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DUNDAGAS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVS  IZDEVUMS

DUNDADZNIEKS

17. februārī par godu Lat-
vijas Republikas Satversmes 
pieņemšanas 98. gadadienai 
Satversmes ti esā noti ka 6. kla-
šu skolēnu zīmējumu konkur-
sa “Brīvs cilvēks neatkarīgā 
Latvijā” un 9. un 12. klašu sko-
lēnu domrakstu konkursa “Kā-
pēc Latvijai ir svarīgas manas 
Satversmē ietvertās pamatti  e-
sības?” laureātu apbalvošanas 
ceremonija.

Dalībai konkursā pieteicās 
100 skolas no visiem Latvijas 
reģioniem, savukārt godalgas 
saņēma skolēni no 20 Latvi-
jas skolām. To skaitā bija arī 
Dundagas vidusskolas skol-
niece Anna Pavlovska, kas 
12. klašu grupā ieguva godal-
goto I vietu. 

Līva Irbe, 
vēstures skolotāja

Paldies Annai par dalību 
un skolotājai Līvai Irbei 

par atbalstu!
 

Dundagas Mākslas un mūzi-
kas skolā 2019. gada pašā noga-
lē notika iestādes akreditācija 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmu īstenošanā. Tas 
nozīmē, ka notika Mākslas un 
mūzikas skolas ārējā vērtēšana, 
nosakot reālās situācijas atbil-
stību skolas pašvērtējumam un 
izstrādājot priekšlikumus darba 
pilnveidošanai. 

Šajā procesā tika izvērtēta 
skolas darbība visās pamatjomās 
(mācību saturs, mācīšana un 
mācīšanās, izglītojamo sasnie-
gumi un atbalsts viņiem, skolas 
vide, resursi, darba organizācija, 
vadība un kvalitātes nodrošinā-

šana). Novērtēta faktiskā darbī-
ba skolēnu personības un kom-
petences veidošanā un skolas 
izaugsmes potenciāls, sagata-
votas rekomendācijas darbības 
attīstībai, novērtētas vadības 
prasmes organizēt izglītojošo 
procesu un veikt pašvērtēšanu. 
Akreditāciju organizēja Izglītības 
kvalitātes valsts dienests.

Varam uzskatīt, ka noteikts 
novērtējums Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolai ir deviņas īs-
tenotās profesionālās ievirzes 
izglītības programmas, kuras 
skolas pedagogi veidojuši un 
attīstījuši jau no skolas dibinā-
šanas brīža 1988. gadā, pama-

tojoties uz apzinātajām novada 
jaunās paaudzes izglītošanās va-
jadzībām un interesēm.

Ikviens institūts, kas veidots 
sabiedrības vajadzību nodro-
šināšanai – par tādiem uzska-
tāmas arī novada izglītības ies-
tādes –, savā  darbībā ir vērsts 
uz iespējami labāku sniegumu. 
Tas tiek nodrošināts, īstenojot 
darbību atbilstoši iedzīvotāju 
interesēm un vajadzībām, nor-
matīvos noteiktajam, kā arī pie-
ejamiem resursiem. Akreditācijā 
tiek konstatēta iestādes spēja 
organizēt  darbu, lai sasniegtu 
tās mērķi. Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolas mērķi ir nodro-

šināt talantu – izcilību atlasi un 
sekmēt viņu profesionālo virzī-
bu un radošo izaugsmi māks-
lā, mūzikā un dejā; nodrošināt 
mākslas, mūzikas un dejas iz-
glītības plašu pieejamību, lai 
sekmētu radošas un advancētas 
personības veidošanos, veidotu 
nacionālas valsts identitāti un 
uzturētu vietējās kultūrvides 
kvalitāti.

Izglītības kvalitātes valsts 
dienests informējis Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas di-
binātāju – Dundagas novada 
pašvaldību – par to, ka skola 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmu “Vizuāli plastiskā 

māksla”, “Klavierspēle”, “Vijo-
les spēle”, “Kokles spēle”, “Klar-
netes spēle”, “Saksofona spē-
le”, “Sitaminstrumentu spēle”, 
“Dejas pamati” īstenošanā tiek 
akreditēta uz sešiem gadiem, 
savukārt programmu “Ģitāras 
spēle” un “Kora klase” īstenoša-
nā – uz diviem gadiem.

Izvērtējot un īstenojot akre-
ditācijas ekspertu ieteikumus, 
turpināms mūsu visu kopējais 
darbs un centieni veicināt Māks-
las un mūzikas skolas attīstību, 
lai īstenotos skolas mērķi. 

Dinārs Neifelds, 
izglītības speciālists 

Apbalvošanas ceremonija Satversmes ti esā

 Akreditēta Dundagas Mākslas un mūzikas skola

Skatī t vairāk: 
htt ps://www.satv.ti esa.gov.lv/
press-release/apbalvo-radosa-
konkursa-par-satversmi-laureatus-
no-20-skolam-runa-par-brivibu-
un-atbildibu/
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DOMES ZIŅAS

Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti  pieejami 

htt p://www.dundaga.lv/lv/
pasvaldiba/sedes/

Komiteju un domes sēdes 
12.03.  Plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
12.03. Plkst. 13.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
19.03. Plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
26.03. Plkst. 10.00  DOMES SĒDE

MARTĀ

27. februāra domes sēdē 
v Atcēla 23.01.2020. domes 

lēmumu “Par automašīnas iegādi 
Dundagas pašvaldības  vajadzī-
bām” par septi ņvietī ga minivena 
iegādi un nolēma izsludināt auto-
mašīnas iepirkumu – deviņvietī gu 
mikroautobusu līdz 28 500 EUR 
operatī vajā  līzingā uz 5 gadiem. 

v Nolēma pārdot muti skā iz-
solē traktora piekabi 2PTS4, nosa-
kot izsoles sākumcenu 200 EUR.

v Uzdeva Dundagas novada 
domes priekšsēdētājam ņemt aiz-
ņēmumu un slēgt vidēja termiņa 
aizdevuma līgumu ar Valsts kasi 
ELFLA projekta “Pašvaldības au-
toceļa “Kubele–Sti rniņi” posma 
no 3,50 km līdz 4,73 km pārbūvei 
Dundagas pagastā, Dundagas no-
vadā” īstenošanai. Aizņēmuma 
prognozētais apmērs – 83 297 
EUR.

v Apsti prināja Dundagas no-
vada domes saistošos noteiku-
mus Nr. 2 “Par Dundagas novada 
pašvaldības 2019. gada budžeta 
izpildi”. 

v Nolēma izmantot  atpakaļ-
pirkuma līguma priekšrocības un 
iegādāti es automašīnu “Peugeot 
Partner Premium ES 855” par 
5203,31 EUR.

v Nolēma pārņemt pašvaldī-
bas īpašumā nekustamo īpašumu 
Dakterlejas ielā 3–4, Dundagā, lai 
pašvaldības funkciju pildīšanai ne-
pieciešamos speciālistus nodroši-
nātu ar dzīvojamo fondu. 

v Nolēma slēgt atcēlēja lī-
gumu par pašvaldības nekusta-
mā īpašuma pirkuma līgumu ar 
personu un nodot atsavināšanai 
raksti skā izsolē dzīvokļa īpašumu 
“Vectūļi” dz. 5 par nosacīto cenu 
1046,00 EUR.

v Noteica nekustamam īpa-
šumam “Virši” zemes vienībām 
zemes lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

v Noteica, ka īpašuma ti esību 
atjaunošanā neizmantotā rezer-
ves zemes fonda zemes vienības 
“Šķūnīši pie Šalkām” un “Enkur-
vinčas šķūnis” Kolkā piekrīt Dun-
dagas novada pašvaldībai un ir 
ierakstāmas zemesgrāmatā uz tās 
vārda.  

v Apsti prināja aktualizēto 
Dundagas novada attī  stī bas prog-
rammas 2014.–2020. gadam rīcī-

bu un investī ciju plānu.
v Noteica 2020. gadā atbals-

tāmās prioritātes projektu kon-
kursam “Atbalsts vietējo iniciatī vu 
projekti em” Dundagas novada 
attī  stī bas rīcības virzienu jomās 
“Vide” un “Tautsaimniecība”. 

v Izslēdza trīs personas no 
pašvaldībai piederošās vai tās no-
mātās dzīvojamās telpas izīrēša-
nas reģistra.

v Grozīja Dundagas vidussko-
las nolikumu.

v Apsti prināja pašvaldības 
iestādes “Kultūras pils” struktūr-
vienības “Kubalu skola muzejs” 
krājuma komisijas nolikumu, 
darbības un attī  stī bas stratēģiju, 
krājuma komplektēšanas, sagla-
bāšanas un izmantošanas poli-
ti ku, pētniecības darba politi ku 
un komunikācijas darba politi ku 
2020.–2025. gadam.

v Apsti prināja Kurzemes ra-
jona ti esas 2020. gada 22. jan-
vāra sprieduma izpildi lietā Nr. 
C69361719.

v Nolēma izslēgt Jurģi Rērihu 
no Ar lauksaimniecības zemi veik-
to darījumu ti esiskuma uzraudzī-
šanas komisijas.

v Apsti prināja vienošanos ar 
Ritu Langmani. 

v Atbrīvoja Ritu Langmani no 
darba Apbalvojumu un Dundagas 
novada vēlēšanu komisijās.

v Nolēma slēgt līgumu par 
pārvaldes uzdevumu deleģēšanu 
ar biedrību “Līvu (lībiešu) savie-
nība “LĪVÕD ĪT”” līdz 2020. gada 
31. decembrim. 

v Nolēma atbalstī t Dundagas 
evaņģēliski luteriskās draudzes 
projekta “Vācu (baronu) kapu 
sakopšana un labiekārtošana” ie-
snieguma iesniegšanu ELFLA Lau-
ku programmas LEADER projektu 
konkursa 9. kārtā un slēgt nomas 
līgumu par nekustamā īpašuma 
“Anstrupes kapi” 0,38 ha zemes 
vienības zemes daļu, ja projekta 
iesniegums ti ks atbalstī ts projek-
tu konkursā.

Linda Pavlovska-Dišlere,
sabiedrisko atti  ecību speciāliste

Pašvaldība pārdod 
nekustamos īpašumus 

Dundagas novada pašvaldība 26. martā pašvaldības administratī -
vajā ēkā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, 
pārdod nekustamos īpašumus:

1. “Liepu iela 5”, kadastra Nr. 8850 020 0211, platī ba – 0,2087 ha, 
sākumcena – 3170,00 eiro, nodrošinājums – 317,00 eiro, muti ska pirmā 
izsole plkst. 13.40, pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā;

2. “Jauntūļi”, kadastra Nr. 8850 024 0010, platī ba – 0,1447 ha zemes 
gabala un dzīvojamās mājas ar kopējo platī bu 266,9 m2, nosacītā cena – 
6130,00 eiro, nodrošinājums – 613,00 eiro, muti ska pirmā izsole plkst. 
14.00, pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā.

Muti skajai izsolei pieteikums jāiesniedz līdz 26.03.2020. plkst. 11.00 
darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratī vajā ēkā, nogā-
dājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai, elektroniski parakstī tu, e-pas-
tā dome@dundaga.lv.

Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 (darba 
dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā “Pašvaldība/Izsoles un 
noma” vai pa tālr. 63237856. 

Dundagas novada dome izsludina pieteikšanos darbam 
Dundagas novada vēlēšanu komisijā

Kandidātus var pieteikt:
v reģistrētās politi skās organizācijas vai to apvienības,
v ne mazāk kā desmit vēlētāju grupa,
v novada domes deputāts.
Pieteikumi jāiesniedz novada domē Dundagā līdz 18.03.2020. ieskaitot.
Pieteikuma veidlapas var saņemt novada domes kancelejā vai lejup-
ielādēt no Centrālās vēlēšanu komisijas interneta lapas: Vēlēšanu 
iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums (PDF formā, “MS 
Word” formā).
Informācija pa tālruni 63237850. 

No 1. līdz 20. martam jaunie 
uzņēmumi (SIA vai IK) ir aicināti  
pieteikti es inkubācijas program-
mai Latvijas Investī ciju un attī  stī -
bas aģentūras (LIAA) Talsu bizne-
sa inkubatorā.

Inkubācijai aicināti  pieteikti es 
uzņēmumi no Talsu, Dundagas, Ro-
jas vai Mērsraga novada, kuri nav 
reģistrēti  ilgāk par trim gadiem.

Inkubācijā uzņēmums var sa-
ņemt 50% līdzfi nansējumu dažādu 
sava biznesa attī  stī bai nepiecie-
šamo izmaksu segšanai. Tās var 
būt tādas izmaksas kā, piemēram, 
ražošanas iekārtu iegāde, izejvie-
lu vai izejmateriālu iegāde, grā-
matvedība, telpu noma, dizaina 
pakalpojumi, mārketi nga pakalpo-
jumi (piem., izkārtnes, norādes, 
uzlīmes, bukleti , fotosesijas, video 
rullīši, reklāmas kampaņas, izstā-
des, facebook maksas reklāmas, 
sociālo tī klu uzturēšana, utt .), 
mājaslapu izstrāde, tehnoloģiskās 
konsultācijas, prototi pu izstrāde, 
vizualizācijas, serti fi cēšana, labo-
ratoriju izmaksas, u.c. Līdzfi nan-
sējuma saņemšana ir vienkārša 
un ātra, jo tā noti ek inkubācijas 
līguma ietvaros. Līdzfi nansējums 
ir grants jeb dāvinājums – tas nav 
jāatmaksā.

Pieteikumus par dalību inkubā-
cijā var iesniegt klāti enē LIAA Talsu 
biznesa inkubatorā Talsos, Kalna 
ielā 4, kā arī elektroniski, nosūtot 
elektroniski parakstī tu pieteikumu 
uz liaa@liaa.gov.lv līdz 2020. gada 

20. marta plkst. 23.59. Pieteikuma 
formu var atrast: htt p://www.liaa.
gov.lv/lv/inkubatori.

Informācija par visiem LIAA 
Talsu biznesa inkubatora semi-
nāriem un pasākumiem pieeja-
ma htt ps://www.facebook.com/
LIAATalsi. Visi interesenti  gan par 
programmu, gan inkubatora pasā-
kumiem ir laipni aicināti  sazināti es 
ar inkubatoru pa tel. 28659444 vai 
e-pastu talsi@liaa.gov.lv.

Pašlaik LIAA biznesa inkubato-
ros visā Latvijā ir vairāk nekā 600 
dalībnieku inkubācijā un vairāk 
nekā 1300 – pirmsinkubācijā.  LIAA 
Talsu biznesa inkubatorā šobrīd ir 
29 uzņēmumi inkubācijas prog-
rammā, un pirmsinkubācijas prog-
rammu 3 gadu laikā izgājuši jau 84 
biznesa ideju autori. Talsu biznesa 
inkubatora dalībnieki ir, piemē-
ram, SIA “Kuršu krogs”, SIA “Eleo-
mar” un Ingas Ezergales kāzu klei-
tas, IK “Smuk’ dāvan’ garšvielas un 
čatniji”, Sasmakas ezera kempingi 
“Ezermala” un “Dunduriņi”, pale-
šu ražotne SIA “JJ koks” Dundagā, 
koka grīdu un apdares dēļu ražo-
tājs SIA “Latsketch” Kaltenē, SIA 
“Loza un Loza” darba drošības pa-
kalpojumi, SIA “Ceļojošais franču 
makarūns cepumi”, divi autoser-
visi un citi . Līdzfi nansējam saviem 
dalībniekiem telpu nomas izmak-
sas, vienota vizuālā tēla izstrādi, 
grāmatvedības izmaksas, iekārtu 
un aprīkojuma iegādi, izejvielu un 
iepakojuma iegādi un citas izmak-

sas, tādējādi dalībnieki ietaupītos 
50% no šīm izmaksām var ieguldīt 
tālākā attī  stī bā.

Pirmsinkubācijas programma 
norit paralēli inkubācijas program-
mai, un tā ir veidota fi ziskām per-
sonām, kuras vēlas izvērtēt savas 
biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu 
mēnešu garumā pirmsinkubācijas 
programmas dalībniekiem nodro-
šinām seminārus, apmācības un 
konsultācijas par sava uzņēmuma 
izveidošanu un attī  stī šanu, aprī-
kotas darba telpas, kā arī vērtī gus 
kontaktus un dalību lielākajā jau-
no uzņēmēju kopienā Latvijā. Uz-
ņemšana pirmsinkubācijā noti ek 
nepārtraukti  bez termiņu ierobe-
žojumiem un tai nav kārtu. Intere-
sentam nepieciešams vien aizpildīt 
pieteikumu, kas atrodams htt p://
www.liaa.gov.lv/lv/inkubatori, un 
iesniegt to LIAA Talsu biznesa inku-
batorā vai nosūtī t elektroniski uz 
talsi@liaa.gov.lv.

LIAA biznesa inkubatoru mēr-
ķis ir atbalstī t jaunu, dzīvotspējīgu 
un konkurētspējīgu uzņēmumu iz-
veidi un attī  stī bu Latvijas reģionos. 
LIAA biznesa inkubatori ir fi nansēti  
ERAF projekta “Reģionālie biznesa 
inkubatori un radošo industriju in-
kubators” ietvaros.

LIAA Talsu biznesa inkubatora 
vadītāja

Dagmāra Dreiškena,
tālrunis +371 28659444,

dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv, 
Inkubatori.magneti clatvia.lv 

Ar 1. aprīli mainīsies 
nolietotu riepu 

nodošanas maksa
Ņemot vērā, ka ar 2020. gadu 

ir palielinājušās nolietotu riepu 
realizācijas izmaksas, informējam, 
ka ar 1. aprīli palielināta nolietotu 
riepu nodošanas maksa visās SIA 
“Atkritumu apsaimniekošanas sa-
biedrība “Piejūra”” pārkraušanas 
un šķirošanas stacijās un poligonā 
“Janvāri”.

Jaunā maksa par riepu no-
došanu būs 150 EUR/t, neie-
skaitot pievienotās vērtī bas no-
dokli (PVN), līdzšinējo 80 EUR/t 
bez PVN vietā.

Aicinām sekot līdzi aktuā-
lajai informācijai, kas ti ek pub-
licēta uzņēmuma mājaslapā 
www.piejuraatkritumi.lv un 
“Facebook” – @piejura.

Kontakti nformācija:
tālrunis 371 63123306,

e-pasts: info@piejuraatkritumi.lv
Justī ne Ilmane

SIA “AAS “Piejūra””
sabiedrisko atti  ecību 

speciāliste
 

Biznesa inkubatorā uzņēmumi var gūt 
atbalstu izmaksām biznesa attī  stī bai
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Laikus informējiet atkritumu 
izvedējus par neatbilstošu 

pievedceļa segumu! 
Nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ daudzu pievedceļu seguma stā-

voklis šobrīd ir slikts un specializētajam transportam grūti  izbrau-
cams.

Lai nebojātu piebraucamo ceļu, aicinām klientus laikus, vis-
maz dienu pirms plānotā konteinera tukšošanas datuma, informēt 
mūs, zvanot uz tālruni 63123306 vai rakstot uz e-pastu info@pieju-
raatkritumi.lv, ja atkritumu konteinera tukšošana nav iespējama.

Risināsim katru situāciju individuāli, pārceļot plānoto konteinera 
tukšošanas datumu vai mainot tā atrašanās vietu.

Atgādinām, ka vieglo transportlīdzekļu pārvietošanos pa konkrē-
tu ceļa segumu nevar salīdzināt ar specializēto tehniku. Atkritumu 
konteineru tukšošanas mašīnu pašmasa un krava ir krietni lielāka, 
līdz ar to arī pārvietošanās iespējas kļūst apgrūti nošākas.

Saudzēsim savus ceļus un mūsu tehniku!
Mūsu tālrunis: +371 63123306.
Mūsu e-pasts: info@piejuraatkritumi.lv.

Justī ne Ilmane,
 SIA “AAS “Piejūra”” sabiedrisko atti  ecību speciāliste

Sasniegumi konkursā 
“Mans bērnības stāsts” 2017. gadā Latvijas Nacionā-

lās bibliotēkas Bērnu literatūras 
centrs pirmo reizi aicināja bib-
liotēkas kopā ar skolām iesaistī -
ti es jaunā lasīšanas veicināšanas 
programmā “Skaļā lasīšana”. 

Ideja un pieredze pārņemta 
no Nīderlandes, kur šāda veida 
lasīšanas sacensības norit jau vai-
rāk nekā 20 gadus. Dalībnieki ir 5. 
un 6. klašu skolēni (11–12 gadu 
vecums).

Sacensības vispirms noti ek 
skolu līmenī, kur ti ek izvirzīts 
viens pārstāvis dalībai reģionālajā 
konkursā, kurā savukārt noskaid-
ro labāko dalībai valsts “Skaļās 
lasīšanas” sacensībām.

Dundagas bibliotēka sadarbī-
bā ar skolu aicina bērnus iesais-
tī ti es šajā lasīšanas veicināšanas 
programmā. Šī gada 20. februārī 
Dundagas bibliotēkā noti ka at-
lases konkurss, lai izvirzītu mūsu 
pārstāvi dalībai reģionālajā kon-
kursā. Atlasē piedalījās trīs skolēni 
– Evelīna Jaunbirze no 5.a klases 
un Adrians Blaumanis un Hanna 
Karlīna Burnevica no 5.b klases. 
Žūrijā strādāja Vaira Kamara, Inga 
Blūmentāle un Evita Zoltāne. Da-
lībnieku uzdevums – 3 minūšu 
laikā jāiepazīsti na ar sevi, izvēlēto 
grāmatu un jānolasa fragments. 
Žūrijai nav viegls uzdevums, jo 
katra bērna uzstāšanās jāvērtē 
pēc vairākiem kritērijiem. 

Valsts “Skaļās lasīšanas” sa-
censībās dalībniekiem ir jālasa 
paša sagatavotais grāmatas frag-

Ēno Dundagas vidusskolas skolēni

Skolas salidojums gaidāms 19. septembrī
Atsaucoties uz absolventu jautājumiem un pateicoties izrādītajai interesei, ar prieku paziņojam, 

ka šī gada rudenī notiks Dundagas vidusskolas 75 gadu jubilejas pasākums – skolas salidojums! De-
talizēta informācija par salidojuma norisi vēl sekos, taču jau šobrīd ir zināms datums – salidojums 
notiks  19. septembrī!

Ikviens skolas absolvents un bijušais darbinieks ir laipni aicināts piedalīti es salidojumā. Ļoti  gaidīsim!

21. februārī teātra sporta pulciņa dalībnieki de-
vās uz Saldu, lai piedalītos turnīrā, un mājās atveda 
godalgas.

10.–12. klašu grupā I vieta un ceļojošā balva 
“Džons smaida” Dundagas vidusskolas absolventu 
komandai: Niklāvam Neimanim (kapteinis), Annai 
Iesalniecei, Gunti m Eglem, Kristai Ludevikai, 12. kl. 
Pedagoģe Vaira Kamara.

1.–4. klašu grupā III vieta. Komandā: Matī ss 

Šī gada janvārī mūsu skola 
saņēma brīnišķīgu dāvanu – 
grāmatu “Mans bērnības stāsts”. 
Šajā grāmatā ir publicēti  skolēnu 
radošie darbi – skolēnu bērnības 
stāsti .

Pavisam konkursam ti ka iesū-
tī ts 601 darbs, bet grāmatā ti ka 
iekļauti  343 interesantāko darbu 
fragmenti  un zīmējumi.

No mūsu skolas konkursam 
ti ka aizsūtī ti  3 skolēnu darbi, un 
visi trīs darbi ir iekļauti  šajā grā-
matā. Konkursā piedalījās un dar-
bu autores ir:

Anete Anna Savicka (nu jau 

absolvente, viņas darbs ieguva at-
zinību valstī ),

Māra Elīza Sila (šobrīd absol-
vente),

Laura Rumpe (šobrīd 9.a kla-
ses skolniece).

Rakstī t pamudināja un ar mei-
tenēm darba tapšanas procesā 
sadarbojās latviešu valodas un li-
teratūras skolotāja Inta Freiverte.

Paldies meitenēm un skolo-
tājai par ieguldīto darbu!  Lepoja-
mies un priecājamies par sasnie-
gumiem!

Evita Zoltāne, 
latviešu valodas skolotāja

“Skaļās lasīšanas” sacensības ir uzsāktas 

ments un papildus ti ek dots lasīt 
jaunu tekstu. Dundagā žūrija da-
lībniekiem arī piedāvāja lasīt pa-
pildu fragmentu no grāmatas. Šeit 
nu mēs, pieaugušie, varam domāt 
– cik mums šāds uzdevums būtu 
viegli vai sarežģīti  paveicams. Tā-
pēc uzteicama ir bērnu akti vitāte 
dalībai šajās sacensībās!

Izvērtējot ļoti  daudzus plusus 

un mīnusiņus, žūrija kā šī gada 
“Skaļās lasīšanas” vēstnesi no 
Dundagas vidusskolas izvirzīja 
Hannu Karlīnu Burnevicu no 5.b 
klases (skolotāja Evita Zoltāne). 
Vēlam Hannai veiksmīgu startu 
11.  martā Talsos!

Ruta Emerberga,
Dundagas novada 

Centrālās bibliotēkas vadītāja

12. februārī, tāpat kā visā 
Latvijā, arī Dundagas skolēni pie-
dalījās Ēnu dienā.  

Ēnot devās skolēni no 5. līdz 
12. klasei. Tika ēnota 21 profesija 
Dundagā, ārpus Dundagas, Rīgā 
un Cēsīs. Savu izvēles profesiju 
devās izpētī t 30 skolēni. Vislie-
lākā interese, kā jau katru gadu, 

bija par akciju sabiedrības “Lat-
vijas Valsts meži” profesijām – 
mežkopis, mežkopības meistars. 
Paldies “Latvijas Valsts mežiem” 
un SIA “Dundagas  meži” par ik-
gadēju sadarbību un skolēnu ie-
pazīsti nāšanu ar meža nozares 
profesijām, jo šajos uzņēmumos 
bija lielākais ēnotāju skaits. Mar-

ta no 9.b klases pat devās uz Cē-
sīm, lai iepazītu ķīmiķa laboranta 
profesiju.

Zinām, ka mūsu vidū ir topo-
šie skolotāji, vadītāji, bērnudārza 
audzinātāji, treneri un mežkopī-
bas meistari.

Inese Freimute, 
karjeras konsultante

DUNDAGAS VIDUSSKOLAS SASNIEGUMI
Plepis, 3.a – kapteinis; Adelīna Kronberga, 3.b; Toms 
Bumbiers, 3.a; Laura Kalniņa, 3.a; Rovena Onufrijču-
ka, 3.a.

7.–9. klašu grupā III vieta. Komandā: Marta Al-
vīne Freiberga, 9.b – kapteine; Ieva Pētersone, 9.b; 
Aivis Grubenbergs, 8.a; Sabīne Romanovska, 8.a; Jē-
kabs Zvans, 7.a. Pedagoģe Lelde Iesalniece.

Sveicam pedagoģes – Leldi Iesalnieci un Vairu Ka-
maru, kā arī turnīra dalībniekus!
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15. un 16. februārī noti ka jaunatnes čempionāta “Ziemas kauss 
2020” volejbola sacensības U-12 grupā zēniem, kur Dundagas vidus-
skolas zēni 11 komandu konkurencē ieguva 1. vietu.

Dalībnieki bija Mārcis Sudmals, Ernests Šmēdiņš, Kristers Šulcs, Ed-
gars Feldbergs, Tomass Silavs, Ernests Napskis, Niklāvs Mauriņš, Mareks 
Romanovskis, Ralfs Engelbergs un Harijs Zviedris.

Apsveicam komandu un treneres Unu SILU un Gundegu LAPIŅU ar 
augsto sasniegumu!

21. februārī Dundagas vidusskolā noti ka Dundagas un Talsu nova-
da 1. posma/atlases sacensības “Piena spēka” 18. kausa izcīņa vispār-
izglītojošo skolu komandām volejbolā, kur kopā startēja 11 komandas. 
Tiesības startēt fi nālā 4. aprīlī Rīgā izcīnīja Dundagas vidusskolas jau-
nieši Andis Rūdolfs Remess, Aleksis Fesenko, Nils Arnis Kuģinieks, Mār-
ti ņš Blūmentāls, Dāvis Alkšbirze un Markuss Ekers un pamatskolas zēnu 
komanda  Rainers Blumbergs, Mareks Zumbergs, Indars Asars, Edu-
ards Neifelds, Arnolds Bergmanis un Klāvs Alkšbirze (trenere Una Sila). 
Veiksmīgu startu fi nālā!

Gundega Lapiņa, sporta skolotāja

SPORTS 

Dundagas vidusskolas 
zēni – Latvijas čempioni

Dundagas vidusskolas jauniešu komanda.Dundagas vidusskolas zēnu komanda.
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14. februārī Talsu Valsts 
ģimnāzijas telpās noti ka Talsu 
sākumskolas atklātais čempio-
nāts šahā, kurā līdztekus mā-
jiniekiem, ventspilniekiem un 
kuldīdzniekiem spēlēja arī pieci 
Dundagas vidusskolas šaha pulci-
ņa dalībnieki.

Joprojām visi mūsējie vēl ne-

Valentī ndienā 
Dundagas Brīvā laika 
pavadīšanas centrā 
norisinājās galda 
tenisa sacensības 
dubultspēlē jauniešiem

1. vietā Rainers Blumbergs 
un Aleksis Fesenko, 2. vietā 
Matī ss Fesenko un Elvis Engel-
bergs,  3. vietā Ingars Blum-
bergs un Arnolds Bergmanis. 

Apsveicam uzvarētājus!
 

Ieva Kristi ņa,
Brīvā laika pavadīšanas centra 

administratore

FOTO  – IEVA KRISTIŅA

Novusa turnīrs “Mājās”

Cīnoti es vairākās frontēs

bija nokārtojuši rēķinus ar vīru-
siem, taču spēki vēl bija jāsadala 
arī starp matemāti kas olimpiādi 
un šaha sacensībām, jo abas no-
ti ka vienlaikus. Tas ir ti kai dabiski, 
ka šahisti  ir labi matemāti ķi (un 
otrādi), līdz ar to šaha turnīrā pie-
dalījāmies drīzāk ar otro sastāvu. 
Tomēr arī šajā reizē ti kām pie di-

vām godalgām.
Abas medaļas jaunie dun-

dadznieki izcīnīja iesācēju grupā, 
kurā spēkiem mērojās 26 dalīb-
nieki. Valteram Napskim 5 punkti  
7 kārtās deva 3. vietu zēnu konku-
rencē un augsto 4. vietu kopvēr-
tējumā. Katrīnai Sārai Kristi ņai 4 
punkti  ļāva ierindoti es 11. vietā 

kopvērtējumā, taču “vīrišķīgā” 
sastāva dēļ Katrīna ieguva 2. vietu 
meiteņu vērtējumā.

Savukārt IV sporta klases gru-
pā pa 3 punkti em ieguva Anna 
Rebeka Irbe un Marija Hanna Kris-
ti ņa. Anna bija sestā labākā starp 
meitenēm, Marija – septī tā. Kārlis 
Beidiņš ar 2,5 punkti em bija asto-
tais zēnu konkurencē.

Visi dalībnieki arī dabūja ne-
lielas saldumu balvas, un bešā ne-

palika arī bērnu skolotāji. Paldies 
Talsu Valsts ģimnāzijai par laipno 
uzņemšanu, atsevišķa pateicība 
Talsu bērnu skolotājai Maijai Ave-
niņai!

Jau 4. martā dundadznieki pilī 
uzņēma sava atklātā čempionāta 
dalībniekus, kas ir  visi mūsu jau-
nie šaha draugi no Kurzemes.

Alnis Auziņš, 
vidusskolas šaha pulciņa 

vadītājs

Katrīna Sāra Kristiņa.Gājienu izdara Valters Napskis.

Pirmais no labās Valters Napskis. AUTORA FOTO

Hip, hip, urā! 12. februārī 
Kolkas pamatskolas skolēni guva 
labas vietas badmintona sacensī-
bās Talsu novada atklātajā olim-
piādē skolu sportā.

Individuāli:
6.–7. klašu grupā (2006.–

2007. dz.g.) 3. vieta – Elīnai Grau-
dēvicai;

8.–9. klašu grupā (2004.–
2005. dz. g.) 2. vieta – Andai Mie-
zavai;

vidusskolas vecuma jeb 
2003.–2000. dz. g. grupā 3. vieta 

Uzvaras badmintona sacensībās 

FOTO - JĀNIS SKARBINIEKS

– Jānim Sproģim.
Komandu sacensībās Kolkas 

pamatskola ieguva 2. vietu 8.–9. 
klašu grupā un 3. vietu vidusskolu 
grupā.

Paldies visiem sportistiem 
– Elīnai Graudēvicai, Andai 
Miezavai, Amandai Miezavai, 
Mikum Līdumam, Ričardam 
Laukšteinam, Jānim Sproģim un 
sporta skolotājam Jānim Skarbi-
niekam!

Antra Laukšteine,
Kolkas pamatskolas direktore

Februāra sākumā Dundagas 
bērnu dienas centrā “Mājas” no-
slēdzās novusa turnīrs.

Tajā piedalījās 15 zēni, t.i., ap-
mēram trešdaļa no centriņa bēr-
niem. Kāpēc ti kai zēni? Tāpēc, ka 
gandrīz visi zēni pie mums spēlē 
novusu. Meitenes arī mēdz uz-
spēlēt, bet daudz retāk, turklāt 
viņām ātrāk apnīk. Tiesa, kāda 
meitene ti ešām labi spēlē novu-
su, taču viņa šoreiz sacensībās 
nepiedalījās. Varbūt nākamreiz… 

Turnīrs norisinājās divās gru-
pās: jaunākajā sacentās zēni ve-
cumā no 9 līdz 10 gadiem, bet ve-
cākajā – 11 un 12 gadus veci zēni. 
Jaunākajā grupā par uzvarētāju 
kļuva Edgars Dišlers, otrajā vietā 
Mārcis Sudmals, bet trešajā – Rin-
alds Amoliņš. Vecākajā grupā uz-
varēja Aurels Duplavs, otro vietu 
izcīnīja Aigars Rudzīti s, bet trešo 
– Kristers Karelovs. 

Godalgoto vietu ieguvēji saņē-
ma medaļas mājas formā, diplo-

mus un kādu saldumu. Pa kādam 
kārumam ti ka katram dalībnie-
kam. Par jauki izgatavotajām me-
daļām paldies Ancei Kristi ņai, par 
zēnu apmācīšanu novusā un ti esā-
šanu – mūsu Vikiņam! Paldies arī 
visiem spēlētājiem par atsaucību!

Nākamajā mācību gadā novu-
sa sacensības varētu rīkot novem-
brī un janvārī. Izskatās, ka dalīb-
nieku netrūks. 

Diāna Siliņa, Dundagas bērnu 
dienas centra “Mājas”  vadītāja 



Nodarbināto skaits, izglītī ba un mainība
Sociālajā dienestā 2019. gadā tika nodarbināti pieci darbinieki un vadītājs. Četri 

sociālā darba speciālisti, trīs no tiem Dundagā – sociālais darbinieks darbam ar ģime-
nēm un bērniem, sociālās palīdzības organizators un sociālais darbinieks darbam ar 
pilngadīgām personām, viens sociālais darbinieks Kolkas pagastā, Kolkā. Pakalpojumu 
“Aprūpe mājās” nodrošināja viena aprūpētāja ar 0,5 darba slodzi. Visiem sociālā darba 
speciālistiem ir augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā. 

Gada trešajā dekādē notika kadru maiņa, uz paša vēlēšanos darbu pārtrauca soci-
ālās palīdzības organizatore un sociālais darbinieks Kolkas pagastā, bet dekrēta atvaļi-
nājumā devās divas darbinieces – aprūpētāja un vadītāja. Darbu uzsākuši jauni darbi-
nieki. Iestādes vadītājs ir vīrietis, pārējie darbinieki ir sievietes, vidējais vecums ir 38 
gadi.

Ievērojot prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem, Sociālā dienesta darbinieki 
2019. gada laikā ikdienas darba pienākumu veikšanai papildināja savas zināšanas un 
cēla kvalifikāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām apmeklējot kursus, apmācības un 
seminārus. Darbiniekiem tika nodrošinātas supervīziju sesijas. 

Finanšu resursi, to izlietojums
Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai 2019. gadā izlietoti  pašvaldības budžeta lī-

dzekļi 81 864 EUR.
Sociālajiem pabalsti em, pašvaldību brīvās iniciatī vas pabalsti em un sociālajiem pakal-

pojumiem izmaksāti  155 352,10 EUR, no ti em:
v garantētā minimālā ienākuma pabalsti  1152,96 EUR (kopā 4 personām),
v dzīvokļa pabalsti em 2862,26 EUR, no ti em malkas iegādei 2377 EUR 
(28 mājsaimniecības), īres, komunālajiem izdevumiem 485,26 EUR 
(8 mājsaimniecības),
v pabalsti , beidzoti es aizbildniecībai, 1510,37 EUR (4 personas),
v pabalsti  ārkārtas situācijās 1427,29 EUR (7 personas),
v pabalsts audžuģimenei bērna uzturēšanai 11880,96 EUR (6 bērni),
v pabalsts audžuģimenei mīkstā inventāra iegādei 740,80 EUR (2 bērni),
v pabalsts, bārenim turpinot izglītī bu, 4097,92 EUR (8 bez vecāku gādības 
palikušie bērni),
v pabalsti  brīvpusdienām, ēdināšanai izglītī bas iestādēs 8558,50 EUR 
(39 izglītojamajiem),
v pabalsts pirmsskolas izglītī bas iestādē PII “Kamenīte” 129,60 EUR (1 bērns),
v pabalsts mācību līdzekļu iegādei 45,00 EUR (3 bērniem),
v pabalsti  ārstēšanās izdevumu daļējai apmaksai 451,37 EUR (17 personām),
v pabalsts trūcīgo personu apbedīšanai 668,30 EUR (3 personas),
v pabalsti  no ieslodzījuma atbrīvotām personām 225,00 EUR (5 personas),
v pabalsts aprūpei 3882,64 EUR (3 personas),
v pabalsts jaundzimušajiem 4050 EUR (31 persona),
v apbedīšanas pabalsts 1425 EUR (19 personas),
v apbedīšanas pabalsts pēc koplīguma 2150 EUR (10 personas),
v pabalsti  represētām personām 1170 EUR (39 personas),
v pabalsts cienījamu vecumu sasniegušu personu sveikšanai 1650 EUR (50 personas),
v citi  pabalsti  13 719,52 EUR (2 personas),
v psihologa pakalpojumu apmaksai izlietoti  3902,17 EUR 
(pakalpojumu saņēma 25 personas).
Atbalsta pakalpojuma – ģimenes asistents – apmaksai izlietoti  8184,73 EUR (pakalpo-

jumu saņēma 7 ģimenes).
Sociālais pakalpojums nakts patversmē ti ka pirkts vienai personai – 189,00 EUR. 
Sociālais pakalpojums Rīgas pašvaldības krīžu centrā ti ka pirkts trīs personām – 

496,92 EUR.
Sociālie pakalpojumi ti ka pirkti  no  divām bērnu ilgstošās sociālās aprūpes insti tūcijām: 
SOS bērnu ciemats “Īslīce”, 16 320,00 EUR (2 bērni),
Irlavas bērnu aprūpes centrs “Sapņi” 3044,74 EUR (1 bērns).
Sociālie pakalpojumi pieaugušām personām ilgstošās sociālās aprūpes insti tūcijā ti ka 

pirkti :
v SIA “Dundagas veselības centrs”, 45488,99 EUR (11 personas),  
v aprūpes nams “Stacija”, 6897,10 EUR (6 personas),  
v pansionāts “Lauciene”, 9030,96 EUR (2 personas).
Sociālā dienesta atskaitēs neti ek atspoguļoti  izlietoti e fi nanšu līdzekļi izglītojamo ēdi-

nāšanai Dundagas PII “Kurzemīte” (2019. gadā brīva ēdināšana piešķirta 64 bērniem), Kol-
kas pamatskolā un PII “Rūķīti s” (2019. gadā brīva ēdināšana piešķirta 6 bērniem), Sociālais 
dienests izvērtē un piešķir brīvu ēdināšanu, bet fi nanšu līdzekļi pabalstu segšanai ti ek ie-
kļauti  minēto iestāžu budžetos.

Sociālā palīdzība
Sociālajā dienestā 2019. gadā noti kušas 55 sēdes, izskatī ti  344 iesniegumi sociālās 

palīdzības – pabalstu – saņemšanai un izvērtēta 81 materiālo ienākumu deklarācija. 
Izsniegtas 48 izziņas trūcīgo ģimeņu/personu statusam, 33 izziņas maznodrošināto ģi-
meņu/personu statusam un 7 izziņas krīzes situācijā. Sociālajiem pabalsti em, pašval-

dību brīvās iniciatī vas pabalsti em un sociālajiem pakalpojumiem 2019. gadā izmaksāti  
155 352,10 EUR.

PAVISAM 2019. GADĀ SOCIĀLO PALĪDZĪBU SAŅĒMA:

NO TIEM 2019. GADĀ SPĒKĀ TRŪCĪGĀS ĢIMENES/PERSONAS STATUSS:  

 

Citu veidu materiālais atbalsts
Īstenojot Eiropas atbalsta fonda projektu vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, izdalītas 

652 bezmaksas pārti kas pakas, 4 zīdaiņu pārti kas pakas un 382 higiēnas pakas, 5 zīdaiņu 
higiēnas pakas trūcīgajām ģimenēm/personām. Mācību līdzekļus saņēma 19 skolēni. 

Latvijas Bērnu fonds sadarbībā ar Amerikas latviešu apvienību piešķīra sti pendiju stu-
dijām vienai Dundagas novada pašvaldības iedzīvotājai.

Dundagas novada Sociālais dienests oktobrī un decembrī piedalījās divos labdarības 
projektos, kuros ti ka iesaistī tas Dundagas novada daudzbērnu ģimenes. 

Oktobrī Talsu novada fondā ti ka realizēts projekts “Paši varam – paši darām 2019”,  
un šajā projektā piedalījās 16 daudzbērnu ģimenes no Dundagas novada. Ģimenes ti ka 
apzinātas, un noskaidrots, vai vēlas saņemt augļu kociņus vai ogu krūmus. Katra ģimene  
saņēma no 3 līdz 5 izvēlētajiem stādiem, ar ko papildināt savus mazdārziņus.

Decembrī Dundagas novada daudzbērnu ģimenēm ti ka piedāvāts piedalīti es SIA “Or-
kla Confecti onery & Snacks Latvija” organizētajā “Laimas” projektā “Laimas labdarības 
namiņš”. Katram bērnam no 25 daudzbērnu ģimenēm, kas piedalījās šajā projektā, ti ka 
izsniegta kartī te, lai varētu izteikt vēlmi, ko viņš vēlas saņemt Ziemassvētkos. Piedaloti es 
projektā, ar Ziemassvētku dāvanām ti ka iepriecināti  85 bērni. 

Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt lietotos apģērbus, apavus, kurus sarūpējuši mūsu 
pašu novada cilvēki.

Sniegti e sociālie pakalpojumi
Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem darbspējīgā vecumā, 

politi ski represētajām personām un Černobiļas AES avārijā cietušajiem un avārijas seku 
likvidēšanas dalībniekiem ir valsts apmaksāts sociālais pakalpojums. 2019. gadā Sociālais 
dienests izskatī ja 3 iesniegumus, pieņemot lēmumu par sociālās rehabilitācijas nepiecieša-
mību 2 personām, nosūtot lēmumu un dokumentus Sociālās integrācijas valsts aģentūrai 
personu uzņemšanai pakalpojumu sniegšanas rindā. Sociālās rehabilitācijas laikā klienti em 
palīdz iemācīti es sadzīvot ar funkcionāliem traucējumiem, atjauno un apmāca tām pras-
mēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezti es darba dzīvē. Tā ietver 
individuālu rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu, uzlabo mobilitāti  un patstāvīgas dzīves 
iemaņas, 2019. gadā pakalpojumu saņēma 9 Dundagas novada iedzīvotāji.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumam projektā “Kurzeme visiem” ti ka saņemti  6 ie-
sniegumi, nodrošināts pakalpojums atbilstoši individuālajam atbalsta plānam. Pakalpoju-
mu (fi zioterapija, Montesori) saņēma 5 bērni un viena bērna ar funkcionāliem traucēju-
miem vecāks.
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Dundagas novada Sociālā  dienesta darbs 2019.gadā
2017 2018 2019

Sēžu skaits 53 57 55
Iesniegumu skaits par pabalstu saņemšanu 391 532 344
Izvērtēto materiālo ienākumu 
deklarāciju skaits

125 152 81

Ģimeņu skaits, kam noteikts trūcīgo statuss 
(kopā personas)

78 (175) 45 (87) 58 (136)

Izziņas trūcīgo ģimeņu/personu 
statusa noteikšanai

90 75 48

Izsniegto pabalstu skaits (EUR) 128858,00 153690,88 155352,10

ģimenes ģimeņu skaits 90
personas ģimenēs – kopā personu skaits 257

no tām

bērni personu skaits 120
t.sk. bērni ar invaliditāti personu skaits 5
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits 89

no tām
strādājošas personas personu skaits 2
nestrādājošas personas personu skaits 85
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits 2

pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits 1
pensijas vecuma personas personu skaits 30

ģimenes ģimeņu skaits 31
personas ģimenēs – kopā personu skaits 34

no tām

bērni personu skaits 1
t.sk. bērni ar invaliditāti personu skaits 0
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits 2

no tām
strādājošas personas personu skaits 0
nestrādājošas personas personu skaits 2
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits 0

pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits 15
pensijas vecuma personas personu skaits 16
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Dundagas novada Sociālā  dienesta darbs 2019.gadā
Sociālā rehabilitācija no pretti  esiskām darbībām cietušiem bērniem. 3 bērniem pa-

kalpojums ti ka nodrošināts Rīgas pašvaldības krīžu centrā, 3 bērniem Talsu novada krīžu 
centrā, 3 bērniem Zantes krīžu centrā un 1 bērnam Ventspils krīžu centrā “Paspārne”. 
Sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā saņēma 1 bērns.

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija insti tūcijā. Saņemti  un izvērtēti  10 iesniegu-
mi, veikta fi zisko un garīgo spēju izvērtēšana un aprūpes līmeņa noteikšana personām 
ar funkcionāliem traucējumiem, pieņemti  10 pozitī vi lēmumi ilgstošai aprūpei insti tūcijā 
personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un dzīvot patstā-
vīgi.

Aprūpes mājās pakalpojumam saņemti  11 iesniegumi, v eikta fi zisko un garīgo spēju 
izvērtēšana un aprūpes līmeņa noteikšana personām ar funkcionāliem traucējumiem, 
pieņemti  11 pozitī vi lēmumi. Pakalpojumu saņēma 7 personas, kuras vecuma un funkcio-
nālo traucējumu dēļ nespēj veikt ikdienas sadzīves darbus. Aprūpes mājās pakalpojums 
ti ka nodrošināts atbilstoši personu individuālajām vajadzībām pēc individuāli sastādīta 
aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas plāna un līmeņa. Pakalpojumu nodrošina Soci-
ālā dienesta darbinieks – aprūpētājs. Aprūpes mājās pabalstu saņem 3 personas, kurām 
aprūpi veic uzti cības persona. Šo pakalpojumu, īstenojot projektu “Kurzeme visiem”, sa-
ņēma viens bērns ar funkcionāliem traucējumiem.

Asistenta pakalpojumi pašvaldībā. Sociālajā dienestā reģistrēti  6 iesniegumi asis-
tenta pakalpojumiem. Izvērtējot nepieciešamības pamatojumu, ti ka pieņemti  6 lēmumi 
pakalpojuma piešķiršanai, noslēgti  uzņēmuma līgumi. Asistenta pakalpojums ti ka nodro-
šināts 6 personām.

Patversmes pakalpojums pieaugušajiem tika nodrošināts, pērkot pakalpojumu 
no biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts”. To saņēma 1 persona bez pastāvīgas dzīves-
vietas. 

Psihologa konsultācijas. Sociālais dienests nodrošināja psihologa pakalpojumus 25 
personām, no ti em 12 bērniem un 13 pilngadīgajiem. Viens bērns, kas cieti s no pretti  e-
siskām darbībām, saņēmis valsts fi nansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīves-
vietā (psihologa konsultācijas). Psihosociālu palīdzību var saņemt ģimenes ar bērniem, 
pilngadīgas personas, vardarbībā cietušas, kā arī vardarbību veikušas personas, lai sek-
mētu krīžu situācijas pārvarēšanu. Pakalpojums ti ek sniegts reizi nedēļā. 

Sociālā atbalsta (ģimenes asistenta) pakalpojumu saņēma 9 ģimenes. Tas ietver at-
balsta nodarbības bērna attī  stī bas veicināšanai aprūpes, audzināšanas un sociālo pras-
mju apguvei un uzturēšanai personām, kuras īsteno bērnu ikdienas aizgādību.  

Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem
Sociālā darba mērķis, sniedzot atbilstošus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ir 

palīdzēt ģimenei ar bērniem noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attī  stot 
sociālās prasmes un iemaņas. Lai palīdzētu vecākiem risināt ar bērnu audzināšanu un 
aprūpi saistī tus jautājumus, attī  stī t sociālās prasmes, iemaņas un sekmētu bērnu attī  stī -
bai labvēlīgu vidi, ģimenēm ti ek sniegts psiholoģisks, emocionāls un izglītojošs atbalsts. 
Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem ir:

1) sociālā darbinieka individuālās konsultācijas (konfl iktsituācijās, krīzes situācijās, 
grūtī bās bērnu audzināšanā, ģimenes problēmu risināšanā, aizbildņiem, audžuģimenē),

2) sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – no vardarbības cietu-
šiem bērniem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, nepilnga-
dīgām grūtniecēm un māmiņām, krīzes situācijā nonākušiem bērniem un viņu ģimenēm, 
īslaicīgās uzturēšanās pakalpojumi krīzes centros,

3) sociālā atbalsta pakalpojums – ģimenes asistents,
4) pārstāvēt ģimeņu ar bērniem intereses valsts un pašvaldības insti tūcijās.
Lai uzlabotu to ģimeņu dzīves kvalitāti , kurās ir bērna attī  stī bai nelabvēlīgi apstākļi, 

ti ek organizēti  dažādi pasākumi sadarbībā ar citām insti tūcijām:
v aktī va sadarbība ir ar Dundagas novada bāriņti esu, starpprofesionāļu sanāksmes, 

kopīgi dzīvesvietas apsekojumi,
v ar Dundagas novada Pašvaldības policiju, informācijas apmaiņa, starpprofesionāļu 

sanāksmes un kopīgi dzīvesvietas apsekojumi,
v kopīgi preventī vie pasākumi ar Valsts policiju, Probācijas dienestu starpprofesionā-

ļu sanāksmes, gadījumu analīzes, informācijas apmaiņa,
v skolu sociālajiem pedagogiem, kopīgas ti kšanās ar vecākiem, sociālo gadījumu ko-

pīga analīze,
v psihologs, rehabilitācijas nodrošinājums dzīvesvietā,
v Talsu novada krīžu centrs, Zantes krīžu centrs un Ventspils krīžu centrs “Paspārne”, 

vardarbības rehabilitācijas nodrošināšana insti tūcijā.
Sociālajam darbiniekam darbam ar ģimenēm un bērniem ir 36 klientu lietas. 
Bērniem, kuru vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības ti esības, ti ek nodrošināts 

ārpusģimenes aprūpes pakalpojums. 2019. gadā 3 novada bērni par pašvaldības līdzek-
ļiem uzturējās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas insti tūcijās, audžuģi-
menēs – 6 bērni. Sociālais darbinieks reizi gadā apciemo bērnus un izvērtē pakalpojumu 
kvalitāti .

Sociālās korekcijas plāni – par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu 
bērniem, kuri izdarījuši likumpārkāpumu, 2019. gadā ir sastādīti  3 sociālās korekcijas plā-
ni, veikts sociālais darbs.

2019. gadā Sociālajā dienestā pavisam bija 196 klientu lietas, starp kurām ir tādas, 

ar ko darbinieki strādā katru nedēļu, ik pa pāris nedēļām, katru mēnesi vai retāk. Kopā 
veikta 91 personu apsekošana dzīvesvietā.

Sadarbojoti es ar insti tūcijām, veikts sociālais darbs (ģimeņu apsekošanas, sociālās 
un materiālās situācijas izvērtēšana, sociālās korekcijas programmas sagatavošana, darbs 
ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, starpinsti tucionālā, starpprofesionālā informāci-
jas apmaiņa, ikdienas akti vitāšu un vides novērtējuma veikšana u.c.), sagatavojot iesnie-
gumus un atbildes vēstules: Veselības un darbspēju ekspertī zes ārstu valsts komisijai 
(43), Labklājības ministrijai (5), Latvijas Bērnu fondam (1), Dundagas novada priekšsēdē-
tājam, izpilddirektorei, grāmatvedībai (62), Dundagas novada bāriņti esai (4), Kandavas 
novada bāriņti esai (1), Valsts policijai (1), Kolkas pamatskolai (2), Dundagas vidusskolai 
(2), psihiatrei Dr. Strēlniecei (5), Valsts sociālās aprūpes centriem (10), Tukuma Sociāla-
jam dienestam (3), Talsu novada Sociālajam dienestam (2), Kuldīgas novada pašvaldības 
aģentūrai “Sociālais dienests” (1), Rojas novada Sociālajam dienestam (1), Valsts bērnu 
ti esību aizsardzības inspekcijai (2), Iļģuciema cietumam (1), Valsts probācijas dienestam 
(1),  Latvijas Republikas Tiesībsargam (1), privātpersonām (21), Sociālās integrācijas 
valsts aģentūrai (7), Dundagas veselības centram (10), Rīgas tūrisma tehnikumam (1), 
“ZZ Datam” (1), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (1), Valsts darba inspekcijai (1), 
Kurzemes plānošanas reģionam (3), pirmsskolas izglītī bas iestādei “Kurzemīte” (4).

Sabiedrības informēšana
Par aktuālajiem jaunumiem sociālajā sfērā Sociālais dienests ir informējis sabiedrī-

bu, izmantojot izdevumu “Dundadznieks”. Informācija par sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu aktualitātēm ievietota Dundagas novada pašvaldības mājaslapā, izlikta uz 
informācijas stendiem, iedzīvotājiem ir pieejami bukleti  par sociālo palīdzību un pakal-
pojumiem.  

Pasākumi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
Sociālās palīdzības un sociālā darba efekti vitātes uzlabošanai Sociālajam dienestam 

ar 2019. gada 12. novembri Dundagā ir nodrošinātas atbilstošas telpas Bānīša ielā 4.
Klientu sociālās situācijas un trūcīgā statusa izvērtēšanai Sociālajam dienestam ir pie-

kļuve šādiem datu reģistriem: uzturlīdzekļu garanti ju fonda iesniedzēju un parādnieku 
reģistrā, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā par atti  ecīgās pašval-
dības teritorijā un citu novadu teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, Valsts 
vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, Iedzīvotāju reģistrā, VSAA Sociālās apdrošināšanas 
informācijas sistēmā, CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, NVA bezdarb-
nieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā, Uzņēmumu reģistrā un VID. 
Tiek veikta visas sniegtās sociālās palīdzības elektroniskā datu uzskaite “ZZ Dats” sociālās 
palīdzības uzskaites sistēmā SOPA.

Saskaņā ar 2016. gadā noslēgto vienošanos starp Sociālo dienestu un Labklājības mi-
nistriju par datu uzskaiti  ikmēneša atskaites par sociālo palīdzību un pakalpojumiem ti ek 
nosūtī tas Labklājības ministrijai datu apmaiņu informācijas sistēmā SPOLIS (ministrijas 
pārziņā esošā Valsts sociālās politi kas monitoringa informācijas sistēma, no kuras noti ek 
datu izgūšana un nosūtī šana, kā arī kurā noti ek datu saņemšana).

Katru mēnesi ti ek veikta budžeta izdevumu analīti skā uzskaite.
Katru mēnesi ti ek gatavota:
v stati sti kas atskaite Labklājības ministrijai par sniegto sociālo palīdzību Dundagas 

novada iedzīvotājiem, 
v atskaite Latvijas Sarkanajam Krustam par izsniegtajām Eiropas Kopienas pārti kas 

un higiēnas pakām, mācību līdzekļu, somu izdali,
v fi nanšu pieprasījums, atskaite Labklājības ministrijai par asistenta pakalpojumu 

pašvaldībā. 
Katru ceturksni ti ek gatavota:
vatskaite Labklājības ministrijai par supervīzijām,
vatskaite Kurzemes plānošanas reģionam par projektu “Kurzeme visiem”, 
vpārskats par mērķdotācijas izlietojumu audžuģimenēm.

Sociālā dienesta darbības plāns 2020. gadam
1. Uzlabot Sociālā dienesta darba kvalitāti  un efekti vitāti , nodrošinot vides pieejamī-

bu personām ar funkcionāliem traucējumiem Sociālajā dienestā un klientu apkalpošanas 
punktā Kolkā.

2. Turpināt atjaunotā aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu Dundagas novada 
iedzīvotājiem.

3. Turpināt sociālā atbalsta pakalpojuma – ģimenes asistents – sniegšanu Dundagas 
novada iedzīvotājiem.

4. Uzlabot sadarbību ar Valsts policiju vardarbības ģimenē gadījumu analizēšanā, ri-
sināšanā un novēršanā.

5. Iesaistī ti es pieredzes apmaiņas projektos un programmās un veidot sadarbību ar 
sadraudzības pilsētu un citu pašvaldību sociālajiem dienesti em, tādējādi paaugsti not 
darba kvalitāti  un darba metožu daudzpusību.

6. Turpināt nodrošināt Sociālā dienesta darbinieku supervīzijas.
7. Veikt sociālo pakalpojumu nepieciešamības novērtējumu, analizēt klientu vajadzī-

bu apmierinātī bu.
Jānis Langzams, Sociālā dienesta vadītājs
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 Kas mirkli padara skaistu?
Tas, ko nevar vairs atkārtot,
tas, ka tu esi un redzi –
vējš nopūš kastaņu sveci,
izskan kliedziens un norimst vaids,
pazib, uzdzirkstot skati enā, smaids,
ko otrreiz nevar vairs atkārtot.
Kas gadu gadā krāj mūžu skaistu?
Darbdienas, kuras nekas nespēj aizstāt,
mūsu vismīļo dvēseļu tuvums
arī pāri pār tāluma krastu,
ilgu puķe, vēl neatrastā,
zvaigzne, kas tī ra pie debesīm laistās
viss, ko tu sargā, lai neizgaistu…
                                               (L.Brīdaka)

Lai pavasara jubilārus sveic sildošie saules stari, plaukstošie ziedi 
un putnu skanīgās dziesmas!

Pensionāru kluba “Sendienas” biedri

7. aprīlī plkst.18.00 Dundagas pilī cirka šovs 
“Cirks no citas planētas”

Pirmo reizi Latvijā cirka šovs “Cirks no citas planētas”. Aicinām ie-
pazīt  fantasti kas un maģijas pasauli, kurā neiespējamais un pārdabis-
kais kļūst par realitāti !

Ko tādu vēl pati ešām nebūsiet redzējuši – pie mums ir atlidojis 
kosmiskais cirks ar pārdabiskiem un elpu aizraujošiem milžiem, spilg-
ti em gaismas un skaņas  efekti em, kā arī brīnumainiem ziepju burbu-
ļiem un neona mākslinieki, kas spēs pārsteigt pat skepti skāko publiku.

Skatī tājus priecēs veikli un profesionāli akrobāti , kā arī lielisku 
šovu rādīs burvju mākslinieki. Mazos skatī tājus priecēs klauni un 
mūsu cirka odziņa – piepūšams trīsmetrīgs zilonēns Marss.

Sati ksimies kosmosā, jūsu pilsētā!

v 12. martā plkst. 16.00 Kolkas 
tautas namā norisināsies Kolkas 
pamatskolas skolēnu veidota 
“Popiela”. Kā ik gadu, arī šogad 
būs iespēja redzēt bērnu talantus 
un radošo pieeju priekšnesumu sa-
gatavošanā.
v 14. martā plkst. 13.00 Kolkas 
tautas namā animācijas fi lma 
bērniem “Karalienes Korgijs”. 
Ieeja 2 eiro.
v 21. martā plkst. 11.00 lībiešu 
ieraža – putnu modināšana. Jūr-
malā pie Kolkas tautas nama puš-
ķosim egli jeb “putnu krūmu” un 
dziedot modināsim putnus kopā ar 
ansambli “Laula”.  
v 27. martā plkst. 18.00 Kolkas 
Lībiešu saieta namā grāmatas 
“Latviešu dziedināšanas tradī-
cija” prezentācija un tikšanās 
ar autori Ievu Ančevsku. Ieva 
ir etnoloģe, tradīciju pētniece un 
fi loloģijas doktore, savā promo-
cijas darbā pētīja latviešu dzie-
dināšanas tradīcijas teorētiskos 

TRAKTORTEHNIKAS UN TĀS PIEKABJU TEHNISKĀS APSKATES 2020.GADĀ
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina. Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uz-
sākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas 
reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem 
pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Uzziņām tālrunis 29341374; 26139989 vai www.vtua.gov.lv
Novads Pagasts/

Apdzīvota 
vieta

Datums Laiks Datums Laiks Vieta

Dundagas Kolka -------- ------- 15.06. 11.00 Kolkas DUS, Kolka, Kolkas pag.
Dundaga 6.05. 10.30 8.06. 10.30 Brīvības iela 1A, Dundaga 

(Dundagā pie katlu mājas)
Neveja -------- ------ 8.06. 13.00 Auri, Neveja, Dundagas pag.
Vīdāle 8.05. 10.30 10.06. 11.00 Vīdales pienotava, Vīdale, Dundagas pag.
Kaļķi 8.05. 12.00 10.06. 14.00 Šleseri, Kaļķi, Dundagas pag, 

(SIA”Ēnavas” teritorijā)

 v 15. martā plkst. 16.00 
Dundagas pilī fi lma “Klases sali-
dojums 2”.
Ieeja 3 eiro.
v 16. martā leģionāru piemiņas 
pasākumā plkst. 11.00 pulcēsimies 
un noliksim ziedus pie piemiņas ak-

un praktiskos aspektus dažādu 
vēstures periodu un cittautu tradī-
ciju kontekstā. Tagad viņa šo savu 
pētījumu ir pārvērtusi grāmatā “Lat-
viešu dziedināšanas tradīcija”, ko 

viņa  prezentēs arī mums. Tā būs 
saruna par tradīcijas pētīšanu, at-
klāsmēm un ceļu uz grāmatu. Lie-
la daļa materiālu ir savākta tieši 
Kolkas apkārtnē. Grāmatu varēs 
arī iegādāties.
v 4. aprīlī Kolkā notiks taku 
skrējienu seriāla “Stirnu buks” 
2020. gada sezonas pirmais 
posms. Aicinām piedalīties skrējē-
jus, īpaši skolēnus. Kā arī aicinām 
mājražotājus kuplināt tirdziņu pie 
Kolkas tautas nama ar saviem ra-
žojumiem un ēdieniem. Informācija 
mājaslapā stirnubuks.lv.
v 5. aprīlī plkst. 12.00 Kolkas Lī-
biešu saieta namā notiks atceres 
pasākums “Vaides lībietis Alfons 
Bertholds”. Tā būs stāstu pēcpus-
diena, kas veltīta Vaides lībiešu 
zvejnieka, dzejnieka un tulkotāja 
Alfona Bertholda 110 gadu jubile-
jai.
v 12. aprīlī plkst. 11.00 Lieldie-
nu pasākums pie Kolkas tautas 
nama.

Ilona Onzule,
Ilze Iesalniece-Brukinga

Gaidāmie pasākumi Kolkā

mens Kurzemes vēsturei un stipro 
vīru piemiņai.
Plkst. 11.15 brauciens uz Lesteni. 
Lūdzam iepriekš pieteikties pa tele-
fonu 22021270.
v 25. martā plkst. 13.00 aicinām 
uz Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas dienas atceres brīdi pie 
piemiņas akmens.
v 12. aprīlī plkst. 12.00 Lieldienas 
parkā, jautras rotaļas, Lieldienu ri-
tuāli, radošās darbnīcas, saldi un 
krāsaini pārsteigumi kopā ar “Jam-
padraci BB”.

Pasākumi Dundagā


