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Mācību gada sākums un izaicinājumi

Jau kļavu lapas sārtojas,
Un dzērves rindā kārtojas,
Uz siltām zemēm dzērves trauc,
Mūs visus šodien skola sauc!
Šāds dzejolis bija nodrukāts
ābecē, ar kuru vairākas paaudzes uzsāka jaunu mācību gadu
1. septembrī.
Nu ir citi dzejoļi un cita ābece,
arī cita paaudze, kas dodas uz skolu. Un citāda situācija. 1., 4., 7. un
10. klases skolēni uzsāk pilnveidota mācību satura apguvi, akcentējot zināšanu apguves paņēmienu
kopumu un apgūto zināšanu pielietojumu. Jaunā satura rosinātāji
ir pārliecināti, ka skolēni lielajā
dzīvē ieies ar lielāku lietpratību un
spēju, tādējādi paaugstinot savu
konkurētspēju sabiedrībā.
Mācību gada sākumu būtiski
ietekmē jau ar 13. martu apzinātā infekcija Covid-19. Tās ietekmē
krasi mainījusies visas sabiedrības
ikdiena, liekot ikvienam rīkoties
daudz piesardzīgāk. Lai nodrošinātu iespējami drošāku dzīvi, valstī aktualizēts “Epidemioloģiskās
drošības likums”, jo Covid-19 ar
ļaundabīgo klīnisko norisi, spēju
strauji izplatīties, kā arī efektī-

vas proﬁlakses vai ārstniecības
līdzekļu trūkums apdraud visu
mūsu veselību un pat dzīvību.
Arī Dundagas novada skolu darba
organizācija turpmāk lielā mērā
būs atkarīga no Ministru kabineta
noteikumiem “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,
kuros noteiktie piesardzības pasākumi konkretizēti vairākos dokumentos – “Ieteikumi izglītības
iestādēm piesardzības pasākumu
īstenošanai Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”, “Ieteikumi mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19
laikā”, “Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai”. Pamatojoties uz šiem
dokumentiem, Dundagas novada
pašvaldības izglītības iestādēs
izstrādātas kārtības par ikdienas
darba organizāciju, lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības
prasības. Mūsu skolās, ņemot
vērā relatīvo drošību novadā,
mācības notiks klātienē. Tas nozīmē, ka līdz Covid-19 saslimša-

nas fakta konstatēšanai skolēni
mācās klasē un daļēji tiek atcelta
kabinetu sistēma. Savukārt skolu
koplietošanas telpās – ģērbtuvēs, gaiteņos, ēdnīcās – jāievēro
ﬁziskā distancēšanās un jāregulē
skolēnu plūsma, tas ir, jāierobežo kontaktēšanās iespējas starp
klasēm. Tāpat jāregulē skolēnu
plūsma starpbrīžos. Mūsu pašvaldības izglītības iestādēs šos
nosacījumus ievērot ir vieglāk
nekā lielajās skolās, jo, piemēram,
Dundagas vidusskolā vidējais klases lielums ir 14 skolēni, līdz ar to
distancēšanos nodrošināt nav tik
sarežģīti. Skolēnu ēdināšana tiks
organizēta ļoti pārdomāti – noteiktos laikos ēdīs noteiktas klašu
grupas, ievērojot distanci starp
klasēm. Skolās pastiprinās telpu
dezinfekciju un vēdināšanu, kā arī
lielāka vērība tiks pievērsta roku
mazgāšanai. Covid-19 izplatības
laikā pienākumi deleģēti arī skolēnu vecākiem – pirmkārt, informēt skolu par bērna prombūtnes
iemeslu, otrkārt, nelaist bērnu uz
skolu, ja viņam ir elpošanas ceļu
infekcijas pazīmes, un informēt
skolu. Ja skolēnam elpošanas ceļu

infekcijas pazīmes konstatēs skolā, audzēkni izolēs no pārējiem un
paziņos vecākiem, lai tie ierodas
pakaļ bērnam. Tālāk jāsazinās ar
ģimenes ārstu. Savukārt, ja ārsts
kādā situācijā konstatē bērnam
Covid-19, nekavējoties par to jāinformē skola, lai Slimību proﬁlakses un kontroles centrs varētu
veikt epidemioloģisko izmeklēšanu un noteiktu skolas turpmāko
darbību. Skolā ir ierobežota trešo
personu, tai skaitā skolēnu vecāku
un pakalpojumu sniedzēju, ierašanās. Vecāki, sazinieties ar klašu
audzinātājiem un pārrunājiet ar
bērnu izglītošanos saistītos jautājumus! Ar skolu izstrādāto kārtību
var iepazīties skolu un pašvaldības interneta vietnēs.
Aicinām sabiedrību, vecākus,
skolēnus un skolu darbiniekus pievērst pastiprinātu uzmanību epi-

demioloģiskās drošības pasākumu
ievērošanai ārpus skolas, jo skolai
deleģēto piesardzības pasākumu
īstenošana zaudēs jēgu, ja piesardzību neievērosim pilnīgi visur un
apzinātas vai neapzinātas paviršības dēļ skolā, kur pulcējas bērni un
jaunieši no visa novada, ieradīsies
infekcijas Covid-19 nēsātājs. Pēc
šāda notikumu pavērsiena viena
no paredzamām darbībām būs klātienes mācību pārtraukšana.
Nostiprinās sajūta, ka mums
ar izaicinājumiem jāsastopas arvien biežāk. Retorisks jautājums:
vai ikdiena jau nekļūst par izaicinājumu?
Un tomēr – lai mums visiem ir
spēcīga un nepārtraukta apņēmība veidot ikdienu iespējami labu
sev un citiem!
Izglītības speciālists
Dinārs Neifelds

v Dundagas vidusskolā izglītojamo skaits – 314 (1.–12.klase).
Mācības pirmajā klasē uzsāk 35 izglītojamie.
v Kolkas pamatskolā izglītojamo skaits – 31 (1.–9.klase).
Mācības pirmajā klasē uzsāk 3 izglītojamie.
Avots: Dati no VIIS 3. septembrī
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DOMES ZIŅAS
27. augustā domes sēdē
pieņemtie lēmumi
v Nolēma atsavināt mutiskā
izsolē nekustamo īpašumu “Ādas
bāze”, kas sastāv no zemes vienības
1395 m2 platībā par izsoles nosacīto
sākuma cenu 1710 EUR.
v Nolēma nodot nomai nekustamā īpašuma “Ievlejas -1” 0,06 ha
lielo zemes vienības daļu un slēgt
zemes nomas līgumu uz laiku līdz
30.08.2026.
v Nolēma atbalstīt SIA “Dundagas veselības centrs” piedalīšanos projektu konkursa ”Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”” 9.3.2. speciﬁskā atbalsta
mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās
atstumtības un nabadzības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot
veselības aprūpes infrastruktūru”
iesniegumu atlases ceturtajā kārtā
ar projektu “Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dundagā”
un nodrošināt līdzﬁnansējumu projekta īstenošanai līdz 1000 EUR.
v Piešķīra papildus 3600 EUR
divu atlikušo trotuāra posmu asfaltēšanai Brīvības ielā.
v Piešķīra papildus 48 000 EUR
granulu apkurei siltumtrases un
konteinertipa katlumājas Saules
ielā 8 izbūvei.
v Nolēma iegādāties pārvietojamo tualeti par 450 EUR, ko novietot pašvaldības īpašumā “Vīdales
skola”.
v Noteica, ka Dundagas novada pašvaldības domes 2016. gada
25. februāra lēmumā Nr.30 “Par
ūdensapgādes tariﬁem Kolkas
ciemā” apstiprinātais SIA “Kolkas
ūdens” ūdensapgādes pakalpojuma tarifs 1,12 eiro/m³ bez PVN un
kanalizācijas pakalpojuma tarifs
1,17 eiro/m³ bez PVN attiecināms
uz Kolkas un Mazirbes ciemu iedzīvotājiem un piešķīra dotāciju SIA
“Kolkas ūdens”, lai segtu sekojošās
faktiskās izmaksas atbilstoši tarifa
aprēķina metodikai un kanalizācijas
sūknētavas un attīrīšanas stacijas
būvprojekta izstrādei.
v Nolēma atbalstīt sporta formu iegādi Kolkas sporta komandai
“Autopilots” 390 EUR vērtībā.
v Nolēma piešķirt papildu ﬁnansējumu 1037,28 EUR PII “Kurzemīte” grupai “Taurenītis” iebūvējamā sienas skapja, vienu durvju un
saimniecības skapja iegādei.
v Nolēma ar 01.01.2021. atzīt
par spēku zaudējušu 29.01.2015.
domes lēmumu Nr.14 “Par maksas pakalpojumiem dzimtsarakstu
nodaļā” un ar 02.01.2021. noteica
maksu par Dzimtsaraksta nodaļas
sniegtajiem pakalpojumiem.
v Piešķīra papildu 6800 EUR
linoleja grīdas seguma ieklāšanai
izglītības iestādēs Saules ielā 8 un
Talsu ielā 18 Dundagā.
v Nolēma atcelt 2020. gada
23. jūlija domes lēmumu Nr.143

PROJEKTI
“Par saistošiem noteikumiem “Par
augstas detalizācijas topogrāﬁskās
informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”” un apstiprināja
saistošos noteikumus Nr.7 “Par
augstas detalizācijas topogrāﬁskās
informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”.
v Nolēma pārvietot Mazirbes
bibliotēku par dzīvokļa īpašumu
“Skolotāju māja 2”-12.
v Nolēma slēgt pakalpojuma
līgumu “Par sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu” un noteica izpildes termiņu
– 2029. gada 31. augusts.
v Piekrita nekustamā īpašuma
“Tilmači-3” sadalīšanai.
v Nolēma atzīt par spēku zaudējušu 2020. gada 23. jūlija domes
lēmumu Nr.146 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā
īpašuma “Kurgati” zemes vienībai
Pitraga ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā”.
v Noteica, ka ar 2020. gada
1. septembri Dundagas novada izglītības iestādes izglītības procesu
organizē klātienē, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija
noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”,
un uzdeva izglītības iestāžu vadītājiem izstrādāt kārtību, kādā tiks
nodrošinātas Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanas prasības
iestādē.
v Nolēma apstiprināt izsoles
rezultātus par pirkuma maksu 4005
EUR – automašīna HONDA CR-V un
560 EUR – traktora piekabe 2PTS 4.
v Nolēma apstiprināt dzīvokļu īpašumu izsoles rezultātus par
pirkuma maksu 1300 EUR – “Baltā
skola”-11, 7015 EUR – “Skolotāju
māja 2”-15, 15 090 EUR – “Skolotāju māja 2”-18, 250 EUR – “Vectūļi”4 un 1096 EUR – “Vectūļi”-5.
v Nolēma apstiprināt nekustamo īpašumu izsoles rezultātus par
pirkuma maksu 2800 EUR – “Dārza
iela 4” un 5600 EUR – “Jauntūļi”.
v Piešķīra domes priekšsēdētājam Aldim Feltam ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu no 2020.
gada 7. līdz 23. septembrim.
v Atbrīvoja no amata Sociālā
dienesta vadītāju Jāni Langzamu.
v Atļāva veikt “Zītaru” ēkai Kolkā siju nomaiņu un apdares darbus
par 7562,70 EUR.
v Nolēma personai sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
un slēgt īres tiesību līgumu nekustamā īpašumā “Dakterlejas iela”-1.
Protokolu pārskatīja
sabiedrisko attiecību speciāliste
Linda Pavlovska-Dišlere
Domes sēžu lēmumi, protokoli
un audioieraksti pieejami
http://www.dundaga.lv/lv/
pasvaldiba/sedes/

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” paziņojums
Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas
10. kārtu Eiropas Lauksaimniecības ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2020. gada 10. septembra līdz 10. oktobrim.
Sludinājuma kopsumma: 178 991,66 EUR.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novads, Ventspils novads un Talsu novada Īves, Lubes un Valdgales pagasts.
Projektu īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1
gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Rīcība
Apbalsta apmērs
Atbilstošā MK noteikumu Nr.590 5. punktā minētā darbība

Rīcības apraksts

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa
vienam projektam
Maksimālā atbalsta
intensitāte

ELFLA1: uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana.Mērķis: veicināt sīko, mazo
un vidējo uzņēmējdarbību laukos.
178 991,66 EUR
1.Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai,
to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
2.Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu
radīšanai.
3.Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu
realizācijas veidu ieviešanai.
4.Darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
Rīcībā paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības uzlabošanu un
paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. Atbalsts esošiem mājražotājiem un
jauniem darbības uzsākšanai. Ieguldījumu atbalsts paredzēts būvniecībā, iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām un personāla kvaliﬁkācijas
paaugstināšanai. Vietējās lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietu izveide iespējama
arī republikas nozīmes pilsētās, izņemot Rīgu.
35 000 EUR

70%, kopprojektiem – 80%

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils 2. stāvā, administrācijas telpās), vai
Ventspilī, Kuldīgas ielā 3 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).
Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā www.lad.gov.lv.
Projekta iesniegums jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktpersonas: koordinatore Gunta Abaja, tālr. 29172814, zba@dundaga.lv, konsultante Evita Roģe,
tālr. 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv.
Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja

Saņemts atbalsts projekta “Pastāvīgās ekspozīcijas
izveide Kolkas Lībiešu saieta namā” īstenošanai
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi atbalstu projekta “Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā” Nr.20-08-FL04F043.0203-000003 īstenošanai.
Kolkas Lībiešu saieta nams ir vieta, kur ikviens ir aicināts ienākt, lai gūtu ieskatu Ziemeļkurzemes lībiešu
kultūrā, tradicionālajās nodarbēs, valodas skanējumā
un piekrastes kultūrvēsturiskajā mantojumā.
Projekta īstenošanas mērķis ir ar digitālo tehnoloģiju palīdzību mūsdienīgā veidā atainot lībiešu kultūru
ne tikai kā vēstures liecību, bet arī kā mūsdienu Latvijas kultūras sastāvdaļu, izceļot Ziemeļkurzemes lībiešu
kultūras spilgtākos vēstures notikumus un veidojot Lī-

Komiteju un
domes sēdes
SEPTEMBRĪ
10.09. Plkst.
9.00
10.09. Plkst.
13.00
17.09. Plkst.
10.00
24.09. Plkst.
10.00

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

biešu saieta namā interaktīvu ekspozīciju. Šī būs pirmā
interaktīvā ekspozīcija, kas parādīs lībiešus kā Latvijas
pamattautu. Tiks veicināta nacionālās identitātes uzturēšana un piederība savam novadam, reģionam un
tautai, uzturot dzīvu lībisko identitāti.
Projekts tiks īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu, un ekspozīciju plānots
izveidot līdz 2021. gada 1. augustam. Projekta kopējās
plānotās izmaksas ir 73 689,00 eiro, tajā skaitā publiskais ﬁnansējums – 66 320,10 eiro, Dundagas novada
pašvaldības ﬁnansējums – 7368,90 eiro.
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja Diāna Kristiņa
Turpināsies Brīvības ielas ietves atlikušo divu posmu atjaunošana. Darbus
veiks SIA “Kandavas ceļi” par kopējo
summu 12246,48 EUR (ar PVN).
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr.7
2020. gada 27. augusta lēmums
Nr.171 (prot. Nr.11., 13. p.)

“Par augstas detalizācijas topogrāﬁskās informācijas aprites kārtību
Dundagas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 4. daļu, “Ģeotelpiskās informācijas
likuma” 6. pantu, 13. panta 6., 7., 8. daļu, 26. panta 3., 71. daļu un Ministru kabineta 2012. gada
24. aprīļa noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāﬁskās informācijas un tās centrālās
datubāzes noteikumi” 69. un 79., 81. punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dundagas novada administratīvajā teritorijā notiek topogrāﬁskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude
un uzkrāšana. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu graﬁskajām daļām.
2. Noteikumi ir obligāti visām juridiskajām un ﬁziskajām personām, kas Dundagas novada
teritorijā veic:
2. 1. inženierkomunikāciju vai būvju (tai skaitā ceļu inženierbūvju) būvniecību (projektēšana
un būvdarbi) un ekspluatāciju;
2.2. ģeodēziskos, topogrāﬁskos un kadastrālās uzmērīšanas darbus;
2.3. detālplānošanu un zemes ierīcības projektu izstrādi.
II. Datu pieņemšanas, izsniegšanas, aktualizēšanas un reģistrācijas kārtība
3. Dundagas novada administratīvajā teritorijā tiek atzīti tikai mērniecībā licencētu vai sertiﬁcētu personu izstrādāti un pēc valsts normatīvo aktu prasībām sagatavoti topogrāﬁskie un ģeodēziskie uzmērījumi.
4. Dundagas novada pašvaldībā topogrāﬁskās un ģeodēziskās informācijas pieņemšanu,
pārbaudi, uzkrāšanu un ievadīšanu novada digitālajā kartē, kā arī mērniecībai nepieciešamo ģeotelpisko datu izsniegšanu realizē un koordinē Dundagas novada pašvaldība vai privātpersona,
vai cita publiska persona, kurai Dundagas novada pašvaldības dome šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, “Valsts pārvaldes iekārtas likumā” noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu
(turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā
ar saistošo noteikumu pielikumā pievienoto pakalpojumu cenrādi par informācijas izsniegšanu,
pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs un reģistrēšanu. Samaksa par pakalpojumu
veicama pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas.
5. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, izsniedz Datubāzes turētājs
pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā.
6. Uzmērītā topogrāﬁskā informācija un ģeodēzisko darbu rezultātā iegūtā informācija iesniedzama pārbaudei Datubāzes turētājam, kas to saskaņo (reģistrē) divu darba dienu laikā, ja
iesniegtie uzmērījumi atbilst valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem un šiem saistošajiem noteikumiem.
7. Inženierkomunikāciju (izņemot inženiertīklu pievadus), būvju un ceļu inženierbūvju būvniecība jāveic pēc būvatļaujas saņemšanas saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības būvvaldes
akceptēto būvprojektu, kas izstrādāts uz topogrāﬁskā plāna pamata, kurš saskaņots ar inženierkomunikāciju turētāju organizācijām un savietots ar Dundagas novada pašvaldības digitālās kartes uzturētāju.
8. Ar būvniecības procesu saistītos nepieciešamos topogrāﬁskos un ģeodēziskos uzmērījumus organizē personas, kas saņēmušas būvatļauju vai rakšanas darbu atļauju.
9. Inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju pieņemšanai ekspluatācijā pasūtītājam
(būvētājam) ir jāiesniedz Dundagas novada pašvaldības būvvaldē apliecinājums no Datubāzes
turētāja, kas uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāﬁsko informāciju, par topogrāﬁsko, ģeodēzisko uzmērījumu atbilstību būvprojektam un ģeodēzisko darbu rezultātā iegūtās informācijas ievadīšanu (reģistrāciju) novada topogrāﬁskās informācijas datu bāzē (digitālajā kartē).
10. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja uz izpildmērījuma nav Datubāzes turētāja
apliecinājuma par objekta topogrāﬁskā materiāla reģistrēšanu Datubāzē.
11. Pirms izpildmērījumu iesniegšanas Datubāzes turētājam, mērniecības darbu izpildītājam
tie jāsaskaņo atbilstoši Dundagas novada pašvaldības saistošajos teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumos noteiktajam ar būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un attiecīgo inženiertīklu turētāju.
12. Ja ir iesniegts topogrāﬁskais plāns, tad Datubāzes turētājs pārliecinās, vai ir saņemti
saskaņojumi no visu uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem, tai skaitā no Dundagas novada pašvaldības inženierkomunikāciju turētājiem – SIA “Ziemeļkurzeme”, reģistrācijas
Nr. 40003382317, un SIA “Kolkas ūdens”, reģistrācijas Nr. 40003579893. Ja ir iesniegts izpildmērījums, tad Datubāzes turētājs pārliecinās, vai ir saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi, kas
noteikti 11. punktā.
13. Ja būvdarbu laikā tiek atrastas topogrāﬁskajos plānos neuzrādītas vai plāniem neatbilstoši
izvietotas inženierkomunikācijas, tad tās ir jāuzmēra un jāparāda izpildshēmā. Izbūvētie pazemes
inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas aizbēršanas. Inženierkomunikāciju izpildmērījuma veikšanai būvnieks nodrošina mērniekam atvērtu tranšeju.
14. Saskaņojot mērniecības darbu izpildītāju iesniegto topogrāﬁsko vai izpildmērījumu plānu, inženiertīklu turētāju pienākums ir pārbaudīt inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma
atbilstību to rīcībā esošajiem datiem, bet nepieciešamības gadījumā kopā ar mērniecības darbu
izpildītāju veikt komunikāciju apsekošanu un meklēšanu dabā. Inženiertīklu turētāji (pārvaldītāji,
ekspluatētāji) ir atbildīgi par inženierkomunikāciju attēlojuma pareizību to izsniegtajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas parakstu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāﬁskā
vai izpildmērījuma plāna.
15. Topogrāﬁskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma Dundagas novada pašvaldības Datubāzes turētāja datubāzē. Saņemot iesniegumu no topogrāﬁskā
plāna pasūtītāja un/vai izstrādātāja, pašvaldība, izvērtējot topogrāﬁskā plāna aktualitāti, var tā derīguma termiņu pagarināt līdz 2 gadiem, skaitot no tā reģistrācijas datuma pašvaldības datubāzē.
III. Noslēguma jautājumi
16. Atzīt par spēku zaudējušiem:
16.1. Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošos noteikumus Nr.15 “Par
augstas detalizācijas topogrāﬁskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”.
16.2. Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 3. novembra saistošos noteikumus Nr.22
“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr.15
“Par augstas detalizācijas topogrāﬁskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Dundagas novadā””.
Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts

Pielikums Dundagas novada domes 2020. gada 27. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.7
“Par augstas detalizācijas topogrāﬁskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”
PAKALPOJUMU CENRĀDIS
Nr. Pakalpojums
Cena
(EUR)
1.
Topogrāﬁskās informācijas pieņemšana, izsniegšana, pārbaude, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai
1.1. Objekta platība līdz 0,31 ha
16,00
1.2.

Objekta platība no 0,31 līdz 0,51 ha

18,00

1.3.

Objekta platība no 0,51 līdz 1,1 ha

24,00

1.4.

Par katru pilnu ha virs 1,1 ha

6,00

1.5.

Maksimālā cena par objektu

135,00

2.
2.1.

Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai
Trases garums līdz 31m

6,00

2.2.

Trases garums no 31 līdz 301 m

10,00

2.3.

Par katriem pilniem 100 metriem virs 301 m

3,00

3.

Objekta galveno būvasu ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai

7,00

4.

Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai

11,00

5.

Ielu sarkano līniju ievadīšana datubāzē

4,00

6.

Pašvaldības apstiprināto ielu sarkano līniju izsniegšana

0,00

7.

------

7.1.

Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata
shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem
un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei)
Objekta platība līdz 1,1 ha

7.2.

Par katru pilnu ha virs 1,1 ha

6,00

30,00

8.

Topogrāﬁskās informācijas izsniegšana informatīviem mērķiem vai kadastrālo darbu 3,00
veikšanai vienam objektam (ne lielāks kā datu planšete) vai vienai zemes vienībai
Piezīme: (objektiem, kuros ir mazāk par trīs apakšzemes komunikācijām, tiek piemērots koeﬁcients 0,8).
Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts
Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2020. gada 27. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par augstas
detalizācijas topogrāﬁskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dundagas novada administratīvajā teritorijā notiek topogrāﬁskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un uzkrāšana. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu graﬁskajām daļām.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums.
Šobrīd spēkā ir Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošie noteikumi Nr.15 “Par
augstas detalizācijas topogrāﬁskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”, turpmāk – Saistošie
noteikumi, kas daļēji risina arī tos jautājumus, kurus plānots regulēt ar piedāvāto saistošo noteikumu
projektu (turpmāk – Projekts). “Ģeotelpiskās informācijas likuma” 6. pants nosaka, ka pašvaldība organizē savu funkciju izpildei nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, nosaka šo
funkciju ﬁnansēšanas un izmantošanas kārtību un nodrošina sadarbību ar citām iestādēm ģeotelpiskās
informācijas aprites jomā, savukārt 13. panta 6. daļa nosaka, ka pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāﬁskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību, bet 7. daļa paredz, ka pašvaldībai ir tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot deleģējuma līgumu “Valsts
pārvaldes iekārtas likumā” noteiktajā kārtībā. Projekts paredz, ka pašvaldība ir tiesīga deleģēt privātpersonu, kas veiks topogrāﬁskās un ģeodēziskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un
ievadīšanu novada digitālajā kartē, kā arī izsniedz mērniecībai nepieciešamo ģeotelpiskos datus. Turpat
likuma 26. panta 71. daļā ir noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos nosaka maksu par tās
turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un
maksas piemērošanas kārtību. Projekta pielikumā ir pievienots attiecīgs pakalpojumu cenrādis. Ministru
kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāﬁskas informācijas un
tās centralizētās datu bāzes noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.281), 22. punktā ir noteikts, ka vietējās
pašvaldības datubāzes turētājs pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma izsniedz tā rīcībā esošo topogrāﬁsko informāciju topogrāﬁskās uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto
teritoriju. Noteikumu Nr.281 66. punkts nosaka, ka mērnieks pēc vietējās pašvaldības datubāzes turētāja
pieprasījuma izsniedz tam šo noteikumu 64.1., 64.2. un 64.3. apakšpunktā minēto informāciju. Turpat
69. punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāﬁskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās
pašvaldības teritorijā. Projekta 12. punktā ir noteikti inženierkomunikāciju turētāji – SIA “Ziemeļkurzeme”
un SIA “Kolkas ūdens”, ar kuriem ir jāsaskaņo topogrāﬁskie plāni. Tā kā Noteikumu Nr.281 81. punkts
nosaka, ka topogrāﬁskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās
pašvaldības datu bāzē, ja vietējā pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, tad Projektā ir iekļauta kārtība, kādā pašvaldība izvērtē topogrāﬁskā plāna derīgumu un, ja nav notikušas izmaiņas apvidū, pagarina
tā termiņu, nosakot to līdz diviem gadiem. Projektā ir iekļauts arī deleģējums datubāzes turētājam par
pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar Projekta pielikumā pievienoto pakalpojumu cenrādi par
informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs un reģistrēšanu.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Neietekmē.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Šie saistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskām un ﬁziskām personām, kas Dundagas novada administratīvajā teritorijā veic: 1) inženierkomunikāciju vai būvju (tai skaitā ceļu inženierbūvju)
būvniecību (projektēšana un būvdarbi) un ekspluatāciju; 2) ģeodēziskos, topogrāﬁskos, kadastrālos
uzmērīšanas un zemes ierīcības darbus.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām.
Saistošie noteikumi tiks izskatīti Dundagas novada pašvaldības domes sēdē, nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, publicēti Dundagas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.
dundaga.lv, kā arī Dundagas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dundadznieks”.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav notikušas.
Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts
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Noslēgusies
Dundagas novada
teritorijas plānojuma
1. redakcijas publiskā
apspriešana
Ir noslēgusies Dundagas
novada teritorijas plānojuma
1. redakcijas publiskā apspriešana. Pašvaldībā ir saņemti
institūciju atzinumi un iedzīvotāju priekšlikumi. Apkopojot
rezultātus, secināms, ka 70%
iedzīvotāju ir neapmierināti ar
krasta kāpu aizsargjoslas attēlojumu graﬁskajās kartēs.
Teritorijas plānojuma izstrādei Dabas aizsardzības pārvaldes
Kurzemes reģionālā administrācija 23.03.2016. izdevusi nosacījumus Nr.4.8/35/2016-N-E, kur
teikts “(..) Ja teritorijas plānojuma izstrādāšanai nepieciešama
papildu kartogrāﬁskā informācija
par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām un mikroliegumiem
Dundagas novadā, lūdzam izmantot Dabas aizsardzības pārvaldes
dabas datu pārvaldības sistēmu
“Ozols” www.daba.gov.lv sadaļā
“Dati”, apakšsadaļā “Dabas datu
pārvaldības sistēma Ozols”.”
Pašvaldība ir secinājusi, ka
sistēmas “Ozols” dati ir maldinoši, tāpēc, lai turpinātu teritorijas
plānojuma izstrādi, Dabas aizsardzības pārvaldei ir pieprasīti graﬁskie dati, lai precīzāk saprastu
īpaši aizsargājamo biotopu vietas
un tās precīzi attēlotu kartē.
Informējam, ka esam vērsušies Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā
ar prasību izvērtēt un sniegt
skaidrojumu par konkrētiem
kritērijiem korektas krasta kāpu
aizsargjoslas attēlošanā “Aizsargjoslu likuma” izpratnē, ņemot vērā strauji mainīgos datus
par biotopu atrašanās vietām.
Dundagas novada pašvaldības teritorijas plānošana
turpinās jau no 2016. gada, un
galvenais bremzējošais faktors
ir krasta kāpu aizsargjoslas attēlošana. Tas pašvaldībai radījis
lielu administratīvu slogu un
resursu nelietderīgu patēriņu,
tāpēc esam aicinājuši ministriju
pildīt deleģēto vadošās valsts
pārvaldes iestādes uzdevumu
teritorijas attīstības plānošanas
un dabas aizsardzības jomā un
nodrošināt teritorijas attīstības
plānošanas metodisko vadību.
Pateicamies visiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās publiskajā apspriešanā, kopīgi veidojot
Dundagas novada teritorijas plānojumu! Par turpmāko plānošanas procesu informēsim nākamajos informatīvajos izdevumos
un pašvaldības interneta vietnē
www.dundaga.lv.
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja Maruta Blūma

SPORTS

Lieliski sportojām arī Vīdalē

Spraigā, aktīvā un jautrā gaisotnē 22. augustā Vīdalē norisinājās biedrības “Visvīdale” organizētā sporta diena.
Lai gan laika apstākļi nelutināja, 53 gan mazi, gan lieli
sportot gribētāji piedalījās un
izmēģināja savus spēkus aizraujošās un interesantās sacensībās.
Pirms tika dots starts sacensību
sākumam, Tamāra Zoltāne visus
pamatīgi iesildīja, mācot soļus
atraktīvai dejai, ko visi kopā izturīgi nodejoja līdz pašām pēdējām
mūzikas skaņām.
Ļoti labi organizētās, pārdomātās un aizraujošās aktivitātes
ļāva laikam paskriet nemanot.

Daudzveidīgo sacensību kopvērtējumā bērnu, sievu un vīru gru-

pā tika noskaidroti paši veiklākie,
spēcīgākie un veiksmīgākie.

Un nu jau klāt gaidītā apbalvošanas ceremonija un labāko
godināšana, kuras laikā tika pasniegtas saldās medaļas un sarūpētās dāvaniņas.
Enerģijas pilno piecgadīgo un
sešgadīgo grupā 1. vietu ieguva
Gabriēls Dreimanis, 2. vietu –
Kārlis Vītols, 3. vietu – Gustavs
Vītols. Spraiga cīņa norisinājās
arī 7–9 gadus veco bērnu starpā,
kur 1. vieta tika piešķirta Kristiānai Ludevikai, 2. vieta – Keitai
Muzikantei, bet 3. vietu izdevās
iegūt Ernestam Grosbartam.
10–12 gadus veco bērnu grupas
līdere un pirmās vietas ieguvēja
ir Maija Kalniņa, 2. vietu ieguva
Annija Andersone, bet 3. vietu –
Alens Apse. Savukārt starp 13–15
gadus veciem jauniešiem 1. vieta
Jēkabam Zvanam.
Kopvērtējumā sieviešu konkurencē godpilno 1. vietu ieguva
Laura Kirsanova, tikai par četriem punktiem atpalika 2. vietas
ieguvēja Una Vītola, aiz sevis 3.
vietā atstājot Kristīni Freimani
Ludeviku.
Vīriešu grupā augstāko rezultātu un 1. vietu ieguva Kristaps
Kalniņš, 2. vietu – Toms Tindenovskis, 3. vietu – Aivis Apse.
Pasākuma organizatori saka
paldies visiem atsaucīgajiem un
aktīvajiem palīgiem. Paldies arī
sporta mīļotājiem par piedalīšanos, bet jo īpašs paldies sporta
spēļu atbalstītājiem: Dundagas
novada pašvaldībai, Evitai Laukšteinei un Jurģim Ludevikam.
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Linda Pavlovska Dišlere

Dundagas vidusskolas volejbolistu panākumi
19. augustā Ozolnieku novada Sporta skolas stadionā notika piecpadsmito vasaras spēļu
ﬁnālsacensības volejbolā, kurās
tiesības piedalīties bija izcīnījušas arī piecas Dundagas vidus-

skolas zēnu komandas trīs vecuma grupās.
Treneres Gundegas Lapiņas
vadībā mūsu zēni Tomass Silavs,
Edgars Feldbergs un Francis Blūmentāls U11 vecuma grupā 16 ko-

mandu konkurencē pierādīja, ka ir
labākie, izcīnot 1. vietu.
Savukārt U13 zēnu grupā, kur
arī sacentās 16 komandas, mūsējie
Ingars Blumbergs, Emīls Grīnerts,
Kevins Krasons un Niks Martins

Dišlers, treneres Unas Silas uzmundrināti, godam nopelnīja 2.
vietu.
Lepojamies un apsveicam komandas ar augstajiem sasniegumiem!

DUNDADZNIEKS

2020. gada SEPTEMBRIS

Dundagas Kultūras pils jauktais
koris uzsāk jauno darba sezonu
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Aktualitātes pirmsskolas
izglītības iestādē “Kurzemīte”
v PII “Kurzemīte” pabeigts grupas “Taurenītis” telpu remonts.
Pašvaldības ﬁnansējums 39 837 EUR.
v PII “Kurzemīte” vadītāja Rudīte Baļķīte informēja, ka 1. septembrī iestādi uzsāka apmeklēt 134 bērni. Priecē, ka 2020./2021.
mācību gada laikā pakāpeniski pievienosies vēl desmit bērni 1,5
gadu vecumā. Līdz ar to skaits varētu palielināties līdz 144.
v 23. jūlijā domes sēdē deputāti piešķīra papildu ﬁnansējumu
darba slodzes palielināšanai visiem pirmsskolas pedagogiem, lai nodrošinātu visas pakalpojuma saņēmēju vajadzības.
v Ar 1. septembri iestādes darba laiks ir no plkst. 7.00 līdz 19.00.
v Vadītāja apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst. 17.00 līdz
19.00 un trešdienās no plkst. 7.00 līdz 9.00 vai iepriekš saskaņojot
tikšanos pa tālruni 29245414.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Pavlovska-Dišlere

Dundagas Kultūras pils jauktais koris ir uzsācis jaunu, skanīgu
un radošām iecerēm bagātu darba
sezonu.
“Kopā esam, kopā būsim,
mums ir visiem viena sirds…” – šie
dziesmas vārdi ir mūsu moto, un

mēs ļoti, ļoti ceram arī turpmāk būt
kopā, nezaudēt dziedātprieku un ar
lepnumu uzturēt mūsu kora tradīcijas garu vēl daudzus gadus, tādēļ
aicinām savā dziedošajā pulkā jaunus dziedātājus visu balsu grupās.
Jo īpaši gaidīsim vīrus, kuri ar savām

spēcīgajām balsīm varēs kuplināt
tenoru un basu rindas.
Jaunajā sezonā tikšanās laiks
un vieta paliek nemainīgi. Dziedam
Dundagas pilī pirmdienās plkst.
19.00. Uz tikšanos mēģinājumos!
Kora dalībnieki

Aizvadīta “Senās uguns nakts” un stafetes skrējiens “Sirdspuksti jūrai”

Turpinot aizsākto tradīciju,
29. augustā pasākums “Senās
uguns nakts” iesākās ar stafetes

skrējienu “Sirdspuksti jūrai” no
Dundagas robežas zīmes līdz Kolkai (55 km).

Paldies visiem stafetes skrējējiem, kurus nenobaidīja stiprais
lietus – mums kopā izdevās pie-

veikt 55 kilometrus no Dundagas
novada robežas līdz Kolkai.
Paldies visiem skrējiena da-

lībniekiem – Ilzei Pirvitei, Dacei
Pirvitei, Uģim Pirvitam, Guntim
Pirvitam, Ingaram Blumbergam,
Raineram Blumbergam, Edgaram
Šmēdiņam, Ernestam Šmēdiņam,
Arnoldam Bergmanim, Gustavam
Avotam, Ingaram Blumbergam,
Alisei Tīnia Sulai, Gatim Alksnim, Niklāvam Alksnim, Ralfam
Kučinskim, Raivim Kučinskim,
Marko Kučinskim, Armandam
Grubenbergam,
Armandam
Grubenbergam junioram, Agitai
Grubenbergai, Ārim Grubenbergam, Agnei Grubenbergai, Aivim
Grubenbergam, Andim Grubenbergam, Guntai Beimo, Ričardam
Beimo, Ģirtam Petrovicam, Lanai
Kārklevalkai, Kristianam Gavaram, Edgaram Kārklevalkam, Lāsmai Freimutei, Evijai Freimutei,
Danai Nierliņai, Vilnim Iesalniekam, Airisai Rozenbergai, Inesei
Rozenbergai, Kristeram Kandim,
Gintam Fricbergam, Mārcim Fricbergam, Zanei Fricbergai, Sintijai
Gāliņai, Hannai Gāliņai, Ingusam
Gāliņam, Endijam Gāliņam, Kristīnei Tālbergai, Ernestam Brikainim, Ivo Bordjugam, Kristapam
Priedoliņam un Tomam Reinvaldam.
Īpašs urā Ilzei Pirvitei, kura ir
piedalījusies visos stafetes skrējienos “Sirdspuksti jūrai”, kurus
esam organizējuši.
Kultūras pils kultūras
darba organizatore
Smaida Šnikvalde
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Dzimtsarakstu nodaļa informē

v Agrāk tieši rudens tika uzskatīts par piemērotāko kāzu svinēšanai, bet nu jau kādu laiku šī tendence ir mainījusies, jo jaunlaulātie vēlas svinēt kāzas vasarā – jūnijā, jūlijā un augustā. Dundagā
raženākais kāzu mēnesis ne tikai vasarā, bet visa gada griezumā ir
augusts. Šogad augustā Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza 10 pāri (viens pāris laulājās Mazirbes evaņģēliski
luteriskajā draudzē pie garīdznieka Kārļa Irbes). Salīdzinājumā –
2019. gadā laulību slēdza deviņi pāri, bet 2018. gadā desmit pāri.
Svinīgā ceremonijā Dundagas pilī 1. augustā laulību noslēdza
Toms ar Līgu un Jānis ar Simonu, bet 14. augustā gredzenus mija
Ģirts ar Lauru. Vēl 14. augustā notika divas izbraukuma ceremonijas: Saunagā, Lībiešu ciemā, jūras krastā, viesiem klātesot, ģimeni
nodibināja Kristaps un Līga, bet Kolkasragā, spītīgo priežu ielenkumā, balto smilšu graudu, jūras šalku un viesu klātbūtnē jāvārdu
viens otram teica Toms un Solvita. Kolkasrags ir iecienīta laulību reģistrācijas vieta Dundagas novadā, jo tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur
jūrā saule gan lec, gan riet, un šis fakts liek domāt, ka šeit noslēgtās
laulības būs mūžīgas. Skaistā vietā 20. augustā Andrejs apprecēja
Margaritu, bet 21. augustā svinīgā ceremonijā, klātesot lielam viesu skaitam, Ģirts apprecējās ar Ievu, un Mežotnes pilī jaunajam pārim “Rūgts!” viesi sauca līdz pat rīta ausmai. 29. augustā Mazirbē,
pašā lībiešu sirdī, notika divas laulību reģistrācijas. Viena ceremonija bija jūras krastā – romantiskā gaisotnē, “lietus mūzikas” pavadījumā, viesu klātbūtnē Kristaps apprecējās ar Kristu, otra laulība
tika noslēgta Mazirbes evaņģēliski luteriskajā draudzē.
Visiem jaunlaulātajiem vēlam mīlestības un cieņas pilnu laulības dzīvi un 2080. gada augustā Dimanta kāzas!
v Augustā reģistrēts viens jaundzimušais – zēns, viņam dots
spēcīgs vārds – Dāvids. Puika ir pirmais bērns ģimenē. Novēlam dēlam veselību un vecākiem izturību, atvasīti audzinot!
Atgādinām, ka 2019. gadā dzimušo un pirmreizēji deklarēto bērnu svinības “Mazais dundadznieks” un “Mazais kolcinieks”
notiks šā gada 17. oktobrī Dundagas pils lielajā zālē plkst. 11.00.
Ielūgumi uz deklarēto dzīvesvietu ģimenēm jau nosūtīti. Ja kāda
ģimene, kurā 2019. gadā piedzimis bērns, kas pirmreizēji deklarēts
Dundagas novadā, ielūgumu nav saņēmusi, lūgums sazināties ar
Dzimtsarakstu nodaļu (otrdienās, trešdienās un ceturtdienās).
v Dundagas novadu augustā sasniegušas arī sēru vēstis. Mūžībā aizgājuši četri Dundagas pagasta iedzīvotāji:
- Nikolajs Lugēņins (1962),
- Modris Reķis (1953),
- Valija Lūka (1925),
- Gunārs Lāms (1956).
Izsakām līdzjūtību aizgājēju ģimenēm.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ginta Pļaviņa

PĀRSKATS PAR IZNOMĀTAJIEM UN PĀRDOTAJIEM PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMIEM
Izsoles
datums
14.08.2020.

16.06.2020.
21.05.2020.

14.05.2020.

AR 2021. GADA 2. JANVĀRI MAINĪSIES DZIMTSARAKSTU
NODAĻAS SNIEGTO PAKALPOJUMU IZMAKSAS

2020. gada 27. augustā domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu, ka no
2021. gada 2. janvāra Dzimtsarakstu nodaļa sniegs šādus maksas pakalpojumus:
1.
2.
3.
4.

Svinīga laulības reģistrācija (bez muzikālā
pavadījuma ar ierakstītu mūziku fonā)
Svinīga laulības reģistrācija (ar muzikālo pavadījumu) Dundagas novada iedzīvotājiem
Svinīga laulības reģistrācija (ar muzikālo
pavadījumu) citu pašvaldību iedzīvotājiem
Svinīga laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā laulības reģistrācijai
piemērotā vietā (bez muzikālā pavadījuma).
Pakalpojuma saņēmējs nodrošina transporta izmaksas.

20 EUR (t.sk. PVN)
50 EUR (t.sk. PVN)
70 EUR (t.sk. PVN)
100 EUR (t.sk. PVN)

Atvieglojumi
Laulības slēdzēji tiek atbrīvoti no minēto maksas pakalpojumu samaksas:1) 100% apmērā – ja abi laulības slēdzēji ir 1. vai 2. grupas invalīdi
un/vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīti par trūcīgiem; 2) 50%
apmērā – ja viens no laulības slēdzējiem ir 1. vai 2. grupas invalīds un/
vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par trūcīgu.
Reizi gadā, Ģimenes dienā 15. maijā, personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Dundagas novadā un kuras dzīvo kopā nereģistrētā laulībā, un
ir atzinušas paternitāti bērnam (bērniem), svinīgā laulības reģistrācija ir
bez maksas (jāapmaksā tikai valsts nodeva 14 EUR).
Par maksas pakalpojumu jānorēķinās pirms tā saņemšanas.

08.05.2020.

Objekta atsavinā- Iznomājamais/atsavināmais
šanas/iznomāša- objekts
nas paņēmiens
rakstiska izsole
Automašīna Honda CRV
otrā izsole
rakstiska izsole
Dzīvokļa īpašums “Baltā skola”
dzīvoklis Nr. 3 otrā izsole
rakstiska izsole
Dzīvokļa īpašums “Baltā skola”
dzīvoklis Nr. 4 otrā izsole
rakstiska izsole
Dzīvokļa īpašums “Baltā skola”
dzīvoklis Nr. 11 otrā izsole
rakstiska izsole
Nekustamais īpašums
“Dārza iela 4” astotā izsole
rakstiska izsole
Nekustamais īpašums
“Jauntūļi” otrā izsole
rakstiska izsole
Nekustamais īpašums
“Liepu iela 5” otrā izsole
rakstiska izsole
Nekustamais īpašums
“Pāces iela 2A” otrā izsole
rakstiska izsole
Dzīvokļa īpašums “Skolotāju māja
2” dzīvoklis Nr. 15 septītā izsole
rakstiska izsole
Zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 8850 020 0244 8016
“Saules iela 16” otrā izsole
rakstiska izsole
Zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 8850 020 0244 8017
“Saules iela 16” otrā izsole
mutiska izsole
Dzīvokļa īpašums “Skolotāju māja
2” dzīvoklis Nr. 18 otrā izsole
mutiska izsole
Dzīvokļa īpašums “Vectūļi”
dzīvoklis Nr. 4 septītā izsole
mutiska izsole
Dzīvokļa īpašums
“Vectūļi” dzīvoklis Nr. 5 otrā izsole
mutiska izsole
Traktora piekabe 2PTS 4
pirmā izsole
rakstiska izsole
Automašīna Honda CRV
pirmā izsole
rakstiska izsole
Dzīvokļa īpašums “Baltā skola”
dzīvoklis Nr. 3 pirmā izsole
rakstiska izsole
Dzīvokļa īpašums “Baltā skola”
dzīvoklis Nr. 4 pirmā izsole
rakstiska izsole
Dzīvokļa īpašums “Baltā skola”
dzīvoklis Nr. 10 pirmā izsole
rakstiska izsole
Dzīvokļa īpašums “Baltā skola”
dzīvoklis Nr. 11 pirmā izsole
rakstiska izsole
Vieglās automašīnas piekabe
TOM650 pirmā izsole
rakstiska izsole
Nekustamais īpašums “Brīvības
iela 1A” pirmā izsole
rakstiska izsole
Nekustamais īpašums
“Laukdārzi” pirmā izsole
rakstiska izsole
Zemes vienības “Saules iela 16”
vienas daļas pirmā izsole
rakstiska izsole
Zemes vienības “Saules iela 16”
vienas daļas pirmā izsole
rakstiska izsole
Nekustamais īpašums
“Pāces iela 2A” pirmā izsole
rakstiska izsole
Nekustamais īpašums “Liepu iela
5” pirmā izsole
rakstiska izsole
Nekustamais īpašums “Jauntūļi”
pirmā izsole
rakstiska izsole
Dzīvokļa īpašums “Lauciņi 1”
dzīvoklis Nr. 13 trešā izsole

Pārdošana vai noma

Nosolītā cena

kustamā īpašuma
pārdošana
NĪ pārdošana

4 005 €

NĪ pārdošana

nav pieteicies
neviens dalībnieks
nav pieteicies
neviens dalībnieks
1 300 €

NĪ pārdošana

2 800 €

NĪ pārdošana

5 600 €

NĪ pārdošana

nav pieteicies
neviens dalībnieks
nav pieteicies
neviens dalībnieks
7 015 €

NĪ pārdošana

NĪ pārdošana
NĪ pārdošana
nomas tiesību izsole

nav pieteicies
neviens dalībnieks

nomas tiesību izsole

nav pieteicies
neviens dalībnieks

NĪ pārdošana

15 090 €

NĪ pārdošana

250 €

NĪ pārdošana

1 096 €

kustamā īpašuma
pārdošana
kustamā īpašuma
pārdošana
NĪ pārdošana

560 €

NĪ pārdošana
NĪ pārdošana
NĪ pārdošana
kustamā īpašuma
pārdošana
nomas tiesību izsole

nav pieteicies
neviens dalībnieks
nav pieteicies
neviens dalībnieks
nav pieteicies
neviens dalībnieks
2 500 €
nav pieteicies
neviens dalībnieks
200 €
133 eiro/gadā

nomas tiesību izsole

227,44 eiro/gadā

nomas tiesību izsole

nav pieteicies
neviens dalībnieks
nav pieteicies
neviens dalībnieks
nav pieteicies
neviens dalībnieks
nav pieteicies
neviens dalībnieks
nav pieteicies
neviens dalībnieks
1 450 €

nomas tiesību izsole
NĪ pārdošana
NĪ pārdošana
NĪ pārdošana
NĪ pārdošana

Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas sēdes protokolus
pārskatīja Inga Ralle

Cienījamie nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) maksātāji!
Pašvaldība atgādina, ka līdz 2020. gada 15. augustam bija jāsamaksā kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums (NĪN). Pēc 15. augusta
uzsākta nokavējuma naudas aprēķināšana 0,05%
apmērā no nesamaksātās summas. Droši un ērti
NĪN var nomaksāt portālos www.epakalpojumi.lv
un www.latvija.lv.
Strauji tuvojas jaunais NĪN aprēķina gads. Lai
atvieglotu saziņu un NĪN paziņojumu nosūtīšanu
nodokļa maksātājiem, kas ikdienā lieto e-pastu,
aicinām informēt pašvaldību par savu e-pasta
adresi. E-pasts dod iespēju ātri un ērti nodot zi-

ņojumu jebkurai personai jebkurā valstī pasaulē.
Tas neko nemaksā ne ziņojuma saņēmējam, ne
nosūtītājam. Tas ir lēts un efektīvs komunikācijas
veids.
Informāciju par savu e-pastu lūdzam iesniegt
pašvaldībā, sūtot uz nin@dundaga.lv, neskaidrību
gadījumā zvanīt uz tālruni 63237856 vai 25446570.
Dundagas novada pašvaldība pateicas visiem
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kas
godprātīgi un savlaicīgi veikuši maksājumus!
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore
Daiga Muceniece
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SPORTS

Aizvadīti 2020. gada novada sporta svētki
15. augustā Dundagā norisinājās ikgadējie novada sporta
svētki. Šogad piedalījās sešas komandas, kurās bija ģimenes
locekļi, draugi, radi un kolēģi.
Diena mūs lutināja ar sauli, bet, karstumam par spīti, visi,
kas piedalījās svētkos, radīja atmosfēru, kurā bija jaušams milzīgs cīņas spars, vēlme uzvarēt ne tikai konkurentus, bet pierādīt pašiem sev, ka varam stiprāk, ātrāk, augstāk, tālāk un labāk.
Paldies tiesnešiem, kas palīdzēja šo dienu noorganizēt tieši
tādu, kāda tā izdevās. Paldies Lanai Kārklevalkai, Arvim Heniņam, Daniēlai Sanijai Kokarēvičai, Žanetei Bergmanei, Karīnai
Alkšbirzei, Katei Nierliņai, Raivim Danielam Cīrulim, Matīsam
Kardelam, Guntim Sulam, Leldei Bēķei un Edgaram Tīfentālam.

3. vieta – “Draugi & Co” (Kaspars Kristiņš, Jānis Zingniks, Rūdis
Semaško, Ģirts Jānbergs, Dāvis Jānbergs, Matīss Jānbergs un
Andris Reinfelds)
v

Met ar spēku

1. vieta – “Dundžiņ’ ļaud’s” (Jānis Skarbinieks, Andris Skarbinieks un Viesturs Mūrnieks)
2. vieta – “2 metri” (Deivids Bebins, Jānis Bisenieks un Raimonds Nakraševics)
3. vieta – “Fidži aprūpes centrs” (Kārlis Alksnis, Jānis Kēnigsvalds un Valters Čeksters)
v

INDIVIDUĀLO SACENSĪBU UZVARĒTĀJI
v

Makšķerēšana

1. vieta – Jānis Grīnbergs
2. vieta – Jānis Skarbinieks
3. vieta – Ansis Zauers
v

Spēkavīrs

Jauniešu grupā
1. vieta – Soﬁja Kundecka un Ritvars Reinfelds
2. vieta – Nellija Burnevica un Arnolds Bergmans
3. vieta – Romena Onofrijčuka un Matīss Fesenko
Pieaugušo grupā
1. vieta – Ance Kristiņa un Jānis Skarbinieks
2. vieta – Alise Dozberga un Sandis Bumbiers
3. vieta – Alise Ralle un Andris Skarbinieks
v

Svaru stieņa spiešana guļus

Jauniešu grupā
1. vieta – Alise Ceple un Aleksis Gorjunovs
2. vieta – Karīna Alkšbirze un Kristaps Trūlis
3. vieta – Daniela Ozollapa un Ralfs Dubovičs
Pieaugušo grupā
1. vieta – Astra Langzama un Jānis Langzams
2. vieta – Lelde Bēķe un Mārtiņš Blaubergs
3. vieta – Inga Mēņe un Nauris Blaubergs
v

Pietupieni

1. vieta – Madara Rudgale un Viesturs Mūrnieks
2. vieta – Alise Dozberga un Gustavs Avots
3. vieta – Kate Nierliņa un Arnolds Bergmans

VOLEJBOLS DĀMĀM UN KUNGIEM
1. vieta – komandām “2 metri” (Māra Sila, Dita Sila, Elza Klēvere un Una Sila) un “Draugi & Co” (Kaspars Kristiņš, Jānis Zingniks, Ģirts Jānbergs un Andris Reinfelds)
2. vieta – komandām “Draugi & Co” (Ieva Jānberga, Alise Ralle
un Ance Kristiņa) un “Pažarnieki” (Tomass Ceplis, Jānis Sparāns, Ainis Miķelsons un Niks Miķelsons)
3. vieta – komandām “Dundžiņ’ ļaud’s” (Madara Rudgale, Loreta Bergmane un Alise Dozberga) un “2 metri” (Adrians Beņislavskis, Deivids Bebins, Matīss Vilnītis, Aleksis Gorjunovs un
Raimonds Nakraševics)

Dvieļubols

KOMANDU SACENSĪBAS
v

Futbols

1. vieta – “Dundžiņ’ ļaud’s” (Viktors Fesenko, Aleksis Fesenko,
Matīss Fesenko, Jānis Skarbinieks un Andris Skarbinieks)
2. vieta – “Fidži aprūpes centrs” (Kārlis Alksnis, Niklāvs Alksnis,
Lauris Bērziņš, Aļģis Tomsons un Niklāvs Lazovātijs)
3. vieta – “Draugi & Co” (Kaspars Kristiņš, Dāvis Jānbergs, Ģirts
Jānbergs, Andris Reinfelds un Matīss Jānbergs).
v

Tautas bumba

1. vieta – “2 metri” (Māra Sila, Dita Sila, Elza Klēvere, Roberta
Sēmūkšņa, Matīss Vilnītis, Deivis Bebins un Adrians Beņislavskis)
2. vieta – “Agaris” (Sandijs Zumbergs, Rūta Bogdane, Daniela
Ozollapa, Annija Valciņa, Lāsma Freimute, Raitis Bērziņš un
Andris Burnevics)
3. vieta – “Dundžiņ’ ļaud’s” (Aleksis Fesenko, Jānis Skarbinieks,
Andris Skarbinieks, Alise Dozberga, Krista Skarbiniece, Madara
Rudgale un Loreta Bergmane)
v

Spēka mašīna

Dalīta 1.–2. vieta – “2 metri” (Māra Sila, Dita Sila, Elza Klēvere,
Jānis Bisenieks, Tomass Beņislavskis un Raimonds Nakrašēvics)
un “Draugi & Co” (Ieva Jānberga, Dāvis Jānbergs, Tomass Ceplis, Andris Reinfelds, Jānis Zingniks un Ģirts Jānbergs)
3. vieta – “Agaris” (Daniela Ozollapa, Annija Valciņa, Jānis
Semaško, Andris Burnevics, Lāsma Freimute un Sandijs Zumbergs)
v

Siena zārds

1. vieta – “Dundžiņ’ ļaud’s” (Viktors Fesenko, Matīss Fesenko,
Alekss Fesenko, Andris Skarbinieks, Jāns Skarbinieks, Viesturs
Mūrnieks un Nellija Burnevica).
2. vieta – “2 metri” (Raimonds Nakraševics, Jānis Bisenieks,
Adrians Beņislavskis, Deivids Bebins, Matīss Vilnītis, Tomass
Beņislavskis un Aleksis Gorjunovs)

1. vieta – “2 metri” (Māra Sila, Dita Sila, Elza Klēvere, Annija
Salranoviča, Roberta Sērmūkšna un Tomass Beņislavskis)
2. vieta – “Draugi & Co” (Dāvis Jānbergs, Matīss Jānbergs, Ieva
Jānberga, Alise Ralle, Kaspars Kristiņš un Ance Kristiņa)
3. vieta – “Lustīgā Kurzemīte” (Lāsma Lavrenova, Baiba Bumbiere, Markuss Kuntsbergs, Zane Reinfelde un Ritvars Reinfelds)
v

Domā

1. vieta – “2 metri” (Annija Safranoviča un Guntars Sils)
2. vieta – “Agaris” (Rūta Bogdane un Andris Burnevics)
3. vieta – “Lustīgā Kurzemīte” (Gunta Mika un Kārlis Kantsons)
v

Bosu cīņas

1. vieta – Kārlis Kantsons (“Lustīgā Kurzemīte”)
2. vieta – Guntars Sils (“2 metri”)
3. vieta – Morēna Čekstere (“Fidži atpūtas centrs”)
v

Lielā stafete

1. vieta – “Draugi & Co” (Jānis Zingniks, Ģirts Jānbergs, Ieva
Jānberga, Dāvis Jānbergs, Alise Ralle, Andris Reinfelds, Tomass
Ceplis un Una Veipāne)
2. vieta – “Agaris” (Evija Freimute, Lāsma Freimute, Rūta Bogdane, Andris Burnevics, Andžs Zumbergs, Jānis Semaško, Sandijs Zumbergs un Mareks Zumbergs)
3. vieta – “Dundžiņ’ ļaud’s” (Jānis Skarbinieks, Andris Skarbinieks, Viesturs Mūrnieks, Alise Dozberga, Nellija Burnevica,
Viktors Fesenko, Matīss Fesenko un Madara Rudgale)
Kopvērtējumā Dundagas novada sporta svētkos šogad
1. vietu un ceļojošo kausu ieguva komanda “2 METRI”,
2. vietu sīvā konkurencē izcīnīja komanda “DRAUGI & CO”,
bet 3. vietu “DUNDŽIŅ’ ĻAUD’S”.
Paldies par dalību arī komandām “AGARIS”, “FIDŽI APRŪPES CENTRS” un “LUSTĪGĀ KURZEMĪTE”.
Uz tikšanos nākamajā gadā!
Sporta organizatore Andžela Lepere
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Smel spēku
savas dzīvības avotā.
Smel saulē, zemē
un dvēselē.
Smel dabas dailē
šai pasaulē,
Skaidro debesu
dzīļu dzidrumā,
Visdziļākā avota
ūdens gredzenā!
(Vēsma Kokle-Līviņa)

Līdz 9. oktobrim Kolkas
Lībiešu saieta namā apskatāma
Jeļenas Redisas gleznu izstāde
“Brīvbrīdis Kolkā 2020”.
Izstādē redzami jauni Kolkas
iespaidi. Māksliniece par Kolku
saka tā: “Man Kolka ir vieta, kur
tiekas jūra un vēji. Vieta, kur
valda miers, harmonija un pirmatnējā daba, mierinoši pelēki
zilā krāsa, dzeltenā smilts, baltie
mākoņi un pasakainās priedes.”
Kolkas Lībiešu saieta
nama vadītāja
Ilze Iesalniece-Brukinga

Suminām gleznaino un dzestro rudens mēnešu
jubilārus dzīves gadskārtas svētkos!
Pensionāru kluba “Sendienas” biedri

Vēlos pateikties visiem sveicējiem, kas manu svētku dienas
noskaņu radīja mīļu un gaišu.
Paldies par skaistajiem ziediem un sirsnīgajiem novēlējumiem.
Dzidra Bogdanoviča

NOTIKUMU KALENDĀRS
v

26. septembrī no plkst. 10.00
pie Kolkas Lībiešu saieta nama
norisināsies Miķeļdienas gadatirgus, kurā piedalīsies Tārgales pagasta līvu folkloras kopa “Kāndla”,
darbosies lauku labumu tirdziņš un
andele-mandele “Man lieks, citam
prieks”.

v 8. oktobrī plkst. 18.00 Kolkas tautas namā notiks makramē jeb mezglošanas meistarklase, kurā Baiba Karole iemācīs dažus pamatmezglus
un ikvienam dalībniekam būs iespēja izveidot brīnišķīgu darbu – puķu
podu turētāju, ko varēs ņemt līdzi uz mājām. Makramē ir ļoti nomierinoša un pat meditatīva nodarbošanās. Būs iespēja iepazīties arī ar citiem
meistares darbiem.
Sīkāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās meistarklasei, zvanot pa
tālruni 29420750.
Ilona Onzule

Ceļā ar Krišjāni Baronu no Tartu līdz Dundagai
21. augustā Imanta Ziedoņa
muzeja komandas izmeklēti mūsdienu Krišjāņi Baroni uzsāka ceļojumu kājām no Tartu līdz Dundagai. Projekta “Ziedoņa muzejs ceļā
ar Baronu” kultūras notikumiem
bagātais ceļš Tartu–Dundaga ir vairāk nekā 800 kilometru garš un noslēgsies 20. septembrī plkst. 19.00
ar koncertu Dundagas pils estrādē.
Iedvesmojoties no grāmatas
“Mūsu Tēvzemes aprakstīšana un
daži pielikumi īsumā saņemti”, kas
bija viena no pirmajām ģeogrāﬁjas
grāmatām Baltijas reģionā, izveidots Baronam veltīts pārgājiena
maršruts. Balstoties uz pētījumiem
un iepazīstot K. Barona atmiņas par
viņa gājienu 19. gadsimtā, izveidota
šī maršruta karte. Pēc pirmreizējās
ceļa veikšanas ikvienam interesentam būs iespēja šo vēsturisko maršrutu noiet patstāvīgi. Ceļš sadalīts
vairākos mazākos gabaliņos, un katram mūsdienu Baronam līdzi būs
īpaša ceļojošā dienasgrāmata, kurā
ﬁksēt savas pārdomas, projekta karodziņš un Barona dibinātās Tērbatas universitātes studentu korporācijas cepurīte.
Mūsdienu Baronu ceļš Latvijā
ved cauri Valkas, Strenču, Smiltenes, Raunas, Vecpiebalgas, Ērgļu,
Pļaviņu, Salas, Jaunjelgavas, Kokneses, Ogres, Amatas, Siguldas,
Krimuldas, Inčukalna, Babītes, Jelgavas, Tukuma, Kandavas, Talsu,

Valdemārpils un Dundagas novadam. Katram mūsdienu Baronam ir
vairāki uzdevumi – atrast ceļā savas
īpašās vietas, vērot dabu, iemūžināt
ceļu fotogrāﬁjās un izveidot nelielu
sava ceļa posma aprakstu. “Būsim
šajā ceļā četras nedēļas – līdz gājiena noslēgumam 20. septembrī
Dundagas estrādē. Mūsdienu Baroni ir vairāk nekā 65 dažādi cilvēki – skolotāji, uzņēmēji, radošo industriju pārstāvji. Svētku koncertā
muzicēsim un kopā ar gājējiem
atcerēsimies ceļā piedzīvoto,” stāsta Imanta Ziedoņa muzeja vadītāja
Žanete Grende.
Līdz ar gājiena atklāšanu 21.
augustā Igaunijas Nacionālajā muzejā Tartu atklāta Latvijas un Igaunijas kopizstādes “Tuvie” pirmā
daļa, kuras papildinātā versija būs

apskatāma Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā, sākot ar 30. oktobri.
Ziedoņa muzejs notikumu ciklā
“Ceļā ar Baronu” visa gada garumā
veido dažādus kultūras notikumus,
lai stiprinātu nacionālo pašapziņu
un ikvienam liktu aizdomāties par
savām saknēm un nacionālajām
vērtībām. Visas iecerētās kultūras
norises iespējams īstenot, pateicoties bankas “Blue Orange” atbalstam. Projekta aktivitātēm var sekot līdzi Ziedoņa muzeja mājaslapā
https://ziedonamuzejs.lv/ un sociālajos tīklos https://www.facebook.
com/Ziedonamuzejs/ un https://
www.instagram.com/ziedonamuzejs/.
Imanta Ziedoņa muzeja
komunikācijas projektu vadītāja
Kristiāna Salnāja
AUTORS: ZIEDOŅA MUZEJS

Turpinās trešais vasaras noslēguma izaicinājums
Mēneša garumā no 20. jūlija līdz 20. augustam
ikviens interesents, izmantojot aplikāciju “Endomondo” un izvēloties īpaši izveidoto novada skriešanas izaicinājumu, varēja sakrāt noskrietos kilometrus un iegūt balvas no pašvaldības.
Dalībnieki, piecas sievietes un trīs vīri, kopā noskrēja 797 kilometrus un nodedzināja 59 544 kalorijas.
Apkopojot rezultātus, 1. vietu ieguva Diāna Kristiņa, 2. vietu – Edijs Tropiņš, bet 3. vieta Dinai Kristiņai.
Apsveicam izaicinājuma uzvarētājus un sakām lielu
paldies visiem, kas piedalījās šajā sportiskajā aktivitātē.

Visiem aktīvistiem un sportot gribētājiem vēl ir
iespēja piedalīties trešajā izaicinājumā – noieto kilometru izaicinājumā, kas sākās 20. augustā un noslēgsies 20. septembrī. Turpināsim doties pastaigās,
nūjot un soļot, kā vien sirds vēlas, un krāsim noietos
kilometrus aplikācijā “Endomondo” īpaši izveidotajā
Dundagas novada noieto kilometru izaicinājumā https://www.endomondo.com/challenges/44045997.
Piedalieties, un, iespējams, tieši tu būsi aktīvākais gājējs un trešā izaicinājuma uzvarētājs!
Sporta organizatore Anžela Lepere

Dundagas novada pašvaldības izdevums ″Dundadznieks″. Adrese: Pils 5-1, Dundaga, LV-3270.
Raksti un informācija nākamajam izdevumam jāiesniedz līdz katra mēneša 2. datumam.
E-pasts zinas@dundaga.lv, tālrunis 63237515, 26388076. Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autors.
Iespiests SIA ″Kurzemes Vārds″. Tirāža 1500 eks. Bezmaksas.
Internetā: www.dundaga.lv/avize. Nr. 9 (259). 2020. gada septembris.

