
Pār kalniņu Līga nāca 
baltās diegu zeķītēs.
Aiz kalniņa saule dedza 
gara gaismas svecītes.
Jānīt’s mīļi sagaidīja, 
savus vārtus atdarīja.

Vēsma Kokle-Līviņa

Klāt ir košākie lat-
viešu gadskārtu svētki 
– vasaras saulgrieži. 
Šajos auglības svētkos, kad tiek daudzināta saulīte, neaizmirsīsim 
pušķot sētu ar jāņuzālēm, dziedāt līgodziesmas, aplīgot kaimiņus, 
vīt sargājošos vainagus, degt augstu un gaišu jāņuguni, cept gar-
dus pīrāgus, siet ķimeņu sieru, baudīt iecienītāko Jāņu dzērienu un 
atrast noslēpumaino papardes ziedu, kā arī īpaši daudzināt mūsu 
novada 24 Līgas un 117 Jāņus!

SKANĪGU, LĪKSMU LĪGO VAKARU UN DZĪVESPRIECĪGU JĀŅU 
DIENU! 

Dundagas novada pašvaldība
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DUNDADZNIEKS

Ar interesi pārlasot piecus 
gadus vecu “Dundadznieku” 
par senioru kluba “Sendienas” 
dibināšanas vēsturi, atmiņām, 
aktivitātēm un 20 gados paveik-
to, šķiet, vēl tikai nesen, 2014. 
gada 17. maijā, tika nosvinēta 
20 gadu jubileja…

Laiks ir ātri aizritējis, viss tur-
pinās, un 2019. gada 19. maijā 
Dundagas pilī skaisti sapostajā 
zālē ar ievziedu un meiju reibi-
nošo smaržu dalījās gaviļnieki 
– Dundagas senioru klubs “Sen-

Sendienām – 25

dienas”, viņu atbalstītāji, draugi 
un viesi. 

Senioru kluba vadītāja Irma 
Beņislavska, uzrunājot klāteso-
šos, teica: “Prieks jūs visus re-
dzēt šeit Dundagas pilī. Un kā 
nu ne, jo mēs – Dundagas se-
nioru klubs “Sendienas”, šodien 
svinam savu 25 gadu jubileju. 
Īpašs prieks par tiem mūsu klu-
ba biedriem, kas tajā darbojas 
no pašiem pirmsākumiem. Tie ir 
mūsu veterāni. Mēs esam izdzī-
vojuši skaistus gadus – pilnvērtī-

gu darba mūžu un daudzus, dau-
dzus prieka un laimes pilnus 
mirkļus. Notikumi, kas norisinā-
jušies pirms vairākiem gadu des-
mitiem, ir atmiņas, kuras glabā 
ikviens savā sirdī, – tās paliek un 
nezūd! Tomēr laika pulkstenis 
turpina savu tecējumu un dzīve 
iet uz priekšu. Šajā steidzīgajā 
laikmetā mums visiem novē-
lu – uzsmaidīsim cits citam, jo 
smaids mūsu sejās sniedz prieku 
gan mums, gan visiem apkārtē-
jiem!” Irma senioru kluba “Sen-

dienas” vārdā pateicās visiem, 
kas bija kopā šajā svētku reizē, 
vēlēja, lai arī uz priekšu nezūd 
darboties prieks un enerģija, lai 
pietiek spēka un veselības pa-
veikt visu iecerēto! 

Ar skatieniem, pavērstiem 
uz iesvētīto kluba karogu, kājās 
stāvot, svinīgi un pacilāti tika 
nodziedāta kluba himna. Pava-
sarīgus sveicienus caur dziesmu 
dāvāja jaunie kluba “Sendienas” 
draugi – “Ventiņi” no Ventspils, 
kuri mūsu pusē viesojās pirmo 
reizi. Viņu priekšnesumi mijās 
ar sadraudzības senioru klubu 
pārstāvju no Kolkas, Rojas, Val-
demārpils, Rojupes, Talsiem, 
Tiņģeres, Pūņām, Vandzenes, 
Pastendes un Kandavas novada 
apsveikumiem un laba vēlēju-
miem dzimšanas dienā. 

Sveicēju vidū bija arī paši 
mazākie deju kolektīva “Dun-
Dang” dalībnieki, kuri priecēja 
mūs visus ar dejām. Pasākumu 
ar pārdomātiem, ļoti skanīgiem 

un atraktīviem priekšnesumiem 
bagātīgi pušķoja vokālais an-
samblis “’Sendienas”, bez kura 
līdzdalības nav iedomājams ne-
viens kluba organizētais pasā-
kums. 

Sirsnīgus un pateicības pilnus 
vārdus par cilvēkiem, kuri godam 
nesuši kluba karogu, teica pasā-
kuma vadītāja Baiba Dūda: “Tādi 
mīlestības, entuziasma, sirds-
gudrības apveltīti cilvēki ir jūsu 
vidū, kuri uzņēmušies to visnotaļ 
ne vienkāršo pienākumu – būt 
par klubiņa vadītāju. Aicināt, pul-
cēt, organizēt, teikt kādu stingrā-
ku vārdu, uzklausīt labus vārdus 
un kritiku, mīlēt jūs visus ar savu 
darbošanos.” 

Pirms pateicības ziedi gūlās 
Ainas Šleineres, Marutas Šul-
cas un Baibas Tenderes rokās, 
viņas dalījās ar atmiņām un 
pārdomām par šo ne tik vieglo 
pienākumu – uzņemšanos vadīt 
klubiņu. 

(Nobeigums 6. lpp.)

FOTO – VISVALDIS BIEZBĀRDIS

Indra Zomerovska, Latvijas Radio Komunikācijas 
daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste, infor-
mēja, ka, balstoties uz latviešu tautas seno Līgo tradī-
ciju, vasaras saulgriežos, 21. jūnijā, “Latvijas Radio 2” 
ēterā jau ceturto gadu pēc kārtas norisināsies unikāls, 
Latvijas simtgadei veltīts projekts – “Gadsimta garākā 
līgodziesma”, kas vienlaikus būs gan mūsu kopības 
apzināšanās, gan vēstījums pārējai pasaulei par mūsu 
senajām un spēcīgajām  dziedāšanas tradīcijām.

Līgodziesma no saules lēkta plkst. 4.29 līdz sau-
les rietam plkst. 22.22 ar “Latvijas Radio 2” ētera 
starpniecību vīsies cauri visai Latvijai, ik pēc pus-
stundas uzkavēdamās katrā nākamajā novadā un 
5–10 minūtes skanot LR2 ēterā. Audiovizuāli tam 
varēs sekot līdzi interneta tiešraidē. Kurzemē Latvi-

jas Radio viesosies Saldū, Brocēnos, Durbē, Pāvil
ostā, Alsungā, Ventspilī, Dundagā, Rojā un Tuku-
mā. Gaidāmas tiešraides arī no Amerikas, Kanādas 
un vairākām Eiropas valstīm.

LR2 mūsu novadā viesosies 21. jūnijā plkst. 
18.00 Kolkasragā. Aicinām ikvienu Dundagas no-
vada iedzīvotāju piepulcēties kopīgā līgošanā kopā 
ar Kolkas tautas nama ansambli “LAULA”.

Uz sadziedāšanos Kolkasragā! 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Linda PavlovskaDišlere

Latvijas simtgadei veltīts projekts – 
“Gadsimta garākā līgodziesma”
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Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti pieejami  

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

DOMES ZIŅAS

24. maija domes sēdē 
v Apstiprināja nekustamā 

īpašuma “Ievlejas 19” izsoles re-
zultātus ar nosolīto cenu 1070,00 
eiro.

v Apstiprināja dzīvokļa īpa-
šuma “Skolotāju māja 2” – 10 iz-
soles rezultātus ar nosolīto cenu 
8290,00 eiro.

v Apstiprināja dzīvokļa īpa-
šuma “Skolotāju māja 2” – 11 iz-
soles rezultātus, ar nosolīto cenu 
5870,00 eiro.

v Piešķīra finansējumu plud-
males volejbola turnīra “Latvijas 
pludmale 2019” norisei 200 eiro. 

v Noteica nometņu dalīb-
nieku vienas personas diennakts 
izmaksas par uzturēšanos Mazir-
bes internātpamatskolā 5,80 eiro 
diennaktī bez PVN un 7,00 eiro 
diennaktī bez PVN, ja nepiecie-
šams gultas veļas komplekts.

v Atļāva izstrādāt zemes ie-
rīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Dižantes”, sadalot to 
divās daļās.

v Atļāva izstrādāt zemes ie-
rīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Paņi”, sadalot to di-
vās daļās.

v Atļāva izstrādāt zemes ie-
rīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Skaistkalni”, sadalot 
to divās daļās. 

v Apstiprināja zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
“Krīķi” sadalīšanai trijās daļās. 

v Apstiprināja zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
“Dižķīri” sadalīšanai trijās daļās.

v Nolēma uzsākt atsavināša-
nas procesu nekustamam īpašu-
mam “Upes iela 4”.

v Grozīja Dundagas novada 
pašvaldības domes 28.09.2018. 
lēmumu Nr. 227 “Par nekustamā 
īpašuma “Mazirbes speciālā in-
ternātskola” nodošanu nomai”.

v Ar lauksaimniecības zemi 
veikto darījumu tiesiskuma uz-
raudzīšanas komisijas sastāvā ie-
kļāva Ievu Dambergu. 

v Apstiprināja projektu kon-
kursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu 
projektiem” 2019. gadā vērtēša-
nas komisiju šādā sastāvā: Jur-
ģis Rērihs, Lauris Laicāns, Benita 
Ose, Iveta Plato, Tamāra Kaudze. 
Par komisijas priekšsēdētāju ie-
cēla Jurģi Rērihu, par komisijas 
priekšsēdētāja vietnieku – Lau-
ri Laicānu. Kā īpaši atbalstāmās 
prioritātes 2019. gadā noteica 
Dundagas novada attīstības pro-
grammas rīcības virzienus jomās 
“Vide” un “Tautsaimniecība”.

v Nodeva medību tiesības 
nekustamajā īpašumā “Ozolval-
ki”.

v Atbrīvoja Noriku Segliņu 
no amata pašvaldības Starpinsti-
tucionālās sadarbības komisijā 
darbam ar ģimenēm.

v Atbrīvoja Ivetu Kundecku 
no darba pašvaldības Apbalvoju-
mu komisijā.

v Atbrīvoja Ivetu Kundecku 
no novada bāriņtiesas locekļa 
amata.

v Pieņēma iekšējos notei-
kumus “Dundagas novada paš-
valdības iekšējie personas datu 
aizsardzības noteikumi attiecībā 
uz klientu personu datu apstrā-

di” un “Dundagas novada paš-
valdības iekšējie personas datu 
aizsardzības noteikumi attiecībā 
uz nodarbināto personu datu ap-
strādi”.

v Pieņēma saistošos no-
teikumus “Grozījumi Dundagas 
novada pašvaldības 2010. gada 
22. decembra saistošajos notei-
kumos Nr.47 “Dundagas novada 
pašvaldības nolikums””.

v Pieņēma saistošos notei-
kumus “Grozījumi Dundagas no-
vada pašvaldības 2011. gada 24. 
novembra saistošajos noteiku-
mos Nr.23 “Par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu Dundagas 
novadā””.

v Ar 2019. gada 1. jūliju at-
zina par spēku zaudējušu novada 
domes 23.11.2018. lēmumu Nr.4 
“Par sadzīves atkritumu izveša-
nas tarifiem”. Noteica, ka novada 
teritorijā sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas maksa, sākot ar 
2019. gada 1. jūliju, ir 17,71 eiro 
par 1 m³ bez PVN.

v Apstiprināja personu par 
kustamās mantas, automašīnas 
“Dacia Logan”, valsts reģistrācijas 
numurs “GO4623”, ieguvēju par 
nosolīto cenu 401,00 eiro.

v Uzdeva domes priekšsē-
dētājam domes vārdā ņemt aiz-
ņēmumu un slēgt vidēja termiņa 
aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, 
lai nodrošinātu projekta “Telpu 
pielāgošana pirmsskolas izglītī-
bas iestādes grupiņas vajadzī-
bām” īstenošanu.

30. maija  
domes ārkārtas sēdē 

v Piekrita palielināt SIA 
“Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrības “Piejūra””  pamat-
kapitālu, dabas resursu nodok-
ļa maksas segšanai par 2019. 
gada 1. ceturksni. Veikt 8779,20 
eiro ieguldījumu Sabiedrības 
pamatkapitālā atbilstoši kapitāl-
daļu skaitam, pie nosacījuma, 
ka vairāk nekā 50 % kapitāldaļu 
turētāju ir pieņēmuši lēmumu 
par sabiedrības  pamatkapitāla 
palielināšanu, to skaitā arī Talsu 
novada pašvaldība. Iestājoties 
šiem apstākļiem, naudas ieguldī-
jumu sabiedrības pamatkapitālā 
veikt līdz 2019. gada 28. jūnijam. 
Finansējumu paredzēt no nau-
das līdzekļu atlikuma uz gada 
beigām. Ar attiecīgu izmaiņu 
reģistrēšanu saistītie izdevumi 
Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā sedzami no sabiedrības 
līdzekļiem.  

v Piešķīra finansēju-
mu 420 eiro zāles pļāvēja 
iegādei Dundagas vidusskolas 
saimniecisko darbu veikšanai.

v Atbrīvoja Benitu Osi no 
darba pašvaldības Vietējo inicia-
tīvas projektu izvērtēšanas ko-
misijā. Komisijas sastāvā iekļāva 
Ingu Ralli.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Linda PavlovskaDišlere

Godinām skolēnus!

3. maijā Rīgas pilī svinīgā pasākumā pasniedza 
augstākos Latvijas valsts apbalvojumus – Triju Zvaig-
žņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu. 

Par nozīmīgo ieguldījumu kokrūpniecības un 
tautsaimniecības attīstībā Latvijā ar Atzinības krus-

ta III šķiru apbalvots un par ordeņa komandieri 
iecelts uzņēmējs un kokmateriālu tirdzniecības uz-
ņēmuma SIA “Kurekss” valdes priekšsēdētājs Jānis 
Apsītis.

Sveicam mūsu novadnieku Jāni Apsīti!

22. maijā Dundagā, Brīvā lai-
ka pavadīšanas centrā, novada 
iedzīvotājiem un citiem intere-
sentiem bija iespēja apmeklēt 
informatīvu tikšanos ar Sociālās 
integrācijas valsts aģentūras 
(SIVA) pārstāvjiem un noskaidrot 
par mācību iespējām cilvēkiem 
ar invaliditāti un prognozējamu 
invaliditāti. Paldies visiem, kas 
ieradās uz informatīvo pasāku-
mu.

SIVA koledža un Jūrmalas 
profesionālā vidusskola atro-
das skaistā, klusā vietā Jūrma-
lā, Dubultos, vide un telpas ir 

Šī mācību gada noslēgumā 
turpinājās labi aizsāktā tradīcija 
godināt talantīgos un uzņēmīgos 
skolēnus, kuri ar savām uzvarām 
un augstajiem sasniegumiem 

starptautiskā, valsts, reģionu 
un novadu mērogā visdažādā-
ko nozaru mācību priekšmetu 
olimpiādēs, skatēs, konkursos, 
zinātniski pētnieciskajos dar-

bos, konferencēs un sporta sa-
censībās devuši iespēju lepoties 
par mūsu izglītības iestādēm un 
mūsu novadu.

28. maijā domes priekšsē-
dētājs Aldis Felts svinīgajā pasā-
kumā 128 skolēniem pasniedza 
Dundagas novada pašvaldības 
pateicības rakstus “Par augstiem 
sasniegumiem un Dundagas no-
vada tēla veidošanu” un naudas 
balvas. Muzikālu sveicienu sko-
lēniem bija sarūpējuši “X FAKTO-
RA” dalībnieks Didzis Melderis 
un ģitārists Gints Smukais.

Paldies Dundagas vidussko-
las, Kolkas pamatskolas un Dun-
dagas Mākslas un mūzikas skolas 
skolotāju kolektīviem par godam 
paveikto darbu, kā arī ģimenēm 
par atbalstu ceļā uz sasniegu-
miem un uzvarām!

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

Linda PavlovskaDišlere

pielāgotas cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. Mācības tiek fi-
nansētas no valsts budžeta, un 
mācību laikā tiek nodrošināta 
bezmaksas dzīvošana dienesta 
viesnīcā un ēdināšana trīsreiz 
dienā. Vairāk informācijas par 
izglītības iespējām var iegūt, zva-
not +371 20011645, rakstot uz  
e-pastu: sivaprojekts@siva.gov.lv, 
vai mājaslapā www.siva.gov.lv, 
kā arī interesēties Dundagas no-
vada Sociālajā dienestā. 

Dundagas novada 
Sociālā dienesta vadītāja 

Astra Langzama

Izmaiņas Sociālā dienesta 
klientu pieņemšanas laikos.

DUNDAGĀ 
Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 
12.00 un no 12.00 līdz 18.00.
Trešdienās no plkst. 9.00 līdz 
12.00 un no 12.30 līdz 16.00
Piektdienās no plkst. 9.00 līdz 
12.00.

KOLKĀ 
Trešdienās no plkst. 9.00 līdz 
12.00 un no 12.30 līdz 14.00.

 

SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Komiteju un domes sēdes 
13.06.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
13.06. plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
20.06. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
27.06. plkst. 10.00  DOMES SĒDE

JŪNIJĀ

Vienreizējs pabalsts ģimenēm laulību jubilejās
 

Dundagas novada domes 
2019. gada 26. aprīļa 

saistošie noteikumi Nr. 7
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2014. gada 27.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 “Par speciālajiem pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistoša-
jos noteikumos Nr.3 “Par speciālajiem pabalstiem” šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošo noteikumu 3.punktu ar 3.8.apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“3.8. pabalstu ģimenēm (laulāto pārim) noteiktu gadu laulības jubilejās.”.
2. Papildināt saistošo noteikumu III. nodaļu ar 101.punktu šādā redakcijā:
“101. Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.8.apakšpunktā minēto 

pabalstu ir ģimenei (laulāto pārim), kura deklarējusi pamata dzīvesvietu 
Dundagas novada pašvaldībā jau pirms kalendārā gada sākuma, kurā 
laulātie sasniedz šajos noteikumos minēto laulības jubileju, un kuri attiecī-
gajā kalendārā gadā reģistrētā laulībā nodzīvojuši 50, 55, 60, 65, 70 un 75 
gadus.”.

3. Papildināt saistošo noteikumu IV. nodaļu ar 171.punktu šādā redakcijā:
“171. Saistošo noteikumu 3.8.apakšpunktā minētā pabalsta saņemšanai 

ģimenes (laulāto pāra) pārstāvis iesniedz iesniegumu Dzimtsarakstu nodaļai 
un uzrāda pasi un laulības apliecību. Dzimtsarakstu nodaļa pabalstu piešķir, 
pamatojoties uz pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju.”.

4. Izteikt saistošo noteikumu 18.punktu šādā redakcijā:
“18. Pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts Sociālā dienesta 

lēmums par pabalsta piešķiršanu, izņemot 3.6.apakšpunktā minēto pabalstu, 
kuru piešķir attiecīgā gada novembra vai decembra  mēnesī (pēc iespējas, 
18.novembrī), kā arī izņemot 3.8.apakšpunktā minēto pabalstu, kuru piešķir 
Dzimtsarakstu nodaļa un izmaksā to, svinīgā pasākumā godinot laulību 
jubilārus, vai pēc pabalsta saņēmēju iesnieguma saņemšanas izmaksā Dun-
dagas novada pašvaldības kasē, vai pārskaita uz pabalsta saņēmēja kontu 
kredītiestādē.”.

5. Papildināt saistošos noteikumus ar XI1. nodaļu šādā redakcijā:
“XI1. Pabalsts ģimenēm (laulāto pārim) noteiktu gadu laulības jubilejās”.
6. Papildināt saistošo noteikumu XI1.nodaļu ar 361.–367.punktiem šādā 

redakcijā:
“361. Pabalsts ģimenēm (laulāto pārim) noteiktu gadu laulības jubilejās ir 

vienreizējs pabalsts, kuru piešķir, lai godinātu ģimenes vērtību saglabāšanu.”;
“362. Pabalsta apmērs, sasniedzot 50 gadus reģistrētā laulībā, ir 50 eiro.”;
“ 363. Pabalsta apmērs, sasniedzot 55 gadus reģistrētā laulībā, ir 55 eiro.”;
“ 364. Pabalsta apmērs, sasniedzot 60 gadus reģistrētā laulībā, ir 60 eiro.”;
“ 365. Pabalsta apmērs, sasniedzot 65 gadus reģistrētā laulībā, ir 65 eiro.”;
“ 366. Pabalsta apmērs, sasniedzot 70 gadus reģistrētā laulībā, ir 70 eiro.”;
“ 367. Pabalsta apmērs, sasniedzot 75 gadus reģistrētā laulībā, ir 75 eiro.”.
7. Izteikt saistošo noteikumu 37.punktu šādā redakcijā:
“37. Sociālā dienesta un Dzimtsarakstu nodaļas pieņemto lēmumu 

par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu un faktisko rīcību 
klients normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Dundagas nova-
da domē.”

Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada domes 
2019. gada 26. aprīļa  saistošajiem noteikumiem Nr.7 

“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 
2014. gada 27. februāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 “Par speciālajiem pabalstiem””

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. 
Noteikts, ka Dundagas novada pašvaldībā deklarētām ģimenēm (laulāto 

pārim), kuri nodzīvojuši reģistrētā laulībā no 50 līdz 75 gadiem, tiek piešķirts 
vienreizējs pabalsts. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. 
Dundagas novada pašvaldības iniciatīva atbalstīt Dundagas novada paš-

valdībā deklarētās ģimenes (laulāto pāri), kuri nodzīvojuši reģistrētā laulībā 
no 50 līdz 75 gadiem, lai godinātu ģimenes vērtību saglabāšanu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu. 
2019. gada budžeta plānā paredzēti finanšu līdzekļi 1000 EUR apmērā.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 
Nemainās.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām 

procedūrām. 
Nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
Nav notikušas.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts

Izsludināta pieteikšanās konkursam 
“Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 

Sākas pieteikšanās mācībām 
pieaugušajiem teju 800 programmās

Vienreizējais materiālais 
pabalsts kāzu jubilejā izmak-
sājams tiem laulātiem pāriem, 
kuri attiecīgajā kalendāra gadā 
reģistrētā laulībā nodzīvojuši 
piecdesmit, piecdesmit piecus, 
sešdesmit, sešdesmit piecus, 
septiņdesmit un septiņdesmit 
piecus gadus, un laulātie dzīves-
vietu deklarējuši Dundagas no-
vada administratīvajā teritorijā 
jau pirms kalendārā gada sāku-
ma, kurā laulātie sasniedz minē-
to kāzu jubileju.

Pabalsta saņemšanai ģimenes 
pārstāvis iesniedz iesniegumu un 
uzrāda pasi un laulības apliecību. 
Lēmums par pabalsta piešķiršanu 

tiek pieņemts, pamatojoties uz 
pašvaldības un valsts datu reģis-
tros pieejamām ziņām par iesnie-
dzēju. Iesniegumu par pabalsta 
saņemšanu iesniedz Dzimtsaraks-
tu nodaļā.

Pabalstu izmaksā, svinīgā pa-
sākumā godinot laulību jubilārus 
vai pēc pabalsta saņēmēju ie-
snieguma saņemšanas Dundagas 
novada domes kasē, vai pārskaita 
uz pabalsta saņēmēja kontu kre-
dītiestādē. 

 
Lai godinātu ģimenes vērtību 

saglabāšanu, Dundagas novada 
Dzimtsarakstu nodaļa aicina pie-
teikties pārus, kuri 2019. gada 2. 

novembrī vēlas svinīgos apstākļos 
atzīmēt savu laulību 50 kopdzīves 
gadu jubileju (laulība reģistrēta 
1969.g.), 55 kopdzīves gadu jubi-
leju (laulība reģistrēta 1964.g.), 
60 kopdzīves gadu jubileju (lau-
lība reģistrēta 1959.g.), 65 kop-
dzīves gadu jubileju (laulība re-
ģistrēta 1954.g.), 70 kopdzīves 
gadu jubileju (laulība reģistrēta 
1949.g.), 75 kopdzīves gadu jubi-
leju (laulība reģistrēta 1944.g.).

Lūdzam pieteikties Dundagas 
novada Dzimtsarakstu nodaļā līdz 
1. oktobrim.

Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Rita Langmane

PROJEKTI

Dundagas novada pašvaldī-
ba no 21. maija līdz 21. jūnijam 
izsludina pieteikšanos atklātam 
projektu konkursam “Atbalsts 
vietējo iniciatīvu projektiem”. 
Pieteikumi jāiesniedz noteiktajā 
termiņā un atbilstoši konkursa 
nolikumam.

Šogad projektu konkursa ko-
pējais finansējums ir 5000 eiro. 
Biedrības, nodibinājumi un re-
liģiskās organizācijas var pre-
tendēt uz finansējumu vienam 
projektam. Finansējuma lielums 
nedrīkst būt lielāks par 1000 eiro.

Konkursa uzdevums ir atbalstīt 

sabiedriski nozīmīgu programmu, 
projektu un iniciatīvu īstenošanu 
novadā, veicināt iedzīvotāju akti-
vitāti un līdzdalību, risinot dažādus 
jautājumus, sekmējot viņu dzīves 
kvalitātes uzlabošanu, kā arī  veici-
nāt sadarbību starp pašvaldību un 
pretendentiem. Piedaloties pro-
jektu konkursā, ir jāņem vērā, lai 
tas atbilstu novada Attīstības pro-
grammas rīcības virzieniem.

Projektu pieteikumus pre-
tendenti var iesniegt pašvaldībā 
Pils ielā 5–1, Dundagā, un Kolkas 
pagasta pārvaldē “Brigas”, Kolkā, 
slēgtā aploksnē ar norādi “Vietējo 

iniciatīvu projektu konkursam” vai 
arī elektroniski, parakstītu ar dro-
šu elektronisko parakstu, sūtot uz 
e-pastu dome@dundaga.lv.

Šajā gadā pretendenti var 
pieteikt projektus par rīcības vir-
zieniem “Vide” un “Tautsaimnie-
cība”.

Plašāka informācija par pro-
jektu konkursu atrodama pašval-
dības interneta vietnes www.dun-
daga.lv sadaļā “Vietējo iniciatīvu 
projekti”.

Dundagas novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītājs Lauris Laicāns

Atklāta ceturtā pieteikšanās 
kārta Eiropas Savienības (ES) fon-
du pieaugušo izglītības projektā 
“Nodarbināto personu profesionā-
lās kompetences pilnveide”, kuru 
īsteno Valsts izglītības attīstības 
aģentūra (VIAA). 

Ceturtajā pieteikšanās kārtā ir 
būtiski palielinājies mācību klāsts 
un daudzveidība. Mācības 12 taut-
saimniecības nozarēs piedāvā 82 
izglītības iestādes visā Latvijā, un 
gandrīz divreiz ir pieaudzis pro-
grammu skaits. Pirmoreiz mācību 
klāstā ir arī 29 dažādu moduļu ap-
guve, kas nepieciešama profesio-
nālajai darbībai izvēlētajā nozarē. 
Šajā kārtā piedāvājumā no jauna 
ir arī mācības 8 mūžizglītības kom-
petencēs, kas var būt saistītas nevis 
ar konkrētu nozari vai profesiju, bet 
ar prasmēm, kuras jāapgūst mūža 
garumā. Šīs mācības izstrādātas, sa-
darbojoties profesionālās izglītības 
iestādēm un uzņēmējiem.

Pirmo reizi projekta laikā pie-
teikšanās norit tiešsaistē mājasla-
pā www.macibaspieaugusajiem.lv, 
izmantojot latvija.lv autentifikāci-

ju un epakalpojumu jebkurā dien-
nakts laikā. Iedzīvotājiem vairs nav 
jāsūta pieteikums epastā vai jādo-
das uz izglītības iestādi klātienē. 
Pieteikšanās mācībām notiek līdz 
28. jūnijam.

Mācībām var pieteikties strā-
dājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji 
vecumā no 25 gadiem līdz neiero-
bežotam vecumam, tostarp jaunie 
vecāki bērna kopšanas atvaļināju-
mā, saglabājot darba attiecības, un 
strādājoši pensionāri. Ikviens strā-
dājošais mācīties šajā projektā var 
vienu reizi.

Lai motivētu strādājošos mācī-
ties, projektā lielāko daļu mācību 
izmaksu sedz ES fondi un valsts, 
savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 
10% līdzmaksājums, kuru var ap-
maksāt arī darba devējs. Neformā-
lajās izglītības programmās, kas ir 
visīsākās mācības projektā, iedzīvo-
tāja līdzmaksājuma apmērs ir vidēji 
36 eiro, savukārt garākās izglītības 
programmās, kurās var iegūt profe-
siju, tas var būt arī vairāki simti eiro.

Maznodrošinātajiem un trū-
cīgajiem mācības ir bez maksas 

un viņi var saņemt atbalstu arī re-
ģionālajai mobilitātei – transporta 
izmaksu kompensāciju, ja šādi iz-
devumi radušies mācību laikā. Sa-
vukārt strādājošie ar invaliditāti var 
pretendēt uz asistenta vai surdotul-
ka izmaksu kompensāciju mācību 
laikā.

Gadījumos, ja strādājošajiem 
nav iespēju pieteikties mācībām 
tiešsaistē vai nepieciešams infor-
matīvs atbalsts piemērotāko mā-
cību izvēlei, var vērsties pie pie-
augušo izglītības koordinatoriem 
82 VIAA sadarbības pašvaldībās. 
Dundagas novada pašvaldības ko-
ordinators ir Jurģis Rērihs, tālrunis 
63237857. Mācību pieteikumu var 
noformēt arī VIAA klātienē, iepriekš 
piesakoties un uzrādot personu ap-
liecinošu dokumentu. Savukārt 28 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
filiālēs var saņemt karjeras konsul-
tāciju.

Plašāka informācija par uzņem-
šanas nosacījumiem, mācību un at-
balsta iespējām, kā arī visu mācību 
saraksts ir publicēts projekta tīmekļa 
vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.
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Izlaidums Eiropas 
Parlamenta Vēstnieku skolā 

Radošiem skolotājiem – radoši bērni

Šis un pērnais gads Latvijā ir 
izcili pilskalnu jaunatklājumu gadi. 

Tas lielā mērā ir saistīts ar ae-
rolāzerskenēšanas digitālo modeļu 
publisku pieejamību; tagad, sēžot 
arī kabinetā pie datora ekrāna, var 
skatīt gandrīz visu Latviju un ierau-
dzīt citādi grūti pieejamas, mežiem 
aizaugušas un ļaužu atstātas vietas. 
Lielākais pilskalnu jaunatklājumu 
skaits ir Latgalē, kur 2018. gadā 
atklāti deviņi iepriekš nezināmi 
pilskalni, šogad atklāti jau deviņi 
iepriekš nezināmi pilskalni, bet to 
skaits noteikti palielināsies. Latga-
le pilskalnu ziņā vienmēr ir bijusi 
bagātākais Latvijas novads, varbūt 
arī mazāk pētītais un apzinātais, jo 
citos Latvijas novados pēdējā gada 
vai divu laikā jaunatklāto pilskalnu 
ir krietni mazāk. Tagad arī Kurze-
mē ir apliecināts viens jaunatklāts 
pilskalns, un tas atrodas Dundagas 
novadā.

Pilskalna jaunatklāšanas vēsture 
ir šāda: 2018. gada 7. oktobrī biolo-
ģe Rūta Abaja Nacionālajai kultūras 
mantojuma pārvaldei sniedza ziņas 
par, iespējams, iepriekš nezināmu 
pilskalnu Dundagas Kaļķos dabas 
lieguma “Kaļķupes ieleja” teritorijā. 
Aerolāzerskenēšanas dati arī lieci-
nāja par savdabīgu, pilskalnam līdzī-
gu veidojumu. Šī vieta tika atrasta 
un apsekota 2019. gada 15. maijā, 
un tas tiešām izrādījās iepriekš ne-
zināms pilskalns.

Te ir senais jūras stāvkrasts, 
kuru robo uz Kaļķupi (Pilsupi) dažā-
dos virzienos krītošās dziļās gravas, 

kas dod labas iespējas tradicionāla 
pilskalna izbūvei – ar valni un grāvi 
norobežojot kādu gravu sadures 
mēli. Tā tas ir darīts arī te, kur kāda 
zemes mēle, kas veidojusies starp 
divām dziļām gravām, tās nosacīti 
šaurākajā vietā ir nodalīta ar māks-
līgi veidotu iespaidīgu valni. Vieta 
atrodas padziļi mežā un attālāk no 
apdzīvotām vietām.

Zemes mēli norobežojošais, ap 
50 m garais valnis neapšaubāmi ir 
mākslīgi veidots, zemi tā būvei ņe-
mot no vaļņa priekšpuses, kur iz-
veidojies ap ½–1 m dziļš  un 4–5 m 
plats neregulārs iedziļinājums, kas 
tomēr nav veidots kā izteikts nocie-
tinājuma grāvis. Valnis pret plakumu 
ir nedaudz izliekts, no grāvja dibena 
valnis ir ap 4 m augsts, no plakuma 
puses – ap 2 m augsts, pie pamat-
nes ap 10 m plats. Vaļņa centrālajā 
daļā ir ieejas vietas pārrāvums, kurš 
augšpusē ir 7–8 m, apakšpusē – ap 
4 m plats. Caur šo ieejas vietu pirms 
kādiem gadiem ar smago tehniku, 
kas atstājusi riteņu rises, ir izvesti 
koki. Tomēr ieejas vietā zeme ir vai-
rāk noslīdējusi uz plakuma pusi, kas 
liecinātu, ka intensīvāka kustība ir 
bijusi virzienā uz pilskalna plakumu, 
kas tā nevarētu būt, ja ieejas vieta 
būtu izrauta tikai jaunākos laikos; 
koki tomēr bija jāved pretējā vir-
zienā. Grāvja priekšpusē uz zieme-
ļu pusē esošo dziļo gravu ir sākusi 
veidoties jauna grava, tomēr tā tieši 
nav saistīta ar nocietinājumu sistē-
mu un nav izmantota vietas nodro-
šināšanai.

Vaļņa un grāvja norobežoto pla-
kumu, kas pāraudzis galvenokārt ar 
skuju koku mežu un kurā ir daudz 
kritušo koku, no visām pusēm ietver 
gravu stāvās nogāzes, kuras pils-
kalna nocietināšanas vajadzībām 
nav bijis nepieciešams pastāvināt. 
Nogāžu apakšdaļā vietām veidojas 
smilšu atsegumi. Plakums visumā ir 
līdzens, ar krasu pāreju uz nogāzēm, 
nedaudz nolaidens uz dienvidaus-
trumu pusi. Plakuma garums ap 170 
m, platums ap 50 m, gravu dziļums 
dienvidu pusē pārsniedz desmit 
metrus. Zemes sastāvs – smilts, se-
najām dzīvesvietām raksturīgais kul-
tūrslānis plakumā nav jūtams.

Pašā plakuma dienvidrietumu 
malā ir trīs neapšaubāmi mākslīgi 
ierakumi. Tie gar plakuma malu ir 
ap 6 – 7 m gari, ap 2 – 3 m plati, 
ar atvērto pusi pret stāvo nogāzi. 
Zeme no ierakumiem ir mesta arī 
uz plakuma pusi, kur gar to malu ir 
izveidojies neliels valnītis. Kultūrslā-
nis ierakumu profilos nav jūtams. 
Šo mākslīgo veidojumu nozīme pa-
gaidām nav saprotama. Var arī būt, 
ka tie nav saistīti ar pilskalna izbūvi.

Pilskalns pēc tuvējās apdzīvotās 
vietas ir nosaukts par Kaļķu pilskal-
nu. Bet varbūt tomēr vietai ir kāds 
cits nosaukums? Pagaidām par 
jaunatklātā pilskalna datējumu un 
kultūrpiederību var izteikt tikai ļoti 
vispārējus spriedumus. Ap 1,2 km 
uz austrumiem no Kaļķu pilskalna 
atrodas jau sen labi zināmais un 
pazīstamais pilskalns – Puišakalns. 
Iespējams, ka šī pilskalna tradīcija 

ir pārmākusi tagad atklātā Kaļķu 
pilskalna tradīciju; tā aizmirsta. Kaļ-
ķu pilskalna pārrakuma un vaļņa 
izveidošanai patērēts lielāks darbs, 
to un arī ierakumu plakuma malā 
mākslīgais raksturs nerada šaubas, 
tomēr tradicionālajam pilskalnam 
plakums, kura aptuvenā platība ir 
ap 0,8 ha, ir neparasti liels. Nav arī 
kultūrslāņa un citu pilskalna pazīm-
ju, bet ir varens valnis un izveidota 
ieejas vieta. 

Varbūt varētu pieņemt, ka Kaļ-
ķu pilskalns ir liela ļaužu patvēruma 
vieta vai kaut kādu lielu saietu vieta, 
kas nav bijusi pastāvīgi apdzīvota, 
bet izmantota īpašos gadījumos ar 
lielu cilvēku skaita piedalīšanos. Tā-
pēc tur nav veidojies kultūrslānis. 
Iespējams, ka Kaļķu pilskalns kaut 
kādā veidā ir bijis saistīts ar netālo 
Puišakalnu, par kuru arī nav sevišķi 

daudz drošu ziņu. Kaut kas līdzīgs 
Kaļķu pilskalnam, bet savukārt 
daudz lielāks, ar grandiozu mākslīgi 
veidotu valni apkārt, norobežojo-
šām klints kraujām ir taisnā līnijā ne 
sevišķi tālajā Gotlandē – Torsbergs, 
Tā nozīme nav skaidra, jo kā nocie-
tināts pilskalns vai patvēruma vieta 
tas arī visiem Gotlandes ļaudīm ir 
stipri par plašu. Varbūt kaut kādas 
savdabības Kaļķu pilskalna izveidē 
nosaka arī tas, ka pilskalns atrodas 
tuvu jūrai; parasti pilskalnus tomēr 
veidoja attālāk no jūras, lai to iemīt-
niekus nepakļautu negaidītam jūras 
sirotāju uzbrukumam.

Lai kā arī senatnē nebūtu bijis, 
Dundagas novads ir palicis bagātāks 
par vienu iepriekš nezināmu un sav-
dabīgu pilskalnu.

Kultūrvēsturnieks arheologs 
Juris Urtāns

FOTO: ILMĀRS ZNOTIŅŠ

Kaļķos atklāts jauns pilskalns

Kaļķu pilskalna valnis un grāvis. JURA URTĀNA FOTO

24. maijā Latvijas Universitā-
tes akadēmiskajā centrā notika EP 
Vēstnieku skolas 3. izlaidums. Mi-
nistru prezidents Arturs Krišjānis 
Kariņš un Eiropas Parlamenta bi-
roja Latvijā vadītāja Marta Rībele 
svinīgi sveica un pasniedza goda 
plāksnes šī gada EP Vēstnieku sko-
las absolventiem. To skaitā bija arī 
Dundagas vidusskolas skolēni.

Vēstnieku skolu izlaidumā 
skolēni “ātrajos randiņos” tikās ar 

sabiedrībā pazīstamām personī-
bām – Edmundu Rasmani, Martu 
Selecku, Kasparu Zlidni, Kasparu 
Ozoliņu, Juri Kļavu, Artūru Jeno-
tu, Sintiju Tarasovu, Lauru Grēvi-
ņu, Danuti Grīnfeldi, Dārtu Apsīti, 
Karlīnu Latsoni, Kasparu Vendeli 
un Terēzu Gruduli, bet skolotā-
ji kopā ar nozares vadošajiem 
ekspertiem un amatpersonām 
–  Gunti Catlaku, Ansi Nudienu, 
Dmitriju Zverevu un Kristīni Zon-

bergu – diskutēja par demokrāti-
jas prasmju un pilsoniskās līdzda-
lības veicināšanu izglītībā.

Paldies par ieguldīto darbu 
skolotājai Līvai Irbei un EP Vēst-
nieku skolas junioriem – Agnijai 
Ozollapai, Gintai Eglei, Mārai Api-
nei, Elēnai Ozoliņai, Kristai Ludevi-
kai un Emīlijai Zvanai!

Sagatavoja Līva Irbe, 
Dundagas vidusskolas vēstures 

skolotāja

Katra skolotāja sapnis ir savā 
skolēnā saskatīt un uzplaucēt viņa 
talantus. Tā ir liela skolotāja meis-
tarība ikvienā bērnā ieraudzīt viņa 
potenciālu un motivēt viņu izaici-
nājumiem un radīt priekam! Kolkas 
pamatskolai, tās bērniem un vecā-
kiem ir paveicies ar šādiem skolo-
tājiem. Viena no viņiem ir mājturī-
bas un vizuālās mākslas skolotāja 
Ilze Šelkova.

Mācību gada sākumā – sep-
tembrī, piedaloties tradicionālajā 
Latvijas Olimpiskās komitejas orga-
nizētajā Olimpiskajā dienā, bērni ne 
tikai sportoja, bet arī zīmēja darbus 
vizuālās mākslas konkursā “Teniss 
vieno”. Ar lielu prieku uzzinājām, 
ka 3. vietu ieguvis 6. klases skolo-
tājas Ilzes skolnieks Mikus Līdums. 
Komisija par darbu vērtējumā raks-
ta: “Spēcīga figurāla kompozīcija. 
Skatot šo darbu, autors mūs aicina 
visus priecāties līdzi! Ir uzvara, ir Lat-
vijas uzvara. Veiksmīgs glezniecisko 
laukumu risinājums. Košās krāsas ir 
ierobežotas ar spēcīgu, brīvu līniju!”

Skolotāja Ilze Šelkova aktīvi rosi-
na bērnus piedalīties mācību priekš-
metu olimpiādēs un konkursos. Ik 
gadu mūsu bērni piedalās AS “Pie-
jūra” kalendāra zīmējuma konkursā. 
2019. gada kalendārā “Tev mūžam 
zaļot, Latvija!” publicēts 4. klases 
skolnieces Samantas Amandas 
Bert holdes zīmējums.

Augstus sasniegumus ir ieguvu-
šas viņas skolnieces: Atzinību Aman-
da Miezava starpnovadu mājturības 
olimpiādē 7. klasēm un Atzinību Eve-
līna Paula Borisova vizuālās mākslas 
olimpiādē 6. klases meitenēm.

Māmiņdienai tuvojoties, SIA 
“Stena Line” aicināja 1.–9. klašu 
skolēnus piedalīties rīkotajā zīmē-
jumu konkursā. Šī gada tēma ir 
“Ar mīlestību sirsniņā”. Ar prieku 
uzzinājām, ka Atzinības saņem visi 
3. un 4. klases skolēni, kuru darbi 
tika konkursam nosūtīti, bet galve-
no balvu konkursā saņem Samanta 
Amanda Bertholde, jo viņas zīmē-
jums ieguvis 1. vietu 1.–4. klašu 
grupā. Samanta saņem dāvanu – 
ceļojumu 4 personām ar SIA “Stena 
Line” prāmi uz Zviedriju!

Katru gadu Jelgavā notiek Starp-
tautiskais Smilšu skulptūru festivāls. 
Šogad tā organizatori aicināja 1.–4.
klašu skolēnus piedalīties kolāžu 
konkursā “Starptautiskais Smilšu 
skulptūru festivāls Jelgavā 2019”. 
Un atkal uzvara! Konkursa žūrija 
dalībniekiem saka paldies par ra-
došajiem, lieliskajiem un spožajiem 
darbiem un skolotājas Ilzes 3. un  
4. klases skolēnu – Martina Markusa 
Lorberga, Samantas Amandas Ber-
tholdes, Alises Licenbergas,  Bruno 
Līduma, Kriša Valciņa un Daniela Bo-
risova veidotā kolāža saņem 1. vietu 
un galveno balvu – apmaksātu brau-
cienu uz festivālu Jelgavā 8. jūnijā! 

Paldies skolotājai Ilze Šelkovai, 
viņas skolēniem un vecākiem par 
augstajiem sasniegumiem! Kad 
dzirdam, ka Kolkas pamatskola nav 
perspektīva skola, pasmaidām – šajā 
skolā mācās perspektīvi, radoši un 
talantīgi bērni, un viņu talanti šeit 
uzplaukst kopā ar radošiem, kom-
petentiem, talantīgiem skolotājiem!

 Kolkas pamatskolas direktore 
Antra Laukšteine
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Kā gudri apsaimniekot dabas aizsardzības teritorijas

Karsta procesa modelis privātā muzejā Slovēnijā.  FOTO – GUNTA ABAJA 

Kempinga mājiņas būves risinājums ezera krastā Portugālē.
FOTO – GUNTA ABAJA 

No 2017. gada rudens Latvija 
ir iesaistījusies starptautiskā trīs 
gadus ilgā projektā “Ilgtspējīga 
tūrisma attīstības principu ievie-
šana nacionālo parku/aizsargā-
jamo dabas teritoriju reģionos” 
līdztekus ar projekta vadošo val-
sti Igauniju, Slovēniju un Portu-
gāli. Katra valsts ir pārstāvēta ar 
vietējo rīcības grupu (VRG). Igau-
nijai to ir trīs, pārējām valstīm – 
pa divām. Rīcības grupa saistās 
ar noteiktu dabas aizsardzības 
teritoriju, un Latvijai tās šajā pro-
jektā ir Ziemeļkurzemes VRG un 
Slīteres Nacionālais parks (SNP) 
un Cēsu rajona lauku partnerība 
un Gaujas Nacionālais parks. 

Par projektu
Gunta Abaja, biedrības “Zie-

meļkurzemes biznesa asociācija” 
(ZBA) koordinatore:

– Projekta būtība – kā gudri 
apsaimniekot dabas aizsardzības 
teritorijas. Šādās vietās, lai sagla-
bātu dabas vērtības, ir ierobežota 
saimnieciskā darbība, bet tieši tā-
dēļ uzņēmēji ir arī īpaši jāatbalsta. 
Katrā dalībvalstī šos jautājumus 
regulē savi likumi un normatīvi, 
bet visi vēlas attīstīt vietējai videi 
draudzīgu uzņēmējdarbību. Pro-
jekta ieguvums ir arī iespēja ie-
pazīt veiksmes stāstus – ko katra 
partnervalsts šajā jomā jau dara – 
un kādu daļu no tiem īstenot savā 
uzņēmējdarbībā. 

Katrā projekta aktivitātē pie-
dalās pieci VRG tūrisma nozares 
uzņēmēji no dabas aizsardzības 
teritorijām, kā arī dabas un infor-
mācijas centru pārstāvji. Šogad 
no 8. līdz 13. aprīlim seminārā 
un mācību ekskursijās Portugālē 
piedalījās dabas izglītības centra 
“Slītere” vadītāja Ērika Kļaviņa, 
projekta asistente, dabas izglītī-
bas speciāliste Andra Ratkeviča, 
lauku sētas “Ūši” saimniece Dže-
neta Marinska, SIA “Daba laba” 
saimnieks Reinis Pižiks un Gunta 
Abaja, bet no 13. līdz 18. maijam 
vasaras universitātē Slovēnijā – 
Dabas aizsardzības pārvaldes eks-
perts Vilnis Skuja, Dundagas TIC 
darbiniece Ance Remesa, kempin-
ga “Jēņi” īpašniece Violeta Piļķe, 
sabiedriskā centra “Ances muiža” 
pārvaldniece Līga Grīnberga un 
Gunta Abaja.” 

Portugāles atskaņas
Portugālē latvieši iepazinās 

ar vietējās kopienas iesaisti Pe-
neda-Geres Nacionālā parka ap-
meklētāju uzņemšanā un tūrisma 
produktu attīstībā. Šajā valstī ir 
izveidojusies laba sadarbība starp 
uzņēmējiem, vietējām pašval-
dībām un dažādu aizsargājamo 
dabas teritoriju administrāciju, 
ikviens uzņēmējs var saņemt ma-
teriālus par teritoriju dabas vēr-
tībām, kurus var izmantot, rekla-
mējot savu produkciju, un līdz ar 
to – arī konkrētu dabas aizsardzī-
bas teritoriju.

Samērā lielu problēmu Pirene-
ju pussalas valstij sagādā ievestās 
invazīvās augu sugas, kas palielina 
ugunsgrēku izcelšanos, arī Pene-
da-Geres Nacionālajā parkā. Labi 
aprīkotā ugunsdzēsēju komanda 
ne tikai dzēš ugunsgrēkus, bet arī 

izpļauj augāju, krūmus, atsevišķās 
vietās veic kontrolētu dedzināša-
nu, kā arī pārrunās cenšas pārlie-
cināt Nacionālā parka zemniekus, 
cik kaitīgi un bīstami ir dedzināt 
aizaugušas lauksaimniecības ze-
mes. Ātri uzliesmo arī vēl viens 
Portugāles svešzemnieks eikalipts 
– šo koku audzes kļuvušas par 
valsts nelaimi. Nacionālajā parkā 
gan to nav, tur mūsējos ieprieci-
nāja skaisti vietējie ozoli, krāšņi, 
violeti ziedoši virši un ērikas. Pie 
dabas problēmām vēl minama 
tauriņu suga, kas iznīcina priedes. 

Arī Portugālē iedzīvotāji aiz-
plūst no laukiem. Lai saglabātu 
kultūrainavu, LEADER programmā 
atbalsta dažādas ierosmes, pie-
mēram, Peneda-Geres Nacionā-
lajā parkā uzņēmēji audzē lielogu 
mellenes, vietējās graudu šķirnes 
un cep maizi, kafejnīcās piedāvā 
vietējās produkcijas ēdienus. Vie-
tējie uzņēmēji ir lepni par iespēju 
darboties Nacionālajā parkā un iz-
manto to kā priekšrocību, lai gan 
viņu tēvi un vectēvi kopumā bijuši 
noraidoši tūrisma attīstībai. 

Nacionālais parks piedāvā 
laivošanu, izjādes, gidu pakalpo-
jumus un braukšanu ar elektrību 
darbināmiem kalnu divriteņiem. 
To un kanoe laivu iegādei uzņē-
mēji ir saņēmuši LEADER pro-

grammas atbalstu.
Dž. Marinska kā vērā ņemamu 

atzīmē tūrisma kompāniju, kuras 
klienti ir turīgi un reizē kvalitāti 
prasoši. Uzņēmēji specializējas 
katrs savā jomā. Kā lauku sētas 
saimniece Dženeta novērtē VRG 
rūpes par Latvijas ciemiņu labsa-
jūtu, gādājot par labu viesnīcu, 
bagātīgu ēdienu, portugāļu vīnu, 
mūziku un dažādiem apskates ob-
jektiem. Ēdiens gan ne vienmēr 
šķitis garšīgs, salāti bijuši reti un 
zivju ēdieni mums noteikti ir labā-
ki. Atzīstami, ka visās ēdienreizēs 
pasniegti augļi.

R. Pižiks uzsver Nacionālā par-
ka rūpes par vietējiem uzņēmē-
jiem, rīkojot konferences, virzot 
uzņēmēju tirgū: “Ja vajag ēdinā-
šanas pakalpojumus, tad iesaka 
tās kafejnīcas, kas atrodas Nacio-
nālajā parkā. Manā gadījumā tas 
izpaustos tā – ja kāds grib braukt 
ar laivām, tad Nacionālais parks 
uzreiz mani iesaka. Mums tā nav. 
Viena atšķirība ir mums par labu 
– mēs no ES projektiem gūstam 
daudz lielāku atbalstu.” 

Ko pārņemt mums? A. Ratke-
viča iesaka padomāt par elektro-
velosipēdiem, kā arī par savda-
bīgo glampingu (“glamūrs” plus 
“kempings”). Proti, ceļotājiem 
piedāvā apmesties teltī, kas no-

vietota uz koka grīdiņas. Iekšpuse 
ir grezna – liela divguļama gulta, 
stāvlampa, klubkrēsls, taisnība, 
bez labierīcībām. Šādu karaļpāra 
cienīgu pārgājiena naktsmītni jau 
piedāvā Gaujas Nacionālajā par-
kā.

Ē. Kļaviņa norāda, ka arī SNP, 
līdzīgi kā Portugāles īpaši aizsar-
gājamā dabas teritorijā, būtu liet-
derīgi ieviest Eiropas ilgtspējīga 
tūrisma hartu. Sadarbība starp 
Nacionālo parku un uzņēmējiem 
kopīgas tūrisma stratēģijas izstrā-
dē attīstītu uzņēmējdarbību un 
izpratni par atbilstošu tūrisma 
veidu, kas saglabā dabas vērtības 
un nodrošina ilgtspēju, savukārt 
semināros būtu jāskaidro ierobe-
žojumi  kādai noteiktai darbībai 
aizsargājamā dabas teritorijā. 
Vietējo produktu marķēšanai ir 
lietderīgi izstrādāt un attīstīt na-
cionālo parku zīmolu, kas radītu 
produkta atpazīstamību, savukārt 
uzņēmēji paši ar laiku šo zīmolu 
jau daudzinātu tālāk.

Un Slovēnija 
V. Skujam daudz vērojumu: 

“Ceļotāju ēdināšanai slovēņi iz-
manto pašu audzētus produktus, 
turklāt tūristiem rāda, kā audzē 
lopus, zivis, laukaugus. Vietējie 
kā īpašu vērtību pasniedz visu, 
kas saistās ar tradīciju, piemē-
ram, dažādus alkoholiskos dzē-
rienus, siera un gaļas izstrādā-
jumus. Saistībā ar tematiku var 
nopirkt vienkāršus suvenīrus, 
kuru pašizmaksa ir daudz mazāka 
par pārdošanas cenu, bet suvenī-
ri ir pievilcīgi un ar savu odziņu. 
Slovēņi izmanto vietējās leģen-
das, piemēram, par raganu saietu 
kāda augstāka kalna galā. Kalnam 
tuvējā ciemā vietējie amatnieki 
izgatavojuši raganu lellītes da-
žādā lielumā un cenā. Šķiet, ka 
mēs Latvijā šo žanru izmantojam 
par maz. Visā Slovēnijā ir ap 100 

vilku. Latvijā ir aptuveni desmit 
reizes vairāk, bet mēs atšķirībā 
no slovēņiem sevi nepasniedzam 
kā vilku karaļvalsti. Mazo muzeju 
ekspozīcijās ieguvu dažas izman-
tojamas idejas. Un vēl. Briežu 
aploki un zivju dīķi bija ļoti tuvu 
dzīvojamām ēkām, reizēm kūtiņa 
un sūdu čupa atradās ciema vidū. 
Pie mums šo dabisko smukumu it 
kā kautrējoties cenšas paslēpt tā-
lāk no acīm. 

Kāda augsta ranga mežinie-
ce pastāstīja par mežu vēsturi. 
Dināru kalniene savulaik izcirsta 
un augsne aizskalota. Atjaunojot 
mežus, cilvēki katram stādiņam 
vajadzīgo zemi kalnos sanesa uz 
savas muguras, tāpēc tagad pret 
mežu apsaimniekošanu izturas 
ar pietāti. Slovēnijā ir ap 1000 
īpatņu liela lāču populācija, un 
slovēņi rīko lāču vērošanas eks-
kursijas. Arī Latvijā lāču populā-
cija pieaug... Man kā biologam 
īpaši nozīmīgs brīdis bija karsta 
alu apmeklējums un iepazīšanās 
ar reto alu salamandru – Eiropas 
proteju. Šī dzīvnieka tēlu slovēņi 
veiksmīgi izmanto restorānos, 
firmas zīmēs, leģendā par pro-
teju kā pūķa bērnu utt. Taisnība, 
aizraujoties ar leģendām, stāst-
nieki neizstāstīja šī apbrīnojamā  
dzīvnieka bioloģisko stāstu.”

A. Remesa slavē slovēņu cen-
tienus nākamajām paaudzēm no-
dot izzūdošo amatu prasmes. Ar 
projektu palīdzību slovēņi ir ap-
zinājuši cilvēkus, kas vēl pieprot 
senos arodus. Tos apguvuši gados 
jauni cilvēki un tālāk jau skolo 
jaunāko paaudzi. “Iemēģinājām 
roku linu apstrādes ciklā, smēdē 
apguvām kalšanas prasmes, des-
tilēšanas darbnīcā noskaidrojām, 
kā no baltegļu skujām un čieku-
riem iespējams iegūt esenci, ko 
tālāk izmanto medicīnā un skais-
tumkopšanā. Saglabāt tradicio-
nālo amatu prasmes būtu svarīgi 
arī mums.” Tāpat Ance min, ka 
saimniecībās līdztekus ražošanai 
un lauksaimniecībai piedāvā arī 
naktsmītnes, svinību un konfe-
renču telpas, ēdināšanu un pašu 
ražotus produktus. Saimniecības 
un pakalpojumu sniedzēji savā 
starpā labi sadarbojas.”

V. Piļķe uzsver atšķirīgo, sla-
vējot slovēņu izcilo viesmīlību, 
lieliskos ceļus un iespējas šķirot 
atkritumus. Mūsu priekšrocības 
ir putnu kori pavasarī un daba 
bez robežām – ej, kur gribi!

L. Grīnberga, uzteicot slovē-
ņus par dabas, cilvēku un vēs-
tures godāšanu un izmantošanu 
tūrisma piedāvājumā, saredz 
iespējas savā Ancē, kas ir bagā-
ta ar upēm, ezeriem, mežiem 
un teikām. Nav jākautrējas darīt 
vienkārši, tikai jādara aizrautīgi, 
vēl vairāk apzinoties savas vēr-
tības un līdz šim piemirsto ceļot 
saulītē.

Biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” sabiedrisko 

attiecību speciālists Alnis Auziņš

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS
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Dundagas novada pašvaldību 
bibliotēku akreditācija

Latvijas Republikas likumdo-
šanas noteiktajā kārtībā biblio-
tēku akreditāciju reizi piecos ga-
dos organizē Kultūras ministrija. 
2019. gadā atkārtoto akreditāciju 
izgāja visas Dundagas novada paš-
valdības bibliotēkas.

Gatavoties nozīmīgajai bib-
liotēku darba pārbaudei sākām 
jau iepriekšējā gadā. Akreditācijas 
komisija (Vanda Bērziņa, Latvijas 
Bibliotēku padomes Bibliotēku ak-
reditācijas komisijas sekretāre, Kul-
tūras ministrijas Bibliotēku un arhī-
vu nodaļas vecākā referente; Laima 
Mirdza Ostele, Kuldīgas Galvenās 
bibliotēkas vadītāja; Dzintra Punga, 
Jelgavas pilsētas bibliotēkas direkto-
res vietniece, Vija Nagle, Talsu Gal-
venās bibliotēkas direktore, Biruta 
Lorence, Talsu Galvenās bibliotēkas 
direktores vietniece) Dundagas no-
vadā strādāja 27. maijā. Komisija 
vērtē atbilstošo dokumentu paketi, 
bibliotēkas krājumu, telpas un dar-
binieku profesionalitāti. Iepriekš 
katra no bibliotēkām sagatavo in-
formatīvu ziņojumu par savas bib-
liotēkas darbību iepriekšējos piecos 
gados. Komisija pēc iepazīšanās ar 
iesūtītajām ziņām veic klātienes in-
tervijas ar bibliotēku darbiniekiem, 
iegūstot vēl detalizētāku informāci-
ju par bibliotēku darbu.

Vislielākās rūpes Dundagas no-
vadā sagādā bibliotēku telpu jau-
tājums tieši Kolkas bibliotēkai, kas 
ilgstoši atrodas neremontētās, krā-
jumam un bibliotēkas lietotāju plūs-
mai neatbilstošās telpās. Šeit nepie-
ciešama arī telpu paplašināšana. 

Bibliotēkas 2. stāva telpu re-
monts ļoti nepieciešams arī Dunda-
gas bibliotēkā. Šie remontdarbi tiek 
atlikti jau vairāku gadu periodā.

Komisija atzinīgi novērtēja Kaļ-
ķu bibliotēkas telpu risinājumu, kas 
mūsu novadā ir labs piemērs privātā 

un publiskā sekto-
ra partnerībai.

Pašvaldības 
piešķirtais finan-
sējums krājuma jaunieguvumu ie-
gādei (~7300 EUR) un periodisko 
izdevumu abonēšanai (~3100 EUR) 
pēdējos gados ir stabils un ļauj bib-
liotēkām krājumus atjaunot regulāri 
un atbilstoši bibliotēku izstrādāta-
jiem komplektēšanas kritērijiem. 
Vienlaicīgi visas bibliotēkas labi sa-
darbojas savā starpā nepieciešamo 
krājuma vienību apmaiņā, izman-
tojot starpbibliotēku abonementa 
pakalpojumus.

Dundagas pašvaldība novada 
bibliotēku datortehnikas atjaunoša-
nā kopš 2015. gada kopumā ieguldī-
jusi aptuveni 5470 EUR. Sadarbībā 
ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrību kopš 2017. gada 
Dundagas novada bibliotēkas ir sa-
ņēmušas arī lietotu datoru dāvinā-
jumus, kas ļauj uzlabot esošo dator-
tehnikas stāvokli.  

Komisija norādīja uz bibliotēku 
telpu jautājumiem, kuriem pašval-
dībai būs jārod pozitīvs risinājums, 
vienlaicīgi tika uzsvērts, ka bibliotēkas 
sniedz kvalitatīvus un profesionālus 
bibliotekāros pakalpojumus sava no-
vada teritorijā un visas piecas Dunda-
gas novada pašvaldības bibliotēkas 
atbilst vietējas nozīmes bibliotēkas 
akreditācijas nosacījumiem un atbils-
tošā statusa iegūšanai.

Paldies Talsu Galvenās biblio-
tēkas metodiskajam atbalstam šajā 
pārbaudes periodā! Paldies Dunda-
gas novada pašvaldībai par finan-
siālo nodrošinājumu! Paldies mūsu 
lasītājiem! Arī turpmāk gaidīsim jūs 
visās novada pašvaldības bibliotē-
kās un nodrošināsim jums plašu 
bibliotekāro pakalpojumu klāstu.

Dundagas novada Centrālās 
bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga

Kolkā Kurzemes 
dabas taku fotoizstāde

Jūnijā Kolkas Lībiešu saieta 
namā skatāma Alises Lūses foto-
izstāde “Kurzemes dabas takas”.

Pavisam nesen Kurzemes 
plānošanas reģions izdevis jaunu 
ceļvedi “Dabas takas. Kurzeme. 
Ziemeļlietuva”.  Ceļvedis sniedz 
informāciju par 82 dabas takām 
ar kopējo garumu 380 km, no 
tām 270 km Kurzemē. Dabas ta-
kas ļaus iepazīt visus Kurzemes 
novadus, lielākās Kurzemes pil-
sētas, skaistākās takas Kurzemes 
virzienā Rīgas tuvumā un tuvākās 
dabas takas Lietuvas pierobežā. 
Ceļvedī atzīmētas taku grūtības 
pakāpes, vides pieejamība, katras 
takas koordinātes un apraksts. 

Dabas taku ceļveža sagata-
vošanas laikā Alise Lūse apceļoja 
visas Kurzemes takas, uzņemot 
brīnišķīgas fotogrāfijas, ko tagad 
varam skatīt Lībiešu saieta namā. 
Par izstādes tapšanu Alise saka: 
“Izstāde tapa diezgan spontāni. 
Tās tapšanā lielāko paldies jāsaka 
vides gidei Līgai Šaulei no Saldus, 
kas Dabas tūrisma projektā kopā 
ar vēl 25 gidiem no visas Kurze-
mes apguva vides interpretācijas 

prasmes. Līga bija pamanījusi ma-
nas apsekojumu bildes un izteica 
ideju par ceļojošās Kurzemes da-
bas taku fotoizstādes veidošanu. 
Tā arī šī ideja aizsākās, un pirmā 
izstāde notika Saldus Kapelleru 
namā pirms dažiem mēnešiem. 
Šobrīd izstāde jau ir papildināta 
ar jauniem foto un ceļo pa dažā-
diem Kurzemes novadiem. Man 
ir ārkārtīgi liels prieks, ka varu pa-
rādīt Kurzemes burvīgās ainavas 
arī jaunatvērtajā Lībiešu saieta 
namā Kolkā.” Izstāde norisinās, 
īstenojot projektu “Dabas tūrisms 
visiem” ar Interreg V-A Latvijas–
Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.–2020. gadam 
atbalstu.

Visu jūniju attēli no skaistā-
kajām Kurzemes dabas takām ir 
aplūkojami Kolkas Lībiešu saieta 
namā. Nāc, apskati fotoizstādi, iz-
vēlies, kura taka uzrunā visvairāk, 
iegūsti ceļvedi un dodies dabā! 

Kolkas Lībiešu saieta nama 
vadītāja Ilze IesalnieceBrukinga

Īpašā pasākumā prezentēta Šlīteres 
bākas 170. gadadienai veltīta pastmarka 

Popularizējot Latvijai būtis-
kas dabas un vēstures vērtības, 
Latvijas Pasts šogad ir izdevis 
pastmarku, kas veltīta Šlīteres 
bākai. Jaunajai pastmarkai veltīts 
pasākums notika Šlīterē 24. maijā. 
Šlīteres bāka uzcelta 1849. gadā 
un šogad svin savu 170. gadadie-
nu. Latvijas Pasta valdes loceklis 
A. Timma, uzrunājot klātesošos, 
teica, ka Šlīteres bākas pastmar-
ka izdota Latvijas bāku sērijā un 
zināmā mērā ir bākas dzimšanas 
dienas dāvana. 

Ierāmētas aploksnes ar past-
marku (filatēlijas izdevumu dizai-
na autore Arta Ozola-Jaunarāja) 
tika pasniegtas Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes Kurzemes reģionā-
lajai administrācijai un Dundagas 
novada informācijas centru pār-
stāvjiem. Kurzemes reģionālās ad-
ministrācijas direktore D. Sāmīte 

uzsvēra, ka Šlīteres bāka ir kultūr-
vēsturisks mantojums (pērn tai 
piešķirts industriālā kultūras pie-
minekļa statuss), un kopš bākas 
gaismas izslēgšanas 1999. gadā 
darbojas kā nacionālā parka tū-
risma un dabas izglītības objekts.

Šlīteres bākas pastmarkas 
prezentācijas pasākuma apmek-
lētājiem tika dota ekskluzīva ie-
spēja uz pastkartītēm rakstīt un 
nosūtīt vēlējumu tuviniekiem, 
draugiem, apzīmogojot tās ar 
īpaši šim pasākumam izgatavotu 
zīmogu, savukārt Latvijas Pasts 
nodrošināja pastkaršu bezmaksas 
piegādi.

Zīmīgi, ka šajā dienā visā Ei-
ropā atzīmē Eiropas dabas un 
nacionālo parku dienu. Šīs dienas 
2019. gadā izvirzīto devīzi “Mūsu 
dabas bagātības” varam droši at-
tiecināt arī uz Slīteres Nacionālā  

parka vecāko teritoriju – Šlīteres 
dabas pieminekli, kas dibināts 
1923. gadā Undžavā – mežā lej-
pus Zilajiem kalniem.

Dabas aizsardzības pārvaldes
Kurzemes reģionālās administrācijas

Dabas izglītības centra vadītāja 
Ērika Kļaviņa

Sendienām – 25

(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Apsveikuma vārdi, ziedi un 

skaļi aplausi tika veltīti arī klubi-
ņa  veterāniem – Austrai, Ainai, 
Elmai, Ritai, Edvīnam, Ausmai, 
Ārijai, Valentīnai, Maijai un Joha-
nam. 

Dundagas novada pašvaldība 
vienmēr ir atbalstījusi mūsu no-
vada seniorus. Arī šajā senioriem 
svarīgajā dienā domes priekšsē-
dētājs Aldis Felts uzsvēra viņu 
darbošanās nozīmīgumu. Jubilā-
riem tika pasniegti ziedi un dāva-
nu karte,  kā arī īpaši tika sveikta 
ilggadējā senioru kluba bijusī va-
dītāja Aina Šleinere.        

Kā jau dzimšanas dienas svinī-
bās pienākas, turpinājums sekoja 
pie pašu sagādātā cienasta klā-
tiem galdiem. Tradicionāli skanot 
pirmajam valsim un turpinājumā 
lustīgiem dančiem, par kuriem 
rūpējās iecienītais muzikants Juris 
Pavlovs, omulīgā un jautrā noska-
ņojumā tika pavadīta šī diena.

Uz tikšanos nākamajos pasā-
kumos!

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Linda PavlovskaDišlere
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SPORTOTPRIEKS UN UZVARAS!

Lai arī sestdien, 11. maijā, nespīdēja saule un nebija 
īpaši silts, tas netraucēja 29 dalībniekiem tikties Dundagas 
pils parkā uz bērnu riteņbraukšanas sacensībām.

Aizelsušies, ar sarkaniem vaigiem – tā var raksturot 
ikvienu riteņbraucēju, kuram sejā bija redzams īsts cīņas 
spars un vēlme uzvarēt. Paldies ikvienam riteņbraucējam un 
aktīvajiem līdzjutējiem!

Paldies SIA “B basic” par skaistajām riteņa statuetēm, ku-
ras saņēma pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā!

Šaha mācību gads beidzas
Maijā beidzas kārtējais mācī-

bu cēliens vidusskolas šaha pul-
ciņa audzēkņiem. Laiks atskatī-
ties uz uzvarām un zaudējumiem 
tiešā un pārnestā nozīmē, pirms 
dodamies vasaras atpūtā.

Šaha pulciņā mācību gada 
sākumā pieteicās rekordliels skaits 
dalībnieku, sasniedzot pat skaitli 
24. Laika gaitā gan visai daudzi 
dažādu iemeslu dēļ pārtrauca 
nodarbības, un mācību gada 
beigās aktīvi pulciņa apmeklētāji 
bija 16. Neapšaubāmi, tikai 
sākot apgūt visai specifiskās šaha 
gudrības, skolēns var noskaidrot, 
vai viņu tas patiesi interesē. 
Popularitātes kāpums noteikti ir 
skaidrojams ar mūsu audzēkņu 
sekmīgo līdzdalību dažādas 
raudzes sacensībās. Iesaistīšanās 
pulciņā, arī tiem, kam šahā 
gluži labi sekmējas, pamazām 
dod apjausmu, ka iekarot katru 
nākamo virsotnīti kļūst aizvien 
grūtāk, un iespējams, ka šī iemesla 
dēļ viens otrs pamet nodarbības. 

Tas viss ir saprotams. Skumjāk ir 
tad, ja šaham atmet ar roku tādi, 
kuru dotības ir krietni virs vidējām 
un kuri jau vienā gadā sakrājuši 
tik daudz panākumu, cik dažs labs 
ilggadējs pulciņa apmeklētājs nav 
guvis daudzos gados.

2018./2019. mācību gadā 
esam piedalījušies 12 sacensī-
bās, no tām tikai divas norisinā-
jušās pašu mājās. Liels paldies 
par atbalstu visiem iesaistītajiem  
– audzēkņiem, vecākiem, skolai 
un pašvaldībai kopumā. Paldies 
jaukajai Kultūras pils saimei! 
Ko mēs iesāktu bez pils zālēm? 
Liels paldies lieliskajam šoferim 
Edgaram Kārklevalkam, ar kuru 
pie busa stūres ir ne vien droši 
doties jebkurā izbraukumā, bet 
arī pilnīga pārliecība, ka mēs 
nenokavēsim, ja arī izbraucot 
gadās aizķeršanās. Jāpiebilst, ka 
šogad mainījās pulciņa nodarbību 
vieta. Tagad esam mājīgā 
Brīvā laika pavadīšanas centra 
paspārnē un par to priecājamies. 

Atsaucīgas mājasmātes Santa un 
Ieva, plaša, gaiša telpa un GAISS, 
ko elpot.

Diemžēl tieši tā pietrūka pē-
dējās lielajās sacensībās šajā 
mācību cēlienā – Latvijas Skolu 
šaha olimpiādes finālā 15. mai-
jā Transporta un sakaru institūtā 
Rīgā, kurā piedalījās arī Kurzemes 
reģiona laureāts Matīss Vīksna. 
Jā, šaha spēlei ļoti nelabvēlīgi aps-
tākļi traucēja visus, tomēr katru 
skābekļa bads ietekmē atšķirīgi. 
Domāju, ka Matīsa daudzās kļū-
das zināmā mērā izraisīja tieši tas. 
Iznākumā Matīss ar 2 punktiem 
7 kārtās ieņēma 66. vietu 83 da-
lībnieku konkurencē, spēlēdams 
vidējā grupā zēnu konkurencē. 
Pavisam šajās visādi citādi ļoti sla-
vējamās sacensībās piedalījās ap 
280 skolēnu no visas Latvijas.

Kopumā Matīsam ļoti veik-
smīgs mācību cēliens – 3. vieta 
Latvijas Skolu šaha olimpiādes 
Kurzemes reģiona finālā, 3. vieta 
Ventspils atklātajā čempionātā, kā 

arī izpildīta II sporta klases norma. 
Lai Matīsam veicas turpmākajās 
skolas, dzīves un šaha gaitās!

Šogad spilgtāku uzvaru, 
izņemot teicamu spēli Dundagas 
atklātajā čempionātā, pietrūka 
otram mūsu līderim Emīlam Grī-
nertam, tomēr Emīls visā mācību 
gadā ir bijis visstabilākais, gandrīz 
katrā turnīrā iegūstot 5 punktus 
no 7, kas diemžēl vienmēr nedod 
iespēju tikt labāko trijniekā, īpaši, 
ja grupā ir 60, 70 un vēl vairāk da-
lībnieku. 

Strauji sevi pieteica un labāko 
dundadznieku pulkā nostiprinājās 
jaunpienācēji Fēlikss un Jēkabs 
Zvani. Abi zēni izpildīja IV sporta 
klases normu. Fēlikss ieguva 
1. vietu Pāvela Pikas piemiņas 
sacensībās iesācēju grupā 
un Siguldas Valsts ģimnāzijas 
atklātā čempionāta U-8 grupā, 
kā arī 3. vietu Ventspils atklātajā 
čempionātā. Jēkabs ieguva 1. vietu 
Ventspils atklātajā čempionātā 
un kļuva par Dundagas čempionu 
IV sporta klases grupā, kā arī 
izcīnīja 3. vietu IV sporta klases 
grupā Talsu sākumskolas atklātajā 
čempionātā.

Kvalifikāciju paaugstināja arī 
Kristers Šulcs, Anna Rebeka Irbe 
(abi izpildīja IV sporta klases nor-
mu) un Emīls Ķiršakmens, kurš, 
kļūdams par Talsu sākumskolas 
absolūto čempionu, sasniedza arī 
III sporta klasei atbilstošu rezul-
tātu. Anna šajās sacensībās bija 
labākā starp meitenēm un kļuva 
par Dundagas čempioni iesācēju 
grupā. Valteram Napskim  divas 
otrās vietas – Ventspils atklātajā 
čempionātā un Talsu sākumsko-
las čempionātā iesācēju grupā. 
Šīs sacensības bija veiksmīgas vēl 
vairākiem mūsējiem – Ernestam 
Šmēdiņam 2. vieta IV sporta kla-
ses grupā, Marijai Hannai Kristiņai 
2. vieta iesācēju grupā un Kārlim 
Beidiņam 3. vieta šajā pašā gru-
pā. Godalgotas vietas mūsējie iz-
cīnīja arī Lāčplēša dienas turnīrā, 
sacenzdamies ar jaunajiem talsi-
niekiem.

Vasaras brīvlaikā vēlu visiem 
saprātīgi atpūsties, lai ar jauniem 
spēkiem un izsalkumu pēc šaha 
spēles atsāktu nodarbības jaunajā 
mācību gadā!

Vidusskolas šaha pulciņa 
vadītājs Alnis Auziņš

9–10 gadu vecuma grupā:
1. vieta – Ralfs Kučinskis,
2. vieta – Ernests Brikainis,
3. vieta – Ernests Napskis.
11–12 gadu vecuma 
grupā:
1. vieta – Roberts Ziņģis,
2. vieta – Aigars Rudzītis,
3. vieta –  Jēkabs Zvans.

Sacensību uzvarētāji 
pirmsskolas grupā:
1. vieta – Dominiks Lūks,
2. vieta – Vikija Alkšbirze,
3. vieta – Dāvis Plepis.
7–8 gadu vecuma grupā:
1. vieta – Niklāvs Alksnis,
2. vieta – Valters Napskis,
3. vieta – Gunars Gleglu.

11. maijā BLPC norisinājās sacensības kendamas spēlē, 
šoreiz veiklākie:
1. – 4. klasē 
1. vieta – Kārlis Beidiņš, 
2. vieta – Patriks Popmanis, 
3. vieta – Fēlikss Zvans,

5. – 9. klasē
1. vieta – Jēkabs Zvans, 
2. vieta – Mārtiņš Šackis, 
3. vieta – Ralfs Jasinovičs.

Paldies tiesnesēm Emīlijai Zvanai un Elizabetei Zvaigznei 
par atsaucību! IEVAS KRISTIŅAS FOTO

16. maijā BLPC norisinājās beidzamais posms galda teni-
sā jauniešiem, kopumā turnīrā piedalījās 21 dalībnieks. 

IEVAS KRISTIŅAS FOTO
19. maijā, notika novusa čempionāta otrais posms Kol-

kā. Šoreiz pulcējās 14 dalībnieki, izspēlējot savā starpā trīs-
padsmit kārtas, lai noteiktu, kurš tad ir labākais.

Sveicam uzvarētājus! Liels prieks par jauniešiem, kuri ne-
nobijās no pieredzējušiem spēlētājiem, parādīja savas pras-
mes un ieguva jaunas zināšanas.

11. un 12. maijā Rīgā notika Latvijas Volejbola federāci-
jas 2019. gada “Pavasara kausa izcīņa jauniešiem” 

U-12 vecuma grupā zēniem (2007. gadā dzimušie un 
jaunāki) Dundagas komandu pārstāvēja Niklāvs Mauriņš, 
Kristers Šulcs, Ernests Šmēdiņš, Francis Blūmentāls, Edgars 
Feldbergs, Ralfs Engelbergs, Mārcis Sudmals, Tomass Silavs, 
Deivids Roberts Sidra, Emīls Grīnerts, Niks Martins Dišlers, 
Kevins Krasons, Rūdolfs Dambergs. Spēcīgo desmit komandu 
konkurencē iegūta 3. vieta.

Apsveicam zēnus un viņu treneres Gundegu Lapiņu, Unu 
Silu ar valsts mērogā augsto sasniegumu! 

FOTO NO DUNDAGAS VIDUSSKOLAS VOLEJBOLA ALBUMA

Spraigā cīņā uzzinājām Lat-
vijas Novusa federācijas 
reitinga uzvarētājus:
1. vietā – Andrejs Kuzmuks,
2. vietā – Juris Kalmanis,
3. vietā – Juris Leivalds.

Tautas klasē cīnījās vīri un 
dāma, kas neatrodas LNF 
reitinga sarakstā:
1. vietā – Jānis Grīnpukals,
2. vietā – Dita Kalmane,
3. vietā – Māris Grīnpukals.

8. maijā Vandzenē norisinājās Talsu novada atklātā 
olimpiāde skolu sportā krosa stafetēs.

Kolkas pamatskolas meiteņu komanda — Anda Miezava, 
Amanda Miezava un Sendija Jansone (skolotājs Jānis Skarbi-
nieks) ieguva 1. vietu. 

Dundagas vidusskolas meiteņu komanda, kuru pārstāvē-
ja Elza Digna Klēvere, Māra Elīza Sila un Alise Ceple (skolotāja 
Una Sila), sacentās 3×1000 m skrējienā un ieguva 2. vietu.

Priecājamies par meiteņu un viņu skolotāju augsto sas-
niegumu! 

FOTO NO DUNDAGAS VIDUSSKOLAS KOLKAS PAMATSKOLAS SPORTA ALBUMA

Noslēdzošā 
4. posma uzvarētāji:
1. vieta – Aleksis Gorjunovs,
2. vieta – Rainers Blumbergs,
3. vieta – Roberts Ludeviks.

Kopvērtējuma uzvarētāji:
1. vieta – Rainers 
Blumbergs (34 punkti),
2. vieta – Aleksis Gorjunovs 
(29 punkti),
3. vieta – Matīss Fesenko 
(24 punkti).

Priecājamies par jauniešu uzvarām, izturību un aizrautību 
4 posmu garumā! Liels paldies trenerei un tiesnesei Sandrai 
Kokorevičai par atbalstu un iedvesmu visas sezonas garumā!

 
Jauniešu grupas uzvarētāji:
1. vietā – Kārlis Gerhards, 2. vietā – Daniels Alsbergs,
3. vietā – Kristers Kandis. SINTIJAS SLEŽAS FOTO

FOTO VISVALDIS BIEZBĀRDIS
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NOTIKUMU 
KALENDĀRS

v 8. jūnijā plkst. 16.00 Dun-
dagas vidusskolas 12. klases 
izlaidums.

v 8. jūnijā Dundagas pils 
parkā sezonas atklāšanas 
pasākums: 
       plkst. 20.00 “X FAKTORA” 
laureātu grupas “Baritoni” 
koncerts. Biļetes cena 4 EUR;
       plkst. 22.00 balle. Spēlēs 
grupa “LIEPAVOTS”. Biļetes 
cena 3 EUR.                 

v 8 .jūnijā plkst. 18.00 Kolkas 
tautas namā etnomūzikas 
māksliniece Inga Karpiča aicina 
uz koncertprogrammu “Spīguļo, 
Saulīt”.

v15. jūnijā plkst. 13.00 
Dundagas vidusskolas 9. klašu 
izlaidums,
14.00 Kolkas pamatskolas 
9. klases izlaidums.

v 15. jūnijā plkst. 13.00 Ku-
balu skolā muzejā pasākums, 
veltīts Herbertam Dorbem. 

v Jūnijā Dundagas novada 
Centrālā bibliotēkā skatāma         
mākslinieces, latvisko zīmju 
zinātājas Brigitas Ektermanes 
gleznu izstāde “Spēka zīmes”.

v Jūnijā Kolkas Lībiešu 
saieta namā skatāma Alises 
Lūses fotoizstāde “Kurzemes 
dabas takas”. 

v 21. jūnijā plkst. 18.00 
Kolkasragā izdziedāsim līgo-
dziesmas kopā ar Kolkas tautas 
nama ansambli “LAULA”.

v 22. jūnijā plkst. 18.00 pie 
Kolkas tautas nama 
uz maģisku saulgriežu rituālu 
aicina Iveta un Vidvuds Medeņi.

v 22. jūnijā plkst. 18.00 
Dundagas pils parka estrādē 
Laidzes amatierteātra  izrāde 
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.                                                                          
Ieeja brīva.

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

Dienu kā ziedu vainagā liec,
Mūžs tad madaru reibumā ziedēs,
Lai kādi mākoņi, vēji reiz kliedēs.
Dienu kā ziedu vainagā liec,
Mūžu ozola ieveidnī liedē –
Zaļiem dzīpariem pavediens siets,
Dienu kā ziedu vainagā liec!
                                         Vitāls Oga

Dundagas novada 
jaunākie grāmatu pūčulēni

Tuvojoties mācību gada no
slēgumam, Dundagas un Kolkas 
bibliotēkās finiša taisnē nonāca 
divas lasīšanas veicināšanas pro
grammas jaunākajiem grāmatu 
lasītājiem.

Otro gadu abas bibliotēkas 
darbojas Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas Bērnu literatūras centra 
un Atbalsta biedrības programmā 
“Grāmatu starts”. Šajā programmā 
sadarbībā ar pirmsskolas izglītības 
iestādēm “Kurzemīte” un “Rūķītis” 
pie grāmatiņas radinām četrus ga-
dus vecus novada bērniņus. Ļoti 
liels paldies bērnudārza audzinātā-
jām, kuras vislabāk pārzina šī vecu-
ma bērnu spējas. Mazuļiem sanāk 
īsts mācību gads, jo programmas 
aktivitātes uzsākām 2018. gada ru-
denī un turpinājām baltajos ziemas 
mēnešos, bet ar siltās pavasara sau-
les atnākšanu izskanēja arī noslēgu-
ma pasākums.

2018. gadā izdevniecība “Liels 
un mazs” aicināja bibliotēkas dar-
boties jaunā, starptautiskā lasīšanas 
veicināšanas programmā “Mūsu 
mazā bibliotēka”. Gan bibliotekā-
riem, gan arī izdevniecībai šis pro-
jekts ir pilnīgi jauna pieredze. Pro-
jektā sadarbojas izdevēji no sešām 
Eiropas valstīm: Slovēnijas, Polijas, 
Horvātijas, Lietuvas, Igaunijas un 
Latvijas. Projekta mērķis ir mudināt 
bērnus pievērsties lasīšanai, attīstīt 
lasītprasmi un caur grāmatu lasīša-
nas pieredzi iepazīt arī citus radošus 
procesus – rakstīšanu, ilustrēšanu, 
teātri. 

2018. gada pavasarī izdevniecī-

ba “Liels un mazs” latviešu valodā 
izdeva piecas Eiropas mazajās va-
lodās sarakstītas bilžu grāmatas un 
bibliotēkas šīs grāmatas ar īpašu 
atlaidi iegādājās savam krājumam. 
Kolekcijā iekļauta arī jau agrāk ap-
gādā izdotā latviešu autora Mārtiņa 
Zuša bilžu grāmata “Nenotikušais 
atklājums”, kas šajā projektā tika 
tulkota un izdota Igaunijā, Polijā 
un Slovēnijā. Savukārt izdevniecība 
bez maksas no savas puses katram 
projekta dalībniekam nodrošināja 
darba burtnīcu.

Svarīgi tas, ka bilžu grāmatās 
ilustrācijām ir tikpat nozīmīga loma 
kā tekstam, autors un ilustrators 
papildina viens otru, padarot grā-
matu par nedalāmu vienību. Bilžu 
grāmatas formāts ir īpaši piemērots 
un saistošs bērniem, kas vēl tikai 
apgūst un attīsta lasītprasmi. Prie-
cē fakts, ka šajā projektā ar latviešu 
grāmatu iepazinās ļoti daudzi bērni 
citās valstīs.

Pēc izdevniecības rīcībā eso-
šajiem datiem, programmā Latvijā 
piedalās vismaz 8118 bērni, Igaunijā 
– aptuveni 4000 bērnu, Slovēnijā – 
15 800 bērnu, bet Polijā – 5960. 

Paldies Dundagas vidusskolas 
abām pirmajām klasēm, kuras pie-
krita strādāt ar projekta grāmati-
ņām (īpaši sirsnīgs paldies skolotājai 
Vēsmai Frišenfeldei, jo viņa ar savu 
klasi spēja izpildīt visus uzdevumus) 
un mūsu kolēģei Olitai Kolkā. Par 
finansiālo atbalstu sakām paldies 
Dundagas novada pašvaldībai.

Dundagas novada Centrālās 
bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga

Informējam, ka tehnisku 
iemeslu dēļ frizētava, 
kas atradās pils telpās,
šobrīd darbojas jaunās 

telpās Pils ielā 1 (pasta un 
veikala “Pienenīte”) ēkā.

Sīkākai informācijai 
tālr. 29279901.
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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 Vārds″. Tirāža 1500 eks. Bezmaksas.
Internetā: www.dundaga.lv/avize.
Nr. 5 (244).  2019. gada jūnijs.

E. Dinsberga muzeja izveidošanas 
ierosinātājam Herbertam Dorbem – 125 gadi

15. jūnijā plkst. 13.00 Kubalu skolā muzejā notiks pasākums ar 
mērķi iepazīt un atcerēties Herbertu Dorbi. Cilvēku, kurš bija ierosi-
nātājs idejai par memoriālā muzeja izveidi dižajam Dundagas novada 
skolotājam un gara darbiniekam Ernestam Dinsbergam.

Ar stāstījumu par rakstnieku ciemos pie mums būs Herberta Dor-
bes memoriālā muzeja mājas “Senču putekļi” vadītāja Inese Aide.

Varēsiet apskatīt nelielu izstādi par Herbertu Dorbi un muzeja 
pirmsākumiem.

Iestādīsim augļu kociņu skolas teritorijā, kā to savulaik, muzeju 
atklājot, paveica rakstnieks.

Noslēgumā diskusijas pie tējas krūzes.
Uz tikšanos Kubalu skolā muzejā!

Kubalu skolas muzeja vadītājs Mārcis Tālbergs

 
 
 

Lai visiem vasaras  
jubilāriem saule sirdī un 

možs gars!

Dundagas senioru klubs 
“Sendienas”

Kolkas Tautas namā 
8. jūnijā pulksten 18

etnomūzikas māksliniece 

INGA KARPIČA
aicina uz koncertprogrammu 

“Spīguļo, Saulīt” – 
latviešu tautasdziesmu un 
indiešu mantru simbiozi.


