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DUNDAGAS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVS  IZDEVUMS

DUNDADZNIEKS
Kā jau iepriekš ti ka vēstī ts, 

mūsu skolniece Kate Nierliņa 
piedalījās fonda “Sibīrijas bērni” 
rīkotajā literāro un vizuālo dar-
bu konkursā, un viņas darbs šajā 
konkursā ieguva 1. vietu.

Tāpēc 14. jūnijā Kate bija uz-
aicināta uz konkursa uzvarētāju 
apbalvošanas pasākumu, kas no-
ti ka Rīgas pilī. Valsts prezidents 
Egils Levits pieņēma gan konkur-
sa “Sibīrijas bērni” dalībniekus, 
gan tos, kuri piedzīvoja un pār-
dzīvoja izsūtī šanu uz Sibīriju.

Kate tikās ar prezidentu un 
saņēma goda rakstu, bet dāva-
nā divas grāmatas par izsūtī-
šanu uz Sibīriju un zeltītu pild-
spalvu ar prezidenta parakstu. 
Šis pasākums tika fotografēts 
un filmēts. 

Atbilstoši valstī  noteiktajiem 
drošības pasākumiem un iero-
bežojumiem bija noteikts cilvēku 
skaits zālē, bija jāievēro drošs 
att ālums starp cilvēkiem, tāpēc 
Kate uz pili devās viena pati , bez 
savas vizuālās mākslas skolotājas 
Sandras Bražes, bet uz Rīgu viņu 
aizveda vecāki. Liels paldies Ka-
tes ģimenei par atbalstu!

Paldies Katei par piedalīšanos 
šajā konkursā! Ļoti  lepojamies 
ar sasniegumiem! Paldies Kates 
skolotājai Sandrai Bražei!

Latviešu valodas skolotāja 
Evita Zoltāne

Kate Nierliņa – apbalvošanas 
pasākumā Rīgas pilī

Dundagas pils 
pārbūves darbi

Projektu “Ziemeļkurzemes 
kultūrvēsturiskā un dabas man-
tojuma saglabāšana, eksponē-
šana un tūrisma piedāvājuma 
attīstība” Nr. 5.5.1.0/17/I/003 
vada Ventspils pilsētas paš-
valdības iestāde “Ventspils 
muzejs” kā vadošais partneris 
ciešā sadarbībā ar Dundagas 
novada pašvaldību, Ventspils 
novada pašvaldību un Jūrkalnes 
Romas katoļu draudzi. 

Projekts tiek īstenots Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonda 
specifiskā atbalsta mērķa  5.5.1  
“Saglabāt, aizsargāt un attīs-

tīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” prog-
rammā. 

Pils rekonstrukcijas darbu 
kopējās izmaksas ir 879 249,00 
eiro, no tām ERAF finansējums 
500 000,00 eiro un Dundagas 
novada pašvaldības finansē-
jums – 379 249 eiro.

Šobrīd ir noslēdzies iepir-
kums mēbeļu un garderobes 
aprīkojuma iegādei, un pils būv-
darbi gandrīz pilnā apmērā ir iz-
pildīti. 

(Nobeigums 4. lpp.)

FOTO NO VALSTS PREZIDENTA KANCELEJAS
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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 
09.07.  Plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
09.07. Plkst. 13.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
16.07. Plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
23.07. Plkst. 10.00  DOMES SĒDE

JŪLIJĀ

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PROJEKTI
25. jūnija domes sēdē 
pieņemti e lēmumi

v Piešķīr a fi nansējumu divu 
tro tu āra posmu asfaltēšanai Brīvī-
bas ielā.

v Atļāva Kolkas pag asta pārval-
des struktūrvienībai “Lībiešu saieta 
nams” sniegt maksas pakalpojumu 
– suvenīru ti rdzniecība. 

v Atļāva nomainīt ūdensvadu 
Ko lkas pamatskolā. 

v Apsti prināja aktualizētos 
Dundaga s Kultūras pils, Kolkas tau-
tas nama, Lībiešu saieta nama un 
sporta pasākumu plānus 2020. ga-
dam. 

v Atļāva grozīt PII “Kurzemīte” 
budžetu un  iegādāti es divus porta-
tī vos datorus.

v Grozīja Dundagas vidussko-
las budžetu, paredzot fi  nansējumu 
trūkstošo venti lācijas šahtu projek-
ta izstrādei vidusskolas ēkā Talsu 
ielā 18, elektroinstalācijas mērīju-
mu veikšanai Saules ielā 8 un žalū-
z iju iegādei.  

v Apsti prināja Dundagas no-
vada domes 2020. gada 25. jūnija 
saistošos not eikumus Nr.6 “Par 
Dundagas novada pašvaldības 
2020. gada budžeta grozījumiem”. 

v Palielināja SIA “Dundagas 
veselības centrs” pamatkapitālu ar 
manti sko ieguldī jumu par 8220 EUR.

v Piekrita saņemt bez atlīdzī-
bas no SIA “Kurekss” mācību teh-
niskos līdzekļus (divus  datorus), 
noslēdzot līgumu par dāvinājuma 
pieņemšanu.

v Nolēma nodot nomai nekus-
tamo īpašumu “Ievlejas 8”, “Iev-
lejas 3”, “Ievlejas 4” un “9. augļu 
dār zs Lauciņos” zemes v ienību da-
ļas un slēgt nomas līgumu s ar ter-
miņu līdz 2026. gada 30. jūnijam.

v Projektu konkursā “Atbalsts 
vietējo iniciatī vu projekti em” pie-
šķīra 717,48 EUR Kolkas Jūras 
Zvaigznes Dievm ātes Romas katoļu 
draudzes projekta “Kolkas katoļu 
baznīcas apkārtējās ainavas uzlabo-
šana: dzīvžoga sakopšana un atjau-
nošana, dekoratī vā kroņa nosti pri-
nāšana zvanu tornī” īstenošanai.

v Apsti prināja Dundagas nova-
da pašvaldības 2019. gada publisko 
pārskatu.

v Reģistrēja vienu personu 
Pašvaldībai piederošās vai tās no-
mātās dz īvojamās telpas izīrēšanas 
reģistrā.

v Anulēja ziņas par vienas per-
sonas dekl arēto dzīvesvietas adresi. 

v Atbrīvoja no Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja pienākumu izpildī-
tāja amata Sandru Kokoreviču u n ar 
2020. gada 1. jūliju iecēla Dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja pienāk umu 
izpildītāja amatā Aināru Koruli.

Protokolu pārskatī ja 
sabiedrisko atti  ecību speciāliste

Linda Pavlovska-Dišlere

Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības 
attī  stī bai Dundagas novadā, 2. kārta 

Atbilstoši 2018. gada 31. jūlijā ar SIA “Os-
tas celtnieks” noslēgtajam līgumam par būvdar-
biem, Dundagā ir nodoti  ekspluatācijā kanalizā-
cijas un ūdensvadu tī kli, kas ti ka izbūvēti  Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda līdzfi nansētā projektā 
Nr.5.3.1.0/17/I/028 “Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu attī  stī ba Dundagā, II kārta”.

Pēc līguma, Priedaines, Dakterlejas, Uzvaras, 
1905. gada, Vīdales un Raiņa ielā ir izbūvēts 3692,60 
m garš kanalizācijas tī kls, tai skaitā 1087,55 m garš 
kanalizācijas spiedvads. Vienlaikus Priedaines ielā iz-
būvēts arī 1194,88 m garš ūdensapgādes tī kls.

Jūnija sākumā ti ka pabeigti  atlikti e darbi – atjau-
nots ielu segums un labiekārtota teritorija vietās, kur 
to iepriekš nebija iespējams izdarīt laika apstākļu dēļ.

Patlaban šajā projektā izbūvētajam ūdenssaim-
niecības tī klam pieslēgums ir 87 iedzīvotājiem.

Projekta mērķis ir attī  stī t un uzlabot ūdensap-
gādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvali-
tāti  un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, vienlaikus 
uzlabojot vides kvalitāti  un nodrošinot iedzīvotājus 
ar normatī vu prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni. 
Projektā izbūvēts jauns 3,19 km garš kanalizācijas 
tī kls,  0,81 km garš kanalizācijas spiedvads, trīs jau-
nas kanalizācijas sūkņu stacijas un 1,1 km garš ūdens 
apgādes tī kls, nodrošinot, ka kanalizācijas tī klam 
pieslēgumus varēs ierīkot 208 iedzīvotāji, bet ūdens 
apgādes tī klam – 64 iedzīvotāji.

SIA “Ziemeļkurzeme” valdes loceklis 
Andrejs Bāliņš

Dundagas novada pašvaldība šobrīd realizē pro-
jektu “Pašvaldības autoceļa “Kubele–Sti rniņi” pos-
ma no 3,50. līdz 4,73. km pārbūve Dundagas pagas-
tā, Dundagas novadā”, Nr.19-08-A00702-000101. 
Projekts ti ek īstenots Latvijas Lauku attī  stī bas prog-
rammas 2014.–2020. gadam  pasākumā “Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, 
to līdzfi nansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attī  stī bai (ELFLA).

Īstenošanas vieta: Dundagas pagasts, Dundagas 
novads.

Plānotais īstenošanas laiks: 01.05.2020.–
31.10.2020.

Projekta mērķis: ceļu infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošana Dundagas novada lauku teritorijā, lai vei-
cinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotī bu.

Galvenās akti vitātes: projektā ti ks veikta lauku 
grants ceļa pārbūve pašvaldības autoceļa “Kubele–

Sti rniņi” posmā no 3,50. līdz 4,73. km.
Rezultatī vie rādītāji:  projekta laikā pārbūvēs 

1,313 km lauku grants ceļa.
Darbu veicēji:
v projektētājs – SIA “EAE Projekts”;
v būvuzņēmējs – SIA “Talsu meliorators”;
v būvuzraudzība – IK “AG&CO”;
v autoruzraudzība – SIA “EAE Projekts”.
Projekta kopējās izmaksas ir 100 441,50 EUR.
ELFLA fi nansējums (90% no atti  ecināmām izmak-

sām): 88 111,49 EUR.
Pašvaldības līdzfi nansējums: 12 330,01 EUR.

Attī  stī bas un plānošanas nodaļas projektu 
vadītāja Diāna Kristi ņa

Jaunumi ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attī  stī bas projektā 

Dundagas novada pašvaldība 14.08.2020. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils 
ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā,
pārdod rakstiskā izsolē nekustamos īpašumus:
1. “Baltā skola” – dzīvoklis 3, Mazalakstē, Dundagas pag., Dundagas nov., 
kadastra Nr. 88509000528, nosacītā cena – 1520,00 EUR, nodrošinājums – 
152,00 EUR;
2. “Baltā skola” – dzīvoklis 4, Mazalakstē, Dundagas pag., Dundagas nov., kadas-
tra Nr. 88509000526, nosacītā cena – 1360, EUR, nodrošinājums – 136,00 EUR;
3. “Baltā skola” – dzīvoklis 11, Mazalakstē, Dundagas pag., Dundagas nov., 
kadastra Nr. 88509000525, nosacītā cena – 1280,00 EUR, nodrošinājums – 
128,00 EUR;
4. “Dārza iela 4”, Dundagā, Dundagas pag., Dundagas nov., kadastra Nr. 
88500200274, nosacītā cena – 4905,00 EUR, nodrošinājums – 490,00 EUR;
5. “Liepu iela 5”, Dundagā, Dundagas pag., Dundagas nov., kadastra Nr. 
88500200211, sākumcena – 2540,00 EUR, nodrošinājums – 254,00 EUR;
6. “Pāces iela 2a”, Dundagā, Dundagas pag., Dundagas nov., kadastra Nr. 
88500200525, kadastra apz. 88500200487, sākumcena – 2400,00 EUR, nodro-
šinājums – 240,00 EUR; 
7. “Skolotāju māja 2” – dzīvoklis 15, Mazirbē, Kolkas pag.,
Dundagas nov., kadastra Nr. 88629000285, sākumcena – 5840,00 EUR, nodro-
šinājums – 584,00 EUR;
pārdod mutiskā izsolē nekustamos īpašumus:
8.  “Skolotāju māja 2” – dzīvoklis 18, Mazirbē, Kolkas pag., Dundagas nov., kadas-
tra Nr. 88629000288, sākumcena – 7290,00 EUR, nodrošinājums – 729,00 EUR;
9. “Vectūļi-4”, dzīvoklis, Sabdagās, Dundagas pag., Dundagas nov., kadastra 
Nr. 88509000509, sākumcena – 200,00 EUR, nodrošinājums – 20,00 EUR;
10. “Vectūļi-5”, dzīvoklis, Sabdagās, Dundagas pag., Dundagas nov., kadastra 
Nr. 88509000508, sākumcena – 1046,00 EUR, nodrošinājums – 104,60 EUR;
pārdod mutiskā izsolē kustamo īpašumu:
11. Traktora piekabe 2PTS 4, reģistrācijas Nr. P1472LK, sākumcena – 
200,00  EUR, nodrošinājums – 20,00 EUR.
Informācija www.dundaga.lv/izsoles.

 IZSOLES
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Atjauno ceļa segumu no Valdgales 
krustojuma līdz Cīruļkalnam 

Publiskajai apspriešanai nodota Dundagas 
novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcija 

Aicina strādāt 
pašvaldības komisijās 

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikti es darbam novada 
Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatī šanas komisijā, Ēti kas komisijā un 
Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu ti esiskuma uzraudzīša-
nas komisijā.

Telefons uzziņām: 63237851.
Prasības komisijas locekļiem: Dundagas novada pašvaldības iedzī-

votājs.
Darba samaksa pēc fakti ski nostrādātā, piemērojot stundas likmi.
Pieteikumus lūdzam iesniegt Dundagas novada pašvaldības ad-

ministratī vajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā.

Sākas pirmie ceļu būvdarbi 
par papildu 75 miljonu eiro fi -
nansējumu: atjaunos segumu uz 
autoceļa Talsi–Dundaga–Mazirbe.

Sākušies seguma atjauno-
šanas būvdarbi uz autoceļa Tal-
si–Dundaga–Mazirbe (5,50.–
15,55. km) (P125) posmā no 
Valdgales krustojuma līdz Cīruļkal-
nam. Šobrīd šeit ieviesti  ātruma 
ierobežojumi 50 un 70 km/h. Pos-
mos, kur ti ek klāts asfalts, trans-
porta kustī bu regulē sati ksmes 
regulētāji.

Būvdarbu laikā ti ks ieklāta iz-
līdzinošā kārta un veikta virsmas 
apstrāde, kā arī laboti  ceļa iesēdu-
mi un autobusu pieturvietu plat-
formas. Darbus plānots pabeigt 
līdz augusta vidum.

Būvdarbus veic SIA “Saldus 
ceļinieks” par līgumcenu 819 657 
eiro (ar PVN). Šajā posmā ti e ti ek 
veikti , izmantojot valdības piešķir-
to papildu fi nansējumu 75 milj. 
eiro valsts autoceļu sakārtošanai. 

Kā jau informējām, papildu 75 
miljoni eiro, kurus valdība 28. ap-
rīlī lēma novirzīt valsts autoceļu 
sakārtošanai, ti ks izlietoti  valsts 
galveno un reģionālo autoceļu se-
guma uzlabošanai 71 objektā, kā 
arī vairākiem sati ksmes drošības 
projekti em. Kopumā paredzēts 
sakārtot 595 kilometrus valsts au-

toceļu un astoņus ti ltus.
No 71 ceļu un ti ltu objekta, 

kuros plānots veikt darbus, at-
klāti e iepirkumi vai cenu aptaujas 
izsludināti  jau 68 objekti em. Pat-
laban noslēgti  14 līgumi un vēl 24 
ir parakstī šanas stadijā. 

Posmi, kuros ti ks veikti  re-
montdarbi, ti ka atlasīti  pēc vairā-
kiem kritērijiem. Pirmkārt, darbi 
noti ks atsevišķos objektos, kas 
bija ieplānoti  2021. gadā un to 
tehniskā dokumentācija jau ir ga-
tava, tāpēc remontdarbus var sākt 
jau šogad. Ņemot vērā, ka papildu 
fi nansējums 75 miljonu eiro ap-
mērā ir pieejams ti kai līdz šā gada 
31. decembrim, investī cijas ti ks 
ieguldītas seguma atjaunošanā. 
Galvenais kritērijs posmu atlasē 
bija autoceļu tehniskais stāvoklis 
un sati ksmes intensitāte. Segumu 
var atjaunot tajos posmos, kas ir 
salīdzinoši labā tehniskā stāvoklī 
un kam nepieciešams šāds uz-
labojums. Otrs būti sks kritērijs, 
kas ti ka ņemts vērā, ir sati ksmes 
intensitāte, lai ieguldījumi maksi-
māli kalpotu lielam ceļu lietotāju 
skaitam.

Papildu fi nansējums ti ks no-
virzīts arī sati ksmes drošības 
paaugsti nāšanas projekti em, tai 
skaitā plānots ierīkot akusti skās 
ribjoslas uz Bauskas šosejas pos-

mā no Rīgas apvedceļa līdz Baus-
kai, izņemot apdzīvotās vietas, kā 
arī uz Valmieras šosejas posmā 
no Raganas līdz Valmierai. Tāpat 
kopumā apmēram 20 kilometros 
valsts galveno autoceļu paredzēts 
uzstādīt drošības barjeras. Drošī-
bas barjeras uzstādīs arī tajos ceļu 
posmos, kas ir ļoti  tuvu ūdensti l-
pēm. Lai uzlabotu sati ksmes orga-
nizāciju, atsevišķos valsts galveno 
autoceļu posmos un krustojumos 
atjaunos ceļa zīmes un virziena 
rādītājus, kuri ir savu laiku nokal-
pojuši un vairs pieti ekami neat-
staro, līdz ar to ir grūti  saredzami. 
Tāpat līdzekļi ti ks ieguldīti  divu gā-
jēju un velosipēdistu celiņu izbū-
vei: Murjāņos no Gaujas ti lta līdz 
Murjāņu sporta skolai un Beber-
beķos, lai novirzītu gājēju plūsmu 
uz drošu pāreju pāri Rīgas apved-
ceļam (A5).

Karte ar visiem šogad plāno-
tajiem valsts autoceļu remont-
darbiem ir pieejama LVC mājasla-
pā www.lvceli.lv.

Informāciju sagatavoja 
VAS “Latvijas Valsts ceļi” 

Komunikācijas daļa

Dundagas novada domes 
sēdē 28.05.2020. ti ka pieņemts 
lēmums Nr.116 “Par Dundagas 
novada teritorijas plānojuma 1.0 
redakcijas un vides pārskata no-
došanu publiskajai apspriešanai 
un atzinuma saņemšanai”.

Publiskā apspriešana noti ks 
no 10.07.2020. līdz 10.08.2020.

Publiskās apspriešanas sa-
nāksmes:

v   Dundagā 04.08.2020. 
plkst. 17.00 Dundagas pils lielajā 
zālē Pils ielā 14;  

v   Kolkā 05.08.2020. plkst. 
17.00 Kolkas tautas namā.

Ar teritorijas plānojuma un 
vides pārskata redakcijas mate-
riāliem līdz 10.08.2020. var iepa-
zīti es:

v   interneta vietnē 
h t t p s : / / g e o l a t v i j a . l v / g e o /
tapis#document_16549;

v   Dundagas novada pašval-
dības vietnē www.dundaga.lv, sa-
daļā “Normatī vie akti  un attī  stī bas 
plānošanas dokumenti ”;

v   klāti enē Dundagas novada 
pašvaldības Attī  stī bas un plānoša-

nas nodaļā Pils ielā 14 pirmdienās 
no plkst. 8.00 līdz 18.00; otrdie-
nās, trešdienās, ceturtdienās no 
plkst. 8.00 līdz 17.00; piektdienās 
no plkst. 8.00 līdz 15.30, tālrunis 
63237857, 28693477.

Viedokļus un priekšlikumus 
līdz 10.08.2020. var izteikt elek-
troniski vietnē htt ps://geolatvija.
lv/geo/tapis#document_16549.

Raksti ski priekšlikumi līdz 
10.08.2020. (pasta zīmogs) sū-
tāmi pa pastu Dundagas novada 
pašvaldībai, adrese Pils iela 5-1, 
Dundaga, Dundagas pag., Dun-
dagas nov., LV-3270, vai kā elek-
troniski parakstī ti  dokumenti  uz 
e-pastu dome@dundaga.lv.

Iesniegtajā priekšlikumā jāno-
rāda: fi ziskām personām – vārds, 
uzvārds, dzīvesvietas adrese un tāl-
ruņa numurs; juridiskām personām 
– nosaukums, reģistrācijas numurs, 
adrese un tālruņa numurs.

Dundagas novada teritorijas 
plānojuma izstrāde uzsākta saska-
ņā ar Dundagas novada domes 
2016. gada 25. februāra sēdes lē-

mumu Nr.47 (protokols Nr.3, 17. §) 
“Par Dundagas novada teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu” 
un darba uzdevumu Dundagas 
novada teritorijas plānojuma iz-
strādei, un ar 2019. gada 24. ok-
tobra sēdes lēmumu Nr.258 (pro-
tokols Nr.14), kurā ti ka pieņemts 
lēmums par jaunas teritorijas plā-
nojuma redakcijas izstrādi.

Teritorijas plānojuma 1. re-
dakcija nodota publiskajai ap-
spriešanai saskaņā ar Dunda-
gas novada domes 2020. gada 
28. maija sēdes lēmumu Nr.116 
“Par Dundagas novada teritorijas 
plānojuma 1.0 redakcijas un vides 
pārskata nodošanu publiskajai ap-
spriešanai” (protokols Nr.8, 19.§).

Kopš spēkā esošā Dundagas 
novada pagastu teritorijas plā-
nojumu izstrādes brīža Latvijas 
Republikā ir būti ski mainījusies 
teritorijas attī  stī bas plānošanas 
normatī vā bāze, reglamentējot 
valstī  vienotu funkcionālā zonē-
juma klasifi kāciju, tai skaitā ap-
zīmējumus, un nosakot nepie-
ciešamību izstrādāt teritorijas 

plānojumu teritorijas attī  stī bas un 
plānošanas informācijas sistēmā. 
Līdz ar 30.04.2013. MK noteiku-
mu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un ap-
būves noteikumi” stāšanos spēkā 
liela daļa teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu ir centrali-
zēti , visā valstī  vienādi un vietējai 
pašvaldībai ir deleģētas ti esības 
ar savu teritorijas plānojumu re-
gulēt ti kai atsevišķus teritorijas 
izmantošanas un apbūves notei-
kumu jautājumus.  

Ņemot vērā, ka pēdējo gadu 
laikā iedzīvotāju skaits Dundagas 
novada ciemos nav palielinājies, 
plānojumā neti ek mainītas un 
precizētas ciemu robežas.

Izstrādājot teritorijas plāno-
jumu, ir izvērtēti  un ņemti  vērā 
līdz šim spēkā esošie Dundagas 
novada Dundagas pagasta un 
Kolkas pagasta teritorijas plāno-
jumi, iespēju robežās saglabājot 
attī  stī bas pēctecību, TIAN pra-
sības saskaņojot ar aktuālajām 
normatī vo aktu prasībām un da-
bas aizsardzību. Papildus izvērtē-

ta teritoriju atļautā izmantošana 
(funkcionālais zonējums) vairākos 
nekustamajos īpašumos, terito-
rijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi, novēršot pretrunas ar 
valsts normatī vajiem akti em vie-
tējo pašvaldību teritorijas attī  stī -
bas plānošanas jomā. 

Kopumā teritorijas plānojumā 
ir izdalītas 11 funkcionālās zonas, 
kas iepriekš bija nosauktas kā at-
ļautā (plānotā) izmantošana. At-
sevišķām zonām ti ek noteikts arī 
sīkāks iedalījums (apakšzonas), ko 
apzīmē, pievienojot funkcionālās 
zonas apzīmējuma burtu indek-
sam ciparu un norādot apbūves 
noteikumos konkrētās teritorijas 
atļauto izmantošanu, ierobežoju-
mus un citas prasības, nosakot to 
izmantošanas mērķus un nosacī-
jumus. 

Aicinu iedzīvotājus būt aktī -
viem un piedalīti es publiskajā ap-
spriešanā, lai uzlabotu izstrādāto 
teritorijas plānojuma redakciju!

Attī  stī bas un plānošanas no-
daļas vadītāja Maruta Blūma

Dzimtsarakstu nodaļa informē
v Dundagas novadā pirmajā pusgadā meitenes piedzimušas 

par vienu vairāk nekā zēni. Kopā dzimuši trīspadsmit mazuļi. Jūni-
jā Kolkas pagasts ir kļuvis par vienu burvīgu Patrīciju bagātāks, bet 
Dundagas pagastā reģistrēti  divi jaundzimušie – Kristaps un Melāni-
ja. Viens bērns ir trešais ģimenē, otrs – sestais, bet piecu bērnu ģi-
menē nu ir piedzimusi pirmā meita. Sveicam daudzbērnu ģimenes! 

v Dundagas novadā jūnijā svinīgos apstākļos trīs pāri reģistrēja 
laulību. Didzis un Līga, kā arī Māris un Anda viesu klātbūtnē svinīgā 
ceremonijā dzīvās mūzikas pavadījumā viens otram jāvārdu teica 
Dundagas pilī. Bet viens pāris izvēlējās skaisto Ēvažu stāvkastu un 
jūras šalku pavadībā veidoja savu ģimeni. Vēlam jaunajām ģime-
nēm skaistu un sati cīgu mūžu!

v Jūnijā bija arī sēru vēsti s, jo mūžībā aizgājušas trīs Dundagas 
pagasta iedzīvotājas un viena Kolkas pagasta iedzīvotāja:

- Meta Razgačeva (1924),
- Maija Bluss (1944),
- Aina Pilmane (1930), 
- 1929. gadā dzimusi sieviete.
Izsakām līdzjūtī bu aizgājēju ģimenēm. 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ginta Pļaviņa
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Neiznieko laiku,
        kas tev dzīvē dots,
Tajā tev ir jārod
        vieta un savs gods.
Neslēpies aiz citi em,
         izej priekšā drošs –
Katrā dzīves solī
          jaušams būs tavs mūžs.

(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)

Būvdarbu veicējs  ir AS 
“R.A.J.”, ar kuru šobrīd līguma 
darbība apturēta, līdz varēs 
uzstādīt ugunsdrošās durvis 
UD 12, kurām saskaņā ar izstrā-
dāto projektu ir jābūt divvērtņu 
koka durvīm un jāatbilst EI30 
ugunsizturības klases B katego-

Dundagas pils pārbūves darbi

Mūsu novada vidusskolas 12. klases absolventi 

Pienākumu uzliec
         pats sev droši nest,
Tad tu savu dzīvi
         spēsi kalnup vest.
Ieklausies pats sevī,
          kas ir labs, kas ļauns.
Kļūdas labot spēsi,
           jo tu esi jauns.

Nesteidzies tu noliegt
           to, ko cits kāds redz.
Varbūt tavas acis
            kļūdas nesaredz.
Plašu redzesloku
             tev mēs novēlam!
Ņem caur dzīves logu
              gaismu padomam! 
             (Vēsma Kokle-Līviņa)
   Dundagas novada pašvaldība sveic šā gada absolventus,  klases audzinātāju Sandru Salceviču, 

absolventu vecākus un vidusskolas kolektī vu izlaidumā!

rijai. Tiek gaidīts nepieciešamais 
atbilstības sertifikāts, un tad tiks 
organizēta durvju uzstādīšana, 
lai telpas nodotu ekspluatāci-
jā. Par Dundagas pils telpu res-
taurācijas un pārbūves darbu 
atbilstību Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes Kurzemes 
reģionālā nodaļa ir sniegusi po-
zitīvu atzinumu. 

Māra Apine, Vanesa Balmane, Ati s Bleive, Ginta Egle, Kārlis Gerhards, Zane Kluce, Hanna Monta Kuģiniece, 
Krista Ludevika, Elēna Ozoliņa, Agnija Ozollapa, Anna Pavlovska, Laura Šermukšne un Kinti ja Elīna Zoltāne.

Plānots, ka pils apmeklē-
tājiem durvis pēc atjaunoša-
nas vērs rudens pusē.

Attī  stī bas un plānošanas 
nodaļas projektu vadītāja Diāna 

Kristi ņa
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Dundagas luterāņu 
baznīcā jauns zvans 

v No 13. jūlija līdz 28. au-
gustam Kolkas Lībiešu saieta 
namā apskatāma Imas Mauri-
ņas-Mīlgrāves personālizstā-
de “No saknēm uz saknēm”.

v 5. augustā no plkst. 
12.00 līdz 16.00 iespēja ti kti es  
ar mākslinieci Imu Mauriņu-
Mīlgrāvi.

v Jūlija un augusta sest-
dienās lauku labumu ti rdziņš 
Kolkas Lībiešu saieta nama 
pagalmā no plkst. 10.00 līdz 
12.00.

Kolkas Lībiešu saieta nama 
vadītāja

Ilze Iesalniece-Brukinga

Kopš 4. jūlija Dundagas evaņ-
ģēliski luteriskās baznīcas zālē ap-
skatāms jaunais baznīcas zvans.

Neliels ieskats vēsturē
1915. gadā Krievijas varas ies-

tādes noņem un uz Krieviju aizved 
trīs baznīcas zvanus ar skaistu 
skanējumu. Ir ziņas, ka šie zvani 
zvanīti  ne ti kai svētdienās, bet arī 
ikdienā rītos un vakaros. Tāpat 
ir zināms, ka svētdienā “mazais 
pulkstenis” lietots, lai paziņo-
tu draudzei, ka mācītājs tuvojas 
un dievkalpojums drīz sāksies. 
1925. gadā baznīca iegūst jaunu 
zvanu, kas gatavots Šverina lie-
tuvē Rīgā. Tā skaņa ir daudz bā-
lāka par iepriekšējiem zvaniem. 
1943. gadā zvanu noņem vācu 
okupācijas varas iestādes. Baz-
nīca bez zvana paliek 52 gadus. 
1995. gada Lieldienās, 16. aprīlī, 
no baznīcas torņa atkal atskan 
zvana skaņas. Zvanu draudze ie-
gādājas par ziedojumiem. Tas ir 
liets 1926. gadā Rīgā, a/s “Tē-
rauds” lietuvē. Šo zvanu ir plānots 
arī turpmāk lietot pēc vajadzības.

Jaunais zvans
Nedaudz vairāk kā divus gadus 

esam strādājuši pie jauna un ska-

nīga zvana iegādes. Zvans ir gata-
vots Polijā, Premislā, kas ir netālu 
no Ukrainas robežas. Zvans sver 
260 kilogramus. Vienā pusē uz tā 
ir rakstī ts: “Dundagas evaņģēliski 
luteriskā draudze”. Līdzekļi tam 
ti ka vākti  ziedojumos, tāpēc tas 
ir kopīgs veikums. Pie tā ir skait-
lis 2020. un burti  A.D. Tas nozīmē 
šo gadu. A.D. ir saīsinājums no 
latī ņu valodas vārdu savienoju-
ma “Anno Dominī” – “Kunga (žē-
lastī bas) gadā”. Otrā zvana pusē 
ir vārdi “Magnifi cat anima mea 
Dominum” – “Mana dvēsele slavē 
to Kungu”, tā saucās ziedojumu 
akcija, bet vārdi ir svētās Jaunavas 
Marijas sacīti  un pilnā mērā izla-
sāmi Lūkas evaņģēlija 1. nodaļā.

Tagad zvans ir aplūkojams 
baznīcas zālē. Dievnams ir atvērts 
katru dienu no plkst. 12.00 līdz 
16.00. Tad, kad ti ks sagatavots viss 
nepieciešamais, zvanu plānots ie-
svētī t, pacelt un iezvanīt. Zvans 
tradicionāli ir skaista zīme, kas 
atgādina par mūžīgo, par Dieva 
klātbūtni šajā mainīgajā pasaulē.

Dundagas, Kolkas 
un Ģipkas evaņģēliski 

luterisko draudžu mācītājs 
Armands Klāvs

Jūlijā–augustā
v Fotomākslinieka ANRIJA POŽARSKA darbu izstāde “LĪBIEŠU KRASTS”. 

v 17. jūlijā plkst. 17.00
Tikšanās ar dzejnieku un tulkotāju GUNTARU GODIŅU un mūziķi MARKO OJALU.

v 31. jūlijā plkst. 17.00
VELTĪJUMS KĀRLIM STALTEM 150. JUBILEJĀ.

• Lībiešu kultūras zinātājas Baibas Šuvcānes audio-video stāsts par izcilo lībiešu dzejnieku un kultūras 
darbinieku Kārli Stalti .

• “Bagātā jūrmala” – latviešu un lībiešu dzejnieku veltī jums lībiešu dzejniekam Kārlim Staltem 150. jubilejā. 
• Piemiņas plāksnes atklāšana pie dzejnieka dzimtajām mājām “Ķesteri”. 

v 1. augustā
LĪBIEŠU SVĒTKI 

11.00 Dievkalpojums Mazirbes baznīcā. 
12.00 Svētku ieskaņa Dižjūras malā.

15.00 Lībiešu tautas namā: 
• “Kas jauns lībiešu kultūrtelpā?”

• No latviešu dzejnieku veltī jumkrājuma lībiešu dzejnieka Kārļa Staltes 150. jubilejā. 
• Lībiešu gadagrāmata – 2020.

18.00 Koncerts pie tautas nama “Saule zelta laivā kāpj”. 
Komponista Valta Pūces dziesmu cikls ar Kārļa Staltes vārdiem, PIRMATSKAŅOJUMS.

21.00 Sati kšanās līvu uguns rituālā pie jūras.
Svētkos piedalās lībiešu muzikālie ansambļi 

“Laula”, “Līvlist”, “Rāndalist”, “Kāndla” un lībiešu muzikālās apvienības.

Līvu (lībiešu) savienība piedāvā un aicina
Mazirbē, Lībiešu tautas namā

Kolkas Lībiešu saieta nama ziņas
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Šovasar gandrīz ik dienu 
ugunsdzēsēji glābēji dodas uz 
ūdensti lpēm, lai glābtu pārgalvī-
gus atpūtniekus un diemžēl dau-
dzos gadījumos – lai atrastu un 
krastā izceltu bojā gājušus cilvē-
kus. Šogad no ūdensti lpēm izcelti  
jau vairāk nekā 60 bojāgājušie, 
no ti em jūnijā – 24. 

Traģēdijas uz ūdens visbiežāk 
noti ek trīs iemeslu dēļ:

v peldēšanās alkohola rei-
bumā, kad cilvēkam ir traucēta 
apziņa un viņš neapdomīgi riskē, 
tajā pašā laikā viņam ir samazinā-
ta koordinācijas spēja un reakcijas 
ātrums, piemēram, lai saprastu, 
cik tālu ir aizpeldējis;

v cilvēku pārdrošība, pie-
mēram, lēkšana ūdenī nepār-
baudītās vietās, cenšanās pierā-
dīt savas spējas, ka var aizpeldēt 
tālāk par citiem, kā arī iespēja-
mo risku neapzināšanās un neiz-
vērtēšana;

v neuzmanīga rīcība un ne-
apdomība laivojot, kā rezultātā 
peldlīdzeklis apgāžas, arī glābša-
nas vestes nelietošana vai pat tās 
neatrašanās peldlīdzeklī. 

Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests (VUGD) aicina 
ievērot vairākus drošības notei-
kumus, lai atpūta pie ūdens ne-
pārvērstos traģēdijā.

Peldvietas izvēle
v Ja iespējams, izvēlieti es ofi -

ciālu peldvietu. 
v Ja tuvumā nav ofi ciālas 

peldvietas, tad izvēlieti es tādu, 
kurai:

- lēzens krasts un ciets pa-
mats;

- daudz atpūtnieku un ir labi 
zināma;

- lēna straume vai stāvošs 
ūdens;

- tuvumā nav atvaru un tā nav 
aizaugusi. 

Peldoti es ūdensti lpē
v Ūdenī brieniet lēnām, taus-

tot pamatu.
v Aizliegts lēkt no ti lti em vai 

citādiem paaugsti nājumiem, pie-
mēram, tramplīniem, ti lti em, lai-
pas vai augsta krasta uz galvas vai 
kājām, jo tā iespējams gūt mugur-
kaula traumas, kas daudzos gadī-
jumos rada invaliditāti  vai beidzas 
ar nāvi.

v Ja esat pārkarsis saulē, 
ūdenī jāiet lēnām, lai izvairītos no 
straujas ķermeņa temperatūras 
maiņas, kas var izraisīt krampjus 
vai sirdsdarbības traucējumus.

v Nedodieti es peldēti es, ja 
esat alkohola vai narkoti sko vielu 
reibumā! Att uriet arī iereibušos 
draugus vai radiniekus no doša-
nās ūdenī!

v Nedodieti es peldēt vienat-
nē, jo tad līdzās nebūs citu cilvē-
ku, kas ekstremālā situācijā varētu 
palīdzēt. Ja tomēr dodati es ūdenī 
viens, informējiet krastā palikušos 
par to, cik ilgi un tālu esat plānojis 
peldēt, kā arī to, vai esat paredzē-
jis nirt zem ūdens.

v Nepeldiet aiz bojām, kas ie-

robežo peldvietu.
v Jūrā nav ieteicams atrasti es 

uz piepūšamā matrača, jo vējš un 
straume to ātri var iepūst tālāk 
ūdenī. 

Atpūta pie ūdensti lpes 
ar bērniem

v Pirms peldēšanās vecākiem 
ir jāpārbauda peldvietas gultne – 
vai tā nav bedraina vai dūņaina, 
vai nav kādi asi priekšmeti .

v Bērni ir jāpieskata nepār-
traukti , arī ti e, kas labi prot pel-
dēt, jo bērns var pārvērtēt savas 
peldēšanas prasmes, aizpeldēt 
par tālu vai pēkšņi nobīti es un 
nespēt patstāvīgi izkļūt ārā no 
ūdens.

v Bērniem drīkst ļaut rota-
ļāti es, plunčāti es un peldēti es 
ti k tālu, cik pieaugušais var labi 
pārredzēt un nepieciešamības 
gadījumā ātri piesteigti es palīgā. 
Visdrošāk, ja pieaugušais atrodas 
ūdenī starp krastu un dziļumu.

v Piepūšamie peldriņķi, bum-
bas, roku riņķi ir ti kai spēļmanti -
ņas, ti e nepasargā no noslīkšanas. 

Ūdenssporta cienītājiem
v Nodarbojoti es ar kādu no 

ūdenssporta veidiem vai vizino-
ti es ar laivu, kuteri vai citu peld-
līdzekli, iesakām uzvilkt glābšanas 
vesti . Bērnam glābšanas veste ir 
obligāta. Turklāt vestei ir jābūt 
pareizi uzvilktai un aizsprādzētai.

v Laivā katram laivotājam 
jāuzturas savā sēdvietā, nedrīkst 
celti es kājās un liekti es pāri laivas 
malai, lai neizkristu ārā.

v Nenodarbojieti es ar ūdens-
sporta veidiem negaisa, vētras lai-
kā vai naktī !

v Iepazīsti eti es ar ti eši jūsu 
sporta veidam paredzētajiem dro-
šības noteikumiem.

v Supojot vai laivojot jūrā, 
pārvietojieti es paralēli krastam 
un netālu no tā. 

Ja pamanāt, ka slīkst cilvēks, 
ļoti  apdomīgi izvērtējiet savu fi -
zisko sagatavotī bu un iemaņas, lai 
nepakļautu dzīvību riskam. Pirms 
steigti es palīgā slīkstošajam, jā-
piezvana uz 112 un jāpaziņo par 
noti ekošo vai arī jāliek kādam to 
izdarīt. No krasta slīkstošajam vis-
labāk var palīdzēt, pametot kādu 
priekšmetu, piemēram, zaru, 
striķi, tukšas plastmasas pudeles, 
piepūšamās rotaļlietas vai kādu 
citu priekšmetu, pie kā pieķerti es 
un noturēti es virs ūdens. 

Piesardzība, atpūšoti es pie 
ūdens, un objektī vs savu spēju 
novērtējums ir drošas un izdevu-
šās vasaras priekšnosacījums!

VUGD Prevencijas 
un sabiedrības informēšanas 

nodaļa,
tālr. 67075854, 

e-pasts prese@vugd.gov.lv

Drošības nosacījumi atpūtai pie ūdens

Dundagas pils apkārtni ie-
dzīvina akmenī kalti  teiku tēli. 
Mākslinieks Jānis Mikāns ir īste-
nojis savu ideju izveidot akmenī 
ganiņu un vepri no teikas par 
Dundagas pils izcelšanos. 

Ideja radusies, kad kartupeļu 
laukā atrasts un atrakts varens ak-
mens. Darbi tapuši gada laikā un 

Iedzīvināti  teiku tēli

pie pils terases priecēs gan paš-
māju ļaudis, gan tūristus. Gani-
ņam un veprim pievienojusies arī 
no pils dīķa izlēkusī varde. Paldies 
Jānim Mikānam par nesavtī go ie-
guldījumu Dundagas pils ainavas 
veidošanā!

Kultūras pils direktore 
Baiba Dūda
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Kapusvētki 
Kapusvētki sestdien, 1. augustā, plkst. 14.00 

Dundagas luterāņu baznīcā.
Šajā vasarā kapusvētki tajās kapsētās, kas kādreiz iesvētī tas 

Dundagas luterāņu draudzei, ti ks svinēti  nedaudz citādāk. Tās ir 
Anstrupes, Alakstes, Āžu, Jaundundagas, Kaļķu, Kluču, Lateves, 
Nevejas, Ostes, Ošu, Pāces, Sabdagu, Sumbru, Valpenes un Vī-
dales kapsēta.

Izsenis Baznīca savus ļaudis ir apglabājusi baznīcā vai ap to. 
Sanitāru apsvērumu dēļ ti ka noteikts dibināt kapus atsevišķi no 
baznīcas ēkas. Tādēļ muiža atvēlēja zemes platī bas, kuras nožogo-
ja, labiekārtoja un iesvētī ja. 1928. gada “Agendā” par kapu iesvē-
tī šanas kārtī bu rakstī ts: “Kad iesvētāmā kapsēta nav pārāk tālu no 
baznīcas, tad iesvētī šana izdarāma svētdienā pēc dievkalpojuma, 
kad mācītājs ar draudzi ir nonācis kapsētā un ir nostājies pie krus-
ta, kas ir uzcelts iesvētāmā kapu vietā.” Kad draudze ir dziedāju-
si, mācītājs lūgšanu ir noskaitī jis, tad iesvētī šana noti kusi, sakot: 
“Pēc uzti cētā amata iesvētu šo zemi par Dieva lauku evaņģēliski 
luteriskajai draudzei, par tā Kungu miera vietu un kapsētu, un par 
augšāmcelšanās vietu...” Kapu svētku iesvētī šanas atcere kļuva 
par regulāru pasākumu – par kapusvētkiem.

Padomju laikā no cilvēku prāti em centās izdzēst kapu reliģis-
ko nozīmi. Nereti  padomju vara organizēja kapusvētkus līdztekus 
Baznīcas kapusvētkiem, kapus pārvēršot par komunisma aģitā-
cijas vietu. Tur varēja skanēt kādas revolucionāru dziesmas vai 
dziesmas, kur ar zaimojoši pārveidoti em vārdiem varēja atskanēt 
kāda Baznīcas himnas melodija. Daudz kur kapu vietas ti ka apgā-
nītas, “tā Kunga miera vietā” taisot kūti s vai ceļus.

Mūsdienās kapi un to uzturēšana ir pašvaldību ziņā. Reti  kur 
vairs ir saglabājušies kādas konkrētas kristī gās konfesijas – katoļu, 
luterāņu, pareizti cīgo – kapi. Pavisam noteikti  ir zudusi izpratne 
par kapu izcelsmi no Baznīcas. Turklāt vārds “draudze” sen vairs 
nesaistās ar noteiktām robežām un cilvēkiem, kas šajās robežās 
dzīvo. Mūsdienās tas nav nekāds brīnums, ja cilvēks nakšņo vienā 
vietā, strādā citā, ģimene dzīvo vienā vietā, bet pats ti ek apglabāts 
vēl kādā citā vietā. Dundagas apkaimē ir 15 kapi, kuros noti ek ap-
glabāšana. Tāpat ir vairāki kapi, kuros apglabāšana vairs nenoti ek. 
Kapusvētki ļauj mobilizēti es un piederīgajiem sakopt ne ti kai savu 
tuvinieku kapus, bet arī to apkārtni. Pagājušajā gadā Dundagas 
evaņģēliski luteriskā draudze rīkoja talkas un piedalījusies tajās, 
lai sakoptu tā saucamos Baronu jeb Vācu kapus. Tur apglabāti e 
cilvēki ir nozīmīgi novada un tautas kultūrvēsturei.

Savu piederīgo kapi ir vieta, kuru izjūt kā sevišķu piederības 
vietu. Lai cik tālu kāds būtu devies, lai cik augstu kāds būtu ti cis, 
lai cik daudz zemes kāds sev spētu iegādāti es, tuvinieku kapi tāpat 
paliks kā kaut kas īpašs. Kapos atceramies tos, kas tur guļ, to, kas 
bijis, kas mainījies un kas paliek tad, kad viss zūd.

Kapusvētkus šogad organizēsim sestdien, 1. augustā, plkst. 
14.00 luterāņu baznīcā Dundagā. Pirms tam sakopsim savu piede-
rīgo kapus. Ja ir spēks un iespējas, parūpēsimies arī par apkārtni. 
Lai kapi top ar katru gadu glītāki! Ja gribas kapos iededzināt sve-
ces, lūgums, kā vienmēr, to darot, ievērot ugunsdrošību.

Kopā sanāksim baznīcā, lai savus piederīgos pieminētu Dieva 
priekšā un izlūgtos svētī bu savai dzīvei. Piederīgo piemiņas diev-
kalpojumu iezvanīsim ar jauno zvanu. Līdzekļus tam esam kopī-
giem spēkiem vākuši ziedojumos. Ieklausīsimies ērģeļu skaņās un 
dziedāsim tradicionālās dziesmas. Lūgums šo ziņu par kapusvētku 
dievkalpojumu baznīcā nodot tālāk un tādā veidā kļūt nedaudz 
draudzīgākiem, proti  – draudzei.

Dundagas, Kolkas un Ģipkas evaņģēliski luterisko draudžu 
mācītājs Armands Klāvs

Mazirbes ev. lut. draudze kapusvētkus 
organizē sestdien, 8. augustā

10.00 – Sīkraga kapos
11.00 – Mazirbes kapos 
12.00 – Košraga-Pitraga kapos  
 (ti ks iesvētī ts arī   
 lielais kapu krusts)
14.00 – Dūmeles kapos

Mācītājs, prāvests 
Kārlis Irbe

25. augustā Dundagā pie 
Veselības centra Pils ielā 6 ie-
radīsies “Veselības centra 4” 
mobilais mamogrāfs. Aicinām 
sievietes izmeklēt krūti s! Mamo-
grāfs izbrauc ti kai pēc iepriekšēja 
pieraksta.

Pierakstī ti es var pa tālruni 
27866655. Lūgums iepriekš saga-
tavot personas kodu un tālruņa 
numuru.

Sievietēm, kas saņēmušas 
uzaicinājuma vēstuli (tā ir derī-
ga divus gadus kopš izsūtī šanas 
datuma) no Nacionālā veselības 
dienesta, valsts skrīninga prog-
rammā izmeklējumi ir bez mak-
sas. Sievietēm ar ģimenes vai 
ārstējošā ārsta norīkojumu, ja 
ārstam nav līgumatti  ecību ar Na-

23. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 
13.00 Dundagas Brīvā laika pava-
dīšanas centrā Pils ielā 9 noti ks 
Donoru diena.

Iesaistoti es asins donoru kus-
tī bā, ikvienam ir iespēja palīdzēt 
nelaimē nonākušajiem, kam ne-
pieciešamas asinis. Viena ziedotā 
asins deva var palīdzēt pat trīs cil-
vēkiem.

Katrs asins un asins kompo-
nentu donors:

v gūst morālu gandarījumu;
v saņem izziņu par asins tes-

tēšanas rezultāti em (pēc pieprasī-
juma);

v saņem uzkodu komplektu;
v pēc asins ziedošanas saņem 

kompensāciju zaudētā asins apjo-
ma atjaunošanai 4,27 eiro. Kom-
pensāciju donoriem izmaksā ar 
bezskaidras naudas pārskaitī jumu 
uz donora norādīto kontu. Kopš 
2018. gada no kompensācijas ir ie-
spējams att eikti es, to novirzot do-
noru kustī bas popularizēšanai;

v saņem izziņu par asins no-
došanu, kuru iesniedzot darba de-
vējam var saņemt apmaksātu brīv-
dienu;

v gada jeb 365 dienu laikā 
ziedojot asinis trīs vai vairāk rei-
zes, saņem donora privilēģiju karti , 
kas dod iespēju izmantot dažādas 
atlaides (vairāk informācijas šeit: 
https://www.vadc.lv/donoriem/

privilegiju-karte).
!!! Ziedojot asinis, nepiecieša-

mi: pase, eID karte vai jebkurš cits 
personu apliecinošs dokuments, 
pēc kura var identi fi cēt donoru un 
kurš satur šādu informāciju – vārds, 
uzvārds, personas kods, foto.

Tu vari ziedot asinis, ja:
v esi 18–65 gadus vecs;
v sver ne mazāk par 50 kg;
v dienā pirms asins nodošanas 

neesi lietojis alkoholu;
v esi paēdis, izgulējies, atpū-

ti es, jūti es labi;
v esi vesels un pēdējā laikā ne-

esi slimojis;
v pirms tam esi lietojis veselīgu 

uzturu un daudz šķidruma;
v neesi nodevis asinis vismaz 

9 nedēļas un 12 mēnešu periodā 
to jau neesi darījis 4 reizes (atti  ecas 
uz sievietēm) vai 6 reizes (atti  ecas 
uz vīriešiem, turklāt pēc 6. reizes 
vīriešiem jāievēro 3 mēnešu pār-
traukums).

Vairāk informācijas: 
https://www.vadc.lv/dono-

riem/vai-vari-ziedot.
Asins ziedošanas dienā:
v 3–4 stundas pirms proce-

dūras iesaka vieglu ēdienreizi un 
papildu šķidruma uzņemšanu (jāiz-
dzer apmēram četras glāzes ūdens 
vai sulas u.c.). Tukšā dūšā asinis zie-
dot nedrīkst!

v vismaz 2–3 stundas pirms 

procedūras nedrīkst smēķēt, jo tev 
būs labāka pašsajūta procedūras lai-
kā un pēc tās, kā arī būs kvalitatī vāki 
asins komponenti . Smēķētājiem 
skābekļa līmenis asinīs samazinās 
par 15%. Tas atsaucas uz visu orga-
nisma vielmaiņu un asins kvalitāti .

24 stundas pirms asins ziedo-
šanas nedrīkst:

v ēst treknus, asus ēdienus 
(piemēram, treknu gaļu vai speķi, 
žāvētu gaļu vai desas, treknas zi-
vis (lasi, siļķes u.c.), treknu sieru, 
kūkas, čipsus, krējuma saldējumu, 
ceptas sēnes, daudz riekstu, šoko-
lādi, kakao, majonēzi u.tml.

v lietot alkoholiskos dzērienus.
Iepriekšējā dienā pirms asins 

ziedošanas iesaka ēst:
v saknes, augļus, biezpienu, lie-

su sieru, biezputras, maizi, liesu gaļu 
un zivis, medu. Katru dienu jādzer 
ne mazāk par 1,5–2 l šķidruma, se-
višķi svarīgi tas ir pirms un pēc asins 
vai asins komponentu nodošanas.

Ja donoriem rodas jautājumi, 
aicinām sazināti es ar VADC, izman-
tojot sociālo tī klu kontus, mājas-
lapu www.vadc.lv vai bezmaksas 
tālruni 80000003 (darba dienās no 
plkst. 8.30 līdz 17.00).

Mēs vienmēr meklējam cilvē-
kus, kuri var izmainīt pasauli, līdz 
aptveram, ka šie cilvēki esam mēs 
paši. #MumsIrVienaAsinsrite #Zie-
doNoSirds

VADC Sabiedrisko atti  ecību 
nodaļas vadītāja Ilze Bergmane

Mobilais mamogrāfs Dundagā

cionālo veselības dienestu, par iz-
meklējumu jāmaksā pilna maksa.
Vairāk www.mamografi ja.lv.

SIA “Veselības centrs 4” 
mobilo mamogrāfu projekta 

koordinatore Jolanta Lasmane

Donoru diena Dundagā

Kubalu skola–muzejs akreditēts!
Jūnijā informatī vajā izdevu-

mā “Dundadznieks” bija infor-
mācija par akreditācijas komisi-
jas ierašanos un darbu Kubalu 
skolā-muzejā. 

Komisija ir izsniegusi atzinumu 
par akreditāciju, tāpat sniegti  ietei-
kumi, kā uzlabot darbu ar muzeja 
krājumu, un akcentēti  citi  jautājumi, 
kuriem turpmāk pievēršama uzma-

nība. 18. jūnijā jautājums ti ka izska-
tī ts Latvijas Muzeju padomes sēdē. 
Latvijas Muzeju padome izsaka pa-
teicību Kubalu skolai-muzejam un 
Dundagas novada domei par darbu, 
kas ieguldīts, lai muzejs varētu veikt 
savas funkcijas atbilstoši Latvijas Re-
publikas “Muzeju likumam”, un at-
zīst, ka Kubalu skola-muzejs atbilst 
kārtējās akreditācijas prasībām.  

Pamatojoti es uz Muzeju ak-
reditācijas komisijas atzinumu un 
Latvijas Muzeju padomes atzinu-
mu, Kultūras ministrija 7. jūlijā 
ir pieņēmusi lēmumu akreditēt 
Kubalu skolu-muzeju uz pieciem 
gadiem un izsniegt muzejam ak-
reditācijas apliecību.

Kubalu skolas-muzeja vadītājs 
Mārcis Tālbergs
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Kultūras pils pasākumi 
v  19. jūlijā plkst. 16.00 Kaļķos (pie veikala) muzicēs “Ziņģes brāļi” no Bauskas. Dziesmas un jautri  
 atgadījumi visādām vajadzībām no visādiem laikiem.
 Ieeja bez maksas.

v  24. jūlijā plkst. 17.00 Dundagas pils pagalmā muzicēs koklētāju ansamblis “Pūt, vējiņi!” no Rīgas.
                   
v  25. jūlijā plkst. 19.00 Dundagas parka estrādē etnomūzikas grupas “Tautumeitas” koncerts.
 Ieeja bez maksas.

v  9. augustā plkst. 16.00 Nevejā pie “Jušu” mājām popa-folka-svinga-roka ekoloģiskās mūzikas 
 grupas “Ducele” koncerts.
 Ieeja bez maksas. 

v  22. augustā plkst. 16.00 Vīdalē (pie skolas) klausītājus iepriecinās “Zaļā galma kapelas” muzikanti .  
 Ieeja bez maksas. 


