā faktisko patēriņa cenu 
indeksu un 50 procentus no apdro-
šināšanas iemaksu algu summas 
reālā pieauguma procentiem.

Valsts pabalsts pensijas 
saņēmēja nāves gadījumā 
pārdzīvojušajam laulātajam

Gadījumos, kad pensijas sa-
ņēmēja nāve iestājusies pēc 2019. 
gada 1. janvāra, pensijas saņēmēja 
nāves gadījumā pārdzīvojušajam 
laulātajam, kurš ir Latvijas Repub-
likas vecuma, invaliditātes, izdie-
nas vai speciālās valsts pensijas 
saņēmējs, pamatojoties uz viņa 
pieprasījumu, piešķirs pabalstu 50 
procentu apmērā no mirušajam 
laulātajam saskaņā ar šo likumu 

piešķirtās pensijas (ieskaitot pie-
maksu pie pensijas par apdrošinā-
šanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. 
gada 31. decembrim). Tiesības uz 
pabalstu ir 12 mēnešus no pensi-
jas saņēmēja nāves dienas, ja pie-
prasījums iesniegts sešu mēnešu 
laikā no pensijas saņēmēja nāves 
dienas. Pensijas saņēmēja nāves 
gadījumā viņa ģimenei vai perso-
nai, kas uzņēmusies apbedīšanu, 
apbedīšanas pabalsta apmērā ie-
kļaus arī piemaksu pie pensijas par 
apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts 
līdz 1995. gada 31. decembrim, ja 
šāda piemaksa bija piešķirta miru-
šajam pensijas saņēmējam.

Dundagas novada pašvaldības 
noteiktajos pabalstu veidos un ap-
mēros 2019. gadā nav paredzētas 
nekādas izmaiņas. Informācija par 
pabalstiem ir pieejama Dundagas 
novada interneta vietnē www.dun-
daga.lv.

Sociālā dienesta  
darba laiki

Atgādinām, ka 2019. gadā 
Dundagas novada Sociālā dienesta 
klientu pieņemšanas laiki Dunda-
gā, Talsu ielā 7, tāpat kā līdz šim, 
ir pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 
12.00 un no 13.00 līdz 18.00, treš-
dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un 
no 13.00 līdz 16.00, piektdienās 
no plkst. 9.00 līdz 12.00. Savukārt 
klientu pieņemšana Kolkā, “Bri-
gās”, ir trešdienās no plkst. 9.00 līdz 
12.00 un no 13.00 līdz 14.00.

Jautājumu un neskaidrību ga-
dījumā vērsties personīgi klientu 
pieņemšanas laikos Dundagas no-
vada Sociālajā dienestā, Talsu ielā 
7, Dundagā, vai Kolkā “Brigās”, vai 
zvanīt pa tālruni 63200803.

Astra Langzama,
Dundagas novada Sociālā 

dienesta vadītāja 
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Komiteju un domes sēdes 
11.01.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
11.01. plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
18.01. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
25.01. plkst. 10.00  DOMES SĒDE

JANVĀRĪ

Komiteju un domes sēžu audio ieraksti klausāmi 
www.dundaga.lv/lv/pasvaldiba/sedes/

08.02.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
08.02. plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
15.02. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
22.02. plkst. 10.00  DOMES SĒDE

FEBRUĀRĪ

Aizvadītais gads Dundagas  
novada Dzimtsarakstu nodaļā

UNESCO konference Igaunijā

Laulības noslēgšana, ma-
zuļa ienākšana ģimenē – šķiet, 
lielākai daļai cilvēku tieši šie ir 
dzīves svarīgāko notikumu pie-
turpunkti, diemžēl dzīvē pienāk 
situācijas, kuras mēs paši nekad 
neizvēlētos, tie ir dzīves skum-
jākie brīži, kad mūžībā jāpavada 
tuvs cilvēks. Tas viss kopā veido 
Dzimtsarakstu nodaļas darbu.

 Tāds apaļš cikls. Turklāt šie 
dzimšanas, laulību un miršanas 
reģistri tiek glabāti mūžīgi, jo arī 
nākamo paaudžu pēcnācējiem 
nereti rodas vajadzība pierādīt sa-
vus radurakstus. 

2018. gadā reģistrētas 23 
dzimšanas – 11 meitenes un 
12 zēni, kas ir par 14 mazuļiem 
mazāk nekā pērn. Divi zēni no 
kopskaita papildinājuši Kolkas 
pagasta iedzīvotāju pulku. Visvai-
rāk bērniņi nākuši pasaulē jūlijā, 
savukārt augustā neviens bērniņš.

Vienā ģimenē 18. novembris 
atnāca divtik gaišs un priecīgs, jo 
reizē ar Latvijas valsts 100. dzim-
šanas dienu pasaulē nāca mazā 
dundadzniece. 

Jaunākā māmiņa ir 17 gadus 
veca, bet drosmīgākajām māmi-
ņām ir 40 un 41 gads. 

Vienas māmiņas sapnis piepil-
dījās un pirmo bērniņu sagaidīja 
39 gados.

Jaunākajam tētim ir 21 gads, 
vecākajam – 48 gadi. 

Novada pastāvēšanas laikā 
visvairāk jaundzimušo reģistrēts 
2013. gadā – 39, bet vismazāk 
šogad.

Laulātiem vecākiem piedzi-
muši 12 bērni, ar paternitātes at-
zīšanu reģistrēti 10 jaundzimušie, 
par vienu bērniņu rūpes uzņemas 
mamma. Jāatgādina, ka paterni-
tātes atzīšanas iesniegumu Dzimt-
sarakstu nodaļā var iesniegt arī 
pirms bērna dzimšanas. Tas vairāk 
attiecināms uz tām ģimenēm, kur 
bērna tēvs strādā ārpus valsts.     

Māmiņu vidējais vecums ir 
30 gadi, tēvu vidējais vecums 32 
gadi.  

No 2017. gada 1. jūlija jaun-
dzimušajiem tika piešķirts indi-
viduāls personas kods, kas sākas 
ar cipariem “32”.  Jauno personas 
kodu veido no 11 ciparu kombinā-
cijas, taču tas vairs nenorāda per-
sonas dzimšanas datus.

Pirmo bērnu māmiņu vidējais 
vecums ir 26 gadi.

Pirmie bērniņi piedzimuši 5 
ģimenēs, tāpat kā iepriekšējos di-

vos gados, ģimenēs vairāk ir otro 
bērnu – 8, trešais bērns ienācis 6 
ģimenēs, divās  ģimenēs  4. bērns, 
bet vienā ģimenē sagaidīts 7. 
bērns.

Pērn vecāki savām atvasēm iz-
vēlējušies vārdus – Pērle Gabriēla, 
Marta Ance, Karlīna, Ieva, Anete, 
Paula, Olivers, Krists, Ernests, At-
vars Eduards, Andris, Gatis, Vilis, 
Ralfs. Neparastāko vārdu vidū – 
Steisija, Elias.

Novadā divās ģimenēs dots 
Latvijā populārākais zēna vārds 
Roberts, savukārt populārākais 
meitenes vārds Sofija nav dots 
nevienai meitenei. Divi vārdi doti 
četrām meitenēm un vienam zē-
nam. Pārsvarā visi bērniņi pasau-
lē nākuši Ventspilī, viens bērniņš 
pasaulē nācis mājdzemdībās. Paš-
valdība pirmā jaundzimušā bērni-
ņa ienākšanu ģimenē sveic ar 75 
eiro, otro – ar 110 eiro, trešo un 
katru nākamo – ar 150 eiro lielu 
pabalstu.

Reģistrējot jaundzimušo, 
vienlaicīgi tiek deklarēta arī viņa 
dzīvesvieta.

Turpinoties pašvaldības sa-
darbībai ar SIA “West Solutions”, 
tāpat kā iepriekšējos gados, bēr-
nu vecāki dāvanā saņēma arī grā-
matu “Mūsu bērns”.

Dzimtsarakstu nodaļa ar paš-
valdības atbalstu jau sesto gadu 
turpina aizsākto  tradīciju – aiz-
vadītajā gadā dzimušo un novadā 
deklarēto mazuļu svinīga uzņem-
šana Dundagas novada saimē, 
mazuļu vārdus ierakstot Goda 
grāmatā un pasniedzot sudraba 
karotīti ar gravējumu “Mazais 
dundadznieks” un “Mazais kolci-
nieks”. 

Reģistrētas 28 laulības, kas 
ir par 4 laulībām vairāk nekā 
2017. gadā. 

Bagātākais laulību reģistrāci-
jas mēnesis bija jūlijs, augusts un 
septembris. 

18. augustā noslēgtas 4 laulī-
bas, 25. augustā – trīs laulības.

15 laulātie pāri laulības noslē-
guši pirmo reizi. Laulāto vidējais 
vecums ir 35 gadi, līgavu vidējais 
vecums ir 35 gadi, līgavaiņu 36 
gadi, un tas ir lielāks nekā iepriek-
šējos gados. Laulību noslēdza līga-
vas vecumā no 20 līdz 62 gadiem, 
līgavaiņi no 21 līdz 57 gadiem.

Dundagā laulību noslēguši 
jaunlaulātie no Talsiem, Rojas, 
Valdemārpils, Ventspils, Tukuma, 
Jelgavas, Babītes, Rīgas, Cēsīm, 

Kuldīgas, Engures, astoņi laulātie 
pāri bijuši mūsu novada ļaudis. 
Četri laulātie pāri gredzenus mija 
jūras krastā – divi pāri Kolkasraga 
priežu takā, viens pāris izvēlējās 
“Jā” vārdu sacīt Kolkasragā, un 
viens pāris – Ēvažu stāvkrastā.

Pērn Mazirbes evaņģēliski lu-
teriskajā draudzē noslēgtas 3 lau-
lības, Pitraga baptistu draudzē – 1 
laulība. 

Laulāto uzvārdu izvēle, noslē-
dzot laulību, ir nemainīga, jau-
nās ģimenes pārsvarā izvēlas vīra 
pirmslaulības uzvārdu par savu 
kopējo uzvārdu. Aizvadītajā gadā 
šādu izvēli izdarīja 20 pāri.

Pirmo reizi laulībā devušies 18 
vīrieši un 17 sievietes.

Atzīmes par laulības šķiršanu 
izdarītas astoņos iepriekšējos ga-
dos sastādītajos laulību reģistros.

Dzimtsarakstu nodaļā aizva-
dītajā gadā, saskaņā ar Vārda, uz-
vārda un tautības ieraksta maiņas 
likumu, vienai personai mainīts 
vārds, vienai uzvārds.

Lai godinātu novada stiprās ģi-
menes un pateiktos par ģimenis-
ko vērtību saglabāšanu, uz svinīgu 
pasākumu aicināja pārus,  kuri 
kopā nodzīvojuši 50, 55, 60  un 
vairāk gadus, svinot Zelta, Sma-
ragda un Dimanta kāzas. Pasāku-
mam pieteicās 3 pāri. Atzīmētas 
divas Dimanta kāzas, vienas Sma-
ragda un vienas Zelta kāzas. Godi-
nāmie pāri bija Dundagas pagasta 
ļaudis. 

Dažādu iemeslu dēļ 14 ie-
priekšējo gadu reģistros izdarīti 
papildinājumi. Izsniegta 21 atkār-
tota civilstāvokļa aktu reģistrāci-
jas apliecība, jo iepriekšējie doku-
menti ir nozaudēti, gājuši bojā vai 
aktualizēts to saturs.  

Skumjā statistika arvien pār-
sniedz priecīgo. Reģistrētas 56 
miršanas – 34 sievietes un 22 
vīrieši, kas ir par 3 mazāk nekā 
2017. gadā. No kopskaita 14 mi-
rušie ir Kolkas pagastā. 

Lielākais mūžībā aizgājušo 
skaits reģistrēts martā, jūlijā un 
oktobrī, vismazākais – aprīlī, mai-
jā un jūnijā.

Dzīves pavediens agri (līdz 
60 gadu vecumam) pārtrūcis 7 
novadniekiem, to skaitā 1 Kolkas 
pagasta iedzīvotājam. Vecumā no 
80 līdz 90 gadiem mūžībā aizgāju-
ši 16 novada iedzīvotāji, to skaitā 
5 Kolkas pagasta iedzīvotāji. Cie-
nījamu vecumu – 90 gadu slieksni 
bija pārkāpuši 9 novada iedzīvo-
tāji, to skaitā 2  Kolkas pagasta 
iedzīvotāji. 

Mirušo vidējais vecums ir 75 
gadi, sievietēm vidējais vecums 
ir 80 gadi, vīriešiem – 68 gadi. 
Mūžībā aizgājuši 3 Valsts sociālās 
aprūpes centra “Kurzeme” filiāles 
“Dundaga” klienti.

Mūžībā aiziešanas iemesls 
gadu no gada ir nemainīgs, visvai-
rāk aizgājēju slimojuši ar sirds un 
asinsvadu slimībām un tad seko 
ļaundabīgie audzēji.

Lai miera, mīlestības un veik-
smes pilns jaunais, 2019. gads!

Rita Langmane,
Dzimtsarakstu nodaļas  

vadītāja

No 29. novembra līdz  
1. decembrim projekta “UNE-
SCO – tūrisms” darbinieki, ak-
tīvākie tūrisma uzņēmēji no 
visiem projektā iesaistītajiem 
reģioniem un folkloras kopas 
devās uz Hānaju un Versku 
Igaunijā, kur norisinājās kon-
ference, lai tūrisma uzņēmējs 
izprastu UNESCO zīmola no-
zīmi un to sekmīgi izmantotu 
tūrismā. Dundagas novadu 
pārstāvēja novada tūrisma uz-
ņēmēja Signe Dišlere, biedrī-
bas “Domesnes” pārstāve Ive-
ta Bekmane, projekta vadītāja 
Ilze Šteine un Kolkas koklētāju 
ansamblis.  

Suitu novads un Lībiešu 
krasts Latvijā, Setu zeme (Se-
tomaa) un Kihnu sala Igaunijā 
pārstāv unikālas dzīvas kultūras, 
kuru tradīcijas joprojām iekļau-
jas vietējo iedzīvotāju ikdienā. 
Setomā, Kihnu un suitu kultūras 
mantojums jau ir iekļauts UNES-
CO nemateriālā kultūras manto-
juma sarakstā, savukārt Lībiešu 
kultūrtelpa šogad iekļauta Lat-
vijas Nacionālā kultūras manto-
juma sarakstā un šobrīd ir ceļā 
uz iekļaušanu UNESCO nema-
teriālā kultūras mantojuma sa-
rakstā.  

Arī Igaunijas melnās pirts 
tradīcijas ir iekļautas UNESCO 
nemateriālā kultūras mantoju-
ma sarakstā, tādēļ 29. novembrī 
kā labo piemēru apmeklējām 
Mooskas saimniecību Hānjā.  
Igaunijas melnās pirts biedrības 
vadītāja Eda Veroja prezentēja 
šo seno tradīciju. Pirts rituālā 
ietilpst ne tikai miesas, gara 
attīrīšanās un ārstniecība, bet 
saziņa ar senčiem, mutvārdu 
folklora un tautas dziesmu dzie-
dājums. Šī saglabātā, tradīcijām 
bagātā kultūras vide ir īpaša, tā 
ļauj tūristam iesaistīties un pie-
dzīvot etniskā reģiona senatni 
mūsdienās.

Verskā UNESCO konferencē 
dalībniekus ar uzrunu sveica 
setu pārstāvis Aare Hõrn, gal-
venais Setomā vēstnesis Rauls 
Kudre un Igaunijas Lauku tū-
risma pārstāve Anneli Kana. 
Runātāji uzsvēra, ka autentiska 
kultūras pieredze ir viena no lie-
lākajām vērtībām, uz ko varam 
balstīt tūrisma piedāvājumu 
laukos, jo mūsdienu ceļotājs no-
vērtē patieso. Tūrists vēlas ie-
saistīties un piedalīties vietējos 
rokdarbos, tērpties vietējā tra-
dicionālajā tērpā vai vismaz izzi-
nāt to, gatavot vietējos ēdienus, 
atklājot sev jaunu piedzīvojumu 
un apmeklējot mazos etniskos 
reģionus, atceroties tieši šo 
piedzīvojumu. Tādēļ svarīgi ir 
domāt par kultūras mantojuma 
uzturēšanu. Liela nozīme šai 
procesā ir sadarbībai.

Õie Sarva, igauņu seto le-
elo dziedājumu vācēja, pre-
zentēja setu polifoniskos dzie-
dājumus leelo, kas ir UNESCO 
Nemateriālā kultūras mantoju-
ma sarakstā, kopš 2009. gada. 
Seti ir neliela etniska kopiena 

Dienvidaustrum igaunijā un Pe-
čoru apgabalā Krievijā. Polifo-
niskie jeb daudzbalsīgie dzie-
dājumi tiek izpildīti, sapošoties 
krāšņos tautas tērpos, vadošā 
dziedātāja uzsāk pirmā, un tad 
pievienojas koris, šādi atkārto-
jot katru dziesmas rindu. Izcilas 
priekšdziedātājas ir labas im-
provizētājas, un dziesmu teksti 
nereti rodas priekšnesuma lai-
kā.  Laikā, kad sievietes vēl nav 
pratušas rakstīt, setu dziedāju-
mi ir pavadījuši šo ļaužu dzīvi, 
sākot no dzimšanas un milzu 
kāzu rituāliem līdz bērēm. Tai 
laikā kopiena iesaistījās ļaužu 
ikdienas dzīvē un viens otram 
palīdzējuši gan priekos, gan bē-
dās. Šo senatnes sajūtu tūrists 
vēlas piedzīvot mūsdienās.

Linda Rubena, Latvijas Na-
cionālā kultūras centra (LNKC) 
pārstāve, tautas lietišķās māk-
slas eksperte, prezentācijā vēs-
tīja, kādi noteikumi jāievēro un 
kas ir nepieciešams, lai nema-
teriālā kultūras mantojuma ele-
ments tiktu ierakstīts UNESCO 
sarakstā. Latvijā pirmais solis 
ir elementa iekļaušana Latvijas 
Nacionālā kultūras mantoju-
ma sarakstā. Ar elementu šeit 
jāsaprot prasmes, zināšanas, 
ieražas, rituāli. LNKC plānos ir 
veidot sadarbību starp elemen-
tiem – suitiem, lībiešiem un ci-
tiem.

Somu tūrisma pārstāvis Ta-
pio Mekelainens prezentēja Ki-
hnu salas, Setomā, suitu un Līvu 
krasta plusus un mīnusus tūris-
ma jomā, analizēja augošā lau-
ku tūrisma iespējas un draudus.

Latvijas Universitātes lībie-
šu institūta vadītājs Valts Ern-
štreits dalījās pieredzē par Lī-
biešu kultūrtelpas pieredzi ceļā 
uz elementa iekļaušanu Latvijas 
Nacionālā kultūras mantojuma 
sarakstā. Stāstīja par plāniem, 
sadarbību un darbiem ceļā uz 
UNESCO.

Baltijas Ceļojumu grupas 
pārstāve Santa Feodorova iepa-
zīstināja klātesošos ar japāņu 
tūrisma tirgu Latvijā kā augošu 
un specifisku liela potenciāla 
tirgu Igaunijā un Latvijā.

Ar tūrisma palīdzību varam 
novērst šo unikālo kultūras vēr-
tību izolēšanos šaurās kopienās, 
tā vietā piesaistot jaunus inte-
resentus un iespējamos tradīci-
ju pārmantotājus.

Kultūras programmā, kurā 
piedalījās setu sieviešu leelo ko-
ris, suitu sievu burdona koris un 
Kolkas koklētāju ansamblis, ar 
ovācijām un atzinīgu vērtējumu 
tika uzslavētas Kolkas koklētājas 
un viņu vadītāja Dzintra Tauni-
ņa. 

UNESCO konferences ap-
meklējums tika līdzfinansēts no 
Igaunijas – Latvijas pārrobežu 
sadarbības  programmas līdzek-
ļiem projektā “Mazo etnisko 
kultūrtelpu attīstība un popula-
rizēšana kā tūrisma galamērķis”.

Ilze Šteine,
projekta vadītāja
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15. decembra diena Dundagas 
pils Lielajā zālē iesākās ar priecīgu 
satraukumu, gaisā virmoja svēt-
ki — klāt Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolas viens no grandio-
zākajiem notikumiem – I mācību 
pusgada noslēguma pasākums 
“Ziemassvētku brīnums”.

Pasākuma scenārijs šogad vijās 
ap Margaritas Stārastes pasakas tēlu 
Tinci – mazu lauku skolas meiteni, 
kurai par visu vairāk patīk zīmēt un 
visu ko iztēloties. Tāpat kā Tince, 
katrs no mums ap Ziemassvētku lai-
ku ir brīnumu gaidās. Kādi tie būs, ir 
atkarīgs no katra paša mākas brīnu-
mu nopelnīt, sagaidīt un ieraudzīt. 
Tā ir arī māksla svētkus svinēt un būt 
par neaizvietojamu puzles gabaliņu 
brīnuma radīšanas procesā.

Mūsu Ziemassvētku pasaka sā-
kas ar noskaņu – “gada tumšākais 
un drūmākais laiks — decembris. 
Tik ātri paliek tumšs, diena ir tik 
īsa, gaismas ir tik maz, darbu tik 
daudz...”, pils zālē greznās egles 
vēl nemirdz svētku spozmē, valda 
sals un vējš, mazā Tince no skolas 
nāk uz mājām. Gaisā sāk virpu-
ļot sniegpārslas, un Tince, zīmējot 
sniegā, grimst pārdomās par to, cik 
gan pasaule ir drūma šai laikā un kā 
tas iespējams, ka tomēr katru gadu 
visi dzīvo un cer uz kaut ko gaišu 
un siltu. Sitaminstrumentu spēles 
1. klases audzēknes Katrīnas Sāras 
Kristiņas izpildījumā skan “Jūs, bēr-
niņi, nāciet”. Katei tā ir pirmā debija 
uz lielās skatuves, un mēs noticam, 
ka Ziemassvētki ir iespējami arī 15. 
decembrī. Un sākas ziemas prieki – 
pikošanās, slidināšanās, vizināšanās 
ar ragavām no kalna. To ilustrē sko-
lotājas Megijas Kristas Strautmanes 
mazie dziedātāji, pēc tam skolotājas 
Daces Šmites audzēkne Adriana Zol-
tāne pie klavierēm. Tinci mājās no 
skolas sagaida suns Bobis un kaķis 
– skolotājas Daces Treinovskas au-
dzēkne Agate Jete Miķelsone ar ska-
tuvisku šarmu izdejo “Kaķu tango”. 
Tā jau var aizmirsties, ka jāgatavojas 
svētkiem, tāpēc pašā laikā ir “Dvē-
seļu poēma” – pie klavierēm Lelde 
Manteja. Klāt ir laiks, Tince kļuvusi 
pavisam nepacietīga – “Tā jau ne-
kādu Ziemassvētku brīnumu nevar 
sagaidīt! Kā vispār tas brīnums zi-
nās, ka viņš šajā mājā tik ļoti, ļoti 
tiek gaidīts? Kā mēs tiksim ar to visu 
galā?” Cik labi, ka uzrodas palīgi – 
vesels rūķu ciems! Mākslas nodaļas 
rūķi ienes svētku gaismiņas, izrotā 
egli un Tinces mitekli. Tavu prieku, 
iedegas arī svētku egles, un decem-
bris iegūst jaunas nokrāsas – vijol-
nieku ansamblis izpilda “Pošam visu 
greznā rotā”. Ziemas noskaņu uzbur 
skolotāja Ernesta Zviedra audzēkne 
Elīza Zeltiņa, un ziemas baltums ir 
nepārprotams balerīnu izpildītajā 
dejā. Ziemassvētku gaidīšanas laiks 
ir ar garām un zvaigžņotām naktīm, 
kurās Tincei sapņot un ticēt. Tinces 
sapņu pasaulē aizved vijoles spēles 
skolotājas Ievas Hermanes audzēk-
ne Keita Līga Klauberga, kura izpil-
da “Gavoti”, un skolotājas Daigas 
Rūtenbergas audzēkņi – klavieru 
dueti Nellija Burnevica un Niklāvs 
Mauriņš, tāpat Ance Enija Salcēviča 
un Vilis Čoders. Skan “Ziemassvētku 
dziesmiņa” Kora klases audzēkņu 
izpildījumā. Tince aizdomājas par 
siltajām zemēm – “par to, kā ir citur 

pasaulē, kur arī ir decembris, bet 
nav sniega...”, seko “Spāņu deja”, 
pēc tam Gundara Lintiņa audzēk-
nis Arnolds Bergmans izpilda Džo-
akini Rosini “Neapoliešu tarantel-
lu”, vēl pēc brīža baudām, cik labi 
mazo pianisti Anci Eniju Salcēviču 
“klausa flīģelis”, un Tince dus, sap-
nī kāds eņģelis stāsta, “ka jāmīl un 
jāsmaida arī aukstā un pelēkā laikā, 
jāieskatās un jāieklausās” – Evelī-
nas Bernānes un Kristas Ludevikas 
izpildījumā skan dziesma “Nakts”. 
Ģitārspēles ansamblis – Henrijs Vai-
cis, Romans Gorjunovs un Ričards 
Almanis – modina svētku eņģeļus: 
“gaišas dzirkstis traucas cauri tum-
sai no sirds uz sirdi, to kļūst arvien 
vairāk un vairāk”, Nikolas Ansber-
gas izpildījumā skan dziesma “Divi 
eņģeļi”. Un klāt ir ziemas prieks, 
kad saule uzvizuļo un rotaļājas ar 
saulstariņiem – saules zaķi solo dejā 
uzbur Alīna Stumbiņa. Ir laiks, Tincei 
jāmostas – “laiku skaita” skaņdarbs 
“Pulkstenis” Keitas Kronbergas iz-
pildījumā, tad jau skolotājas Dainas 
Miķelsones 6. dejas klases meitenes 
izdejo “Vēstules”, un tavu brīnumu 
– Tincei kāds pa nakti uz galdiņa ir 
atstājis vēstuli, kurā ir instrukcija 
“Kas jādara, lai notiktu Ziemassvēt-
ku brīnums”. Publika, sekojot norā-
dēm instrukcijā, palīdz Tincei atrast 
vēl trīs aploksnes – gan staltajā eglē, 
gan kaut kur zālē pa vidu, gan zem 
melnā flīģeļa. Aploksnēs ir DMMS 
skolēnu pašpārvaldes rosināti au-
dzēkņu novēlējumi sev pašiem un 
skolotājiem jaunajā gadā. Uzstājas 
saksofona spēles audzēkne Krista 
Tomsone, pēc tam Roberts Ludeviks 
izpilda “Koncertu ksilofonam”, brīdi 
vēlāk — sitaminstrumentu spēles 
ansamblis izpilda “Zvaniņš skan”. 
Re, atliek tikai kaut ko stipri vēlēties, 
un tas piepildās! Eņģeļi ir paveikuši 
savu mazo darbiņu: iesējuši prieku 
un gaismu katrā sirdī, kas bijusi tiem 
atvērta... Un, šķiet, likumsakarīgi — 
mazā Kate koncerta sākumā ieskicē-
ja pirmās Ziemassvētku noskaņas, 
savukārt vokālās mūzikas pasnie-
dzējas Megijas Kristas Strautmanes 
izpildījumā “Ave Maria” koncerta 
beigās jau iezīmē katra izpildītāja 
ceļu no pirmajām notīm līdz profe-
sionālai meistarībai. Jaunajā gadā 
ceļš uz jauniem sasniegumiem vi-
siem turpināsies.

Dundagas saime ir pavadījusi 
2018./2019. mācību gada pirmo 
semestri, tas ir pagājis spraigā dar-
bā, skolotāju Dainas Miķelsones un 

Daces Treinovskas dejotājas daudzi-
nāja Dundagas novada vārdu Talsu 
Centrālās bibliotēkas rīkotajā pasā-
kumā “Dundaga dižojas”, skolotāja 
Gundara Lintiņa audzēkņi “Leģen-
du nakts” pasākumu programmu 
kuplināja ar marimbas skaņām, 
bet Lāčplēša dienas lāpu gājienam 
piedeva ritmu. Lepojamies ar sko-
lotājas Ingas Šmēdiņas audzēkņu 
3. vietu solfedžo konkursā “Gudrs, 
vēl gudrāks!”, skolotājas Megijas 
Kristas Strautmanes audzēknes uz-
stājās Adventa koncertos kopā ar 
ģitāristu Kasparu Zemīti Ventspilī, 
klavierspēles skolotājas Daiga Rū-
tenberga un Dace Šmite kopā ar 
audzēknēm Anci Eniju Salcēviču un 
Adrianu Zoltāni piedalījās Kurzemes 
reģiona mūzikas skolu klavierspēles 
audzēkņu festivālā Kandavā, liels 
prieks par DMMS debitantiem – 
laurus Rīgas Brīvostas organizētajā 
bērnu zīmējumu konkursā “Mana 
nākotnes osta” plūca septiņgadīgais 
Pauls Jurčs kopā ar savu skolotāju 
Daci Kirilko, uzstāšanās pieredzi vo-
kālistu konkursā “Kandava dzied” 
guva Nikola Ansberga, bet viņas sko-
lotāja Megija Krista Strautmane šajā 
konkursā ieguva Grand Prix! Māks-
las nodaļas audzēkņi un pedagogi 
kopā ar direktores vietnieci izglītības 
jomā Lindu Celmu dundadzniekiem 
un Dundagas viesiem sarūpēja pār-
domātas un augstas kvalitātes eks-
pozīcijas pils Mazajā zālē. Rudens 

pusē bija skatāma lielā ilustrēto 
grāmatu izstāde “Zīmēju dzejoli”, 
kurā bija apskatāms Latvijas mākslas 
skolu audzēkņu veikums grāmatu 
ilustrēšanā, kā arī apskatāmas dun-
dadznieku izdotās dzejoļu grāmatas. 
Atsaucoties uz izsludināto akciju 
– “Uzadi, sarūpē, dāvini rakstainus 
cimdus un 18. novembrī – valsts 
100. dzimšanas dienā – sasildi sevi 
un Latviju!”, tapa DMMS rakstaino 
cimdu stāsts skaistā izstādē. Visiem 
valsts svētku viesiem bija iespēja 
“ieadīt savu krāsaino dzīparu” liela-
jā dūrainī, kura ornaments un krā-
sas ir Dundagas pusei raksturīgas. 
Šī izstāde priecēja arī Ziemassvētku 
pasākuma viesus. DMMS audzēkņi 
kuplināja Valsts svētku pasākuma 
programmu 17. novembrī pilī. Ieva 
Hermane un izglītības programmas 
“Vijoles spēle” audzēknes ir pavadī-
jušas intensīvu pusgadu, piedaloties 
Ziemeļkurzemes jauniešu kameror-
ķestra mēģinājumos un koncertos 
– oktobrī DMMS vijoles skanēja V 
Kamermūzikas festivālā “Rudens 
krāsas mūzikā”, bet Ziemassvētku 
programma izskanēja koncertā Spā-
res muižā, 1. Adventē, koncertā Eg-
les iedegšanas svētkos Dundagā, kā 
arī koncertā Talsu Tautas namā. Vijo-
les spēles audzēknes un vokālās mū-
zikas audzēkņi kopā ar skolotājām 
Ievu, Megiju Kristu, koncertmeista-
rēm Daci Šmiti un Sandru Kārkliņu 
ar priekšnesumiem ir iepriecinājuši 

SIA “Dundagas Veselības centrs” 
klientus valsts svētkos un Dundagas 
aprūpes nama “Stacija” iemītniekus 
Ziemassvētkos.

Mūzikas nodaļā saksofona spē-
les un sitaminstrumentu spēles 
audzēkņi ir sekmīgi izturējuši Lat-
vijas profesionālās ievirzes mūzikas 
izglītības iestāžu audzēkņu Valsts 
konkursa I kārtu un cītīgi gatavojas 
II, kas notiks janvārī Ventspils Mū-
zikas vidusskolā. II kārtā DMMS 
pārstāvēs sitaminstrumentu spēles 
audzēkņi: Ralfs Kučinskis, Roberts 
Ludeviks, Edgars Šmēdiņš un Ar-
nolds Bergmans. Savukārt Mākslas 
nodaļas audzēkņi gatavojas Valsts 
konkursa Latvijas profesionālās ie-
virzes mākslas un dizaina izglītības 
programmu audzēkņiem 2018./ 
2019. mācību gadā I kārtai. Rado-
šais darbs pie konkursa uzdevuma 
tūlīt, tūlīt būs galā, un februāra 
sākumā noskaidrosies, kuri no au-
dzēkņiem dosies uz konkursa nāka-
mo kārtu Rīgā.

Ziemassvētku pasaku audzēk-
ņiem palīdzēja uzburt skolotāji. 
Paldies vecākiem, kuri atbalstīja 
garajā mācību procesā! Paldies 
vecākiem no Izglītības iestādes 
padomes! Brīnumam noticēt ļāva 
Tinces lomas izpildītāja — skolotā-
ja Daina Miķelsone, katram lomu 
garajā pasakā meistarīgi izdomāja 
direktores vietniece izglītības jomā 
Linda Celma. Paldies jāsaka visam 
DMMS Dundagas kolektīvam, sirs-
nīgs paldies Lailai Semaško un Aivai 
Šermukšnei! Tik pilnasinīgi svētkus 
sagaidīt ir pa spēkam vien tiem, kuri 
nežēlo ne talantu, ne izdomu, ne 
brīvo laiku. Prieks par pozitīvajām 
atsauksmēm pēc pasākuma, citē-
šu vienu no tām – Evitas Zoltānes 
atsūtīto ziņu: “Dace, vēlos pateikt 
paldies par skaisto, sirsnīgo svētku 
pasākumu, paldies visam DMMS 
kolektīvam! Prieks par bērnu brī-
nišķīgajiem priekšnesumiem! Šis 
svētku pasākums bija ļoti gaumīgs, 
tas bija baudījums dvēselei, ausīm 
un acīm!”

Ar brīnuma izjūtu dzīvosim un 
radīsim arī 2019. gadā!

Dace Čodera, 
Dundagas Mākslas un mūzikas 

skolas direktore

Noticēt Ziemassvētku brīnumam… 

Pirmā semestra noslēgums Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolā Kolkā

19. decembrī svētkiem posās 
skolas audzēkņi un skolotāji no 
Kolkas. Svētku tērpi, pēdējie ģe-
nerālmēģinājumi, mazliet lampu 
drudža, un tad jau ierodas lūgtie 
viesi — audzēkņu vecāki. Klāt va-
kars pirms Ziemassvētkiem, kad 
jānosvin I semestrī padarītais 
mūzikā Kolkas klasēs.

Svētku koncertu iesāk koklē-
tāju un vokālā ansambļa priekš-
nesums “Dedziet gaišu uguntiņu”. 
Un, rau: “Atkal balts ceļa sākums 
un viena pati cerību zvaigzne pa 
visu debesi ir pietiekami, lai būtu 
gaišs... Ak – šis siltuma un smaržu 
pilnais gaiss...” Kolcinieki ir saga-
tavojuši plašu koncertprogrammu 
— tajā ir 23 priekšnesumi, skan 
kokles, klavieres un dziesmas iz-

pilda lielāki un mazāki dziedātāji.
Vokālās prasmes un kokles 

spēle ir laba koncerta garants, 
un kolcinieki lieliski pārvalda gan 
vienu, gan otru. Izskan somu tau-
tas dziesma “Ievan polka” vecāko 
klašu koklētāju ansambļa izpil-
dījumā, jaunāko klašu koklētāju 
ansamblis izpilda komponista 
Čērčila skaņdarbu “Kurš no vil-
ka nebaidās”. Kolkā dzied droši, 
vokālistiem ir spēcīgas balsis un 
izpildījumam piemīt skatuviska 
pārliecība, kas rūdīta daudzajās 
uzstāšanās reizēs Kolkas kultū-
ras pasākumos. Labam mūziķim 
ir jāprot savas prasmes pasniegt 
publikai, tāpēc koncertu un kon-
kursu pieredze ir ļoti nozīmīga, tai 
ir būtiska loma profesionālo spēju 

izkopšanā. Priekā un skaistajā, kā 
arī savā varēšanā ir jāprot dalīties 
ar citiem, tāpēc, jo liels prieks par 
pašiem mazākajiem dziedātājiem, 
kuru izpildījumā skan vairākas 
dziesmas gan par pirmo sniedzi-
ņu, gan “Ko, runcīti, tu domāji”, 
bet dziesmai “Lāčuks” jau gribas 
dungot līdzi. Uzteicams ir Martins 
Markuss Lorbergs – Kora klases 
audzēkņa izpildījumā skan Daigas 
Rūtenbergas dziesma “Mākonis”, 
Samantas Kučeres priekšnesumā 
skan Daigas Rūtenbergas dzies-
ma par kaķpēdiņām, Kitija Spro-
ģe nodzied dziesmu par vientuļu 
namiņu, pirms tam Klāva Grinpu-
kala solo Daces Robules dziesmai 
“Riču račs”. 

(Nobeigums 5. lpp.)
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Svētkus gaidot, Brīvā laika pava-
dīšanas centra (BLPC) rūķi aktīvi dar-
bojās, lai iepriecinātu sevi un citus.

Pirmās aktivitātes norisinājās bēr-
nudārzā “Kurzemīte”, kur kopā ar ma-
zajiem rūķiem kopīgi darinājām svētku 
rotājumus  Ziemassvētku pasākumam.

Ziemassvētku darbnīcās centriņā 
tapa skaistas dāvanu kastītes, kurās 
tika iesaiņotas piparkūku darbnīcā 
tapušās gardās “peperkūkas”, ar tām 
tika iepriecināti aprūpes un veselības 
centru iemītnieki. Uz  tiem devāmies 
kopā ar  5. b klases rūķiem, stāstot Zie-
massvētku pasaku, dziedājām svētku 
dziesmiņas sirds priekam.

BLPC lielie rūķi priecājās būt kopā 
ar Ziemassvētku vecīti Ziemassvētku 
eglītēs pirmsskolas vecuma bērniem 
Vīdālē, Kolkā un Dundagā.

Esam priecīgi, ka izdevās visiem 
kopā piepildīt iecerēto vēlējumu:

Lai mazais rūķis Tev kā burvis,
Uz laimi paver visas durvis!

Ieva Kristiņa

Kultūras dzīve  
novadā būs spraiga

Ir aizvadīts notikumiem un 
pasākumiem pārpildīts valsts 
simtgades gads, kas droši vien dau-
dziem paliks atmiņā ar spilgtiem 
notikumiem un emocionāliem 
pārdzīvojumiem. Viens no ievēro-
jamākajiem notikumiem, protams, 
bija Dziesmu un deju svētki, kuros 
piedalījās arī pieci mūsu novada 
kolektīvi. 

Ar Sklandraušu festivālu iekļā-
vāmies Latvijas Goda apļa pasāku-
mu kalendārā, svinējām Simtgades 
zaļumballi, bija iespēja noskatīties 
Latvijas simtgades filmas un 17. no-
vembrī svinējām valsts dzimšanas 
dienu.

Īpaša bija igauņu dāvana mums 
Latvijas dzimšanas dienā – igauņu 
kamerkora Collegium Musicale kon-
certprogramma “Pa aizmirsto tautu 
ceļiem” Dundagas pilī. 

Iedzīvotājus un viesus īpaši sa-
jūsmināja Leģendu nakts Dundagas 
pilī.

Bet valsts simtgades cikls vēl ne-
būt nav beidzies. Tas iesākās 2017. 
gada 4. maijā ar ozolu stādīšanu gar 
Latvijas robežām un beigsies 2021. 
gadā. Simtgades svētku mērķis ir 
parādīt pēc iespējas pilnu valstis-
kuma veidošanās posmu, sākot ar 
1917. gadu un beidzot 1921. gadā 
ar Latvijas valsts atzīšanu.

Arī šajā gadā būs daudz nozī-
mīgu pasākumu un notikumu, kas 
vērsti uz valsts vēstures izzināšanu, 
mūsu kultūras bagātību celšanu 
saulītē un dos iespēju ikvienam ie-
saistīties valsts jubilejas norisēs.

Plānots, ka jaunais gads kultū-

ras dzīvē novadā būs aktīvs. Lai arī 
raksts top laikā, kad vēl nav apstip-
rināts budžets un mūsu pasākumu 
plāns, ceram, ka mūsu pasākumi 
priecēs jūs arī šajā gadā.

Šis ir mūsu jauktā kora jubilejas 
gads – korim paliek 150 gadi, un tas  
ir viens no vecākajiem koriem Latvi-
jā. Esam jau sākuši  gatavoties šim 
notikumam, kas  paredzēts maijā.  
Koris savu jubilejas gadu ieskandēja 
pagājušā gada 4. maija pasākumā 
Puiškalnā.  Kora sākotnējais nosau-
kums bija “Puiškalna koris”, un se-
nais pilskalns pēc tik daudz gadiem 
atkal varēja klausīties  kora skanīga-
jās balsīs. 

Mūsu amatiermākslas kolektīvi 
arī šogad gatavojas skatēm un pie-
dalīsies vairākos valsts mēroga pa-
sākumos. Bērnu deju kolektīvs pie-
dalīsies deju festivālā “Latvju bērni 
danci veda”, senioru deju kolektīvs 
– Senioru deju kolektīvu festivālā, 8. 
jūnijā koris piedalīsies Senioru koru 
salidojumā un kolektīvi priecēs ska-
tītājus visos novada pasākumos.

Tā kā šogad Dundagas pilī tiks 
veikti apjomīgi pārbūves darbi, pils 
apmeklētājiem iespējamas arī da-
žādas neērtības, bet, neskatoties uz 
to, pasākumi notiks dažādām iedzī-
votāju grupām un interesēm – bēr-
niem, jauniešiem, pensionāriem. 

Paldies visiem sadarbības part-
neriem par aizvadīto gadu, un lai 
mums visiem kopā veiksmīgs šis 
gads!

Smaida Šnikvalde,
Dundagas Kultūras pils kultūras 

darba organizatore

Rūķu nedēļa

(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Jāņa Lūsēna dziesma “Ilgu 

zeme” brīnišķīgi skan Annas Janso-
nes izpildījumā. Anna saņem Dun-
dagas Mākslas un mūzikas skolas 
Diplomu par teicamām sekmēm. 
Jāsaka, ka mūzikā teicamas atzī-
mes ne katram ir pa spēkam, tāpēc 
Annai jānovēl panākumi turpmā-
kajā izglītībā, koncertdarbībā un 
bagātā konkursu pieredzē, jo viņa 
ir meitene, kurai ir izkopjams po-
tenciāls publikas priekšā. Izglītības 
pro grammas “Kokles spēle” au-
dzēknes demonstrē savas prasmes 
– Adelīna Priekule kokles stīgās uz-
bur skaņdarbu “Fantāzija”, Nadina 
Linita Kevrele izpilda “Ak tu, meža 
Miķelīti” un Zane Karlīne Apine iz-
pilda komponista Andrē skaņdarbu 
koklei “Ūdens nokrāsas”. Profesio-
nālās ievirzes izglītības program-
mas “Vokālā mūzika” un “Kokles 
spēle” ietver arī klavierspēles ap-
guvi, pie klavierēm dzirdam Marti-
nu Markusu Lorbergu, Beati Lindu 
Frišenfeldi, Samantu Kučeri, Ralfu 
Līdumu, Elizabeti Annu Feldentā-
li, Lauru Licenbergu, kā arī Nadina 
kopā ar Zani četrrocīgi izpilda skaņ-
darbu “Gulbju upe”. Taisnība ir sko-
lotājas Inoras Sproģes teiktajam, 

ka šie mazie koncerti ir tāda maza 
laimīte, kur prieku saņem gan paši 
mazie mākslinieki, gan viņu vecāki 
un pedagogi. Arņa Medņa dziesmu 
“Altāra uguntiņa” izjusti dzied Vokā-
lais ansamblis, flautas solo izpilda 
Alises mamma Lāsma Medne. Un 
Ziemassvētku prieks un noskaņa ir 
sasniegusi ikvienu klātesošo: “... 
Ziemassvētku prieks valda ikvienā 
no mums”, un Jaungada brīnums, 
šķiet, ir jau sācies.

Paldies Kolkas audzēkņiem par 
sasniegumiem mūzikā, paldies par 
bagātīgo koncertu! Paldies vecā-
kiem par atbalstu un kopā būšanas 
prieku! Koncerta izskaņā izskan 
komponista Atvara Sirmā “Klusa, 
klusa dziesma”. Esam soli tuvāk 
jaunajam gadam un jauniem izai-
cinājumiem. Pirms sākt domāt par 
jauniem darbiem, vispirms piln-
vērtīgi jāatpūšas ziemas brīvlaikā.

Dundagas Mākslas un mūzikas 
skola Kolkā ir kā skaists dzintara 
gabaliņš novadam piekļāvīgajā 
jūras krastā, tā ir unikāla iespēja 
Kolkā mītošajiem bērniem augt un 
izglītoties mūzikā. Par šīs iespējas 
īstenošanu paldies skolotājām Ino-
rai Sproģei un Dzintrai Tauniņai, 
klavierskolotājai Dacei Šmitei, ku-

ras ar aizrautību mūzikas pasaulē 
ievada un izauklē jaunos izpildītā-
jus. Māca, iepazīstina, ieinteresē 
un paver bērniem jaunus apvār-
šņus  – šoruden Talsu Centrālās 
bibliotēkas organizētajā pasāku-
mā “Dundaga dižojas” uzstājās 
koklētāju ansamblis kopā ar sko-
lotāju Dzintru Tauniņu, novembrī 
ir izbaudīta mācību ekskursija uz 
Ugāles ērģeļdarbnīcu un izklaides 

Ventspils akvaparkā, tālais, trīs 
dienu brauciens uz Igauniju, kur 
Kolkas koklētāji uzstājās UNESCO 
konferencē, baudīja daudzpusīgu 
atpūtu mūsu kaimiņzemē, kā arī 
Kolkas audzēkņi ir kuplinājuši visu 
svētku koncertprogrammas Tautas 
namā. Kokles spēle ir īpaša, nav 
daudz mūzikas skolu, kurās to var 
apgūt. Latvijas Nacionālais kultū-
ras centrs ir izveidojis LNKC Kokļu 

Pirmā semestra noslēgums Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolā Kolkā

mūzikas nozares konsultatīvo pa-
domi un uzreiz pēc Jaunā gada sa-
ņēmām ziņu, ka skolotāja Dzintra 
Tauniņa apstiprināta par padomes 
eksperti. Katra no šīm aktivitātēm 
motivē sparīgāk strādāt un mācī-
ties, palīdz novērtēt to, ar ko esam 
bagāti.

Dace Čodera, 
Dundagas Mākslas un mūzikas 

skolas direktore
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Šovasar projekta “Jūrtaka” 
īstenošanas laikā  Dundagas novada 
jūras  piekrastē uzstādītas septiņas 
lielās koka norādes zīmes ar ciemu 
nosaukumiem: Kolkā, Vaidē, Sauna-
gā, Pitragā,  Sīkragā, Mazirbē, Košra-
gā, kurās norādīts  attālums līdz nāka-
majam ciemam,  un trīs informācijas 
stendi  – Kolkā, Pitragā un  Sīkragā.

“Jūrtakas” pārgājienu maršruta, 
kas ved gar Baltijas jūras piekrasti 
no Lietuvas robežas līdz pat Tallinai 
Igaunijā, kopgarums ir ap 1100 km, 
un tas ir garākais pārgājienu maršruts 
Baltijas valstīs.

 Inguna Pekmane

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņem-
šanas 4. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2019. gada 18. janvāra līdz 2019. gada 18. februārim.
Sludinājuma kopsumma: 460 000,00 EUR.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novads, Ventspils novads un Talsu novada Īves, Lubes un Vald-

gales pagasti.
Projektu īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 

1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties biedrības “Ziemeļkur-
zemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās), 
vai Ventspilī, Skolas ielā 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumi jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktpersonas:
1. Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
2. Konsultante Evita Roģe – tel. 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv.

Gunta Abaja, 
biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa 

asociācija” koordinatoreATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Vērienīgākajā Baltijas tūris-
ma izstādē “Balttour 2019”, kas 
notiks Ķīpsalā 1. – 3. februārī, 
Dundagas novads jau trešo gadu 
startēs ar savu stendu.

Ieteiksim atpūtu klusās no-
vada pludmalēs un pirmatnējā 
dabā, tīra gaisa ieskautā, mierīgā 
dzīves ritmā! Tieši tas, kas nepie-
ciešams mūsdienu steigas un stre-
sa nogurdinātajiem!

Lībiešu krasta ciemu īpatnē-
jais šarms, Slīteres Nacionālā par-
ka dabas burvība un reljefa daudz-
veidība, vietējo gardumu klāsts un 
satikšanās Kolkasragā, maršruti 
kājniekiem un velobraucējiem, ar-
vien jauni atklājumi Dundagas pilī 
un jau iecienīto svētku prieks! 

Stenda apmeklētājiem būs 
iespēja iepazīties ar Dundagas no-
vada 2019. gada jaunumiem:

Mājas kafejnīcu dienu norisi 
līdztekus Slīteres ceļotāju dienām 
1. un 2. jūnijā, jaunā multifunkcio-
nālā Kolkas Lībiešu saieta nama 
darbību, pastaigu taku tīklu Dun-
dagas centrā u.c. Par jaunumiem 
Lībiešu krastā varēs uzzināt, foto-
grafējoties kopā ar “Pītagu” zilo 
gotiņu no Košraga. Kolkā tagad 

ceļotājus gaida arī ērti aprīkots 
stāvlaukums ar uzlādes iespēju 
elektromobiļiem, atjaunota Zēņu 
dīķa atpūtas teritorija Kolkas pie-
vārtē, Dundagas centrā priecē 
izgaismota strūklaka un netālajā 
Pācē – labiekārtota peldvieta. 

Būs iespēja arī piedalīties izlo-
zē – balvā nakšņošana Dundagas 
pils Barona apartamentos.

Alanda Pūliņa,
tūrisma organizatore

2018. gada nogalē biedrība “Kolkas radošā grupa” 
ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai fi-
nansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. 
– 2020. gadam finansiālu atbalstu sākusi projekta 
“Austu lakatu iegāde Kolkas lībiešu dziesmu ansam-
blim “Laula”” īstenošanu. Projekta mērķis ir uzlabot 
ansambļa “Laula” vizuālo tēlu un brīvdabas priekšnesu-
mu kvalitāti, kā arī veicināt skatītāju izpratni par etno-
grāfisko tautastērpu. 

Ansamblis “Laula” darbojas kopš 2000. gada decem-
bra, un tā dalība ir neiztrūkstoša pašvaldības rīkotajos 
kultūras pasākumos Kolkas pagastā un Dundagas no-
vadā. Ansamblis bieži tiek aicināts kuplināt arī kultūras 
pasākumus dažādās vietās Kurzemes novadā, īpaši tradi-
cionālos gadskārtu svētkus, tādus kā Vasaras saulgriežus, 
Ziemas saulgriežus, Meteņus, Lieldienas u.c. Blakus an-
sambļa muzikālā repertuāra izkopšanai, svarīga loma ir 
arī tradicionālo tautas tērpu valkāšanas nozīmei. Dažādu 
aksesuāru lietojums pie tautastērpa tiek rūpīgi pārdo-

māts un izvēlēts saskaņā ar tradīcijām. Dalībnieces pa-
šas darinājušas aubes, priekšautus, cimdus, zeķes, bet ir 
grūtības nodrošināt etnogrāfiski korektu ģērbšanās stilu 
brīvdabas pasākumos vēsā laikā. Mūsdienīgu virsjaku vai 
mēteļu nēsāšana virs etnogrāfiskā tautastērpa kopā ar 
etnogrāfisku galvassegu nav piemērota. Nepieciešamība 
pēc etnogrāfiski korekta, vēsiem laika apstākļiem piemē-
rota apģērba radīja ideju projektam, kā rezultātā ansam-
bļa dalībnieces iegūs austus vilnas lakatus, piemērotus 
uzstāšanās reizēm brīvdabas pasākumos. 

Lakatus darina zemnieku saimniecības “Kalnzem-
nieki MS” īpašniece Mudīte Siliņa, kurai ir ilggadīga 
pieredze etnogrāfisku priekšmetu aušanā. Viņa ir arī 
aušanas studijas “Talse” vadītāja. Dzīparu krāsas laka-
tiem tiek izvēlētas, konsultējoties ar ansambļa vadītāju 
Dzintru Tauniņu un ansambļa dalībniecēm.

Paredzams, ka pirmo reizi ar jauniegūtajiem la-
katiem “Laulas” dalībnieces greznosies un plašākai 
sabiedrībai tos izrādīs Putnu modināšanas pasākumā 
Lieldienu laikā – 2019.  gada pavasarī. Domājams, ka 
krāšņie lakati sildīs un priecēs kā pašas ansambļa dalīb-
nieces, tā pasākumu apmeklētājus.  

Dženeta Marinska, biedrība “Kolkas radošā grupa”.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasāku-
ma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” un Dundagas novada 
pašvaldības finansiālu atbalstu. 

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija” paziņojums

Piekrastē uzstādītas 
norādes zīmes 

Dundagas novads – zeme pie divām jūrām! 
/ Dūoņig mōgõn- mō kōd mier jūs!

Dundaga – Šlītere – Kolka / Dūoņig – Šlītõr - Kūolka

Kolkas lībiešu dziesmu ansamblim 
“Laula” top jauni lakati

Rīcība ELFLA1: Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana. 
Mērķis: Veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos.

Apbalsta apmērs 460 000,00 EUR.

Atbilstošā MK  
Noteikumu Nr.590 
5.punktā minētā  
darbība 

1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīša-
nai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. 
2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšanai. 
3. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un 
jaunu realizācijas veidu ieviešanai. 
4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības 
uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. Atbalsts esošiem 
mājražotājiem un jauniem darbības uzsākšanai. Ieguldījumu atbalsts paredzēts būvnie-
cībā, iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām un 
personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Vietējās lauksaimniecības produkcijas realizā-
cijas vietu izveide iespējama arī republikas nozīmes pilsētās, izņemot Rīgu.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa  
vienam projektam

50 000 EUR, 
100 000 EUR – infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no 
projekta attiecināmo izmaksu summas.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

70%. 
80% – kopprojektiem.
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SPORTS

Pašas senākās sacensības, ku-
rās piedalās Dundagas jaunie ša-
histi, ir tā saucamais Ziemassvētku 
turnīrs, ko laikā starp Ziemassvēt-
kiem un Jauno gadu rīko Kuldīgas 
novada sporta skola. Šoreiz sa-
censības pulcēja rekordlielu dalīb-
nieku skaitu, 150, tā ka dundadz-
niekiem pat bija jāizlīdz ar savām 
figūrām un galdiņiem.

Turnīrā līdztekus mājiniekiem 
piedalījās jaunie šahisti no Mas-
kavas apgabala (Krievija), Tallinas 
(Igaunija), Šauļiem (Lietuva), Rīgas, 
Olaines, Liepājas, Ventspils, Tal-
siem un Dundagas. Visi dalībnieki 
bija sadalīti trīs vecuma grupās. Tas 
nozīmēja, ka visnopietnākais pār-
baudījums sagaida mūsu pulciņa 
jaunpienācēju, divpadsmitgadīgo 
Jēkabu Zvanu, kurš nesen kā bija 
izpildījis IV sporta klases normu. Jē-
kabam bija jāsacenšas ar stāža ziņā 
daudz pieredzējušākiem un krietni 
augstāk kvalificētiem šahistiem. 
Jēkabs cīnījās labi un ieguva 2 pun-
ktus 7 kārtās.

Vidējā grupā dundadzniekus 

pārstāvēja 9 šahisti. Lai arī šajā 
mācību gadā mazāka cīņu prakse 
ir bijusi Emīlam Grīnertam, arī šajā 
reizē Emīls apliecināja sevi kā dun-
dadznieku līderi. Pieci punkti ir ļoti 
labs rezultāts, kas turnīrā ar mazāku 
dalībnieku skaitu ļautu pretendēt 
uz pirmo trijnieku. Šoreiz, 65 da-
lībnieku konkurencē, Emīlam dalīta 
7.–12. vieta un kārtējo reizi uzla-
bots reitings. Pa 3 punktiem ieguva 
Ingars Blumbergs, Ernests Šmēdiņš 
un Vilis Čoders, pa 2,5 – Kristers 
Šulcs, Marija Hanna Kristiņa un Kār-
lis Beidiņš, divi punkti Annas Rebe-
kas Irbes rēķinā, bet ar vienu pun-
ktu finišēja Katrīna Hanna Kristiņa.

Jaunāko šahistu grupā sacentās 
40 dalībnieki. Labākais rezultāts no 
mūsējiem Ernestam Brikainim, kas 
ar 4 punktiem ieņēma 13. vietu. 
Puspunkts mazāk deva 20. vietu 
Fēliksam Zvanam. Valteram Nap-
skim 3 punkti, Samantai Petrovicai 
2, Rasai Ratkevičai 1,5, bet Rovenai 
Onufrijčukai – 1 punkts. 

Alnis Auziņš, 
šaha pulciņa vadītājs

Ziemassvētku šahs

Emīls Grīnerts (pa labi). AUTORA FOTO

LIAA Talsu biznesa inkubators 
pirmajos divos darbības gados

27. decembrī Talsu Sporta 
hallē tika aizvadīts jau cetur-
tais gada noslēguma pasākums 
“Talsu kauss” volejbolā jaunie-
šiem. 

Turnīrā no Dundagas vidus-

skolas piedalījās viena komanda 
– 2006. gadā dzimušie un jaunāki 
grupā. 

Mūsu spēlētāji šajā grupā ie-
guva 1. vietu. Komandā labākais 
spēlētājs bija Kristers Šulcs. Šo-

gad turnīrā piedalījās 20 koman-
das piecās vecuma grupās – gan 
zēnu, gan meiteņu komandas no 
Kuldīgas, Aizputes, Liepājas, Tal-
siem, Tukuma un Dundagas. 

Inguna Pekmane

Respektējamas arī viena cilvēka tiesības… 
Kā tas ir Dundagā, mani tas 

būtiski satrauc?
Attīstītākajās Eiropas valstīs 

šim jautājumam tiek pievērsta 
īpaša nozīme. Piemēram, Vācijā 
pirms dažiem gadiem ar tiesas 
spriedumu tika aizvērts bērnu-
dārzs, pamatojoties tikai uz viena 
padzīvojuša pāra iesniegumu par 
to, ka bērnudārzs rada troksni, 
kas viņiem traucē baudīt normā-
lu dzīvi. Ne velti savulaik Eiropas 
Vides komisijas vadītāja Margota 
Valstrēma pareizi teica, ka vese-
līga vide nav privilēģija, bet gan 
cilvēka pamattiesības. Protams, 
mūsu izpratnē, bērnudārza aiz-
vēršana šķiet stipri dramatisks so-
lis, bet vienu gan tas parāda: val-
stij ir jārespektē arī viena cilvēka 
tiesības. Toties Latvijā šis ir viens 
no daudzajiem aspektiem, kas 
tiek ignorēts. Piemēram, policisti, 
lai sastādītu administratīvā pārkā-
puma protokolu, aptaujā vēl kāda 
dzīvokļa iemītniekus, vai viņiem 
troksnis patiešām ir traucējis (ja 
policisti paši šo troksni nav kon-
statējuši), tādējādi apliecinot, ka 
arī viens cilvēks nav vienaldzīgs. 
Nedrīkst kaitēt pārējiem iemītnie-
kiem. Mūsu valstī tomēr ir likumi 
un normatīvie akti, kuri būtu cil-
vēkiem jāzina un jāievēro. (Kaut 
gan, ko tur runāt, ka vienkārši 
cilvēki tos nezina – izbrīnu rada 
ieraksti diplomētu juristu forumā 
par normatīvo aktu ievērošanu 
tieši saistībā ar trokšņiem.) Jo-
projām mūsu valstī valda nosa-
cījumi, ka no pulksten 8.00 līdz 
23.00 katrs var darīt savā dzīvoklī, 
kas tik ienāk prātā. Tas ir maldīgs 
uzskats, jo laiki ir mainījušies. Cil-
vēki kļuvuši par dzīvokļu īpašnie-
kiem ar visām no tā izrietošajām 
tiesībām, pienākumiem un atbil-
dību. Un to nosaka “Dzīvokļa īpa-
šuma likums”. “Trokšņi ir viens no 
faktoriem, kas grauj cilvēka veselī-
bu. “Tā 9. panta 1. daļa teic: “Dzī-
vokļa īpašniekam ir tiesības valdīt 

un lietot dzīvokļa īpašumu, iegūt 
no tā labumu, izmantot to pēc 
sava ieskata mantas pavairošanai 
un vispār lietot to jebkādā veidā, 
ciktāl dzīvokļa īpašnieku neiero-
bežo likumi un ciktāl tas nerada 
traucējumus citiem dzīvokļu īpaš-
niekiem.” Jāatzīmē, ka katram cil-
vēkam ir atšķirīgs dzīves un darba 
ritms. Piemēram, ja medmāsa vai 
cepēja, vai naktssargs atgriežas 
no naktsmaiņas, tad nedrīkstētu 
būt situācija, kad cita, no salda 
miega modušās kaimiņa, vēlme 
kaut ko paurbt vai pakalt savā 
dzīvoklī traucētu šo cilvēku tiesī-
bas uz atpūtu. Līdz ar to ikvienam 
dzīvojošam daudzdzīvokļu mājā ir 
jāsaprot, ka sava rīcība tomēr ir 
jāizvērtē, vai tā netraucēs kaimi-
ņu. Gribi vai ne, bet tā ir daudz-
dzīvokļu mājas sadzīves specifika. 
Tas attiecas uz bērnu bļaustīšanos 
un vecāku skaļu rāšanos, mūzikas 
ieslēgšanu (arī rīta stundās), tādu 
suņu turēšanu, kas rej pie mazākā 
trokšņa, skaļa uzvedība kāpņu tel-
pās, automobiļu darbināšana pie 
mājas, un tā joprojām. Daudzas 
lietas izriet no elementāras pie-
klājības normām. Secinājums ir 
viens: lai neradītu traucējumus ci-
tiem un netiktu traucēts pats, dzī-
voklim ir jāpārvēršas par “miera 
ostu”, kur cilvēks atpūšas, kā tas 
visā civilizētajā pasaulē pieņemts. 
Taču tiem, kas izvēlas citādu dzī-
vesveidu, ir jāiegādājas personī-
gās mājas. Tāpēc, lai izbēgtu no 
kaimiņu strīdiem, pat agresijas, 
vajadzētu ievērot vienkāršu pa-
tiesību: būt cilvēkam kā saprātī-
gai būtnei un nedarīt otram to, 
ko pats negribētu sev nodarām. 
  Veselības inspekcijas Uzrau-
dzības plānošanas un attīstī-
bas departamenta Sabiedrī-
bas veselības nodaļas higiēnas 
ārste Maija Šnepste skaidro: 
Kāds ir pieļaujamais trok šņu lī-
menis telpās? Lai ne pie ļau tu vi-
des piesārņojumu un pārmērīgu 

trokšņošanu, līdz ar normatīvo 
regulējumu ir noteikts konkrēts 
trokšņa līmenis decibelos, kura 
pārkāpums ir sodāms. Tas at-
rodams MK noteikumu Nr.16 
“Trokšņa novērtēšanas un pār-
valdības kārtība” 4.pielikumā.  
Dzīvojamās telpās un guļamtelpās 
jābūt šādam trokšņu līmenim: 

v dienā no plkst. 7.00 līdz 
19.00 – līdz 35dB(A);

v vakarā no plkst. 19.00 līdz 
23.00 – līdz 35dB(A);

v naktī no plkst. 23.00 līdz 
7.00 – līdz 30 dB(A).

Minētie noteikumi arī nosaka, 
ka pašvaldībām ir tiesības ar sais-
tošajiem noteikumiem noteikt 
zemākus vides trokšņa robežlie-
lumus atsevišķās teritorijās, izņe-
mot aizsargjoslas gar autoceļiem 
un dzelzceļiem. Tāpat pašvaldība 
arī noteiks iekšējos kārtības notei-
kumus, kur būs detalizētāk atru-
nāta trokšņošana un sods par to.  
Pasaules Veselības organizāci-
jas ieteikumos 30dB(A) ir līme-
nis, kurš guļošo nepamodinās. 
Ja skaņa pārsniedz šo līmeni, 
tad cilvēks var arī nepamosties, 
tomēr vairums kaut kā uz to re-
aģē. M. Šnepste to salīdzina ar 
cīnīšanos – gulētājam paātrinās 
sirdsdarbība, viņš miegā grozās 
jeb būtībā cīnās pret troksni.  
Iedzīvotājiem ir tiesības rakstīt 
iesniegumu Veselības inspekcijai, 
kas veic trokšņa mērījumus. Ie-
sniegumā inspekcijai īsi jāapraksta 
problēmas būtība, jānorāda vārds, 
uzvārds, dzīvesvietas adrese, kon-
taktinformācija (tālruņa numurs 
un/vai e-pasts). Iesniegums jā-
apliecina ar iesniedzēja parakstu. 
Aicinu visus dzīvot draudzī-
gi un cienīt otra privātumu! 

Apkopoja un ar Jums dalījās: 
Viktors Obodovskis, 

dundadznieks, pensionēts, 
sertificēts siltuma un ūdens  

tehnoloģiju inženieris

Panākumi volejbolā 

Kopš 2016. gada decembra 
LIAA Talsu biznesa inkubators uz-
ņem dalībniekus pirmsinkubācijas 
un inkubācijas atbalsta program-
mās. Dalība inkubatorā biznesa 
uzsācējiem dod iespēju bez maksas 
apgūt uzņēmējdarbības vadību, 
mācīties par biznesa aktualitātēm 
un tendencēm, strādāt mājīgās in-
kubatora telpās Talsos, Kalna ielā 4, 
kā arī gūt 50% līdzfinansējumu da-
žādām izmaksām. Dalība inkubato-
rā nozīmē arī būt daļai no inkubato-
ra kopienas, kurā dalībnieki cits citu 
atbalsta, iedvesmo, dod padomu.

Šajos divos darbības gados LIAA 
Talsu biznesa inkubatorā ir saņemti 
jau 90 pieteikumi dalībai tajā. At-
balsts ir sniegts 22 inkubācijas un 
59 pirmsinkubācijas dalībniekiem. 
Līdzfinansējumā dažādām izmak-
sām dalībniekiem izmaksāti nepilni 
30 000 EUR. Inkubatora dalībnieki 
līdz šim ir radījuši 19 jaunus uzņē-
mumus šajā reģionā, kā arī radījuši 
vismaz 6 jaunas pilna laika darba-
vietas. Esam kopumā organizējuši 
ap 70 semināru un pasākumu par 
dažādām uzņēmējdarbības tēmām, 
kas bijuši plaši apmeklēti. Daļa no 
pasākumiem ir bijuši atvērti jebku-
ram interesentam, ne vien inkuba-
tora dalībniekiem. Par aktivitātēm 
inkubatorā var uzzināt, piesekojot 
mūsu facebook lapai @LIAATalsi, 
zvanot pa tālruni 62400904 vai 
rakstot uz talsi@liaa.gov.lv. 

Esam lepni būt par nozīmīgu 

atbalstu biznesa 
attīstībai Talsu, 
Dundagas, Rojas 
un Mērsraga nova-
dos un strādāt ple-
cu pie pleca ar ak-
tīviem, radošiem 
un uzņēmīgiem 
cilvēkiem!

Atgādinām, ka LIAA Talsu bizne-
sa inkubatorā var iestāties komer-
santi, kas ir jaunāki par 3 gadiem, 
kā arī fiziskas personas ar bizne-
sa ideju. Dalībnieku uzņemšana 
pirmsinkubācijā notiek nepārtrauk-
ti. Uzņemšana inkubācijā notiek 
2 reizes gadā, un tuvākā plānota 
aprīlī (pieteikumu pieņemšana no 
1. līdz 20. martam). Sīkāk par inku-
batoru programmu var lasīt www.
liaa.gov.lv, sadaļā “biznesa ABC” – 
“biznesa inkubatori”, kā arī http://
inkubatori.magneticlatvia.lv. 

LIAA Talsu biznesa inkubators ir 
izveidots ERAF Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 
3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Sekmēt MVK izveidi un attīstību, 
īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 
prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6.pasā-
kuma “Reģionālie biznesa inkubato-
ri un radošo industriju inkubators” 
projekta Nr.3.1.1.3/16/I/001 “Re-
ģionālie biznesa inkubatori un rado-
šo industriju Inkubators” ietvaros.

Dagmāra Dreiškena,
LIAA Talsu biznesa inkubatora 

vadītāja



2019. gada JANVĀRIS8  DUNDADZNIEKS

CMYK

Dundagas novada pašvaldības izdevums ″Dundadznieks″ 
Adrese: Pils 5-1, Dundaga, LV-3270.
Raksti un informācija nākamajam izdevumam jāiesniedz līdz katra 
mēneša 5. datumam. 
E-pasts zinas@dundaga.lv, tālrunis 63237515.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autors.
Iespiests SIA ″Kurzemes Vārds″. Tirāža 1500 eks. Bezmaksas.
Internetā: www.dundaga.lv/avize.
Nr. 1 (240). 2019. gada janvāris.

FOTO AUTORI: E.RUDZĪTIS, I.KRISTIŅA, V.BIEZBĀRDIS, S.DIŠLERE, DŽ.MARINSKA, A.PŪLIŅA, SIA “PRETPILS”

Pirmās mācības dalībniekiem notiks jau 
17. janvārī.

Mājas kafejnīcu dienas notiks 2019. gada  
1. un 2. jūnijā vienlaikus ar Slīteres Ceļotāju die-
nām visā Dundagas novadā un īpaši Lībiešu krastā. 
Tie būs pirmie šāda veida svētki Latvijā.

Svētku organizatori gādās, lai katrs, kurš vēlas, 
var nākt ar savu pienesumu un šajās dienās savā 
sētā vai citā novada objektā/vietā piedāvāt savus 
īpašos ēdienus, dzērienus, našķus, demonstrēt 
amata prasmes u.tml., tādējādi reklamējot savu 
produkciju, izmēģinot tās pievilcību vai vienkār-
ši kopā ar apmeklētājiem vai saviem radiem un 
draugiem svinot svētkus. Nav būtiski, vai jau tagad 
piedāvājat savu produkciju ceļotājiem un vietējiem 
iedzīvotājiem, vai darīsiet to pirmo reizi. Galvenais 
ir vēlme līdzdarboties un uzmeistarot ko gardu 
svētku apmeklētājiem.

Lai dalībnieki varētu atbilstoši sagatavoties, līdz 
svētku norisei tiks organizētas vairākas apmācības. 
Tās notiks  Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbī-
bas programmas projektā «Etnisko kultūrtelpu attīs-
tība kā tūrisma galamērķis “UNESCO – tourism””, ar 
Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu.

Lūdzam pieteikties līdz 16. janvārim!
17. janvārī plkst. 11.00 Dundagas pils mazajā 

zālē notiks pirmās Kafejnīcu dienu mācības. 
Organizatoru vārdā –

Ilze Šteine, projekta koordinatore,  
tel. 28717810; ilze.steine@dundaga.lv;

Alanda Pūliņa no novada Tūrisma 
informācijas centra, 

tel. 29444395; tic@dundaga.lv;
Ilze Iesalniece-Brukinga no Kolkas Lībiešu 

saieta nama, 
tel. 29402093; lsn@kolka.lv

Ikgadējā SIA “Atkritumu ap-
saimniekošanas sabiedrība “Pie-
jūra”” rīkotajā zīmējumu kon-
kursā, kura šī gada tēma ir “Tev 
mūžam zaļot, Latvija!”, iesūtī-
tie skolēnu zīmējumi izmantoti 
2019. gada kalendārā. No Dun-
dagas novada kalendārā publi-
cēti Kolkas pamatskolas 4. klases 
skolnieces Samantas Bertholdes 
darbs, Dundagas vidusskolas 7. 
klases skolnieču Annijas Alises 
Rozefeldes, Alises Krauleres un 5. 
klases skolnieces Paulas Betijas 
Rozefeldes darbi.

Kalendārā iekļauti bērnu un 
jauniešu iesūtītie zīmējumi no 
visām Piejūras reģiona skolām 
— Tukuma, Talsu, Engures, Dun-
dagas, Mērsraga, Jaunpils, Kan-
davas, Rojas novada un Jūrmalas 

AAS “Piejūra” kalendārs 

DUNDAGAS BIBLIOTĒKĀ 
100 Labi Padomi, 36,6 C Vese-

līgāk, Saskanīgāk, Gudrāk, Astes, 
Avene, Avenīte, Citādā Pasaule, 
Dārza Pasaule, Dārzs un Drava, 
Donalds Daks, Dundadznieks, 
Gatavosim Kopā, GEO, Ieva, Ievas 
Dārzs, Ievas Māja, Ievas Stāsti, 
Ievas Veselība, Ilustrētā Pasaules 
Vēsture, Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā 
Junioriem, IR, Klubs, Kultūrzīmes, 
Lauku Avīzes Tematiskā Avīze, Le-
dus Sirds, Leģendas, Mājas Viesis, 
My Little Pony, Patiesā Dzīve & 
Patiesās Dzīves Speciālizdevums, Pavards, Pērle, 
Planētas Noslēpumi, Praktiskais Latvietis, Santa, 
Sestdiena, Talsu Vēstis,  Una, Veselība, Vinnijs 
Pūks 

KAĻĶU BIBLIOTĒKĀ
36,6 C Veselīgāk, Saskanīgāk, Gudrāk, Ieva, Ie-

vas Dārzs, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, 
Ievas Virtuve, Dārza Pasaule, Lauku Avīzes Tema-
tiskā Avīze, Mājas Viesis, OK!, Praktiskais Latvietis, 
Privātā Dzīve, Talsu Vēstis

VĪDALES BIBLIOTĒKĀ
100 Labi Padomi, Čaklās Rokas, Citādā Pa-

saule, Ieva, Ievas Dārzs, Ievas Māja, Ievas Stāsti, 
Ievas Padomu Avīze, Ievas Veselība, Ievas Virtuve, 
Ko Ārsti Tev Nestāsta, Leģendas, Lilit Look, Mājas 
Viesis, Praktiskais Latvietis, Talsu Vēstis  

DUNDAGAS  
VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKĀ

Diena, Dundadznieks, Ilus-
trētā Pasaules Vēsture, Ilustrētā 
Zinātne, Ilustrētā Junioriem, Talsu 
Vēstis

Skolas Vārds un Skolas Psiho-
loģija (elektroniski izdevumi)

KOLKAS BIBLIOTĒKĀ
100 Labi Padomi, Astes, Avenī-

te, Citādā Pasaule, Dārza Pasaule, 
GEO, Ieva, Ievas Stāsti, Ievas 
Virtuve, Ilustrētā Pasaules Vēsture, 
Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Junio-
riem, Latvijas Avīze, Lauku Avīzes 
Tematiskā Avīze, Leģendas, Lilit, 
Mājas Viesis, Nezināmā Vēsture, 

Omītes Zālītes, Patiesā Dzīve, Planētas Noslē-
pumi, Praktiskie Rokdarbi, Talsu Vēstis, Veselība, 
Zintnieks

MAZIRBES BIBLIOTĒKĀ
100 Labi Padomi, Copes Lietas, Dārza Pasaule, 

Ieva, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Mājas 
Virtuve, Mans Mazais, Neatkarīgā Rīta Avīze, Pa-
tiesā Dzīve, Pavards, Praktiskais Latvietis, Privātā 
Dzīve, Talsu Vēstis, Una, Verena (rokdarbu žurnāls 
vācu valodā)

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

Informāciju apkopoja 
Ruta Emerberga,

Dundagas novada Centrālās bibliotēkas vadītāja 

Dundagas novada deputāti 
pēdējā 2018. gada domes sēdē 
nolēma piešķirt 800,00 eiro līdzfi-
nansējumu dokumentālās filmas  

Aicinām pieteikties dalībai  
Mājas kafejnīcu dienās!  

Taps filma par novadnieku Arnoldu Auziņu 

“Es dzīvoju priecīgi” veidošanai, 
kas stāstīs par mūsu novadnieku, 
ievērojamu latviešu rakstnieku 
un publicistu Arnoldu Auziņu.  

Filma taps par godu autora gaidā-
majai 88. jubilejai.

Filmā tiks atspoguļots Arnolda 
Auziņa dzīvesstāsts no bērnības 
līdz mūsdienām. Tajā atklāsies 
rakstnieka ilgā darba mūža un 
dzīvesprieka formula. Šī filma būs 
unikālā arī ar to, ka tajā tiks parā-
dīti 20. gadsimta otrās puses ievē-
rojamākie inteliģences darbinieki 
(O. Vācietis, R. Ezera, I. Auziņš, 
Z. Ērgle, I. Ziedonis, S. Kaldupe, 
G. Treimanis un daudzi citi). Būs 
redzams arī Dundagas novads un 
Latvijas simtgadei veltītais pasā-
kums “Latvijas Goda aplis”, kurā 
A. Auziņš bija Goda saimnieks.

Filmas režisore ir Inga Neste-
re. “Es dzīvoju priecīgi” pirmizrā-
de plānota Rīgā 2019. gada sep-
tembrī. 

Inguna Pekmane

Prese novada bibliotēkās 2019. gadā
Ikvienā novada bibliotēkā interesentiem ir 

iespēja lasīt preses izdevumus. Abonēšanas mak-
sas segtas pilnībā no pašvaldības līdzekļiem. 

pilsētas. Kalendāra pirmajā atvē-
rumā ir publicēti skaisto mākslas 
darbu autoru ieteikumi ikdienai, 
kas aicina ikvienu dzīvot “zaļāk” 
un apzināties atkritumu šķiroša-
nas nozīmi. Katra mēneša atvēru-
mā ir iespējams izlasīt arī citātus 
un novēlējumus Latvijai no iesū-
tītajiem ieteikumiem par to, kā 
saudzēt mūsu zemes dabu, ma-
zināt piesārņojumu un rūpēties 
par tīru, skaistu Latviju arī nāka-
majos 100 valsts pastāvēšanas 
gados. Vairākos mēnešos kāds 
datums ir atzīmēts ar zaļu krāsu. 
Tās ir īpaši atzīmējamās dienas, 
kas saistītas ar vides aizsardzības 
tēmu.

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste


