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Salidojums Kubalu skolā muzejā

5. septembrī Kubalu skolā 
muzejā bija lieli svētki – ikgadē-
jais skolas absolventu un skolo-
tāju salidojums. Ciemiņi bija ie-
radušies kuplā skaitā. Bija prieks 
sati kt ikvienu absolventu un arī 

viņu ģimenes locekļus. Prieks par 
skolotāja ierašanos un viņa uzru-
nām.

Pasākumu iesākām svinīgi ar 
Latvijas valsts karoga pacelšanu 
un himnas dziedāšanu. Dalījāmies 

ar padarīto gada garumā un par 
nākotnes plāniem. Svarīgi un vēr-
tī gi bija dzirdēt ciemiņu stāstus 
un atmiņas. Protams, kopā būša-
na un sarunas pie cienasta galda. 
Bija redzams sati kšanās prieks. To 

un arī aizrautī go fotografēšanos 
kopbildei neiztraucēja rudenīgi 
spēcīgais lietus.

Pateicamies palīgiem, bez ku-
riem neizti kt šādos pasākumos!

Novēlam visiem izturību, ve-

selību un ti kpat lielu dzīvesprieku!
Paldies par novērtējumu, la-

bajiem vārdiem, un uz sati kšanos 
nākamajā gadā!

“Kubalu skolas muzeja” 
vecākā speciāliste Sanita Rēriha

Sumināsim labākos! 
Ir pienācis laiks atskatī ti es uz 

paveikto, pateikt paldies līdzcil-
vēkiem par padarīto un dot jaunu 
sparu jauniem darbiem.

Jau vairākus gadus ik rudeni 
Latvijas valsts proklamēšanas ga-
dadienas svinībās Dundagas nova-
da pašvaldība pateicas cilvēkiem, 
organizācijām, domubiedru gru-
pām, kuru veikums novada un tās 
iedzīvotāju labā ir īpaši atzīstams.

Tādēļ aicinām ikvienu pieteikt 
pretendentus, aizpildot anketu, 
izteikt savus ieteikumus Dunda-
gas novada Dundagas un Kolkas 
pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju 
apbalvošanai ar novada prēmiju, 
atzinības un pateicības raksti em 
valsts svētku pasākumos Dundagā 
un Kolkā.

Goda rakstu piešķir par perso-
nas nozīmīgu un ilgstošu devumu 

Dundagas novada iedzīvotājiem.
Atzinības rakstu piešķir par 

personas nozīmīgu devumu Dun-
dagas novada iedzīvotājiem ie-
priekšējā gadā, piemēram, nozīmī-
ga saimnieciskā darbība, nozīmīgs 
ieguldījums ģimenes vērtī bu sti pri-
nāšanā, nozīmīgs ieguldījums izglī-
tī bas, kultūras, sporta vai sabied-
riskajā jomā, drošsirdība.

(Nobeigums 8. lpp.)
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DOMES ZIŅAS

Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti  pieejami 

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

24. septembrī domes sēdē 
pieņemti e lēmumi

v Nolēma ar 24.09.2020. izbeigt 
Dundagas novada pašvaldības domes 
deputātes Tamāras Kaudzes pilnvaras 
pirms termiņa.

v Nolēma neizmantot 2017. gada 
14. decembra nomas līguma automa-
šīnas “Opel Vivaro” iegādes priekšro-
cības un veikt atbilstošu iepirkuma 
procedūru jaunas astoņvietī gas au-
tomašīnas nomai ar operatī vā līzinga 
nosacījumiem līdz 30 000 eiro.

v Nolēma  projektu konkursa “At-
balsts vietējo iniciatī vu projekti em” 
ietvaros piešķirt 675,18 eiro Kolkas 
evaņģēliski luteriskās draudzes pro-
jekta “Kļavu vainagu sakopšana un 
formēšana”, 982,48 eiro biedrības 
“Dundangas sendienas” projekta 
“Publiska atpūtas un maltī tes ietu-
rēšanas dabā vietas labiekārtošana 
dārzkopības sabiedrības “Ievlejas” 
teritorijā (3. kārta)” īstenošanai un 
999,46 eiro biedrības “Kolkas mak-
šķernieku klubs” projekta “Koka takas 
atjaunošana un barjeras uzstādīšana 
pie Zēņu dīķa Kolkā” īstenošanai ar 
nosacījumu, ka līdz līguma slēgšanai 
paredzētajām darbībām pašvaldībai 
ti ks iesniegts saskaņojums ar Valsts 
vides dienestu un Dabas aizsardzības 
pārvaldi.

v Nolēma no ceļa fonda līdzek-
ļiem veikt Pils un Saules ielas posmu 
asfalta virsmas  atjaunošanu.

v  Nolēma pašvaldības nekusta-
majam īpašumam “Dakterlejas iela 
3”-4 mainīt lietojuma veidu no biro-
ja uz dzīvojamām telpām un piešķīra 
300 eiro bēniņu loga nomaiņai, 200 
eiro jumta labošanai, 1200 eiro čaulas 
izgatavošanai un ievietošanai skurste-
nī.

v  Nolēma piešķirt 25 000 eiro Vī-
dales un Slīteres ielas apgaismojuma 
balstu un LED gaismekļu ierīkošanai.

v  Nolēma piešķirt 27 135,19 eiro 
Dundagas vidusskolas telpu remon-
ti em Saules ielā 8 un Talsu ielā 18.

v Nolēma apsti prināt izdevumu 
tāmes un viena audzēkņa izmaksas 
no pašvaldības budžeta atbilstoši ie-
priekšējā gada naudas plūsmas izde-
vumiem mēnesī 59,34 eiro Dundagas 
vidusskolai, 146,45 eiro pirmsskolas 
izglītī bas iestādei “Kurzemīte” un 
178,42 eiro Kolkas pamatskolai.

v Nolēma atbalstī t Dundagas vi-
dusskolas piedalīšanos Eiropas Savie-
nības Erasmus+ programmas pamat-
darbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas 
partnerību projektā “Viltus informā-
cija ziņās visā Eiropā (Fake informa-
ti on in news around Europe)”.

v Nolēma piešķirt 29 000 eiro 
Maija ielas gājēju ietves un Dundagas 
ti rgus laukuma bruģēšanas darbiem.

v Nolēma noteikt telpu nomas 
maksu nekustamajā īpašumā “Brigas” 
un pagarināja ar personām noslēgtos 
nomas līgumus līdz 2039. gada 27. 
janvārim. 

v Nolēma atļaut izlietot 2800 
eiro autoratlīdzības līguma slēgšanai 
par vasaras brīvdabas estrādes Kolkā 

Komiteju un domes sēdes 
08.10.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde.
08.10. plkst. 13.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde.
15.10. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde.
22.10. plkst. 10.00  DOMES SĒDE.

OKTOBRĪ

pārbūvi ar iespēju tajā ti rgoti es (ielu 
ti rdzniecība), projektēšanas uzdevu-
mā ietverot mērķi: iedzīvotājiem ne-
pieciešamo pakalpojumu sniegšanai 
– ti rdzniecībai.

v Nolēma apsti prināt 2020. gada 
24. septembra saistošos noteikumus 
Nr.9 “Par Dundagas novada pašval-
dības 2020. gada budžeta grozīju-
miem”. 

v  Nolēma pilnvarot pašvaldības 
izpilddirektoru pieņemt lēmumu par 
nekustamā īpašuma nosaukuma vai 
numura piešķiršanu, maiņu vai likvi-
dēšanu un nekustamā īpašuma adre-
ses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu 
vai likvidēšanu, un nolēma atzīt par 
spēku zaudējušu 2011. gada 24. no-
vembra domes lēmumu Nr.328 “Par 
pilnvarojumu nodrošināt nosaukumu 
un numuru piešķiršanu ēkām, apbū-
vei paredzētajām zemes vienībām un 
telpu grupām” un 2019. gada 24. ok-
tobra lēmuma Nr.286 “Par pilnvaroju-
mu pieņemt lēmumu” 3. punktu. 

v N olēma apsti prināt zemes ie-
rīcības projektu nekustamo īpašumu 
“Veiksmes” un “Uzkalti ” sadalīšanai 
divās daļās.

v N olēma apsti prināt zemes ie-
rīcības projektu nekustamo īpašumu 
Ernesta Dinsberga iela 1 un Pils iela 5 
robežu pārkārtošanai.

v N olēma grozīt 28.05.2020. do-
mes lēmuma Nr.114 “Par pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma sadalīšanu” 
3.punktu, piešķirot atdalītai zemes 
vienībai nosaukumu “Dižantes mā-
jas”, un 4. punktu, piešķirot nosauku-
mu “Oļu mājas”.

v  Nolēma apsti prināt precizēto 
nekustamā īpašuma “Saknes-3” un 
“Pag. ceļš “Jūrskola–Zembahi”” robe-
žu plāna grafi skos pielikumus. 

v  Nolēma nekustamā īpašuma 
“Mežstrauti ” atdalāmai zemes vienī-
bai piešķirt nosaukumu “Mežstrauti -
ņi”.

v No lēma divas personas izslēgt 
no palīdzības sniegšanas reģistra 
“Pašvaldībai piederošās vai tās no-
mātās dzīvojamās telpas izīrēšanas 
reģistrs” un sniedza palīdzību dzīvok-
ļu jautājumu risināšanā, slēdzot īres 
ti esību līgumus ar trīs personām ne-
kustamajos īpašumos “Nevejas sko-
la”-11, “Pils iela 7”-1 un “Skolotāju 
māja 2”-3 ar termiņu uz vienu gadu 
no līguma noslēgšanas brīža.

v No lēma Tamāru Kaudzi atbrī-
vot no Interešu izglītī bas programmu 
izvērtēšanas un mērķdotācijas sada-
les komisijas darba.

v N olēma nodot nomai nekus-
tamā īpašuma “Ievlejas 60” 0,06 ha 
lielo zemes vienības daļu un slēgt ar 
personu zemes nomas līgumu uz lai-
ku līdz 30.09.2026.

Protokolu pārskatī ja 
sabiedrisko atti  ecību speciāliste

Linda Pavlovska-Dišlere

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju sa-
ņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāša-
nas paziņojumu elektroniski e-pastā.

1. Saņemt e-pasta paziņojumu par nekusta-
mā īpašuma nodokļa apmaksu ir ērti , un, veicot 
maksājumus pa ceturkšņiem, e-pasts vai īsziņa 
atgādina par maksāšanas termiņu. E-atgādinā-
jums uz norādīto e-pastu ti ek izsūtī ts septi ņas 
dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS vei-
dā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

2. Maksāšanas paziņojumu varat saņemt, 
atvērt un iepazīti es, atrodoti es jebkurā vietā. 
Iespējams ne ti kai saņemt paziņojumu, bet 
uzreiz arī veikt apmaksu internetbankā vai 
portālos www.epakalpojumi.lv, www.latvija.lv. 
Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt 
nomaksu arī par citas fi ziskas vai juridiskas per-
sonas īpašumiem. 

Veicot maksājumu internetbankā, būti ski ir 
pārliecināti es, vai pārskaitī jums adresēts paš-
valdībai, kas izsūtī jusi paziņojumu par nekus-
tamā īpašuma nodokļa nomaksu. Pārskaitī jums 
veicams uz kādu no ti em pašvaldības konti em, 
kas norādīti  sagatavotajā maksāšanas paziņoju-
mā. 

3. Videi draudzīga resursu izmantošana 
ir vēl viens iemesls maksāšanas paziņojumus 
saņemt elektroniski. 2020. gada sākumā ti ka 

izsūtī ti  vairāk nekā 1 milj. nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojumu pa pastu. 
Iekšzemes pasta sūtī jumu izmaksas par vienu 
vēstules izsūtī šanu ir 1 EUR, ņemot vērā, ka 
daļa nekustamā īpašuma īpašnieku atrodas 
ārpus Latvijas, izmaksas par vienu sūtī jumu ir 
lielākas. Jāsecina, ka pašvaldības kopā samaksā 
vairāk par 1 milj. EUR ti kai pasta izdevumiem.

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. novem-
brim (vai līdz termiņam, ko pašvaldība ir notei-
kusi ar lēmumu sakarā ar ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu valstī ) veicams kārtējais nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksājums. 

Nomaksāt nodokli iespējams ne ti kai in-
ternetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un 
www.latvija.lv, bet arī pašvaldības norēķinu 
punktos un bankā.

Aicinām nodokli samaksāt laikus, jo saska-
ņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu ti ek 
aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā 
no nesamaksātās summas. 

Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams 
pieteikti es arī atgādinājumu saņemšanai e-pas-
tā vai īsziņas veidā par nekustamā īpašuma no-
dokļa samaksas termiņa tuvošanos.

SIA “ZZ Dats” mārketi nga speciāliste 
Līva Beniņa

3 iemesli, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski

Septembrī realizētās rīcības
v Pabeigts telpas remonts Dundagas Ve-

selības centra otrajā stāvā, darbus veica SIA 
“Tilžas”, līguma summa 13 971,85 EUR, ieskai-
tot PVN.

v Pabeigta Dundagas vidusskolas jumta 
seguma maiņa. Darbus veica SIA “HB Service”, 
līguma summa 71 096,24 EUR, ieskaitot PVN. 

v Pabeigti  Brīvības ielas gājēju ietves atli-
kušo divu posmu atjaunošanas darbi. Darbus 

veica SIA “Kandavas ceļi” par 12 246,48  EUR, 
ieskaitot PVN.

v Pabeigta ēkas “Zītari” jumta seguma 
maiņa un pārseguma silti nāšana. Darbus 
veica SIA “RRB būvserviss”, līguma summa 
30 254,73 EUR, ieskaitot PVN.

Informāciju sniedza fi nanšu speciāliste 
Inga Ralle
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Publiski izsludināti e iepirkumi un cenu aptaujas 
laika periodā no 2020. gada 4. augusta līdz 6. oktobrim

Procedūras veids Identifi kācijas 
numurs

Līguma priekšmets Piedāvājuma iesnieg-
šanas termiņš

Uzvarētājs,izmaksas bez PVN

Publiskais iepirkums DNP2020/10 Dundagas vidusskolas ēkas Saules ielā 8 apkures sistēmas rekonstrukcija 11.08.2020. SIA “EKOM SERVISS”, reģistrācijas Nr.40103624623,
59 990,37 EUR

Cenu aptauja DNPz 2020/26 Pasūtītāja iepirktās malkas zāģēšana un sakraušana Dundagas novada pašval-
dības iestāžu vajadzībām saskaņā ar tehniskās specifi kācijas prasībām

04.08.2020. SIA “Tilžas”, reģistrācijas Nr.41203051053,
5,00 eiro/m3,
SIA “Baložezers”, reģistrācijas  Nr.4120304909, 
malkas zāģēšana un sakraušana Talsu iela 7, 
360 m3,  3600 EUR

Cenu aptauja DNPz 2020/27 Būvprojekta izstrādes pakalpojums tilta Pils ielā, Dundagā, rekonstrukcijai 17.08.2020. Cenu aptauja pārtraukta

Cenu aptauja DNPz 2020/28 Pasūtītāja iepirktās malkas zāģēšana Dundagas novada pašvaldības iestāžu 
vajadzībām saskaņā ar tehniskās specifi kācijas prasībām

17.08.2020. SIA “Līvli”, reģistrācijas Nr. 41203020852,
5,50 eiro/m3

Cenu aptauja DNPz 2020/29 Asfalta seguma atjaunošana gājēju celiņam Brīvības ielā, Dundagā 26.08.2020. SIA “Kandavas ceļi”, reģistrācijas Nr.50002078101, 
9811,30 EUR

Cenu aptauja DNPz 2020/30 Dundagas pils katlumājas dušas un WC telpu remonts 07.09.2020. SIA  “Pretpils”, reģistrācijas Nr.49001001039,
5 908,50 EUR

Cenu aptauja DNPz 2020/31 Būvprojekta izstrādes pakalpojums tilta Pils ielā, Dundagā, rekonstrukcijai 10.09.2020. Piedāvātā cena pārsniedz 10 000 EUR slieksni

Cenu aptauja DNPz 2020/32 Administratīvās ēkas Pils ielā 5 fasādes daļas remonts 09.09.2020. SIA  “Pretpils”, reģistrācijas Nr.49001001039,
5965,72 EUR

Publiskais iepirkums DNP2020/11 Būvdarbi. Asfalta seguma atjaunošana Pils un Saules ielā, Dundagā 25.09.2020. SIA “Talce”, reģistrācijas Nr.40003133979,
30 518,40 EUR

Publiskais iepirkums DNP2020/12 Pakalpojums. Tilta Pils ielā, Dundagā, rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde sa-
skaņā ar iepirkuma nolikumam pievienoto projektēšanas uzdevumu

30.09.2020. SIA “BT Projekts”, reģistrācijas Nr.40103159160,
12 000,00 EUR

Cenu aptauja DNPz 2020/33 Gājēju celiņa seguma maiņa – bruģa ieklāšana Maija ielā, Dundagā 29.09.2020. SIA “Delta AP”, reģistrācijas Nr.41203015688,
7747,91 EUR

Cenu aptauja DNPz 2020/34 Būvuzraudzības pakalpojums apkures sistēmas rekonstrukcijai Dundagas vi-
dusskolas ēkai Saules ielā 8 saskaņā ar SIA “Smilšu pilis” izstrādāto un Dunda-
gas novada būvvaldē akceptēto būvprojektu

02.10.2020. IK AG & CO, reģistrācijas Nr. 41202030675,   
1000 EUR

Cenu aptauja DNPz 2020/35 Grīdas seguma maiņa divām telpām Dundagas vidusskolas ēkās 05.10.2020. SIA “Tilžas”, reģistrācijas Nr.41203051053,
5525,64 EUR

Cenu aptauja DNPz 2020/36 Apgaismojuma stabu ar LED lampām uzstādīšana uz izbūvētām pamatnēm un 
kabeli Vīdales un Šlīteres ielā, Dundagā

06.10.2020. SIA “Talsu spriegums”, reģistrācijas Nr.49003000127,
12 054,53 EUR

Informāciju sagatavoja Iepirkumu komisijas locekle Inga Ralle

PROJEKTI
Dundagas novada pašvaldī-

ba šī gada augustā izsludināja 
pieteikšanās 2. kārtu projektu 
konkursam “Atbalsts vietējo ini-
ciatī vu projekti em”. Septembrī 
noti ka konkursa “Atbalsts vietējo 
iniciatī vu projekti em” projektu 
pieteikumu vērtēšana, kuras lai-
kā izvērtēti  četri projekti  pieteik-
tajos rīcības virzienos “Vide” un 
“Tautsaimniecība”. 24. septembrī 
domes sēdē fi nansējums projektu 
īstenošanai ti ka piešķirts trīs pro-
jektu iesniegumiem.

Kolkas evaņģēliski luteriskās 
draudzes projektam “Kļavu vai-
nagu sakopšana un formēšana” 
piešķirts fi nansējums 675,18 eiro 
apmērā. Projekta mērķis ir veikt 
Kolkas luterāņu baznīcai blakus 
esošās kļavu alejas sakopšanu. 
Tiks nozāģēti  zari, kas apdraud 
baznīcas ēku un traucē venti lāci-
jas nodrošināšanu ēkai.

Biedrībai “Dundangas sendie-
nas” projektam “Publiska atpūtas 
un maltī tes ieturēšanas dabā vie-
tas labiekārtošana dārzkopības 
sabiedrības “Ievlejas” teritorijā 
(3. kārta)” piešķirts fi nansējums 
982,48 eiro apmērā. Projekta ie-
sniedzējs vēlas turpināt attī  stī t 
publiski pieejamās atpūtas un 
maltī tes ieturēšanas vietu dārz-
kopības sabiedrības “Ievlejas” te-
ritorijā, uzstādot 5 ozolkoka solus 

laukumā, kuru biedrība izveidoju-
si iepriekšējos gados.

Biedrības “Kolkas makšķer-
nieku klubs” projektam “Koka 
takas atjaunošana un barjeras 
uzstādīšana pie Zēņu dīķa Kolkā” 
piešķirts fi nansējums 999,46 eiro 
apmērā ar nosacījumu, ka līdz lī-
guma slēgšanai pašvaldībai ti ks 
iesniegts saskaņojums par pro-
jektā paredzētajām akti vitātēm 
ar Valsts vides dienestu un Dabas 
aizsardzības pārvaldi. Projekts 
paredz atjaunot 2013. gadā izvei-
doto koka celiņu 25 m garumā un 
uzstādīt 2 koka barjeras mehānis-
ko transportlīdzekļu kustī bas iero-
bežošanai. Pašvaldība ir aicinājusi 
Valsts vides dienestu sniegt sa-
skaņojumu par rīcībām projekta 
“Koka takas atjaunošana un bar-
jeras uzstādīšana pie Zēņu dīķa 
Kolkā” īstenošanas iespējamībai 
2020. gada rudenī.

Projektu konkursa 2. kārtā pie-
ejamais kopējais fi nansējums bija 
3282,52 eiro. Biedrības, nodibi-
nājumi un reliģiskās organizācijas 
varēja pretendēt uz fi nansējuma 
saņemšanu vienam projektam, 
kur pašvaldības līdzfi nansējums ir 
līdz 1000,00 eiro. 

Dundagas novada pašvaldības 
attī  stī bas un plānošanas projektu 

vadītāja Diāna Kristi ņa

Šogad biedrība “Visvīdale” 
realizēja projektu “Skatuves vie-
tas pilnveidošana Vīdales skolas 
dārzā, 2. kārta”.

Projekta realizācija aizsākās 
pagājušajā gadā. Pašu spēkiem 
ti ka izlīdzināta un noblietēta at-
vestā grants, kā arī iestādīti  deko-
ratī vie krūmi. Šogad turpinājām 
šīs vietas izveidi. Skatuves vie-

tai ti ka uzlikts smilts un betona 
segums. Šo darbu izpildīja SIA 
“Delta AP”. Skatuves aizmugurē 
izveidots kārklu žogs. To veidoja 
kultūras zīmes “Latviskais man-
tojums” īpašnieks Andris Antma-
nis. Jau šī gada augustā varējām 
uzņemt ciemiņus. Pie mums vie-
sojās muzikālā  grupa “Zaļā galma 
kapela”, kura priecēja ar savām 

dziesmām gan vīdalniekus, gan 
kaimiņu ciemu iedzīvotājus, kuri 
bija ieradušies uz koncertu.

Sakām paldies Dundagas no-
vada domei par piešķirtajiem 
līdzekļiem projekta īstenošanai. 
Īpašs paldies Attī  stī bas un plāno-
šanas nodaļas darbiniecēm par 
vajadzīgo padomu un sapratni.

Biedrība “Visvīdale”

Realizēts projekts “Skatuves vietas 
pilnveidošana Vīdales skolas dārzā, 2. kārta”

Atbalstī ti  vietējo iniciatī vu projekti 
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Šī sezona Kubalu skolā mu-
zejā bija raksturīga ar, ja tā var 
izteikties, “prožektoru gais-
mas” efektu – ciemos ir bijušas 
dažādas filmēšanas grupas. 

Tas turpinājās arī 20. sep-
tembrī – muzejā tika uzņemti 
ciemiņi, tā bija Ziedoņa muzeja 
komanda ar “mūsdienu jauna-
jiem Baroniem” – ļoti dzīves-
priecīgiem un aizrautīgiem. Viesi 
pamielojās ar gardajiem Guntas 
izceptajiem pīrāgiem un pagata-
voto tēju. Visi iemēģināja roku 
rakstīšanā ar grifelēm uz tāfelī-
tēm. Vairāk iepazina Dinsberga 
dzīvi un devumu. Un, protams, 
kur nu bez Dundagas izloksnes 
vārdiem.

Šis kultūras notikumiem 
bagātais ceļojums Imanta Zie-
doņa muzeja komandas izmek-
lētajiem mūsdienu Krišjāņiem 
Baroniem uzsākās 21. augustā. 
Bija jāpieveic ceļš no Tartu līdz 
Dundagai. 

20. septembrī ceļš noslēdzās 
Dundagas pils parkā. Minētais 
muzejs notikumu ciklā “Ziedoņa 
muzejs ceļā ar Baronu” visa gada 
garumā veido vairākus kultūras 
notikumus, lai stiprinātu na-
cionālo pašapziņu un ikvienam 
liktu aizdomāties par savām sak-
nēm, nacionālajām vērtībām un 
tautasdziesmu.

Noteikti jāpiemin, ka 20. gs. 
60. gadu vidū vēsturisko Kuba-
lu skolas namu apmeklēja pats 
Imants Ziedonis. Aprakstot šo 
piedzīvojumu “Kurzemītē”, viņš 
savas izjūtas paskaidro Kau-
dzītes Matīsa vārdiem: “Nevar 
uzlūkot šādas vietas bez sirds 
kustināšanas, kad apdomā, kāds 
spēks plūst no viņas pār visu 
Kurzemi un ko šāda iestāde ie-
spēj pie laika gara grozīšanas 
savā zemē, jo: kāds gars valdīs 
šai audzināšanas vietā, tāds val-
dīs arī Kurzemes tautas skolās, 

Latvijas Pašvaldību savienī-
ba kā vadošais partneris ciešā 
sadarbībā ar citām Balti jas jūras 
un Rīgas jūras līča piekrastes 
pašvaldībām, to skaitā Dunda-
gas novada pašvaldību, īstenoja 
projektu ar mērķi Balti jas jūras 
piekrastes pludmalēs nodroši-
nāt kvalitatī vu, tī ru, drošu vidi 
un veicināt bioloģiskās daudz-
veidības saglabāšanu.

Dundagas novada pašvaldī-
ba piešķirtos līdzekļus izman-
toja izskaloto un atpūtnieku 
atstāto atkritumu, kā arī mirušo 
dzīvnieku savākšanai un utili-
zēšanai visā Dundagas novada 

Noslēgusies nacionālās nozīmes projekta “Piekrastes 
apsaimniekošanas prakti sko akti vitāšu realizēšana” trešā sezona

Kubalu skolā muzejā viesojās Ziedoņa muzeja 
komanda ar “mūsdienu jaunajiem Baroniem”

un tas izplatīsies arī pār pašu 
Kurzemi.” *

* Imants Ziedonis. Kurzemī-
te. Pirmā grāmata. Rīga, 1970.

Lai arī turpmāk tiek uzturēta 
dzīva mūsu tautas pašapziņa un 
valstiskās vērtības!

Novēlot visiem tikpat lie-
lu dzīvesprieku un entuziasmu 
savā darbā,

“Kubalu skolas muzeja” 
vecākā speciāliste 

Sanita Rēriha

pludmales garumā. 
Lai projektu īstenotu, tika 

noslēgts pakalpojuma līgums 
ar SIA “Janvāri” par pludmales 
joslu kopšanu. Projekta īsteno-
šanas periodā no 2020. gada 

1. maija līdz 1. oktobrim tika 
savāktas 5,4 tonnas atkritumu 
un utilizētas 8 roņu mirstīgās 
atliekas. 

Projekts ir īstenots Latvijas 
vides aizsardzības fonda valsts 
budžeta apakšprogrammas 
“Vides aizsardzības projekti” 
nacionālas nozīmes projektu 
“Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu realizēša-

na”, reģ. Nr.1-08/2/2020, ie-
tvaros. Projekta kopējās izmak-
sas ir 12 001,46 eiro, ko pilnībā 
finansē Latvijas vides un aiz-
sardzības fonds.

Dundagas novada 
pašvaldības attīstības un 

plānošanas nodaļas projektu 
vadītāja 

Diāna Kristiņa
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Kopš 2014. gada Dundagas 
pirmsskolas izglītī bas iestāde 
“Kurzemīte” darbojas vienā no 
populārākajiem vides izglītī bas 
modeļiem pasaulē – ekoskolu 
programmā. Pašlaik tajā darbo-
jas vairāk nekā 59 000 skolu no 
visas pasaules, no Latvijas tās ir 
gandrīz 200 izglītī bas iestādes. 
2020./2021. mācību gadam esam 
saņēmuši Latvijas ekoskolu serti -
fi kātu. Šajā mācību gadā mācību 
saturu sasaistī sim ar ekoskolas 
tēmu “MEŽS”. Ekoskolu program-
ma ir balstī ta kompetenču pieejā 
un ir veids, kas palīdz sasniegt 
mācību programmā defi nētos 
mērķus. Mācoti es dabā, var ap-
gūt pamatprasmes visās mācību 
jomās.

Par iemīļotu āra nodarbī-
bu vietu varam saukt gleznaino 
Dundagas parku, kas sniedz ti k 
daudz zināšanu un iespēju. Jau 
septembra vidū “Latvijas Valsts 
mežu” Ziemeļkurzemes reģiona 
mežkopis Ēriks Bērzkalns mūsu 
vecākās grupas bērniem parkā va-
dīja nodarbību par koka augšanas 
ciklu, koka augstuma un vecuma 
noteikšanu. Bērni uzdeva mežko-
pim daudz jautājumu, piemēram, 
kāpēc neti ek novākts nolūzušais 
ozola zars. Izrādās, ka lielajā ozola 
zarā dzīvo aizsargājamais kukainis 
praulgrauzis.

Grupas “Bitī te” bērni šogad 
piedalās AS “Latvijas Valsts meži” 
ekoprogrammā pirmsskolām 
“Cūkmena detektī vi”. Program-
mas mērķis rosināt bērnos atbil-
dību pret vidi, vairojot izpratni 
par vērtī go un lieko dabā. Pirms-

skolēni kopā ar pedagogiem, īs-
tenojot programmu, soli pa solim 
atklāj dažādus meža noslēpumus 
un kļūst par īsti em Cūkmena de-
tektī viem!

Septembra vidū piedalījāmies 
koku sēšanas un stādīšanas akci-
jā “Laimes koki”. Akcija apvieno 
cilvēkus cīņā ar globālo piesārņo-
jumu un klimata pārmaiņām. Lai 
Latvija kļūtu par zaļāko valsti  pa-
saulē, katra grupiņa bērnudārza 
teritorijā iesēja vai iestādīja savu 

kociņu. Grupas “Pienenīte” bērni 
kociņu sēšanai bija izvēlējušies 
kurmja rakumu augsni. Kurmīti s 
viņiem pačukstējis, ka tā esot aug-
līga. Paldies vecākiem par atbal-
stu kociņu stādīšanā, ceram, ka arī 
no mazajām zīlēm un kastaņiem 
nākotnē izaugs lieli un diženi koki!

Turpinām darboti es SIA “At-
kritumu apsaimniekošanas sa-
biedrības “Piejūra”” rīkotajā 
makulatūras vākšanas konkursā 
“Palīdzēsim kokiem”, lai veicinātu 
lietderīgu materiālu izlietošanu 
un apsaimniekošanu. Vēlamies 
savākt pēc iespējas lielāku dau-
dzumu makulatūras, lai pēc tam 
to nodotu otrreizējai pārstrādei. 
No nodotās makulatūras atkārtoti  
ti ek ražoti  dažādi ikdienā lietojami 
papīra izstrādājumi.     

24. septembrī grupa “Piene-
nīte” devās mācību ekskursijā uz 
SIA “Jaunemari” kokaudzētavu 
Dundagā.

Visu septembri noti ek pirms-
skolas vides novērtējums. Katra 
grupa sniedz savu ieguldījumu 
vides novērtēšanā, dodas ārā un 
novērtē iestādes apkārtni un tās 
piemērotī bu, lai īstenotu akti vitā-
tes dabā: kas ir labs, kas jāuzlabo, 
kā to paveikt, kad to veikt, kas ne-
pieciešams, lai plānoto īstenotu. 
Pēc teritorijas apsekošanas ti ek 
pārrunāta bērnu izvēle: kāpēc 
viņiem patī k konkrētas vietas un 
objekti  teritorijā, kāpēc kāda te-
ritorijas vieta ir ieguvusi apzīmē-
jumu “nepatī k” un ko darīt, lai šī 
vieta būtu tī kama.

PII “Kurzemīte” ekoskolas 
koordinatore Zane Reinfelde

PII “Kurzemīte” 
ekoakti vitātes par tēmu “Mežs”

Pastkastī te manam bērnudārzam
Lai padarītu bērnudārza past-

kastī ti  košu, krāsainu un īpašu, 
aicinājām vecāko grupu audzēk-
ņus piedalīti es akcijā “ApGLEZNO 
un noBILDĒ arī Tu savu pastkas-
tī ti ”. Vispirms bērni izveidoja zī-
mējumu/skici savai pirmsskolas 
pastkastī tei. Izstādē piedalījās 45 
brīnišķīgi bērnu darbi. 

PII “Kurzemīte” darbinieki vis-
vairāk balsu piešķīra grupas “Pie-
nenīte” audzēknes Šarlotes Skrib-
les zīmējumam. Tagad gaidām 
ciemos pastnieci ar vēstulēm!

Dundagas PII “Kurzemīte”
vadītājas vietniece izglītī bas jomā

Inga Blūmentāle FOTO NO PII “KURZEMĪTE” ALBUMA

Turpinot mūsu novada aizsākto tradīciju, 2. oktobrī Dunda-
gas pilī pulcējās novada pedagogu saime, lai kopā atzīmētu Sko-
lotāju dienu. Muzikālu sveicienu svētkos dāvināja aktrise Dita 
Lūriņa un pianists Māris Žagars.

Dundagas novada pašvaldības vārdā priekšsēdētājs Aldis 
Felts īpaši sumināja pedagogus, kuriem aprit nozīmīgas darba ju-
bilejas. 15 gadus izglītī bas darbā atzīmēja Alnis Auziņš, Sarmīte 
Zumberga, Aija Valciņa, 25 – Liene Grīnberga un Uldis Laukšteins, 
30 – Inga Leistmane  un Inta Grīnīte, 35 – Aina Bernāne un Dzin-
tra Tauniņa, savukārt 40 gadus pedagoģisko darbu strādājusi Aija 
Tarlapa.

Paldies par izglītojamo individuālo sasniegumu veicināšanu 
2019./2020. mācību gadā ti ka teikts skolotājiem Unai Silai, Gun-
degai Lapiņai, Jānim Skarbiniekam, Lienītei Iesalniecei, Leldei 
Iesalniecei, Aijai Valciņai, Alnim Auziņam, Līvai Irbei, Intai Frei-
vertei, Ivetai Kundeckai, Inesei Freimutei, Ilgai Treimanei, Inesei 
Ķiršakmenei, Sandrai Bražei, Vairai Kamarai, Sandrai Salcevičai, 
Dacei Treinovskai, Dzintrai Tauniņai un Daigai Rūtenbergai.

Skolotāju dienā

FOTO NO PII “KURZEMĪTE” ALBUMA
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Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gada 
septembrī ti ka reģistrēts jaundzimušais, kam dots spē-
cīgs vārds Jēkabs (vārda skaidrojums – lēnprātī gs kā 
zeme un ar dzelzs gribu), puika vecākiem ir pirmais bērns 
ģimenē. Dzimusi arī kolciniece – meitene Lote (vārda 
skaidrojums – vienmēr nosvērta, bez divkosības un izpa-

līdzīga). Lote ir otrais bērns ģimenē. Kopumā Kolkā šogad jau dzimuši 
četri bērni (trīs meitenes un viens zēns). Salīdzinājumam: 2019. gadā 
Kolkā piedzima trīs bērni, bet 2018. gadā ti kai divi. 2020. gadā Kolkā 
vērojama patī kama tendence – jaundzimušo pieaugums. Taču šogad 
septembrī Dundagas novadā dzimušo bērnu skaits ir samazinājies, jo 
pagājušajā gadā septembrī bija dzimuši pieci jaundzimušie, tai skaitā 
divi dvīņu puikas, bet šogad ti kai divi bērni. 

Apsveicam jaunās ģimenes ar bērnu dzimšanu!

17. oktobrī Dundagas pils lielajā zālē plkst. 11.00 noti ks Mazā 
dundadznieka un Mazā kolcinieka svinības. Lūgums ierasti es ti kai 
uzlūgtās ģimenes (māte, tēvs un nepilngadīgie bērni) un ievērot 
epidemioloģiskās drošības prasības. Informējam, ka citus apmeklē-
tājus zālē nevarēsim ielaist. 

23. septembrī Dundagas pilī svinīgā laulības ce-
remonijā viesu klātbūtnē laulību noslēdza divi pāri – 
Aivars un Evika, Aigars un Una. Sveicam jaunās ģimenes!

Turpinot tradīciju, 20. septembrī viesu klātbūtnē 
Dundagas pils lielajā zālē rubīna kāzu jubileju svinēja Sarmīte un 
Andris, kam deklarētā dzīvesvieta ir Dundagā. 

Sēru vēsti s septembrī, mūžībā aizgājuši deviņi Dundagas 
pagasta iedzīvotāji:

Biruta Kārklevalka  (dzim. 1953. gadā);
Maija Krūziņa (dzim. 1943. gadā); 
Irma Aukmane (dzim. 1946. gadā; 
Astrīda Meļķe (dzim. 1942. gadā);
Jānis Krolis (dzim. 1975. gadā);
Elvīra Meška (dzim. 1938. gadā);
Gunti s Cīrulis (dzim. 1946. gadā);
Andrejs Apsīti s (dzim. 1931. gadā);
Imanta Gūtmane (dzim. 1939. gadā).
Izsakām aizgājēju ģimenēm līdzjūtī bu. 

Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Ginta Pļaviņa 

Mobilais momogrāfs Dundagā
21. oktobrī Dundagā pie Veselības centra Pils ielā 6 ieradīsies 

“Veselības centra 4” mobilais mamogrāfs. Aicinām sievietes izmek-
lēt krūti s!

Mamogrāfs izbrauc ti kai pēc iepriekšēja pieraksta.
Pierakstī ti es var pa tālruni 27866655. Lūgums iepriekš sagatavot 

personas kodu un tālruņa numuru!
Sievietēm, kas saņēmušas uzaicinājuma vēstuli (tā ir derīga 2 ga-

dus kopš iesūtī šanas datuma) no Nacionālā veselības dienesta valsts 
skrīninga programmā, izmeklējumi ir bez maksas.

Sievietēm ar ģimenes vai ārstējošā ārsta norīkojumu, ja ārstam 
nav līgumatti  ecību ar Nacionālo veselības dienestu, par izmeklēju-
miem jāmaksā pilna maksa.

Vairāk www.mamografi ja.lv.
SIA “Veselības centrs 4” mobilo mamogrāfu projekta koordinatore 

Jolanta Lasmane

Piekto gadu pēc kārtas Dun-
dagā 5. septembrī norisinājās 
sacensības pludiņmakšķerēšanā, 
kurās piedalījās 22 pieaugušie 
un 11 bērni, sporti sti  bija ieradu-
šies no Rīgas, Talsiem, Mērsraga, 
Ogres, kā arī, protams, vietējie 
dundadznieki.

Makšķerēšana pieaugušajiem 
noti ka divās kārtās, trīs zonās A, 
B un C pa trīs stundām izlozētajos 
sektoros ar sektoru maiņu. Bēr-

Dundagas ceļojošā kausa izcīņa pludiņmakšķerēšanā

niem viena kārta divas stundas 
izlozētajos sektoros.

BĒRNU GRUPĀ
1. vieta – Marko Kučinskis 

(Dundaga),
2. vieta – Francis Blūmentāls 

(Dundaga),
3. vieta – Raiens Skarbinieks 

(Dundaga).
PIEAUGUŠO GRUPĀ
1. vieta – Renārs Purniņš 

(Rīga),

2. vieta – Andris Dolganovs 
(Talsi),

3. vieta – Artūrs Bērziņš (Talsi).
SPECBALVA par kopējā loma 

lielāko svaru Andrim Dolgano-
vam – “Milwaukee” urbjmašīna.

LIELĀKĀ ZIVS – breksis, 0,98 
kg – Jānis Blūmentāls.

Organizatori saka lielu paldies 
visiem pasākuma atbalstī tājiem.

Tiekamies nākamgad!
Jānis Blūmentāls

Dzimtsarakstu nodaļa informē

Olimpiskā diena Dundagas vidusskolā

18. septembrī, kad visā Latvijā 
noti ka Olimpiskā diena, arī mūsu 
skolā valdīja sporti ska gaisotne. 
Gan mazajā, gan lielajā skolā sko-
lēni aktī vi piedalījās Olimpiskajā 
dienā – atbilstoši šī gada sauklim 
MĒS ESAM #SPORTIŅĀ! Lai arī 
šogad valstī  noteikto ierobežoju-
mu dēļ nebija iespējams visai sko-
las saimei pulcēti es vienuviet un 
piedalīti es kopīgā vingrošanā, kas 
katru gadu ir noti kusi skolas pagal-
mā, kad visi kopīgi veica izstrādāto 
vingrojumu kompleksu, tomēr arī 
šogad šāds vingrojumu komplekss 
bija izveidots, ar to katrai klasei 
bija iespēja iepazīti es atsevišķi – 
varēja vingrot savā klases telpā. 

Šogad mūsu skolā Olimpiskās 
dienas norise ti ka organizēta tā, 
ka bija sadalīti  laiki, kad katra klase 

devās veikt konkrētus uzdevumus 
sporta stacijās, un bija arī konkrēts 
laiks, kad katra klase veica radošo 
darbu savā klases telpā – bija jā-
izveido plakāts par noteiktu tēmu 
(saistī bā ar sportu). Darbojoti es 
klasē, skolēni varēja iepazīti es ar 
informāciju par Olimpisko dienu 
(vēsturiskā skatī jumā), tās mēr-
ķiem un nozīmi, kā arī vērot vin-
grojumu kompleksu internetā.

Sporta stacijās katrai klasei 
bija iespēja demonstrēt savu veik-
lību, precizitāti , ātrumu, spēku un 
izturību, kā arī komandas garu – 
saliedētī bu un sadarbību. Bija arī 
stacijas, kurās vajadzēja demons-
trēt zināšanas (piemēram, pēc pik-
togrammām atpazīt sporta veidus) 
un loģisko domāšanu (piemēram, 
tangramā saliekot no ģeometriska-

jām fi gūrām konkrētus zīmējumus 
– tēlus). 

Katrā stacijā ti ka fi ksēti  klases 
rezultāti , ti e ti ks apkopoti , paziņo-
ti , un apbalvošana noti ks skolas 
jubilejas svētku nedēļā.

Kā ik gadu, arī šogad pēc spor-
ti skajām akti vitātēm mūsu skolā 
visi ti ka spēcināti  ar gardām pus-
dienām svaigā gaisā – Olimpiskā 
diena noslēdzās ar gardās putras 
ēšanu (un par to paldies virtuves 
kolektī vam!)

Paldies Olimpiskās dienas or-
ganizatoriem – sporta skolotājiem 
Unai Silai un Jānim Skarbiniekam, 
direktores vietniecei audzināša-
nas darbā Norikai Segliņai! Paldies 
ti esnešiem sporta stacijās! Paldies 
visiem dalībniekiem!

Evita Zoltāne

AUTORS – JĀNIS BLŪMENTĀLS
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SPORTS

Šahisti  atsāk cīņas Trīs komandas un trīs uzvaras “Kurzemes 
kausa” turnīrā volejbolā Kuldīgā

Septembrī ar diviem turnī-
riem pilī atsākās klāti enes šaha 
sacensības Dundagā. Vispirms 
mēneša ceturtajā sestdienā piec-
padsmito reizi pēc kārtas noti ka 
Dundagas atklātais čempionāts 
šahā “Dundagas torņi”, pulcējot 
30 dalībnieku. Līdztekus māji-
niekiem pie rūtotajiem galdi-
ņiem spēkiem mērojās šahisti  no 
Ventspils, Liepājas, Kuldīgas, Sa-
biles un Uguņciema. Savukārt 25. 
septembrī draudzības sacensībās 
ti kās 26 jaunie šahisti  no Dunda-
gas, Talsiem un Ventspils.

Kuplais dalībnieku pulks ap-
liecināja šahistu vēlmi izbaudīt 
klāti enes spēles prieku. Rūpējo-
ti es par visu drošību, galdiņi bija 
izvietoti  pienācīgā att ālumā cits 
no cita, dalībniekiem bija iespēja 
dezinfi cēt rokas, un vēl kāda ievē-
rojama atšķirība no šaha spēlēs 
ierastā – sāncenši nespieda viens 
otram roku ne pirms parti jas, ne 
pēc tās.

“Dundagas torņu” turnī-
rā pirmo vietu kopējā ieskaitē 
izcīnīja ventspilnieks Jānis Isa-
kovs, ti kai nieka papildrādītājos 
apsteidzot sabilnieku Ojāru Pē-
tersonu. Trešais – bijušais Dun-
dagas vidusskolas šaha pulciņa 
dalībnieks un joprojām aktī vs 
šahists – Elvis Bēķis, kurš bija arī 
labākais starp mājiniekiem. Šajā 
ieskaitē otrais  bija Alnis Auziņš, 
bet trešais – vidusskolas šaha 
pulciņa pašreizējais līderis Emīls 
Grīnerts, papildrādītājos apstei-
dzot citu jauno dundadznieku – 
Ernestu Šmēdiņu. 

Draudzības sacensības sko-
lēniem norisinājās divās grupās: 
14 iesācēji pēc Šveices sistēmas 
sacentās 7 kārtās, savukārt apvie-
notā IV un III sporta klases šahistu 
grupa izspēlēja apļa turnīru, tā-
tad visi 12 dalībnieki pie galdiņa 
sēdās 11 reizes. Iesācēju turnīrā 
pārliecinošu 1. vietu ar 6 punk-

ti em ieguva dundadznieks Valters 
Napskis, ar uzviju izpildīdams IV 
sporta klases normu. Spēcīgāka-
jā grupā trīs šahisti  ieguva pa 9 
punkti em. Labāki papildrādītāji 
pirmo vietu deva mūsu Emīlam 
Grīnertam, otro – Ernestam Šmē-
diņam, trešo – ventspilniekam 
Maksimam Odincovam. Šie zēni 
bija pārliecinoši labākie arī abso-
lūtajā vērtējumā. Savukārt meite-
ņu ieskaitē otro vietu ieguva dun-
dadzniece Marija Hanna Kristi ņa, 
bet trešo – Anna Rebeka Irbe. 

Emīla, Ernesta un Valtera pa-
nākumi apliecina to, ka uzvaras 
šahā nāk ar laiku, ja zināmas do-
tī bas apvienojas ar pacietī bu, ne-
atlaidību, pastāvīgu un patstāvīgu 

darbu. Emīls ar šahu nodarbojas 
septī to gadu, Ernests – piekto, 
Valters – ceturto.

Ar novada pašvaldības atbal-
stu gan labākie zēni, gan meite-
nes ieguva diplomus, medaļas, 
pildspalvas un saldumu balvas. 
Tāpat pildspalvas ar Dundagas 
novada simboliku piemiņai ieguva 
visi “Dundagas torņu” dalībnieki, 
bet labākie – diplomus, medaļas 
un kausus. Paldies arī par sarūpē-
to kafi jas galdu un baterijām elek-
troniskajiem pulksteņiem.

Cerēsim, ka klāti enes sacensī-
bas noti ks arī turpmāk!

Dundagas vidusskolas šaha 
pulciņa vadītājs un “Dundagas 

torņu” rīkotājs Alnis Auziņš

Labākie dundadznieki: Emīls Grīnerts, Alnis Auziņš un Elvis Bēķis.

1. rindā 4. no labās Valters Napskis, 2. rindā no kreisās: Marija Hanna Kristiņa, Anna Rebeka 
Irbe, Ernests Šmēdiņš un Emīls Grīnerts. AUTORS – ALNIS AUZIŅŠ

Sacensību laikā. AUTORS – GUNĀRS GERTNERS 

Beidzies trešais vasaras 
noslēguma izaicinājums

Eiropas Sporta nedēļas 
akti vitātes mūsu novadā

55. starptauti skajā turnī-
rā volejbolā “Kurzemes kauss”, 
kas noti ka Kuldīgas NSS bāzēs, 
26.–27. septembrī piedalījās 47 
komandas no Liepājas, Aizputes, 
Skrundas, Kuldīgas, Talsiem, Rī-
gas un Dundagas.

Dundagas vidusskolu pārstā-
vēja trīs zēnu komandas dažādās 
vecuma grupās. Visas trīs koman-
das izcīnīja pirmās godalgotās vie-
tas. 

13 komandu konkurencē 
2009./2010. gadā dzimušo zēnu 
grupā uzvaru kaldināja Tomass 
Silavs, Ernests Napskis, Mārcis 
Sudmals, Niklāvs Mauriņš un Da-
niels Gūtmanis (trenere Gundega 
Lapiņa).

2007./2008. gadā dzimušo 

zēnu (kopā sešas komandas) gru-
pā uzvaru izcīnīja Ingars Blum-
bergs, Kevins Krasons, Deivids 
Sidra, Niks Dišlers, Kristers Šulcs 
un Emīls Grīnerts (treneres Gun-
dega Lapiņa un Una Sila).

Un vēl viena smaga un grū-
ta uzvara starp piecu komandu 
2005./2006. gadā dzimušajiem 
zēniem – Indaram Asaram, Eduar-
dam Neifeldam, Raineram Blum-
bergam, Ralfam Jasinovičam, 
Edgaram Šmēdiņam, Robertam 
Ludevikam un Matī sam Fesenko 
(trenere Una Sila).

“Kurzemes kausa” labāko spē-
lētāju balvas savās komandās sa-
ņēma Tomass Silavs, Ingars Blum-
bergs un Indars Asars.

Gundega Lapiņa

Septembrī aizvadīts trešais, 
noieto kilometru un soļu skaita 
izaicinājums. Šoreiz aktī vākās 
bija dāmas, kuras mēneša ga-
rumā enerģiski izkustējās brīvā 
dabā un uzstādīja arī personiskus 
rekordus.

Šajā sporti skajā akti vitātē pir-
mo vietu ieņēma Inguna Kalere, 
noejot 408,04 kilometrus! 

Otrā vieta Initai Eglei ar noie-
ti em 174,46 kilometriem, bet tre-
šā vieta – Anetei Kalerei ar 171,66 
kilometriem. 

Apsveicam uzvarētājas un 
sakām paldies par dalību visiem 
sportot gribētājiem! 

Brīvā laika pavadīšanas 
centra administratore 

Ieva Kristi ņa

AUTORE – IEVA KRISTIŅA

Eiropas Sporta nedēļa ir 
Eiropas Komisijas iniciatīva, 
lai veicinātu nodarbošanos ar 
sportu un fiziskām aktivitātēm 
visā Eiropā. 

Šajā gadā tā noti ka jau sesto 
reizi. Tika veidotas jaunas akti vi-
tātes, turpinot jau esošās. Mūsu 
novadniekiem šogad bija iespēja 
gan aktī vi pavingrot, gan konsul-
tēti es ar fi zioterapeitu par pa-
reizu un efektī vu ārā trenažieru 
lietošanu, gan apgūt nūjošanas 

pamatus, gan sēņu lasīšanas čem-
pionātā pierādīt, ka Dundagā ir la-
bākās sēņošanas vietas un veiklā-
kie sēņotāji. Kampaņas galvenais 
moto joprojām ir #BeActi ve (Esi 
aktī vs!), un tas visus mudināja būt 
aktī viem ne ti kai Sporta nedēļas 
laikā, bet saglabāt fi zisko akti vitāti  
visa gada garumā. Lepojamies, ka 
šogad starp Latvijas populārajām 
personām šīs kustī bas vēstnese ir 
arī mūsu dundadzniece Aina Mar-
garēta Pūliņa. 
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Kolkas tautas namā

Izstāde “Daba zīmējumos”
Dabas aizsardzības pārvaldes dizaineres, mākslinieces Daigas 

Segliņas oriģinālzīmējumu izstāde “Daba zīmējumos” Dundagas 
bibliotēkā apskatāma no 1. līdz 31. oktobrim.

Izstādē skatāmi Daigas Segliņas daudzu gadu laikā tapušie dzīvnie-
ku, augu, ainavu un dažādu dabas vērtī bu zīmējumi, kas laiku pa laikam 
pārtop interesantās vides izglītī bas spēlēs, plakātos un kalendāros.

Augu un dzīvnieku zīmēšanai viņa pievērsās, palīdzot iekārtot 
Botānikas taku Līgatnē pirms vairāk nekā 20 gadiem, un kopš šī laika 
akvareļa tehnikā ir tapušas neskaitāmas ilustrācijas, kurās ar lielu 
rūpību att ēloti  Latvijas augi un dzīvnieki, pievēršot uzmanību pat 
vissīkākajām detaļām.

Māksliniece Daiga Segliņa izglītī bu ieguvusi Liepājas Lieti šķās 
mākslas vidusskolā un Tallinas Mākslas akadēmijā un pēc studijām 
uzsākusi darbu Gaujas Nacionālajā parkā. Tagad māksliniece strādā 
Dabas aizsardzības pārvaldē, kur veido ilustrācijas informatī vajiem 
izdevumiem par dabu, izglītojošos stendus, spēles un citus darbus.

Aicinām ikvienu interesentu apmeklēt izstādi!
Dundagas novada Centrālās bibliotēkas vadītāja 

Ruta Emerberga

Kolkas Lībiešu 
saieta namā 

v 1. novembrī plkst. 15.00 veļu 
laika vakarēšana kopā ar medi-
cīnas sievu un dvēseļu pavadoni 
Inin Nini.
v 3. novembrī plkst. 16.00 Jāņa 
Medņa fotomūzikas izstādes 
“Līvu krasts – Gotlande, sa-
saukšanās” svinīgā atklāšana, 
piedaloties Zviedrijas vēstniecībai 
Latvijā. Būs skatāms lībiešu un 
gotlandiešu mūzikas priekšne-
sums.

Kolkas Lībiešu saieta nama 
vadītāja

Ilze Iesalniece-Brukinga

SIA “Dundagas veselības 
centrs” vārdā saku lielu pal-
dies Jānim un Arnim Apsīšiem 
par dāsno ziedojumu – Ever-
Flo skābekļa koncentratoru un 
funkcionālo gultu.

SIA “Dundagas veselības 
centrs” valdes 
priekšsēdētāja 

Agita Vagenmeistere

v 16. oktobrī plkst. 18.30 gongu skaņu meditācija.
            Skaņu ceļojumā vadīs Karīna un Aivars Andreikas.
            Līdzi ņemt paklājiņu, spilvenu un plediņu!
            Dalības maksa – ziedojums enerģijas apmaiņai.
v 31. oktobrī plkst. 16.00 Liepājas teātra dziedošie aktieri Armands 
Kaušelis un Edgars Pujāts koncertprogrammā “Nāc laukā parunā-
ties”. Koncertā dziesmas mīsies ar aktieru komiskiem skečiem un jokiem. 
Ieejas maksa 3 eiro.
v 11. novembrī Lāčplēša dienas pasākums – lāpu gājiens cauri cie-
mam, ugunskura iedegšana pie Kolkas tautas nama, režisores Ilzes Bur-
kovskas-Jakobsenas pilnmetrāžas animācijas fi lma “Mans mīļākais karš”, 
kas apbalvota Ansī starptautiskajā animācijas fi lmu festivālā Francijā un 
Latvijas kinoteātros pirmizrādi piedzīvoja šā gada septembrī.

Dundagas Kultūras pilī 
v 31. oktobrī no plkst. 20.00 līdz 23.00 leģendu nakts “Brīnumainais 
Kalna dārzs”.

Aicina darbā 
bibliotekāru

Dundagas novada Centrālā 
bibliotēka aicina darbā 

BĒRNU NODAĻAS VECĀKO 
BIBLIOTEKĀRU, kurš nodroši-
nātu bērnu lasīšanas veicinā-

šanu Dundagas novadā un ino-
vatī vu darba formu ieviešanu 

darbā ar bērniem.
Pieteikumu, kam jāsatur 

visi iesniedzamie un prasī-
bām atbilstošie dokumenti , 
var iesūtī t pa pastu, norādot 
adresātu – Dundagas nova-
da Centrālā bibliotēka, Talsu 
iela 7, Dundaga, Dundagas 
pagasts, Dundagas novads, 
LV-3270, iesniegt personīgi 
slēgtā aploksnē Dundagas 
novada Centrālajā bibliotēkā 
darba laikā vai iesūtī t e-pastā 
biblioteka@dundaga.lv, ar 
norādi “Vakancei uz bērnu 
nodaļas vecākā bibliotekā-
ra amatu” līdz 2020. gada 
12. oktobrim plkst. 17.00.

Sīkāku informāciju par ak-
tuālo vakanci skatī ti es tī mekļ-
vietnes  www.dundaga.lv sa-
daļā “Darba piedāvājumi”.

Piedalies pirmsinkubācijas programmā! 
Talsu biznesa inkubators aicina: “Ja tev ir biznesa ideja, bet 

pietrūkst zināšanu, drosmes vai apņemšanās to īstenot, piesakies 
Latvijas Investī ciju un attī  stī bas aģentūras Talsu biznesa inkubatorā 
pirmsinkubācijas programmā!”

Mācīsimies par biznesa plānošanu, uzsākšanu un īstenošanu.
Dalīsimies pieredzē un ieteikumos.
Iepazīsimies un dibināsim kontaktus.
Viss bez maksas – fi nansē ERAF.
Raksti  talsi@liaa.gov.lv vai zvani 62400904!

Sumināsim labākos! 
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)

Pateicības rakstu piešķir par 
personas nozīmīgiem sasniegu-
miem, piemēram, izglītojamā 
un pedagoga nozīmīgi sasniegu-
mi Kurzemes novada, valsts vai 
starptauti ska mēroga mācību 
olimpiādēs, konkursos un sa-
censībās; personas sasniegumi 
saimnieciskajā, izglītī bas, kultū-
ras, zinātnes, sporta u.c. jomās, 
sasniegumi Dundagas novada po-
pularizēšanā.

Iesniegtos ierosinājumus par 
pašvaldības apbalvojuma piešķir-
šanu izskatī s domes apsti prināta 

Apbalvojumu piešķiršanas komi-
sija. Komisijas sēdes būs slēgtas, 
pēc vajadzības pieaicinot apbal-
vojamo izvirzītājus. 

Anketas varat saņemt novada 
pašvaldībā, Kolkas pagasta pārval-
dē, pašvaldības iestādēs un ti rdz-
niecības vietās.

Aicinām būt atsaucīgiem un 
līdz 25. oktobrim izvirzīt apbalvo-
šanai savus darbīgos līdzgaitnie-
kus. Aizpildītās anketas jāiesniedz 
domes ēkā Dundagā vai Kolkas 
pagasta pārvaldē.

Dundagas novada pašvaldības 
Apbalvojumu piešķiršanas komi-

sijas vadītāja Ruta Emerberga

PATEICĪBA


