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Novada domes priekšsēdētājs
un viņa vietnieks atkāpjas no amata
27. janvārī domei tika iesniegti Dundagas novada domes priekšsēdētāja
Alda Felta (“Mūsu cilvēkiem”) un viņa
vietnieka Jāņa Mauriņa (“Mūsu cilvēkiem”) rakstveida iesniegumi par to,
ka atbilstoši likuma “Par pašvaldībām”
66. pantam atkāpjas no domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata ar 2021. gada 27. janvāri.

Likuma “Par pašvaldībām” 66. pants
nosaka: “Domes priekšsēdētājs vai viņa
vietnieks var atkāpties no ieņemamā
amata, rakstveidā paziņojot par to domei.
Šādā gadījumā domes priekšsēdētājs vai
viņa vietnieks turpina pildīt savus pienākumus līdz nākamajai domes sēdei, kad
viņa pilnvaras izbeidzas neatkarīgi no tā,
vai šajā sēdē tiek ievēlēts jauns domes

priekšsēdētājs vai viņa vietnieks”.
Domes priekšsēdētāja Alda Felta un
viņa vietnieka Jāņa Mauriņa pilnvaras izbeidzās, sākoties 28. janvāra domes sēdei. Pamatojoties uz Dundagas novada
pašvaldības nolikuma 67. pantu, deputāti
par domes sēdes vadītāju vienbalsīgi iecēla deputātu Aldi Feltu.
Aldis Felts no amata atkāpās perso-

nīgu un objektīvu iemeslu dēļ, savukārt
Jānis Mauriņš – savas uzņēmējdarbības
dēļ, neredzot iespēju ilgstoši aizvietot un
pildīt domes priekšsēdētāja pienākumus.
Aldis Felts un Jānis Mauriņš turpina
veikt deputāta amata pienākumus.
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Linda Pavlovska-Dišlere

Pieņemts 2021. gada budžets
Novada ekonomiskā
un sociālā situācija

Dundagas novada pašvaldība atrodas Latvijas Ziemeļkurzemes daļā.
Dundagas novadā ietilpst Dundagas
un Kolkas pagasts. Novada platība
ir 674,98 km2, Dundagas pagasts
558,7 km2, Kolkas pagasts 116,9
km2. Novads ietilpst Kurzemes plānošanas reģionā, kurā kā piektais lielākais novads aizņem 5% no Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas.

Pašvaldības budžets
Dundagas novada pašvaldības
budžets ir novada domes ﬁnansiālās darbības pamatdokuments
un ﬁnanšu instruments, ar kuru tā
nodrošina savu autonomo funkciju
izpildi, kā arī veic ekonomisko un
sociālo vajadzību sabalansēšanu ar
ﬁnansiālajām iespējām.
Pašvaldības 2021. gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos
“Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un
ﬁnanšu vadību”, “Attīstības un plānošanas sistēmas likumā”, “Teritorijas attīstības plānošanas likumā”,
kā arī nodokļu likumos, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos
aktos izvirzītās prasības.
Pašvaldību rīcībā ir ierobežoti un ne vienmēr visu funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai
pietiekami ﬁnanšu līdzekļi, pašvaldības budžeta mērķis ir pēc iespē-

jas racionālāk attiecīgajā periodā
sadalīt prognozētos pieejamos
ﬁnanšu līdzekļus pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei un attīstībai atbilstoši pašvaldības prioritātēm un uzdevumiem.
Dundagas novada pašvaldība
budžeta ieņēmumu daļu plāno, ņe-

mot vērā valsts budžeta transfertu
piešķirto apjomu, nozaru ministriju
sniegto informāciju par iespējamo
ﬁnansējuma apmēru 2021. gadā,
spēkā esošos normatīvos aktus un
noslēgtos līgumus par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi.
Dundagas novada pašvaldības

budžets 2021. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājuma budžeta.
2021. gada novada infrastruktūra un ekonomiskā attīstība ir plānota, īstenojot Eiropas Savienības
ﬁnansētos projektus, nosakot budžeta ﬁnansējumu mērķmaksāju-

miem un noteiktu objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta
un aizņēmuma līdzekļiem.
Lai sabalansētu budžetu, tiek
plānots ņemt aizņēmumu Valsts
kasē par kopējo summu 246 909
EUR (2020. gadā – 511 197 EUR).
(Nobeigums 4., 5. lpp.)
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DOMES ZIŅAS

17. decembrī domes
sēdē pieņemtie lēmumi
v Apstiprināja 2020. gada
17. decembra saistošos noteikumus Nr.12 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu”.
v Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Ernesta
Dinsberga iela 1”, zemi zem ēkām
un slēgt pirkuma līgumu par
5 185,50 eiro.
v Nolēma ierīkot ielu apgaismojuma balstus un LED gaismekļus ielu apgaismojumam Bānīša
ielā par 10 500 eiro.
v Piešķīra dotāciju 38 034
eiro SIA “Kolkas ūdens” ūdens
un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai Kolkas un Mazirbes
ciemā.
v Nolēma izveidot Dundagas Kultūras pils tautas lietišķās
mākslas kolektīvu un apstiprināt
jaunu amata vietu “tautas lietišķās mākslas kolektīva vadītājs” ar
2021. gada 4. janvāri.
v Pagarināja deleģēšanas un
nomas līgumus ar SIA “Dundagas
Veselības centrs” līdz 2021. gada
31. decembrim.
v Iekļāva 2021. gada budžeta
projektā 63 421 eiro SIA “Dundagas Veselības centrs” ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai
astoņām personām un rentgenogrāﬁjas pakalpojumu nodrošināšanai 9380 eiro.
v Iekļāva 2021. gada budžeta
projektā 15 984,00 eiro biedrības
“Dundagas bērnu dienas centrs
Mājas” deleģējamo uzdevumu
izpildei.
v Piešķīra 1255 eiro senioru klubam “Sendienas”, 892 eiro
Dundagas invalīdu kopai “Cerība”
un 1100 eiro senioru apvienībai
“Sarma” saskaņā ar iesniegtajiem
pasākumu plāniem 2021. gadam.
v Iekļāva 2021. gada budžeta
projektā 150 eiro nodibinājumam
“Zinātnes un inovāciju parks”.
v Piešķīra 150 eiro zīmes
“Ievlejas” izgatavošanai biedrībai
“Dundangas sendienas”.
v Iekļāva 2021. gada budžeta
projektā 200 eiro nodibinājumam
“Fonds Sibīrijas bērni”.
v Apstiprināja Dundagas Kultūras pils kultūras pasākuma plānu par 37 121 eiro, Kolkas tautas
namam par 21 117 eiro, Brīvā laika pavadīšanas centram par 3265
eiro, Kubalu skolai muzejam par
415 eiro un Lībiešu saieta namam
par 3853 eiro.
v Apstiprināja 2020. gada
17. decembra saistošos noteikumus Nr.13 “Par Dundagas novada
pašvaldības 2020. gada budžeta
grozījumiem”.
v Pagarināja Attīstības programmas 2014.–2020. gadam
darbības termiņu līdz brīdim, kad

stāsies spēkā un tiks uzsākta citas
attīstības programmas īstenošana
Dundagas un Kolkas pagastu administratīvajā teritorijā.
v Apstiprināja pašvaldības
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā
esošo neapbūvēto zemju un degradēto teritoriju izmantošanas
iespēju izvērtējumu.
v Anulēja ziņas par vienas
personas deklarētās dzīvesvietas
adresi.
v Nolēma trīs personām
sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un slēgt īres tiesību līgumu par dzīvojamās telpas
īres tiesībām adresē Bānīša iela 4,
Dundagā, uz laiku līdz 31.12.2023.
v Atbrīvoja no darba Kubalu
skolas muzeja krājuma komisijā
Dārtu Vidiņu un Imantu Brusbārdi.

28. janvārī domes sēdē
pieņemtie lēmumi
v Nolēma nodot nomai nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības zeme pie Jūrkrastiem”
zemes daļu Nr.52 un slēgt nomas
tiesību līgumu pēc pozitīva apvienojamo pašvaldību ﬁnanšu komisijas lēmuma uz laiku līdz sešiem
gadiem.
v Apstiprināja 2021. gada
28. janvāra saistošos noteikumus
Nr.1 “Par Dundagas novada pašvaldības 2020. gada budžeta izpildi”.
v Piešķīra ﬁnansējumu pašvaldības deleģēto uzdevumu īstenošanai 2021. gadā Līvu (lībiešu)
savienībai “Līvõd īt”, 3390 eiro.
v Apstiprināja valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
par viena kolektīva sagatavošanu
jauktā kora diriģentei 980,44 eiro,
senioru deju kolektīvu vadītājai
980,44 eiro, folkloras kopas “Laula” vadītājai 490,22 eiro un Dundagas Mākslas un mūzikas skolas
Kolkas nodaļas un Kolkas tautas
nama koklētāju ansambļu vadītājai par divu kolektīvu sagatavošanu 1960,88 eiro.
v Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību
par sadarbību kultūras jautājumos un izglītības un sporta jomā.
v Piešķīra pašvaldības budžeta dotāciju 2021. gadam interešu
izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Kolkas
pamatskolai 1171,56 eiro un Dundagas Mākslas un mūzikas skolai
7461,60 eiro.

v Izdarīja 2020. gada 27. augusta domes lēmumā Nr.160 “Par
nekustamā īpašuma “Ādas bāze”,
atsavināšanu un nosacītās cenas
noteikšanu” grozījumu, aizstājot
nolemjošās daļas 1. punktā vārdu
“mutiskā” ar vārdu “rakstiskā”.
v Atbrīvoja no darba Apbalvojumu komisijā Leldi Iesalnieci.
v Apstiprināja 2021. gada
28. janvāra saistošos noteikumus
Nr.2 “Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”.
v Neiekļāva saistošo noteikumu projektā “Par pašvaldības
budžetu 2021. gadam” ﬁnanšu
līdzekļus piemaksai Dundagas
novada pašvaldības izpilddirektoram par Centrālās administrācijas vadītāja pienākumu pildīšanu.
v Nolēma vienai personai
turpināt sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un slēgt
īres tiesību līgumu par dzīvojamās
telpas īres tiesībām adresē Puķu
iela 4, dz. 2, Dundagā, uz laiku līdz
28.01.2022.
v Nolēma attālināto mācību
laikā nodrošināt ar siltām pusdienām Dundagas novada izglītības
iestāžu 1.–6. klašu izglītojamos un
tos, kuriem saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir
tiesības uz pabalstu ēdināšanas
izdevumu segšanai. 1.–6. klašu
izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta neatrodas Dundagas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, vienojoties ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, brīvpusdienas nodrošinās, piegādājot gatavu ēdienu vai
pārtikas pakas.
v Iecēla par izpilddirektora
pienākumu izpildītāju izpilddirektora prombūtnes laikā Saimnieciskā dienesta vadītāju Andri
Kojro, nosakot piemaksu 30 procentu apmērā no Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā
dienesta vadītāja mēnešalgas, un
noteica, ka izpilddirektora pienākumu izpildes laikā pakļautību pār
Saimniecisko dienestu īsteno pašvaldības domes priekšsēdētājs, kā
arī atļāva savienot Saimnieciskā
dienesta vadītāja amatu ar pašvaldības izpilddirektora amatu.
Protokolu pārskatīja sabiedrisko
attiecību speciāliste
Linda Pavlovska-Dišlere
Domes sēžu lēmumi, protokoli
un audioieraksti pieejami
http://www.dundaga.lv/lv/
pasvaldiba/sedes/

Komiteju un domes sēdes
FEBRUĀRĪ

11.02. plkst. 9.00
11.02. plkst. 13.00

Attīstības un plānošanas komitejas sēde.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde.

18.02. plkst. 10.00
25.02. plkst. 10.00

Finanšu komitejas sēde.
Domes sēde.

IZSOLES
PĀRDOD NEKUSTAMOS ĪPAŠUMUS
Dundagas novada pašvaldība 05.03.2021. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā,
rakstiskās izsolēs pārdod nekustamos īpašumus:
“Baltā skola” dz. 3, kadastra Nr. 8850 900 0528, platība – 55,9 m2,
sākuma cena – 1220,00 eiro, nodrošinājums – 122,00 eiro, trešā izsole
plkst. 10.00, pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā;
“Baltā skola” dz. 4, kadastra Nr. 8850 900 0526, platība – 63,5 m2,
sākuma cena – 1100,00 eiro, nodrošinājums – 110,00 eiro, trešā izsole
plkst. 10.10, pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā;
Liepu iela 5, kadastra Nr. 8850 020 0211, platība – 0,2087 ha, sākuma cena – 2100,00 eiro, nodrošinājums – 210,00 eiro, trešā izsole plkst.
10.20, pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā;
Pāces iela 2A, kadastra Nr. 8850 020 0525, platība – 0,2761 ha,
sākuma cena – 2000,00 eiro, nodrošinājums – 200,00 eiro, trešā izsole
plkst. 10.30, pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā;
“Ādas bāze”, kadastra Nr. 8850 015 0162, platība – 0,1395 ha, nosacītā cena – 1710,00 eiro, nodrošinājums – 171,00 eiro, pirmā izsole
plkst. 10.40, pirkuma maksa jāsamaksā divu nedēļu laikā.
Pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 04.03.2021. plkst. 17.00
darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz.
Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. Nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s “Swedbank”, bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA
0551 0258 9898 2 vai a/s “Citadele banka”, bankas kods: PARXLV22,
konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda, ka
maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu to maksā. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš
vienojoties pa tālr. 29419195 darba dienās plkst. 8.00–17.00. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā
“Pašvaldība/Izsoles un noma” vai pa tālr. 63237856.

NOMAS TIESĪBU IZSOLE
Dundagas novada pašvaldība 19.02.2021. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā,
rīko trešās rakstiskās nomas tiesību izsoles:
1. Saules iela 16, kadastra Nr. 8850 020 0244, kadastra apzīmējums 8850 020 0244 8017, platība aptuveni 0,34 ha, sākuma cena –
110,00 eiro/gadā bez PVN, izsole plkst. 10.10;
2. Saules iela 16, kadastra Nr. 8850 020 0244, kadastra apzīmējums 8850 020 0244 8016, platība aptuveni 0,51 ha, sākuma cena –
160,00 eiro/gadā bez PVN, izsole plkst. 10.20.
Nekustamie īpašumi atrodas Dundagā, to atļautā izmantošana ir vispārējās teritorijas uzturēšana. Nomas līguma termiņš ir līdz 31.12.2030.
Pieteikumi jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 18.02.2021. plkst. 17.00
darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz.
Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 darba dienās plkst. 8.00–17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības
vietnes www.dundaga.lv sadaļā “Pašvaldība/Izsoles un noma” vai pa tālr.
63237856.

APBŪVES TIESĪBU IZSOLE
Dundagas novada pašvaldība pirmā rakstiskā izsolē nodod apbūves tiesību par zemes vienības daļu 83 m2 platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas)
nekustamā īpašuma “Vecpeļauši” ar kadastra numuru 8850 020 0121
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0121 (turpmāk – nekustamais īpašums).
Nekustamais īpašums atrodas Dundagā, Pāces ielā 19.
Apbūves tiesību izsoles sākuma maksa noteikta 346,00 EUR/gadā
bez PVN.
Zemes vienības daļai noteikts lietošanas mērķis “Ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve” (kods 1201).
Apbūves tiesību noteikumi:
apbūves tiesīgais apmaksā zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izgatavošanu,
piekļuvei apbūves tiesīgais izmanto esošu servitūta ceļu,
apbūves termiņš ir uz 30 (trīsdesmit) gadiem,
beidzoties apbūves tiesību līgumam, apbūves tiesīgais atbrīvo zemes gabalu no nedzīvojamām ēkām un inženierbūvēm.
Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālruni
63237857.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 18.02.2021. plkst. 17.00 slēgtā aploksnē
ar norādi “Apbūves tiesību rakstiskai izsolei par zemes vienības daļu 83
m2 platībā nekustamā īpašuma “Vecpeļauši” ar kadastra numuru 8850
020 0121 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0121” darba
laikā pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā, nogādājot personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.
Pieteikumus atvērs 19.02.2021. plkst. 10.00 pašvaldības administratīvajā ēkā.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2020. gada 17.decembra sēdes lēmums
Nr. 269 (prot. Nr. 17, 2.p.)
Dundagas novada pašvaldības
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu”
Nr. 12
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 5. panta 1.1 daļu,
5. panta trešo un ceturto daļu un 9. panta otro daļu
I.
Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – Nodoklis) maksātāju kategorijām piemēro nekustamā īpašuma, kas atrodas Dundagas novada administratīvajā teritorijā, Nodokļa atvieglojumus.
2.
Atvieglojumu saņēmēji ir ﬁziskas un juridiskas personas, kuru īpašumā, valdījumā
vai lietošanā ir nekustamais īpašums Dundagas novadā un kuriem nav valstī noteikto nodokļu
maksājumu parādu.
3.
Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” un Noteikumiem uz vairākiem nosacījumiem, atvieglojumu piešķir
atbilstoši vienam – personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.
4.
Saistošajos noteikumos lietotie termini:
4.1. vientuļš – persona, kurai nav bērnu, nav citu apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums (atbilstību vientuļas personas statusam apliecina iesniegumā);
4.2. ģimene – “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 33. panta pirmās daļas
izpratnē.
II. Nekustamā īpašuma objekti, kas netiek aplikti ar nodokli, un nodokļa maksāšanas
paziņojuma piespiedu izpilde
5.
Ar Nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m²,
izņemot garāžas.
6.
Nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta 7 gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
III.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas apmērs
7.
Nodokļa atvieglojumus piešķir šādos gadījumos:
7.1. personai, kurai piešķirts trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss,
– 90 procentu no Nodokļa summas;
7.2. personai vai tās aizbildnim, kurai ir kopīga deklarētā dzīves vieta ar bērnu ar invaliditāti par nekustamo īpašumu – 90 procentus no Nodokļa summas;
7.3. vientuļai personai ar 1. grupas invaliditāti – 90 procentus no Nodokļa summas;
7.4. vientuļai personai ar 2. grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu – 70 procentus
no Nodokļa summas;
7.5. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekam un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušai personai – 70 procentus no Nodokļa summas;
7.6. daudzbērnu ģimenes loceklim – 90 procentus no Nodokļa summas;
7.7. pensionāram par nekustamo īpašumu, kas viņam pieder vismaz 5 gadus vai īpašuma tiesības uz to iegūtas uz mantojuma tiesību pamata, ja iepriekšējā taksācijas gadā vidējie
mēneša ienākumi katram ģimenes loceklim nepārsniedz 350 euro – 50 procentu apmērā no
Nodokļa summas;
7.8. vientuļam pensionāram par nekustamo īpašumu, kas viņam pieder vismaz 5 gadus
vai īpašuma tiesības uz to iegūtas uz mantojuma tiesību pamata, ja iepriekšējā taksācijas
gadā vidējie mēneša ienākumi viņam nepārsniedz 350 euro – 50 procentu apmērā no Nodokļa
summas;
7.9. personai ar I vai II grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu, kas viņai pieder vismaz 5 gadus vai īpašuma tiesības uz to iegūtas uz mantojuma tiesību pamata, ja iepriekšējā
taksācijas periodā vidējie mēneša ienākumi katram ģimenes loceklim nepārsniedz 350 euro
– 50 procentus no Nodokļa summas;
8. Par ēkām (telpu grupām), kuru galvenais lietošanas veids saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir – 1251 “Rūpnieciskās ražošanas
telpu grupa”, ja ir iestājušies zemāk minētie nosacījumi – 50 procentus no Nodokļa summas
telpu grupai:
8.1. Dundagas novadā reģistrētiem komersantiem vai komersantu struktūrvienībām, kuras
pieder juridiskai personai un kurās šī juridiskā persona, kas ir ražošanas uzņēmums, veic
uzņēmējdarbību, kura atbilstoši Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasiﬁkācijas NACE 2. redakcijai ir “Apstrādes rūpniecība” (C sadaļa);
8.2. Dundagas novadā reģistrētais komersants iepriekšējā taksācijas gadā ražošanas
uzņēmumā vai uzņēmuma struktūrvienībā vidēji ir nodarbinājis vismaz 10 darbiniekus, no
kuriem 70 procentu deklarētā dzīvesvieta ir Dundagas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
9. Par ēkām (telpu grupām), kuru galvenais lietošanas veids saskaņā ar Valsts zemes
dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir – 1211 “Viesnīcu ēkas vai
viesnīcu telpu grupa”, kuras pieder juridiskai personai un kurās šī juridiskā persona, sniedz
viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu, ja iestājušies zemāk minētie nosacījumi
– 50 procentu no Nodokļa summas telpu grupai:
9.1. Dundagas novadā reģistrētiem komersantiem vai komersantu struktūrvienībām, kuru
darbības veids saskaņā ar Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasiﬁkācijas
NACE 2. redakciju ir “Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi” (I sadaļa, NACE redakciju
kods 55 “Izmitināšana”);
9.2. Komersants iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmumā vai uzņēmuma struktūrvienībā
vidēji ir nodarbinājis vismaz 5 darbiniekus, no kuriem 70 procentu deklarētā dzīvesvieta ir
Dundagas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
10. Par īpašumā esošu vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju vai daudzdzīvokļu

māju (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo
ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, personai, kurai deklarēta dzīves vieta
ir nekustamā īpašumā, ja lielākā daļa (vairāk par 50 %) no nekustamā īpašuma dzīvojamās
ēkas ir cietusi ugunsgrēka nelaimē – 90 procentu no Nodokļa summas.
11. Noteikumu 7.1.–7.9. un 10. punktā noteiktos Nodokļa atvieglojumus piešķir, ja personas dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir deklarēta nekustamajā īpašumā, par kuru Nodokļa
atvieglojumi tiek lūgti.
12. Noteikumu 7.1.–7.9. punktā noteiktie Nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti par likumā “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem nodokļa objektiem
un tiem piekritīgo zemi.
13. Ģimenei neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita piešķir vienu Nodokļa atvieglojumu.
IV. Nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtība
14. Lai saņemtu saistošajos noteikumos noteiktos nodokļa atvieglojumus, nodokļa maksātājam līdz taksācijas gada 31. martam jāiesniedz pašvaldībai motivētu rakstveida iesniegumu
par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Šajā punktā
noteiktais neattiecas uz 7.1. apakšpunktā noteikto atvieglojumu, ko pašvaldība piemēro, pamatojoties uz pašas rīcībā esošo informāciju.
15. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekam vai Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušai personai, vēršoties ar iesniegumu pašvaldībā
pirmo reizi, ir jāiesniedz Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieka
vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.
16. Noteikumu 10. punktā minēto personu iesniegumam pievieno izziņu no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par to, ka nekustamajā īpašumā noticis ugunsgrēks.
17. Iesniegumus par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskata un lēmumu pieņem Dundagas novada dome.
18. Šo noteikumu III nodaļā noteiktie nodokļa atvieglojumi tiek piemēroti uz termiņu – 1
taksācijas gads, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kas dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst
šim statusam.
19. Lai saņemtu šo noteikumu 8. un 9. punktā noteikto nodokļa atvieglojumu, iesniegumam
ir jāpievieno apliecinājums par vidējo darbinieku skaitu uzņēmumā iepriekšējā taksācijas gadā.
20. Izvērtējot Nodokļa maksātāja atbilstību atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem, Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt no Nodokļa maksātāja papildu informāciju.
21. Nodokļu maksātājs, pieprasot nodokļa atvieglojumu, ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
V. Noslēguma jautājumi
22. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Dundagas novada pašvaldības domes 2017. gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr.5 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu”.
Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
A. Felts

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada pašvaldības 2020. gada 17. decembrī
saistošajiem noteikumiem Nr.12

“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Noteikumos ir iekļauta jauna personu grupa: Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidācijas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas,
kuras var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Paaugstināts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas procentuālais apmērs dažādām personu kategorijām,
t.sk., personām ar I un II grupas invaliditāti. Atviegloti nosacījumi komersantiem nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai. Precizēts objektu loks (telpu grupas, kuru lietošanas veida kods – 1251 un 1211), par kuriem piešķirams nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojums. Noteikumi izteikti jaunā redakcijā. Nodokļa atvieglojuma termiņš noteikts 1 gads.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 4. daļa paredz, ka pašvaldības var izdot
saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju kategorijām. Noteikumu projektā ir palielināts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas apmērs un paplašināts to personu loks, kuras var saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Saistošo noteikumu īstenošana samazinās pašvaldības budžeta ienākumus līdz 5000 euro
gadā.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.
Saistošo noteikumu projekts sekmēs uzņēmējdarbību pašvaldības teritorijā, jo atvieglojuma piešķiršana atvieglos nodokļu slogu uzņēmējam.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Saistošos noteikumus publicē informatīvajā izdevumā “Dundadznieks”, kā arī tie tiek publicēti tīmekļvietnē www.dundaga.lv. Saistošo noteikumu izpildes kontroli nodrošinās Dundagas
novada pašvaldības Centrālā administrācijas struktūrvienība “Attīstības un plānošanas nodaļa”.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav notikušas.
Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
A. Felts

4

DUNDADZNIEKS

2021. gada JANVĀRIS/FEBRUĀRIS

Pieņemts 2021. gada budžets
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)

IEŅĒMUMI

IZDEVUMI

PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA 2021. gada ieņēmumi plānoti 4 647 799 EUR apmērā. Dundagas
novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām,
sodiem un sankcijām; pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas; ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un
transferti, kurus veido valsts budžeta transferti un pašvaldību budžeta transfertu jeb valsts mērķdotācijas,
kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā
arī dažādu Eiropas Savienības fondu ﬁnansēto projektu īstenošanai.

PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA 2021. gada izdevumi plānoti 4 941 607 EUR apmērā
(salīdzinot ar 2020. gadu, samazinājums par 622 898 EUR), Dundagas novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta ﬁnansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo, sabiedriskās kārtības iestāžu, domes administrācijas ﬁnansēšanai, novada infrastruktūras
uzturēšanai, novada pasākumu ﬁnansēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem un trūcīgajiem
iedzīvotājiem un citiem izdevumiem, kas paredzēti Dundagas novada domes saistošajos noteikumos “Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”.

IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

PLĀNOTIE PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

Saņemtie transferti Eiropas
Savienības līdzﬁnansētiem
projektiem 290 404 eiro

Ieņēmumi no budžeta
iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi ieņēmumi 219 008 eiro

Pašvaldību budžeta
transferti noteiktam
mērķim768 759 eiro

Sociālā aizsardzība 358 493 EUR

Vispārējie valdības
dienesti 532 546 EUR
Sabiedriskā kārtība un
drošība 77 034 EUR

Pašvaldību saņemtie transferti no
citām pašvaldībām 63 468 eiro

Ekonomiskā darbība
252 138 EUR

Izglītība
1 892 611 EUR

Vides
aizsardzība
828 239 EUR

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
1 921 587 eiro

Ieņēmumi no
pašvaldības
īpašuma
iznomāšanas un
pārdošanas
54 0201 eiro

Atpūta, kultūra un reliģija 750 148 EUR

Ieņēmumi no Pašvaldību ﬁnanšu
izlīdzināšanas fonda 1 051 236 eiro

Nekustamā īpašuma nodoklis
279 317 eiro

Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 42,2 % vai
1 921 587 EUR budžeta apstiprināšanas brīdī (salīdzinot ar 2020. gadu, samazinājums par 84 036 EUR).
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms prognozēts atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 17.
decembra noteikumiem Nr.653 “Noteikumi par pašvaldības ﬁnanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un
to sadales kārtību 2021. gadā”.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2021. gadā tiek plānoti, pamatojoties uz prognozi, kas
aprēķināta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. maija noteikumos Nr.292 “Nekustamā īpašuma
nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība” noteiktajiem nosacījumiem. NĪN plānots iekasēt 279
317 EUR apmērā, t.sk. NĪN prognoze par zemi – 225 000 EUR, par ēkām – 19 447 EUR, par mājokļiem
un inženierbūvēm – 13 770 EUR. Iepriekšējo gadu parādi 21 100 EUR. NĪN veido 6,1 % no kopējiem
Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārdošanas tiek prognozēti 54 020 EUR apmērā
jeb 1,2 %.
2021. gadā prognozētie ieņēmumi no Pašvaldību ﬁnanšu izlīdzināšanas fonda 1 051 236 EUR vai
23,1 % no kopējiem ieņēmumiem, salīdzinot ar 2020. gadu, samazinājums 96 607 EUR.
Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par periodu no 01.01. līdz 31.08.2021. 613 811 EUR (salīdzinot ar 2020. gadu, palielinājums par 38 633 EUR) apmērā.
Mērķdotāciju apjoms pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. augustam ir šāds.
v Mērķdotācija – pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 428 704 EUR.
v Mērķdotācijas – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 19 696 EUR.
v Mērķdotācijas – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 59 944 EUR.
v Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 4412 EUR.
v Mērķdotācija profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31.decembrim – 93 713 EUR.
Brīvpusdienām 1.–4.klašu skolēniem valsts dotācija 14 642 EUR.
Dotācijas apjoms pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu
un ielu projektu īstenošanai, pašvaldības īpašumā esošo ielu un autoceļu uzturēšanai 2021. gadā prognozēts 118 256 EUR apmērā.
Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmuma daļu 63 468 EUR veido ieņēmumi no citām pašvaldībām
par skolēnu apmācību Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Maksas pakalpojumus un citus ieņēmumus 180 718 EUR apmērā veido ieņēmumi no vecāku maksām par izglītības pakalpojumiem, kancelejas pakalpojumi, ieņēmumi par nomu un īri, par viesnīcu pakalpojumiem, par zemes nomu, par biļešu realizāciju, par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem u.c.
pašu ieņēmumi vai 4,8 % no kopējiem ieņēmumiem.
Valsts nodevas un nodokļi, ko ieskaita pašvaldības budžetā, kā arī pašvaldību nodevas tiek plānotas
37 900 EUR apmērā, tai skaitā ieņēmumi par dabas resursu ieguvi, izmantošanu vai vides piesārņošanu
ieskaita: 60 procentus – valsts pamatbudžetā; 40 procentus – tās vietējās pašvaldības pamatbudžetā,
kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība, 2021. gadā prognozētie ieņēmumi 28 800 EUR, ieņēmumi no
zvejas licenču izmantošanas 7000 EUR.

Teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana
250 398 EUR

Pamatbudžeta kopējie izdevumi 2021. gadā tiek plānoti 4 941 607 EUR, attiecībā pret
iepriekšējā gada plānu samazinājums ir par 6 %. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem veidojas no tā, ka budžeta izdevumos iestrādāti iepriekšējā gada naudas atlikumi kontos. 2021.
gadā Dundagas novada pašvaldība plāno īstenot Eiropas Savienības fondu atbalstītus projektus, kuru īstenošanai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē.
Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti 532 546 EUR apmērā (11 % no kopējiem 2021. gada plānotiem izdevumiem), un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, ﬁnanšu vadībai un klientu
apkalpošanai, t.sk.:
v novada domes administrācija, 199 289 EUR;
v Kolkas pagasta pārvalde, 40 178 EUR;
v aizņēmumu procentu maksājumi Valsts kasei, 3085 EUR;
v Dzimtsarakstu nodaļa, 17 048 EUR;
v skolēnu apmācība (pašvaldību savstarpējie norēķini), 98 388 EUR;
v dotācija pašvaldības komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, 62 764 EUR;
v grāmatvedības darbības nodrošināšana, 102 418 EUR;
v Klientu apkalpošanas centrs, 9376 EUR.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti 77 034 EUR apmērā (2 % no kopējiem 2021. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:
v bāriņtiesa, 30 394 EUR;
v Pašvaldības policija, 46 640 EUR.
Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti 252 138 EUR apmērā (5 % no kopējiem 2021. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:
v būvvalde, 40 827 EUR;
v pašvaldības transportlīdzekļu uzturēšana, degvielas iegāde, 69 480 EUR;
v pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšana, 118 256 EUR;
v rūpnieciskās zvejas tiesību noma un privāto zvejas tiesību izmantošana, 14 790 EUR;
v sabiedriski derīgais darbs, 8785 EUR.
Vides aizsardzībai
Izdevumi plānoti 828 239 EUR apmērā (17 % no kopējiem 2021. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:
v Kolkas Saimnieciskais dienests, 210 688 EUR;
v Dundagas Saimnieciskais dienests, 279 554 EUR;
v iegūto dabas resursu nodokļu līdzekļu izmantošana, 28 815 EUR;
v ielu apsaimniekošana, 111 997 EUR;
v projekts “Tilta rekonstrukcija Pils ielā”, 191 785 EUR;
v sabiedrības iniciatīvas projektu atbalsts (LAD projekti), 5400 EUR.
Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti 250 398 EUR apmērā (5 % no kopējiem 2021. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:
v Attīstības un plānošanas nodaļa, 129 666 EUR;
v nekustamā īpašuma apsaimniekošana, 120 732 EUR.
Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti 780 148 EUR apmērā (15 % no kopējiem 2021. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:
v sporta pasākumi, 12 022 EUR;
v Brīvā laika pavadīšanas centrs, 37 895 EUR;
v Dundagas pagasta bibliotēka, 64 012 EUR;
v Kolkas pagasta bibliotēka, 23 306 EUR;
v Mazirbes bibliotēka, 12 144 EUR;
v Kaļķu bibliotēka, 11 543 EUR;
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v Vīdales bibliotēka, 11 402 EUR;
v Kubalu skola muzejs, 46 779 EUR;
v Tūrisma informācijas centrs, 48 268 EUR;
v Dundagas Kultūras pils, 155 365 EUR;
v Dundagas pils Jauniešu mītne, 20 679 EUR;
v Kolkas kultūras pasākumi, 75 596 EUR;
v Dundagas kultūras pasākumi, 110 833 EUR;
v pensionāru un invalīdu apvienības, 3450 EUR;
v Lībiešu saieta nams, 51 790 EUR;
v projekts “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana
un tūrisma piedāvājuma attīstība” 9 940 EUR;
v projekts “Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā”, 55 124 EUR.
Izglītība
Izdevumi plānoti 1 892 611 EUR apmērā (38 % no kopējiem 2021. gada plānotiem izdevumiem), t.sk. valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un nodokļiem, interešu izglītības nodrošināšanai, mācību līdzekļu un materiālu iegādei:
v Dundagas vidusskola, 761 318 EUR (t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un
VSAOI, 417 006 EUR);
v Kolkas pamatskola, 315 956 EUR (t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI
50 561 EUR);
v Dundagas Mākslas un mūzikas skola, 260 999 EUR (t.sk. mērķdotācija pedagogu darba
samaksai un VSAOI, 93 713 EUR);
v PII “Kurzemīte”, 476 517 EUR (t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI 50 664
EUR);
v projekts “Skolas piens un auglis”, 9000 EUR;
v projekts “Latvijas skolas soma”, 2352 EUR;
v projekts “Erasmus+ Nr. 2018-1-PL01-KA229-050970_1”, 11 895 EUR;
v projekts “Erasmus+ Nr. 2019-1-CZ01-KA229-061438_2”, 24 456 EUR;
v projekts “Erasmus+ Nr. 2019-1-DE03-KA229-059767_2”, 12 623 EUR;
v projekts “Erasmus+ Nr. 2020-1-ES01-KA229-082903_3”, 12 000 EUR;
v projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, 5495 EUR.
Sociālā aizsardzība
Kopējie izdevumi sociālo funkciju veikšanai plānoti 358 493 EUR (7 % no kopējiem 2021. gada
plānotiem izdevumiem):
v Sociālajam dienestam 111 837 EUR;
v pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem 237 486 EUR;
v projektam “Kurzeme visiem” 9170 EUR.

PROGRAMMA TURPMĀKAJIEM 2 SAIMNIECISKAJIEM GADIEM
2021. gada pašvaldību vēlēšanas Centrālā vēlēšanu komisija ir izsludinājusi jaunajās administratīvajās teritorijās, un ar jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi, kas plānota 2021. gada
1. jūlijā, izbeigsies visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Jaunā pašvaldība būs novadā iekļauto
līdzšinējo pašvaldību institūciju, ﬁnanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI
2021. gada janvārī pašvaldība Valsts kasē ir iesniegusi aizņēmuma pieprasījumu, lai nodrošinātu
projekta Nr.2020/FL04/9/F043.02.03/3 “Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā”
īstenošanu. Projekta īstenošanas mērķis ir ar digitālo tehnoloģiju palīdzību mūsdienīgā veidā atainot
lībiešu kultūru ne tikai kā vēstures liecību, bet arī mūsdienu Latvijas kultūras sastāvdaļu, izceļot Ziemeļkurzemes lībiešu kultūras spilgtākos vēstures momentus un veidojot Lībiešu 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 dzīvo
lībisko identitāti. Projekta ietvaros plānots izstrādāt pastāvīgās ekspozīcijas dizaina projektu atbilstoši
struktūrplānam un atbilstoši izstrādātajam projektam uzstādīt to Kolkas Lībiešu saieta namā.
2021.gadā Dundagas novada pašvaldībai galvojumu saistību apmērs 5 148 EUR (Projekts “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā”.AAS Piejūra).
Dundagas novada pašvaldība 2021. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. Dundagas novada pašvaldība 2021. gadā un turpmākajos trijos gados nodrošina pašvaldības galvojumu summas iekļaušanu pārskatos par saistību apmēru saskaņā ar noslēgtajiem
galvojuma līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
2021.gadā Pašvaldība plāno ņemt aizņēmumus Valsts kasē projektu “Tilta Pils ielā, Dundagā rekonstrukcija”, ““Zītaru” ēkas pārbūve”, “Vasaras estrādes pārbūve, ietverot tirdzniecības vietas izveidi
un teritorijas labiekārtošanu Kolkā” īstenošanai.
Plānotais ﬁnansējums aizņēmumu atmaksai 2021.gadā saskaņā ar Valsts kases Aizdevuma līgumiem paredzēts 119 308 EUR apmērā.

IEDZĪVOTĀJI
Dundagas novadā līdz 2021. gada 1. janvārim savu dzīvesvietu deklarējuši 3794 iedzīvotāji,
Dundagas pagastā 2951 iedzīvotājs, Kolkas pagastā 843 iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar PMLP datiem 01.01.2020. kopējais iedzīvotāju skaits bija 3872, vērtējot iedzīvotāju skaita izmaiņas laika
periodā no 2012. gada, redzam, ka iedzīvotāju skaita ziņā novadā saglabājas negatīva tendence.
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4354
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AIZŅĒMUMI
Mērķis

Aizņēmuma
līguma
noslēgšanas
datums

2021.

2022.

2023.

Turp- Pavisam
mākajos
gados

Aizņēmumu atmaksa
ELFLA projekta “Dundagas pilsnovada
kultūras centrs” īstenošanai

11.07. 2013.

12 930

12 898

9652

0

35 750

Kolkas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana un sporta zāles
būvniecība

04.04. 2007.

29 330

29 257

29 184

100 290

182 061

SIA “Ziemeļkurzeme” pamatkapitāla
palielināšanai Kohēzijas fonda projekta
Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Dundagā” īstenošanai

28.12. 2012.

21 586

21 531

0

0

43 120

ELFLA projekta Nr.1108-L32100-000163 “Vasaras brīvdabas
estrādes būvniecība Dundagas pils
parkā” īstenošanai

22.11. 2013.

11 889

11 859

11 829

0

35 578

SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai ERAF 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/052/093 Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Kolkas ciemā
īstenošanai

16.09. 2014.

7 508

7 489

7 471

42 597

65 065

ELFLA projekta Nr.16-08-AL17A019.2201-000002 “Daudzveidīgu
vingrošanas rīku uzstādīšana Dundagā”
īstenošanai

08.06. 2017.

140

0

0

0

140

ELFLA projekta Nr.16-08-AL17A019.2202-000004 “Publiskā bērnu
rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana
Dundagā” īstenošanai

08.06. 2017.

951

475

475

0

1 426

EJZF projektaNr.16-08-FL04F043.0203-000001 Kolkas lībiskā un
zemūdens mantojuma sinerģija ar
vēstures un kultūras tūrisma apriti”
īstenošanai

09.11. 2017.

5 396

5 383

5 369

21 342

37 490

EJZF projekta Nr.16-08-FL04F043.0202-00001 “Dabu un vidi
saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas
piekrastē” īstenošanai

30.07. 2018.

4 892

4 880

4 868

22 959

37 598

SIA “Ziemeļkurzeme” pamatkapitāla palielināšanai KF projekta
Nr.5.3.1.0/17/I/028

04.10. 2018.

24 009

23 951

23 892

357 110

417 533

ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas
mantojuma saglabāšana, eksponēšana
un tūrisma piedāvājuma attīstība” investīciju daļas īstenošanai

11.12. 2018.

664

41 920

42 034

436 640

521 258

ELFLA projekta Nr.19-08-AL17A019.2203-000007 “Piekļuves nodrošināšana Kalna dārzam” īstenošanai

26.11.2019.

13

3 063

3 046

3029

10 804

Projekta Nr.19-08-A00702-000027 “Pašvaldības autoceļa “Mazās darbnīcas
– Būdēni” posma no 0.00 līdz 3.3 km
pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas
novadā”

02.03.2020.

0

188926

17 046

0

205 972

Projekta Nr.19-08-A00702-000101
“Pašvaldības autoceļa “Kubele–Stirniņi”
posma no 3,50 līdz 4,73 km pārbūve
Dundagas pagastā, Dundagas novadā”

07.05.2020.

0

53 111

26 556

0

79 667

KOPĀ

119 308

404 743 181 422 983 967 1 673 462

GALVOJUMI
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Piejūras reģionā Latvijā

25.05.2010.

5 148

5 148

5 148

35 053

50 497

Finansiste Inga Ralle
Ar izvērstu informāciju var iepazīties tīmekļa vietnē www.dundaga.lv.
Saskaņā ar PMLP datiem 01.01.2021. darbaspējas un vecuma struktūra pašvaldībā ir
šāda – iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas vecumam – 645; darbaspējas vecumā – 2330;
pēc darbaspējas vecuma – 897.

DARBASPĒJAS UN VECUMA STRUKTŪRA
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2021. gada JANVĀRIS/FEBRUĀRIS

Pēc darbaspējas vecuma

Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā sastādīti 26 dzimšanas reģistri,
dzimuši 16 zēni un 10 meitenes, un tas ir par 5 bērniem mazāk nekā 2019. gadā. Dundagas
novadā dzīvesvieta deklarēta 26 bērniem, kuri dzimuši 2020. gadā.
Reģistrēto bezdarbnieku skaits Dundagas novadā 2021. gada 1. janvārī – 128 darbaspējas vecuma iedzīvotāji, vērtējot bezdarba līmeni procentuāli – 5,9 % . Datu avots: PMLP dati

6

DUNDADZNIEKS
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Domes deputāti apstiprinājuši novada
kultūras pasākumu plānus 2021. gadam
17. decembra domes sēdē deputāti apstiprināja iestāžu un struktūrvienību, kuras
veic novada pašvaldības kultūras vērtību radīšanas, izplatīšanas un saglabāšanas
funkcijas, pasākumu plānus par 65 771 EUR.

Dundagas Kultūras pils –
37 121 EUR

v Barikāžu 30 gadu atceres pasākums –
443 EUR
v Filma “Ko zina klusā Gerda” – 78 EUR
v Leģionāru atceres diena – 29 EUR
v Pasākums “Iedancosim pavasari” –
249 EUR
v Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
diena – 73 EUR
v Lieldienas – 774 EUR
v Divas izrādes bērniem – 798 EUR
v “Popiela” – 1200 EUR
v Baltā galdauta svētki – 294 EUR
v Pils diena – 1140 EUR
v Ģimenes diena – 739 EUR
v Sezonas atklāšanas pasākums parkā:
koncerts un balle – 3805 EUR
v Koncerts Kaļķos – 994 EUR
v Jāņu ielīgošana – 1084 EUR
v Koncerts Nevejā – 994 EUR
v Sklandraušu festivāls – 11 360 EUR
v Sporta diena, balle – 1474 EUR
v Brīvdabas kino izrāde – 388 EUR
v Koncerts Vīdalē – 994 EUR
v Mājas kafejnīcu dienas – 110 EUR
v Senās uguns nakts pasākums –
210 EUR
v Zinību diena – 834 EUR
v Senioru dienas koncerts – 919 EUR
v Jaundzimušo uzņemšana novada saimē –
200 EUR
v Leģendu nakts – 3160 EUR
v Lāčplēša dienas pasākums – 444 EUR
v Valsts svētku pasākums – 2190 EUR
v Egles iedegšana – 819 EUR
v Ziemassvētku tirdziņa atklāšana –
101 EUR
v Ziemassvētku koncerts – 974 EUR
v Divas izstādes – 250 EUR
Dundagas Kultūras pils
kultūras darba organizatore
Smaida Šnikvalde

Kolkas tautas nams – 21 117 EUR
v Pieci ﬁlmu seansi – 195 EUR
v Brīvdabas kino – 335 EUR
v Gongu skaņu meditācija – 15 EUR
v Viesmākslinieku koncerts stāvizrāde –
230 EUR
v Meteņdiena sadarbībā ar Lībiešu saieta
namu – 40 EUR
v Sieviešu dienai veltīts pasākums – 880 EUR
v Tikšanās ar rakstnieku Jāni Ūdri – 175 EUR
v Putnu modināšana ar ansambļa “Laula”
piedalīšanos – 30 EUR
v Lieldienu pasākums – 55 EUR
v Leļļu teātris bērniem – 360 EUR
Joku diena – 130 EUR
v LR neatkarības deklarēšanas
pasludināšanas gadadiena: izrāde “Kolka.
Jeb lībiešu asinis” – 603 EUR
v Lībiešu kāzu spēle Ventspilī ar ansambļa
“Laula” piedalīšanos – 231 EUR
v Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu
sveikšana izlaidumā – 43 EUR
v Ansambļa “Laula” dalība mājas kafejnīcu
dienās – 105 EUR
v Lielo kokļu kopmēģinājums Rīgā – 380 EUR
v Jāņu ielīgošanas pasākums – 2190 EUR
v Folkloras ansambļu novada dienas Rīgā –
380 EUR
v Jūras svētki “Iepūt Kolkā!” – 6705 EUR
v Lielo kokļu koncerts Cēsīs – 442 EUR
v Saulrieta koncerts – 510 EUR
v RojaL ﬁlmas – 20 EUR
v Ansambļa “Laula” dalība Lībiešu svētkos –
110 EUR

v Kolkas aktīvo dāmu kopas teātra izrāde –
53 EUR
v Senās uguns nakts pasākums – 3368 EUR
v Leļļu teātra izrāde bērniem – 370 EUR
v Folkloras nozares kolektīvu vadītāju
sanāksmes Kuldīgā – 28 EUR
v Divi pasākumi: tikšanās ar interesantiem
cilvēkiem un radošās darbnīcas – 160 EUR
v Miķeļdienas gadatirgus sadarbībā ar
Lībiešu saieta namu – 70 EUR
v Lībiešu kultūras dienas Ventspilī ar
ansambļa “Laula” piedalīšanos – 231 EUR

Plānoto pasākumu izmaksās iekļauti izdevumi, kas saistīti ar autoratlīdzību, apgaismošanas un apskaņošanas, mākslinieku, muzikantu, radošo programmu, pasākumu vadīšanas,
apsardzes un transporta pakalpojumiem, reprezentācijas izdevumiem, reklāmas, aﬁšas
un citiem nepieciešamajiem izdevumiem, kas saistīti ar pasākumu norises nodrošināšanu.
Plānoto pasākumu norise un datumi ir atkarīgi no Covid-19 izplatības situācijas un ierobežojošajiem pasākumiem Latvijā.
Informāciju par pasākumiem un to datumiem skatīt
www.dundaga.lv.

v Lāčplēša diena – 20 EUR
v Valsts svētku koncerts sadarbībā ar
Dundagas pašdarbības kolektīviem – 195 EUR
v Viesmākslinieku Ziemassvētku koncerts –
1060 EUR
v Pašdarbnieku un mūzikas skolas audzēkņu
koncerts – 68 EUR
v Svētku meistardarbnīca un ciema egles
iedegšana – 185 EUR
v Eglīte pirmsskolas bērniem – 30 EUR
v Ziemas saulgrieži Kolkasragā ar “Laulas”
piedalīšanos – 30 EUR
v Vecgada balle – 1050 EUR
v Divi senioru pasākumi – 35 EUR
Kolkas tautas nama vadītāja
Ilona Onzule

Brīvā laika pavadīšanas centrs –
3265 EUR

v 8. marta pasākums sievietēm –
630 EUR
v Lieldienas – 45 EUR
v Ģimenes diena – 140 EUR
v Divi slēgti jauniešu atpūtas pasākumi –
390 EUR
v Pieci spēļu turnīri – 215 EUR
v Pieci semināri visa vecuma iedzīvotājiem –
725 EUR
v Jauniešu pieredzes apmaiņas braucieni –
450 EUR
v Vasaras tematiskās nedēļas – 400 EUR
v 1. septembris – 30 EUR
v Trīs pasākumi sadarbībā ar Dundagas
vidusskolu – 130 EUR
v Valsts svētki – 30 EUR
v Ziemassvētki – 80 EUR
Brīvā laika
pavadīšanas centra
administratore Ieva Kristiņa

Lībiešu saieta nams – 3853 EUR

v Divas fotogrāﬁju izstādes, atklāšanas –
162 EUR
v Trīs vakarēšanas, meistardarbnīcas – 785 EUR
v Meteņi kopā ar Kolkas tautas namu – 80 EUR
v Lībiešu gadskārtu svinēšana (putnu
modināšana) kopā ar Kolkas tautas namu
v Trīs gleznu izstādes, atklāšanas – 201 EUR
v Stāstu vakars par Bertholdu dzimtu –
125 EUR
v Kolkas dzimtu stāsti, stāstu vakars,
izstāde – 190 EUR
v “Līvlist” koncerts – 185 EUR
v Lauku labumu tirdziņi visas vasaras
garumā – 65 EUR
v Gleznu izstāde, atklāšana Jūras svētkos un
meistarklase kopā ar Kolkas tautas namu –
375 EUR
v Jaunās ekspozīcijas atklāšana – 455 EUR
v Līvli avīzes jubileja, stāstu vakars, izstāde –
170 EUR
v Miķeļdienas tirgus – 190 EUR
v Veļu vakars – 270 EUR
v Tikšanās ar novada tūrisma uzņēmējiem –
45 EUR
v Krišjānim Valdemāram veltīts pasākums
kopā ar biedrību “Domesnes” – 195 EUR
v Pasākums jauniešiem “Kolkasgriba” – 50 EUR
v Svētku meistardarbnīca – 270 EUR
v Ziemas saulgrieži Kolkasragā – 40 EUR
Kolkas Lībiešu saieta nama vadītāja
Ilze Iesalniece-Brukinga

Kubalu skola muzejs – 415 EUR

v Muzeju nakts – 186 EUR
v Mājas kafejnīcu diena – 75 EUR
v Absolventu salidojums un izstāde par
skolas namu – 90 EUR
v Ziemassvētku pasākums – 64 EUR
Kubalu skolas muzeja vadītājs
Mārcis Tālbergs

Sporta pasākumi 2021. gadā
Sporta pasākumiem, norisēm un aktivitātēm piešķirti 5300 EUR.
v Dalība Talsu novada sporta spēlēs
v Divi turnīri vienspēlēm novusā Kolkā
un Dundagā
v Šaha sacensības “Dundagas torņi”
v Veloorientēšanās un trase
v Bērnu sporta spēles
v Sporta sacensības un aktivitātes Jūras
svētku pasākumā Kolkā
v Pagasta sporta diena Dundagā
v Spēka diena
v Latvijas veselības nedēļa
v Eiropas Sporta nedēļa
v Olimpiskā diena
v Dundagas novada čempionāts
pludiņmakšķerēšanā

v Jūras makšķerēšanas sacensības
v Iekļauti izdevumi neplānotiem
pasākumiem
Sporta organizators Edgars Tīfentāls

DUNDADZNIEKS

2021. gada JANVĀRIS/FEBRUĀRIS

7

PALDIES:
v Martai Kalniņai,
v Geršmaņu un Maulu ģimenēm,
v Agritai Ozolai,
v Emīlijai un Agatei Šermukšnēm,
v Lindai Kojro un Danielai Ozollapai,
v Gatim, Dāvim un Oliveram Vizumiem,
v Astrai un Rafaelam Langzamiem,
v Markusam, Emīlam, Vikijai un Justīnei Alkšbirzēm,
v Ancei Kļaviņai, Jānim un Enijai Vezingiem,
v Tamārai Zoltānei,
v Ancei Enijai Salcēvičai,
v Andrejam, Amandai, Eduardam un
Elzai Pērlei Zumbergiem,
v Šarlotei un Jānim Skribļiem,
v PII “Kurzemīte” grupai “Bitīte”,
v Filipam un Lillijai Liepām,
v Elzai Kļavai,
v Anetei Šulcei,
v Hannai Karlīnei Burnevicai,
v Luīzei Esterei Piņķei un Edgaram Šteinbergam,
v Alenam Slavam,
v Arvim un Anetei Vaičiem,
v Ģirtam Laudānam un Robertam Družiņinam,
v Albertam Žanim, Katrīnai Sārai un
Marijai Hannai Kristiņiem,
v Danielai, Martam Markusam un Baibai Rapīšiem,
v Alisei, Elīzai, Emīlam, Gatim Blumbahiem un
Lāsmai Mednei,
v Kārlim, Gustavam un Ernestam Vītoliem.

Alise, Elīza, Emīls, Gatis
Blumbahi un Lāsma Medne.



Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu, ﬁziskās aktivitātes svaigā
gaisā, mājsaimniecības saliedētību, izdomu un radošumu šajā
tik sarežģītajā laikā, Dundagas
Kultūras pils un Brīvā laika pavadīšanas centrs izsludināja konkursu “Mans lustīgais sniegavīrs
vai pārsteidzošā sniega skulptūra
Dundagas novadā”.
Bija jāuzveļ sniegavīrs vai jāizveido sniega skulptūra, jānoformē, jānofotografējas kopā ar
izveidoto darbu un jāiesūta līdz
1. februārim.
Esam apkopojuši iesūtītos darbus un sakām lielu paldies visiem,
kas piedalījās konkursā. Jūs bijāt
malači un pārsteidzāt ar aktivitāti
un izdomu. Pavisam saņēmām 26
darbus, kurus veidojuši 79 dalībnieki.
Visi dalībnieki saņems pārsteiguma balviņas. Par balvu saņemšanu sazināsimies individuāli.
Iesūtītie darbi apskatāmi
pašvaldības interneta vietnē
www.dundaga.lv.
Dundagas Kultūras pils
kultūras darba organizatore
Smaida Šnikvalde



Mans lustīgais sniegavīrs vai pārsteidzošā sniega skulptūra

Nominācijā “MANS LUSTĪGAIS SNIEGAVĪRS”
izvirzīti pieci darbi, kuru autori ir:
v Kārlis, Gustavs un Ernests Vītoli,
v Ance Kļaviņa, Jānis un Enija Vezingi,
v Arvis un Anete Vaiči,
v Hanna Karlīne Burnevica,
v Gatis, Dāvis un Olivers Vizumi.

Alens Slava.

 Emīlija un Agate

Nominācijā “PĀRSTEIDZOŠĀKĀ SNIEGA
SKULPTŪRA” izvirzīti darbi, kuru autori ir:
v Geršmaņu un Maulu ģimenes,
v Alise, Elīza, Emīls, Gatis Blumbahi un
Lāsma Medne,
v Markuss, Emīls, Vikija un Justīne Alkšbirzes,
v Emīlija un Agate Šermukšnes,
v Alens Slava.



Markuss, Emīls, Vikija un
Justīne Alkšbirzes.

Hanna Karlīne Burnevica.

Kārlis, Gustavs un Ernests Vītoli.



 Arvis

Ance Kļaviņa, Jānis un Enija Vezingi.



un
Anete
Vaiči.

Geršmaņu
un Maulu
ģimenes.







Šermukšnes.

Gatis, Dāvis un Olivers Vizumi.
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Aprēķināts nekustamā
īpašuma nodoklis 2021. gadam
Pašvaldība ir aprēķinājusi nekustamā īpašuma nodokli (NĪN)
2021. gadam un maksāšanas paziņojumus nosūtīs nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai
līdz 15. februārim.
Ja maksāšanas paziņojums
laikā nav saņemts, lūdzam par to
informēt Dundagas novada pašvaldības NĪN administratoru.
Lai iegūtu aktuālo informāciju
par nekustamā īpašuma nodokli,
izmantojiet portālu www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.
Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktā
kārtībā un nav paziņojis adresi, kurā
viņš ir sasniedzams, kā arī nodokļa
maksātājs nav informējis par maksāšanas paziņojuma nesaņemšanu,
maksāšanas paziņojumu nenosūta, bet NĪN aprēķins stājas spēkā
22. martā.
NĪN maksātājam – juridiskai
personai – mēneša laikā no NĪN
maksāšanas pienākuma rašanās
brīža turpmākai saziņai ar NĪN ad-

ministratoru ir jāpaziņo pašvaldībai
sava elektroniskā pasta adrese.
Lai nekrātu papīru kaudzes un
nepiesārņotu vidi, aicinām juridiskās un ﬁziskās personas – NĪN
nodokļa maksātājus – pieteikties
maksāšanas paziņojumu saņemt
savā e-pastā. To var izdarīt portālā www.epakalpojumi.lv vai
www.latvija.lv. Vai atsūtiet parakstītu e-DOC iesniegumu pa pastu.
Nodokļa maksātāji var pieteikties saņemt atgādinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai
ar īsziņu uz mobilo tālruni. Pieteikties pakalpojumam portālā www.
epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.
Atgādinājuma vēstuli uz norādīto epastu izsūtīs septiņas dienas pirms
maksāšanas termiņa, bet īsziņu –
maksāšanas termiņa dienā.
Pašvaldības nekustamā
īpašuma nodokļa administratore
Sintija Gāliņa,
sintija.galina@dundaga.lv,
63237856, 25446570

Atcerējāmies barikādes...
Pēc tam, kad 1990. gada 4.
maijā Latvija atjaunoja savu neatkarību, bija divi PSRS lielvaras
mēģinājumi šo neatkarību atņemt.
Šogad janvārī aprit trīsdesmit gadi,
kopš Latvijas tauta to nosargāja, un
šīs cīņas kulminācija neapšaubāmi
bija barikāžu laiks. Pēc PSRS karaspēka uzbrukuma Viļņas televīzijas
torņa aizstāvjiem bija skaidrs, ka
lielvara netaisās ar notikušo samierināties, un 13. janvāra rītā pēc
Daiņa Īvāna aicinājuma Daugavmalā sapulcējās aptuveni 500 000
cilvēku. Tajā pašā dienā cilvēki
spontāni sāka būvēt barikādes
Vecrīgas šaurajās ieliņās. Viss Rīgas
centrs dažās dienās bija pārvērsts
gluži vai neieņemamā cietoksnī
– pie visām valdības ēkām bija
izvietotas smagās automašīnas
un betona bloki, taču svarīgākā šī
cietokšņa sastāvdaļa bija no visām
Latvijas malām sabraukušie cilvēki.
Tādas pašas barikādes un cilvēku
masas apsargāja arī Latvijas Televīziju, Latvijas Radio un tā laika
sakaru centrāli Dzirnavu ielā. Pēc
aptuvenām aplēsēm uz barikādēm

atradās vismaz 50 000 cilvēku, un
30 000 ir apbalvoti ar barikāžu dalībnieka piemiņas zīmēm.
Latvijas tauta nekad nav bijusi
tik saliedēta kā tajā divu nedēļu
barikāžu laikā. Arī daudzi Dundagas novada iedzīvotāji bija šo barikāžu dalībnieki. Paldies viņiem
par nosargāto Latvijas neatkarību!
Šogad bija iecerēti piemiņas
pasākumi gan visā valstī, gan mūsu
novadā, taču diemžēl Covid-19
šiem plāniem pārvilka treknu svītru. Visi tika aicināti barikāžu dienu
notikumus izzināt un atcerēties interneta tiešraidēs, televīzijā un radio, iedegt svecītes un pieminēt šīs
liktenīgās dienas savās mājās un
sirdīs. 1991. gada barikāžu notikumus nedrīkstam aizmirst, un tie ir
jānodod nākamajām paaudzēm kā
neatņemama latvieša identitātes
sastāvdaļa, lai atcerētos, ka lielas
lietas var sasniegt tikai tauta, kura
savu mērķu dēļ spēj būt vienota!
Dundagas Kultūras pils
kultūras darba organizatore
Smaida Šnikvalde

Dundagas vidusskola
iesaistās starptautiskā projektā
Dundagas vidusskola ir iesaistījusies starptautiskā projektā
“Atvērta platforma līdzdarbīgai
dabaszinātņu izglītībai pilsētā”.
Šī projekta ietvaros mūsu
skolēni sadarbībā ar skolotājiem
un sabiedrības pārstāvjiem izveidos taku “Dundagas parka dabas
daudzveidības izzināšana ar ap-

likācijas Actionbound palīdzību”.
Izveidotais materiāls būs izmantojams gan dabaszinību apguvei
ārpus skolas telpām dažādās klašu
grupās, gan to varēs izmantot jebkurš interesents, kas vēlēsies tuvāk
iepazīt mūsu parku. Projekta atklāšanas pasākums notika 28. janvārī.
Lienīte Iesalniece

2021. gadā realizējamās rīcības Dundagas novada
attīstībai par kopējo summu 338 610 EUR (ieskaitot PVN)
Dundagas Saimnieciskais dienests:
v tualetes uzstādīšana Pils ielā 9 – 9500 EUR,
v Dundagas tirgus laukuma labiekārtošanas
pabeigšana – 5000 EUR,
v Dakterlejas ielā 3–4 kosmētiskais remonts –
3000 EUR,
v tualetes remonts atbilstoši prasībām
personām ar īpašām vajadzībām Bānīša ielā 4 –
3500 EUR,
v ielu apgaismojums Vīdalē (projekts) –
1200 EUR,
v ielu apgaismojums Kaļķos (projekts) – 200 EUR,
v tilta Pils ielā, Dundagā, rekonstrukcija saskaņā
ar izstrādāto būvprojektu; projekta realizēšanai
plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē –
191 785 EUR.
Dundagas vidusskola:
v mājturības un tehnoloģiju kabinets meitenēm
– 18 768 EUR.
Kolkas pamatskola:
v elektromontāžas darbi 3. stāvā – 1675 EUR,
v elektromontāžas darbi bērnudārzā “Rūķītis” –
1329 EUR.

PII “Kurzemīte”:
v logopēda kabineta remonts – 5442 EUR,
v koridora remonts pie logopēda kabineta –
9064 EUR.
Kolkas pagasta pārvalde:
v vasaras estrādes pārbūve, ietverot
tirdzniecības vietas izveidi un teritorijas
labiekārtošanu Kolkā – būvprojekts pilnā
sastāvā ar autoruzraudzību – 15 500 EUR,
v zāles pļāvēja iegāde pašvaldības īpašumu
uzturēšanai – 4800 EUR,
v sintezators “Yamaha SX 700” – 1356 EUR,
v projekts “Kolkas Lībiešu saieta nama
pastāvīgās ekspozīcijas mākslinieciskās
koncepcijas izstrāde un realizācija”; projekta
realizēšanai plānots ņemt aizņēmumu Valsts
kasē – 55 124 EUR.
Dundagas Mākslas un mūzikas skola:
v materiāli un mēbeļu izgatavošana
dejas klases divām telpām – 4738 EUR.
Kultūras pils:
v 1. stāva vienas telpas remonts –
5629 EUR.

Datortehnikas un cits IT aprīkojums 2021. gadā par
kopējo summu 9391 EUR (ieskaitot PVN)
Centrālā administrācija/grāmatvedība:
v datortehnika – 1000 EUR.
Dundagas Saimnieciskais dienests:
v datortehnika – 1100 EUR.
Dundagas vidusskola:
v datortehnika – 1400 EUR.
PII “Kurzemīte”:
v multifunkcionāls krāsu kopētājs/lāzerprinteris –
1500 EUR.

Kolkas pamatskola:
v datortehnika – 1127 EUR.
Dundagas Mākslas un mūzikas skola:
v datortehnika – 1505 EUR,
v ierīces un materiāli interneta pārklājuma nodrošināšanai visā iestādē – 1289 EUR.
Kultūras pils/Brīvā laika pavadīšanas centrs:
v multifunkcionālā biroja tehnika – 470 EUR.
Finansiste Inga Ralle

REALIZĒJAMĀS RĪCĪBAS Dundagas novadā
Dundagas pagastā:
Kolkas pagastā:
KOPĀ:

EUR
258 826
79 784
338 610

%
76%
24%
100%

CENU APTAUJAS LAIKĀ NO 2020. GADA 11. DECEMBRA
LĪDZ 2021. GADA 28. JANVĀRIM.
PUBLISKIE IEPIRKUMI UN CENU APTAUJAS LAIKA PERIODĀ
NO 2020. GADA 11. DECEMBRA LĪDZ 2021.GADA 1. FEBRUĀRIM
Procedūras
veids

Identiﬁkācijas
numurs

Līguma priekšmets

Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš

Uzvarētājs,
izmaksas bez PVN

Cenu
aptauja

DNPz 2020/44

Būvprojekta izstrādes pakalpojums
autoceļa pārbūvei

15.12.2020.

08.12.2020. pieņemts
lēmums par cenu aptaujas pārtraukšanu

Cenu
aptauja

DNPz 2020/45

Apgaismojuma ierīkošana Bānīša ielā,
Dundagā, saskaņā ar izstrādāto projekta dokumentāciju

11.12.2020.

SIA “CVS”,
reģ. Nr.49003001300,
5999,99 EUR

Cenu
aptauja

DNPz 2020/46

Autoceļa “Tautas nams – Jūrskola –
15.12.2020.
Zembahi” pārbūves būvprojekta izstrāde

SIA “Global Project”,
reģ. Nr.40103524162,
2300,00 EUR

Cenu aptauja

DNPz 2021/1

Metodiskā kabineta un gaiteņa remonts
PII “Kurzemīte”

28.01.2021.

SIA “Elerts”,
reģ. Nr.49003001300,
9990,72 EUR

Iepirkums

DNP 2021/1

Apkures kokskaidu granulu iegāde un
piegāde Dundagas novada pašvaldības
vajadzībām

01.02.2021.

SIA “AKVARIUS”
reģ. Nr. 40103031530
143 EUR/t

Informāciju sagatavoja Iepirkumu komisijas locekle Inga Ralle.
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Iedzīvotāju skaits pēc vecuma no Vienotās pašvaldību sistēmas 06.01.2021.
Kolkas pag.
Dundagas pag.
Pavisam novadā
Dzimšanas
gads
Sievietes Vīrieši Kopā Sievietes Vīrieši Kopā Sievietes Vīrieši Kopā
1925
1
1
2
1
1
2
1
3
1926
4
1
5
4
1
5
1927
2
2
2
1
3
4
1
5
1928
1
1
4
4
5
0
5
1929
1
1
2
6
6
7
1
8
1930
1
1
7
7
8
0
8
1931
3
3
6
2
8
9
2
11
1932
3
3
4
4
7
0
7
1933
6
6
10
3
13
16
3
19
1934
4
1
5
11
3
14
15
4
19
1935
2
3
5
7
5
12
9
8
17
1936
4
4
13
1
14
17
1
18
1937
10
10
10
2
12
20
2
22
1938
3
3
16
2
18
19
2
21
1939
6
3
9
15
3
18
21
6
27
1940
6
6
19
8
27
25
8
33
1941
5
1
6
14
7
21
19
8
27
1942
7
4
11
19
9
28
26
13
39
1943
1
2
3
19
8
27
20
10
30
1944
5
2
7
13
11
24
18
13
31
1945
6
1
7
24
8
32
30
9
39
1946
3
1
4
8
11
19
11
12
23
1947
6
2
8
8
18
26
14
20
34
1948
8
3
11
23
10
33
31
13
44
1949
5
4
9
19
17
36
24
21
45
1950
8
6
14
18
19
37
26
25
51
1951
6
2
8
20
14
34
26
16
42
1952
5
4
9
22
12
34
27
16
43
1953
8
1
9
13
13
26
21
14
35
1954
9
6
15
15
14
29
24
20
44
1955
6
7
13
14
13
27
20
20
40
1956
4
7
11
14
19
33
18
26
44
1957
13
5
18
24
21
45
37
26
63
1958
5
9
14
26
30
56
31
39
70
1959
7
6
13
29
25
54
36
31
67
1960
9
7
16
17
14
31
26
21
47
1961
8
4
12
24
16
40
32
20
52
1962
4
9
13
22
19
41
26
28
54
1963
7
11
18
29
32
61
36
43
79
1964
9
9
18
21
18
39
30
27
57
1965
2
8
10
13
19
32
15
27
42
1966
13
13
21
32
53
34
32
66
1967
4
8
12
12
20
32
16
28
44
1968
4
6
10
25
22
47
29
28
57
1969
8
5
13
26
21
47
34
26
60
1970
5
12
17
22
17
39
27
29
56
1971
14
5
19
29
30
59
43
35
78
1972
5
9
14
22
17
39
27
26
53
1973
6
10
16
15
18
33
21
28
49
1974
5
9
14
19
19
38
24
28
52
1975
3
7
10
15
20
35
18
27
45
1976
4
3
7
16
16
32
20
19
39
1977
3
6
9
14
17
31
17
23
40
1978
2
7
9
11
16
27
13
23
36
1979
2
2
4
10
12
22
12
14
26
1980
3
3
11
18
29
11
21
32
1981
1
9
10
9
26
35
10
35
45
1982
3
6
9
13
23
36
16
29
45
1983
6
4
10
23
31
54
29
35
64
1984
4
9
13
14
28
42
18
37
55
1985
3
5
8
16
25
41
19
30
49
1986
5
6
11
18
22
40
23
28
51
1987
7
9
16
20
30
50
27
39
66
1988
2
9
11
23
23
46
25
32
57
1989
10
10
20
20
17
37
30
27
57
1990
7
6
13
31
26
57
38
32
70
1991
4
7
11
25
24
49
29
31
60
1992
1
7
8
17
27
44
18
34
52
1993
4
11
15
20
18
38
24
29
53
1994
4
7
11
19
21
40
23
28
51
1995
2
7
9
15
22
37
17
29
46
1996
5
1
6
8
20
28
13
21
34
1997
4
7
11
6
11
17
10
18
28
1998
2
6
8
12
13
25
14
19
33
1999
2
5
7
12
12
24
14
17
31
2000
6
4
10
11
18
29
17
22
39
2001
3
5
8
11
11
22
14
16
30
2002
2
3
5
15
14
29
17
17
34
2003
2
2
4
14
16
30
16
18
34

Sadalījums pa ciemiem

Ciems
Kopā
Kolkas pag. kopā
843
t. sk.
Kolka
656
nav norādīts
9
Košrags
8
Mazirbe
80
Pitrags
42
Saunags
17
Sīkrags
8
Uši
14
Vaide
9
Dundagas pag. kopā 2951
t. sk.
Alakste
10
Anstrupe
27
Āži
22
Cirstes
41
Dundaga
1370
nav norādīts
2
Dūmele
10
Ezermuiža
12
Gavsene
11
Ildzere
32
Jaundundaga
197
Jaunmuiža
13
5 145
9
Kaļķi 1972
1973
6 101 10
Kārļmuiža
1974
5 8
9
Klārmuiža
1975
3
7
Labdzere
3
1976
4
3
Lapmežciems
5
3 36
6
Lateve 1977
1978
2 85
7
Laukmuiža
1979
2 79
2
Mazalakste
3
Mazirbe1980
13
1981
1
9
Mazoste
5
1982
3 44
6
Mazpiltene
6 51
4
Muņi 1983
4 78
9
Neveja 1984
3 12
5
Oste 1985
1986
5
6
Pāce
71
7 18
9
Piltene 1987
2 39
9
Plintiņi 1988
1989
10 24 10
Puiškalnciems
1990
7 114
6
Sabdagas
1991
4 56
7
Saustere
1992
1 2
7
Sumburciems
4 39 11
Sūde 1993
4 9
7
Šlītere 1994
1995
2 5
7
Upenieki
5 53
1
Valpene1996
4 10
7
Vādzere1997
Vīdale 1998
2 99
6
23794
5
Novadā1999
kopā
2000
6
4
2001
3
5
2002
2
3
2003
2
2
2004
6
4
2005
6
3
2006
5
4
2007
2
1
2008
4
2
2009
1
2
2010
2
1
2011
4
5
2012
4
4
2013
2
2014
2
2
2015
5
1
2016
8
3
2017
3
4
2018
1
2019
1
3
2020
3
2
Pavisam
432
411

9

Mobilais mamogrāfs Dundagā
25. februārī Dundagā pie Veselības centra
Pils ielā 6 ieradīsies “Veselības centra 4” mobilais mamogrāfs. Aicinām sievietes izmeklēt krūtis!
Mamogrāfs izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Pierakstīties var pa tālruni 27866655 darba dienās
no plkst. 9 līdz 17. Lūgums iepriekš sagatavot personas
kodu un tālruņa numuru.
Sievietēm, kas saņēmušas uzaicinājuma vēstuli (tā ir derīga 2 gadus kopš sūtīšanas datuma) no Nacionālā veselības dienesta valsts skrīninga programmā, izmeklējumi ir bez maksas.
Sievietēm ar ģimenes vai ārstējošā ārsta norīkojumu, ja ārstam nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, par izmeklējumiem jāmaksā 3 eiro.
Vairāk www.mamograﬁja.lv.
SIA “Veselības centrs 4” mobilo mamogrāfu projekta
koordinatore Jolanta Lasmane
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DUNDADZNIEKS

2021. gada JANVĀRIS/FEBRUĀRIS

Saimniecisko darbu pārskats par novada domes lēmumu izpildi janvārī

v Dundagas vidusskolā Talsu ielā 18 pabeigts kabineta remonts.
Darbus veica SIA “Elerts” par 6269,26 EUR (bez PVN).
v Ierīkoti apgaismojuma balsti un LED gaismekļi Bānīša ielā, Dundagā. Darbus veica SIA “CVS” par 5999,99 EUR (bez PVN).
v Piemērojoties laika apstākļiem, tiks turpināti Dundagas Tirgus
laukuma seguma maiņas un labiekārtošanas darbi Pils ielā 3. Darbus
veic SIA “Delta AP” par 19 448,60 EUR (bez PVN).
v Pabeigta granulu apkures katla uzstādīšana nekustamā īpašumā
“Dakterlejas iela 3”–4. Darbus veica SIA “SB” par 6297,58 EUR (bez PVN).
v Dundagas pilī pabeigta mēbeļu sistēmas un aizkaru uzstādīšana
par 5579,83 EUR.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Pavlovska-Dišlere

Dzimtsarakstu nodaļa informē
v Pagājušā gada decembris
novadā bija ne tikai Ziemassvētku prieka pilns, bet divās
ģimenēs tika sagaidīti jaundzimušie Gustavs un Brendons.
2021. gadā pirmais jaundzimušais mūsu novadā arī ir zēns,
vecāki tam devuši vārdu Patriks,
un puika ir trešais dēls ģimenē.
Sveicam jaunās un kuplās daudzbērnu ģimenes!
v Sēru vēstis
Decembrī mūžībā devušies Dundagas novada iedzīvotāji:
- Hilda Antmane (dzimusi 1942. gadā),
- Zane Zālīte (dzimusi 1987. gadā),
- Alberts Pētersons (dzimis 1945. gadā),
- Rita Rozenberga (dzimusi 1950. gadā).
Janvārī:
- Jānis Bekmanis (dzimis 1952. gadā),
- Marta Pelde (dzimusi 1938. gadā),
- Vilma Braunfelde (dzimusi 1926. gadā),
- Raivo Dozbergs (dzimis 1970. gadā),
- Visvaldis Kuškuls (dzimis 1936. gadā),
- Ilze Rēriha (dzimusi 1957. gadā).
Izsakām līdzjūtību sērojošajām ģimenēm un tuviniekiem.

v Decembrī un janvārī nav reģistrēta neviena laulība, kas ir neraksturīgi, salīdzinot ar citiem gadiem. Atliek secināt, ka pandēmija šobrīd ir ietekmējusi laulības reģistrāciju un tā tiek atlikta uz
vēlāku laiku.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ginta Pļaviņa

Dundagas novada
pašvaldības pateicība
Dundagas novada pašvaldība
pateicas mūsu novada iedzīvotājai
Rūtai Bogdanei par informācijas
nodošanu Pašvaldības policijai,
kā rezultātā tika glābta nelaimē
nonākuša cilvēka dzīvība.
Dundagas novada pašvaldība

DUNDADZNIEKS

2021. gada JANVĀRIS/FEBRUĀRIS
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Dzimtsarakstu nodaļas paveiktais un plānotais
2021. gadā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļu sistēmai aprit 100 gadi, jo 1921. gada
18. februārī Latvijas Satversmes
sapulces III sesijā pieņēma likumu “Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju”.
Likums noteica, ka civilstāvokļa aktu reģistrāciju Latvijas valstī
pārzinās dzimtsarakstu nodaļas,
kuras izveido pilsētas vai pagasta
pašvaldības. 1921. gada 1. maijā
darbu sāka pirmā šāda iestāde –
Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa. Līdz 1936. gadam dzimtsarakstu nodaļas tika izveidotas visā
Latvijā, šobrīd ir 110 novadu un 9
pilsētu dzimtsarakstu nodaļas.
Šo gadu laikā dzimtsarakstu
nodaļu darbs ir attīstījies un modernizējies, ir iespējams daudzus
jautājumus atrisināt attālināti, bet
joprojām klātienē dzimtsarakstu
nodaļa reģistrē cilvēkus, kas atnākuši pasaulē un pametuši to, kā
arī ļoti skaistajā mirklī, kad cilvēki
noslēdz laulības.
Lai arī 2020. gads bija neierastu ierobežojumu pilns, Dundagas
novada Dzimtsarakstu nodaļā
kopumā noformēti 100 civilstāvokļu reģistri, un tas ir tikpat, cik
2019. gadā.

Bērna dzimšana
2020. gadā Dundagas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas
26 dzimšanas – dzimušas 10 meitenes un 16 zēni. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējais jaundzimušo bērnu skaits ir samazinājies
par 5 bērniem. Arī valstī kopumā
2020. gadā pēdējo simts gadu laikā, kopš tiek apkopota statistika,
ir valstī mazākais jaundzimušo
skaits. Taču Kolkas pagasta iedzīvotāju pulks 2020. gadā papildinājies par diviem zēniem un trim
meitenēm, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par
trim jaundzimušajiem. Visvairāk
bērni dzimuši jūlijā – septiņi jaundzimušie, savukārt janvārī, augustā, oktobrī un novembrī reģistrēts
pa vienam bērnam.
Tāpat kā pagājušajā gadā, arī
šogad vienā ģimenē bija dubultprieks, jo tika sagaidīti dvīņu puikas.
Jaunākās mātes vecums
2020. gadā ir 20 gadi (tādas ir divas jaunās mammas), bet viena
sieviete atkal kļuvusi par māti 42
gadu vecumā. Māmiņu vecums
šogad ir palielinājies, un šī tendence saglabājas valstī kopumā.
Jaunākajam tētim ir 23 gadi,
vecākajam tēvam – 57 gadi.
Laulātiem vecākiem dzimuši 11
bērni, ar paternitātes atzīšanu reģistrēti 14 jaundzimušie. Par vienu
bērnu rūpes uzņemas tikai mamma. Vēršu uzmanību, ka paternitātes atzīšanas iesniegumu Dzimtsa-

rakstu nodaļā var iesniegt arī pirms
bērna dzimšanas. Tas attiecināms
uz tām ģimenēm, kur bērna tēvs
strādā ārpus valsts un nevar laikā
ierasties reģistrēt bērnu.
Māmiņu vidējais vecums, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir palielinājies par diviem gadiem, un tas
ir 31 gads. Tēvu vidējais vecums
palielinājies par trim gadiem un ir
35 gadi.
Pirmo bērnu māmiņu vidējais
vecums ir 23 gadi.
Pirmie bērniņi piedzimuši
sešās ģimenēs (šeit statistika, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir uzlabojusies divas reizes). Piecās ģimenēs dzimis otrais mazulis, taču
tas ir par desmit bērniem mazāk
nekā iepriekšējā gadā. Trešais
bērns ir dzimis sešās ģimenēs. Ar
ceturto bērnu bagātākas ir kļuvušas četras ģimenes. Piektais bērns
ir dzimis trim ģimenēm. Mums ir
viena ģimene, kur sagaidīts sestais bērns, un vienā ģimenē dzimis jau astotais bērns!
Pērn vecāki savām atvasēm izvēlējušies skaistus vārdus zēniem
– Jānis, Artūrs, Dāvids, Dāvids
Oskars, Māris, Jēkabs, Gustavs,
Rainers, Kristaps, Alberts, Olivers,
Lūkass un Valters. Meitenēm doti
skanīgi vārdi – Enija, Karīna Tīna,
Lote, Marta, Luīze Marija, Patrīcija, Emīlija, Agate Emīlija, Samanta, Melānija.
Retāko vārdu īpašnieki ir Denīze (Latvijā šāds vārds reģistrēts
117 personām), Brendons (Latvijā šāds vārds reģistrēts 67 personām), Raens (Latvijā šāds vārds
reģistrēts 51 personai) un Ģigass
(Latvijā vienīgais).
Vienā ģimenē dots 2020. gada
Latvijā populārākais zēna vārds
Olivers (2020. gadā reģistrēti 163
zēni ar šo vārdu, bet kopumā ir
1869 personas). Divās ģimenēs
meitenei ir dots populārākais
meitenes vārds Emīlija (valstī pagājušogad tika reģistrētas 235
meitenes ar šo vārdu, bet kopumā
ir 4363 personas). Vecāki saviem
bērniem divus vārdus ir devuši divām meitenēm un vienam zēnam.
Pārsvarā visi bērni pasaulē
nākuši Ventspilī, taču divi bērni
dzimuši mājdzemdībās, viens Kuldīgā un viens Rīgā.
Pašvaldība par pirmo jaundzimušo bērnu, kas pirmreizēji deklarēts Dundagas novadā, ģimeni
sveic ar 75 eiro, par otro – ar 110
eiro un par trešo un katru nākamo – ar 150 eiro lielu naudas pabalstu.
Reģistrējot jaundzimušo Dzimtsarakstu nodaļā, vienlaicīgi tiek
deklarēta arī viņa dzīvesvieta.
Visi jaundzimušie dāvanā saņēma grāmatu “Mūsu bērns”, dzimšanas apliecības vāciņus un rokdarbnieces Sandras uzadītās zeķītes.
Dzimtsarakstu nodaļa ar paš-

valdības atbalstu jau astoto gadu
turpināja aizsākto tradīciju – aizvadītajā 2019. gadā dzimušo un
novadā deklarēto mazuļu svinīgu
uzņemšanu Dundagas novada saimē. Bērnu vārdus ieraksta Goda
grāmatā un pasniedz sudraba karotīti ar gravējumu – bērna vārds
un “Mazais dundadznieks” vai
“Mazais kolcinieks”. Diemžēl šis
plānotais svinīgais pasākums rudenī drošības apsvērumu dēļ tika
atcelts, tādēļ karotītes tika izdotas
kopā ar pašvaldības Ziemassvētku
dāvanām.

Laulības
Tieši 2020. gadā dzimtsarakstu nodaļas piedzīvoja vislielākos
ierobežojumus laulību reģistrācijā, jo atļauto viesu skaits bija
samazināts līdz 10 cilvēkiem,
kopā ar jaunlaulātajiem un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Pēc tam atļāva piedalīties tikai jaunlaulātajiem un diviem
pilngadīgiem lieciniekiem. Arī
pašreiz spēkā ir šādi ierobežojumi. Visiem dalībniekiem ir
jālieto sejas un mutes aizsegi.
Neskatoties uz visiem šiem ierobežojumiem, 2020. gadā tika
reģistrētas 25 laulības, un tas ir
tikpat, cik 2019. gadā. Bagātākais
laulību reģistrācijas mēnesis bija
augusts (desmit laulības). Pagājušajā gadā populārākie kāzu
datumi bija 02.02.20., 20.02.20.,
20.06.20., 01.08.20., 20.08.20.
un 14.08.2020. 16 laulātie pāri
laulības noslēguši pirmo reizi.
Laulāto vidējais vecums ir
39 gadi (salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vecums palielinājies par
četriem gadiem). Līgavu vidējais
vecums ir 37 gadi, līgavaiņu – 40
gadi. Laulību noslēdza līgavas vecumā no 26 līdz 85 gadiem, līgavaiņi – no 26 līdz 72 gadiem.
Novērojama tendence, ka joprojām pāri, kuri dzīvo un strādā
ārzemēs, savu laimīgāko un nozīmīgāko dzīves notikumu izvēlējas
nosvinēt Latvijā kopā ar saviem
radiem un draugiem. Bet bija kāzas, kas pandēmijas ierobežojumu
dēļ tika pārceltas uz 2021. gadu.
Dundagā laulību noslēguši
jaunlaulātie no Talsiem, Ogres,
Ventspils, Iecavas, Rīgas, Babītes,
Jelgavas, Liepājas, Alūksnes, Kandavas, Pļaviņām, Lielbritānijas,
Ozolniekiem, Aizputes, Viesītes,
Salacgrīvas, Mālupes. Astoņi laulātie pāri bijuši mūsu novada ļaudis.
14. martā Dundagas pilī tika
reģistrētas divas laulības, kur no
sākuma apprecējās līgavainis ar
savu mīļoto meiteni. Viņam par
vedējiem bija māsa ar savu draugu. Uzreiz pēc tam māsa pati kļuva par līgavu, jo precējās ar savu
puisi, un liecinieki nu jau viņu kā-

zās bija līgavas brālis ar sievu. Radi
un draugi svinēja dubultkāzas.
Vairāki pāri izvēlējās izbraukuma laulības reģistrāciju un sev
īpašā vietā vēlējās uzsākt ģimenes
pirmos mirkļus. Populārākā vieta
izbraukuma laulības reģistrācijai ir
Kolkasrags, lai gan ikviena laulības
reģistrācijas vieta jūras krastā vai
kāpās bija noslēpumu un romantikas caurvīta.
Augustā Mazirbes evaņģēliski
luteriskajā draudzē mācītājs Kārlis
Irbe noslēdza vienu laulību.
Laulāto uzvārdu izvēle, noslēdzot laulību, joprojām ir nemainīga, jo jaunās ģimenes pārsvarā
izvēlas vīra pirmslaulības uzvārdu
par kopējo uzvārdu. Aizvadītajā
gadā šādu izvēli izdarīja 18 pāri.
Viena sieva izmantoja iespēju
pievienot savam uzvārdam vīra
uzvārdu.
Pirmo reizi laulībā devušās 22
sievietes un 18 vīrieši.
Atzīmes par laulības šķiršanu
izdarītas piecos iepriekšējos gados sastādītajos laulību reģistros.
Pašvaldība no 2019. gada, lai
godinātu ģimenes vērtību saglabāšanu, piešķir vienreizēju materiālo pabalstu ģimenēm 50, 55,
60, 65, 70, un 75 gadu laulību jubilejās.
2020. gadā vienreizējo pabalstu ģimenes laulību jubilejā saņēma četras ģimenes. Pabalstu laulību jubilejā pašvaldība izmaksā
visiem, kuri iesniedz iesniegumu.
Septembrī Sarmīte un Andris
radu un draugu klātbūtnē Dundagas pils lielajā zālē atzīmēja rubīna
kāzu gadadienu. Svinīgā ceremonijā atkal viens otram apliecināja
ar jāvārdiem savu mīlestību.
Aicinām pieteikties laulību
jubilejas svinībām, un atliek izdomāt, vai svinēt divatā vai kuplā
radu un draugu pulkā.
Šogad atzīmēt laulību jubilejas aicinām pārus, kuri laulības
noslēguši 1971., 1966., 1961.,
1956., 1951. un 1946. gadā, vai iesniegt iesniegumu par vienreizējo
pabalstu ģimenes laulību jubilejā.
Viena ģimene šogad jau iesniegusi iesniegumu un saņēmusi 55
gadu kāzu jubilejas pabalstu.
No 02.01.2021. spēkā stājās
jaunas izmaksas par Dundagas
novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem.
Reizi gadā – Ģimenes dienā,
15. maijā, – vecākiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Dundagas
novads un kuri dzīvo kopā nereģistrētā laulībā, un ir atzinuši paternitāti bērnam, svinīgā laulības
reģistrācija ir bez maksas (jāapmaksā tikai valsts nodeva 14 eiro).
Lūdzu laikus – līdz 14.04.2021. –
uzrakstīt iesniegumu laulības reģistrācijai un nodot to personīgi
Dzimtsarakstu nodaļā vai iesniegt
ar e-parakstu www.latvija.lv.

Sēru vēstis
2020. gadā reģistrētas 49 miršanas – 26 sievietes un 23 vīrieši,
kas ir par 5 cilvēkiem vairāk nekā
2019. gadā. No kopskaita 9 mirušie
ir Kolkas pagastā (7 sievietes un 2
vīrieši), kas ir par 3 cilvēkiem mazāk nekā 2019. gadā.
Lielākais mūžībā aizgājušo
skaits reģistrēts janvārī un septembrī, vismazākais – februārī, aprīlī
un maijā.
Dzīves pavediens agri (līdz 60
gadu vecumam) pārtrūcis 8 novadniekiem, to skaitā 2 Kolkas pagasta
iedzīvotājas. Vecumā no 80 līdz 90
gadiem mūžībā aizgājuši 8 novada
iedzīvotāji, to skaitā 1 Kolkas pagasta iedzīvotāja. Cienījamu vecumu –
90 gadu slieksni – bija pārkāpuši 6
Dundagas pagasta iedzīvotāji un 1
Kolkas pagasta iedzīvotāja.
Mirušo vidējais vecums ir 72
gads (vecums palielinājies par vienu gadu). Mirušo sieviešu vidējais vecums ir 76 gadi, bet mirušo
vīriešu vidējais vecums ir 66 gadi.
Vecākais mirušais bija sasniedzis
96 gadu vecumu.
Mūžībā aizgājuši 3 valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme”
ﬁliāles “Dundaga” klienti.
Biežākais mūžībā aiziešanas
iemesls ir sirds un asinsvadu slimības, plaušu karsonis, ļaundabīgie
audzēji un diemžēl arī viens Covid-19 upuris.
Jau no 2019. gada 1. janvāra
spēkā ir likuma norma, kas paredz pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam
piešķirt pabalstu 50% apmērā no
mirušajam piešķirtās pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas par
apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts
līdz 1995. gada 31. decembrim.
Tiesības uz pabalstu ir divpadsmit
mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja iesniegums iesniegts
sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas. Tātad, šis
pabalsts pienākas pārdzīvojušam
laulātajam, un tā ir puse no mirušā
pensijas (ieskaitot piemaksu). To
neapliks ar nodokli, jo pabalsti atšķirībā no pensijām ar nodokli nav
apliekami. 2020. gadā 11 pārdzīvojušajiem laulātajiem piešķirts pabalsts 50% apmērā no mirušajam
piešķirtās pensijas.
Savā darbā es tiekos ar novadniekiem prieka mirkļos vai bēdu
brīdī, lai palīdzētu nokārtot bērna
dzimšanas, laulības vai miršanas
reģistrāciju. Vēlos visiem novēlēt
veselības bagātu, pārticības pilnu
un laimīgu šo gadu. Lai visas bēdas un nedienas paliek pagājušajā
gadā un mēs no tā paņemtu pieredzi un spēku realizēt savus mērķus
un sapņus nākotnē.
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
Ginta Pļaviņa
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“Kolkas kalendārs 2022”

Kolkas Lībiešu saieta nams aicina piedalīties fotokonkursā “Kolkas kalendārs 2022”.
Atsūti mums līdz 31. martam savu mīļāko
fotogrāﬁju, kas saistīta ar Kolku vai Lībiešu krastu! Izvērtēsim visas iesūtītās fotogrāﬁjas, un labākās 12 tiks iekļautas “Kolkas kalendārā 2022”,
norādot autoru. Fotogrāﬁju autori saņems balvā
minēto kalendāru.
Sūti fotogrāﬁjas uz lsn@kolka.lv, izmantojot
failiem.lv! Katrs dalībnieks var iesūtīt neierobežotu skaitu fotogrāﬁju. Konkursa norises laiks
– līdz 31.03.2021.
Piedaloties fotokonkursā, dalībnieks piekrīt
savas fotogrāﬁjas vai fotogrāﬁju izmantošanai

un publicēšanai Kolkas Lībiešu saieta nama
vajadzībām. Dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pasta
adresi Kolkas Lībiešu saieta nams apstrādās
vienīgi šī konkursa pārvaldības nolūkā. Fotokonkursa dalībnieka dati netiks nodoti trešajām pusēm, izņemot izmantošanu saderīgam
mērķim – fotokonkursa publicitātei, saziņai ar
fotokonkursa dalībniekiem, balvu piešķiršanai.
Visi dati tiks glabāti konkursa administrēšanas
nolūkam.
Kolkas Lībiešu saieta nama klientu
administratore Andželika Simsone

“Laulai” – 20

FOTO NO ANSAMBĻA ALBUMA

“Ko jaunu “Laula” izdomās
uz nākamo apaļo jubileju?” pēc
ansambļa 15. jubilejas lasītājiem retoriski vaicāja izdevuma
“Dundadznieks” redaktors.
Toreiz neviens iedomāties nevarēja, ka nākamo jubileju sagaidīsim tik neierastā, virtuālā, attā-

linātā un distancētā veidā. Tomēr,
raugoties gada griezumā, šis jubilejas gads nebūt nav bijis mazāk
piesātināts vai aizraujošs, tieši otrādi – tas bijis vēl daudzveidīgāks
un interesantāks, bagāts notikumiem dažādās jaunās formās un
izpausmēs, kā, piemēram, dalība

vairāku dziesmu ierakstu tapšanā,
video ﬁlmēšanā, fotosesijā, kā arī
dziedāšana uz tik mobilas “skatuves” kā smagās automašīnas
kravas nodalījums, braucot pa
Kolkas ielām un kopā ar Neptūnu
sveicot visus Jūras svētkos!
Atzīmējot “Laulas” jubileju,
vēlamies pārlapot vēstures lappuses, atcerēties ar ansambli
saistītus, mums nozīmīgus cilvēkus un ar pateicību pieminēt jau
tajā saulē aizgājušos.
Laikā, kad darbību beidza sieviešu koris “Mare”, toreizējai tautas nama vadītājai Ritai Leitendorfai radās ideja par ansambļa
izveidi, lai gadu desmitiem koptā
dziedāšanas tradīcija Kolkā turpinātos. Tieši Rita bija arī ansambļa skanīgā nosaukuma autore.
Lībiešu tematika radās dabiski un
pašsaprotami, jo arī kora “Mare”
repertuārā bija vairākas lībiešu
dziesmas, un līdz ar Lībiešu kustības atdzimšanu Kolkā un valodas
mācīšanos interese par lībiešu
kultūru, tradīcijām un muzikālo
mantojumu aizvien pieauga un
nostiprinājās.

Pirmā ansambļa vadītāja bija
Ilona Jostiņa, kopš pašiem pirmsākumiem ansamblī dziedājušas
un joprojām dzied Dace Tindenovska, Gunta Kiršteine, Mārīte
Krastiņa.
Kopš ansambļa dibināšanas tā ilggadējā dalībniece Inese Sproģe svarīgākos faktus un
notikumus pierakstījusi īpašā
“Laulas” kladītē, kas tagad glabājas pie Guntas un tiek papildināta. Tajā daudz lasāms par
ansambļa vēsturi, dalībniekiem,
koncertiem un pasākumiem, kā
arī par ansambļa kopīgiem piedzīvojumiem, saviesīgo dzīvi un
savstarpējo sadraudzību, kam
ir būtiska loma katra kolektīva
darbībā, kā, piemēram, kopīgas
ekskursijas, svētku atzīmēšana,
teātru apmeklējumi, pirtošanās.
Pārlapojot klades un fotoalbumu
lapaspuses, redzam nozīmīgākos notikumus ansambļa muzicēšanā: dalība folkloras kustībā
“Baltica”, ikgadējie Lībiešu svētki
Mazirbē, daudzi jo daudzi ar lībiešu kopienu un folkloras tematiku saistīti pasākumi gan pagasta

un novada, gan Kurzemes un visas Latvijas mērogā. Īpaši jāizceļ
ansambļa piedalīšanās starptautiskajā folkloras festivālā Slovākijā. Taču tepat mājās – grūti iedomāties kultūras notikumu Kolkā,
kuru ar savu dalību un dziesmām
nebūtu kuplinājusi “Laula”.
Sūtām siltus sveicienus bijušajām ansambļa dalībniecēm
– Anitai Loginai, Dainai Zandbergai, Zandai Veidei, Marikai Gološinskai, Marikai Rušiņai, Inesei
Ūdrei, Aijai Valciņai, Ievai Lorencei, Antrai Laukšteinei, Evitai Ernštreitei, Kristīnai Vaļiniecei, Airai
Rūmniecei, Inesei Sproģei, Intai
Eltmanei, Evelīnai Feldentālei,
Elizabetei Feldentālei un Sintijai
Mārtiņsonei.
Īpaša pateicība par sadarbību
gadu gaitā Zojai un Edgaram
Sīļiem, Baibai Šuvcānei, Mārītei
Zandbergai, Lijai Dunskai, Inorai
Sproģei, Aldim Pinkenam, Maijai
Rērihai, Lilitai Kalnājai, Regīnai
Rūmniecei, Dženetai Marinskai,
Viesturam Ķierpem, Jānim Dambītim, Ievai Ernštreitei, Valtam
Ernštreitam, Staltu ģimenei, kā
arī Līvu savienībai (Līvõd īt), Līvu
savienības Kolkas nodaļai, SIA
“Kolkasrags”, Kolkas pamatskolai, Kolkas Lībiešu saieta namam,
Kolkas ev. lut. draudzei un Kolkas katoļu draudzei, ansamblim
“Līvlist” un visiem, visiem, ar ko
mūsu ceļi krustojušies šo 20 gadu
laikā!
Ansambļa vadītāja
Dzintra Tauniņa
un dalībniece Iveta Bordjuga
Dundagas novada pašvaldības
izdevums ″Dundadznieks″
Adrese: Pils 5-1, Dundaga,
LV-3270.
Raksti un informācija nākamajam
izdevumam jāiesniedz līdz katra
mēneša 2. datumam.
E-pasts zinas@dundaga.lv,
tālrunis 63237515, 26388076.
Par rakstu saturu un faktu
precizitāti atbild autors.
Iespiests SIA ″Kurzemes
Vārds″. Tirāža 1500 eks.
Bezmaksas.
Internetā: www.dundaga.lv/avize.
Nr. 1 (263). 2021. gada janvāris/
februāris.
CMYK

