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DUNDAGAS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVS  IZDEVUMS

DUNDADZNIEKS

“Sklandraušu festivāls” 
27. jūlijā Dundagā

 “ROTĀ SAULE, ROTĀ MEITA, 
ROTĀ MANA VALODIŅA” 

BAZNĪCA
v 11.00 Koncerts Dundagas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. 
Piedalās Ventspils Centra sākumskolas zvanu ansamblis “Saules zvani”. 
Vadītāja Sandra Sproģe.  
Pedagoga Edgara Kramiņa vadītās vokālās mākslas vasaras laboratori-
jas “Izdziedi vasaru” dalībnieki.

ESTRĀDE
v 12.00 Festivāla atklāšana Dundagas pils parka estrādē.
v 12.15 Diksilenda mūzikas grupas “Sunny Groove Dixie” koncerts. 
v 13.05 Dundagas teātra kopas “Tā viš i” dzīves ainiņas.
v 13.20  Katlakalna folkloras kopas “Rāmupe” koncerts.
v 13.55 Tērpu demonstrējumi un mūsdienu tautas mūzikas grupa 
“Daba san”.
v 14.30 Dundagas Kultūras pils ansamblis “Sendienas”. 
v 14.55 Saldus senioru akordeonistu ansambļa “Akords” un Vandze-
nes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Krepliņi” koncerts.
v 15.35 “Gods godam pretī nāk”. Godināsim pasākuma “Slīteres ce-
ļotāju dienas” ietvaros rīkotās Latvijā pirmās Mājas kafejnīcu dienas 
dalībniekus.
Sarīkojumā piedalās Saldus senioru akordeonistu ansamblis “Akords” 
un Vandzenes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Krepliņi”.
v 17.00 Kopienu teātra projektā “Šekspīrs satiek Blaumani” veidotā 
teātra izrāde “Visādi ir un visādus vajag”. 
Izrādē piedalās Dundagas Kultūras pils amatierteātris “Vojmanšes!”, 
Dundagas jauktais koris, tautas deju kolektīvs “Dun-Dang”, mūsdienu 
deju kolektīvs “Sensus”, reperis – hiphopa izpildītājs Jānis Klucis, Kat-
lakalna folkloras kopa “Rāmupe” un mūsdienu tautas mūzikas grupa 
“Daba san”. 
Izrādi “Visādi ir un visādus vajag” finansiāli atbalsta Latvijas Nacionā-
lais kultūras centrs, fonds INITIUM.
v 21.00 Pedagoga Edgara Kramiņa vadītās vokālās mākslas vasaras 
laboratorijas “Izdziedi vasaru” mūzikls “Mūzikas skaņas”. Biļešu cena 
3 eiro.
v 23.00 Balle. Spēlē grupa “Ilūzija”. Biļešu cena 3 eiro.

PILS
v 13.00 Pedagoga Edgara Kramiņa vadītās vokālās mākslas vasa-
ras laboratorijas “Izdziedi vasaru” muzikāla izrāde “Lauvas acenes”  
(Dundagas pilī). Biļešu cena 3 eiro.

13. jūlijā 

STADIONĀ
11.00	 Aizraujošās	suņu	sacensības	–	Alūksnes	kinologu	biedrība	“Remis” 
											 Piepūšamās	atrakcijas	bērniem	(par	maksu)
											 Piedzīvojumu	izbrauciens	ar	vēsturisku	visurgājēju	“Gaz	66”
											 Kafejnīca	“Divjūriņas”

LĪBIEŠU SAIETA NAMĀ
9.30 – 18.30		 Jeļenas	Redisas	gleznu	izstāde	“Brīvbrīdis	Kolkā”
17.00 – 18.30		 “Skaņu	darbnīca”	Marinas	Gribinčikas	un	Ievas	Rūtentāles	vadībā	Tautas	namā
11.00 – 15.00		 Fotoizstāde	“Jūras	svētkiem	Kolkā	–	80”

PIE TAUTAS NAMA
10.00		 Rubeņa	kausa	2.	posms	–	pludmales	futbols	(norises	vieta	var	mainīties)
10.00		 Sportiskas	aktivitātes	lieliem	un	maziem
11.00		 Pirātu	tetovējumi	(henna),	tīklu	darbnīca	“Noķer	lasi!”,	lielie	ziepju	burbuļi	
	 “Zili	brīnumi”,	fotostūrītis	“Mans	kuģis	tālu	jūrā”
11.00		 Atpūtas	bāze	“Krogi”	piedāvā	SUP	dēļu	un	jūras	kajaku	nomu,	rāmu	braucienu		
	 uz	Kolkas	bāku	motorlaivā	–	mob.	tel.	29195587
11.00 – 15.00		 Lībiešu	gardumi	–	sklandrauši,	pļedas,	“Kļavnieku”	kazu	siera	degustācija	un		
	 iegāde,	gardas	maizītes,	kūciņas	un	kafija,	saldējuma	kokteiļi
12.00		 Foto	orientēšanās	ģimenēm
13.30		 Apbalvošana
14.00		 “Melnsila	pirātu	šovs”	–	Kurzemes	pirātu	leģendas,	anekdotes,	dziesmas,	
	 dejas,	paukošanās	ar	rapieriem,	zobenu	cīņa
15.00		 Jūras	valdnieka	sagaidīšana	un	gājiens	

STADIONĀ
15.15  Svētku	koncerts
	 Piedalās	mūzikas	skolas	audzēkņi,	pašdarbnieki,	deju	grupa	“Sensus”,	
	 Ventspils	kultūras	centra	jauniešu	vokāli	instrumentālā	grupa	“WINDY	TEMPER”	
21.00		 Vakara	koncerts	–	ielūdz	Antra	Stafecka	un	Atis	Ieviņš
23.00		 Balle	–	spēlē	grupa	“Bastards”

Ieejas maksa uz vakara koncertu un balli 4 eiro, pensionāriem un bērniem līdz 12 gadiem 3 eiro. 
Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas.

Jūras svētki Kolkā
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Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti pieejami  

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

DOMES ZIŅAS

27. jūnija  
domes sēdē nolemtais

v Piešķīra 300 eiro finansē-
jumu futbola turnīra “Rubeņa 
kauss” norisei. 

v Uzdeva Dundagas novada 
domes priekšsēdētājam ņemt aiz-
ņēmumu un slēgt vidēja termiņa 
aizdevuma līgumu ar Valsts kasi 
ELFLA projekta “Piekļuves nodroši-
nāšana Kalna dārzam” īstenošanai.

v Nolēma par 11 467 eiro 
iegādāties kanalizācijas un notek-
ūdeņu savākšanai tvertni pašval-
dības īpašumam “Zītari” Kolkā.

v Atcēla Dundagas novada 
pašvaldības domes 24.05.2019. 
sēdes lēmumu Nr.144 un uzdeva 
Dundagas novada domes priekš-
sēdētājam domes vārdā atsaukt 
Valsts kasē iesniegto aizņēmuma 
iesniegumu par investīciju projek-
ta “Telpu pielāgošana pirmsskolas 
izglītības iestādes grupiņas vaja-
dzībām” īstenošanu. Lai realizētu 
plānotos būvdarbus par pašvaldī-
bas līdzekļiem, veica grozījumus 
pašvaldības budžetā, paredzot 
pirmsskolas izglītības iestādei 
“Kurzemīte” 28 807 eiro projekta 
realizēšanai. 

v Apstiprināja Dundagas no-
vada domes 2019. gada 27. jūnija 
saistošos noteikumus Nr.10 “Par 
Dundagas novada pašvaldības 
2019. gada budžeta grozījumiem”.

v Noteica Kolkas pagasta Kol-
kas pamatskolas ēkai telpu nomas 
maksu 3,50 eiro bez PVN mēnesī 
par 1 m2.

v Nolēma mutiskā izsolē at-
savināt nekustamos īpašumus: 
“Zvērēni” par nosacīto cenu 1170 
eiro, “Ievlejas 86” par nosacīto 
cenu 950 eiro, “Ievlejas 85” par 
nosacīto cenu 980 eiro, un raks-
tiskā izsolē atsavināt nekustamo 
īpašumu “Upes iela 4” par nosa-
cīto cenu 42 170 eiro.

v Nolēma ar 2019. gada 
1. jūliju atzīt par spēku zaudē-
jušu Dundagas novada domes 
24.05.2019. lēmumu Nr.24 “Par 
sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas tarifu”. No 1. augusta sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas 
maksu noteica 15,90 eiro ar PVN 
par vienu kubikmetru.

v Palielināja SIA “Kolkas 
ūdens” pamatkapitālu.

v Piekrita nekustamā īpašu-
ma “Rasas” iznomāšanai.

v Atcēla Dundagas novada 
pašvaldības domes 28.07.2017. 
sēdes lēmumu Nr.172 un piešķīra 
VAS “Ceļu satiksmes drošības di-
rekcija” uz desmit gadiem apbū-
ves tiesības uz Dundagas novada 
pašvaldības 50 m2 lielo nekusta-
mā īpašuma “Mazirbes speciālā 
internātskola” daļu, nosakot ap-
būves tiesības maksu 350,00 eiro 
gadā bez PVN.

v Uzdeva domes priekšsē-
dētājam Aldim Feltam parakstīt 
nodomu protokolu ar zemes īpaš-
nieku par iecerēto īpašumu mai-
ņu.

v Nolēma uzsākt atsavināša-
nas procesu nekustamiem īpašu-
miem: “Baltā skola” dzīvokļiem 
Nr.3., Nr.4., Nr.10. un Nr.11, kā arī 
īpašumiem “Jaunseņķi” un “Jaun-
tūļi”.

v Nolēma ar iedzīvotājiem 
līgumus par īres tiesībām nekus-
tamajos īpašumos Ernesta Dins-
berga ielā 2, dz. 5, un Pils iela 16, 
dz. 1.

v Atbrīvoja Gunti Pirvīti no 
darba pašvaldības Sporta komisi-
jā.

v Ievēlēja pašvaldības Apbal-
vojumu komisijā Ilzi Kriķīti.

v Izslēdza no pašvaldības Ar 
lauksaimniecības zemi veikto da-
rījumu tiesiskuma uzraudzīšanas 
komisijas sastāva Lauri Laicānu un 
Ilzi Šteini.

v Izslēdza no pašvaldības 
Vietējo iniciatīvas projektu izvēr-
tēšanas komisijas sastāva Lauri 
Laicānu.

v Apstiprināja zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašu-
ma “Žoki” robežu pārkārtošanai. 
Apstiprināja Dundagas novada 
pašvaldības 2018. gada publisko 
pārskatu.

v Nolēma piedalīties nacionā-
lās nozīmes projektā “Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko ak-
tivitāšu realizēšana”, nodrošinot 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
6525,80 eiro priekšfinansējumu un 
1544,43 eiro papildfinansējumu.

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

Linda Pavlovska-Dišlere

“Mazirbes skolas”  
nomas tiesību rakstiska izsole 

Izsludināti iepirkumi, kuru piedāvājumu ie-
sniegšanas termiņš ir 2019. gada 12. jūlijs.

v Transporta pakalpojumi Dundagas novada 
pašvaldības infrastruktūras apkalpošanai.

v Mazā furgona noma operatīvajā līzingā uz 
5 gadiem.

v Ceļu virsmu divkārtu apstrāde ceļiem Vei-
kals–Cehs–Zaļmeži un Pastnieki–Skolotāju māja.

Šogad pašvaldība pirmo gadu izsludināja 
publiskas cenu aptaujas. Tās bija:

v vecākās grupas telpas remonts bērnudārzā 
“Rūķītis” Kolkā – noslēgts līgums, uzsākti darbi;

v būvuzraudzība vieglas koka konstrukcijas 
gājēju tilta izbūvei Dundagā (atkārtoti);

v ielas apgaismojums Ernesta Dinsberga ielā 
– noslēgts līgums, uzsākti darbi;

v ielas apgaismojums Dakterlejas ielā – no-
slēgts līgums, uzsākti darbi;

v biedrības “Mājas” telpu remonts, pielāgo-
šana Dundagas vidusskolā – noslēgts līgums, uz-
sākti darbi;

v lietus ūdens sistēmas nomaiņa, cokola re-
monts Kolkas pamatskolā – noslēgts līgums, uz-
sākti darbi;

v klases remonts Mazās skolas ēkā Dundagas 
vidusskolā – noslēgts līgums, uzsākti darbi;

v gaiteņa remonts Dundagas vidusskolā – no-
slēgts līgums, uzsākti darbi.

Jau ir noslēgušies vairāki šogad izsludinātie 
iepirkumi. 

v Vieglas koka konstrukcijas gājēju tilta izbū-

vei ir noslēgts līgums. Būvdarbus uzsāks, kad būs 
pieejams finansējums no Valsts kases.

v Ceļa klātnes greiderēšana Dundagas pagas-
tā.

v 1 m garas malkas piegāde Dundagas pilij – 
noslēgts līgums, notiek piegāde.

v 1 m garas malkas piegāde Kolkas pagasta 
pārvaldei – noslēgts līgums, notiek piegāde.

v Telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības 
iestādes grupiņas vajadzībām – noslēgts līgums, 
uzsākti darbi.

v Drupinātas grants iegāde pašvaldības auto-
ceļu uzturēšanai – noslēgts līgums.

v Būvuzraudzība lauku grants ceļu pārbūvei – 
noslēgts līgums.

v Lauku grants ceļu pārbūve – noslēgts lī-
gums.

v Mežizstrādes pakalpojumi – noslēgts lī-
gums, norit darbi.

Septembrī plānojam atvērt astoto grupiņu 
pirmsskolas izglītības iestādē “Kurzemīte” un 
Mazajā skolā –  jaunās telpas biedrībai “Mājas”.

Pašvaldības interneta lapai www.dundaga.lv 
ir pasūtīts izveidot jautājumu un atbilžu sadaļu, 
kurā iedzīvotāji varēs iesūtīt jautājumus un sa-
ņemt atbildes, kas saistītas ar pašvaldības funk-
ciju nodrošināšanu. Plānojam to ieviest vasaras 
otrajā pusē.

Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore 
Janita Vanda Valtere

PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORE INFORMĒ

SKRITUĻRITEŅU  
UN BMX VELOSIPĒDU  

RAMPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Publiskā skrituļriteņu, BMX velosipēdu rampa 
skolas stadionā Talsu ielā 18, Dundagā. Projekta 
finansējums: ES ELFLA LEADER. Projekts “Skeit-
parka izveide Dundagā”, projekta Nr. 17-08-AL17-
A019.2203-000006. 
v Rampa paredzēta lietošanai un braukāšanai ar 
skeitbordu, skrituļslidām, BMX velosipēdiem un 
skrejriteņiem.
v Kategoriski aizliegts pa rampu staidzināt dzīvnie-
kus, pārvietoties ar motorizētiem transportlīdzek-
ļiem, braukt alkohola reibumā vai citu narkotisko 
vielu ietekmē.
v Rampu un tās elementus atļauts lietot tikai tam 
paredzētajam mērķim un pielietojumam.
v Vienlaicīgi rampu drīkst lietot tikai viena veida 
braucamrīku braucēji.
v Rampu un tās elementus atļauts lietot tikai ar 
aizsarglīdzekļiem (ķivere, elkoņsargi, ceļu sargi un 
cimdi).

v Rampa paredzēta lietotājiem, kas vecāki par 14 
gadiem.
v 12 – 14 gadus veci bērni rampu drīkst izmantot 
tikai vecāku vai pavadoņa klātbūtnē.
v Rampa un tās apkārtne jāuztur tīra un kārtīga. 
Ja jūs rampu izmantojat kopā ar bērniem, kas jaunāki 
par 12 gadiem, jūs uzņematies visu atbildību, kas 
saistīta ar bērnu savainošanās risku.

SKEITPARKA ZONĀ
v Esiet pieklājīgi un uzmanīgi!
v Pirms katra trika pārliecinieties, vai nav radušies 
kādi šķēršļi tā veikšanai!
v Izvēlieties atpūtas vietu tā, lai netraucētu citiem 
apmeklētājiem!
v Izvēlieties trikus, izvērtējot savas spējas, trika 
sarežģītību un amplitūdu!
Skeitparka teritorijā aizliegts
v Atrasties skeitparka rampā bez skrituļslidām, 
skeitborda.
v Sēdēt uz rampas norobežojumiem.
v Radīt jebkādus šķēršļus apmeklētājiem.
v Ziemā atrasties skeitparka rampā, braukt pa to ar 
ragaviņām un šļūkt.

BĒRNUDĀRZA UN STACIJAS DĀRZA  
PUBLISKO ROTAĻLAUKUMU  

LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Rotaļu laukums Talsu ielā 7, Dundagā, pie pirmsskolas 
izglītības iestādes “Kurzemīte”. Projekta finansējums: ES 
ELFLA LEADER. Projekts “Publiskā bērnu rotaļu un atpūtas 
laukuma ierīkošana Dundagā”, projekta Nr. 16-08-AL17-
A019.2202-000004.
Rotaļu laukums Bānīša ielā 4, Dundagā, “Stacijas dārzs”. 
Projekta finansējums: ES ELFLA LEADER. Projekts “Aktīvās 
atpūtas vietas “Stacijas dārzs” ierīkošana Dundagā”, projekta 
nr. 16-08-AL17-A019.2201-000003.
v Iekārtas lietot atbilstoši paredzētajam mērķim!
v Rotaļu laukuma teritorijā ievērot tīrību un kārtību!
v Iekārtas var lietot tikai pieaugušo uzraudzībā. Visa atbildība 
par bērnu drošību, ja tas neattiecas uz izstrādājuma kvalitāti, 
pilnīgi pāriet uz pieaugušajiem.
v Drošības dēļ nav ieteicams iekārtas lietot sliktos laika aps-
tākļos, kad ir iespējams gūt traumas (lietū, apledojumā, putenī, 
krusā, stiprā vējā, karstā laikā, ja ir vairāk par +30°C u.c.).
Ievērot katram elementam atļauto bērna vecumu, svaru un lieto-
tāju skaitu, šie rādītāji izlasāmi laukumā pie rotaļu elementiem.

Dundagas novada pašvaldība 1.08.2019. paš-
valdības administratīvajā ēkā Pils ielā 5–1, Dun-
dagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, rīko 
nomas tiesību rakstiskas izsoles uz nekustamā 
īpašuma “Maz irbes speciālā internātskola”, 
kadastra Nr.8862 002 0144, Mazirbē, Kolkas pa-
gastā, Dundagas novadā, četrām daļām: 1. daļai 
– plkst. 13.30, 2. daļai – plkst. 13.45, 3. daļai – 
plkst. 14.00, 4. daļai – plkst. 14.15.

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 
1.08.2019. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas no-
vada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot 
personīgi, ar kurjeru vai pa pastu, uz aploksnes no-
rādot izsoles noteikumu 12. punktā prasīto.

Īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa 
tālr. 29419195. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldī-
bas vietnē vai pa tālr. 63237856.

Aicina pieteikties darbā
v Dundagas novada pašvaldība aicina pieteik-

ties Sociālā dienesta vadītāja vakancei uz laiku. 
Pretendentus lūdzam pieteikumu ar norādi “sociālā 
dienesta vadītājs” sūtīt Dundagas novada pašval-
dībai Pils ielā 5, Dundaga, LV-3270  vai uz e-pastu 
vakances@dundaga.lv līdz 2019. gada 17. jūlijam. 
Uzziņas pa tālruni: 63200803. 

v Dundagas Mākslas un mūzikas skola aicina 
pieteikties klavierspēles pedagoga un koncert-
meistara vakancei darbam Dundagā un mācību 

priekšmetu Vispārējās klavieres un Klavieres Kora 
klasei pedagoga, koncertmeistara un vokālās mū-
zikas pedagoga vakancei darbam Kolkā! Pretenden-
tus aicinām pieteikties, iesniedzot CV formu un mo-
tivācijas vēstuli. Pieteikumus ar norādi uz vakanci  
līdz 2019. gada 1. augustam sūtīt uz e-pastu: 
dmms@dundaga.lv. Uzziņas pa tālruni: 29543665.

Sīkāku informāciju par aktuālajām vakancēm 
skatīties tīmekļvietnē  www.dundaga.lv sadaļā 
“Darba piedāvājumi”.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Komiteju un domes sēdes
11.07.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
11.07. plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
18.07. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
25.07. plkst. 10.00  DOMES SĒDE

JŪLIJĀ

Apstiprināti ar Dundagas novada domes 
2019. gada 24. maija lēmumu 

Nr.140 (prot. Nr.5., 22.p.)

  Dundagas novada domes 2019. gada 24. maija 
saistošie noteikumi Nr.8

“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 
2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos 

Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums””

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” šādus 
grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Centrālā administrācija”
2. Izteikt saistošo noteikumu 6. punktu šādā redakcijā: 
“Centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde ar struktūrvienībām:
6.1. Būvvalde;
6.2. Attīstības un plānošanas nodaļa;
6.3. Pašvaldības policija;
6.4. Grāmatvedība.
Centrālā administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī 

darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
Centrālās administrācijas struktūrvienības darbojas saskaņā ar Centrā-

lās administrācijas nolikumu un struktūrvienību reglamentiem.”
3. Izteikt saistošo noteikumu 25. punktu šādā redakcijā: 
“Pašvaldības izpilddirektors īsteno Centrālās administrācijas kompetenci, 

t.sk. pieņem darbā un atbrīvo no darba Centrālās administrācijas darbinie-
kus.”

4. Izteikt saistošo noteikumu 62. punktu šādā redakcijā:
“Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā ceturtdienā plkst. 

10.00. Par ārkārtas sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību deputāti tiek 
informēti publiski vai telefoniski ne vēlāk kā 3 stundas pirms sēdes.”

5. Grozījumi saistošajos noteikumos stājas spēkā ar 2019. gada 1. 
jūniju.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2019. gada 24. maija saistošajiem  
noteikumiem Nr.8 “Grozījumi Dundagas novada domes  
2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.47  

“Dundagas novada pašvaldības nolikums””
 
1.  Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Saistošajos noteikumos izdarī-

ti grozījumi, kur Dundagas novada pašvaldības nolikumā tiek precīzi norādī-
tas pašvaldības domes izveidotās iestādes nosaukums, t.i., no “Pārvaldības 
centrālā administrācija” uz “Centrālā administrācija”. Kā arī domes kārtējās 
sēdes tiek pārceltas no piektdienām uz ceturtdienām.

2.  Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Dundagas novada 
pašvaldības nolikumā jābūt korekti norādītam domes izveidotas iestādes 
nosaukumam. Lai kārtējās domes sēdes nenotiktu darba nedēļas pēdējā 
dienā, tiek veikti grozījumi, kuru rezultātā kārtējās domes sēdes paredzēts 
noturēt ceturtdienās.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu.  
Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. 

Neietekmē.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām 

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

Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts

Atkritumu apsaimniekošanas maksa 
No 1. augusta mainīsies nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa SIA “Atkritumu apsaim-

niekošanas sabiedrība “Piejūra”” darbības reģionā.

Kolcenieki  Jaunpilī

Saulainajā 29. jūnija rītā se-
nioru grupiņa devās uz Jaunpili, 
kur šogad notika  piejūras se-
nioru festivāls “Pie jūras dzīve 
mana”. 

Daudziem lasītājiem varbūt ir 
jautājums – vai tad Jaunpils ir pie 
jūras? Viņi labprāt gribētu dzīvot 
pie jūras, taču ir lepni par savu vi-
duslaiku pili, kas uzcelta kā ūdens 
pils. Turklāt senioru kopa “Vīgrie-
zes”, kura uzņēmās mājasmātes 
lomu, piedalījusies visos festivā-
los. Šogad šis pasākums notika jau 
piekto reizi.

Uz minēto novadu bija sa-
braukuši 360 dalībnieki, jo seniori 
ir tie, kam patīk saturīgi pavadīt 
laiku. Jaunpils novada priekšsēdē-
tāja, kura šai amatā aizvadījusi 32 

gadus, kopā ar festivāla iedibinā-
tāju jeb, kā viņu dēvē, “krustmāti” 
Gunitu Dzeni tika atvizinātas pa 
ezeru laivā. Svētku reizē neizpali-
ka arī lielgabala šāviens. Tas bija 
kā starts svētku atklāšanai. Tālāk 
ļaužu straume plūda uz parku...

Redzējām novadu pārstāvju 
prezentācijas. Tika apspēlēta ka-
nāla rakšanas uz jūru tematika. 
Dāvinājumā bija atvestas lāpstas, 
bet kolcenieki uzdāvināja mi-
niatūru rakšanas tehniku. Liels 
paldies Inorai Sproģei, kura tur-
pina būt kopā svētkos ar savām 
ansambļa “Sarma” meitenēm. 
Skanējums atkal bija nevaino-
jami labs, izpildot Jāņa Moiseja 
dziesmu “Ai, cik vienādi esam!”. 
“Vīgriežu” dalībnieces bija pūlē-

jušās sagādāt visu nepieciešamo, 
lai ciemiņi justos labi. Un tas arī 
bija izdevies. Bija pārdomāta gan 
cienāšana ar brokastīm, gan sagā-
dātas sātīgas pusdienas.

Kopā ar “Zaļo galma kapelu” 
trīs stundas aizskrēja nemanot, 
jautri dziedot un dejojot Jaunpils 
parkā. Pēcpusdienā tika nolaists 
festivāla karogs, to kā stafeti tālāk 
saņēma Jūrmalas pilsētas pārstā-
vis, kurš apņēmies šo tradīciju 
turpināt 2020. gada 27. jūnijā.

Kolkas seniori saka lielu pal-
dies Dundagas novada pašvaldī-
bai, tās deputātiem par atbalsta 
finansējumu senioru aktivitātēm.

Kolkas senioru vārdā 
Benita Ose

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
2019. gada pirmajā pusgadā Dundagas novada Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēti 14 jaundzimušie, no reģistrētajiem mazulīšiem 13 
papildinājuši Dundagas pagasta iedzīvotāju pulku, 1 mazulītis ir ma-
zais kolcenieks.  

Laulību noslēguši 8 pāri – laulība reģistrēta Dundagas pilī, divi 
jaunlaulātie pāri izvēlējās gredzenus mīt jūras krastā, viens pāris – 
gleznainā mājas pagalmā, viens pāris laulību reģistrējis Pitraga bap-
tistu draudzē.

Mūžībā aizgājuši 23 novada ļaudis, no kopskaita 5 bija Kolkas 
pagasta ļaudis.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Rita Langmane



2019. gada JŪLIJS4  DUNDADZNIEKS

Pēdējais mācību gads bērnu-
dārza “Kurzemīte” telpās aizritējis 
Dundagas bērnu dienas centra 
“Mājas” darbiniecēm un bērniem. 
Vasaras otrajā pusē, kad būs izre-
montētas centriņam paredzētās 
telpas, tas savu darbu uzsāks “Ma-
zajā skolā”. Rakstā sniegts neliels 
ieskats pagājušā mācību gada nozī-
mīgākajās aktivitātēs.

No cita skatu punkta 
Biedrības “Mājas” biedre esmu 

jau ilgus gadus un diezgan bieži 
esmu centriņu apmeklējusi. Tur 
vienmēr esmu jutusies mīļi gaidīta. 
Esmu novērtējusi Alfas Auziņas un 
Zintas Ķierpes, kā arī visas biedrības 
un sadarbības partneru ieguldījumu 
bērnos, taču ir veselīgi uz “Mājām” 
palūkoties no cita skatu punkta. Tā 
kā piekritu biedrību vadīt, nonācu 
citā lomā un ar pateicību novērtēju 
visu, kas ir izdarīts un sagādāts, lai 
bērni centriņā varētu radoši un rosī-
gi darboties vai vienkārši atpūsties. 

Visaizkustinošākā bija pirmā 
darba diena, jo vēl pulkstenis nerā-
dīja ne desmit no rīta, kad jau visu 
vasaru pēc centriņa noilgojušies bēr-
ni bija klāt. Tas lika justies vajadzīgai! 

Piparkūkas un rūķi
Ļoti gaidīta decembrī bija pi-

parkūku darbnīca, kas centriņā 
darbojas katru gadu pirms Ziemas-
svētkiem, arī pērn. Tad “Mājās” 
parādījās pat tādi bērni, kas rudenī 
reti tur bijuši redzami. Spējām tikai 
viņus uzņemt un izcept bērnu vei-
dotās piparkūkas. Gāja karsti gan 
tiešā, gan pārnestā nozīmē! Taču tas 
visiem sagādāja lielu prieku.

Otrajā mācību gadā, kā pare-
dzēts, tika atjaunoti no Šlīteres bā-
kas atvestie, reiz “Mājās” veidotie 
koka rūķi un uz tikšanos ar bērniem 
uzaicināti vairāki veiksmīgi dun-
dadznieki. Rūpes par rūķiem uzņē-
mās Zinta kopā ar bērniem. Viņiem 
lieti noderēja Pāces vilnas fabrikas 
dzija un z/s “Alkšbirzes” aitu vilna. 
Sirsnīgs paldies par to Dinam Der-
kevicam ar ģimeni un Rudītei Altha-
berei, kā arī Aldonam un Sarmītei 
Zumbergiem! 

Tā nu sanāca, ka daļa rūķu bija 
meža valstības pārstāvji, kas meklēja 
meža veltes, bet citi – jūras ļaudis, kas 
labprāt makšķerēja vai nu no krasta, 
vai laivā. Izstādi papildināja bērnu iz-
gatavotās zivis un bruņurupuči. Kādā 
saulainā pavasara dienā ar divām 
mašīnām atjaunotie un sapostie 
rūķi tika nogādāti Šlīteres bākā, kur 
atkal priecē tuvākus un tālākus cie-
miņus. Rūķu krustmātes godā šogad 
noteikti ieceļama Šlīteres bākas gide 
Ina Brauna, jo viņa ierosināja tos at-
jaunot, rudenī atveda mums, bet pa-
vasarī palīdzēja arī aizvest un izstādīt. 
Par to Inai mīļš paldies!

Neformālā 
karjeras izglītība 

Rīkot tikšanos ar veiksmīgiem 
dundadzniekiem mani rosināja stu-
dijās Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātē izvēlētais maģistra darba 
temats par veiksmīgu dundadznie-
ku dzīvesstāstiem kā karjeras izglītī-
bas saturu pilsoniskās audzināšanas 
kontekstā. Nē, īstenībā  gan viss bija 
otrādi – gribēju uzrakstīt tādu ma-
ģistra darbu, lai tas nestu kādu prak-

tisku labumu Dundagai. Tas man arī 
izdevās, turklāt par prieku ne tikai 
sev, bet arī daudziem citiem! 

Paldies visiem iesaistītajiem 
eks pertiem par ieguldīto darbu!

No sirds esmu pateicīga uzai-
cinātajiem dzīvesstāstu varoņiem, 
kas uzreiz atsaucās piedalīties šajā 
pasākumā un bija rūpīgi sagatavo-
jušies: Alfai un Alnim Auziņiem, Jā-
nim Zadiņam, Ancei Kristiņai, Baibai 
Dūdai, Vairai Kamarai, Kārlim Irbem 
un Vilnim Skujam! Turklāt, lai bagā-
tinātu manis izstrādāto neformā-
lās karjeras izglītības programmu 
“Dundadznieku kā dažādu profesiju 
pārstāvju karjeras veiksmes stāsti”, 
kopā ar Vairu ieradās arī vairāki no 
viņas teātra sporta pulciņa dalībnie-
kiem, savukārt Vilnis līdzi ar dabas 
spēlēm bija uzaicinājis Dabas aiz-
sardzības pārvaldes Dabas izglītības 
centra “Slītere” darbinieces Ēriku 
Kļaviņu un Andru Ratkeviču. Paldies 
arī viņiem! 

Programmā kopumā kaut vienu 
reizi piedalījās 59 bērni, pārsvarā 
no tiem (44) bija lielākie bērni (3.–
6. kl.). Mazāko bērnu (1.–2. kl.) skaits 
bija krietni mazāks – piecpadsmit.

Tā kā katrā tikšanās reizē bija 
arī pētījuma daļa, ko man pēc tam 
nācās aprakstīt un analizēt, bērni 
ieguldīja savu artavu, piedaloties 
aptaujās. Iegūtie rezultāti rādīja, ka 
nodarbībās, kurās bija tikšanās, bēr-
niem patikuši visi dzīvesstāstu varo-
ņi, viņus uzrunājuši arī dzīvesstāsti, 
spēles elementi un pie sirds gājusi 

dziedāšana. Īpaši bijuši abi rotaļu 
lācīši, ko divi dzīvesstāsta varoņi bija 
saglabājuši no bērnības (un lācīši 
bija apmēram 60 gadus veci!). 

Visspilgtāk prātā bērniem pa-
likusi dažāda veida darbošanās: 
spēle “Karātavas”, “Mēmais šovs”, 
savdabīgā zīmēšana, viktorīna, koka 
piekariņu slīpēšana un krāsošana, 
stabules spēlēšana, piedalīšanās te-
ātra sporta iesildīšanās vingrojumos 
un teātra sporta tehnikās, atjautī-
bas uzdevumu minēšana, tērpša-
nās albā, dabas spēļu spēlēšana un 
kolāžas veidošana. Tāpat bērniem 
patikusi un prātā iespiedusies citu 
darbošanās, ko bijis interesanti vē-
rot. Pieminēts arī stāstījums par Re-
nāru Kauperu, par pazudušo suni un 
rotaļu lācīti.

Bērni ar savu darbu pārsvarā bi-
juši ļoti apmierināti. Viņi atzina, ka 
nodarbības ir patikušas vai ļoti pati-
kušas, ka bijuši ieinteresēti un aizrā-
vušies, kā arī gandarīti. Un tikai pēc 
vienas nodarbības viens bērns bija 
atzīmējis īkšķi uz leju, turklāt tikai 
tāpēc, ka gribējis darīt kaut ko citu, 
bet, tā kā bijis jāpiedalās nodarbībā, 
bijis sliktā omā.

No februāra, kad programma 
sākās, līdz pat mācību gada beigām 
bērni varēja aplūkot nelielu izstādi 
ar fotomirkļiem no tikšanās un dzī-
vesstāstu varoņu vārdiem un pro-
fesijām. Viņi par to izrādīja interesi 
un labprāt atcerējās tikšanās. Pro-
grammas noslēgumā bērni izvei-
doja katrs savu kolāžu, kur iztēlojās 

sevi kā veiksmīgus cilvēkus pēc 20 
gadiem. Kopīgi darbus izlikām iz-
stādē, un arī tie bija apskatāmi līdz 
mācību gada nogalei.  

Programmā bērni iepazina vai-
rākus dundadzniekus, uzzināja viņu 
karjeras veiksmes stāstus un tika 
rosināti domāt par savu iespējamo 
profesiju. Viņi guva priekšstatu, kā 
šīs personības kļuvušas par to, kas 
ir tagad, un kā to visu sasniegušas. 
Arī dzīvesstāstu varoņi kādreiz bi-
juši bērni, tāpat kā viņu klausītāji… 
Nodarbību viesiem bijuši sapņi, ko 
piepildīt, un izvirzīti mērķi, uz ko 
tiekties, grūtības, kurām viņi nav 
padevušies un ko pārvarējuši. Tas 
varētu bērnus iedvesmot, lai arī viņi 
censtos piepildīt savus sapņus, sa-
sniegt izvirzītos mērķus un drosmīgi 
pārvarēt grūtības. 

Tāpat bērni apguva citus faktus, 
kas saistīti, piemēram, ar Latvijas 
un Dundagas vēsturi. Daudzi bija 
izbrīnīti, ka Dundagas vidussko-
la dibināta 1945. gadā pilī. Kāds 
zēns iegaumēja faktu, ka šajā gadā 
beidzies Otrais pasaules karš. Pat 
teātra sporta bērni bija pārsteigti, 
uzzinot, ka Vaira ir saņēmusi Triju 
Zvaigžņu ordeni – augstāko Latvijas 
Republikas apbalvojumu! 

Ceru, ka tikšanās bija abpusēji 
vērtīgas gan bērniem, gan uzaicinā-
tajiem dzīvesstāstu varoņiem.

Nevis cepties, bet darīt!
Jau vairākus gadus mēs esam 

biedrības “Kurzemes NVO centrs” 
biedri. Tā kā 15. decembrī šī biedrība 
ar Iedvesmas vakaru Kuldīgas Jau-
niešu mājā svinēja savu 20. jubileju, 
arī mēs, vairāki “Māju” biedri, atsau-
coties aicinājumam, devāmies uz šo 
skaisto pasākumu. Vakara tēma bija 
par sadarbību un uzticēšanos, iepa-
zīšanos un iedvesmošanu. 

Kā uzsvēra Kurzemes NVO 
centra rosīgā vadītāja Inese Siliņa, 
biedrības misija ir pilsoniskās sa-
biedrības attīstības un līdzdalības 
veicināšana, tādējādi sniedzot iegul-
dījumu Latvijas kā demokrātiskas 
valsts pastāvēšanā. Kā vērtības viņa 
minēja demokrātisku Latvijas valsti, 
cilvēku, izglītību un pašiniciatīvu. 
Inese norādīja, ka demokrātija nav 
pašsaprotama vērtība, bet viņas, trīs 
jaunas sievietes, biedrības darbinie-
ces par to aizrautīgi iestājas. Būtiski 
iekustināt plašu sabiedrību un radīt 
izpratni par to, kas ir pilsoniski aktī-
vi cilvēki. Biedrības vīzija ir kļūt par 

vadošo kompetences centru Kur-
zemē, kurā tiktu koncentrētas un 
koptas pilsoniskajai sabiedrībai ne-
pieciešamās zināšanas, prasmes un 
attieksme. Atbilstoši vīzijai notikusi 
arī vizuālās identitātes maiņa – tapis 
jaunais Kurzemes NVO centra logo, 
kas norāda, ka ir tīkls un centrs. Tas 
rada asociācijas ar pieneni, kuras 
sēklas izsējas. Šīs sēklas ir zināšanas, 
iedvesma un dalīšanās. Kurzemes 
NVO centra darbu atzinīgi ir novēr-
tējusi arī Latvijas Kultūras ministrija, 
jubilejas reizē klātienē pasniedzot 
biedrībai Atzinības rakstu par no-
zīmīgu ieguldījumu pilsoniskās sa-
biedrības attīstībā un sabiedrības 
iniciatīvu atbalsta veicināšanu. 

Jubilejā pulcējās vairāk nekā 
60 cilvēku no dažādām Kurzemes 
vietām. Mums katrai bija iespēja ar 
vairākiem no viņiem iepazīties un 
ieraudzīt, cik plašs ir biedrību darbī-
bas loks. Ar interesi noklausījāmies 
trīs iedvesmas stāstus, kuru autori 
bija gados jauni cilvēki: Vilis Brū-
veris, Ieva Lāce un Pēteris Brīniņš. 
Mani visvairāk uzrunāja Vilis Brūve-
ris. Viņš radījis pirmo jauniešu māju 
Latvijā – tā ir Aizputes Ideju māja. 
Pašlaik atjauno Linmeijera ēku Aiz-
putē. Ir projekta https://tuesi.lv un 
citu iniciatīvu autors un virzītājs. 
Lūk, dažas no Viļa Brūvera atziņām: 
“Nevis cepties, ka vieta, kur tu dzī-
vo, ir nolaista, bet pašiem kaut ko 
darīt lietas labā”, “Viens cilvēks var 
paveikt daudz. Bet cik daudzkārt 
vairāk gan var paveikt divi, desmit 
un simt cilvēku!”, “Kad visi man saka 
– tu esi jucis, daru pareizi”.

Kā lielu vērtību visu gadu esmu 
piedzīvojusi aizkustinošu “Mājas” 
biedru atbalstu. Sirsnīgs paldies! 

Īpašais paldies Irmai Leperei, 
kas rūpējusies par kārtību “Skapītī”. 
Pateicoties viņas gatavībai kalpot, 
arī turpmāk “Skapītis” būs atvērts 
pirmdienās un trešdienās no plkst. 
10.00 līdz plkst. 12.00. 

Biedrības jaunā mājvieta
Visas mūsu mantas ir pārvestas 

uz “Mazo skolu”. Par to paldies z/s 
“Alkšbirzes” saimniekam Aldonam 
un viņa sievai Sarmītei, kas aktīvi pa-
līdzēja! Tāpat paldies par operatīvo 
rīcību Andrim Kojro, Laurim Kojro, 
Andim Upītim, Modrim Šilbergam 
un visiem viņu palīgiem! Par palī-
dzēšanu, iznesot un ienesot mantas, 
paldies centriņa zēniem: Aigaram 
Rudzītim, Tomasam Beņislavskim, 
Krišjānim Uskānam, Mārcim Sud-
malam un Kristeram Šulcam! Uztei-
cama viņu izrādītā iniciatīva – zēni 
uzradās paši un pieteicās palīdzēt. 

Pašlaik notiek jauno telpu re-
monts. Prieks, ka ir izveidojusies 
laba sadarbība ar SIA “Klints būve” 
vīriem, kas veic remontdarbus.

Turpmāk “Mājas” atradīsies 
“Mazās skolas” ēkā. Priekšpusdienā 
notiks mācības skolā, bet tad, kad 
stundas un pagarinātās dienas gru-
pa beigsies un skolēniem būs brīvs 
laiks, viņi atkal tiks gaidīti “Mājās”. 
Ieeja no stadiona puses. Tāpat kā 
iepriekš, trešdienās rīta pusē gai-
dītas būs jaunās māmiņas ar bēr-
niem. Durvis, protams, būs atvērtas 
arī centriņa biedriem. Visiem – uz 
tikšanos!

Dundagas bērnu dienas centra 
“Mājas” vadītāja Diāna Siliņa

Dzīvesstāstu varoņi, rūķi un iedvesmošana

Kādu dienu zēni stāvēja 
rindā, lai tiktu pie šūšanas. 
Pienākusi laimīgā Mareka 
kārta! Asistē Zinta. 

Dzīvesstāsta varone Ance Kristiņa kopā ar bērniem, kas tikšanās praktiskajā daļā aizrautīgi 
slīpēja un izkrāsoja koka piekariņus. 

Tas ir mazs, tas ir sens, tam 
ir saistība ar Šlīteres bāku un 
Dundagas pili, tas ir piedzi-
mis Dundagas bērnu dienas 
centrā “Mājas”. Kas tas ir? 
Vienlaikus mīkla un mūsu dā-
vana Kurzemes NVO centram 
jubilejā. Lūk, priekšplānā arī 
atminējums!
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Šoziem Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolas skolotāja 
Dzintra Tauniņa un viņas au-
dzēknes izglītības programmā 
“Kokles spēle” saņēma ielū-
gumu kuplināt Igaunijas salu 
skolu folkloras festivālu Kihnu 
salā. Maija beigās devāmies trīs 
dienu garā ceļojumā uz kaimiņ-
zemi.

16,38 km² lielā Kihnu sala at-
rodas Rīgas jūras līcī, ar sauszemi 
to vieno prāmju satiksme. Maza 
valsts valstī, ap 600 iedzīvotāju, 

Igaunijas salu skolu folkloras 
festivālā Kihnu salā

40 brunču! Kihnu muzejā aplū-
kojama salas vēsture 100 gadu 
garumā, ekspozīcijas stāsta par 
unikālu, bagātīgu un savdabīgu 
kultūru, kas vēl jo vairāk šķiet 
apbrīnojami, apzinoties salas 
nelielos izmērus.

Piedalījāmies trīs koncer-
tos. Pirmā vakara noslēgumā 
bija Kihnu skolas audzēkņu kon-
certs, un mēs bijām klausītā-
ju lomā. Koncerts bija garš, un 
audzēkņu sagatavotības līmenis 
interešu izglītības līmenim – 
adekvāts. Mūzikas instrumen-
tu spēli apgūst turpat visi pēc 
Suzuki metodes, kas nozīmē, 
ka apmācībā neizmanto notis, 
bet spēlē, vadoties pēc dzirdes. 
Droši vien tāpēc mazajiem mū-
ziķiem uzstāšanās laikā sanāca 
vairāki misēkļi un brīžiem iz-
pildījums pat uz brīdi aprāvās. 
Otrajā dienā mūsu koklētāju an-
samblis sniedza priekšnesumu 
skolas pagalmā, un tad jau bija 
laiks gatavoties lielajam festi-
vāla koncertam vakarā, kurā ar 
priekšnesumiem uzstājās visas 
skolas. Festivālā DMMS bija vie-
nīgā profesionālās ievirzes skola 
igauņu vispārizglītojošo skolu 
vidū. Mūsu koklētāju ansamblis 
bija “koncerta nagla” ar plašu 
koncertprogrammu, kas ļoti at-
šķīrās no pārējiem ar profesio-
nālo pieeju, kā arī sarežģītības 
pakāpi izpildījumā un repertu-
āra izvēlē. Mums bija iespēja 
dzirdēt igauņu tradicionālo mū-
zikas instrumentu – kanneli, kas 
ir vecākais stīgu instruments 
Igaunijā, latviskās kokles radi-
nieks. Daži no koncerta laikā 
demonstrētajiem deju soļiem 
mums jau šķita pazīstami, jo 
tos apguvām sadziedāšanās un 
sadejošanās pasākumā iepriek-
šējā dienā. Koncertā izskanēja 
“Pūt, vējiņi!”, kuru uz skatuves 
latviski uzsāka kolcenieces, bet 
pēc dziesmas pirmā panta dzie-
dājums kļuva jo kupls, jo tam 
pievienojās visi klausītāji zālē 
igauņu valodā. 

Mājās braucām ar pārdo-
mām par redzēto un dzirdēto. 
No igauņiem varam mācīties 
vērienīgumu un pamatīgumu 
kultūras un tradīciju uzturēša-
nā. Tas ir piemērs, ka arī maza 
kopiena kļūst liela, ja kopienas 
pamatvērtības ir kultūrā un izglī-
tībā balstītas, kā arī cik ļoti svarī-
gi, ka tas tiek veicināts valstiskā 
līmenī. Bez jaunās paaudzes līdz-
dalības tas nav nodrošināms, jo 
izpaliktu šai vietai īpašo tradīciju 
pārmantotības iespēja, un to var 
realizēt, nodrošinot skološanās 
iespēju lokālā reģionā. Braucām 
mājās un novērtējām tās iespē-
jas un priekšrocības, kuras mūsu 
audzēkņu izglītošanā nodroši-
na DMMS, pateicoties Kultūras 
ministrijas un Dundagas nova-
da pašvaldības politikai, un ir 
skaidrs, ka ir ļoti svarīgi īstenot 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmu “Kokles spēle”, jo 
tikai profesionālajā ievirzē ir no-
drošināma kvalitatīva tradīcijas 
un mūsdienīguma sintēze mūzi-
kā, kas ir tik ļoti nepieciešama 
savas identitātes saglabāšanā.

Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolas direktore 

Dace Čodera

kuriem ir sava kihniešu valoda un 
spēcīgas tradīcijas dzīvesveidā, 
kā arī senajos amatos un kultūras 
jomā. Tradīcijas jo projām tiek uz-
turētas, saglabājot salai rakstu-
rīgo identitāti. Kopš 2003. gada 
Kihnu salas iedzīvotāji īsteno 
UNESCO nemateriālās kultūras 
saglabāšanas pasākumu savas 
kopienas kultūrtelpā. 

Tūlīt pēc ierašanās salā no-
kļuvām svētku gājiena priekšga-
lā un devāmies uz Kihnu skolu, 
kuras pagalmā notika festivāla 
atklāšana un Kihnu salas karoga 
uzvilkšana mastā. Kihnu skolai ir 
liela loma vietējo tradīciju uztu-
rēšanā, skolā mācās 34 bērni 13 
pedagogu vadībā. Kā uzzinājām 
vēlāk – 28 no skolēniem mācās 
tradicionālus mūzikas instru-
mentus: vijoli, akordeonu, ģitāru 
un diatonisko akordeonu. Kihnu 
skola bija šī pasākuma organiza-
tors, kas kopā pulcēja lielus un 
mazus igauņus no 8 salu skolām.

Pēc atklāšanas pasākuma 
izbaudījām ekskursiju tūristiem 
aprīkotās kravas mašīnās pa 
visu salu. Mūsu delegāciju ar 
salu iepazīstināja gide Evi Lepa, 
kura brīvi runāja latviski, jo Evi 
māte ir latviete. Apmeklējām 29 
metrus augsto bāku, no kuras 
pavērās brīnišķīgi skati. Kihnieši 
lepojas ar saviem jūrasbraucē-
jiem, īpaši ar slaveno kapteini 
Kihnu Jenu, kurš bez jūrskolas 
izglītības izkuģojis visu pasauli. 
Salas vīriešu kārtas iedzīvotāju 
nodarbošanās jau izsenis ir bi-
jusi saistīta ar jūru – kuģošana 
un roņu medības. Dzīve uz salas 
vēsturiski ir bijusi sieviešu rokās, 
likumsakarīgi ir veidojies matri-
arhāts. Arī šodien viņas darbojas 
kultūras jomā, kā arī nodrošina 
tūrisma pakalpojumus, ierasts 
skats deju pasākumos – dejā 
pārī būs divas sievietes. Ar Kihnu 
mums asociēsies sieviešu tautas 
tērpa brunču krāsainās svītras, 
kuru krāsas mainās, mainoties 
notikumiem valkātājas dzīvē. Evi 
pastāstīja, ka viņai mājās esot 

FOTO – DACE ČODERA
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Vasaras vidus Kolkas 
Lībiešu saieta namā

Dundagas Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņu panākumi valsts konkursā mākslā

Lībiešu svētki Mazirbē

Dundagas novada pašvaldība atgādina!

2018./2019. mācību gada pa-
vasaris Dundagas Mākslas un mū-
zikas skolai (DMMS) jau atkal bijis 
rezultatīvs. Valsts konkursa Latvi-
jas profesionālās ievirzes mākslas 
un dizaina izglītības programmu 
audzēkņiem fināla kārtā DMMS 
trīs jauno mākslinieku – Evelī-
nas Jaunbirzes, Mares Kristīnes 
Hermanes un Kārļa Ģērmaņa – 
sniegums ticis atzinīgi novērtēts.  
Dundaga šajā prestižajā konkursā 
šogad svin uzvaru – mūsu 4. klases 
audzēkne Mare Kristīne Hermane 
ieguva 1. vietu jaunākajā vecuma 
grupā! Lielākie nopelni mūsu au-
dzēkņu sagatavošanā zīmēšanas 
skolotājai Sandrai Dadzei. 14. 
maijā Mare kopā ar vecākiem pie-
dalījās Latvijas Nacionālā kultūras 
centra rīkotajā apbalvošanas pa-
sākumā Rīgas Zooloģiskajā dārzā.

Šī gada valsts konkursa tēma 
– dabas studijas. Konkursa finā-
la kārtas dalībniekiem uzdevums 
bija pētīt, zīmēt no meža nākušus 
sprunguļus, praulus, mizas, sūnas, 
skujas un čiekurus, “atdzīvināt tos” 
– radīt no tiem tēlus ar raksturu 
un savu stāstu. Pirmais no uzde-
vumiem bija izvēlēties vienu no 
daudzajiem piedāvātajiem dabas 
objektiem. Šoreiz attaisnojās sa-
režģītākas formas priekšmetu izvē-
le, jo tie bija pateicīgi pārtapšanai 
izdomātos tēlos.

Jaunākajā grupā (10 – 11 gadi) 
Evelīna un Mare saņēma uzdevu-
mu iztēloties, ka dabas objekts 
atdzīvojas un pazūd. Lai to atras-
tu, bija jāsagatavo sludinājums – 
meklētā objekta attēlojums un ap-
raksts. Meitenēm īpaši labi izdevās 
gan dabas objekta attēlojums, gan 
veiksmīga tā transformācija tēlā. 

134 bērnu konkurencē arī Evelīna, 
kura mācās DMMS 3. klasē, tikai 
par nieka punktu vērtējumā atpa-
lika no Atzinības konkursā. Evelīnai 
šis ir pirmais valsts konkurss, un 
rezultāti liecina, ka, visticamāk, ne 
pēdējais. Marei īpaši izteiksmīgs 
un lieliskā izpildījumā izdevās pa-
zudušā Trīsacainā koka gabala vi-
zuālais portrets. 

6. klases audzēknis Kārlis mē-
rojās spēkiem vidējā vecuma gru-
pā (12 – 13 gadi), kur 142 jauno 
mākslinieku konkurencē viņu no 
Atzinības konkursā šķīra 4 punkti. 
Vidējās vecuma grupas konkur-
santiem bija jāizvēlas divi atšķirīgi 
dabas objekti, jāiztēlojas izdomāta 
situācija, kurā dabas objekti satie-
kas un “sarunājas”. Situācija bija 
jāuzzīmē izdomātā vidē, izceļot 
katram raksturīgo. Uzdevuma ot-
rajā daļā – situācijas atainojums 
rakstiski, jāiztēlojas, kāds dialogs – 
saruna – varētu norisināties starp 
abiem dabas objektiem. Kārlim 
izdevās tik garš dialogs, ka dotās 
lapas izmērs gandrīz bija par mazu.

Valsts konkursa darbus vērtēja 
žūrija  – mākslinieki Ieva Jurjāne, 
Juris Petraškevičs, Sabīne Ābele, 
Ausma Auziņa, dzejniece Inese 
Zandere un Latvijas Nacionālā 
kultūras centra mākslas izglītības 
eksperte Ilze Kupča, pievēršot uz-
manību gan darba idejai un rado-
šajam risinājumam, gan mākslas 
skolā apgūtajām prasmēm pētīt, 
iedziļināties, attēlot.

Daži no žūrijas komisijas ie-
spaidiem, valsts konkursa darbus 
vērtējot.

Ieva Jurjāne: “Mans novēro-
jums ir tāds, ka darbs tiek veikts 
liels, attīstošs un daudzveidīgs. 

Kopumā ļoti augsti jānovērtē pēt-
niecisko uzdevumu virziens, kas 
liek saasināt uztveri un attīstīt in-
dividuālās spējas.”

Ilze Kupča: “Par patstāvīgu-
mu, drosmīgumu, atvērtību. Lai 
gan pirmajā mirklī var šķist, ka 
nosauktās īpašības nav specifis-
kas, ar mākslu saistītas prasmes, 
konkurss vēlreiz apliecināja, ka 
mākslinieciskās prasmes – iecerēt 
situāciju, radīt un iztēloties tēlu un 
vidi (radošā uzdevuma daļa) ir no-
zīmīgas radošas personības attīstī-
bai. To apliecina, piemēram, kon-
kursa laureātu darbu nosaukumi, 
daži no tiem: “Kastaņa bailes no 
augstuma”, “Kad stirnas uzbrūk!”, 
“Papagailis vārdā Vaivariņš”, “Miz-
vabole vitrāžas mežā”, “Kosmosa 
varde”, “Ķīmiskais koks izbēdzis!”, 
“Pazudušais Maigonis”, “Trīsacai-
nais koka gabals”, “Egļšūnu krīze” 
u.c.”

Inese Zandere: “Lielais šo uz-
devumu un to izpildes pluss un 
ieguvums bija rūpīgs vērojums. 
Daudzos gadījumos skiču sadaļa, 
kurā bērni pierakstīja savus vēroju-
mus par dabas objektu, raksturoja 
tā krāsu, faktūru un citas īpašības, 
bija interesantāka, precīzāka un 
bagātāka arī no valodas un domas 
formulējuma viedokļa, salīdzinot 
ar speciāli sacerētajiem literāri 
ievirzītajiem tekstiem. Šādi vēro-
jumi, kuriem tiek dots pietiekami 
laika un iespējas koncentrēties, 
noteikti vienlīdz veicina gan vi-
zuālās, gan valodiskās domāšanas 
attīstību.”

Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolas direktore 

Dace Čodera

FOTO – DACE ČODERA1. vietas ieguvēja Mare Kristīne Hermane.

Lai godinātu ģimenes vērtību sa-
glabāšanu, Dundagas novada Dzimt-
sarakstu nodaļa aicina pieteikties 
pārus, kuri 2019. gada 2. novembrī 
vēlas svinīgos apstākļos atzīmēt sa-
vas laulības 50 kopdzīves gadu jubi-
leju (laulība reģistrēta 1969.g.), 55 
kopdzīves gadu jubileju (laulība re-
ģistrēta 1964.g.), 60 kopdzīves gadu 

jubileju (laulība reģistrēta 1959.g.), 
65 kopdzīves gadu jubileju (laulība 
reģistrēta 1954.g.), 70 kopdzīves 
gadu jubileju (laulība reģistrēta 
1949.g.) 75 kopdzīves gadu jubileju 
(laulība reģistrēta 1944.g.).

Lūdzam pieteikties Dundagas 
novada Dzimtsarakstu nodaļā līdz 
1. oktobrim.

Lībiešu saieta namā tūrisma 
sezona rit pilnā sparā, iegriežas 
gan vietējie iedzīvotāji, gan ār-
valstu ceļotāji, gan ekskursantu 
grupas. Papildus tam notiek arī 
pasākumi.

Pašā jūlija sākumā pie mums 
viesojās argentīnietis Estebans 
Madzončīni, kas apceļo pasauli 
jau no 1990. gada. Pa šo laiku būts 
87 valstīs un veikti teju pusmiljons 
kilometru. Šobrīd viņš ceļo ar ve-
losipēdu un pie mums atminās no 
Tallinas. Estebans rādīja burvīgas 
fotogrāfijas no visas pasaules un 
stāstīja par savu ceļošanas piere-
dzi.

Jūlijā Lībiešu saieta namā ap-
skatāma Jeļenas Redisas gleznu 
izstāde “Brīvbrīdis Kolkā”. Jeļena 
ir inženiere, kas vasaras pavada 
Kolkā, kur arī pievērsusies savam 
hobijam – gleznošanai. Gleznās 
ir iemūžinātas Kolkas ainavas un 
jūra.

Jūras svētku laikā 13. jūlijā 
Kolkas Lībiešu saieta namā plkst. 
17.00 būs Skaņu darbnīca kopā ar 
komponisti Marinu Gribinčiku un 
Ievu Rūtentāli. Dalībnieki varēs 
piedalīties improvizācijā ar mū-
ziķēm un iemēģināt roku dažādu 

mūzikas instrumentu spēlēšanā. 
Kopā taps muzikālās gleznas, ie-
dvesmojoties no Kolkas ainavas 
gleznām, kas turpat izstādītas. 
Gaidīsim visus interesentus, īpaši 
ģimenes ar bērniem no 6 gadu 
vecuma!

Jūlijs ir arī Līvu savienības Kol-
kas nodaļas jubilejas mēnesis, šo-
gad apaļo 30 gadu jubileju grupa 
atzīmēs 27. jūlijā plkst. 14.00 Kol-
kas Lībiešu saieta namā ar atskatu 
uz paveikto.

Augustu iesāksim kopā ar 
Imanta Ziedoņa muzeja koman-
du, kas 2. augustā plkst. 12.00 
viesosies Lībiešu saieta namā un 
atklās ceļojošo fotogrāfiju izstādi 
“Izgaismot Latviju”. Skatīsimies arī 
filmu par ekspedīciju gājieniem 
apkārt Latvijai. Izstāde būs pieeja-
ma visu augustu, un filmu varēs 
noskatīties atsevišķā seansā, ja 
iepriekš tas tiks pieteikts.

Lai visiem skaista vasara, un 
gaidām ciemos Kolkas Lībiešu 
saieta namā no otrdienas līdz 
sestdienai no pulksten 9.30 līdz 
18.00!

Lībiešu saieta nama vadītāja 
Ilze Iesalniece-Brukinga

Šogad Lībiešu svētki Mazirbē 
sāksies jau 2. augustā ar Lībiešu 
kultūras dienu. Tās programmu 
veidos priekšlasījumi un diskusi-
jas par norisēm mūsdienu lībiešu 
kultūrtelpā – valodā, literatūrā, 
mākslā un mūzikā. 

Tās vadīs Lībiešu institūta dar-
binieki un Tartu Universitātes va-
lodnieki un lībiešu kultūrvēstures 
pētnieki. Lībiešu kultūras dienas 
ir Latvijas valsts simtgades pro-
grammas notikums, to mērķis ir 
aktualizēt lībiskās vērtības un no-
zīmi Latvijas kultūrā un sabiedrī-
bā, sargāt tās un nodot tālāk. 

Mazirbes Lībiešu tautas nams 
šogad atzīmēs savu 80. gadskār-
tu. Tas tika celts tā laika kuplajai 
lībiešu saimei un piekrastes ļau-
dīm. Tā atklāšanas ceremonijā 
Mazirbē 1939. gada 6. augus-
tā vairāk nekā tūkstoš skatītāju 
priecājās par Mārtiņa Zīverta 
lugas “Tīreļpurvs” (latviešu va-
lodā) un Alekša Kivi lugas “Nakts 
un diena” (“Īe ja päva”, lībiešu 
valodā) izrādēm. Šī gada Lībiešu 
kultūras dienas noslēgumā 2. au-
gustā notiks izrāde “Pirmie, kas 
aiziet” – unikāls notikums lībiešu 
kopienas dzīvē.

Izrāde “Pirmie, kas aiziet” 
ir Latvijas–Igaunijas sadarbības 
projekts, kurā satikušies astoņi 
dažādu jomu igauņu un latvie-
šu mākslinieki, meklējot kopīgu 
tēmu, kas interesētu gan visus 
iesaistītos māksliniekus, gan 
skatītājus Latvijā un Igaunijā. 
Lai arī abu valstu attieksme pret 
lībiešiem ir atšķirīga, šai tautai 
ir bijusi svarīga nozīme gan Lat-
vijas, gan Igaunijas valstiskuma 
un dažādu laikmetu ideoloģijas 
kontekstā. Lībiešu liktenis vien-
mēr ir bijis kā brīdinājums – ne-

kas šai pasaulē nav nemainīgs 
un neskarts, bet mazas tautas 
izzušanas process ir ātrs un ne-
novēršams. Izrāde analizē to, kā 
abu valstu politika ir atspogu-
ļojusies lībiešu dzīvē un ko būt 
lībietim nozīmē šodien.  

3. augustā gadskārtējie Lībie-
šu svētki sāksies ar dievkalpoju-
mu Mazirbes luterāņu baznīcā, 
tam sekos teatralizēta svētku at-
klāšana pie Lībiešu tautas nama – 
“Nams. Darbs. Prieks”. Tad svētku 
dalībnieku un viesu gājiens vedīs 
visus uz jūras malu, lai nestu svei-
cienus Jūras mātei.

Atzīmējot Lībiešu kultūras 
centra 25. jubileju, tautas nama 
zālē tiks atklāta lībiešu gleznotāja 
Jāņa Beltes darbu izstāde un at-
vērts Valta Ernštreita dzejas krā-
jums “Seļļizt Nemē Mēg”.

Svētku pēcpusdienas pro-
grammā Mazirbē viesosies kom-
ponists Madars Kalniņš ar dzies-
mu ciklu “Jūras dziesmas”, kuras 
izdziedās vīru koris “Dziedonis”.

Komponista Raimonda Tigu-
la programma “Mēnesgaismas 
skaņu zīmējumi” autora vadībā 
izskanēs īsi pirms saulrieta, kam 
sekos krāšņs Līvu uguns aplis jū-
ras krastā. Pašā svētku dienas iz-
skaņā – zaļumballe kopā ar grupu 
“1. kurss”.

Pasākums tiek īstenots ar Valsts  
kultūrkapitāla fonda  

mērķ programmas  
“Latvijai 100” atbalstu.
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SPORTOJAM!

Saulainajā sestdienā, 15. jūni-
jā, Kolkas pamatskolas stadionā ti-
kās futbola entuziasti, lai noskaid-
rotu, kura no četrām komandām 
iegūs godalgotās vietas.

Paldies ikvienam par dalību!
1. vietā – komanda “Team Yaka-

tashi” (Oskars Kučers, Elvijs Muņķe-
vics, Henrijs Bordjugs, Janeks Bite, 
Mairis Kehers un Vairis Laķevics).

2. vietā – komanda “Dundaga” 
(Aigars Zvirbulis, Jānis Skarbinieks, 
Madars Burnevics, Jānis Gološinskis 
un Jānis Čiekurs).

3. vietā – komanda “Autopilots” 
(Oskars Ašeradens, Jānis Osis, Salvis 
Beļaks, Austris Balodis un Toms Ko-
losko).

Par labāko vārtsargu tika atzīts 
Aigars Zvirbulis no komandas “Dun-
daga”.

Liels paldies arī komandai “Dū-
meles Spartak” (Jānis Čačis, Kārlis 
Runcis, Rihards Macijauskis, Toms 
Tindenovskis un Julians Kevrelis).

Paldies ikvienam par dalību un 
apsveicam uzvarētājus!

Uz tikšanos 13. jūlijā Kolkas plud-
malē pie tautas nama plkst. 10.00!

Sporta organizatore 
Sintija Sleža

Jūnija pēdējā sestdienā 
Dundagas pils mazajā zālē no-
risinājās novada atklātais čem-
pionāts tempošahā. Zīmīgi, ka 
četrpadsmitajās sacensībās ar 
šādu nosaukumu – “Dundagas 
torņi” – piedalījās četrpadsmit 
dalībnieki.

Šaha spēle mūsu valstī pē-
dējos gados kļūst aizvien ie-
cienītāka, turnīri notiek katru 

Pjedestālu nevajag – 
uzvarētāju trio pēc 
auguma: Jānis Valei-
nis, Alnis Auziņš 
(tik priecīgi apmul-
sis par panākumu, 
ka īsti neparāda 
skaisto diplomu) un 
Arturs Mihailovs. 

  

Šogad Dundagas novada 
sporta spēles notiks 10. augus-
tā plkst. 10.00 Mazās skolas 
stadionā. Lūgums pieteikties ie-
priekš no 1. augusta līdz 8. au-
gustam!

Kā jau ierasts, agri no rīta 
tiksimies ar makšķerniekiem, lai 
uzzinātu, kuram pārim ir vissma-
gākais loms. 

Neiztikt arī bez komandu pa-
rādes un saukļa, par to parūpē-
jieties laikus!

Neesam aizmirsuši par mūsu 
volejbolistiem – arī dāmām un 
kungiem būs iespēja sacensties 
un noskaidrot labāko volejbola 
komandu. Visas dienas garumā 
būs iespēja piedalīties vairākās 
komandu stafetēs un arī indivi-
duālajās gan pusaudžiem, gan 

vīriešiem un sievietēm. Spēlē-
sim sumobolu – vilksim sumo 
tērpus un izspēlēsim futbola 
maču, būs interesanti!

Pēc aktīvās sporta dienas 
tiekamies vakarā uz zaļumballi 
Dundagas parkā. Atgādinu – da-
lībniekiem ieeja bez maksas!

Aicināti piedalīties visi Dun-
dagas novada iedzīvotāji, vei-
dojot iestāžu, uzņēmumu, do-
mubiedru, ģimeņu vai draugu 
komandas. 

Plašāka informācija par 
sporta spēlēm būs pieejama no 
22. jūlija www.dundaga.lv.

Informācija un pieteikšanās 
pa tālr. 26615907.

Sporta organizatore 
Sintija Sleža

Četrpadsmitajos “Dundagas torņos” labākie – “dundadznieki”

mēnesi, un vasarā teju katrā 
nedēļas nogalē kādā Latvijas 
vietā spēkiem mērojas meln-
baltā galdiņa bruņinieki. Vien-
mēr prieks par tiem, kas izvēlas 
doties uz Dundagu, un līdztekus 
biežāk redzētām sejām katru 
gadu ieraugām arī pa kādam 
jaunam dalībniekam. Tāds šajā 
reizē bija arī reitinga ziņā spē-
cīgākais šahists Jānis Valeinis. 

Gandrīz puse dalībnieku bija 
meistarkandidāti, kas apliecina 
sacensību samērā augsto rau-
dzi.

Par uzvarētāju ar 6 punk-
tiem no 7 iespējamiem kļuva 
tieši J. Valeinis. Šo rindiņu au-
tors un sacensību rīkotājs aizva-
dīja veiksmīgu turnīru un pirmo 
reizi “Dundagas torņos” izcīnīja 
otro vietu. Tikpat punktu, pie-

cus, ieguva Arturs Mihailovs, 
kas sliktāka koeficienta dēļ pa-
lika trešais. 

Jāpaskaidro, kāpēc virsraks-
tā vārds “dundadznieki” likts 
pēdiņās. Tāpēc, ka visi trīs lau-
reāti ir saistīti ar Dundagu. Jāņa 
Valeiņa ģimenei pieder īpašums 
Mazirbē, un viņš kopā ar savu 
meitu Ievu piedalījās sacensī-
bās, ja tā var teikt, pa ceļam uz 
jūrmalas ciemu, lai sāktu vasa-
ras atpūtu, savukārt Arturs Mi-
hailovs nesen apņēmis sievu no 
mūsu novada un turpmāk būs 
biežāks viesis Dundagā.

Sacensības aizritēja jaukā, 
draudzīgā un sportiskā gaisot-
nē, dalībniekiem starp kārtām 
atveldzējoties ar minerālūdeni, 
stiprinoties ar tēju un kafiju un 

mielojoties ar dažādiem naš-
ķiem. Noslēgumā uzvarētājs 
dabūja jauku kausu, savukārt 
medaļas un diplomi tika visam 
laureātu trio. Vēl dažādas papil-
du balvas ieguva turnīra jaunā-
kie dalībnieki, bet pildspalvas 
ar novada simboliku – visi ša-
histi.

Paldies pašvaldībai par at-
balstu sacensību nodrošinā-
šanā, īpaša pateicība novada 
sporta dzīves rīkotājai Sintijai 
Sležai un šo sacensību ilggadē-
jai tiesnesei Gaļinai Sudmalei! 
Uz tikšanos nākamgad pusapaļā 
jubilejā!

Sacensību rīkotājs 
un vidusskolas šaha pulciņa 

vadītājs Alnis Auziņš

 FOTO – DAINA VALEINE

Gatavojamies 
Dundagas novada 
sporta spēlēm!
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Man dziesmu neatņems 
neviens,

Es nezinu,
Kur beidzas tā, kur sākos pati,
Kā drānā ieausts pavediens
Tā visu manu dzīvi satur.
Lai dziesmu vārdus sirdī smeļ
Un citās sirdīs atrod vietu…
                              (E. Vēveris)

Saulaini un dziesmoti 
sveicieni 

MIRDZAI 
UNDAVAI 

lielajā 95 gadu jubilejā!

Ansamblis “Sendienas” 
ar vadītājām 

Ritu un Sandru

IK “AUTO UN BŪVE”
Autobusu kustību saraksts no 21. jūnija līdz 31. augustam

DUNDAGA–PĀCE–DUNDAGA (6009)
Kursēšanas dienas: pirmdiena, trešdiena, piektdiena

No RĪTA PĒCPUSDIENĀ
1 Dundaga ↓8.15 ↓16.05
2 Mazā skola ─ 16.07
3 Pāce 8.23 16.15
4 Jaunķeģi 8.26 16.18
5 Kaziņas 8.29 16.21
6 Jaunķeģi 8.32 16.24
7 Pāce 8.35 16.27
8 Mazā skola 8.43 ─
9 Dundaga 8.45 16.35

DUNDAGA–VĪDALE–KAĻĶI–DUNDAGA (6008)
Kursēšanas dienas: pirmdiena, trešdiena, piektdiena

No RĪTA PĒCPUSDIENĀ
1 Dundaga ↓7.05 17.35
2 Alakste 7.10 17.30
3 Kaļķi 7.14 17.26
4 Žagatas 7.17 17.23
5 Akmeņdārzi 7.20 17.20
6 Brieži 7.30 17.10
7 Rīgzemes 7.40 17.00
8 Vīdale 7.45 16.55
9 Vecvagari 7.48 16.52
10 Zaķi 7.50 16.50
11 Mazā skola 7.58 16.42
12 Dundaga 8.00 ↑ 16.40

   
1 Dundaga ↓6.40 8.17 ↓16.15 17.52
2 Mazā 

skola
─ 8.15 16.17 ─

3 Neveja 6.50 8.07 16.25 17.42
4 Slītere 6.54 8.03 16.29 17.38
5 Mazirbe 7.03 7.54 16.38 17.29
6 Pitrags 7.11 7.46 16.46 17.21
7 Saunags 7.16 7.41 16.51 17.16
8 Vaide 7.19 7.38 16.54 17.13
9 Kolka 7.27 ↑ 7.30 17.02 ↑17.05

DUNDAGA–ŽAGATAS–DUNDAGA (5997)
Kursēšanas dienas: otrdiena, ceturtdiena

No RĪTA PĒCPUSDIENĀ
1 Dundaga - ↓14.55
2 Mazā skola - 14.57
3 Alakste - 15.03
4 Kaļķi - 15.07
5 Žagatas - 15.10
6 Akmeņdārzi - 15.13
7 Žagatas - 15.16
8 Seņķi - 15.21
9 Kaļķi - 15.26
10 Alakste - 15.30
11 Dundaga - 15.35

Tālrunis uzziņām 63232318, mob. 29921595.
             

No RĪTA PĒCPUSDIENĀ

DUNDAGA–KOLKA–DUNDAGA (6001)
Kursēšanas dienas: otrdiena, ceturtdiena, piektdiena

Kapusvētki Dundagas novada kapsētās 
Kapusvētki ir luterāņu draudzes dzīves pasākums. Ja draudzei 

piederīgie vēlas savu tuvinieku kapos pieteikt kapusvētkus, tad to 
var izdarīt svētdienās pēc dievkalpojuma pie mācītāja un vienoties 
par vēlamo kapusvētku laiku.

20. JŪLIJĀ
Ostes kapos  plkst. 11.00
Kluču kapos  plkst. 12.00
Sumbru kapos  plkst. 13.00
Sabdagu kapos  plkst. 14.00
Anstrupes kapos  plkst. 15.00

27. JŪLIJĀ
Sīkraga kapos  plkst. 10.00
Mazirbes kapos  plkst. 11.00
Košraga-Pitraga kapos plkst. 12.00
Dūmeles kapos  plkst. 14.00

3. AUGUSTĀ
Āžu kapos  plkst. 11.00
Vīdales kapos  plkst. 12.00
Lateves kapos  plkst. 13.00
Kaļķu kapos  plkst. 14.00
Alakstes kapos  plkst. 15.00

"


