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DUNDAGAS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVS  IZDEVUMS

DUNDADZNIEKS
Dundagas Bērnu dienas 

centrs “Mājas”, sagaidot savu 
15. jubileju, no pašvaldības saņē-
ma lielisku dāvanu – skaisti  izre-
montētas telpas “Mazajā skolā”.

16. septembra pēcpusdienā, 
piedaloti es novada domes priekš-
sēdētāja vietniekam Jānim Mauri-
ņam, izpilddirektorei Janitai Van-
dai Valterei, sabiedrisko atti  ecību 
speciālistei Lindai Pavlovskai-Diš-
lerei, Talsu Televīzijas pārstāvjiem, 
vecākiem, bērniem un citi em in-
teresenti em, ti ka atklātas “Māju” 
jaunās telpas. Pirms izpilddirekto-
rei un man kā centriņa vadītājai 
ti ka uzti cēts pārgriezt oranžo lenti , 
svinīgajā godasardzē stāvēja zēni, 
kas iepriekšējos gados bija cītī gi 
apmeklējuši “Mājas”, – Aigars Ru-
dzīti s, Alens Mariuss Jasjukevičs 
un Tomass Beņeslavskis. Vienmēr 
priecājos par bērnu rosīgumu. Tā-
pat piedzīvoju prieku, ka varu iz-
mantot jau iepriekš centriņā izga-
tavotas lietas, šoreiz tās bija “Burtu 
skolā” tapušās cepures. Arī katram 
no pieminētajiem zēniem tās gāja 
pie sirds un labi derēja galvā!

Ieejot jaunajās telpās, ikviens 
ciemiņš drīkstēja izvēlēti es, kādā 
veidā sasveicināti es ar biedrības 
vadītāju. Visbiežāk ti ka izvēlēts 
rokasspiediens un samīļošanās, 
ti kai sabiedrisko atti  ecību spe-
ciāliste izvēlējās sadejošanos. Arī 
bērniem centriņā katru dienu ir 
izvēle, kā ar mums sasveicināti es.

(Nobeigums 8. lpp.)

“Mājas” ir atvērtas!

Ir pienācis laiks atskatī ti es 
uz paveikto, pateikt paldies 
līdzcilvēkiem par padarīto un 
dot jaunu sparu jauniem dar-
biem.

Jau vairākus gadus ik ru-
deni Latvijas valsts prokla-
mēšanas gadadienas svinībās 
Dundagas novada pašvaldība 
pateicas cilvēkiem, organizā-
cijām, domubiedru grupām, 
kuru veikums novada un tā 
iedzīvotāju labā ir īpaši atzīs-
tams.

Tādēļ aicinām ikvienu 

Sumināsim labākos!
pieteikt pretendentus, aizpil-
dot anketu, izteikt savus ietei-
kumus Dundagas un Kolkas pa-
gasta iedzīvotāju un uzņēmēju 
apbalvošanai ar novada prēmi-
ju un pateicības rakstiem valsts 
svētku pasākumos Dundagā un 
Kolkā.

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

Atzinības rakstu piešķir par 
personas nozīmīgu devumu 
Dundagas novada iedzīvotājiem 

iepriekšējā gadā, piemēram, 
nozīmīga saimnieciskā darbība, 
nozīmīgs ieguldījums ģimenes 
vērtī bu sti prināšanā, nozīmīgs 
ieguldījums izglītī bas, kultūras, 
sporta vai sabiedriskajā jomā, 
drošsirdība.

Pateicības rakstu piešķir par 
personas nozīmīgiem sasniegu-
miem, piemēram, izglītojamā 
un pedagoga nozīmīgi sasniegu-
mi Kurzemes novada, valsts vai 
starptauti ska mēroga mācību 
olimpiādēs, konkursos un sa-
censībās; personas sasniegumi 

saimnieciskajā, izglītī bas, kultū-
ras, zinātnes, sporta u.c. jomās, 
sasniegumi Dundagas novada 
popularizēšanā.

Ierosinājumus par pašval-
dības apbalvojuma piešķiršanu 
izskatī s domes apsti prināta Ap-
balvojumu piešķiršanas komisija. 
Komisijas sēdes būs slēgtas, pēc 
vajadzības pieaicinot apbalvoja-
mo izvirzītājus. Iedzīvotāji varēs 
aizpildīt un iesniegt anketas no-
rādītajās vietās.

Anketas var saņemt novada 
pašvaldībā, Kolkas pagasta pār-
valdē, pašvaldības iestādēs un 
ti rdzniecības vietās, kā arī elek-
troniski. 

Aicinām būt atsaucīgiem un 
līdz 31. oktobrim izvirzīt apbal-

vošanai savus darbīgos līdz-
gaitniekus. Aizpildītās anketas 
jāiesniedz domes ēkā Dundagā 
vai Kolkas pagasta pārvaldē.

Dundagas Kultūras pils 
kultūras darba organizatore 

Smaida Šnikvalde
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Domes sēžu lēmumi, protokoli un audioieraksti  pieejami 
htt p://www.dundaga.lv/lv/

pasvaldiba/sedes/

DOMES ZIŅAS Komiteju un domes sēdes
10.10.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
10.10. plkst. 13.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
17.10. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
24.10. plkst. 10.00  DOMES SĒDE

OKTOBRĪ26. septembra 
domes sēdē  

v Apstiprināja Dundagas 
vidusskolas, PII “Kurzemīte”, 
Kolkas pagasta pamatskolas 
izdevumu tāmes un viena au-
dzēkņa izmaksas 2019. gadā no 
pašvaldības budžeta atbilstoši 
iepriekšējā gada naudas plūs-
mas izdevumiem.

v Atbalstīja Dundagas vi-
dusskolas piedalīšanos Eiropas 
Savienības “Erasmus+” prog-
rammas skolu apmaiņas part-
nerības projektā. 

v Atcēla 26.04.2019. Dun-
dagas novada domes lēmumu 
Nr.92. Uzdeva domes priekšsē-
dētājam Aldim Feltam atsaukt 
aizdevuma pieprasījumu Valsts 
kasē projekta “Administratī-
vās ēkas jumta seguma maiņas 
un jumta stāva telpu grupas 
rekonstrukcija, II kārta” īste-
nošanai un nolēma paredzēto 
pašvaldības līdzfinansējumu 
24 146 EUR Pils ielā 5-1 novirzīt 
remontam un centrālapkures 
ierīkošanai Bānīša ielā 4. 

v Atcēla 21.08.2018. Dun-
dagas novada domes lēmumu 
Nr.188 un noteica, ka Sociālā 
dienesta atrašanās vieta un ju-
ridiskā adrese ne vēlāk kā ar 
1.01.2020. ir Bānīša iela 4. 

v Piešķīra projektu konkur-
sa “Atbalsts vietējo iniciatīvu 
projektiem” 2. kārtā biedrībai 
“Randalist” 924,45 EUR Maz-
irbes speciālās skolas sastāvā 
esošās būves “Saimniecības 
ēka-muzejs” telpu vizuālā tēla 
uzlabošanai un biedrībai “Dun-
dagas sendienas” 987,18 EUR 
projekta “Publiskas atpūtas 
un maltītes ieturēšanas vietas 
dabā labiekārtošana dārzkopī-
bas sabiedrības “Ievlejas” teri-
torijā Dundagā, II kārta” īsteno-
šanai.

v Piešķīra biedrībai “Dun-
dagas aprūpes nams “Stacija”” 
vienreizēju dotāciju – 530,07 
EUR.

v Nolēma atsavināt mu-
tiskā izsolē dzīvokļa īpašumu 
“Skolotāju māja 2” dz. 2 par 
nosacīto cenu 6810 EUR un 
“Skolotāju māja 2” dz. 18 par 
9110 EUR.

v Piešķīra 2330 EUR Dun-
dagas vidusskolas garderobes 
papildu ventilācijas ierīkošanai 
un 1646 EUR vidusskolas ēkas 
jumta seguma maiņas projekta 
dokumentācijas izstrādei.

v Pieņēma brīvprātīgu zie-
dojumu 300 EUR kā pateicību 
par teicamu Pašvaldības polici-

jas darbu Līvu svētkos un atļāva 
iegādāties policijas automašī-
nai jaunas riepas. 

v Piešķīra vienreizēju 3146 
EUR lielu dotāciju SIA “Dun-
dagas veselības centrs” AGFA 
CR0-X fosforplašu digitālā nola-
sītāja remontam. 

v Nodeva medību tiesības 
nekustamos īpašumos “Bišķi” 
un “Kraujenieki”.

v Nodeva rakstiskā izsolē 
apbūves tiesības par 120 m2 lie-
lu zemes vienības daļu nekusta-
mā īpašumā “Vecpeļauši”. 

v Nolēma iznomāt Latvi-
jas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūrai nedzīvojamo telpu 
nekustamā īpašumā “Kolkas pa-
matskola”.

v Atzina par spēku zaudēju-
šiem Dundagas novada domes 
saistošos noteikumus Nr.2 “Par 
zemesgabalu nomas maksas ap-
mēru” un apstiprināja saistošos 
noteikumus Nr.14 “Par neapbū-
vēta pašvaldības zemesgabala 
nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību”.

v Atcēla 24.05.2019. do-
mes lēmumu Nr.141 un pieņē-
ma saistošos noteikumus Nr.12 
“Grozījumi Dundagas novada 
pašvaldības 2011. gada 24. no-
vembra saistošajos noteikumos 
Nr.23 “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Dundagas no-
vadā””.

v Pieņēma saistošos no-
teikumus Nr.13 “Grozījumi 
Dundagas novada pašvaldī-
bas 2010. gada 22. decembra 
saistošajos noteikumos Nr.47 
“Dundagas novada pašvaldības 
nolikums””

v Apstiprināja nolikumu 
“Projektu ieviešanas risku ana-
līze Dundagas novada pašvaldī-
bā”.

v Apstiprināja “Dundagas 
novada pašvaldības grāmatve-
dības uzskaites politiku”.

v Nolēma nodibināt perso-
nālservitūtus pašvaldības ne-
kustamajos īpašumos “Brīvības 
iela 1a” un “Saules iela 16”.

v Nodeva nomai nekusta-
mā īpašuma “Brīvības iela 1a” 
zemes vienības daļu.

v Nodeva nomai nekusta-
mo īpašumu “Ievlejas 92”, kas 
sastāv no 0,06 ha lielas zemes 
vienības. 

v Apstiprināja SIA “Atkritu-

mu apsaimniekošanas sabied-
rība “Piejūra”” valdes locekļa 
nominācijas komisijas nolikumu 
un valdes locekļa amata preten-
dentu atlases un izvērtēšanas 
konkursa nolikumu.

v Apstiprināja zemes ie-
rīcības projektus nekustamo 
īpašumu “Atvari”, “Karlīnas”, 
“Pilsupes”, “Mieži” un “Paņi” 
sadalīšanai daļās.

v Nolēma izdarīt grozīju-
mus līgumā, kas noslēgts starp 
Dundagas novada pašvaldību 
un biedrību “Dundagas bērnu 
dienas centrs “Mājas””.

v Nolēma ar 1.10.2019. at-
jaunot Dundagas Kultūras pils 
amatierteātra “Vojmanšes!” 
darbību.

v Noteica nekustamā īpa-
šuma “Maija iela 5” dzīvoklim 
Nr. 3 statusu – “speciālistam 
izīrējamā dzīvojamā telpa” un 
slēdza ar personu līgumu par 
īres tiesībām uz trīs gadiem.

v Apstiprināja “Medību 
koordinācijas komisijas noliku-
mu”.

v Atbrīvoja no darba Apbal-
vojumu komisijā Rutu Bērziņu 
un Edvīnu Zemtiņu, iekļāva ko-
misijas sastāvā Ingu Ralli.

v Iekļāva Starpinstitucionā-
lās sadarbības komisijā darbam 
ar ģimenēm Zintu Rozefeldi un 
iecēla viņu par komisijas priekš-
sēdētāju. 

v Ievēlēja Jāni Skujiņu par 
Dundagas novada bāriņtiesas 
locekli.

v Iecēla Jāni Langzamu 
Dundagas novada Sociālā die-
nesta vadītāja amatā uz laiku.

v Grozīja Dundagas nova-
da domes lēmumu Nr.113 “Par 
pastāvīgo komiteju sēžu norises 
laikiem” un noteica, ka Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas kārtējā sēde notiks 
katra mēneša otrajā ceturtdie-
nā plkst. 13.

v Iecēla Dundagas novada 
pašvaldības Iepirkumu komisi-
jas locekļa amatā Ingu Ralli.

v Iecēla Dundagas novada 
pašvaldības Trauksmes cēlēju 
ziņojumu izskatīšanas komisijā 
Jāni Skujiņu, Ivo Kaleru un Jāni 
Langzamu.

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

Linda Pavlovska-Dišlere

Medību ti esību nomas izsole
Dundagas novada pašvaldība 1. novembrī pašvaldības adminis-

tratīvajā ēkā Pils ielā 5-1 Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā, rīko rakstisku medību tiesību nomas izsoli uz nekustamiem 
īpašumiem

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 1. novembrim plkst. 11 
darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratī vajā ēkā, nogādā-
jot personīgi, ar kurjeru vai sūtot pa pastu.

Īpašumus var apskatī t, iepriekš vienojoti es pa tālr. 63237857. Ar iz-
soles noteikumiem var iepazīti es pašvaldības vietnes www.dundaga.lv 
sadaļā “Pašvaldība / Izsoles un noma” vai pa tālr. 63237856.

Atjaunots ielu apgaismojums
Ir pabeigta Dinsberga un Dakterlejas ielas apgaismojuma ierīko-

šana. 
Atjaunošanas darbus Dakterlejas posmā veica SIA “CVS”, savukārt 

Dinsberga ielas posmā SIA “Spriegums”. Dundagā šī ir pirmā energoeko-
nomiskā apgaismojuma ierīkošana, nomainot vecos apgaismes objek-
tus ar LED gaismekļiem. Darbi veikti  par 17 865 EUR, ieskaitot PVN, no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

Dundagas Saimnieciskā dienesta vadītājs 
Andris Kojro

2018. gadā dzimušie bērniņi 
saņems sudraba karotī ti 

Ir liela laime, kad ģimenē piedzimst mazulis – gaidīts, mīlēts un 
lolots. Dundagas novada pašvaldība priecājas kopā ar ģimenēm, 
septī to gadu rīkojot svinīgu jaundzimušo bērniņu uzņemšanu nova-
da saimē.

19. oktobrī plkst. 11 Dundagas pilī sudraba karotī ti  saņems 25 
bērniņi, kuru pirmā deklarētā dzīvesvieta ir Dundagas novadā.

Aizvadītajā gadā novada saimei piepulcējušies 14 zēni un 11 
meitenes.

Divi bērniņi ir Kolkas pagasta iedzīvotāji, divdesmit trīs – Dunda-
gas pagasta iedzīvotāji.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Rita Langmane

Īpašuma 
nosau-
kums

Kadastra 
numurs

Kadastra 
apzīmējums

Platība 
(ha)

Minimālā 
nomas 
maksa 

(EUR bez 
PVN)

Maksimā-
lais izno-
māšanas 
termiņš

“Bišķi” 88500150127 88500150127 16,60 8,30 12 gadi
“Krauje-

nieki”
88500140035 88500140035 24,42 12,21 12 gadi
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Biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” paziņojums

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņem-
šanas 8. kārtu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības 
attī  stī bai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attī  stī bas stratēģiju īsteno-
šana” akti vitātēs: 43.02.1. “Pievienotās vērtī bas veidošana un inovāciju veicināšana visos zvejas akvakultūras 
produktu piegādes posmos” un 43.02.2. “Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekono-
mikas nozarēs”.

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 21. oktobra līdz 21. novembrim.
Sludinājuma kopsumma: 340 808,71 eiro.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, 

Užavas, Vārves pagasts un Ventspils pilsēta.
Projektu  īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projekti em – 2 gadi, pārējiem projekti em – 

1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apsti prināšanu.

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīti es biedrības “Ziemeļkurze-
mes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils 2. stāva telpās), vai Ventspilī,  Kuldīgas ielā 3 
(Ventspils novada pašvaldības Attī  stī bas nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta die-
nesta (LAD) mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegums jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktpersonas: koordinatore Gunta Abaja, tālr. 29172814, e-pasts zba@dundaga.lv; konsultante Evita 

Roģe, tālr. 29295234, e-pasts evita.roge@ventspilsnd.lv. 
Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore 

Gunta Abaja

BIG BAG maisi
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” piedā-

vā iespēju iegādāti es 1,1 m3 maisus bioloģiskajiem atkritumiem.
Par maisu:
v   ieti lpība – 1,1m3 (pieļaujamais svars – 1t);
v   maisi paredzēti  TIKAI bioloģiskajiem atkritumiem:

-     lapām,
-     zālei,
-     augļu un dārzeņu atlikumiem u.tml.;

v   maisos nedrīkst likt citu veidu atkritumus:
-     asus zarus (ti e var saplēst maisu),
-     sadzīves atkritumus, 
-     brūvgružus, 
-     azbestu saturošus atkritumus,
-     riepas,
-     šķidros atkritumus,
-     karstus pelnus u.c.

!!! Maisa izvešana nenoti ks, ja tā saturā ti ks konstatēti  citu 
veidu atkritumi!

Maisu iegāde:
v   maisus var iegādāti es SIA “AAS “Piejūra”” birojos: 

-     Tukumā – Rīgas ielā 1,
-     Talsos – Anša Lerha-Puškaiša ielā 6;

v   viena maisa cena – 50 EUR/gab (ar PVN),
      cenā iekļauts:

-     maiss bioloģiskajiem atkritumiem,
-     ievietotais saturs (bioloģiskie atkritumi).

Maisa izvešana:
v   kad maiss ir piepildīts, klientam ir jāpiesaka tā izvešana, 
zvanot uz tālruni 63123306;
v   piepildītajam maisam jābūt novietotam vietā, kur:

-     var brīvi piebraukt specializētais transports ar 
    manipulatoru, 
-     maisa iecelšanai netraucē elekrtopārvades līnijas, koki,  

    ēkas, žogs vai citi  šķēršļi;
v   maisa izvešana noti ks 30 dienu laikā pēc pieteikuma 
       saņemšanas.

Jautājumu un/vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināti es 
ar SIA “AAS “Piejūra””, rakstot e-pastu info@piejuraatkritumi.lv 

vai zvanot pa tālruni 63123306.

Dundagas pils pārbūves darbi 
Dundagas pils turpina piedzīvot pārmai-

ņas, ritot būvniecības darbiem Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mēr-
ķa  5.5.1  “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un 
dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana 
un tūrisma piedāvājuma attīstība” projektā Nr. 
5.5.1.0/17/I/003.

Būvniecības darbi aptver visas pārmaiņām 
paredzētās telpas. Beigušies apjomīgi demontā-

žas darbi, paralēli noris elektroapgādes, ūdens, 
kanalizācijas un apkures sistēmas sakārtošana. 
Jau izgatavo maināmos logus un durvis. Ir pasū-
tīts pacēlājs vides pieejamības nodrošināšanai. 
Uzsākta atsevišķu interjera detaļu restaurācija. 
Otrā stāva telpas pamazām iegūst veidolu, kādu 
plānots sasniegt pēc būvdarbu pabeigšanas.

Dundagas Kultūras pils direktore 
Baiba Dūda

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Rīcība EJZF1: Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un 
sezonalitātes mazināšana.
Mērķis: Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un paaugstināt to konkurētspēju.

Atbalsta apmērs  340 808,71  eiro 

Atbilstošā MK noteikumu 
Nr.605 6. punktā minētā 
darbība 

1. Pievienotās vērtības veidošana un inovāciju veicināšana vi sos zvejas un akvakultū-
ras produktu piegādes ķēdes posmos.
2.Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšana, kā arī zivsaimniecības 
nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana.

Rīcības apraksts Rīcībā paredzēts atbalstīt VRG teritorijas piekrastes pagastos strādājošos uzņē-
mumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai, tai skaitā 
ražošanas uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu zvejnieku un zivju 
produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai. Piemēram, atbalstu var saņemt zvejas 
inventāra uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu nodrošināšanai, zivju atvēsināša-
nai un uzglabāšanai, pirmapstrādes izveidošanai, specializētā transporta iegādei. 
Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras ekonomikas no-
zarēs (jūras transports, zivju produkcijas tirdzniecība, piekrastes tūrisms un citas ar 
jūru un piekrasti saistītas darbības), it sevišķi zvejniecības un tūrisma nozares sezo-
nalitātes ietekmes mazināšanai. Atbalstu var saņemt uzņēmējdarbības projekti, kas 
veicina piekrastes ekonomisko izaugsmi un pozitīvi ietekmē jaunu darba vietu izveidi 
piekrastes teritorijā. Papildu atbalsts projektiem, kas paredz inovatīvu produktu vai 
pakalpojumu radīšanu.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

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

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

50% – pamata; 30% – lielam uzņēmumam, zvejas kuģa dzinēja nomaiņai, 70% – ino-
vatīvam projektam, 80% – kopprojektam un ar piekrastes zveju saistītam projektam. 
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Lai gan ti ka solītas kārtī gas 
lietusgāzes, 28. septembra rīts uz-
ausa ar skaidrām debesīm un deva 
cerību, ka ti rgus Kolkas Lībiešu sa-
ieta nama pagalmā varēs noti kt, 
kā paredzēts. Un tā arī bija – bau-
dījām Dabas mātes labvēlību, kas 
lietu atsūtī ja ti k pēc visām izdarī-
bām bruģīša nomazgāšanai.  

Apmeklētāji varēja iegādāti es 
visādus tuvāku un tālāku meistaru 
un mājražotāju labumus, klausī-
ti es dziesmotus priekšnesumus un 
stāstus, baudīt gardu zupu, lasīt 
dzeju, minēt mīklas un piedalīti es 
izlozē. Paldies par brīnišķīgo sadar-
bību saku kolēģēm no Kolkas tautas 
nama – Dzintrai Tauniņai un Ilonai 
Onzulei, kā arī Kolkas bibliotēkas 
vadītājai Olitai Kalnai.

Paldies ti rgotājiem, kas ar savu 
devumu kuplināja ti rgu, – Tabitai 
Runcei, Sanitai Kalvānei, Dženetai 
Marinskai, Valentī nai Rundšteinei, 
Ērikam Kiršteinam, Ausmai Elaus, 
Guntai Rožkalnei, Inārai Avotai, 
Mārai Šleinerei un Jānim Kopma-
nim. Liels paldies pavārei Inetai 
Ūpei, kas uz ugunskura prasmīgi 
pagatavoja zupu. Paldies par lab-
skaņu un akordeona spēlēšanu 
Anitai Krūmiņai un skanīgās balss 
īpašniecei Ilzei Sojai. Pagalmu pie-
skandināja ansambļa “Laula” un 
DMMS Kolkas Mūzikas skolas jau-
nāko klašu vokālā ansambļa dzie-
dātāju burvīgās balsis. Paldies pit-
radzniekam Gunāram Anševicam 
par stāsti em, viņa jaunā grāmata 
ti ka izķerta uzreiz.

Lai saulains un krāsains rudens! 
Tiekamies atkal citos pasākumos!

Kolkas Lībiešu saieta nama 
vadītāja Ilze Iesalniece-Brukinga

Aizvadīts lielisks Miķeļdienas dzejas ti rgus
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Gājēju ti lts paredzēts vienā lī-
menī, lai nodrošinātu ērtu nokļūša-
nu uz saliņas. Vides pieejamība būs 
ne ti kai cilvēkiem ar kustī bu traucē-
jumiem, bet arī māmiņām ar bērnu 
rati ņiem. Realizējot ti lta būvniecību, 
iegūsim jaunu tūrisma objektu (gā-
jēju ti ltu) un atjaunosim pieeju sali-
ņai, kura ir iecienīta laulību ceremo-

nijas vieta. Tā kā gājēju ti lts savienos 
arheoloģijas pieminekli (valsts nozī-
mes arheoloģiskais piemineklis “Kal-
na dārzs – pilskalns”; Nr. 2200) un 
pašvaldības īpašumu “Pils iela 5”, kas 
ir valsts nozīmes arhitektūras piemi-
neklis (Parks; Nr. 6740), būvdarbi 
ievērojami sadārdzinās, jo ir jāievē-
ro Nacionālās kultūras mantojuma 
pārvaldes nosacījumi. Uz objektu 
atti  ecas likuma “Par kultūras piemi-

Par projektu “Piekļuves nodrošināšana Kalna dārzam”

Kā jau visi pedagoģiskā darba 
veicēji, arī mēs saprotam, ka re-
formas izglītī bā ir nepieciešamas, 
jo, laikam ejot, darba metodes 
mainās, arī bērni mūsdienās prasa 
pavisam citu pieeju. Par to bijām 
sākuši domāt jau savlaicīgi, pirms 
vairākiem gadiem, apmainoti es 
idejām pedagoģiskajās sapulcēs, 
piedaloti es dažādos kursos un se-
mināros, kā arī daloti es pieredzē ar 
citām iestādēm metodiskajās apvie-
nībās, tāpēc vēlamies “neturēt sveci 
zem pūra” un pastāstī t par jauninā-
jumiem iestādes darbībā.

Esam spēruši kārtī gu soli jaunā 
mācību satura īstenošanā – ir jaunas 
bērnu attī  stī bas izpētes kartes (ņe-
mot vērā jaunās vadlīnijas un satu-
ru), jaunas dienasgrāmatas skolotā-

jiem, kurās pedagogs ataino plānoto 
mācību saturu, sasniedzamos rezul-
tātus un līdzekļus, ar kuriem plānoto 
sasniegt. Dienasgrāmatu paraugi ir 
aizceļojuši pa visu starpnovadu un 
guvuši atzinību. Vecāki katru mēne-
si ti ek iepazīsti nāti  ar plānotajiem 
sasniegumiem visās mācību jomās. 
Pamazām mainās grupu iekārto-
jums, aprīkojums, bērnu dienas 
ritums. Iestādē arvien vairāk sāk 
iedzīvoti es Montesori pedagoģi-
jas idejas. Budžeta iespēju robežās 
esam sākuši komplektēt aprīkojumu 
āra nodarbībām. Iegādātas lupas, ar 
kurām bērni pēta tuvākajā apkārtnē 
sastopamās lietas. Vēl nesenā pa-
gātnē nevarējām pat iedomāti es, ka 
nodarbības varētu noti kt laukā, bet 
ir taču ti esa, ka bērnu attī  stī bai ir ne-

pieciešams iespējami vairāk kustī bu 
un dažādu akti vitāšu svaigā gaisā. 
Sākot ar 2018./2019 mācību gadu, 
90% sporta nodarbību noti ek laukā, 
pagājušā gada jauninājums – pastai-
gas ar konkrētu uzdevumu. 

Šajā mācību gadā, protams, 
turpināsim un nosti prināsim iesāk-
tās labās lietas. Kā pirmā noteikti  
jāmin dalība ekoskolu programmā. 
Esam kļuvuši gudrāki, izglītotāki. 
Piemēram, jau četrus gadus papī-
ru neizmetam atkritumos, bet tas 
ti ek nodots pārstrādei vai arī atrasts 
kāds cits veids, kā radoši to pielietot. 
Bērni iemācījušies “ēst atbildīgi”, tas 
nozīmē, ka katram ļauts ēdienu šķīvī 
ielikt pašam un ti k daudz, cik katrs 
pats vēlas. Tas veicinājis bērnu vē-
lēšanos nogaršot, viņuprāt, neēda-

“Kurzemīte” aug un attī  stās 

nekļu aizsardzību”, kā arī no tā izrie-
tošo Ministru kabineta 2003. gada 
augusta noteikumu Nr.474 “No-
teikumi par kultūras pieminekļu 
uzskaiti , aizsardzību, izmantošanu, 
restaurāciju un vidi degradējoša ob-
jekta statusa piešķiršanu” prasības. 
(2019. gada 28. janvāra lēmums 
Nr.11-06.4/428). (Skat. tabulu!)

Saistī bā ar gājēju ti lta izbūvi 
Dundagas novada pašvaldība vei-
kusi šādas darbības:

v 2018. gada 23. novembrī 
Dundagas novada domes depu-
tāti  vienbalsīgi pieņēma lēmumu 
Nr.259 par gājēju ti lta uz Kalna dār-
zu projektēšanu;

v 2018. gada 28. novembrī 
noslēgts projektēšanas līgums Nr. 
DD-3-13.1/18/130 par gājēju ti lta 

projekta izstrādi, projektēšanas iz-
maksas 4997,30 EUR, ieskaitot PVN;

v Tilta projektu izstrādāja SIA 
“Lejnieku projektēšanas birojs”, pro-
jekts saskaņots Dundagas novada 
būvvaldē 2019. gada 20. februārī, 
būvniecības lieta Nr. BIS-79909-429; 

v Lai ti ktu īstenota ti lta būv-
niecība, 2019. gada 22. februārī 
Dundagas novada domes deputāti  
vienbalsīgi pieņēma lēmumu Nr.51 
“Par dalību ELFLA 7. kārtas projektu 
konkursā “Piekļuves nodrošināšana 
Kalna dārzam”;

v 2019. gada 22. martā Lauku 
atbalsta dienestā ti ka iesniegts pro-
jekta pieteikums;

v 2019. gada 10. maijā Lauku at-
balsta dienests apsti prināja Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attī  s-
tī bai (ELFLA) līdzfi nansēta projekta 
Nr.19-08-AL17-A019.2203-000007 
“Piekļuves nodrošināšana Kalna 
dārzam” īstenošanu;

v 2019. gada 16. maijā sa-

ņemts avansa maksājums no Lauku 
atbalsta dienesta 9000 EUR;

v 2019. gada 21. maijā ti ka iz-
sludināts iepirkums Nr.DNP2019/9 
“Vieglas koka konstrukcijas gājēju 
ti lta izbūve”;

v Iepirkumam pieteicās seši 
pretendenti , viens no piedāvāju-
miem noraidīts, jo nebija atbilstoši 
noformēts. (Skat. tabulu!)

v 2019. gada 1. jūlijā Dunda-
gas novada pašvaldība noslēdza 
būvdarbu līgumu ar SIA "EMB 
Group" par ti lta būvniecību pro-
jektā "Piekļuves nodrošināšana 
Kalna dārzam";

mus produktus. Tā visa rezultātā 
esam samazinājuši arī pārti kas at-
kritumu daudzumu, kas ir viena no 
ļoti  būti skām lietām, lai bērnos au-
dzinātu izpratni par videi draudzīgu 
dzīvesveidu. 

Varam palepoti es arī ar iepriek-
šējos mācību gados uzsākto, kas 
ti ek veiksmīgi turpināts – tās ir lo-
gopēda un mūzikas skolotāja kopīgi 
veidotas  nodarbības, rītarosme, at-
vērto durvju dienas vecākiem, paš-
novērtējuma ziņojumi pedagogiem, 
brīvdabas pedagoģijas elementu 
ieviešana, informatī vas sanāksmes 
pedagogu pieredzes apmaiņai, 
mācību procesa uzlabošanai, sa-
darbība ar BLPC, profesiju nedēļas 
5–6 gadus veciem bērniem, grupu 
sadarbības pasākumi un SVID ana-
līze (iestādes  sti pro (S) un vājo (V) 
vietu, ārējo apstākļu – iespēju (I) un 
draudu (D) – izpēte un vērtējums) , 

iesaistoties visam kolektīvam. 
Protams, plānojam iestādes 

turpmāko darbību, šajā procesā 
iesaistot arī bērnu vecākus, uzklau-
sot viņu ieteikumus un vēlmes. Kā 
piemēru var minēt – medmāsas 
nepieciešamību uz pilnu slodzi, otru 
logopēdu, sporta skolotāju, kā arī 
palielināt atvērto durvju dienu skai-
tu vecākiem u.c.

Vēlamies, lai ikviens mūsu ies-
tādē justos gaidīts, lai katrs bērniņš 
saņemtu maksimāli iespējamo veik-
smīgai psiholoģiskai un fi ziskai attī  s-
tī bai. Iestādes kolektī vs vēlas pateik-
ti es ikvienam, kura idejas, pozitī vā 
atti  eksme un atbalsts ir sekmējuši 
iestādes darba uzlabošanu, jo mūsu 
galvenā prioritāte it visā ir un paliek 
– BĒRNS!

Pirmsskolas izglītī bas iestādes 
“Kurzemīte’” vadītāja p. i. 

Rudīte Baļķīte 

Pozīcijas Izmaksas (EUR) PVN 21% Summa (EUR)
Tilta būvniecība 47 068,12 9884,31 56 952,43
Arheologs 1500,00  1500,00
Autoruzraudzība 920,00 193,20 1113,20
Būvuzraudzība 1800,00 378,00 2178,00
Izmaksas kopā 
(EUR)

50 538,12 10 455,51 61 743,63

Lauku atbalsta dienesta (ELFLA) fi nansējums 45 000,00
Pašvaldības fi nansējums 16 743,63

Nr. 
p.k.

Pretendents Piedāvātā līguma sum-
ma bez PVN (EUR)

1. SIA “Rīgas tilti”, reģ. Nr. 40003033272 78 516,06 
2. SIA “Praktiskums”, reģ. Nr. 41203032404 47 730,08 
3. SIA “Pretpils”, reģ. Nr. 49001001039 48 811,53 
4. IK “Jūrmalnieki AI”, reģ. Nr. 41201005562 77 813,52 
5. SIA “EMB Group”, reģ. Nr. 40103974311 47 068,12 

v Lai īstenotu ELFLA projektu 
"Piekļuves nodrošināšana Kalna 
dārzam", 2019. gada 27. jūnijā Dun-
dagas novada domes deputāti  vien-
balsīgi pieņēma lēmumu Nr.149 par 
aizņēmumu Valsts kasē, aizņēmu-
ma prognozētais apmērs 52 744 
EUR;

v Dundagas novada pašvaldībai 
ir iespējams realizēt ti lta būvniecību 

no pašvaldības fi nanšu līdzekļiem, 
paredzot fi nansējumu 2020. gada 
budžetā.

Dundagas novada 
pašvaldības izpilddirektore 

Janita Vanda Valtere
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Latvijas izglītības sistēma jau dau-
dzus gadus ir sava attīstības virziena 
meklējumos. Pamats tam ir dažādie 
viedokļi sabiedrībā – uzņēmēji saskata 
problēmas izglītības saturā, jo, viņu-
prāt, vispārizglītojošās skolas absol-
vējušajiem pietrūkst kompetences, lai 
iekļautos darba tirgū vai darba tirgum 
nepieciešamās augstākās izglītības 
programmās. Tradicionālo vērtību uz-
turētāji saskata pārāk lielu liberālismu 
mācību saturā un skolas iekšējās nori-
sēs, kas mazinot patriotisma kā vispār-
nacionālās vērtības nozīmi sabiedrības 
veidošanā. Noteikts uzņēmēju kopums 
ar daļu intelektuālās kopienas kultivē 
viedokli par skolu pārklājuma neatbil-
stību Latvijas demogrāfiskajai ainai, uz-
skatot esošo skolu tīklu par neefektīvu 
finanšu resursu un cilvēkresursu izman-
tojumā. Savukārt skolēnu vecāki pastā-
vīgi aktualizē skolēnu drošības jautā-
jumu dažādos aspektos, pašas skolas 
cenšas veikt korekcijas to iekšienē, cen-
šas uzlabot materiāltehnisko stāvokli 
un deficīta apstākļos “noturēt” skolotā-
jus skolā, bet tas viss notiek ierobežotu 
resursu apstākļos. Dažādajiem sabiedrī-
bas viedokļiem kā atgriezenisko saikni 
izglītības politikas veidotāji rada ārējos 
normatīvus jeb noteikumus, kas uztve-
rami kā centieni veicināt izglītības sis-
tēmas attīstību. Tā radušās tendences 
aktualizēt ar inženierzinātnēm saistītos 
mācību priekšmetus ES fondu apguves 
projektos, izstrādātas audzināšanas 
vadlīnijas, kurās nosaukti 12 tikumi, 
kas skolotājiem jācenšas attīstīt mācību 
laikā, mācību saturs un tā īstenošanas 
nosacījumi nostiprināti jaunos valsts 
pamatizglītības un vidējās izglītības 
standartos, bet skolotājiem joprojām 
nav skaidrs, kā organizēt jaunā satura 
apguvi, ja, piemēram, mācību līdzekļi ir 
projektu stadijā. Nemitīgi tiek kāpinā-
tas higiēnas prasības (plašā nozīmē, jo 
likumdevēja uzskatā skolas ir paaugsti-
nāta riska subjekts), kas palielina skolu 
dibinātāju izdevumus. Tā var turpināt 
uzskaitīt attīstības virziena rādītājus un 
uzskatīt, ka tie veicinās  izglītības kva-
litāti, tādējādi veidojot uz zināšanām 
balstītu sabiedrību. 

Pašlaik starp izglītības attīstības 
tendencēm aktualizētas uz kompetenču 
attīstīšanu balstīta mācību satura ievie-
šana un efektīva skolu tīkla veidošana 
Latvijā. Turklāt tas viss vēl vienas būtis-
kas reformas – administratīvi teritoriā-
lās reformas – kontekstā. 

2019. gada pirmajā pusē Izglītības 
un zinātnes ministrija aicināja pašval-
dības formulēt viedokli par izglītības 
iestāžu attīstību trīs gadu periodā, ar 
to saprotot pašvaldības un valsts atbil-
dību par izglītošanos tuvākā nākotnē. 
Tātad runa ir par skolu tīkla sakārto-
šanu jeb pašvaldību teritorijā esošo 
vispārējās izglītības iestāžu nākotni. 
Dundagas novadā vispārējās izglītības 
satura apguvi nodrošina Dundagas vi-
dusskola, Kolkas pamatskola, kā arī 
pirmsskolas izglītības iestāde “Kurze-
mīte”, veidojot piecus un sešus gadus 
vecajiem audzēkņiem nepieciešamās 

prasmes mācību uzsākšanai 1. klasē. 
Šīs izglītības iestādes nodrošina obli-
gāto izglītību. Profesionālās ievirzes 
izglītības satura apguvi, īstenībā – ta-
lantu attīstīšanu, nodrošina Dundagas 
Mākslas un mūzikas skola Dundagā un 
Kolkā. Izglītošanās koncentrēta divos 
novada ģeogrāfiskajos punktos – Dun-
dagā un Kolkā. Katram ciemam ir sava 
attīstības vēsture – sava saimnieciskās 
darbības vēsture, sava kultūrvēsture, 
sava vēsturiski veidojusies mentalitā-
te un savs dzīves stils. Un ceļa garums 
starp abiem novadam nozīmīgajiem 
ciemiem ir apmēram 46 km. Visu ie-
priekš minēto izglītības iestāžu dibinā-
tājs, tātad atbildīgais par procesiem, 
kas norisinās šajās izglītības iestādēs, 
ir Dundagas novada pašvaldība. Un 
daudzējādā ziņā pašvaldības atbildību 
ataino šādi finanšu izdevumi: 

Dundagas vidusskolas budžets – 
672 321 EUR, no tiem valsts budžeta 
mērķdotācija – 534 901 EUR; Kolkas 
pamatskolas budžets – 302 483 EUR, 
no tiem valsts budžeta mērķdotāci-
ja – 66 852 EUR; pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Kurzemīte” budžets – 
343 855 EUR, no tiem valsts budžeta 
mērķdotācija – 73 207 EUR; Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas budžets – 
205 946 EUR, no tiem valsts budžeta 
mērķdotācija – 72 554 EUR. Valsts bu-
džeta mērķdotācija paredzēta pedago-
gu darba samaksai. Novada izglītības 
iestādēs – Dundagas vidusskolā, Kolkas 
pamatskolā, pirmsskolas izglītības ies-
tādē “Kurzemīte” – mācās 509 bērni un 
jaunieši. Mēs visi apzināmies, ka izglī-
tošanās ir resursietilpīgs pasākums – ģi-
menes, pašvaldības kā skolu dibinātāja 
ieguldījums ir ļoti ievērojams.

6. septembrī pašvaldības pārstāvji, 
domes priekšsēdētājs, Dundagas vi-
dusskolas direktore, Kolkas pamatsko-
las direktore un pašvaldības izglītības 
speciālists, tika uzaicināti uz apspriedi 
Izglītības un zinātnes ministrijā. Ap-
spriedes tēmas: pašvaldības izglītības 
iestāžu tīkla attīstība (skolēnu skaits, 
nodrošinājums ar pedagogiem, atbil-
sme jaunajām sanitārajām normām 
un higiēnas prasībām, loģistika u. c.) 
un pašvaldības izdevumi izglītībai (ēku 
uzturēšana, personāla atalgojums, sav-
starpējie norēķini, transporta izdevu-
mi). Zīmīgi, ka, pateicoties daudzajām 
savstarpēji saistītajām informācijas 
sistēmām, ministrijas speciālistiem ir 
vispusīga informācija par novada izglītī-
bas iestādēm. Tādēļ tikšanās laikā radās 
priekšstats, ka ir izveidots viedoklis un 
tikšanās laikā nepieciešams rast apstip-
rinājumu izveidotajam viedoklim.

Pašvaldībā saņemtais uzaicinājums 
uz tikšanos ministrijā sākās ar teiku-
mu: “Īstenojot administratīvi teritoriā-
lo reformu, sadarbībā ar pašvaldībām 
ir jāveido demogrāfiskajai situācijai un 
citiem faktoriem atbilstošs, racionāls 
skolu tīkls.” Un šeit tabula ar skolēnu 
skaita dinamiku abās novada skolās 
laikā no 2010. gada, kas ļoti bezkaislī-
gi ataino demogrāfisko procesu attīstī-
bu novada teritorijā desmit gadu laikā: 

(Skat. tabulu!)

Lietpratēji var analizēt un veidot 
apgalvojumus par to, kas noteicis šādu 
skolēnu skaita attīstību desmitgadē. Un 
vēl viens fakts – 75 novadā deklarēti 1.–
12. klašu skolēni mācās citu Latvijas no-
vadu skolās, tai skaitā Ventspils novadā 
8, Talsu novadā 31, Rojas novadā 16. 

No valsts budžeta finanšu līdzek-
ļi līdz skolai nonāk atbilstoši skolēnu 
skaitam skolā. Tas nozīmē – jo lielāks 
skolēnu skaits, jo lielāks valsts budže-
ta “pienesums” skolai. Un taisnības la-

bad jāsaka, ka šādā situācijā samazinās 
slodze pašvaldības budžetam. Mūsu 
novadā šī situācija ir šāda: Dundagas 
vidusskola no pašvaldības budžeta 
2018. gadā saņēma 287 327 EUR, Kol-
kas pamatskola – 112 250 EUR. Varbūt 
vieglāk uztveramas ir nākamās skaitļu 
attiecības – 2018. gadā pašvaldības fi-
nansējums mēnesī vienam skolēnam 
Dundagas vidusskolā ir 68,60 EUR, Kol-
kas pamatskolā – 261,60 EUR. 

Sabiedrībā ir daudzveidīgi skaidro-
jumi, kas ir kvalitatīva izglītība. Taču šie 
skaidrojumi ir interpretācijas. Nav nor-
matīva, kurā likumdevējs būtu precīzi 
pateicis sabiedrībai, kas jāuzskata par 
kvalitatīvu izglītību. Valsts cenšas defi-
nēt nosacījumus kvalitatīvai izglītībai, 
iedalot tos kvalitatīvajos rādītājos un 
kvantitatīvajos rādītājos. Protams, pār-
liecinošākie ir rādītāji par mācību sa-
sniegumiem valsts pārbaudes darbos, 
obligātajos centralizētajos eksāme-
nos, skolēnu iegūtās godalgas mācību 
priekšmetu olimpiādēs, augstu novēr-
tēti darbi skolēnu zinātniskajās konfe-
rencēs. Skolotāji prasmīgi veido skolē-
nu zināšanu un prasmju kopumu tālākai 
dzīvei un karjerai. Un varbūt laba ilus-
trācija šeit būtu no pašvaldības budžeta 

iedalītais finansējums apbalvojumiem 
Dundagas vidusskolas skolēniem par 
dažādiem sasniegumiem – 3755 EUR. 

Tiek īstenotas IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS 
PAMATNOSTĀDNES 2014.–2020. GA-
DAM. Citāts no šī valsts plānošanas 
dokumenta: “Ministru kabinetam būs 
jānosaka kvalitātes kritēriji, minimāli 
pieļaujamais skolēnu skaits un kritēriji 
maksimāli pieļaujamam izglītojamo skai-
tam klasē.” Ministru kabinets 2018. gada 
11. septembrī pieņēma noteikumus 
“Kritēriji un kārtība, kādā valsts pieda-
lās vispārējās izglītības iestāžu pedago-
gu darba samaksas finansēšanā vidējās 
izglītības pakāpē”. Interesenti var iepa-
zīties ar pietiekami nopietniem uzstā-
dījumiem vidusskolām, kas pakāpeniski 
tiks ieviesti jau no 2020. gada. Tikšanās 
laikā ministrijā pašvaldības pārstāvjiem 
tika teikts, ka izstrādes stadijā ir līdzīga 
satura Ministru kabineta noteikumi par 
pamatizglītības pakāpi, īpaši akcentējot 
7.–9. klases. Šajos noteikumos būšot ie-
kļautas normas, kas stingri reglamentēs 
arī apvienoto klašu veidošanu. 

Pašlaik skolu tīkla sakārtošanā tiek 
aktualizēts modelis, kurā noteikti kvan-
titatīvie kritēriji jeb skolēnu skaits sko-
lā, lai skola varētu saņemt valsts budže-
ta mērķdotāciju: (Skat. tabulu!)

Pieņemtie normatīvie akti, kas ar-
vien vairāk reglamentēs skolas kvanti-
tatīvos rādītājus, jaunā mācību satura 
ieviešana, kas būtiski ietekmēs skolas 
darbību, piemēram, informācijas tehno-
loģiju nepieciešamība jau pirmajā klasē, 
arvien kategoriskāks pieprasījums pēc 
augstiem skolēnu mācību sasniegumiem 
STEM priekšmetos, pedagogu nodroši-
nājums, mūsu priekšstati un nepiecie-
šamība pēc jauniem priekšstatiem – tas 
viss kopā ir pamatīgs izaicinājums mums 
visiem. Iespējams, ka laiks kopīgi mode-
lēt nākotnes skolu. Iespējams, situācija, 
kāda ieskicēta šajā tekstā, ir būtisks pa-
mats nākt kopā un radīt saturīgas atzi-
ņas.

Domes priekšsēdētāja Alda Felta 
paustajā viedoklī Izglītības un zinātnes 
ministrijas speciālisti dzirdēja izpratni 
par situāciju, tajā pašā laikā viņš skaidri 
lika saprast, ka Dundagas novada  iedzī-
votāji dzīvo tieši tur, kur viņi dzīvo, – pie-
tiekamā attālumā no citiem centriem. 
Kamēr skolu darbību reglamentējošie 
noteikumi neparedz izmaiņas, Dundagas 
novada skolas turpina strādāt. 

Dundagas novada 
pašvaldības izglītības speciālists 

Dinārs Neifelds

Dundagas novada skolas turpina strādāt
Gads Kolkas 

pamatsko-
la, 1.–9. 

klase

Dundagas 
vidussko-
la, 1.–9. 

klase

Dundagas 
vidussko-
la, 10.–12. 

klase

2010. 88 288 141

2011. 88 279 119

2012. 79 264 87

2013. 64 250 69

2014. 60 257 61

2015. 61 258 58

2016. 45 259 47

2017. 30 253 48

2018. 35 252 49

2019. 33 264 46

Sākumskola
(1.–6. kl.)

Pamatskola
(1.–9. kl.)

Vidusskola
(10.–12. kl.)

Latvijas pilsētās 
ar vismaz 50 000 
iedzīvotāju

Ne mazāk par 400 
skolēniem

Vismaz 450 skolēni 150+ skolēni,divas 
paralēlklases

Administratīvo  terito-
riju attīstības centros

300 360 Divas paralēlklases ar 
vismaz 20 skolēniem 

katrā

Pagastu teritorijās Vismaz 35 80 Vismaz 45

Teritorijās pie ES 
ārējās robežas

Citas skolas fi liāle, 
vismaz 15

Vismaz 70 Vismaz 30
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SPORTA ZIŅAS
2019. gada 28. septembrī Cēsīs Dundagas U12 grupas zēni pie-

dalījās volejbola turnīrā “Cēsu kauss 2019” un ieguva 1. vietu.
Spēlētāji: Mareks Romanovskis, Harijs Zviedris, Ernests  Napskis, To-

mass Silavs, Mārcis Sudmals, Kārlis Beidiņš, Adrians  Baumanis, Edgars  
Feldbergs, Rūdolfs  Dambergs, Kristers  Šulcs, Ernests  Šmēdiņš, Francis  
Blūmentāls un Ralfs  Engelbergs

Trenere Gundega Lapiņa

27. septembrī Dundagas pilī 
mūsu jaunie šahisti  aizvadīja pir-
mās sacensības jaunajā mācību 
cēlienā, divos dažādos turnīros 
sacenšoti es ar Talsu Valsts ģim-
nāzijas šaha pulciņa audzēkņiem, 
kuri kopš pagājušā gada saucami 
par mūsu tuvākajiem kaimiņiem 
– šaha draugiem.

Spēcīgākajā turnīrā sacentās 
IV sporta klases šahisti  ar divu III 
sporta klases šahistu līdzdalību. 
Beigu tabula atainoja spēku sa-
mēru: 1. vietā dundadznieks Emīls 
Grīnerts ar 6 punkti em no 7  iespē-
jamajiem, 2. vietā – Emīls Ķiršak-
mens, 3. vietā – Jēkabs Zvans. Gan 
Emīlam, gan Jēkabam pa 5 punk-

Olimpiskā diena Dundagas vidusskolā

Eiropas Sporta nedēļa Dundagas novadā

20. septembrī visā Latvijā 768 
norises vietās norisinājās “Olim-
piskā diena 2019”, kas pulcēja 
vismaz 150 000 dalībnieku no 101 
Latvijas pašvaldības un pilsētas. 
Arī Dundagas vidusskola bija šo 
dalībnieku skaitā.

Pie mums Olimpiskā diena no-
ritēja ti eši tā, kā par to vēstī ts viet-
nē www.olimpiade.lv: “Vienlaicīgi 
visās Latvijas “Olimpiskās dienas 
2019” norises vietās pasākums sā-
kās ar olimpisko rīta vingrošanu, 
kuras mērķis ir dalībniekus pamodi-
nāt un sagatavot turpmākās dienas 
akti vitātēm, kā arī atgādināt par 
pareizi veiktu rīta vingrošanu kā 
ļoti  svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Pa-
pildus vienojošajiem pasākumiem 
organizētāji Olimpiskās dienas no-
rises vietās bija izstrādājuši savu 
individuālo pasākumu programmu, 
lai plašāk popularizētu olimpiskos 
sporta veidus un olimpiskās idejas.”

Dundagas vidusskolas pagal-
mā vispirms pulcējāmies kopīgai 
vingrošanai. Visus uzrunāja sporta 
skolotāja Una Sila, skolas direkto-
re Aiga Štrausa un pagasta sporta 
organizatore Andžela Lepere. Tad, 
skanot mūzikai, izkustējāmies vin-
grojumu kompleksā, ko izpildīja 
Olimpiskās dienas dalībnieki visā 
Latvijā.

Pēc tam sekoja mūsu sko-
las sporta skolotāju sagatavotās 
sporti skās akti vitātes. 1.–4. klašu 
skolēniem tās noti ka Mazās sko-
las ēkā, kur viņi pa klašu grupām 
piedalījās stafetēs. Vispirms stafe-
tes bija 1.–2. klašu skolēniem, pēc 
tam 3.–4. klašu audzēkņiem. Sta-
fetēs ti ka akcentēti  un popularizē-
ti  sporta veidi ar bumbu. Bija šā-
das stafetes: “Basketbola bumbas 
meti ens grozā”, “Bumbas padoša-
na kolonnā”, “Basketbola bumbas 
piespēles caur apli”, “Bumbas pa-
došana apļos”, “Basketbola bum-

bas piespēles kapteinim”.
Mazajā skolā Olimpiskās dienas 

noslēgumā bija gan putras ēšana 
spēka un enerģijas atgūšanai (mūsu 
skolā tā jau ir tradīcija), gan apbal-
vošana, kurā piedalījās arī Andžela 
Lepere.

1. vietu sākumskolas grupā ie-
guva 4.b klase, 2. vietu – 4.a klase, 
3. vietu – 3.b klase.

Stafetes organizēja un vadīja 
sporta skolotāja Gundega Lapiņa. 
Sporti sko akti vitāšu norisē viņai pa-
līdzēja klašu audzinātāji.

5.–12. klašu skolēni sportoja 
gan Lielās skolas sporta zālē, gan 
stadionā. Katrai klasei rotācijas kār-
tī bā bija jāpiedalās deviņās sporta 
“stacijās” gan ar lielām, gan mazām 
bumbām (tās metot un ripinot, lie-
kot u.tml.), gan būvējot “fi gūras” un 
izpildot citus uzdevumus. Tika attī  s-
tī ta komandu kopības sajūta un sa-
darbība, arī precizitāte un veiklība. 
Katrā “stacijā” komandas saņēma 
punktus (ti ka fi ksēts laiks).

Olimpiskā diena arī Lielajā skolā 
noslēdzās ar apbalvošanu un pēc 
tam – ar putras ēšanu.

5–6. klašu grupā 5.b klase iegu-
va 1. vietu, 6.b klase – 2. vietu, 6.a 
klase – 3. vietu. 7.–8. klašu grupā 
1. vietu izcīnīja 8.b klase, 2. vietu 
– 8.a klase, 3. vietu ieguva/dalīja 
abas 7. klases. 9.–12. klašu grupā 
1. vietu ieguva 11. klase, 2. vietu – 
10. klase, 3. vietu – 9.b klase.

Lielajā skolā Olimpiskās die-
nas akti vitātes organizēja un vadīja 
sporta skolotāja Una Sila, viņai pa-
līdzēja skolotāji ti esneši, kas vadīja 
katru atsevišķo sporta “staciju”.

Paldies Olimpiskās dienas da-
lībniekiem un organizatoriem! 
Paldies sporta skolotājiem un viņu 
palīgiem! Paldies par gardo putru 
virtuves kolektī vam!

Dundagas vidusskolas 
skolotāja Evita Zoltāne

Šaha sacensību gads sācies ar uzvarām

ti em, bet Emīlam 2. vietu deva pa-
nākums savstarpējā cīņā. 

Iesācēju turnīrā gan meiteņu, 
gan zēnu konkurencē pirmajās 
divās vietās ierindojās mājinieki. 
Meitenēm 6 punktus no 7 ieguva 
Marija Hanna Kristi ņa, par pun-
ktu mazāk Katrīnai Sārai Kristi ņai. 
Zēniem pirmais arī ar 6 punkti em 
Kārlis Beidiņš, bet 2. vietu ar 4 
punkti em ieguva Valters Napskis. 
Marija un Kārlis izpildīja IV sporta 
klases normu.

Labākie šahisti  ieguva skaistus 
diplomus un saldumu balvas. Pal-
dies pils atsaucīgajai saimei par 
mājīgo uzņemšanu!
Šaha pulciņa vadītājs Alnis Auziņš

Pirmais trijnieks spēcīgāko šahistu grupā: dun-
dadznieki Emīls Ķiršakmens, Emīls Grīnerts un 
Jēkabs Zvans. 

Labākais zēnu trio iesācēju grupā: dun-
dadznieki Kārlis Beidiņš, Valters Napskis 
un talsenieks Kistens Oskirko. 

Otrās vietas ieguvēja meiteņu 
konkurencē iesācēju grupā 
Katrīna Sāra Kristiņa. 

No 23. līdz 30. septembrim Dundagā norisinājās 
Eiropas Sporta nedēļa. Latvijā tā ti ek organizēta jau 
piekto gadu, un tās mērķis ir mainīt iedzīvotāju pa-
radumus un aicināt būt fi ziski aktī viem.  

Sports un fi ziskās akti vitātes ievērojami paaugsti -
na Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti . Tomēr fi ziskās 
akti vitātes līmenis pašlaik nav pieti ekami augsts un 
dažās valstī s pat pazeminās. Eiropas Sporta nedēļas 
mērķis ir mainīt šo situāciju. Nepieti ekama fi ziskā 
akti vitāte ne ti kai negatī vi ietekmē sabiedrību un 
cilvēka veselību, bet rada arī ekonomiskas izmaksas. 
Turklāt sportošana var veicināt iecietī bu eiropiešu 
vidū un radīt pilsonības izjūtu. Sporta kā sociālās in-
tegrācijas līdzekļa lomas sti prināšana palīdz risināt 
pašreizējās problēmas Eiropas sabiedrībā.  

Dundagas novadā bija iespējams apmeklēt čet-
rus sporti skus pasākumus: fi tnesa, zumbas un novu-
sa vakarus Kolkā, kā arī noslēdzošo pasākumu “Spēka 
diena”.

Nedēļas garumā sportoja dažāda vecuma da-
lībnieki. Milzīgs prieks par kopā pavadīto laiku, kad 
ikviens varēja uzlabot savu veselību un fi zisko saga-
tavotī bu. Par “Spēka dienu” lielu interesi izrādīja ti eši 
bērni un jaunieši, par ko ir liels prieks, jo tā ir mūsu 
visu nākotne. Paldies visiem interesenti em un ti em, 
kas uzdrīkstējās izkāpt no savas komforta zonas.

Dundagas novada sporta organizatore 
Andžela Lepere

FOTO AUTORE ANDŽELA LEPERE

MAIJAS AVENIŅAS FOTO

FOTO NO DUNDAGAS VIDUSSKOLAS VOLEJBOLA FOTOALBUMA



2019. gada OKTOBRIS8  DUNDADZNIEKS

CMYK

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. 9 (248).  2019. gada oktobris.

“Līderes kods” atklāj trešo sezonu ar 
viesošanos pie Dundagas novada līderēm

(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Laiks pagāja, aplūkojot tel-

pas, baudot svētku kliņģeri, 
malkojot tēju un sarunājoties. 
Bērni ātri vien atrada sev nodar-
bošanos: meitenes veidoja leļļu 

“Mājas” ir atvērtas!

frizūras un spēlējās, mazākie 
zēni būvēja mājas, bet lielākie 
iemēģināja roku novusa spēlē. 
Turklāt viņiem bija īpaša privi-
lēģija uzspēlēt ar novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku! Var-

būt kādreiz viņš būs jāuzaicina 
uz novusa sacensībām “Mājās”.

Pirmajā dienā, kad centriņš 
bija atvērts arī bērniem, tas pār-
vērtās par bišu stropu – te ap-
grozījās ap sešdesmit skolēnu. 
Nepaspēju saskaitīt, bet domā-
ju, ka labu laiku te bija vismaz 
četrdesmit apmeklētāji, taču 
katrs atrada sev vietu un tur arī 
darbojās.

Par to, ka “Mājas” jau piec-
padsmit gadus var pēc stundām 
uzņemt 1.–5. klašu skolēnus un 
viņiem ir iespēja saturīgi pavadīt 
laiku, pateicība pienākas Dunda-

gas novada domei, jo tā centriņu 
visu šo laiku ir atbalstījusi dažā-
dos veidos. Zīmīgi, ka izpilddi-
rektore Janita Vanda Valtere ir 
kļuvusi gan par bērnudārza gru-
piņas “Skudriņas”, gan par jauno 
“Māju” krustmāti.

Paldies par palīdzību jauno 
telpu iekārtošanā sakām Saim-
nieciskā dienesta vadītājam 
Andrim Kojro un viņa darbinie-
kiem – Laurim Kojro, Modrim 
Šilbergam un Andim Upītim, kā 
arī viņa palīgiem!

Dundagas bērnu dienas 
centra vadītāja Diāna Siliņa

FOTO AUTORS VISVALDIS BIEZBĀRDIS

Ar Dundagas novada uz-
ņēmēju un vadītāju ti kšanos 
26. septembrī Dundagas pilī 
biedrība “Līdere” uzsāka domnī-
cu sērijas trešo sezonu Latvijas 
novados – “Līderes kods”. 

“Līderes kods” ir uzņēmēju 
biedrības “Līdere” iniciēta, attī  s-
tī ta un virzīta diskusiju platf orma 
vērtī bu nozīmes atjaunotnei uz-

ņēmējdarbībā un sabiedrībā. Tās 
mērķis ir dokumentēt mūsu laik-
meta Latvijas sievietes uzņēmējas 
spēka formulu: dzīves un darba 
pamatprincipus jeb līderes vērtī -
bu kodu. Divās iepriekšējās sezo-
nās “Līderes kodā” savas vērtī bas 
jau noguldījušas 357 uzņēmējas.

Dundaga kopīgajā vērtī bu pūrā 
sniedza ļoti  izsvērtas, dzīves un dar-

ba rūdījumā izsijātas atziņas. Ar ie-
dvesmojošiem pieredzes stāsti em 
dalījās uzņēmējas Elma Zadiņa, 
Dženeta Marinska, Jolanta Derkvi-
ca, Gunita Tropiņa un Evita Laukš-
teine. Savas svarīgākās vērtī bas no-
sauca visas domnīcas dalībnieces.

Pasākumu atklāja biedrības 
“Līdere” valdes priekšsēdētāja 
Aiva Vīksna, aicinot biznesa cī-

ņās nepazaudēt cilvēciskās īpašī-
bas. Savukārt Dundagas novada 
domes priekšsēdētājs Aldis Felts 
atgādināja par to, cik svarīgi gan 
uzņēmējdarbībā gan dzīvē palikt 
godīgam, uzti cīgam sev, saviem 
principiem. 

Par nesavtī gu ieguldījumu pa-
sākuma tapšanā biedrība “Līdere” 
vēlas teikt īpašu paldies Ziemeļ-
kurzemes Biznesa asociācijas ko-
ordinatorei Guntai Abajai. Tāpat 
liels paldies visām 29 aktī vajām 
Dundagas novada dāmām, kuras 
atrada laiku saulainajā pēcpus-

dienā, lai sanāktu kopā un sniegtu 
savu artavu Latvijas kopīgajā uz-
ņēmēju līderu kodā.

Pasākuma noslēgumā domnī-
cas moderatore, biedrības “Līde-
re” valdes locekle Māra Špicberga 
atzina, ka viena no lielākajām vēr-
tī bām ir apzināti es katram savas 
vērtī bas un neizmainīt tās sīknau-
dā. Palikt vienmēr uzti cīgiem sa-
vie m ideāliem novēlam ne vien 
uzņēmējām, bet visiem Dundagas 
novada iedzīvotājiem.

Biedrības “Līdere” valdes 
locekle Māra Špicberga


