DUNDADZNIEKS
DUNDAGAS NOVADA DOMES INFORMATĪVS IZDEVUMS
2019. gada MAIJS

“KURZEMĪTEI” – 35!

Nr. 4 (243)

Šodien pirmsskolas izglītības
iestādi apmeklē 135 bērni, darbojas septiņas grupas un strādā
32 darbinieki. Ar dažādiem pasākumiem un aktivitātēm veselas
nedēļas garumā tika atzīmēta
mūsu iestādes 35 gadu jubileja.
Svētku nedēļu uzsākām ar
skolotāju iestudētu izrādi bērniem “Kas man par to būs”, ko
kopīgi noskatījāmies 23. aprīļa
rīta cēlienā. Ciemos uz jubileju
bija ieradušies meža zvēriņi — zaķis (skolotāja Gunta Mika), lapsa
(skolotāja Līga Enzele), ezis (skolotāja Irina Seržante) un pelēni
(skolotājas Inta Grīnīte un Mudīte
Jurča), kas bērniem izstāstīja notikumu mežā par nerātno zaķi, kas
nejauši pats nokļuva nelaimē, bet
draugi tam palīdzēja. Tad zaķis visiem teica lielu paldies!
Ražīga un darbīga bija svētku
nedēļas otrā diena, 24. aprīlis,
kad visi gatavojāmies kopīgām
svētku pusdienām. Katra grupiņa
gatavoja savu svētku kliņģeri, ko
ar čaklo darbinieču-pavāru līdzdalību izcepām, tad klājām svētku
galdus iestādes zālē, kopā pusdienojām, ka arī suminājām savus 35
darba gadu jubilārus ar ziediem
un laba vēlējumiem.
(Nobeigums 6. lpp.)

Dzintrai Tauniņai Triju Zvaigžņu ordenis
Dzimusi jūrmalniece, Dzintra
Tauniņa pēc Rīgas Pedagoģiskās
skolas absolvēšanas ieradās Kolkā 1985. gadā un sāka strādāt
par mūzikas pedagoģi Kolkas
bērnudārzā. Vēlāk tika iegūta
augstākā muzikālā pedagoģiskā
izglītība kokles spēles un kolektīvu vadītāja specialitātē Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskolā.
Kopš
izveidošanas
brīža
1993. gada 1. septembrī Dzintra
strādā Kolkas mūzikas skolā (no
2012. gada 1. janvāra Dundagas
Mākslas un mūzikas skolas Kolkas
mūzikas nodaļa) par kokles spēles
pedagoģi. No 2009. gada 1. septembra strādā arī par Kolkas tautas
nama vadītājas palīgu. Papildus
šiem pamatdarbiem vada Kolkas
tautas nama koklētāju ansambli
un Kolkas lībiešu ansambli “Laula”.
Visā Ziemeļkurzemē kokles
spēli var apgūt tikai Kolkā, te darbojas arī vienīgais koklētāju ansamblis šai apvidū. Dzintra Tauniņa kokles spēli spēj iemācīt pilnīgi
ikvienam. Viņa saviem audzēkņiem ir ne tikai mūzikas pedagoģe, bet bieži vien arī kā māte, kura
nenogurstoši rūpējas par savu audzēkņu labklājību ikdienā un kon-

certbraucienos. Dzintras Tauniņas
uzņēmība, enerģija un nesavtīgais ikdienas darbs ilgu gadu
garumā ir nodrošinājis bērniem
un jauniešiem unikālu iespēju iemācīties kokles spēli, tādējādi iegūstot kādu īpašu latviešu tautas
kultūras prasmi visam mūžam.
Kolkas koklētāju ansamblis ir neiztrūkstošs dalībnieks gan bērnu un
jauniešu, gan pieaugušo Dziesmu
svētkos. Viņas vadīto kolektīvu
mākslinieciskā kvalitāte ir daudzkārt novērtēta arī ārpus mūsu
valsts robežām, koncertējot tautas mūzikas festivālos, ar Latvijas
vārdu vai lībiešu kultūru saistītos
pasākumos un koncertos Somijā,
Igaunijā, Slovākijā, Krievijā. Dzintras Tauniņas zināšanas un izpratne par vēstures, kultūras un tautas tradīciju vērtību nozīmi valsts
attīstībā kopumā ļauj viņai dot būtisku ieguldījumu sabiedrības, jo
īpaši bērnu un jauniešu, izglītošanā, kultūras piederības, latviskās
un lībiskās identitātes, pašapziņas
uzturēšanā un vairošanā.
Nozīmīgākais Dzintras Tauniņas profesionālo spēju apliecinājums bija XXVI Vispārējo latviešu
dziesmu un XVI deju svētku kokļu
koncertuzvedums “Stīgo, brālīt!

Stīgo, māsiņ!”, kura mākslinieciskās vadītājas bija Dzintra Tauniņa
un koklētāju ansambļu “Austriņa”
un “Kokļu klubs” vadītāja Ineta
Tauriņa. Koncertā Dzintra, tērpusies lībiešu tautas tērpā, vadīja
koklētāju kopansambli lībiešu
dziesmā savā pārlikumā “Piškizt
īrõd, sūrõd īrõd”.
Lai popularizētu un uzturētu
dzīvu lībiešu muzikālo mantojumu, 2000. gadā Kolkā izveidojās
lībiešu dziesmu ansamblis “Laula”. Ansamblis regulāri uzstājas
Lībiešu svētkos Mazirbē, Lībiešu
kultūras dienās Ventspilī, Kolkā,
Rīgā, arī citos pasākumos, kas saistīti ar lībiešu un latviešu kultūru.
Ansamblis lībiešu kultūru pārstāv
Dziesmu svētkos, folkloras festivālos “Baltica”, Somugru kultūras
dienās. “Laulas” izpildītās lībiešu dziesmas Kolkā ir klausījušies
Igaunijas un Latvijas prezidenti,
ansambļa priekšnesumus ir iemūžinājuši ārzemju un pašmāju filmētāji. Ziemeļkurzemes kultūras
notikumu kalendārā gandrīz nav
neviena pasākuma, kurā netiktu
uzaicinātas Dzintras Tauniņas vadītās koklētājas vai lībiešu dziesmu
dziedātājas. Dzintras radošums
kultūras projektu īstenošanā ir

Dzintra Tauniņa ar saņemto apbalvojumu un sveicējs no
pašvaldības Aldis Felts.
neizsmeļams. Vienmēr tiek rasts
risinājums, kā ikvienu sarīkojumu
veidot aizraujošu, interesantu un
radoši bagātinošu. Vienmēr vieta
atrodas lībiskajam kultūrmanto-

jumam. Vienmēr sarīkojumos tiek
iesaistīta jaunā paaudze, tādējādi
nodrošinot latviešu un lībiešu kultūras pārmantojamību nākotnē.
(Nobeigums 7. lpp.)
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DOMES ZIŅAS
26. aprīļa domes sēdē
v Apstiprināja SIA “Ziemeļkurzeme”, SIA “Kolkas ūdens”,
SIA “Dundagas veselības centrs”
2018. gada pārskatus.
v Apstiprināja Dundagas novada pašvaldības 2018. gada pārskatu. Ar 2018. gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pilnā apjomā
var iepazīties Dundagas novada
pašvaldības grāmatvedībā.
v Nolēma, slēdzot 2019. gada
LPDA Dundagas pirmorganizācijas
un Dundagas novada pašvaldības
koplīgumu, tajā ietvert iesniegtos
priekšlikumus.
v Apstiprināja Ceļu fonda finanšu līdzekļu izlietojuma un rīcību
plānu 2019. gadam.
v Apstiprināja atbalstītās rīcības 2019. gadam un grozīja Dundagas novada pašvaldības 2019. gada
budžetu par 236 519 EUR.
v Uzdeva Dundagas novada
domes priekšsēdētājam Sociālā
dienesta darbības nodrošināšanai
ņemt aizņēmumu un slēgt vidēja
termiņa aizdevuma līgumu ar Valsts
kasi administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu
grupas rekonstrukcijas 2. kārtas
realizācijai Pils ielā 5-1.
v Pieņēma Dundagas novada
pašvaldības saistošos noteikumus
Nr.7 “Grozījumi Dundagas novada
pašvaldības 2014. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par
speciālajiem pabalstiem””.
v Atbrīvoja no Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, iznomāšanas un atsavināšanas komisijas locekles pienākumu veikšanas
Sintiju Gāliņu. Komisijas sastāvā
iecēla domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Mauriņu. Privatizācijas,
atsavināšanas un iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja amatā iecēla
komisijas locekli Ingu Ralli.
v Grozīja Dundagas novada
pašvaldības Ar lauksaimniecības
zemi veikto darījumu tiesiskuma
uzraudzīšanas komisijas sastāvu,
izslēdzot no tās komisijas locekli
Sintiju Gāliņu.
v Piekrita iznomāt nekustamos
īpašumus “Ievlejas 56” un “Andreja
Upīša iela 5”.

v Nolēma uzsākt nekustamā
īpašuma “Aizceļi” atsavināšanas
procesu un pasūtīt kadastrālās uzmērīšanas lietu.
v Apstiprināja zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma “Roņsalas” sadalīšanai divās daļās.
v Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jāņkužnieki”, sadalot to divās
daļās.
v Apstiprināja zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma “Silmalas” sadalīšanai divās daļās.
v Piekrita nekustamā īpašuma
“Atvari” sadalīšanai.
v Atbrīvoja no darba Dundagas
novada interešu Izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas
sadales komisijas locekli Veroniku
Milleri.
v Reģistrēja personu pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā.
v Anulēja ziņas par vienas personas deklarēto dzīvesvietu.
v Grozīja Dundagas novada
Centrālās bibliotēkas nolikumu.
v Apstiprināja Dundagas novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumus un Dundagas
novada pašvaldības bibliotēku datortehnikas un interneta lietošanas
noteikumus.
v Apstiprināja Dundagas novada Centrālās bibliotēkas attīstības
plānu 2019.–2024. gadam.
v Apstiprināja Dundagas vidusskolas iekšējos noteikumus “Kārtība,
kādā izglītojamos uzņem Dundagas
vidusskolas īstenotajā vispārējās vidējās izglītības programmā”.
v Pieņēma iekšējos noteikumus “Dundagas novada pašvaldības personu datu aizsardzības
pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas noteikumi”.
v Pieņēma iekšējos noteikumus “Grozījumi Dundagas novada
domes 2009. gada 25. novembra
iekšējos noteikumos “Dundagas
novada domes Centrālās administrācijas darba kārtības noteikumi””.
v Pieņēma Dundagas novada
pašvaldības 2019. gada 26. aprīļa
saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības

Komiteju un domes sēdes
MAIJĀ
10.05.
10.05.
17.05.
24.05.

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

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Finanšu komitejas sēde
DOMES SĒDE

2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Dundagas
novada pašvaldības nolikums””.
v Ar 2019. gada 1. jūniju noteica šādus pastāvīgo komiteju sēžu
norises laikus:
- Attīstības un plānošanas komitejas kārtējā sēde sākas katra
mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 9;
- Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas kārtējā sēde
sākas katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 12;
- Finanšu komitejas kārtējā
sēde sākas katra mēneša trešajā ceturtdienā plkst. 10.
v Nolēma organizēt un veikt
darbības, kas saistītas ar Mazirbes
internātpamatskolas telpu iznomāšanu nometņu vajadzībām vasaras
mēnešos.
v Ievēlēja Dainu Dēvitu par
Dundagas novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāju.
Nolēma uzsākt atsavināšanas
procesu nekustamiem īpašumiem:
v “Ievlejas 85” (0,0652 ha);
“Ievlejas 86” (0,0605 ha); “Ādas
bāze” (0,1395 ha); “Zvērēni” (0,7159
ha) un uz tā esošās būves; “Niedolas” dz. 2 (52,3 m2); “Liepu iela 5”
(0,2087 ha); “Pāces iela 2a” (0,2761
ha); “Lauciņi-1” dz. 2 (25,8 m2);
“Lauciņi-1” dz. 5 (27,7 m2); “Lauciņi-1” dz. 6 (46,0 m2); “Lauciņi-1”
dz. 8 (36,3 m2); “Lauciņi-1” dz. 10
(30,0 m2); “Lauciņi-1” dz. 11 (28,6
m2) “Lauciņi-1” dz. 13 (35,9 m2).
v Nolēma piedalīties Lauku
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam investīciju pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu konkursā ar projekta
pieteikumu “Pašvaldības autoceļa
“Mazās darbnīcas – Būdeni” posma no 0,000. līdz 3,3. km pārbūve
Dundagas pagastā, Dundagas novadā” un nodrošināt priekšfinansējumu projekta realizācijai līdz
309 000 EUR, tai skaitā 30 900 EUR
lielu pašvaldības līdzfinansējumu.
v Nolēma veikt 1000 EUR
avansa maksājumu SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””.
v Piekrita nekustamā īpašuma
“Griezes” sadalīšanai.
Sabiedrisko attiecību
speciāliste Linda Pavlovska-Dišlere
Domes sēžu lēmumi, protokoli
un audioieraksti pieejami
http://www.dundaga.lv/lv/
pasvaldiba/sedes/

Turpinās kanalizācijas un ūdensvadu izbūves darbi Dundagā
Atbilstoši 2018. gada 31. jūlijā noslēgtajam līgumam ar SIA “Ostas celtnieks” par būvdarbiem Dundagā, turpinās kanalizācijas un ūdensvadu izbūve
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā
projektā Nr.5.3.1.0/17/I/028 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā, II kārta”.
No kanalizācijas un ūdensvadu izbūves darbu uzsākšanas līdz šā gada aprīlim ir izbūvēta kanalizācija Priedaines ielā (171 m), Dakterlejas ielā (147,80 m), Vīdalas
ielā (365,50 m), Raiņa ielā (451,90 m) un 1905. gada ielā
(476,70 m). Savukārt ūdensvads izbūvēts Priedaines ielā
(1033,45 m). Kopējais izbūvēto kanalizācijas tīklu garums
ir 1559 m, kopējais ūdensvada garums – 1033,45 m. Projektā izveidotas arī trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.
Atgādinām, ka projekta “Ūdenssaimniecības pakal-

pojumu 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 normatīvu prasībām atbilstošu dzeramo
ūdeni. Projektā izbūvēs jaunu 3,19 km garu kanalizācijas tīklu, jaunu 0,81 km garu kanalizācijas spiedvadu,
trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un jaunu 1,1 km
garu ūdensvada tīklu, nodrošinot, ka izbūvētajam kanalizācijas tīklam pieslēgumu varēs izveidot 208 iedzīvotāji, bet ūdensvada tīklam — 64 iedzīvotāji.
Andrejs Bāliņš, SIA “Ziemeļkurzeme” valdes loceklis

26. APRĪĻA DOMES SĒDĒ DEPUTĀTI LĒMA
PAR PRIORITĀRI VEICAJAMIEM DARBIEM
UN ATBALSTĀMAJĀM RĪCĪBĀM 2019. GADĀ
Tika apstiprinātas rīcības kopā par 236 519 EUR.

PAMATBUDŽETS
PII “Kurzemīte”, Talsu ielā 7, Dundagā
1. Jaunas grupiņas izveide PII “Kurzemīte”, t.sk. remonts
(pašvaldības 25% līdzfinansējums – 14 000 EUR no projekta
plānotās tāmes 56 000 EUR).
Projekta dokumentācija –
1500 EUR
Inventāra iegāde
5500 EUR
21 000 EUR
2. Žogs pie PII “Kurzemīte”, Dundagā
5000 EUR
Dundagas vidusskola, Talsu ielā 18, Dundagā
3. Sporta zāles grīdas remonts
17 000 EUR
4. Mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas
ierīkošana ķīmijas kabinetā
2945 EUR
5. Gaiteņa kreisās puses remonts 1. st.
11 878 EUR
6. Telpu pielāgošana jaunsargu pārcelšanai uz lielās
skolas ēku
1000 EUR
7. Kartupeļu mizojamā mašīna
1500 EUR
Dundagas vidusskola, Saules ielā 8, Dundagā
8. Klases remonts mazās skolas ēkā
10 438 EUR
9. Telpu pārbūve mazās skolas ēkā, skolotāju istabas un
kabineta ierīkošanai (starpsienas izbūve)
2180 EUR
10. Biedrības “Māja” telpu remonts – pielāgošana mazās skolas ēkā
18 087 EUR
Kolkas pamatskola, skolas ēka
11. Jumta bojāto vietu remonts
3000 EUR
12. Lietus ūdens sistēmas nomaiņa, cokola remonts
14 690 EUR
13. Ugunsdrošības evakuācijas izejas durvju nomaiņa
atbilstoši prasībām
750 EUR
Kolkas pamatskola, bērnudārza ēka
14. Kolkas pirmsskolā elektromontāžas darbi pēc
sagatavotās tāmes
1329 EUR
15. Kolkas internātā elektromontāžas darbi
pēc sagatavotās tāmes
1383 EUR
16. Šefpavāra kabineta vienas sienas remonts
Kolkas pirmsskolas ēkā
300 EUR
17. Vecākās grupiņas (vienas no trim) telpu remonts
(grupa) – renovēta telpa, kas atbilst mūsdienīgam
mācību procesam
8870 EUR
18. Āra nojumes remonts (2) (tek jumts,
bojāts grīdas segums) –
500 EUR
Dundagas Mākslas un mūzikas skola
19. Skolas simbolikas izveide
500 EUR
20. Mūzikas instrumentu iegāde
5000 EUR
Dundagas Centrālā bibliotēka
21. Bērnu abonementā 5 plaukti. Nodrošināta krājuma
izvietojamība atbilstoši grāmatu izmēriem un apmēram
Dundagas bibliotēkā
1800 EUR
Saimnieciskais dienests Dundagā
22. Telpu pārbūves projekts Pils ielā 5-1, 2. stāvā
(25% no projekta kopējām izmaksām 96 582 EUR)
24 146 EUR
23. Ielu apgaismojums Dakterlejas ielā
12 758 EUR
24. Ielu apgaismojums Dinsberga ielā
9800 EUR
25. Kabeļa un pamatņu ierīkošana Talsu, Vīdales un
Slīteres ielu apgaismojumam
9200 EUR
26. Sāls – smilts kaisītājs/birdinātājs
2420 EUR
27. Kabineta remonts Pils ielā 5-1 saskaņā ar tāmi
2120 EUR
28. Pils ielā 5- 1 lieveņa remonts, atjaunošana
5565 EUR
Kolkas pagasta pārvalde
29. Vides pieejamības nodrošināšana publiskajās ēkās
un sabiedriski pieejamās teritorijās – “Zītaru” ēkā Kolkā;
pašvaldības īpašumā esošo ēku siltināšanas uzsākšana;
projekta izstrāde
9000 EUR
Dundagas Veselības centrs
30. Telpu remonts Dundagas Veselības centra 2. stāvā
8360 EUR
Projekti
31. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu izstrādei
4000 EUR
32. Līdzfinansējums vietējās iniciatīvas projektiem
saskaņā ar nolikumu “Atbalsts vietējo iniciatīvu
projektiem”, 2015. gada 26. februāra domes lēmums Nr.43 5000 EUR
KOPĀ 221 519 EUR

SPECIĀLAIS BUDŽETS
Saimnieciskais dienests Dundagā
1. Āra tualetes uzstādīšana Dundagas parkā
(finansējums no Dabas resursu nodokļa ieņēmumiem)
15 000 EUR
KOPĀ 15 000 EUR
Finansiste Inga Ralle
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Apstiprināti ar Dundagas novada domes
2019. gada 22. marta lēmumu Nr.82. (prot. Nr.3., 31. p.).

Dundagas novada domes 2019. gada 22. marta saistošie noteikumi Nr.5
“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu
ieguvei Dundagas Mākslas un mūzikas skolā”
Izdoti saskaņā ar “Izglītības likuma” 12. panta otro prim daļu;
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu.

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta daļēja maksa
(turpmāk – līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Dundagas novada pašvaldības dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē “Dundagas Mākslas un mūzikas skola” (turpmāk – izglītības iestāde).
2.
Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz:
2.1. izglītojamo vecāku vai citu likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) līdzfinansējumu par
izglītojamo, kas izglītības iestādē apgūst:
2.1.1. profesionālās ievirzes izglītības programmu;
2.1.2. interešu izglītības programmu.
2.2. izglītojamo līdzfinansējumu par pieaugušo neformālās izglītības programmu apguvi.
3.
Līdzfinansējuma samaksas kārtība ir atrunāta:
3.1. starp izglītības iestādi un vecākiem noslēgtajā izglītošanas līgumā;
3.2. starp izglītības iestādi un fiziskām personām, kas apgūst pieaugušo neformālās izglītības programmu, noslēgtajā izglītošanas līgumā.
4.
Līdzfinansējums izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, un tas veido
daļu no izglītības iestādes finansējuma. Līdzfinansējums ir paredzēts, lai īstenotu izglītības iestādes uzdevumus un nodrošinātu:
4.1. izglītības iestādes attīstību;
4.2. nodarbībām nepieciešamo materiālu, mācību līdzekļu un aprīkojuma, kā arī skatuves
tērpu iegādi;
4.3. pedagoģiskā personāla profesionālās kvalifikācijas pilnveidi;
4.4. izstāžu, konkursu, koncertu un meistarklašu organizēšanu;
4.5. izglītojamo un pedagogu dalību radošajos pasākumos (konkursi, izstādes, radošās
darbnīcas, koncerti, meistarklases u.tml. pasākumi);
4.6. pedagogu darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu par pieaugušo neformālās izglītības programmas realizāciju;
4.7. izglītojamo un pedagogu rezultatīvas kopdarbības pamudinājuma īstenošanu.
5.
Izglītības iestādei ir tiesības pārbaudīt datus, kas nepieciešami noteikumu izpildei,
izmantojot izglītības iestādes un pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pašvaldības un valsts
reģistros pieejamo informāciju.

II. LĪDZFINANSĒJUMA NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA,
APMĒRS UN ATVIEGLOJUMI

6.
Līdzfinansējuma apmēru un tā izmaiņas, maksāšanas kārtību un laiku, kā arī citus
maksas pakalpojumus izglītības iestādē pēc tās direktora rosinājuma nosaka Dundagas novada
dome, pamatojoties uz izglītības programmu realizācijai nepieciešamo mācību nodrošinājumu.
7.
Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamajam tiek noteikts:
7.1. vienas profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei – 12,00 EUR mēnesī;
7.2. divu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei – 18 EUR mēnesī;
7.3. interešu izglītības programmu apguvei sagatavošanas klasē mākslā vai mūzikā –
12,00 EUR mēnesī;
7.4. interešu izglītības programmu apguvei pirmsskolas vecuma bērniem “Māksla. Mūzika.
Deja” – 12 EUR mēnesī;
7.5. interešu izglītības programmas “Mūsdienu deja” apguvei – 6,00 EUR mēnesī;
7.6. interešu izglītības programmas “Vokālā mūzika – ansamblis” apguvei – 6,00 EUR
mēnesī;
7.7. pieaugušo neformālās izglītības apguvei – līdz 70% no pašizmaksas.
8.
No Līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā mācību gadā, pamatojoties uz
vecāku iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, ar izglītības iestādes direktora rīkojumu atbrīvo:
8.1. izglītojamo – personu ar invaliditāti;
8.2. izglītojamo – bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu;
8.3. trešo un nākamos daudzbērnu ģimeņu (kurās ir trīs un vairāk bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, arī pilngadīgas personas, kas nav sasnieguši 24 gadu
vecumu, ja tās apgūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību) bērnus, ja izglītības iestādi
apmeklē trīs un vairāki bērni no vienas ģimenes.
9.
No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā periodā, pamatojoties uz vecāku
iesniegumu un Sociālā dienesta izziņu par statusu, ar izglītības iestādes direktora rīkojumu atbrīvo izglītojamo, kura ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.
10. No līdzfinansējuma maksas 50% apmērā attiecīgajā mācību gadā, pamatojoties uz
vecāku iesniegumu, ar izglītības iestādes direktora rīkojumu atbrīvo:
10.1. izglītojamo no daudzbērnu ģimenes (kurā ir trīs un vairāk bērni, to skaitā audžuģimenē
ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, arī pilngadīgas personas, kas nav sasnieguši 24 gadu vecumu, ja tās apgūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību);
10.2. vienu izglītojamo, ja no vienas ģimenes izglītības iestādi apmeklē divi bērni, kuri mācās
profesionālās ievirzes izglītības programmā, interešu izglītības programmās sagatavošanas
klasē mākslā vai mūzikā, interešu izglītības programmā pirmsskolas vecuma bērniem “Māksla.
Mūzika. Deja”.
11. Līdzfinansējuma maksas atvieglojums, izņemot 8.1., 8.2. un 9. punktā noteikto, neattiecas uz:
11.1. interešu izglītības programmas “Mūsdienu deja” izglītojamajiem;
11.2. interešu izglītības programmas “Vokālā mūzika – ansamblis” izglītojamajiem.
12. Līdzfinansējuma maksas atvieglojumi neattiecas uz pieaugušo neformālās izglītības
programmu izglītojamajiem.
13. Vecāku iesniegums līdzfinasējuma maksas atvieglojuma saņemšanai ir jāiesniedz
katru mācību gadu līdz 20. septembrim.
14. Vecākiem ir pienākums informēt izglītības iestādi, ja ir mainījušies fakti, kas bija par
pamatu līdzfinansējuma maksas atvieglojuma saņemšanai. Nepaziņošanas gadījumā vai tad, ja
atvieglojuma saņemšanai sniegta nepatiesa informācija, izdevumi, kas radušies, var tikt piedzīti
LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
15. Ja izglītojamais ir nesekmīgs vai neattaisnoti neapmeklē nodarbības, ar pedagoģiskās
padomes lēmumu un izglītības iestādes direktora rīkojumu var tikt atsaukti 8.3., 9., 12. punktā
noteiktie līdzfinansējuma maksas atvieglojumi.
16. Slimošanas periodā izglītības iestāde no līdzfinansējuma atbrīvo, ja izglītojamais
slimojis vairāk nekā 30 kalendārās dienas un izglītības iestādei ir iesniegta ģimenes ārsta vai
medicīnas iestādes izziņa trīs darba dienu laikā pēc izglītojamā izveseļošanās.
17. Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki vai izglītojamais ir iesnieguši iesniegumu un attiecīgos faktus apliecinošus dokumentus, uz kuru pamata
iespējams saņemt atbrīvojumu.
18. Piešķirtā līdzfinansējuma maksas atlaides izglītības iestādei tiek segtas no pašvaldības
budžeta līdzekļiem.

III. LĪDZFINANSĒJUMA IEMAKSAS KĀRTĪBA

19. Līdzfinansējumu iekasē par laiku no 1. septembra līdz 31. maijam atkarībā no izglītības
programmas ilguma.
20. Līdzfinansējums par kārtējo mēnesi samaksājams pēc grāmatvedības attaisnojuma dokumenta (rēķina) saņemšanas līdz nākamā mēneša 28. datumam, Līdzfinansējums par decembri
un maiju samaksājams pēc rēķina saņemšanas līdz konkrētā mēneša 28. datumam.
21. Vecākiem un pieaugušo neformālās izglītības programmas izglītojamajiem rakstveidā
jāinformē izglītības iestāde, ja nav saņemts rēķins.
22. Līdzfinansējuma maksu var veikt avansā. Avansā pārmaksātā līdzfinansējuma summa
pāriet uz nākamo samaksas periodu.
23. Līdzfinansējumu iemaksā šādā kārtībā:
23.1. veicot bezskaidras naudas norēķinu Dundagas novada pašvaldības kontā;
23.2. veicot skaidras naudas iemaksu Dundagas novada pašvaldības kasē.
24. Veicot līdzfinansējuma samaksu, jānorāda maksājuma mērķis “līdzfinansējums”, attiecīgā izglītības iestādes izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, kā arī periods, par kuru tiek
veikts maksājums.
25. Līdzfinansējuma summa tiek aprēķināta līdz brīdim, kad izglītojamais izstājies no izglītības iestādes pēc vecāku iesnieguma saņemšanas vai izglītojamais tiek atskaitīts no izglītības
iestādes ar pedagoģiskās padomes lēmumu. Pieaugušo neformālās izglītības izglītojamiem
līdzfinansējuma summa tiek aprēķināta līdz rakstveida iesnieguma saņemšanai par izstāšanos no
izglītības programmas. Šajā punktā minētajos gadījumos avansā pārmaksātais līdzfinansējums
tiek atmaksāts.
26. Ja Līdzfinansējums nav maksāts vairāk nekā 3 mēnešus bez attaisnojoša iemesla,
izglītojamais tiek atskaitīts no izglītības iestādes. Šajā gadījumā izglītojamais netiek atbrīvots no
līdzfinansējuma parāda summas apmaksas. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja vecāki
ir noslēguši vienošanos ar izglītības iestādi par parāda atmaksas kārtību un ievēro vienošanās
noteikumus. Ja jautājums nav atrisināms vienošanās ceļā, parāda piedziņa tiek risināta LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

27. Šo noteikumu ievērošanu un līdzfinansējuma samaksas uzraudzību organizē un nodrošina izglītības iestādes direktors. Par izglītojamo apmeklētības un sekmju uzskaiti atbild direktora
vietnieks izglītības jomā.
28. Līdzfinansējuma izdevumu tāmi izstrādā izglītības iestādes direktors un iesniedz apstiprināšanai Dundagas novada domē.
29. Noteikumi stājas spēkā ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc publicēšanas Dundagas
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dundadznieks”.
30. Ar noteikumu spēkā stāšanos tiek atcelti Dundagas novada pašvaldības 2016. gada
28. janvāra saistošie noteikumi Nr.2 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Dundagas Mākslas
un mūzikas skolā” (apstiprināti ar Dundagas novada domes 28.01.2016. sēdes lēmumu Nr.14,
protokols Nr.2., 15.§.)
Domes priekšsēdētājs A. Felts

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada pašvaldības domes
2019. gada 22. marta saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu ieguvei
Dundagas Mākslas un mūzikas skolā”
1.
Projekta nepieciešamības pamatojums. Lai aktualizētu esošo kārtību, kādā tiek
maksāts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības ieguvi Dundagas novada pašvaldības dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē “Dundagas Mākslas
un mūzikas skola”, nepieciešams grozīt Dundagas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra
saistošos noteikumus Nr.2 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Dundagas Mākslas un mūzikas skolā”. Ņemot vērā, ka grozāmo normu apmērs pārsniedz vairāk nekā pusi no spēkā esošo
noteikumu normām un ievērojot “Izglītības likuma” 12. panta otro prim daļu, 46. panta sestās
daļas 3. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta
28.08.2001. noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 2. punktu,
saistošie noteikumi izdodami jaunā redakcijā.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguves procesu, kā arī veicināt izglītības pieejamību mākslā, mūzikā
un dejā.
2.
Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek maksāts
līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības ieguvi Dundagas
novada pašvaldības dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē “Dundagas Mākslas un
mūzikas skola”.
Saistošo noteikumu II daļa paredz kārtību, kādā tiek noteikts līdzfinansējums, tā apmērs,
pilnīgs vai daļējs atbrīvojums no vecāku līdzfinansējuma.
Saistošo noteikumu III daļa nosaka līdzfinansējuma iemaksas kārtību un termiņus.
3.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Līdzfinansējums
samazinās pašvaldības budžeta izdevumus Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nodarbībām
nepieciešamo mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei, konkursu, izstāžu, koncertu,
meistarklašu organizēšanai, dalībai valsts un starptautiskajos konkursos, festivālos, koncertos,
izstādēs un meistarklasēs, pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām par darbu pieaugušo neformālās izglītības programmu realizēšanā, pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības
institūcijas, darba vietas.
v
Pie līdzšinējās līdzfinansējuma samaksas kārtības, (ar esošajiem līdzfinansējuma
atvieglojumiem) veidojas šādi ienākumi: 183 izglītojamie, līdzfinansējuma iemaksas 1650,00 EUR
mēnesī jeb 14 850,00 EUR gadā. Uz 183 izglītojamajiem plānotas līdzfinansējuma iemaksas
1976,00 EUR mēnesī jeb 17 784,00 EUR gadā. Ieguvums – par 326,00 EUR vairāk mēnesī jeb
par 2934,00 EUR gadā.
Noteikumu 8., 9.,10. punktu ietekme:
v
8.1.; 8.2.; 8.3.; 9. punktā minētās atlaides tiek piešķirtas vidēji 5 izglītojamajiem, kas
kopumā ir 54,00 EUR mēnesī jeb 486,00 EUR gadā;
v
10. punktā minētās atlaides tiek piešķirtas vidēji 43 izglītojamiem, kas kopumā ir 258,00
EUR mēnesī jeb 2322,00 EUR gadā.
4.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā. Uzņēmējdarbības vidi lēmums neietekmē, jo saistošie noteikumi attiecas uz profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības programmu un pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi.
5.
Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums attiecināms uz iedzīvotājiem, kuri vēlas izglītot savus bērnus profesionālās ievirzes
izglītības iestādē, kā arī uz tiem, kuri vēlas izglītoties pieaugušo neformālās izglītības programmā.
6.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Noteikumi publicēti Dundagas
novada pašvaldības interneta vietnē www.dundaga.lv.
Domes priekšsēdētājs A. Felts
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•/••• Putnu vērošanas nakts pārgājiens, pie Dundagas pils, Ritvars z28256131
• Dundagas parka ainavas arhitektūra, pie Dundagas parka estrādes, Guntis z26569730
••• Dundagas Mājas kafejnīcu veloaplis, pie Dundagas pils, Māra, Dundagas TIC z29444395
“Pie Pūpoliņiem”, “Pūpoli”, Dundaga, Dace z26554001
“Kungu mājas kafejnīca”, Dundagas pils terase, Kristīne z28210480
“Trušu raibumi”, “Punces”, Anstrupe, Dundagas nov., Silvija z26046692
“Kļavnieki”, Laukmuiža, Dundagas nov., Juris z22439059
“Skolas maize un lauku sētas labumi”, Kubalu skola, Saustere, Dundagas nov.,
Mārcis z26332238
“Kurzemes Jumari”, “Jumari”, Valpene, Dundagas nov., Gunita z29469425
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.00

❁

16.00

Vecročupes līkloči, Vaides dīķa stāvlaukums, Sandra z26532258
Kolkasraga aplis, Kolkasraga informācijas centrs, Jānis z26486622
Putnu vērošanas pārgājiens rīta agrumā Kolkā, stāvlaukumā pie Kolkas luterāņu
baznīcas, Ritvars z28256131
bāka – tik tuvu un tik tālu, Kempings «Ūši», Kolka, Raivo, Luīze
••• Kolkas
z29466501, 26399653
•• Slīteres Mājas kafejnīcu veloaplis, Ēvažu stāvlaukums, Ineta z29297797
•• Dūmeles stāsti, “Mežmači”, Dūmele, Dundagas nov., Lienīte z28715273
“Lībiešu ķēķis / Līvõd kēk”, “Ūši”, Kolka, Dženeta z29475692
“Zivju gardumi un...”, “Mežmaļi”, Kolka, Ruta z28268665
“Zvīņas”, Kolka, Māra z29467096
“Santa tubā” (“Santas istaba”), Kolkas Lībiešu saieta nams, “Pastnieki”, Santa z29614350
“Pankūkas Vītolos”, “Vītoli”, Kolka, Baiba z29135764
“Sātig un sveitig pabūšen baznics dārze!”, “Zaļmeži”, Kolka, Rudīte z26028009
“Pie Mārča”, GPS: 57.7277216, 22.5805951, Kolka, Diāna z27650997
“Mammas pankūkas”, “Ēvaži”, Kolkas pag., Tabita z25535005
“Brāļtīrumi”, Pūrciems, Rojas nov., Romēna z29440276
“Pie Elmāra”, “Joki”, Ģipka, Rojas nov., Ieva z26429973
“Ziedkalnu Pakalnos”, “Ziedkalni”, Dūmele, Dundagas nov., Laima z29417229
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•
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Zartapu gravas raksti, Pēterezera dabas takas stāvlaukums, Dainis z26527214
Cita Mazirbe, Mazirbes skola, Ilze z26594633
Pa līvu takām, pie Lībiešu tautas nama, Mazirbe, Edgars z29463028
Kukaiņi Dižjūras krastā starp Mazirbi un Pitragu, “Taizeļi”, Mazirbe, Voldemārs z29132041
Pitragupes ekspedīcija, “Pītagi”, Košrags, Vilnis z29365230
Slītere no ūdens puses, Tilts pār Irbes upi, P124 šoseja, Raivo, Luīze
z29466501, 26399653
“Stūrīši – Branki”, Mazirbe, Gunta z29469165
“Ciemos pie mācītāja”, “Mācītājmuiža”, Mazirbe, Inese z25752576
“Pie zilās govs”, “Pītagi”, Košrags, Signe z29372728
“Zivju ķēķis”, “Krogi”, Pitrags, Andris z26493087

<12.00
<13.00

••
•
•
••
•••
••

MAZIRBE UN APKĀRTNE

16.00

<11

✸

ŠLĪTERE UN ZILO KALNU APKĀRTNE

2. jūnijs, svētdiena

• Sēnes starp pavasari un vasaru, pie Šlīteres bākas, Inita z25932199
••• Tur, kur sākas Šlīteres Zilie kalni, pie Šlīteres bākas, Kristaps z26513497
• Šlīteres dabas taka, pie Šlīteres bākas, Ina z28861445
Latvijas tropu jūras iemītnieki Baltijas ledus ezera krastā, pie Vīdales veikala,
• Ivars z29474503
• Tauriņu vērošanas pārgājiens, stāvlaukumā pie Vīdales veikala, Ritvars z28256131
Dabas izziņas darbnīcas, pie Šlīteres bākas, Ērika, Andra z28385025
“Kad slotas kāti uzzied”, Kurzemnieku kāzu riktes, pie Šlīteres bākas, Līga z26307029

<11

✳
✴
✵
✶
✷

1. jūnijs, sestdiena

Nosaukums, pulcēšanās vieta, gids/kontaktpersona, tālrunis

.00

✱

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās.

Uz garākiem maršrutiem un lielākām grupām uz mājas kafejnīcām pieteikšanās obligāta!

<10.00

✲
✱

atvērti objekti

.00

✲

tauriņu vērotājiem
kukaiņu vērotājiem

<10.00

✱
✱
✱

laivotājiem
velomaršruti

<11.00

Nr. kartē
grūtības pakāpe
• viegls
•• vidēji grūts
••• grūts

mājas kafejnīcas
putnu vērotājiem

<10.00

maršruti
darbnīcas

<10.00

4

16.00
16.00
16.00

Velosipēdu noma Kolkā z29475692; 29135764, Mazirbē z29213412, Valpenē z29469425, Vīdalē z29467556, Košragā z29372728
Vēl iespējamas informācijas korekcijas, tāpēc sekojiet aktualitātēm Slīteres Ceļotāju dienu interneta lapas programmas sadaļā!
Pasākuma laikā tiks fotografēts. Materiālus izmantos publicitātes vajadzībām.

www.sliteresdiena.lv
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9.a
klase.

9.b
klase.

Bija silta ligzda,
spārni nošvīkst,
putni ceļas gaisā,
putniem jālido.
(S. Elsberga)
17. maijā Dundagas vidusskolā ieskanēsies pavasarīgi skanīgais Pēdējais zvans 9. un 12. klašu skolēniem.
Vēlam veiksmi, izturību! Attapīgi izmantot iegūtās
zināšanas un gudrību eksāmenos!
Īpašu PALDIES sakām klašu audzinātājām – Skaidrītei
Motmillerei, Ilgai Blumbergai un Unai Silai!
Dundagas novada pašvaldība

12.
klase.

“KURZEMĪTEI” – 35!
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Ceturtdien, 25. aprīlī, notika āra
aktivitātes. Jau piekto gadu godam
turam ekoskolas nosaukumu. Veselīgs dzīvesveids, drošība vidē, saudzīga attieksme pret dabu ir galvenās
prioritātes, ko rotaļdarbībās apgūst
bērni. Šajā dienā iestādes teritorijā atklājām veloceliņu, ciemos bija
uzaicināta Valsts policijas pārstāve
Evita Alksnīte, kas bērniem pastāstīja par drošību, braucot ar velosipēdiem, par drošību vasaras spēlēs un
rotaļās. Ar vienu torti pie mums bija
atlidojis arī Karlsons. Stāstījām viņam par veselīgu uzturu, ka labākais
našķis ir āboli, arī to, ka veselīgākais
dzīvesveids ir aktivitātes ārā. Tāpēc
arī bērni kopā ar Karlsonu (skolotāja Guna Balode), Pepiju (skolotāja
Elīna Baļķīte), Pelnrušķīti (skolotāja
Zane Reinfelde), Zinīti (skolotāja
Evija Cirvele) un Nezinīti (skolotāja
Zane Grīnīte) devās aktīvi darboties
laukumos un sporta spēļu centros.
Ar ziediem, saldu jubilejas torti un dāvanām bērniem šajā dienā
ciemos pie mums ieradās un visu
kolektīvu svētkos sveica Dundagas
novada domes priekšsēdētājs Aldis
Felts un pašvaldības izpilddirektore
Janita Vanda Valtere. Paldies pašvaldībai. Uzdāvinātais āra sporta
spēļu inventārs tika likts lietā jau
pēcpusdienā, bērniem rotaļājoties
laukumos.
Piektdien, 26. aprīlī, notika bērnudārza dzimšanas dienas ballīte
bērniem cirka atmosfērā! Dancošana, rotaļas atraktīvo klaunu vadībā (skolotājas L. Enzele, E. Cirvele,
Z. Reinfelde) norisa līdz pat ārā iešanas brīdim. Bērnus priecēja izrotātā

zāle ar baloniem, par ko liels paldies
iestādes padomes vecākiem!
Vakarā pēc darba dienas viss
kolektīvs kopīgi devāmies uz Mazirbi, kur lībiešu viesu namā “Stūrīši”
baudījām lielisku sagaidīšanu un ļoti
garšīgas vakariņas. Paldies saimniecēm Guntai Ginterei, Ingai Ļeontjevai un pavāram Igoram Ginteram no
kolektīva “Kurzemīte” par sagādāto
svētku noskaņojumu!
Svētki nosvinēti. Turpinās ikdienas darbs – mīlēts, lolots, reizēm
ar kādu garoziņu, bet sakožamu.
Latviešiem ir sakāmvārds “Putnu
pazīst pēc dziesmas, cilvēku pēc
darbiem”. Varu teikt apstiprinoši,
ka bērnudārza kolektīvs ir brīnišķīgs,
saliedēts, visi atsaucīgi un izpalīdzīgi. Es lepojos, ka jau pilnus astoņus
gadus vadu Dundagas pirmsskolas
izglītības iestādi “Kurzemīte”. Paldies manam kolektīvam par darbu,
un novēlu uz priekšu vēl daudzus
ražīgus darba gadus!

Mūsu darba jubilāri
dalās savās atmiņās
Skolotāja Mudīte Jurča:
– 1984. gadā pēc vidusskolas
beigšanas aizbraucu uz Dziesmu
svētkiem ar skolas kori. Atbraucot
sāku strādāt jaunuzceltajā bērnudārzā grupā “Mārīte”, kur tagad
atrodas bērnu centrs “Mājas”, ar
jaunākā vecuma bērniem. Mana kolēģe bija audzinātāja Aija Tālberga.
Strādājām diennakts grupiņā, bērnus veda gan no Rojupes, Pūņām,
Nevejas, Valpenes un citām vietām.
Mani darbā ievadīja metodiķe Ārija
Jāvalde. Ēka bija liela un plaša. Runājot par iestādes nosaukumu, cik

atceros, tas tapis, aptaujājot vecākus, bet grupām bija nosaukumi
“Vāverīte”, “Sprīdītis”, “Zīļuks”.
Skolotāja Gunta Mika:
– Dundagā ierados 1984. gada
augustā, jo, absolvējot Rīgas Pedagoģisko skolu, pēc sadales izvēlējos
Dundagas jaunuzcelto bērnudārzu,
kurā tika piedāvāts darbs audzinātājām. Pirmo reizi iebraucot Dundagā, nezināju, kurā vietā atrodas
mana jaunā darbavieta, tādēļ vērsos pēc palīdzības pie avīžu kioska
pārdevējas, kura bija visai izbrīnīta, ka nezinu, kur atrodas jaunais
bērnudārzs. Neatceros, vai jau tajā
laikā bērnudārza nosaukums bija
“Kurzemīte”. Mani iestādē sagaidīja metodiķe Ārija Jāvalde. Es viņu
uzskatu par savu darbaudzinātāju,
jo skolu var pabeigt, bet prakse ir
pavisam kas cits. Paldies viņai! Jauna ēka, jauns kolektīvs, mani pirmie
iespaidi – milzīgs satraukums! Pirmā
grupas telpa, kurā uzsāku strādāt ar
lielākajiem bērniem, bija vietā, kur
tagad atrodas bibliotēka. Grupā bija
28 bērni, un tās nosaukums “Sprīdītis”. Mana otra kolēģe bija audzinātāja Elza (uzvārdu neatceros). Mēs,
jaunās audzinātājas Inese, Iveta,
Irina, dzīvojām bērnudārza tagadējās grupas “Taurenītis” telpās, līdz
dabūjām dzīvokļus. Bērnudārza teritorija tajā laikā visa piederēja tikai
iestādei, tā bija visapkārt nožogota,
ar rotaļu nojumēm katrai grupai.
Visu grupu iekārtojums un pat sienu
krāsojums bija vienāds. Nekādas atšķirības (smejas)!
Logopēde Inese Veinberga:
– Šajā pavasarī Dundagas bērnudārzs “Kurzemīte” svin savu 35.

dzimšanas dienu. Pasaules vēstures
mērogā 35 gadi ir ļoti īss periods,
bet mums tā ir ļoti gara dzīve. Kas ir
mūsu pirmsskolas? Tie ir mīļie, jautrie, kustīgie, smaidošie, brīžiem nerātnie, bet ļoti labie bērni. Pirmsskola ir mūsu darbinieki – radoši, gudri,
visu protoši. Tie ir vecāki – mūsu
atbalstītāji. Bet kā tad viss sākās?
1984. gada 1. martā mēs, trīs
kursa biedrenes, pēc Rīgas Pedagoģiskās skolas absolvēšanas ieradāmies Dundagā, lai strādātu jaunajā
bērnudārzā. Uzsāku strādāt par
audzinātāju, manas kolēģes bija
Lauma Liede un auklīte Sarmīte
Reinfelde. Strādāju diennakts grupiņā, telpas jaunas, plašas un gaišas.
Pirmo reizi uz Dundagu atbraucu tā
paša gada janvārī, tad viss vēl bija
tapšanas stadijā. Vadītāja pastāstīja, ka mums kā jaunajiem speciālistiem tiks piešķirti dzīvokļi, kas vēlāk
izrādījās gan mazliet sarežģītāk.
Tajā dienā pastaigājām pa Dundagu, aizgājām līdz parkam, tur bija
skaisti, bet pati Dundaga nemaz tik
pievilcīga nešķita. Pa šiem gadiem
daudz kas mainījies, un tagad droši
saku, ka Dundaga ir skaista vieta!
Kad mācījāmies Rīgas Pedagoģiskajā skolā, vēstures pasniedzējs mums
jautāja, kur iesim strādāt pēc skolas
beigšanas. Mēs pateicām, ka mūsu
galamērķis būs Dundaga, un viņš
izsaucās: “Tur taču meži vien ir!”
Un tā arī bija! Braucot ar autobusu,
apkārt vieni meži… Es esmu dzimusi
un augusi Embūtē. Tā ir skaista vieta
pašā Dievidkurzemes maliņā, netālu no Lietuvas robežas. Atceros, ka
mēs abi ar tēti skatījāmies Latvijas
kartē, kur tad tā Dundaga atrodas.

Tētis bija uztraucies, kāpēc man jāiet tik tālu no mājām, bet es viņam
apsolīju, ka pēc pāris gadiem atgriezīšos. Un tā nu jau 35 gadi no tā
brīža ir aizskrējuši, un es droši varu
teikt, ka Dundaga ir manas mājas,
mans darbs, mana mīlestība.
Apkopēja Inita Kojro:
– Strādāju bērnudārzā no pirmās dienas. Sāku strādāt par auklīti,
audzinātāja bija Vija Freimane. Atceros, ka tā bija 11. grupa (nosaukumu gan neatceros), atradās tur,
kur tagad bibliotēka. Darba gaitas
uzsāku uzreiz pēc Talsu vidusskolas
beigšanas. Iepriekšējā vasarā braucu par auklīti piestrādāt vēl vecajā
bērnudārzā. Darbs ar bērniem man
iepatikās, tāpēc pieteicos jaunajā
bērnudārzā. Mani par auklīti pieņēma vadītāja Vija Lenerte. Atceros, ka
tajā laikā bija tādi īpaši dezinfekcijas
līdzekļi, kurus izmantoja tīrīšanai,
tie bija ar asu, nepatīkamu smaku.
Veļas dienās veļu nesām uz iestādes
mazgātavu, kur strādāja trīs darbinieki, veļu pieņēma Astra Freivalde.
Virtuvē strādāja divi pavāri un virtuves strādnieks. Piecus gadus nostrādāju arī par audzinātāju gan ar
pašiem mazākajiem bērniem, gan
drusku lielākiem – četrgadīgiem.
Biju audzinātāja nakts grupiņā, gulēt
palika kādi 15 bērni. Strādājām līdz
pulksten deviņiem vakarā, tad nāca
nakts aukle. Strādājām maiņās. Vakaros no pulksten sešiem piestrādāt
par auklītēm tad varēja arī meitenes
no vidusskolas. Pa šiem 35 gadiem
esmu strādājusi gan par auklīti, gan
audzinātāju, gan pavāra palīgu, gan
sētnieku. Man patīk mans darbs
bērnudārzā, un es ar prieku nāku
uz darbu. Mums ir labs kolektīvs un
sirsnīga, atsaucīga vadība.
Pirmsskolas izglītības
iestādes “Kurzemīte” vadītāja
Ilona Ondzule
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Ar atbildību par pašvaldības darbu
Pašvaldībā strādāju neilgu
laiku un “krēslam vēl neesmu pieaudzis”. Šis apstāklis ļauj uz lietām
paskatīties pietiekami neitrāli.
Savu viedokli par pašvaldības darba niansēm esmu paudis iepriekš
un nekas daudz manā vērtējumā
par to nav mainījies, tikai dažas
lietas kļuvušas saprotamākas.
Likums par pašvaldībām reglamentē to darbību un pieprasa
noteiktu, iedzīvotājiem nepieciešamu funkciju nodrošināšanu.
Mēs kā maza pašvaldība, apzinīgi
cenšoties nodrošināt normatīvu izpildi, dažkārt esam spiesti
pārmaksāt, dažkārt nespējam
piedāvāt atbilstošu pakalpojumu
kvalitāti, saņemam iedzīvotāju
un uzņēmēju pārmetumus. Ļoti
daudz darba tiek ieguldīts, lai apmierinātu valsts pārvaldes institūciju informācijas pieprasījumus un
atskaites. Tajā pašā laikā savus pakalpojumus sniedzam iespējami
tuvu iedzīvotājiem, iedziļinoties
katrā situācijā.
Šobrīd tiek izvērsta aktīva
kampaņa par plānoto administratīvi teritoriālo reformu. Reizēm
šķiet aizskaroši, ka šīs kampaņas
gaitā tiek noniecināts pašvaldību
darbs un vaina meklēta administratīvi teritoriālajā struktūrā. Varu
piekrist, ka mazie novadi strādā
nepietiekami efektīvi, tomēr nedomāju, ka visu var atrisināt tikai
vizuāli un matemātiski mainot robežas. Paredzu, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvātā modeļa sekas būs
tādas norises kā centralizācija un
urbanizācija, kuru rezultātā Latvijas lauku reģioni tiks iztukšoti vēl
vairāk, šobrīd apdzīvotas vietas
zudīs no Latvijas kartes. Sanāk tā,
ka parasti lauku cilvēku aizceļošanā vainojam globālās tendences,
tomēr šobrīd paši tās mērķtiecīgi sekmējam. Visdīvaināk, ka to

piedāvā ministrija, kura atbilstoši
savam nosaukumam atbild par reģionu attīstību. Varas centralizācijas
rezultātā mums jau ir izveidojusies
neadekvāti liela galvaspilsēta, kurā
vairs nepietiek vietas visiem varas
īstenotājiem, un šobrīd strauji attīstās Rīgas “guļamrajoni”. Kāpēc
ministrija, kura atbild par reģionu
attīstību, neizskata iespēju decentralizēt valsts pārvaldi, to novirzot
uz reģionu centriem? Tad attīstītos
reģioni, iegūtu ekonomika un uzņēmēji, attīstītos valsts kopumā, ne
tikai galvaspilsēta.
Pragmatiski vērtējot pašreizējo
un iepriekšējo pašvaldību teritoriālo
struktūru, pie kuras mums piedāvā
atgriezties, saskatu arī ieguvumus.
Vispirms jau tā būtu iespēja apvienot resursus lielākiem projektiem,
kā arī nozīmīgāko politisko spēku
līdzatbildība to atbalstīšanā. Esmu
pārliecināts, ka pašvaldību un finanšu sadrumstalotības dēļ joprojām
Dundagā nav mūsdienīgas sporta
zāles un Talsu–Dundagas ceļš atgādina “veļas dēli”. Politiskās varas
pārvietošana varētu novērst arī
iedzīvotāju sašķeltību, kuru sekmē
deputāti ar savu politisko degsmi,
ģimenisko un vēsturisko piederību
kādai iedzīvotāju grupai. Attālināta
vara vienotu gan dundadzniekus,
gan kolceniekus kopīgai pārliecībai
un darbiem. No pieredzes zinu, ka
jebkura reforma, lai arī cik neloģiska
tā būtu, novērš rutīnu un nes jaunu
iedvesmu. Tas ir nepieciešams arī
esošajā Dundagas novada pašvaldības modelī, tomēr to panākt ar
saviem spēkiem ir sarežģīti.
Savā dzīvē esmu piedzīvojis vairākas reformas gan meža nozarē, gan
valsts administratīvajā iedalījumā un
nonācis pie secinājuma, ka parasti
tās virza ambīcijas, nevis veselais
saprāts vai loģiski argumenti. Šajā
reizē tās noteikti ir politiskās ambīcijas, kurās tiek meklēta vara un darbs

sev pietuvinātiem
c i l vē k i e m ,
manipulējot
ar citiem.
Ja es būtu
atbildīgs par visu pašvaldību kopējo darbu, noteikti sāktu nevis ar
robežu vilkšanu, bet ar iedzīvotāju
interešu un viedokļu apzināšanu,
valsts pārvaldes un pašvaldībām
deleģēto funkciju sadalījuma
pārskatīšanu, pašvaldību darba
organizācijas uzlabošanu un modernizēšanu. Par vienu no jaunās
teritoriālās vienības kritērijiem
tiek minēta ilgtspējīga un kvalitatīva izglītības iestāde. Protams,
tā ir vieta, ap kuru veidojas visas
pārējās norises teritorijā, tikai jāņem vērā, ka šī brīža situāciju ir
ietekmējušas mērķdotāciju piešķiršanas un savstarpējo norēķinu par izglītības pakalpojumiem
sistēmas. Šeit pašvaldības savā
starpā konkurē un reizēm rīkojas
nesaimnieciski, cīnoties par skolēniem, neņemot vērā bērnu un
viņu vecāku intereses, veidojot
neloģiskas situācijas. Mūsu novads ir īpašs ar to, ka dzīvojam
reti apdzīvotā dabas aizsardzības,
mežu un lauku teritorijā, kur mērojami lieli attālumi pa sliktiem
ceļiem. Šī iemesla dēļ iedzīvotāju
skaits kā kritērijs pašvaldības centra veidošanai nebūtu svarīgākais.
Varbūt vispirms jāpajautā arī apkārtējo pagastu iedzīvotājiem, kur
viņi vēlas saņemt pašvaldības pakalpojumus, iegūt izglītību, un tad
varēs pieņemt gudru lēmumu par
administratīvo centru.
Ministrija savā darba plānā ir
iekļāvusi tikšanos ar iedzīvotājiem,
tāpēc aicinu visus iesaistīties un
nākt ar saprātīgiem viedokļiem,
risinājumiem, piedāvājumiem.
Dundagas novada domes
priekšsēdētājs Aldis Felts

Pavasara balle Kolkā
Laikā, kad gājputni atgriežas
no siltajām zemēm, Kolkas seniori aicināja tuvākus un tālākus
ciemiņus uz Pavasara balli vietējā
tautas namā.
Ievadā Kolkas senioru grupas
vadītāja Benita Ose aicināja dāvāt
prieku, novēlēja labu omu un vingru, nenogurstošu dejas soli. Baudījums tika gūts, klausoties kokļu
skaņās. Skaisto priekšnesumu
sniedza Dzintras Tauniņas vadītais
koklētāju ansamblis. Trīs jaunās
koklētājas pirmo reizi uzstājās
publikas priekšā. Par to viņām
īpašs paldies! Dzintra pārbaudīja arī klausītāju erudīciju, liekot
atminēt kāda izpildītā skaņdarba
autoru. Te zinošākie bija viesi no
Engures.
Gada sākumā nozīmīga jubileja bija ilggadējai Kolkas sieviešu
kora un senioru ansambļa “Sarma” dziedātājai Ausmai Elaus.
Viņai tika veltīti apsveikuma vārdi,
kā arī speciāls Valtera Laķevica
muzikāls sveiciens – dziesmas. Un
tad jau ziedi gūla Ausmas rokās
kā pateicība par viņas labajiem
darbiem un kopā pavadītajiem
mirkļiem.

Tā kā Kolkas un pārējie Kurzemes seniori ir ļoti aktīvi dejotāji,
tad muzikants Juris Pavlovs no
Džūkstes nelika ilgi gaidīt. Valši
mijās ar fokstrotiem un citām balles dejām. Var tikai ar prieku un
apbrīnu vērot šos cienījama gadagājuma vitālos cilvēkus. Ar nelieliem atelpas brīžiem, kuru laikā tika minētas mīklas un stāstīti
jautri atgadījumi no dzīves, nemanāmi aizritēja vairākas stundas.
Atvadoties no cilvēkiem, ar kuriem kopā tika aizvadīti saulainie,
pavasarīgie mirkļi, atkārtojās jautājums: “Kad būs mūsu nākamā
tikšanās reize?” Tad nu ierakstiet

FOTO NO KOLKAS SENIORU KOLEKTĪVA ALBUMA

savā kalendārā – 14. septembrī
iedejosim rudeni šajā pašā vietā!
Paldies Dzintrai un Skaidrītei
par saposto tautas namu!
Kolkas senioru vārdā Benita

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

Saņemts atbalsts trīs mācību
ekskursiju stundu izveidei
Atbalstīts Kurzemes plānošanas reģiona izsludinātajā Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas ““Latvijas Valsts mežu” atbalsts kultūras programmām reģionos” Kurzemes kultūras programmas 2019. gada
konkursā Kultūras pils iesniegtais projekta pieteikums “Mācību ekskursiju
programmu izveide un ieviešana Dundagas novadā”. Visus projektā plānotos darbus paredzēts paveikt līdz šā gada augustam. Pēc tam varēsim
piedāvāt trīs nozīmīgos Dundagas novada tūrisma objektos – Kubalu skolā-muzejā, Dundagas pilī un Kolkas Lībiešu saieta namā – mācību ekskursiju stundas par noteiktām, ar katru no objektiem saistītām tēmām. Paredzētajiem darbiem piešķirti 1500 EUR. Paldies kolēģēm Ievai Tālbergai,
Ilzei Iesalniecei-Brukingai un Ievai Dambergai par atsaucību un sadarbību.
Kultūras pils direktore Baiba Dūda

Par Ceļu fonda līdzekļu izlietošanas plānu
un padarītajiem darbiem 2018. gadā
Kolkas pagastā tika plānota virsmas dubultā apstrāde ceļiem Klubs – Sofijas un Ozoli – Skola – Bērnudārzs ar šķembām un emulsiju 800 m garumā.
Kopējās izmaksas par paveikto darbu 31 000 EUR. Lielākie darbi, kuri bija
paredzēti Dundagas pagastā, bija grants virskārtas sabiezināšana uz ceļa
Vecā skola – Dravnieki 500 m garumā un grāvju atjaunošana. Darbs ir veikts
daļēji – 10 cm biezumā atjaunots grants segums. Ir laboti ceļi Vecā skola
– Dravnieki, Avotiņi – Kalēji Labdzerē, Piltenes purvs, Lateve – Popnieki, Pūpolu ceļš, Āžu kapi līdz “Mežāžu” ceļgalam. Ceļam Ražošanas bāze – Attīrīšanas iekārtas 500 m posmā ir veikta virsmas pretputēšanas apstrāde. No
plānotajiem darbiem nav ierīkotas caurtekas Būkalti – Izgāztuve – Ozoli un
Kubele – Stirniņi – Būdeni pie “Līgatu” mājām. Pēc augstsprieduma līnijas
ierīkošanas pie “Līgatu” mājām paradījās ļoti liels ūdens uzplūdums, kurš
gandrīz appludināja arī ceļu, bet īpašnieki iebilda pret ūdens novadīšanu
viņu īpašumā, līdz ar to caurteku nevarēja ierīkot. Savukārt appludinātajā
teritorijā pie ceļa Būkalti – Izgāztuve – Ozoli iespējamā problēma ir meliorācijas sistēmā. Visa 2018. gada garumā tika veikti ikdienas uzturēšanas darbi.

Par Ceļu fonda līdzekļu izlietošanas
plānu 2019. gadā
Mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai 2019. gadā paredzēta 110 000 EUR apmērā. Jārēķinās ar to, ka katru mēnesi pašvaldības
budžetā tiek ieskaitīti apmēram 10 000 EUR. Naudu nepieciešams uzkrāt,
lai izdarītu lielākus darbus. Jāņem vērā, ka šis finansējums paredzēts arī ceļu
ikdienas uzturēšanas darbiem – sniega tīrīšanai, greiderēšanai, bedrīšu remontam, grāvju rakšanai un tīrīšanai, grants iegādei, atsevišķu ceļa posmu
grants virsmas seguma uzlabošanai, zāles pļaušanai, ceļa zīmju un marķējuma atjaunošanai, apmaļu atjaunošanai un citiem darbiem.
Lielākie plānotie darbi 2019. gadā Kolkas pagastā – virsmas dubultā
apstrāde ar šķembām un emulsiju ceļiem Veikals – Cehs – Zaļmeži 216 m
garumā un Pastnieki – Skolotāju māja 170 m garumā. Aptuvenās izmaksas
varētu būt 15 000 EUR. Ir nepieciešams sagatavot darba izmaksu sarakstus
un sludināt cenu aptauju.
Dundagas pagastā pēc ūdenssaimniecības projekta realizēšanas paredzēta 1905. gada ielas asfalta virsmas atjaunošana apmēram 4 cm biezumā.
Šāda veida ceļu remonts ir noticis arī Dinsberga, Skolas un Īsajā ielā. Tas ir
pierādījis, ka, uzklājot asfaltu visā platumā, tas kalpo daudz labāk, nekā tas
ir Meža ielā, kur salaiduma vietās radušās plaisas, ko nepieciešams regulāri
novērst. Atjaunošanas darbu izmaksas plānotas aptuveni 40 000 EUR. Pēc
ūdens projekta darbu pabeigšanas abpusēji tiks veikta ceļa apsekošana. Pēc
konstatētā fakta un nepieciešamajiem ceļa remontdarbiem būs zināms vajadzīgais finansējums no pašvaldība puses. Darbi tiek plānoti arī ceļa posmā
Vecā skola – Dravnieki, kur tiks izrakti grāvji un pielīdzinātas atsevišķas vietas.
Dundagas Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro

Dzintrai Tauniņai
Triju Zvaigžņu ordenis
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Bez Dzintras Tauniņas grūti
būtu iedomājama arī Kolkas ciema
kultūras dzīve. Viņa ir neizsmeļams
ideju avots un virzītājspēks daudziem pasākumiem. Pati vienmēr
ir gatava iesaistīties gan kā sarīkojuma vadītāja, gan kā Lieldienu
zaķis vai Sniegbaltīte. Arī kultūras
un vides pasākumi Kolkasragā nenotiek bez Dzintras Tauniņas vadīto
ansambļu piedalīšanās un scenārija
idejām. Viņa ir bijusi Kolkas jauktā
kora kormeistare, Kolkas pamatskolas ārpusklases darba organizatore.
Daudzus gadus, pateicoties Dzin-

tras rūpēm, Kolkā uzplaukst un visas vasaras garumā ļaudis priecē ar
ziediem pildīti vides objekti – “ziedu laivas”. Dzintra Tauniņa ir aktīva
visās sabiedriskajās un saimnieciskajās norisēs Kolkas ciemā, ar savu
viedokli un domām līdzdarbojas
iedzīvotāju sapulcēs un aktivitātēs,
ar savām zināšanām ir gatava atbalstīt jebkuras radošas iniciatīvas un
projektus.
Par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras dzīvē Dzintra Tauniņa
2015. un 2018. gadā ir saņēmusi
Dundagas novada Atzinības rakstu.
Baiba Šuvcāne
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Uz priekšu ar uzvarām!

Priekšplānā pa labi Matīss Vīksna.

iesācēji Marija Hanna Kristiņa (2. vieta savā grupā), Kārlis Beidiņš un Valters Napskis (abiem dalīta
3. vieta), Katrīna Sāra Kristiņa ieguva 3,5 punktus,
bet Rasa Ratkeviča – 3 punktus. Visi dalībnieki saņēma arī saldumu balvas.
Vienas no mācību gada svarīgākajām sacensībām
norisinājās 12. aprīlī Kuldīgā. Pērn pirmajā Latvijas
Skolu šaha olimpiādē Kurzemes finālā jaunāko zēnu
grupā uzvarēja dundadznieks Emīls Grīnerts. Šogad
Emīlu, tāpat kā viņa vienaudzi Ingaru Blumbergu,
gaidīja daudz nopietnāks pārbaudījums, jo abi zēni
kā jaunākie spēlēja jau vidējā grupā, kurā sacentās
31 Kurzemes skolu 5.–9. klašu audzēknis. Abi cīnījās
godam, tāpat kā Emīls Ķiršakmens un Jēkabs Zvans,
kas šādas raudzes sacensībās piedalījās pirmoreiz.
E. Grīnertam 4,5 punkti deva 7. vietu, E. Ķiršakmenim 4 punkti – 13. vietu, tikpat punktu I. Blumbergam un 14. vieta, bet J. Zvanam 3 punkti un 23. vieta.
Teicams panākums Matīsam Vīksnam – 5 punkti,
3. vieta un ceļazīme uz finālu, kas 15. maijā norisināsies Rīgā, Transporta un sakaru institūtā.
Meitenēm vidējā grupā sacentās 16 šahistes, un
te mūsu Marija Hanna Kristiņa ar 2,5 punktiem ieņēma 13. vietu.
Sākumskolas grupā spēlēja 21 meitene, un dundadzniece Katrīna Sāra Kristiņa ar 4 punktiem ierindojās dalītā 5. – 10. vietā, bet Rasa Ratkeviča ar 3
punktiem – dalītā 13. – 18. vietā. Viskuplākais dalībnieku skaits bija zēniem sākumskolas grupā – 50. Te
Kārlis Beidiņš un Valters Napskis ieguva pa 3 punktiem, kas deva dalītu 28. – 38. vietu.
Pēc sacensībām vairāki dalībnieki izmantoja iespēju samērot spēkus simultānspēles seansos ar pieredzējušiem šahistiem, un šo izdevību nelaida garām
arī mūsu M. Vīksna, sacenzdamies ar kuldīdznieku
treneri Viktoru Šteinbergu. Pieredze šoreiz ņēma
virsroku.
Noslēgumā piemiņas balvas un diplomi tika visiem dalībniekiem, bet katrai skolai – apliecinājums
par dalību Latvijas Skolu šaha olimpiādē.
Vidusskolas šaha pulciņa vadītājs Alnis Auziņš

A. AUZIŅA FOTO

v Ļoti labus panākumus aprīlī guvuši Dundagas vidusskolas šaha pulciņa audzēkņi – gan Talsu
sākumskolas atklātajā čempionātā, gan Latvijas
Skolu šaha olimpiādes Kurzemes reģionālajā finālā.
Pirmajā turnīrā uzvarēja dundadznieki Emīls Ķiršakmens un Anna Rebeka Irbe, savukārt Kurzemes
finālā Kuldīgā vidējā grupā zēniem 3. vietu un ceļazīmi uz lielo finālu Rīgā izcīnīja Matīss Vīksna.
Talsu Valsts ģimnāzijā ciemojāmies pirmo reizi.
10. aprīlī varējām samērot spēkus ar talseniekiem,
kas šaha skolotājas meistarkandidātes Maijas
Aveniņas vadībā pirmo mācību gadu apgūst šaha
gudrības. Turnīrā piedalījās pa desmit šahistiem
no katra pulciņa, šajā reizē nespēlējot pašiem
spēcīgākajiem dundadzniekiem. Septiņās kārtās
ar iegūtajiem 5,5 punktiem par absolūto uzvarētāju kļuva mūsu Emīls Ķiršakmens, izpildīdams III
sporta klases normu. Tikpat daudz punktu par uzvarētāju iesācēju un arī meiteņu konkurencē ļāva
kļūt dundadzniecei Annai Rebekai Irbei. Anna izpildīja IV sporta klases normu. Pārējo dundadznieku
sekmes: Ernestam Šmēdiņam un Jēkabam Zvanam
par 5 punktiem (attiecīgi 2. un 3. vieta IV sporta
klases konkurencē), pa 4 punktiem ieguva Fēlikss
Zvans (4. vieta IV sporta klases konkurencē), kā arī

ALDA TINDENOVSKA FOTO

v 27. aprīlī Kolkas tautas
namā norisinājās Dundagas novada individuālo novusa sacensību
pirmais posms, kurā piedalījās 10
dalībnieki.
Pirmā posma uzvarētāji –
Latvijas Novusa federācijas reitinga spēlētāji:
1. vietā – Juris Kalmanis,
2. vietā – Aldis Tindenovskis,
3. vietā – Andrejs Kuzmuks.
Savukārt tautas klasē tikās vīri,
dāmas un jaunieši, kas neatrodas
LNF reitinga sarakstā.
Uzvarētāji tautas klasē:
1. vietā – Oskars Kučers,
2. vietā – Māris Grīnpukals,
3. vietā – Dita Kalmane.

v 23. un 27. aprīlī Cēsīs notika Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā.
U-13 grupā zēniem (2006.
gadā dzimušie un jaunāki) Dundagas komanda valsts mērogā
ieguva augsto 3. vietu.
Apsveicam mūsu komandas
jauniešus Ernestu Šmēdiņu, Andi
Grubenbergu, Emīlu Grīnertu,
Kevinu Krasonu, Kristeru Šulcu,
Robertu Ludeviku, Kristeru Kandi, Ralfu Jasinoviču, Edgaru Šmēdiņu, Indaru Asaru. Paldies par
ieguldīto darbu komandas trenerēm Gundegai Lapiņai un Unai
Silai!
FOTO NO DUNDAGAS KOMANDAS ALBUMA

v 6. un 7. aprīlī Daugavpilī notika finālspēles Latvijas jaunatnes čempionātā volejbolā U-17 grupas
zēniem (2002. gadā dzimušie un jaunāki).
Talsu novada Sporta skolas komanda (treneris

A. Pekmans), kurā spēlēja Dundagas vidusskolas
skolnieks Dāvis Alkšbirze, kā arī bijušais mūsu skolas skolnieks Madars Mauriņš, valsts mērogā ieguva 3. vietu.
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v Lieldienās
BLPC norisinājās
sacensības
kendamas spēlē
un galda tenisā.
Kendamas
uzvarētāji:
Pauls Pūtelis
un Tomass Silavs.
3. posma
uzvarētāji galda
tenisā:
1. Vietā –
Rainers Blumbergs,
2. Vietā –
Aleksis Gorjunovs,
3. Vietā –
Indars Asars.

IEVAS KRISTIŅAS FOTO

v 22. aprīlī BLPC norisinājās Lieldienu zolītes turnīrs, kurā piedalījās un spēkiem mērojās 16 spēlētāji. Spraigās cīņās tika sadalītas
godpilnās vietas. Par labāko “solo” spēlētāju un 1. vietas ieguvēju tika
atzīts Andris Egle, 2. vietu izcīnīja Jānis Kenigsvalds, bet 3. vietā ierindojās Pēteris Rumpe.

Mēs lepojamies!

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 12. aprīlī Pastendē notika tautas deju kolektīvu skate, kurā piedalījās arī mūsējie – 1.–2. klašu deju kolektīvs “Dun-dang”. Šī mazajiem dejotājiem bija pirmā skate. No visiem kolektīviem, kuri piedalījās
skatē (to bija 20), mūsu deju kolektīvs ieguva visaugstāko vērtējumu
– 45,2 punktus un vienīgais saņēma augstākās pakāpes novērtējumu.
Arī no žūrijas uzklausījām ļoti atzinīgus vārdus.
Paldies mazajiem dejotājiem, kolektīva vadītājai Dacei Treinovskai un, protams, arī vecākiem, kuri motivē un atbalsta savus bērnus
un kuri bija klāt, lai palīdzētu sagatavoties skatei!

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ
Dundagas novada Pašvaldības
policija informē par šā gada pirmā
ceturkšņa notikumiem novadā. Iedzīvotāji šā gada pirmajā ceturksnī
pēc palīdzības vērsušies 77 reizes,
un ir saņemti 8 rakstveida iesniegumi. Dundagas novada Pašvaldības
policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem šā gada pirmajā
ceturksnī sastādījusi 7 administratīvo pārkāpumu protokolus. Pašvaldības policija šajā laikā saskārusies
ar dažādu veidu pārkāpumiem un
konflikta situācijām. Konflikti pamatā ir izcēlušies pārmērīgas un
ilgstošas alkohola lietošanas laikā. Ir
bijuši konflikti starp kaimiņiem, kuri
alkohola lietošanas laikā ir nodarījuši miesas bojājumus. Iestājoties
saulainam laikam, konstatēti vairāki
pārkāpumi krasta kāpu aizsargjoslā.
Vienā gadījumā spēkrats bija braucis pa kāpām un palicis bez riteņa.
Pašvaldības policija seko līdzi ikdienas problēmām, kuras sagādā nepatīkamus brīžus iedzīvotājiem.
Atnākot pavasarim, ir sākusies
pērnās zāles jeb kūlas dedzināšana.
Šī dedzināšana ir ne tikai tīša, ļaun-

prātīga rīcība, kas nodara kaitējumu
dabai, bojājot augsni un sadedzinot dzīvās radības, bet arī apdraud
pašus dedzinātājus, apkārtējos
cilvēkus un viņu īpašumus. Cilvēki,
kas aizdedzina kūlu, bieži vien neaizdomājas par sekām, kādas var
rasties, ja uguns kļūst nevaldāma un
nekontrolējama. Kūlas dedzināšana
var atņemt cilvēkiem mājas un pat
dzīvību. Līdz šim Dundagas novadā
konstatēts viens kūlas degšanas gadījums. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. panta ceturtā
daļa nosaka, ka par kūlas dedzināšanu fiziskām personām uzliek naudas
sodu no 280 līdz 700 eiro. Būsim apdomīgi un cienīsim savu zemi, laikus
nopļaujot zāli.
Aicinām par visu neskaidro jautāt, kā arī sniegt informāciju, zvanot uz mūsu tālruņiem 26437575
vai 20273535 vai nākot pieņemšanas laikā uz Pils ielu 5, Dundagā,
pirmdienās no plkst. 14 līdz 17 un
trešdienās no plkst. 9 līdz 12. Anonimitāte garantēta.
Dundagas novada Pašvaldības
policijas vadītājs Jānis Skujiņš
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Māte sēdēja gaismas lokā.
Turēja bērniņu rokās.
No bērna acīm uz mātes acīm runāja mīlestība,
No bērna acīm uz mātes acīm un atkal otrādi.
Māte sēdēja gaismas lokā.
Turēja bērniņu aizvējā.
Pavardā uguns, rūpīgi saudzēta,
Klusi un mierīgi kurējās.
Māte un bērniņš.
Siltums, mīlestība un gaisma.
Es atkal gribu tas bērniņš būt,
Bērniņš uz mātes rokām.
(Ilze Binde)

Vissirsnīgākie sveicieni
visām māmiņām Mātes dienā!

Dundagas novada pašvaldība

NOTIKUMU
KALENDĀRS

Dundagas senioru klubiņam “Sendienas”

25 gadu jubileja!

v 11. maijā no plkst. 10

Brīvā laika pavadīšanas centrā
Ģimenes dienas pasākums ar
sportiskām aktivitātēm.

Nevajag daudz, bet tikai mazliet,
tiekoties pamāt ar galvu.
Nevajag daudz, bet tikai tik vien,
klusējot nepaiet garām.
Nevajag daudz, bet tikai tik vien,
pasmaidot raudzīties acīs.
Nevajag daudz, bet tikai tik vien –
sveicienam roku pasniegt.
Nevajag daudz, bet tomēr mazliet –
Radīt tam prieku, kas pretim iet.
(Vēsma Kokle-Līviņa)

v 11. maijā plkst. 13 Dunda-

gas pils parkā Ģimenes dienas
pasākums – koncerts, riteņbraukšanas sacensības bērniem,
aktivitātes ģimenēm.

v 11. maijā plkst. 16 Lībiešu

saieta namā lībiešu dziesmu
ansambļi izspēlēs kāzas, kā tās
agrāk tika svinētas Kurzemes
jūrmalā.

v 18. maijā no plkst. 19

līdz 23 Kubalu skolā-muzejā
“Muzeju nakts 2019” – “Trešais
tēva dēls”.

Turpiniet vairot sev apkārt dzīvesprieku, labestību, piederības un
līdzdalības sajūtu vēl daudzus, daudzus gadus!
Dundagas novada pašvaldība

v Līdz 19. maijam Dundagas

novada Centrālajā bibliotēkā
ceļojošā izstāde “Bibliotēkas, kas
palīdzēja izaugt Latvijai”.

v 19. maijā plkst. 10 Kolkas

tautas namā individuālo novusa
sacensību otrais posms.

v 19. maijā plkst. 13 Dunda-

gas pilī Dundagas senioru klubiņa “Sendienas” 25 gadu jubilejas
pasākums “Ievziedu reibonī”.

v 28. maijā plkst. 14 Dunda-

gas pilī skolēnu godināšana
par augstiem sasniegumiem un
Dundagas novada tēla spodrināšanu.

v 1. un 2. jūnijā Lībiešu

krastā un Dundagas novadā
vienlaikus ar Slīteres ceļotāju
dienām notiks Latvijā pirmās
Mājas kafejnīcu dienas.

v 8. jūnijā Dundagas pils

parkā sezonas atklāšanas
pasākums:
▪ plkst. 20 “X Faktora” laureātu
grupas “Baritoni” koncerts, biļetes cena – 4 EUR;
▪ plkst. 22 – balle, spēlēs grupa
“Liepavots”, biļetes cena –
3 EUR.

Aktuālākā informācija
par pasākumiem vietnes
www.dundaga.lv sadaļā
“Notikumu kalendārs”.

Dundagas novada pašvaldības
izdevums ″Dundadznieks″
Adrese: Pils 5-1, Dundaga,
LV-3270.
Raksti un informācija nākamajam izdevumam jāiesniedz līdz
katra mēneša 2. datumam.
E-pasts zinas@dundaga.lv,
tālrunis 63237515, 26388076.
Par rakstu saturu un faktu
precizitāti atbild autors.
Iespiests SIA ″Kurzemes
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Manas visbaltākās dienas
Mīļajiem maniem saka paldies!
Un sargā to pasaules daļu,
Kura sirdī par prieka avotu mīt,
Un viegliem soļiem pa smagu
un mālainu ceļu
Tikai uz mājām,
Uz mājām skrien.
(Daiga Kalinka)

Daudz baltu un mīlestības pilnu dieniņu vēlam maija
gaviļniekiem!
Dundagas senioru klubs “Sendienas”

Lībiešu kāzas Kolkā
Sestdien, 11. maijā, plkst. 16
Kolkas Lībiešu saieta namā lībiešu dziesmu
ansambļi izspēlēs kāzas, kā tās agrāk
tika svinētas Kurzemes jūrmalā.
Tikko Rīgā izskanēja latviešu
kāzu tradīcijām veltīts koncertuzvedums. Arī lībiešu nemateriālais
kultūras mantojums glabā saderināšanās, izprecināšanas un kāzu tradīcijas. Pirms 40 gadiem
muzikologs un komponists Dzintars Kļaviņš Rīgas lībiešu dziesmu
ansamblim “Līvlist” izveidoja etnogrāfisku uzvedumu “Lībiešu kāzas XIX gadsimtā”.
Tagad kāzu spēle ar dziesmām, rituālām darbībām un komentāru izskanēs Kolkā. Tajā piedalīsies Kolkas lībiešu ansamblis
“Laula” un Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis “Līvlist”, kā arī mūziķi
Dita Immermane un Savva Zihs Lindas Šarkovas vadībā.
Lībiešu saieta namā gaidīti visi, kā jau kāzās!

PATEICĪBA
Labie darbi šajā pasaulē nepazūd, tie ieritinās mūsu sirds dziļumos
un laiku pa laikam atmirdz mūsu atmiņās.
Paldies IK “Auto un būve” šoferim Zigurdam Neifeldam par augsto
atbildības izjūtu, pildot darba pienākumus, nodrošinot drošu nokļūšanu
bērniem uz skolu un mājup, par spēju iejusties un izprast maza pirmklasnieka sajūtu un domu pasauli.
Jāņa Damberga vecāki

19.00 Muzeju nakts atklāšana – iepazīšanās ar vietējo
Dundagas varoni
19.15 – 22.00 Varoņdarbu veikšana – iepazīšanās ar muzeja
teritoriju ar orientēšanos
19.15 – 23.00 v Muzeja apskate
v Aktivitātes klasē
v Iejušanās varoņa tēlā – fotografēšanās
19.30 – 20.10 Varoņstāsti Ulda Punkstiņa izpildījumā
20.00 – 21.00 Varoņa spēka maizes gatavošana – pīrāgu cepšana
20.30 – 21.10 Varoņstāsti Ulda Punkstiņa izpildījumā
22.30 – 23.00 Muzeju nakts noslēgums – varoņa darbu cildināšana

