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Aizvadītais gads Dundagas
novada Dzimtsarakstu nodaļā
Dzimtsarakstu nodaļa ir tā vieta, kur tiek izdarīts pirmais ieraksts
reģistrā par cilvēka ienākšanu šajā
pasaulē, vēlāk – par laulību, bērnu
dzimšanu un visbeidzot, kad viņš
atstājis šo pasauli. Tāds apaļš cikls.
Turklāt šie reģistri tiek glabāti mūžīgi, jo arī nākamo paaudžu pēcnācējiem nereti rodas vajadzība
pierādīt savus radurakstus.
Februārī apritēs 99 gadi, kopš
Latvijas Satversmes sapulce pieņēma likumu par civilstāvokļa
aktu reģistrāciju.
Dzimtsarakstu nodaļā 2019.
gadā kopumā sastādīti 100 civilstāvokļu reģistri.

Bērniņa nākšana pasaulē
2019. gadā reģistrēta 31 dzimšana – 10 meitenes un 21 zēns,
kas ir par 8 mazuļiem vairāk nekā
pērn. Tāpat kā 2018. gadā, arī
gadu iepriekš divi zēni no kopskaita papildinājuši Kolkas pagasta iedzīvotāju pulku. Visvairāk bērniņu
dzimuši februārī un decembrī, savukārt aprīlī, maijā, jūnijā un oktobrī – pa vienam bērniņam.
Aizvadītajā gadā vienā ģimenē
sagaidīti dvīņi.
(Nobeigums 7. lpp.)

Godam aizvadīts vecais gads!
2019. gada nogalē seniori
kopā ar saviem draugiem atpūtās kluba “Sendienas” organizētajā gada noslēguma pasākumā.
“Sendienu” vadītāja Irma Beņislavska, uzrunājot klātesošos,
vēlēja:
“Skrien minūtes, stundas, un
dienas joņo – aizsteidzas laiks…
un tu, cilvēk, tam līdzi steidzies... Bet vai vienmēr tas izdodas? Laiku jau nevar apsteigt,
tas vienmēr būs tev priekšā. Ir
jau pagājis tas laiks, kad likās,

ka vari pat derības slēgt ar vēju,
kurš kuru noskries… Bet laiks ir
nepielūdzams – tas izdara savas
korekcijas tavā dzīvē, tevī pašā...
un, skat, jau ikdienas soli lēnāk,
ar apdomu liec, lai no laika neatpaliec, kurš tev vēl dots, lai
vari šos mirkļus skaisti izdzīvot.
Ir jābūt pateicīgam Dievam par
katru dāvāto stundu, dienu un
ar prieku sirdī, dvēselē jāvada
tās...
Un tad tu sāc domāt, prātot
un izvētīt savu dzīvi tā, kā mēdz
vētīt sēnalas no graudiem nost,

līdz beidzot saproti, kas ir tavas
dzīves prioritāte. Kāds varbūt
sacīs – es pats! Daļēji jau var arī
tam piekrist, bet... tava prioritāte ir – tavi mīļie tev līdzās un
apkārt ik dienu. Tā ir ģimene,
bērni un mazbērni, un gādīgs un
saprotošs vīrs vai sieva – tā ir tā
DZĪVES VĒRTĪBA!
Ir arī draugi – īsti, patiesi,
kuriem vienmēr svarīgs tu būsi.
Visiem silti novēlu, lai Dievs to
ceļu svētī, pa kuru ikdienā iet!”
(Nobeigums 5. lpp.)
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Komiteju un domes sēdes

DOMES ZIŅAS
19. decembra
domes sēdē

v Apstiprināja Kolkas tautas
nama vadītāju Ilonu Onzuli par
Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju uz laiku
līdz 31.01.2020. un nolēma izsludināt vakanci uz Kolkas pagasta
pārvaldes vadītāja amata vietu uz
noteiktu laiku ar pieteikšanās termiņu līdz 24.01.2020.
v Nolēma norakstīt izdevumos
ilglaicīgo debitoru parādus Kolkas
pagasta pārvaldei – 482,75 eiro.
v Apstiprināja Dundagas novada domes 2019. gada 19. decembra saistošos noteikumus Nr.17
“Par Dundagas novada pašvaldības
2019. gada budžeta grozījumiem”.
v Iekļāva 2020. gada budžeta
projektā dotāciju 1500 eiro Kurzemes plānošanas reģionam.
v Nolēma neizmantot atpakaļpirkuma līguma iegādes priekšrocības automašīnai “DACIA LODGY FB 3555”. Uzdeva Iepirkumu
komisijai sagatavot automašīnas
iepirkuma dokumentāciju un izsludināt iepirkumu par septiņvietīgu minivenu līdz 23500 eiro vērtībā operatīvajā līzingā.
v Iekļāva 2020. gada budžeta
projektā dotāciju 25 940 eiro SIA
“Kolkas ūdens” darbības nodrošināšanai.
v Nolēma 2020. gadā palielināt SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitālu, iekļaujot 2020. gada budžeta projektā 23 400 eiro.
v Piešķīra senioru apvienībai
“Sendienas” 1200 eiro, Dundagas
invalīdu kopai “Cerība” – 969,80
eiro un Kolkas senioru apvienībai
“Sarma” – 1000 eiro saskaņā ar
iesniegtajiem pasākumu plāniem
2020. gadam.
v Iekļāva 2020. gada budžeta
projektā 16 284 eiro Dundagas
Bērnu dienas centram “Mājas”
deleģēto uzdevumu izpildei.
v Pagarināja deleģēšanas
un nomas līgumu starp Dundagas novada pašvaldību un SIA
“Dundagas veselības centrs” līdz
2020. gada 31. decembrim.
v Iekļāva 2020. gada budžeta projektā 68 828 eiro ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai
vienpadsmit personām un 7823
eiro rentgena pakalpojumu nodrošināšanai SIA “Dundagas veselības centrs”.
v Apstiprināja valsts budžeta
mērķdotācijas sadalījumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām: Dundagas vidusskolai –
361 880 eiro, Kolkas pamatskolai –
42 568 eiro un pirmsskolas izglītības
iestādei “Kurzemīte” – 50 528 eiro.
v Apstiprināja valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības
programmu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām:

Dundagas vidusskolai – 12 973,44
eiro, Kolkas pamatskolai – 2387,68
eiro un Dundagas Mākslas un mūzikas skolai – 3190,88 eiro.
v Apstiprināja valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
par viena kolektīva sagatavošanu:
jauktā kora diriģentei – 794,00
eiro, senioru deju kolektīvu vadītājai – 794,00 eiro, folkloras kopas “Laula” vadītājai – 397 eiro;
par divu kolektīvu sagatavošanu:
Dundagas Mākslas un mūzikas
skolas Kolkas nodaļas un Kolkas
tautas nama koklētāju ansambļu
vadītājai – 1588 eiro.
v Nolēma veikt grozījumus
Dundagas novada pašvaldības
amatu klasiﬁcēšanas katalogā iestādes “Kultūras pils” darbiniekiem.
v Noteica nekustamā īpašuma “Maija iela 2” dzīvoklim Nr.16
statusu “speciālistam izīrējamā
dzīvojamā telpa” un slēdza ar personu līgumu par īres tiesībām uz
laiku līdz 18.12.2022.
v Piekrita telpu nomas tiesību maiņai SIA “Sproģes aptieka
“Baibas”” un Ilzei Reifeldei nekustamajā īpašumā “Zītari”.
v Veica grozījumus Dundagas
vidusskolas nolikumā.

19. decembra
ārkārtas domes sēdē
v Pieņēma saistošos noteikumus Nr.18 “Grozījumi Dundagas
novada domes 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos
Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums””.

2020. gada 9. janvāra
domes sēdē nolemtais
v Dundagas novada pašvaldībā 2019. gada 30. decembrī tika
saņemts LR Centrālās vēlēšanu komisijas 27.12.2019. rīkojums Nr.173
“Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, kurā noteikts
novadu domēm līdz 2020. gada
10. janvārim noteikt parakstu vākšanas vietas, lai nodrošinātu parakstu
vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un
novada domes vēlēšanu likumā”
un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu.
v Novada dome ar lēmumu noteica, ka Dundagas novadā parakstu
vākšanas vieta būs Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā
Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Linda Pavlovska-Dišlere
Domes sēžu lēmumi, protokoli
un audioieraksti pieejami
http://www.dundaga.lv/lv/
pasvaldiba/sedes/
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Plkst. 13.00
Plkst. 10.00
Plkst. 10.00

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

Cienījamie iedzīvotāji!
Atgādinām, ka, atsaucoties uz jūsu vēlmi tikties, lai apspriestu
aktualitātes saistībā ar pašvaldības darbu, pēc 2020. gada pašvaldības budžeta apstiprināšanas organizēsim tikšanos ar iedzīvotājiem.
Lai šī tikšanās būtu ar saistošu saturu, kā arī produktīva un
konstruktīva visām iesaistītajām pusēm un nodrošinātu precīzas un
izsmeļošas atbildes, lūdzam jums interesējušos jautājumus iesūtīt
e-pastā zinas@dundaga.lv vai rakstiski iesniegt Dundagas novada
pašvaldības kancelejā līdz 21. februārim.
2020. gada 3. februārī no plkst.
11.00 līdz 16.00 Dundagas pils mazajā zālē barikāžu dalībnieki varēs
saņemt barikāžu dalībnieka apliecības.
Aicinām pieteikties līdz 29. janvārim, zvanot pa tālruni 22021270.
1991. gada barikāžu dalībnieka
apliecība ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalībnieka statusu.
To var iegūt personas, kas ir reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un
saņēmušas kādu no apbalvojuma
veidiem – Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu.
Apliecība paredzēta uzrādīšanai
Latvijas Republikas valsts un pašvaldību iestādēs saskaņā ar likumu
“Par 1991. gada barikāžu dalībnieku
statusu”. Pašvaldība ir tiesīga savos
saistošajos noteikumos apliecību
ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem
piešķirt sociālās garantijas, dažādas
atlaides un atvieglojumus.
Ierodoties uz apliecības saņemšanu, līdzi jābūt Piemiņas
zīmes apliecībai vai Pateicības
rakstam (oriģinālam vai kopijai) un
personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).
Tie barikāžu dalībnieki, kuri vēl
nav reģistrējušies un ieguvuši kādu
no apbalvojumiem, apliecību iegūt
nevarēs. Par reģistrēšanās kārtību
interesēties 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībā.

1991. gada barikāžu dalībnieka
statusa apliecības izdošanas kārtība:
v uzrāda darbiniekam apbalvojuma dokumentu vai pašu apbalvojumu, pasi vai ID karti, darbinieks
sagatavo dokumentu kopijas;
v aizpilda iesniegumu par sta-

Bāriņtiesa aicina pieteikties!
Jo vairāk dodam
citiem, jo vairāk saņemam no pasaules.
Ja vēlies dot bērniem pašu svarīgāko – ĢIMENI,
bāriņtiesa aicina pieteikties
AIZBILDŅU, AUDŽUĢIMEŅU,
ADOPTĒTĀJU apmācībām.
Zvanot uz tālruņa numuriem 63237854 un 20220495
vai tikšanās laikā bāriņtiesas
telpās Pils ielā 5, Dundagā,
Dundagas pagastā, Dundagas
novadā, var saņemt atbildes uz
neskaidrajiem jautājumiem.
Dundagas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja Daina Dēvita

tusa apliecības saņemšanu;
v iesniedz darbiniekam reģistrācijai iesniegumu, pases kopiju un
apbalvojuma dokumenta kopiju;
v pēc uzaicinājuma rindas kārtībā iet nofotografēties;
v saņem 1991. gada barikāžu
dalībnieka statusa apliecību.

VIETĒJO INICIATĪVU PROJEKTU REALIZĀCIJA NOSLĒGUSIES
Biedrība “Randalist” ar pašvaldības ﬁnansiālu atbalstu realizēja projektu “Mazirbes speciālās skolas sastāvā
esošās būves “Saimniecības ēka – muzejs” telpu vizuālā
tēla uzlabošana”.
Telpu vizuālās uzlabošanas gaitā tika attīrīti griesti, saremontētas un pārkrāsotas sienas un atjaunota grīdas virskārta.
Pēc projektā paveiktajiem darbiem telpas ir ieguvušas
pievilcīgu izskatu un ir piemērotas lībiešu kultūrvēsturisko
priekšmetu, grāmatu, laikrakstu izstādīšanai, mākslas izstāžu un kultūras pasākumu rīkošanai, tādējādi kļūstot par vēl
vienu tūrisma apskates objektu Dundagas novadā.
Darbus veicām pašu un atbalstītāju spēkiem sabiedriskā kārtā. Mīļš paldies visiem čaklajiem rūķiem – Ainai, Arvim, Arkādijam un Valdai, bet īpaši vēlamies pateikties Ellai, Ievai un Arvidam par ieguldījumu projekta realizēšanā.
Biedrības “Randalist” valdes priekšsēdētāja
Veronika Millere
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
DUNDAGAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.18.

APSTIPRINĀTI
ar Dundagas novada domes
sēdes lēmumu Nr.366 (protokols Nr.18., 1. p.)
2019. gada 19. decembrī.

“Grozījumi Dundagas novada domes
2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.47
“Dundagas novada pašvaldības nolikums””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
1. punktu un 24. pantu.
Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošajos
noteikumos Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.
Svītrot 7. punktu;
2.
Svītrot 10.6. apakšpunktu;
3.
Svītrot 13.1.4. apakšpunktu;
4.
Svītrot 13.1.11. apakšpunktu;
5.
Svītrot 13.1.16. apakšpunktu;
6.
Papildināt 13.1. apakšpunktu ar 13.1.17. apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.1.17. Trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanas komisija”;
7.
Izteikt 95. punktu šādā redakcijā:
“95. Iedzīvotāju pieņemšana tiek rīkota šādā kārtībā:
95.1. Domes priekšsēdētājs rīko iedzīvotāju pieņemšanu ne retāk kā divas reizes mēnesī. Informācija par iedzīvotāju pieņemšanas datumu, laiku un
vietu tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.dundaga.lv un centrālās
administrācijas telpā, kas ir pieejama ikvienam iestādes apmeklētājam, vismaz divas nedēļas pirms iedzīvotāju pieņemšanas.
95.2. Domes deputāts rīko iedzīvotāju pieņemšanu ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos. Informācija par iedzīvotāju pieņemšanas datumu, laiku un
vietu tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.dundaga.lv un centrālās
administrācijas telpā, kas ir pieejama ikvienam iestādes apmeklētājam, vismaz divas nedēļas pirms iedzīvotāju pieņemšanas.
95.3. Pašvaldības izpilddirektors rīko iedzīvotāju pieņemšanu ne retāk kā
divas reizes mēnesī. Informācija par iedzīvotāju pieņemšanas datumu, laiku
un vietu tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.dundaga.lv un centrālās administrācijas telpā, kas ir pieejama ikvienam iestādes apmeklētājam,
vismaz divas nedēļas pirms iedzīvotāju pieņemšanas.
95.4. Pašvaldības iestāžu vadītāji un šo iestāžu amatpersonas rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retāk kā vienu reizi mēnesī attiecīgās iestādes telpās. Informācija par iedzīvotāju pieņemšanas datumu un laiku tiek publicēta pašvaldības tīmekļa
vietnē www.dundaga.lv un attiecīgās iestādes telpā, kas ir pieejama ikvienam iestādes apmeklētājam, vismaz divas nedēļas pirms iedzīvotāju pieņemšanas.”
Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts

Paskaidrojuma raksts

Dundagas novada domes 2019. gada 19. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr.18 “Grozījumi Dundagas novada domes
2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.47
“Dundagas novada pašvaldības nolikums””
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai nodrošinātu lietderīgu pašvaldības administrācijas darbu, lai precizētu pašvaldības struktūru un lai grozītu amatpersonu rīkoto iedzīvotāju pieņemšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums.
2.1. “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 45. panta piektā daļa nosaka, ka informāciju par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbadienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicē attiecīgās iestādes mājaslapā internetā vai, ja tas noteikts tiesību
aktā, augstākas iestādes mājaslapā internetā.Dundagas novada domes 2010.
gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības
nolikums” (turpmāk arī – pašvaldības nolikums) 7. punktā norādīta informācija
par atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka likums paredz informācijas par deleģētajiem uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu publicēšanu tīmekļa vietnē. Šādos apstākļos nav lietderīgi šādu informāciju publicēt arī pašvaldības nolikumā, jo
mērķis – sniegt informāciju – tiek sasniegts, jau veicot likumā noteikto publicēšanu.
Šī iemesla dēļ svītrojams 7. punkts.
2.2. Ir mainījusies pašvaldības struktūra. Lai pašvaldības nolikumā tiktu
norādīta faktiskajiem apstākļiem atbilstoša pašvaldības struktūra, nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus pašvaldības nolikuma punktos.
Šī iemesla dēļ svītrojami 10.6., 13.1.4., 13.1.11. un 13.1.16. apakšpunkti.
Savukārt 13.1. apakšpunkts papildināms ar 13.1.17. apakšpunktu.
2.3. Lai grozītu iedzīvotāju pieņemšanas kārtību, nepieciešams izdarīt
attiecīgus grozījumus pašvaldības nolikuma 95. punktā. Atzīmējams, ka iedzīvotāju/apmeklētāju pieņemšanu regulē ne tikai “Republikas pilsētas domes
un novada domes deputāta statusa likuma” 10. panta 3. punkts (jautājumā
par deputātu rīkotām iedzīvotāju pieņemšanām), bet arī “Iesniegumu likuma”
8. panta otrā un ceturtā daļa (jautājumā par citu amatpersonu un darbinieku
rīkotām apmeklētāju pieņemšanām).
Šī iemesla dēļ 95. punkts tiek izteikts jaunā redakcijā.
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.
Informācija par deleģētajiem uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumiem
tiks publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē. Bet turpmāk nebūs jāgroza pašvaldības nolikums deleģēšanas jautājumu izmaiņu gadījumā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav notikušas.
Domes priekšsēdētājs A. Felts
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VIETĒJO INICIATĪVU PROJEKTU REALIZĀCIJA NOSLĒGUSIES
Pateicoties Dundagas novada
pašvaldības izsludinātajam vietējo iniciatīvu projektu konkursam
“Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”, biedrība “Dundangas
Sendienas” ar pašvaldības ﬁnansiālu atbalstu īstenojusi projektu
“Publiskas atpūtas un maltītes
ieturēšanas brīvā dabā vietas
labiekārtošana dārzkopības sabiedrības “Ievlejas” teritorijā
Dundagā, II kārta”.
Teritorija atrodas nekustamajā īpašumā “Apbūves zeme” pie
Ievleju mazdārziņiem.
Projekta mērķis – uzlabot
Dundagas novada iedzīvotāju dzīves vidi, turpinot veidot publiski
pieejamu atpūtas un maltītes ieturēšanas brīvā dabā vietu bērniem, pieaugušajiem, tūristiem
un atpūtniekiem Dundagā, ievērojot ugunsdrošības noteikumus.
2017. gadā projekta I kārtas
laikā izdarīti šādi darbi – zemes
virskārtas norakšana, izlīdzināšana, grants un smilts maisījuma
laukuma 7X5 m platībā izveide,
laukuma malu nostiprināšana,

ugunskura vietas izveide.
2019. gadā projekta II kārtas
laikā izdarīti šādi darbi – laukuma
līmeņošana ar smilts un grants
maisījumu, laukuma 7X5 m platībā bruģēšana. Darbus veica SIA
“Tilžas”.
Lai varētu pilnvērtīgi atpūsties

piknika zonā, vēl nepieciešams
ierīkot soliņus, galdu, atkritumu
urnu, vietu malkas novietnei, kā
arī realizēt citas ieceres, kas saistītas ar vietas labiekārtošanu.
Biedrības “Dundangas
Sendienas” priekšsēdētāja
Gundega Lapiņa

Biedrība “Visvīdale” arī 2019.
gadā piedalījās pašvaldības izsludinātajā vietējo iniciatīvu projektu konkursā. Šis ir jau piektais
projekts, kuru biedrība realizējusi.
Šoreiz galvenais akcents tika
likts uz jau iepriekšējos projektos
izveidoto vides objektu atjaunošanu, kā arī turpinājām labiekārtot apkārtni pie Vīdales skolas.
Atjaunojām grants seguma taciņu, kas ved uz tūrisma informācijas stendu Vīdales centrā.
Šeit atrodas arī jau iepriekšējos projektos uzstādītais karoga
masts. Šajā projektā tika iegādāti
divi valsts karogi, lai varētu nodrošināt nomaiņu, kad tā būs vajadzīga.
Vēl par projekta ﬁnansējumu
tika izgatavots 2,5 m garš galds un
divi soli, kurus novietojām Vīdales
skolas dārzā. Turpat izveidojām

improvizētu skatuves vietu, ko
apstādījām ar dekoratīviem stādiem. Vasarā Vīdales skolas dārzā
notiek biedrības rīkotie pasākumi.
Ir patīkami, ja tie notiek sakārtotā
vidē. Šogad ir iecere Vīdalē rīkot
Baltā galdauta svētkus.

Paldies visiem biedrības biedriem un pārējiem Vīdales aktīvistiem, kuri piedalījās projekta
īstenošanā un citos Vīdales sakopšanas darbos.
Biedrības vārdā
Janīna Grīnvalde
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AKTUALITĀTES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “KURZEMĪTE”

PII “Kurzemīte” pievienojusies Džimbas drošības programmai

Džimbas drošības programmas nodarbībās pirmsskolas
bērni interesantā un aizraujošā
veidā apgūs personiskās drošības
jautājumus saskarsmē ar citiem
cilvēkiem.
Bērni mācīsies, ka viņu ķermenis pieder tikai un vienīgi
viņiem, uzzinās, kas ir labs un
slikts pieskāriens, mācīsies atšķirt labus noslēpumus no sliktiem. Tie ir tikai daži jautājumi,
uz kuriem ne vienmēr vecāki
un pedagogi zina, kā bērnam
saudzīgā veidā atbildēt, tāpēc
atbildes sniegs Džimba, speciāli

radīts tēls, kas palīdzēs atpazīt
situācijas, kurās varētu draudēt
briesmas. Programmā vecākiem
piedāvāsim dažādus materiālus, kurus varēs izmantot mājās sarunās ar bērnu. Metodes,
ar kurām darbosimies Džimbas
drošības programmā, ir interaktīvas, pārbaudītas un darbojas
efektīvi. Sarežģītas un mulsinošas lietas bērni mācīsies izprast
caur mūziku, rotaļām, ﬁlmiņām
un lomu spēlēm vienkārši un dabiski.
Džimbas drošības programmas deviņu nodarbību cikls bēr-

niem sākās pērnā gada decembrī
un norisināsies līdz šā gada martam.
Nodarbības vada Džimbas
drošības aģente Mudīte Jurča.
1. nodarbība. Personiskā
drošība attiecībās ar citiem cilvēkiem.
2. nodarbība. Es esmu es.
3. nodarbība. Esi uzmanīgs –
esi drošs!
4. nodarbība. Ja tev briesmas
draud, sauc palīgā!
5. nodarbība. Vispirms pasaki,
tikai tad ej!
6. nodarbība. Mans ķermenis
ir tikai mans!
7. nodarbība. Pieskārieni un

noslēpumi.
8. nodarbība. Drosme draudzēties.
9. nodarbība. Mani nevar pie-

muļķot, jo esmu gudrs!
Sīkāka informācija vietnes
www.dzimba.lv vecāku un profesionāļu sadaļā.

PII “Kurzemīte” aicina vecākus!
Esiet laipni aicināti uz individuālajām sarunām ar grupu skolotājām par jūsu bērna mācību sasniegumiem pirmajā pusgadā. Sarunās
varēsiet iegūt informāciju par bērna attīstību un izaugsmi. Ar sarunu
laikiem varat iepazīties pirmsskolā.
Mēs strādājam jūsu bērnu sasniegumiem. Tie būs viņu sasniegumi pasaulē.
Pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte”
vadītājas vietniece izglītības jomā Inga Blūmentāle

Labdarības projekti daudzbērnu ģimenēm
Dundagas novada Sociālais
dienests pagājušā gada oktobrī un decembrī piedalījās divos
labdarības projektos, kuros tika
iesaistītas Dundagas novada
daudzbērnu ģimenes.
Oktobrī Talsu novada fondā
tika realizēts projekts “Paši VARAM – paši DARĀM 2019”. Šajā
projektā piedalījās 16 Dundagas
novada daudzbērnu ģimenes. Jau
laikus tika noskaidrots, vai ģimenes vēlas saņemt augļu kociņus
un ogu krūmus. Katra ģimene saņēma 3–5 izvēlētos stādus, ar ko
papildināt savus mazdārziņus.
Decembrī Dundagas novada
daudzbērnu ģimenēm bija iespēja
piedalīties SIA “Orkla Confectio-

nery & Snacks Latvija” organizētā
projektā “”Laimas” labdarības namiņš”. 25 daudzbērnu ģimenēm,
kuras piedalījās šajā projektā, katram bērnam tika izsniegta kartīte,
kurā bija jāizsaka vēlme, ko gribētu
saņemt Ziemassvētkos. Piedaloties projektā, ar Ziemassvētku dāvanām tika iepriecināti 85 bērni.
Dundagas novadā ir vairāk
par 70 daudzbērnu ģimenēm,
kurās ir vairāk nekā trīs bērni. Un
saprotams, ka visas daudzbērnu
ģimenes vienā gadā nespējam iepriecināt.
Uz sapratni cerot, Dundagas
novada Sociālais dienests.
Sociālā dienesta darbiniece
Dina Ludevika
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Godam aizvadīts vecais gads!
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Sirsnīgā gaisotnē, ar ziediem,
dāvanām un apsveikuma dziesmām, ko sanākušajiem veltīja
Kultūras pils vokālais ansamblis,
tika godināti jubilāri – Voldemārs Vagenmeistars, vienmēr
smaidīgs, izpalīdzīgs, atsaucīgs,
iemantojis apkārtējo cieņu un
uzticību, Janīna Grīnvalde, lieliska mamma trīs dēliem, saprotoša vīramāte un mīļa vecmāmiņa
saviem mazbērniņiem, Visvaldis
Biezbārdis, fotogrāfs, kas iemūžina gandrīz visus “Sendienu”
un pašvaldības pasākumus un,
ja brītiņš brīvs, tad kājas raiti liek
dejas solī, Maruta Šulca, čakla
rokdarbniece, kas savas prasmes
nodot tiem, kas vēlas iemācīties
adīt un tamborēt, tiem, kas vēlas
nodarboties ar rokdarbiem, un
Ausma Stare, viena no aktīvākajām kluba biedrēm – atliek tikai
piezvanīt: “Ausmiņ, lūdzu, vai
vari?”, un Ausma ir klāt.
Īpaši skaļus aplausus un
daudz, daudz laba vēlējumu no
saviem draugiem, kā arī no Dundagas novada pašvaldības saņēma kāzu pāris – Māra un Eduards
Ofkanti, kurus sveica 55 gadu
kāzu jubilejā. Viņi paši saka, ka
“laimīgas kopdzīves formula ir
uzticēšanās, piedošana un mīlestība”.
Līksmība, pašu sarūpētie
bagātīgie galdi, tradicionālais
pirmais valsis jubilāriem, muzikanta Māra Lembera atraktīvā
muzicēšana, kā arī visu sanākušo ballētāju kāju izlocīšana deva
enerģiju, lai gaidītu un sagaidītu
nākamos klubiņa pasākumus.
Uz tikšanos jaunajā gadā!
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Linda Pavlovska-Dišlere
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Aizvadītais gads Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļā
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Jaunākā māmiņa ir 18 gadus
veca, bet divas māmiņas savus
mazulīšus laidušas pasaulē 38
gados.
Jaunākajam tētim ir 22 gadi,
vecākajam – 48 gadi.
Laulātiem vecākiem piedzimuši 14 bērni, ar paternitātes
atzīšanu reģistrēti 16 jaundzimušie, par vienu bērniņu rūpes
uzņēmusies mamma. Jāatgādina,
ka paternitātes atzīšanas iesniegumu Dzimtsarakstu nodaļā var
iesniegt arī pirms bērna dzimšanas. Tas vairāk attiecināms uz
tām ģimenēm, kur bērna tēvs
strādā ārpus valsts.
Māmiņu vidējais vecums ir
29 gadi, tēvu vidējais vecums –
32 gadi.
Pirmo bērnu māmiņu vidējais
vecums ir 23 gadi.
Pirmie bērniņi piedzimuši 3
ģimenēs, ģimenēm vairāk piepulcējušies otrie bērni – 15, trešais
un ceturtais bērns ienācis 6 ģimenēs, bet vienā ģimenē sagaidīts 6 bērns.
Pērn vecāki savām atvasēm
izvēlējušies šādus vārdus: zēniem
– Artūrs, Edvards, Krists, Toms,
Gustavs, Rihards, Mārcis, Mairis, Māris, Reinis, Alekss, Rafaēls,
Eliass, Jānis Krists, Edgars Āris,
Rodrigo Nils; meitenēm – Marta,
Daniela, Evelīna, Gabriēla, Hanna, Patrīcija, Karīna, Lauma Lote,
Emma Grieta, Marta Elizabete.
Neparastāko vārdu vidū –
Odrija, Jorens un Regnars.
Novadā divās ģimenēs dots
Latvijā populārākais zēna vārds
Roberts, savukārt populārākais
meitenes vārds Soﬁja nav ticis
nevienai meitenei. Divi vārdi doti
trim meitenēm un trim zēniem.
Pārsvarā visi bērniņi pasaulē
nākuši Ventspilī, divi – Liepājā.
Pašvaldība ģimenei par pirmo
bērniņu piešķir pabalstu – 75
eiro, par otro – 110 eiro, par trešo un katru nākamo – 150 eiro.
Reģistrējot jaundzimušo, tiek
deklarēta arī viņa dzīvesvieta.
Visi mazulīši dāvanā saņēma
grāmatu “Mūsu bērns”, dzimša-

nas apliecības vāciņus un Sandras čaklo roku sarūpētās adītās
zeķītes.
Dzimtsarakstu nodaļa ar
pašvaldības atbalstu jau septīto
gadu turpina aizsākto tradīciju –
tā ir aizvadītajā gadā dzimušo un
novadā deklarēto mazuļu svinīga
uzņemšana Dundagas novada
saimē, mazuļu vārdus ierakstot
Goda grāmatā un pasniedzot viņiem sudraba karotīti ar gravējumu “Mazais dundadznieks” un
“Mazais kolcinieks”.

Došanās laulībā
Reģistrētas 25 laulības, kas ir
par 3 laulībām mazāk nekā 2018.
gadā.
Bagātākais laulību reģistrācijas mēnesis bija jūnijs un augusts.
19 laulātie pāri laulības noslēguši pirmo reizi.
Laulāto vidējais vecums ir 35
gadi, līgavu vidējais vecums ir 34
gadi, līgavaiņu – 36 gadi, un tas ir
vienāds ar iepriekšējo gadu. Laulību noslēdza līgavas vecumā no
16 līdz 70 gadiem, līgavaiņi vecumā no 19 līdz 70 gadiem.
Priecē fakts, ka 4 pāri, kuri
dzīvo un strādā ārzemēs, savu
laimīgāko, nozīmīgāko dzīves notikumu vēlējās nosvinēt Latvijā
kopā ar radiem un draugiem.
Dundagā laulību noslēguši
jaunlaulātie no Talsiem, Rojas,
Ventspils, Salaspils, Madonas,
Rīgas, Ozolniekiem, Cēsīm, Kuldīgas, Jelgavas, Engures un Liepājas, trīs laulātie pāri bijuši mūsu
novada ļaudis. Četri laulātie pāri
gredzenus mija jūras krastā – trīs
pāri Kolkasragā, viens pāris izvēlējās jāvārdu teikt dižjūras karstā.
Viens laulātais pāris gredzenus mija gleznainā mājas pagalmā, divi pāri – teiksmām apvītajā
Pils kalna dārzā, un viena ceremonija notika Pils parkā.
Viena laulību ceremonija notika pēc lībiešu tradīcijām Kolkas
lībiešu saieta namā.
Pērn Mazirbes evaņģēliski
luteriskajā draudzē noslēgtas 4
laulības, Pitraga baptistu draudzē
– 1 laulība.

Laulāto uzvārdu izvēle, noslēdzot laulību, ir gandrīz nemainīga – jaunās ģimenes par kopējo
uzvārdu pārsvarā izvēlas vīra
pirmslaulības uzvārdu. Aizvadītajā gadā šādu izvēli izdarīja 19
pāri.
Pirmo reizi laulībā devušās 22
sievietes un 21 vīrietis.
Atzīmes par laulības šķiršanu
izdarītas deviņos iepriekšējos gados sastādītajos laulību reģistros.
Pašvaldība no 2019. gada,
lai godinātu ģimenes vērtību saglabāšanu, piešķir vienreizēju
materiālo pabalstu ģimenēm 50,
55, 60, 65, 70, un 75 gadu laulību
jubilejās:
50 eiro apmērā laulātiem pāriem, kuri reģistrētā laulībā nodzīvojuši piecdesmit gadus,
55 eiro apmērā laulātiem
pāriem, kuri reģistrētā laulībā
nodzīvojuši piecdesmit piecus
gadus,
60 eiro apmērā laulātiem pāriem, kuri reģistrētā laulībā nodzīvojuši sešdesmit gadus,
65 eiro apmērā laulātiem
pāriem, kuri reģistrētā laulībā
nodzīvojuši sešdesmit piecus gadus,
70 eiro apmērā laulātiem pāriem, kuri reģistrētā laulībā nodzīvojuši septiņdesmit gadus,
75 eiro apmērā laulātiem
pāriem, kuri reģistrētā laulībā
nodzīvojuši septiņdesmit piecus
gadus.
Ar nosacījumiem, ka vienreizējais materiālais pabalsts kāzu
jubilejā izmaksājams tiem laulātiem pāriem, kuri attiecīgajā kalendārajā gadā reģistrētā laulībā
nodzīvojuši piecdesmit, piecdesmit piecus, sešdesmit, sešdesmit
piecus, septiņdesmit un septiņdesmit piecus gadus un kuru
dzīvesvieta deklarēta Dundagas
novada administratīvajā teritorijā jau pirms kalendārā gada
sākuma, kurā laulātie sasniedz
šajos noteikumos minēto kāzu
jubileju.
Pabalsta saņemšanai ģimenes pārstāvis raksta iesniegumu
un uzrāda pasi un laulības apliecību. Lēmums par pabalsta

piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz pašvaldības un valsts
datu reģistros pieejamām ziņām
par iesniedzēju. Iesniegumu par
pabalsta saņemšanu iesniedz
Dzimtsarakstu nodaļā.
Minēto pabalstu izmaksā svinīgā pasākumā, godinot laulību
jubilārus, vai pēc pabalsta saņēmēju iesnieguma saņemšanas izmaksā Dundagas novada domes
kasē, vai pārskaita uz pabalsta
saņēmēja kontu kredītiestādē.
Izvēle laulību jubileju svinēt
divatā vai kuplā radu un draugu
pulkā paliek katra paša ziņā. Pabalstu laulību jubilejā pašvaldība
izmaksā visiem, kuri iesniedz iesniegumu. Aizvadītajā gadā septiņiem pāriem izmaksāts pabalsts
laulību jubilejā.
Šogad atzīmēt jubilejas aicinām pārus, kuri laulības noslēguši 1970., 1965., 1960., 1955.,
1950. un 1945. gadā.

Skumjā statistika arvien
pārsniedz priecīgo
Reģistrētas 44 miršanas –
mirušas 14 sievietes un 30 vīrieši, kas ir par 12 mazāk nekā
2018. gadā. No kopskaita 12 mirušie ir Kolkas pagastā.
Lielākais mūžībā aizgājušo
skaits reģistrēts februārī, aprīlī,
septembrī un oktobrī, vismazākais – jūnijā, jūlijā un novembrī.
Dzīves pavediens agri (līdz 60
gadu vecumam) pārtrūcis 10 novadniekiem, tostarp 3 Kolkas pagasta iedzīvotājiem. Vecumā no 80
līdz 90 gadiem mūžībā aizgājuši 16
novada iedzīvotāji, tai skaitā 2 Kolkas pagasta iedzīvotāji. Cienījamo
90 gadu slieksni bija pārkāpuši 3
Dundagas pagasta iedzīvotāji.
Mirušo vidējais vecums ir 71
gads. Mūžībā aizgājis 1 Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme”
Dundagas ﬁliāles klients.
Mūžībā aiziešanas iemesls
gadu no gada ir nemainīgs, visvairāk aizgājēju slimojuši ar sirds
un asinsvadu slimībām, tad seko
ļaundabīgie audzēji.
No 2019. gada 1. janvāra
spēkā ir jauna likuma norma,
kas paredz pensijas saņēmēja

nāves gadījumā pārdzīvojušam
laulātajam piešķirt pabalstu 50%
apmērā no mirušajam piešķirtās
pensijas, ieskaitot piemaksu pie
pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada
31. decembrim. Tiesības uz pabalstu ir divpadsmit mēnešus no
pensijas saņēmēja nāves dienas,
ja iesniegums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja
nāves dienas. Tātad šis pabalsts
pienākas pārdzīvojušam laulātajam, un tā ir puse no mirušā
pensijas (ieskaitot piemaksu), to
neapliek ar nodokli, jo pabalsti
atšķirībā no pensijām ar nodokli
nav apliekami.
Cilvēka dzīvi iedala četros lielos ciklos: bērnība, jaunība, spēka gadi un viedums, un Dzimtsarakstu nodaļas darbinieka
klātesamība ir visos šajos dzīves
posmos.
Savā darbā, veicot amata
pienākumus, vislielāko prieku un
gandarījumu saņemu no cilvēkiem, kas ar smaidu un pozitīvu
attieksmi vēršas Dzimtsarakstu
nodaļā. Prieks darīt darbu, ja
jaunlaulātie, viņu vecāki un laulību liecinieki iesaistās laulību
ceremonijas tapšanā, lai tā būtu
vienreizēja un individuāla. Prieks
par katru jaundzimušo bērniņu
un arī tad, kad redzu, kā jaunais
tētis un māmiņa rūpējas par mazulīti. Prieks par stiprajām ģimenēm, kuras kopā nodzīvojušas
līdz zelta, smaragda un dimanta
kāzām. Un ja prieka ir daudz, tad
mums visiem ir vieglāk dzīvot.
Atvieglojums ir arī tad, ja dzīves skumjajos brīžos, kad mūžībā
jāpavada tuvs cilvēks, varu rast
mierinājuma vārdus tuviniekiem.
Šajā gadā novēlu, lai katrā
mājā un ģimenē valda saticība,
mīlestība, lai ir laba veselība,
prieks, enerģija un izturība! Censties atrast spēku tikt pāri neveiksmēm un ar ticību un cerību
raudzīties uz gaismas pusi. Novēlu katram piepildīt to sapni, kas
sirdī mīt! Lai mums visiem kopā
radošs gads!
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Rita Langmane

Mainīta servitūta reģistrācijas kārtība
No 2019. gada 1. decembra
ir mainīta servitūtu reģistrācijas, aktualizācijas un dzēšanas
kārtība. Turpmāk servitūta teritorijas reģistrācija vai datu aktualizācija vairs netiks veikta no
zemes kadastrālās uzmērīšanas
rezultātā sagatavotā apgrūtinājumu plāna. Servitūtu teritorijas attēlošana apgrūtinājumu plānos nav nepieciešama.
Attiecīgi Valsts zemes dienesta

Kadastra departaments servitūta nodibināšanas pamatotību
vairs neizvērtē.
Gadījumos, ja apgrūtinājumu plāns sagatavots pirms
2019. gada 1. decembra vai
apgrūtinājumu plānā servitūta
teritorija tomēr būs attēlota,
Valsts zemes dienests Kadastra
informācijas sistēmā no plāna
reģistrēs pārējos nekustamā
īpašuma apgrūtinājumus, izņe-

mot servitūta teritoriju, tas ir,
nekustamā īpašuma apgrūtinājumus “7315010100 – ēku servitūta teritorija”, “7315020100
– ūdens lietošanas servitūta teritorija” un “7315030100 – ceļa
servitūta teritorija”.
Likumu izmaiņas stājušās
spēkā 2019. gada 1. decembrī
līdz ar Saeimā 2018. gada 11. oktobrī pieņemtajiem grozījumiem
“Nekustamā īpašuma valsts ka-

dastra likumā”, “Zemesgrāmatu
likumā”, likumā “Par nekustamā
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” un likumā “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”. Likumu grozījumi
nodala rajona (pilsētas) tiesas
un Valsts zemes dienesta kompetenci un atbildību attiecībā uz
noteikta veida datu reģistrāciju
un aktualizāciju.

Ar šīm un citām izmaiņām
var iepazīties https://vzd.gov.lv/
lv/pakalpojumi/profesionaliem/
merniekiem/datu-san_iesn-regakt/#Datu-registracija-un-aktualizacija
Valsts zemes dienesta
Kadastra departamenta
Kadastra
metodikas daļas vadītāja
Daina Ūdre
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SPORTS
Šahisti pirms gadumijas: bez balvām, bet ar balvām

27. decembrī Kuldīgas novada Sporta skolā norisinājās tradicionālais Ziemassvētku šaha turnīrs, šoreiz pulcējot 155 jaunos
šahistus, tostarp arī no Lietuvas
un Krievijas. Divās vecuma grupās spēlēja arī deviņi Dundagas
vidusskolas šaha pulciņa audzēkņi.
Sacensības starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu no vienkāršām draudzības spēlēm ar pārdesmit dalībniekiem gadu gaitā
izaugušas par nopietnu starptautiska mēroga turnīru. Dundadznieki spēlēja vidējā vecuma grupā
(2008.–2010. dzimšanas gads)
un vecākajā grupā (2004.–2007.
dzimšanas gads), visiem aizvadot
septiņas kārtas pēc Šveices sistēmas.

Lai novērtētu audzēkņu sekmes, jāņem vērā visai daudz dažādu apsvērumu: iegūto punktu
skaits, pretinieku kvaliﬁkācija,
paša un pretspēlētāju vecums,
reitings pirms sacensībām, ko
varētu saukt arī par sagaidāmo
rezultātu salīdzinājumā ar iegūto
vietu turnīra noslēgumā, prasme lietderīgi izmantot apdomas
laiku... Šādi analizējot, punkti un
vieta nav vienīgais kritērijs.
Vecākajā grupā (53 dalībnieki) mūsu III sporta klases šahists
Emīls Grīnerts (pēc reitinga 29.)
ierindojās dalītā 13.–24. vietā,
pēc koeﬁcienta – 21. Emīlam trīs
uzvaras, divi neizšķirti un divi zaudējumi deva 4 punktus un nelielu
kāpumu reitingā. Aiz Emīla palika seši I sporta klases un deviņi

30. decembrī Liepājas Olimpiskajā centrā notika Kurzemes jaunatnes volejbola līgas sacensības volejbolā U12 grupas zēniem “Ziemīši Liepājā”. Komandā bija 4 spēlētāji. Dundagas vidusskola startēja ar trim komandām.
11 komandu konkurencē Dundagas 1. komanda ieguva 1. vietu.
Dalībnieki: Kristers Šulcs, Ernests Šmēdiņš, Rūdolfs Dambergs un Harijs Zviedris. Abas pārējās komandas ierindojās attiecīgi 4. un 6. vietā.
Trenere – Gundega Lapiņa.

II sporta klases šahisti. Marijai
Hannai Kristiņai ar 2,5 punktiem
44. vieta (reitingā – 49.), Emīlam Ķiršakmenim ar 1,5 punktu
50. vieta (39.).
Vidējā grupā sacentās 66 dalībnieki. Ernests Šmēdiņš ar 3
punktiem ieņēma 39. vietu (pēc
reitinga 59.), Anna Rebeka Irbe ar
tikpat punktiem – 47. vietu (pēc
reitinga 57.), Kārlis Beidiņš ar 2,5
punktiem bija 54. (50.), Rūdolfs
Dambergs ar 2 punktiem bija 59.
(52.), Valters Napskis ar tikpat
punktiem 60. (arī pēc reitinga
60.), Katrīna Sāra Kristiņa ar 1,5
punktiem 62. (pēc reitinga 61.).
Iespējas izaugsmei ir visiem.
Lielum lielajai daļai jauno šahistu
joprojām lielākais ienaidnieks ir
steiga. Ja partiju, kurai atvēlētas
15 minūtes un vēl 5 sekundes par
izdarīto gājienu, noblico divās minūtēs, tad cerēt uz labu iznākumu
ir grūti. Tomēr atkārtošu jau reiz
izteikto domu: visu izšķir patika
pret darāmo, šajā gadījumā –
šaha spēli.
Bet kā tad ar virsrakstā minēto šķietami neloģisko domu?
Līdz labāko trijniekam mūsējie
neaizsniedzās, taču Ziemassvētku
vecīša balvas tika visiem. Pavisam
vienkārši.
Dundagas vidusskolas
šaha pulciņa vadītājs
Alnis Auziņš

23. decembrī Talsos notika volejbola turnīrs jauniešiem “Talsu
kauss 2019” U14 grupas zēniem, kur četru komandu konkurencē
Dundagas vidusskolas puiši ieguva 1. vietu.
Dalībnieki: Kristers Šulcs, Kevins Krasons, Emīls Alkšbirze, Emīls
Grīnerts, Daniels Alsbergs, Indars Asars, Roberts Ludeviks, Ralfs Jasinovičs. Par labāko spēlētāju tika atzīts Roberts Ludeviks. Treneres
– Una Sila un Gundega Lapiņa.

26. decembrī Dundagas Brīvā
laika pavadīšanas centrā norisinājās ikgadējais Ziemassvētku
turnīrs zolītē.
Godpilno 1. vietu ieguva
Guntis Sula, 2. vietu – Raimonds

Tinte,
un
3. vietā ierindojās Arvis Heniņš,
savukārt
Solo balvu
izcīnīja Raimonds Tinte.
Paldies
visiem dalībniekiem
FOTO: ARVIS HENIŅŠ par
aktīvu
dalību, kā arī liels paldies Arvim
Heniņam par pasākuma realizēšanu un Dundagas novada pašvaldībai par atbalstu.
Sporta organizatore
Andžela Lepere

Gada izskaņā Brīvā laika
pavadīšanas
centrā pulcējās
jaunieši, lai šo
gadu noslēgtu
ar sportiskām
aktivitātēm,
proti, piedalītos galda tenisa
Ziemassvētku
turnīrā.
Draudzīgā gaisotnē, ar līdzjutēju atbalstu tika izcīnītas medaļas
un balvas īsti sportiskā garā. Nepārspēts palika Aleksis Gorjunos,
kurš izcīnīja 1. vietu, 2. vietā – Rainers Blumbergs, 3. vietā – Marko
Andersons. Gribu uzteikt arī Arnolda Bergmaņa, Ingara Blumberga,
Matīsa Fesenko, Alekša Fesenko un Indara Asara cīņas sparu.
Paldies vecākiem par atbalstu savu bērnu aizrautībai!
Novēlu visiem aktīvu, darbīgu 2020. gadu un nezaudēt interesi
un degsmi tenisa prasmju attīstīšanā un pilnveidošanā!
Sandra Kokoreviča
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VIETĒJO INICIATĪVU PROJEKTU
REALIZĀCIJA NOSLĒGUSIES

Atsaucoties Dundagas novada
pašvaldības izsludinātajam vietējo iniciatīvu projektu konkursam,
Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes
Romas katoļu draudze ar pašvaldības ﬁnansiālu atbalstu īstenojusi
projektu “Kolkas katoļu baznīcas
guļbūves ēkas saglabāšana – koksnes proﬁlaktiska apstrāde pret bojājumiem”.
Projekta mērķis ir Kolkas katoļu
baznīcas (1935. gadā celtas guļbūves) saglabāšana un aizsardzība

pret ārējās vides faktoru un koksngraužu kukaiņu kaitīgo ietekmi, kas
laika gaitā parādījusies senās ēkas
sienu guļbaļķos.
Lai novērstu turpmāku koksnes bojāšanos, baļķi apstrādāti
ar speciālu aizsarglīdzekli. Tas ir
koncentrēts antiseptiķis – fungicīds un insekticīds, kas paredzēts
koksngraužu kukaiņu likvidēšanai
visās to attīstības stadijās koksnē,
turpmākai proﬁlaktiskai aizsardzībai pret pelējumu, trupes sēnēm
un kukaiņiem. Guļbaļķu apstrādi ar
speciālo aizsarglīdzekli proﬁlaktiski
paredzēts atkārtot.
Piedaloties vietējo iniciatīvu
projektu konkursos, iepriekšējos gados Kolkas katoļu draudze
ar Dundagas novada pašvaldības
ﬁnansiālu atbalstu īstenojusi baznīcas teritorijas labiekārtošanas
un apzaļumošanas projektu, kā arī
dievnama grīdas nomaiņu.
Visi baznīcas labiekārtošanas
un uzturēšanas projektu darbi veikti draudzes locekļu pašu spēkiem.
Kolkas katoļu draudzes
vecākais Ivo Bordjuks

Pasākumi janvārī Dundagas pilī
v 17. janvārī plkst. 18.00 ﬁlma “Nekas mūs neapturēs”. Lomās:
Andris Keišs, Kristīne Nevarauska, Elīza Gauja, Dārta Stepanova. Biļetes cena 3 eiro.
v 25. janvārī plkst. 17.00

Izrāde 2019. gadā Ventspils novada amatierteātru skatē atzīta
par labāko izrādi. Biļetes cena 3 eiro.

Lūdzu palīdzību!
Meklēju informāciju par saviem vecvecākiem – Kristapu Strujeviču ar
kundzi. Viņu dzīvesvieta Dundagā bija ap 60. gadiem. Viņu dēls Aleksandrs
dzimis 1931. gadā. Papildus zināms, ka Pastendē manam tēvam bija radi.
Būšu priecīgs un pateicīgs par palīdzību informācijas noskaidrošanā.
Ar cieņu Dainis Strujevičs
Tālrunis 29988302.
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. 1 (251). 2020. gada janvāris.
CMYK

Gunas Hainovskas ceļojošā
foto izstāde par Indiju “CEĻĀ”
(“Piedzīvo savu Indiju jeb kā es braucu no Cēsīm ziemā sauli meklēt uz Indiju”)
Dundagas bibliotēkā janvārī apskatāma Gunas
Hainovskas fotogrāﬁju izstāde par Indiju.
Fotogrāfe un ceļotāja Guna Hainovska ir cēsniece. Viņas ceļojums uz Indiju notika 2011. gada janvārī. Fotogrāfe stāsta, ka “Indija ir ļoti savdabīga, ar
mītiem un dīvainiem priekšstatiem apvīta, liela jo
liela zeme, kurā ir neaptverami bagāts kultūras un
vēstures mantojums un milzīga daudzveidība, kas
piesaista ļoti daudzu cilvēku interesi”.
Viens no ceļojuma mērķiem bija ﬁksēt savus
iespaidus kvalitatīvās fotogrāﬁjās, lai, atgriežoties
mājās, gan Cēsīs, gan citur daudziem interesentiem
tās parādītu foto izstādes veidā.
Šīs izstādes 88 lielformāta foto izdrukas, kas ir
tikai 1/10 daļa no kopējā kolekcijas apjoma, ļauj
ielūkoties Indijas, šīs lielās un interesantās zemes,
pāris konkrētās vietās. Tās atklāj Gangas upes kras-

tu vissvētākajā Indijas pilsētā Vārānasī, kā arī dienvidu štata – Kerala – Arābu jūras piekrastes daļiņas
kolorītu, jo īpaši akcentējot kultūras atšķirības un
daudzveidību.
Šī konkrētā ceļojuma fotogrāfijas ir izmantotas 8. klases ģeogrāfijas mācību grāmatā. Dundagas vidusskolas 8. klašu audzēkņiem būs iespēja
klātienē tikties ar ceļotāju un iegūt papildu informāciju par šo kolorīto zemi. Guna Hainovska ar
skolēniem tiksies 15. janvārī ģeogrāfijas stundu
laikā.
Fotogrāfe rosina vairāk paskatīties sev apkārt –
ielūkoties pasaulē un saulē, un savā sirdī.
Aicinām ikvienu interesentu uz izstādi Dundagas bibliotēkā.
Dundagas novada Centrālās bibliotēkas
vadītāja Ruta Emerberga

