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Radošā rosība un klusums “Mājās”
Dundagas bērnu dienas centrs
“Mājas”, tāpat kā daudzas iestādes, organizācijas un uzņēmumi,
darbojies un turpina to darīt Covid-19 ierobežojumu ēnā.
2020. gada sākumā notika
novusa turnīrs, kurā piedalījās
15 zēni. Galvenā tiesneša pienākumus godam pildīja Viktors
Bernāns. Protams, bija medaļas,
diplomi un saldās balvas, un ne
mazākās nojausmas, kas centriņu
sagaidīs martā, aprīlī un maijā!
Pašu spēkiem tika uzsākts
projekts “Piec ait kalns”, kas bija
kā turpinājums iepriekšējos gados
notikušajam projektam ar nosaukumu “100 tautasdziesmas”, kurā
bērni iepazinās ar tautasdziesmām, kuras pierakstītas Dundagas pusē un kurās pamanāmas arī
mūsu izloksnes iezīmes. “Piec ait
kalns” ir populārās somu dzejnieces Heli Lāksonenas dzejas grāmata, kurā viņa rakstījusi somu
valodas dienvidrietumu dialektā,
bet Guntars Godiņš to atdzejojis
Vidzemes lībiskā dialekta izloksnēs, kādās runā ap Ainažiem un
Salacgrīvu. Bērnu uzdevums bija
izvēlētos dzejoļus glīti pārrakstīt,
ilustrēt un iemācīties no galvas.
Dalībnieki ļoti centās, lai dzejoļi
būtu uzrakstīti glīti un bez kļūdām. Projekts bija tikko sācies,
kad Covid-19 ierobežojumu dēļ
to nācās pārtraukt, jo visas skolas
valstī tika slēgtas.
No 2019. gada oktobra “Mājas” bija iesaistītas ESF projektā
“Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”
Nr.7.1.1.0/15/1/001
“Darbam
nepieciešamo iemaņu attīstība
nevalstiskajā sektorā”, dodot ie-

spēju praktiskās iemaņas darbā ar
bērniem iegūt vienai jaunietei no
Dundagas. Bija paredzēts, ka projekts turpināsies līdz 2020. gada
13. aprīlim. 2020. gada februārī
līdzīgā projektā tika iesaistīta vēl
viena jauniete no mūsu pagasta.
Diemžēl arī šie projekti tika pārtraukti, jo jauniešu darbs bija tieši
saistīts ar bērniem.
2020. gada septembris sākās
cerīgi. Vienojoties ar Dundagas
vidusskolas vadību, tika nolemts,
ka centriņā vairs neuzturēsies
piektklasnieki un Dundagas centrā dzīvojošie, bet paliks 1.–4. klašu skolēni, kas gaida vecākus vai
autobusu. Izņēmuma kārtā tika
atļauts palikt arī pa kādam pirmklasniekam, kuriem vecāki ir darbā un kuri vieni mājās izjūt emocionālu diskomfortu.
Septembrī bērnus ļoti iepriecināja Napsku ģimenes – Māra,
Baibas, Ernesta un Valtera – dāvinājums: galda spēle, ko varētu
apzīmēt ar vārdiem – trīs vienā.
Tajā ietilpst gan galda hokejs, gan
galda futbols, gan biljards. Visas
spēles bija ļoti labi saglabātas, un
tās turpina priecēt centriņa bērnus vēl aizvien. Paldies Napsku
ģimenei par lielisko dāvanu!
Saņēmām arī skaistus dzijas
kamolus. Tie mums lieti noder
radošajos darbos. Par to paldies
Everitai Nierliņai!
Par smaržīgajām tējiņām un
gardajiem ievārījumiem paldies
Morenai Čeksterei, bet par citiem
labumiem – Ārijai Jāvaldei, Lillijai
Gleglu un Lenvijai Jānbergai!
(Nobeigums 5. lpp.)

VARAM atkārtoti aicina lemt par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
Rīgā, 2021. gada 1. aprīlī.
Ņemot vērā, ka Dundagas novada dome likumā noteiktajā
termiņā, tas ir, līdz 2021. gada
28. martam, nav ievēlējusi domes priekšsēdētāju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina
Dundagas pašvaldību lemt par
priekšsēdētāja ievēlēšanu un informēt par to ministriju.

VARAM ieskatā deputātu
nespēja vienoties par kandidātu
domes priekšsēdētāja un viņa
vietnieka amatam kopumā ir vērtējama negatīvi.
Šobrīd svarīgākais, lai darbs
tiktu organizēts, ievērojot Dundagas novada pašvaldības iedzīvotāju intereses, lai tiktu pildītas
pašvaldības funkcijas, kā arī lai
domes darbībā tiktu izpildītas

normatīvo aktu prasības.
Pašvaldības šobrīd īstenotās autonomās funkcijas atbilst normatīvo aktu prasībām,
kā arī, neraugoties uz pašvaldības domes vadības neesamību,
nav konstatējams iedzīvotāju
interešu aizskārums. Tomēr atbilstoši likumam novada domei
ir jāievēlē domes priekšsēdētājs
un Dundagas novadam, gluži kā

jebkurai citai pašvaldībai, ir jāievēro normatīvais regulējums.
Ministrija pastāvīgi vērtē
Dundagas novada domes darbību, sekojot līdzi domes sēdēm,
kā arī pieprasot Dundagas novada domes izpilddirektorei sniegt
informāciju par pašvaldības darbības jautājumiem.
Ministrija turpinās sekot līdzi Dundagas novada domes un

izpildinstitūciju darbam, nodrošinot Dundagas novada pašvaldības funkciju izpildes nepārtrauktību.
Informāciju sagatavoja
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Pārpublicēts no VARAM
interneta vietnes
www.varam.gov.lv.
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DOMES ZIŅAS
16. marta ārkārtas domes
sēdē pieņemtie lēmumi
v Nolēma izbeigt domes deputātu Madara Burnevica un Viļņa Skujas
pilnvaras Dundagas novada domē.

18. marta ārkārtas domes
sēdē pieņemtie lēmumi
v Nolēma četrām personām
sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā un slēgt īres tiesību līgumu
par dzīvojamās telpas īri Dundagā,
Dakterlejas ielā 4-3 un Pils ielā 7-2
uz laiku līdz 17.03.2022., Talsu ielā
11-12 un Pils ielā 16-1 uz laiku līdz
31.03.2022.
v Pilnvaroja pašvaldības izpilddirektori parakstīt aizdevuma līgumu ar
Valsts kasi par aizdevuma saņemšanu,
lai nodrošinātu EJZF projekta Nr.2008-FL04-F043.0203-000003 “Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu
saieta namā” īstenošanu.
v Nolēma piešķirt ﬁnansējumu
sporta aktivitātei “Sporta diena Vīdalē
– 2021”.
v Nolēma anulēt ziņas par vienas personas deklarētās dzīvesvietas
adresi.
v Nolēma atbalstīt Dundagas
vidusskolas piedalīšanos ES programmas “Apvārsnis 2020” projektā “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā”.
v Apstiprināja 2021. gada
18. marta saistošos noteikumus Nr.3
“Par Dundagas novada pašvaldības
2021. gada budžeta grozījumiem”.
v Nolēma iesniegt projekta pieteikumu “Vasaras estrādes pārbūve,
ietverot tirdzniecības vietas izveidi
un teritorijas labiekārtošanu, Kolkā”
biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa
asociācija” izsludinātā atklātā projektu konkursa 11. kārtas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Latvijas
Rīcības programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē 43.02.4. “Atbalsts zvejas
vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai”, 2021. gadā
ņemt 250 000 EUR aizņēmumu no
Valsts kases un nodrošināt pašvaldības līdzﬁnansējumu līdz 25 000 EUR.
v Nolēma iesniegt investīciju
projekta pieteikumu par “Pils ielas
tilta pārbūvi Dundagā” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts aizdevuma saņemšanai par
200 000 EUR un nodrošināt pašvaldības ﬁnansējumu būvuzraudzības un
autoruzraudzības veikšanai 12 000
EUR (bez PVN).
v Nolēma iesniegt projekta
pieteikumu “Dundagas novada pašvaldības grants seguma ceļa posma
“Tautas nams – Jūrskola – Zembahi”
Mazirbē, Dundagas novadā, pārbūve”
biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa
asociācija” izsludinātā atklātā projektu konkursa 11. kārtas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Latvijas
Rīcības programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.–2020. gadam apakš-

pasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē 43.02.3. “Atbalsts vides
resursu vairošanai vai izmantošanai,
kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”, 2021. gadā ņemt 200 000 EUR
aizņēmumu no Valsts kases un nodrošināt pašvaldības līdzﬁnansējumu līdz
20 000 EUR.
v Apstiprināja dzīvokļa īpašuma “Baltā skola” dz. 3 ieguvēju par
nosolīto cenu 1300 EUR, nekustamā
īpašuma “Pāces iela 2a” ieguvēju par
nosolīto cenu 2500 EUR un nekustamā īpašuma “Liepu iela 5” ieguvēju
par nosolīto cenu 2333 EUR.
Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu
“Pilsupes”, kas atrodas Puiškalnciemā,
Dundagas pagastā, “Goldmaņi”, kas
atrodas Plintiņos, Dundagas pagastā,
“Kukšupītes” un “Pitraga kūpinātava”,
kas atrodas Pitragā, Kolkas pagastā.
v Nolēma uzsākt nekustamā īpašuma “Mazšķērpiņi”, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
88500210158, atsavināšanas procesu.
v Nolēma no nekustamā īpašuma “Baložezers” iegūt zāģbaļķus un
sagatavot zāģmateriālus pašvaldības
iestādēm.
v Nolēma nodot nomai nekustamā īpašuma “Brigas” zemes vienības
daļas Nr.38., platība – 0,015 ha, Nr.39,
platība – 0,0132 ha un Nr.40, platība
– 0,0132 ha, īpašuma “Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm” zemes daļu
Nr.2, platība – 0,0132 ha, un slēgt
zemes nomas līgumus uz sešiem gadiem.
v Nolēma nepārņemt pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu
“Nevejas skola” dz. 5.
v Nolēma izteikt 18.02.2021. domes lēmumu Nr.40 “Par pirmpirkuma
tiesības izmantošanu” šādā redakcijā:
“Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma “Jūrnieki”, kadastra Nr. 88620050027, vēl
atdalāmo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 88620050028 (platība
3,442 ha), kuram pēc sadalīšanas kā
patstāvīgam īpašumam piešķirs nosaukumu “Rāmas”, Saunagā, Kolkas
pagastā, Dundagas novadā (turpmāk
– īpašums “Rāmas”).
Īpašuma “Rāmas” pārdevējs
(vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, Dundagas novads).
Īpašuma “Rāmas” atsavināšanas
cena ir 20 000 EUR”.
v Nolēma pieņemt no Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības ziedojumu Kolkas bibliotēkai
– datoru “Capital Neo K” 730 EUR
vērtībā.
v Pilnvaroja šo lēmumu pieņemošās domes sēdes vadītāju parakstīt
nostiprinājuma lūgumu pirkuma līguma Nr.DD-11-1/21/2 nostiprināšanai
zemesgrāmatā.
v Piekrita 2019. gada 8. novembra nomas līguma par nekustamā
īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” lietošanu ierakstīšanai Kolkas
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.100000253847.

30. marta ārkārtas domes
sēdē pieņemtie lēmumi
v Nolēma atbalstīt biedrību
“Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas”” un “Dundangas Sendienas” dalību Latvijas valsts budžeta ﬁnansētās programmas “Ģimenei draudzīga
pašvaldība” atklātā projektu konkursā
nevaldības organizācijām “Ģimenei
draudzīgas vides veidošana”.
v Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2016. gada
28. janvāra saistošajos noteikumos
Nr.4 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā””.
v Nolēma nodot detālplānojuma
nekustamajam īpašumam “Lojas”,
Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas
novadā, projekta redakciju publiskai
apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai.
v Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem “Jaunpipari”, “Piparu mežs”,
“Baltalkšņi”, kas atrodas Dundagas
pagastā, “Liepu iela 4” Dundagā, Dundagas pagastā, un “Buras” Kolkā, Kolkas pagastā.
v Nolēma piešķirt medību tiesības šādos nekustamos īpašumos: “Tagadnes”, kadastra Nr. 88500020090,
4,5 ha un 3,79 ha platībā, “Reņķi”, kadastra Nr. 88500080064, 4,5
ha platībā, “Cieses”, kadastra Nr.
88500150091, 2,0 ha platībā. Uzdeva
informēt nekustamo īpašumu nomniekus par medību nomas izsoles rīkošanu un noslēgtajiem medību tiesību
līgumiem, organizēt medību tiesību
nomas izsoli Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai un
medību tiesību nomas līgumā iekļaut
labvēlīgus nosacījumus lauksaimnieciskajai ražošanai.
v Apstiprināja AS “Swedbank”
piedāvāto galvojuma līguma grozījumu projektu saistībā ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“Piejūra””.
v Nolēma uzsākt atsavināšanas
procesu nekustamā īpašuma “Ievlejas
56” 0,06 ha lielai zemes vienības daļai.
v Nolēma pilnvarot pašvaldības
izpilddirektori parakstīt līgumu par
vasaras estrādes pārbūvi, ietverot
tirdzniecības vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu, pilnā būvprojekta izstrādi saskaņā ar iepirkuma
nolikumam pievienoto projektēšanas
uzdevumu, būvprojektu minimālā sastāvā un autoruzraudzības veikšanu
būvdarbu laikā ar SIA “Campaign” par
līguma summu 11 834 EUR (bez PVN).
v Ievēlēja deputātu Gunti Pirvitu
Attīstības un plānošanas komitejas
sastāvā.
Protokolu pārskatīja sabiedrisko
attiecību speciāliste
Linda Pavlovska-Dišlere
Domes sēžu lēmumi, protokoli
un audioieraksti pieejami
http://www.dundaga.lv/lv/
pasvaldiba/sedes/

Atgādinājums par
nekustamā īpašuma nodokļa
maksājuma termiņiem!
Atgādinām, ka 31. martā bija kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājuma termiņš. Saskaņā ar likumu
“Par nekustamā īpašuma nodokli” NĪN maksājumi veicami
vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 17. maijā, 16.
augustā un 15. novembrī.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības kasē Dundagā
pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 līdz
12.00, Kolkā – pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, bankā, internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv.
Maksājot internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu
par NĪN nomaksu. Jāpārskaita uz kādu no tiem pašvaldības
kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.
Droši un ērti NĪN var nomaksāt portālā
www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa
maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv
iespējams samaksāt arī par citas ﬁziskas vai juridiskas personas īpašumiem.
Aicinām nodokli samaksāt savlaicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas. Maksājuma termiņu kavējumu gadījumā, lai precizētu summu,
lūdzam zvanīt pa tālruni 25446570.
Izmantojiet iespēju saņemt NĪN maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā!
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore
Sintija Gāliņa

Nekustamā īpašuma“Lojas”
detālplānojuma publiskā apspriešana
Saskaņā ar Dundagas novada domes 30.03.2021. lēmumu Nr.77 “Par detālplānojuma nekustamam īpašumam “Lojas”, Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, nodošanu
publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” detālplānojums nekustamajam īpašumam “Lojas” tiek nodots publiskai
apspriešanai.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts
no 12.04.2021. līdz 16.05.2021. (ieskaitot). Detālplānojuma
publiskās apspriešanas sanāksme notiks 21.04.2021. plkst.
17.30 videokonferenču platformā Zoom.
Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 20.04.2021. plkst.
17.00 var nosūtīt pieteikumu uz e-pastu apn@dundaga.lv,
norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi,
uz kuru nosūtīt sanāksmes ielūgumu. Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaistē Youtube platformā Dundagas novada
pašvaldības kontā (precīza saite tiks publicēta pašvaldības
interneta vietnē pirms sapulces sākuma), kā arī sanāksmes
laikā varēs uzdot jautājumus, zvanot uz tālruni 28345638.
Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi detālplānojuma
publiskās apspriešanas laikā sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Dundagas novada pašvaldībai, Pils ielā 5-1, Dundagā,
Dundagas nov., LV-3270; elektroniski parakstīti iesniegumi
nosūtāmi uz elektronisko pastu dome@dundaga.lv vai pašvaldības e-adresi, norādot “Detālplānojums “Lojas””.
Detālplānojuma materiāli papīra formātā pieejami
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas nov., un Kolkas
pagasta pārvaldē “Brigas”, Kolkā, Kolkas pag., Dundagas nov. Informācija pieejama arī publiskajā ārtelpā un
ir apskatāma Mazirbē un Dundagā, elektroniski – vietnēs
www.dundaga.lv, www.kolka.lv, https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_19055.
Konsultācijas attālināti vai, iepriekš piesakoties, klātienē sniedz Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta
Blūma, tālr. 26141096, e-pasts maruta.bluma@dundaga.lv.
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Deputāta pienākumus uzsāk pildīt
Gunta Abaja un Guntis Pirvits
Šā gada 16. un 26. marta sēdēs Dundagas novada vēlēšanu
komisija apstiprināja, ka nākamie, kuriem jāstājas pie deputāta pienākumu veikšanas novada
domē, ir Gunta Abaja, kas pārstāv
vēlētāju apvienību “Mūsu novadam”, un Guntis Pirvits no vēlētāju apvienības “Strādāsim kopā”.
Gunta Abaja un Guntis Pirvits
deputāta pienākumus sāka veikt
ar šā gada 30. marta ārkārtas sēdi.
Vēlēšanu komisija 16. marta sēdē apstiprināja, ka nākamie
deputāti, kuriem jāstājas pie deputāta pienākumu veikšanas, ir

Gunta Abaja, ievēlēta no vēlētāju
apvienības saraksta “Mūsu novadam”, un Ēriks Bērzkalns, ievēlēts
no vēlētāju apvienības “Strādāsim kopā”. Gunta Abaja piekrita
stāties pie deputāta pienākumu
veikšanas novada domē. Pašvaldībā 26. martā tika saņemts deputāta kandidāta Ērika Bērzkalna
rakstveida atteikums sākt pildīt
deputāta pienākumus novada
domē. Vēlēšanu komisija 26. marta sēdē apstiprināja, ka nākamais,
kuram jāstājas pie deputāta pienākumu veikšanas, ir Guntis Pirvits, ievēlēts no vēlētāju apvienī-

bas saraksta “Strādāsim kopā”.
Guntis Pirvits ar 30. marta
ārkārtas domes lēmumu iekļauts
Attīstības un plānošanas komitejas sastāvā, savukārt Gunta Abaja
piekritusi darboties šajā komitejā.
16. martā ārkārtas domes
sēdē tika pieņemts lēmums izbeigt Dundagas novada pašvaldības domes deputātu Madara Burnevica (vēlētāju apvienība “Mūsu
novadam”) un Viļņa Skujas (vēlētāju apvienība “Strādāsim kopā”)
pilnvaras pirms termiņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Linda Pavlovska-Dišlere

Līdz 27. maijam var mainīt savu vēlēšanu apgabalu
Līdz 27. maijam vēlētāji, kas
5. jūnija pašvaldību vēlēšanās
vēlas balsot vēlēšanu apgabalā,
kurā viņiem pieder nekustamais
īpašums, var mainīt savu vēlēšanu apgabalu uz jebkuru citu
vēlēšanu apgabalu, kura administratīvajā teritorijā viņam pieder
likumā noteiktā kārtībā reģistrēts
nekustamais īpašums (izņemot
Rīgu), un reģistrēties balsošanai
tajā. Tāpat vēlētājs pēc vēlēšanu
apgabala nomaiņas uz apgabalu,
kurā tam pieder nekustamais īpašums, var pārdomāt un ir tiesīgs
minētajā laika periodā tikt pārreģistrēts uz vēlēšanu apgabalu,
kurā reģistrēts sākotnēji (uz apgabalu, kurā tam bija reģistrēta
dzīvesvieta šā gada 7. martā).
Šīs tiesības vēlētāji var īstenot:
1) veicot apgabala maiņu elektroniski, Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes interneta vietnē
www.pmlp.gov.lv, kur jāizvēlas epakalpojums “Vēlēšanu apgabala
noskaidrošana un maiņa”;
2) klātienē, iesniedzot attiecīgu iesniegumu jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas
iestādē.
Šajās pašvaldību vēlēšanās
vēlētājiem pirmo reizi būs iespēja balsot jebkurā sava vēlēšanu

apgabala iecirknī, uzrādot vai nu
pasi, vai personas apliecību. Līdz
ar to atšķirībā no iepriekšējām
vēlēšanām katram vēlētājam pa
pastu uz deklarētās dzīvesvietas
adresi vairs netiks sūtīta vēstule ar informāciju, kurā vēlēšanu
iecirknī jābalso. Informāciju par
vēlēšanām no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes saņems tie
vēlētāji, kuriem ir aktivēts oﬁciālās elektroniskās adreses konts.
Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var uzzināt
Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv, sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu
vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes e-pakalpojumā
“Vēlēšanu apgabala noskaidrošana” vai zvanot uz Centrālās
vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni
67049999.
Pašvaldību vēlēšanās katras
pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu
apgabalu. 2021. gada 5. jūnija
pašvaldību vēlēšanas notiks 41
vēlēšanu apgabalā – jaunajās
administratīvajās teritorijās: sešās valstspilsētās un 35 novados. Piemēram, jaunveidojamais
Dienvidkurzemes novads ir viens
vēlēšanu apgabals, un šī novada

vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala
robežās.
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri
bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā
teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz
90 dienas (šā gada 7. martā)
pirms vēlēšanu dienas vai kuriem
attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.
Vēlēšanu iecirkņu darba
laiks pašvaldību vēlēšanu dienā,
5. jūnijā, būs no plkst. 7.00 līdz
20.00. Vēlētāji varēs arī izmantot iespēju nobalsot iepriekš:
v pirmdien, 31. maijā, no
plkst. 16.00 līdz 20.00;
v ceturtdien, 3. jūnijā, no
plkst. 9.00 līdz 16.00;
v piektdien, 4. jūnijā, no
plkst. 13.00 līdz 20.00.
Rīgas pašvaldībā vēlēšanas
šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, tā
turpinās strādāt līdz 2025. gada
vēlēšanām.
Atgādinām, ka līdz 24. aprīlim vēlētāji ārvalstīs var izmantot
iespēju pieteikties balsošanai
pa pastu. Vairāk par šo iespēju
www.cvk.lv.
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PROJEKTI

Dundagas novada pašvaldība regulāri izmanto iespējas sasniegt
Dundagas novada attīstības programmā 2014.–2020. gadam noteiktos
mērķus un izmanto iespējas piesaistīt ﬁnansējumu no Eiropas Savienības struktūrfondiem vai citiem ﬁnanšu instrumentiem.

Ekspozīcija Kolkas Lībiešu saieta namā
Turpinās projekta “Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta
namā” īstenošana. Šī būs pirmā interaktīvā ekspozīcija, kas parādīs lībiešus kā
Latvijas pamattautu. Ekspozīcija mūsdienīgā veidā atainos lībiešu kultūru ne
tikai kā vēstures liecību, bet arī kā mūsdienu Latvijas kultūras sastāvdaļu, izceļot Ziemeļkurzemes lībiešu kultūras spilgtākos vēstures momentus. Projekta
kopējās izmaksas ir 55 123,97 EUR, Dundagas novada pašvaldības līdzﬁnansējums ir 9518,68 EUR. Šobrīd ir noslēdzies projekta pirmais posms, kurā veikta
dizaina izstrāde. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda atbalstu, un ekspozīciju plānots izveidot līdz 2021. gada 1. augustam.

Pārbūve Dundagas pilī
Turpinās projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” īstenošana. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgus kultūras
mantojuma un dabas objektus Ziemeļkurzemē, vienlaikus radot priekšnoteikumus tūrisma plūsmu pieaugumam. Šobrīd Dundagas pils telpu pārbūve
ir pabeigta un ir uzsākta telpu nodošana ekspluatācijā. Būvdarbu kopējās
izmaksas ir 875 040,48 EUR, t.sk. Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF)
ﬁnansējums – 486 815,12 EUR, valsts budžeta ﬁnansējums – 21 477,14 EUR.

Ceļš Mazirbē
Turpinās būvprojekta “Ceļa “Tautas nams – Jūrskola – Zembahi” Mazirbē,
Dundagas novadā, pārbūve” izstrāde, un novada būvvaldē šā gada 24. februārī
saskaņošanai iesniegts būvprojekts minimālajā sastāvā. Būvprojekta izstrādātāji
ir SIA “Global Project”, kopējā līgumcena – 2300,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Ceļa pārbūves izmaksas paredzamas līdz 200 000 EUR, bet precīza summa būs zināma tikai pēc būvprojekta izstrādes un iepirkumu veikšanas.
Lai saņemtu ﬁnansējumu ceļa pārbūvei, novada pašvaldība plāno piedalīties
biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludinātajā atklāta projektu
konkursa Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 43.02.
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”, kur projekta īstenošanai iespējams saņemt maksimālo projekta atbalsta intensitāti – 90%.

Vasaras estrāde Kolkā
Dundagas novada pašvaldībā ir noslēdzies iepirkums “Vasaras estrādes
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ietverot tirdzniecības
vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu, Kolkā”, kurā, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, uzvarēja SIA “Campaign” ar piedāvāto līguma summu
11 834 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Lai saņemtu ﬁnansējumu
projekta īstenošanai, arī ar šo projektu plānots piedalīties biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludinātā atklātā projektu konkursa Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 43.02. “Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”, kur projekta īstenošanai iespējams saņemt maksimālo projekta atbalsta intensitāti – 90%. Šobrīd projekta īstenošanas kopējās izmaksas plānotas līdz 250 000 EUR, tomēr precīzas
summas būs zināmas tikai pēc būvprojekta izstrādes un iepirkumu veikšanas.

Tilts Pils ielā
Dundagas novada pašvaldība 2020. gada sākumā noslēdza līgumu SIA
“BT Projekts” par būvprojekta izstrādi tilta Pils ielā pārbūvei. Šobrīd būvprojekts ir pabeigts un nodots ekspertīzei. Indikatīvās tilta pārbūves izmaksas paredzētas 200 000 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, taču precīza
summa būs zināma tikai pēc iepirkumu veikšanas. Tilta pārbūvei tiks izmantota iespēja saņemt valsts budžeta aizņēmumu investīciju projektu īstenošanai atbilstoši 2021. gada 11. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.104
“Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts
aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” nosacījumiem. Lai nodrošinātu projektam nepieciešamo līdzﬁnansējumu, plānots atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu.
Projektu vadītāja Diāna Kristiņa
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Izstāde “Četras otas”

Grāmatas autors Uldis Auseklis (no kreisās) viesojas Dundagas bibliotēkā 1999. gadā kopā ar rakstniekiem Valdi Rūmnieku un Arnoldu Auziņu. Ciemiņu vidū bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga.
Dundagas bibliotēkā visu
aprīli apskatāma Ulda Ausekļa
bērnu dzejoļu grāmatas “Četras
otas” oriģinālo ilustrāciju izstāde.
2019. gada 23. martā Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā notika dzejnieka
Ulda Ausekļa grāmatas “Četras
otas” (izdevniecība “Latvijas mediji”) atvēršanas svētki.
Bērnu grāmatās paralēli tekstam ļoti būtiska loma ir ilustrācijām. Ja šajās grāmatiņās nebūtu
krāsaino attēlu, tad mazie ķipari
tās rokās nemaz neņemtu. “Četras otas” ir īpaša grāmata – to ir
ilustrējuši četri izcili Latvijas bērnu grāmatu ilustratori. Dzejoļi
veltīti četriem gadalaikiem, un
Uldis Auseklis katram gadalaikam izvēlējies savu otu un mākslinieku. Pavasara zaļā ota pieder
Aleksejam Naumovam. Vasaras

siltums uzticēts dzeltenai otai un
māksliniecei Signei Ērmanei. Rudens bagāto ražu iekrāso oranžā
ota Gundegas Muzikantes rokās.
Savukārt ziemas baltums iesnieg
kopā ar mākslinieci Ilzi Dambi.
Šo divu gadu laikā grāmatai bijis straujš skrējiens – tā tika lasīta
un vērtēta “Bērnu žūrijā”, bet no
grāmatas ilustrāciju oriģināliem
izveidota izstāde, kura apceļo visu
Latviju un tagad piestājusi Dundagas bibliotēkā.
Negribot mēs atkal esam
spiesti sacīt, ka izstādes apskati
apgrūtina valstī noteiktie ierobežojumi. Individuāli atnākot apmainīt grāmatas, jūs varēsiet aplūkot mākslinieku darbus, taču ilgi
uzkavēties bibliotēkas telpās gan
nav ļauts. Tāpēc mēs katru aprīļa
nedēļu virtuāli veltīsim vienam
māksliniekam, lai jūs varētu iepa-

Kā palīdzēt bērnam
izvēlēties profesijas virzienu?
Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”.
“Kā palīdzēt bērnam izvēlēties
profesijas virzienu?” – par šo jautājumu ar vecākiem 4. marta vakarā
tiešsaistē Zoom platformā runāja personības izaugsmes trenere,
biedrības “Jauniešu akadēmija “Pacelt pasauli”” vadītāja Dace BriedeZālīte. Izaugsmes trenere piedāvā
sadarbības iespējas ne tikai skolēnu
karjeras izglītībā, bet arī lasa lekcijas vecākiem un pedagogiem.
Nodarbībā runājām par to, kā
atklāt vecākiem jaunas zināšanas

par saskarsmes veidošanu ar savu
bērnu, balstoties uz bērna personības tipu, kā dot skaidrojumus, kuri
profesiju virzieni varētu būt piemēroti konkrēta rakstura cilvēkiem.
Tika skarti jautājumi par labākas
saskarsmes veidošanu starp vecākiem un bērnu, sarunājoties par
nākotnes plāniem.
Dundagas vidusskolas 13 vecākiem kopā ar bērnu pēc iepriekšējās
vienošanās bija iespēja individuāli
konsultēties pie izaugsmes treneres.
Paldies vecākiem par dalību un
atbalstu!
Pedagoģe, karjeras konsultante
Inese Freimute

Mākslinieks Aleksejs Naumovs Dundagas bibliotēkā
2016. gada aprīlī J. Zvirgzdiņa grāmatas “Ahoi! Plūdi Daugavā”
ilustrāciju izstādē.

zīt viņa daiļradi. Savukārt gadalaiku krāsu otas ir nodotas mūsu
Dundagas sākumskolas bērniem.
Viņi kopā ar klašu audzinātājām
iepazīs Ulda Ausekļa dzejoļus un
zīmēs savas ilustrācijas. Pavasara zaļā ota nodota 3.a klasei un

skolotājai Jolantai Ģērmanei, bet
ar vasaras dzelteno otu darbosies
3.b klase kopā ar savu skolotāju
Vēsmu Frišenfeldi. Bagāto rudeni
ar oranžās otas triepieniem zīmēs
4.b klase un skolotāja Aija Heinsberga. Bet pavisam nesenos ziemas priekus atmiņā varēs atsaukt
skolotāja Marita Čaunāne un 4.a
klase. Un visa noslēgumā ļoti ceram uz bērnu darbu izstādi, kuru
virtuāli varēsim piedāvāt apskatīt

arī pašiem māksliniekiem. Esam
uzrunājuši mākslinieci Signi Ērmani un ceram uz tikšanos ar viņu
Zoom platformā, to īpaši piedāvājot Dundagas vidusskolas 11. un
12. klases skolēniem, kuriem viena no mācību tēmām ir grāmatu
graﬁka.
Uz tikšanos vēl pavasara zaļās
otas triepienā!
Centrālās bibliotēkas vadītāja
Ruta Emerberga

Par mācību procesa organizēšanu
novada vispārizglītojošās skolās
Mācību ilgstoša norise attālinātā formātā ir radījusi pamatotu satraukumu par izglītības
kvalitāti. To visu laiku apzinājušies arī valsts izglītības nozares
vadītāji. Tādēļ, neraugoties uz
epidemioloģiskajiem riskiem,
kas ir daudz spēcīgāki par riskiem, kādi bija pirms gada, mācību darba organizācijā ieviests
reģionālais princips.
Tas nozīmē, ka epidemioloģiski drošākajos novados, izvērtējot situāciju, tiek radīta iespēja
mācīties klātienē. Šobrīd Dundagas novads ir iekļauts epidemioloģiski drošo pašvaldību sarakstā
un ir paplašināts skolēnu loks,

kas var mācīties klātienē Dundagas vidusskolā un Kolkas pamatskolā.
Par prioritārām skolēnu grupām, kas var mācīties klātienē,
uzskata sākumskolas jeb 1.–6.
klašu skolēnus un 12. klašu skolēnus. Sākumskolas audzēkņi
prioritārajā grupā iekļauti tādēļ,
ka viņu vajadzību būt pastāvīgā
saskarsmē ar vienaudžiem un
skolotāja personību uzskata par
būtisku nepieciešamību bērnu
attīstībā, savukārt 12. klases skolēni prioritārajā grupā iekļauti
tādēļ, ka jārod iespēja nostiprināt zināšanas un prasmes pirms
valsts pārbaudījumiem, kas pa-

vērs iespēju veiksmīgi startēt nākamajā izglītības pakāpē.
7.–11. klašu skolēniem tiek
nodrošinātas gan klātienes mācības, gan attālinātā mācīšanās.
Precīzu informāciju par klātienes mācību norises kārtību
skolēniem sniedz klašu audzinātāji, bet vecākiem tā pieejama
jau zināmajos veidos – e-klasē,
WhatsApp vidē.
Tajā pašā laikā turpinām ievērot epidemioloģiskās drošības
pasākumus, lai kaut nedaudz attālinātu saslimšanu, kuras sekas
neviens nespēj paredzēt.
Novada pašvaldības izglītības
speciālists Dinārs Neifelds
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Brīvā laika pavadīšanas centra pārsteigums 8. martā

FOTO: IEVA KRISTIŅA

Jau piekto gadu “...tik dēļ
jums, daiļās dāmas, dēļ jums...”
BLPC rīkoja pasākumu par godu
Starptautiskajai sieviešu dienai.
Tā kā šis laiks mūs ierobežo, izvēlējāmies citu veidu, kā pārsteigt.
Sešās pieturvietās ar valdzinošu
muzikālu pārsteigumu priecēja
Māris Blāze. Īpaši sirsnīgs noslēgums pārsteigumam bija VSAC
“Kurzeme” ﬁliāles “Dundaga” pa-

galmā, jo iemītnieku neviltotais
prieks un sajūsma sasildīja ikvienu.
Pateicamies z/s “Pūpoli” saimniekam Edgaram par “braucošās
skatuves” vadīšanu un mūsu sagādāto ziedu šarmanto pasniegšanu, jo bez ziediem 8. martā nu
nekādi!
Brīvā laika pavadīšanas centra
administratore Ieva Kristiņa

Radošā rosība un klusums “Mājās”
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Rudenī uzsākām projektu
“Vēlreiz alfabēts”, kurā bērni darbojās ar Ineses Zanderes dzejoļiem, spēlēja “Burtu gliemezīti”
un “Burtošanas čempionātu”.
Jāpiebilst, ka katrs dzejolis ir veltīts kādam alfabēta burtam. Dzejoļu daļā par izteiktu līderi kļuva
Edgars Dišlers. Viņa centība bija
nepārspējama! Edgaram cītīgi
sekoja Vanesa Gorbunova. Trešā
čaklākā bija Estere Tomeijere.
“Burtošanas čempionāts” arī tika
spēlēts, bet par vienu no visiemīļotākajām spēlēm kļuva “Burtu
gliemezītis”.
Sadarbībā ar Dundagas luterāņu draudzi rudens beigās tapa
Ziemassvētku apsveikumi VSAC
“Kurzeme” Dundagas ﬁliāles iemītniekiem. Katrs saņēma pa košam bieza papīra Ziemassvētku
bumbulim, ko varēja uzkarināt arī
eglītē.
2021. gads “Mājās” sākās ar
klusumu – “Mazā skola” uz gandrīz trim mēnešiem bija slēgta.
2020. gada pavasarī, kas arī bija
klusuma periods, sadarbībā ar
nodibinājumu “Talsu novada
fonds” tapa projekts “Esi MĀJĀS
Dundagā!”. Tas tika iesniegts Jaunatnes starptautisko programmu

aģentūras programmā “Eiropas
solidaritātes korpuss” kā brīvprātīgo darba projekts un pērnā gada
jūlijā tika apstiprināts. Tiesa, tam
bija jāsākas 2020. gada decembrī, bet Covid-19 ierobežojumu
dēļ projekts tika pārcelts uz 2021.
gada decembri. Ceram, ka tad būs

iespēja to uzsākt.
Projektā paredzēts, ka vairāki
jaunieši no citām valstīm “Mājās”
apgūs komunikācijai pašas noderīgākās frāzes latviešu valodā,
varbūt arī ko vairāk, uzlabos savas angļu valodas prasmes, jo tā
būs saziņas valoda, iepazīs mūsu

apkārtni un Latviju, latviešu un
lībiešu kultūru. Bez tam viņi darbosies arī ar centriņa bērniem
radošās darbnīcās, iepazīstinās ar
savu valsti, tās valodu un kultūru.
Projekts ilgs gadu.
Savukārt 2021. gada martā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai ir sagatavoti
un iesniegti dokumenti biedrības akreditācijai, lai tā saņemtu
Kvalitātes zīmi un tiktu iekļauta
starptautiskajā jauniešu brīvprātīgā darba datu bāzē un uz šejieni
kā brīvprātīgie varētu braukt citu
valstu jaunieši.
2021. gada 7. martā SIF konkursā “Ģimenei draudzīgas vides
veidošana” biedrība ir iesniegusi
projekta “Godinām ģimeniskās
vērtības Dundagā!” pieteikumu.
Paredzēts, ka projekts tiks īstenots no 2021. gada 1. jūnija līdz
31. oktobrim. No 1. jūnija līdz 31.
augustam “Mājās” notiks dažādas
radošās darbnīcas bērniem, bet
no 1. augusta līdz 31. oktobrim
Brīvā laika pavadīšanas centrā –
apmācības ģimenēm. Šim projektam ir 100% valsts ﬁnansējums.
Projektu konkursa rezultāti būs
zināmi maijā.
Konkurence ir ļoti sīva, jo projekta pieteikumus uz SIF izsludināto konkursu ir iesnieguši 186

pretendenti. Kā atzīst fondā, vēl
lielāku aktivitāti tas ir pieredzējis
vien 2016. gadā, kad bija iesniegts
261 pieteikums.
Atgriežoties pie 2020. gada
pavasara, jāpiebilst, ka, gatavojoties 2021. gada LEADER projektu
konkursam, tika uzrakstīta un
noslīpēta apmācību programma
bērniem un vecākiem. Esam gatavi piedalīties! Jāgaida tikai, kad
atbilstošais konkurss tiks izsludināts.
Parasti reizi nedēļā priekšpusdienā “Mājās” pulcējās māmiņas
ar saviem mazuļiem, taču pērn
tas notika tikai janvārī, februārī
un pašā marta sākumā, bet šogad
drošības dēļ šīs tikšanās vēl nav
atsākušās.
No 29. marta centriņš, ievērojot visus drošības noteikumus,
darbojas. Bērnu skaits gan ir stingri ierobežots.
Dundagas bērnu dienas centrs
“Mājas” var darboties, pateicoties
Dundagas novada domes atbalstam. Arī pērn deputāti vienbalsīgi atbalstīja ieceri iekļaut 2021.
gada budžeta projektā ﬁnansējumu 15 984 eiro “Mājām”. Paldies
par uzticēšanos!
Dundagas bērnu
dienas centra “Mājas” vadītāja
Diāna Siliņa
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Par Dundagas novada teritorijas plānojumu
Turpinot novada teritorijas plānojuma izstrādi, esam
jūs informējuši, ka 2020. gada
26. oktobrī Dundagas novada
pašvaldība saņēma atbildes
vēstuli no Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM).
Vēstulē bija noteikts, ka
“Aizsargjoslu likums” pieļauj
krasta kāpu aizsargjoslas sašaurināšanu no 300 līdz 150
metriem, īpaši aizsargājamo
biotopu atrašanās ir obligāti jāizvērtē un jāiekļauj krasta kāpu
aizsargjoslā ne mazāk kā 300 m
platā joslā. VARAM ir uzsvērusi,
ka likums nenosaka maksimālo
krasta kāpu aizsargjoslas platumu, tā noteikšana ir vietējās
pašvaldības kompetencē. Līdz
ar to, ietverot īpaši aizsargājamos biotopus un ņemot vērā
vēsturisko apdzīvojuma struktūru, krasta kāpu aizsargjoslas

platums ciemā var būt arī 300
un vairāk metru.
Dundagas novada pašvaldība, ņemot vērā VARAM vēstulē
norādīto, turpināja teritorijas
plānojuma izstrādi, veidojot
krasta kāpas aizsargjoslu pēc izklāstītajiem nosacījumiem. Pēc
Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtajiem datiem par piekrastē esošajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem plānojumā tika
attēlota krasta kāpu aizsargjosla
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastē. Tā tika nosūtīta izvērtēšanai Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālajai vides
pārvaldei un Dabas aizsardzības
pārvaldes Kurzemes reģionālajai administrācijai.
Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvalde atkārtoti norādīja, ka būtu
jāpārskata piekrastes ciemu
robežas. Dundagas novada pie-

Dzimtsarakstu nodaļa informē
v Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2021. gada sniegainajā martā reģistrēti pieci jaundzimušie – viens zēns (dzimis
februārī) un četras meitenes. Puisim dots spēcīgs vārds – Pēteris, bet meitenēm skaisti vārdi – Emma, Elza Kristiāna, Sabīne un
Lauma. Bērni vecākiem ģimenē ir otrie, trešie un ceturtie, līdz ar
to palielinās daudzbērnu ģimeņu pulciņš mūsu novadā! Salīdzinot
ar 2020. gada martu, šogad reģistrēto bērnu skaits ir palielinājies
par diviem jaundzimušajiem, jo pērn martā bija dzimušas trīs meitenes.
Apsveicam jaunās ģimenes ar bērna dzimšanu!
v Martā Dundagas pilī svinīgā ceremonijā liecinieku klātbūtnē laulību noslēdza viens pāris.
v Dundagas novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo nereģistrētā laulībā un kuriem ir ar paternitāti atzīts bērns/bērni, līdz 14. aprīlim
ir iespējams iesniegt iesniegumu laulības reģistrācijai 15. maijā.
Svinīgā laulības reģistrācija ir bez maksas (jāsamaksā tikai valsts
nodeva 14.00 eiro). Lūdzu savlaicīgi iesniegt iesniegumu laulības
reģistrācijai un nodot to personīgi Dzimtsarakstu nodaļā (pieteikties pa tālruni 29155450) vai iesniegt, parakstītu ar e-parakstu,
vietnē www.latvija.lv.
v Turpinot tradīciju, aprīlī dimanta kāzu jubilejas pabalstu no
pašvaldības saņēma laulātais pāris Ilga un Juris Apiņi (abu deklarētā dzīvesvieta ir Dundagā).
v Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļa joprojām lūdz pieteikties pārus, kas ir deklarēti Dundagas novadā un kam šajā gadā
ir 50, 55, 60, 65 un 70 gadu kāzu jubileja!
v Martā mūžībā aizgājuši septiņi Dundagas pagasta iedzīvotāji:
Dzidra Bogdanoviča (dzim. 1940. gadā);
Egons Jankevics (dzim. 1933. gadā);
Rota Mierkalne (dzim. 1962. gadā);
Jānis Rēboks (dzim. 1926. gadā);
Valda Šneidere (dzim. 1953. gadā);
Klaudija Šuke (dzim. 1929. gadā);
Aija Upīte (dzim. 1948. gadā).
Izsakām līdzjūtību aizgājēju ģimenēm.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ginta Pļaviņa

krastes ciemu teritoriju robežas
pašlaik esot noteiktas tā, ka tajos iekļautas arī plašas neapbūvētas teritorijas. Ciemu robežās
esot iekļautas plašas teritorijas
ar neapbūvētiem zemesgabaliem, kas atrodas krasta kāpu
aizsargjoslā.
Arī Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā
administrācija atkārtoti lūdza
pārskatīt un izvērtēt esošās piejūras ciemu robežas un lemt par
robežu maiņu, samazinot piejūras ciemu teritorijas.
Abas institūcijas iebilda attēlotajai krasta kāpu aizsargjoslai, kas, viņu ieskatā, ir attēlota par mazu. Turpmākajā
plānošanas procesā aicinājām
uz sarunu Dabas aizsardzības
pārvaldes Kurzemes reģionālās
administrācijas vadību. Pēc sarunas esam sagatavojuši vēstuli VARAM tālākam krasta kāpas

noteikšanas metodikas skaidrojumam.
“Aizsargjoslu likums” nosaka
dažādu pieeju krasta kāpu aizsargjoslas noteikšanai un pielietojumam pilsētās un pavisam
citādāku ciemos. Pilsētās likums
paredz to ne mazāku par 150
metriem, obligāti iekļaujot īpaši aizsargājamos biotopus, bet
ciemos – 150 metrus, obligāti
iekļaujot īpaši aizsargājamos
biotopus un ņemot vērā vēsturisko apdzīvojuma struktūru.
Tomēr likums pilsētās paredz
izņēmumu, kad ēku un būvju
celtniecība vai paplašināšana ir
atļauta, ja tas paredzēts vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā un notiek pilsētas teritorijā
un šīs darbības ir saskaņotas ar
attiecīgo Valsts vides dienesta
reģionālo vides pārvaldi.
Ņemot vērā iedzīvotāju interesi par krasta kāpu aizsargjos-

las saglabāšanu vismaz esošajā
Kolkas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajā apjomā, marta
sākumā atkārtoti virzījām jautājumu izskatīšanai Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības
valdes sēdē. Sēdes dalībnieki
vienojās par viedokli, ko paust
Saeimas komisijā, kas skatīja
“Aizsargjoslu likuma” grozījumus. Tika virzīts priekšlikums
krasta kāpu aizsargjoslas attēlošanai, neietverot īpaši aizsargājamos biotopus.
Biotopu kartēšanas rezultāti
ir neprognozējami un to robežas
nosacīti bieži mainās. Biotopu
kartēšanas radīto izmaiņu dēļ
veidojas situācija, kad pašvaldības spēkā esošais teritorijas
plānojums vairs neatbilst likuma nosacījumiem.
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja
Maruta Blūma

Mājas kafejnīcu dienas šogad būs!
Mājas kafejnīcu dienas (MKD) Latvijā kļuvušas
populāras, tās notiks vairāk nekā 30 reģionos līdz
pat rudenim. Ja epidemioloģiskā situācija valstī
atļaus, tieši mūsu mājas kafejnīcas Lībiešu krastā
(no Ģipkas līdz Ovišiem) un Dundagas novadā 5.
un 6. jūnijā būs tās, kas atklās MKD maratonu.
Katrs, kurš vēlas, neatkarīgi no tā, ir vai nav
reģistrēts PVD, VID, šajās dienās savā sētā vai citā
novada objektā/vietā var piedāvāt savus īpašos
ēdienus, dzērienus, našķus, kā arī demonstrēt savas amata prasmes u.tml., reklamējot savu produkciju, pārliecinoties par tās pievilcību vai vienkārši
kopā ar apmeklētājiem, radiem un draugiem svinot
kafejnīcu dienas novadā un īpaši Lībiešu krastā. Aicinām dalībniekus pieteikties līdz 21. aprīlim, nosūtot izpildītu anketu Dundagas Tūrisma informācijas
centram uz e-pastu tic@dundaga.lv. Jautājumu gadījumā zvanīt uz tālruni 29444395.
Lai dalībnieki varētu atbilstoši sagatavoties,
maijā tiks organizētas tiešsaistes mācības.
MKD pieredze ir aizgūta no Igaunijas, kur šādi

svētki notiek reizi gadā dažādos reģionos, ir labi
iecienīti un līdzinās ģimenes dārza svētkiem, uz kuriem sabrauc draugi un radi un visi ciemiņi ir mīļi
gaidīti. Šī ir jūsu iespēja izmēģināt, kā tas ir – veidot
savu kafejnīcu!
Šogad mūsu Mājas kafejnīcu dienas ir paredzētas 5. un 6. jūnijā. Taču, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, dalībniekiem jārēķinās, ka MKD
var tikt pārceltas uz 11. un 12. septembri, ja valstī
jūnija sākumā vēl nebūs atļauti šāda veida pasākumi. Esam gatavi abiem variantiem!
Pasākuma organizēšanā piedalās arī LLTA “Lauku ceļotājs” un Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra (LIAA). Atbalsta Zemkopības ministrija.
Kolkas Lībiešu saieta nama vadītāja
Ilze Iesalniece-Brukinga

Anketa pieejama: https://www.dundaga.lv/lv/dundaga/aktualitates/majas-kafejnicu-dienas-sogad-bus/.
Kādas izskatījās Mājas kafejnīcu dienas Lībiešu krastā un Dundagas novadā 2019. gadā, var aplūkot šeit:
https://www.celotajs.lv/lv/conf/MKD-0106/info?11.
Kā kafejnīcas pērn organizēja Skujenē, skatieties šeit:
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/amatas-novada-skujenes-viedaja-ciema-majrazosana-plaukst-un-zel.a371779/.

Aicina darbā sporta skolotāju
Dundagas novada pirmsskolas izglītības iestāde
“Kurzemīte” aicina darbā sporta skolotāju.
Vakance: sporta skolotājs (profesijas kods 234203).
Darba pienākumi: vadīt, plānot un organizēt
sporta nodarbības, ņemot vērā bērnu vecumu,
veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti; organizēt sporta aktivitātes, svētku pasākumus, sadarboties ar bērnu vecākiem.
Prasības kandidātam: augstākā pedagoģiskā
izglītība un sporta skolotāja kvaliﬁkācija; valsts valodas prasme augstā līmenī, spēja strādāt komandā. (Ministru kabineta noteikumi Nr.569, Rīgā,

2018. gada 11. septembrī, punkts 5.5.)
Piedāvājums: pilna slodze (40 stundas nedēļā)
ar 01.09. 2021.
Darba samaksa: pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Rīgā, 2016. gada 5. jūlijā.
Pieteikšanās: gaidīsim jūsu CV un pieteikumu
e-pastā bernudarzs@dundaga.lv līdz šā gada
15. maijam.
Tālrunis sīkākai informācijai: 29245414.
Pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte”
vadītāja Rudīte Baļķīte

DUNDADZNIEKS

2021. gada APRĪLIS

Kas man jāzina PIRMS vakcinēšanās?

Vakcinējies
un pasargā sevi
no Covid-19!

+
Lai iegūtu imunitāti pret
Covid-19, vakcinācija ir jāveic
divas reizes.
Ārsts Jums pastāstīs, cik ilgs
laiks ir nepieciešams starp
abām vakcinācijas reizēm.

Kas ir Covid-19?

Var pazust garša vai oža.
Dažiem cilvēkiem var būt vēl
nopietnāki slimības simptomi.
Gados vecākiem cilvēkiem un
cilvēkiem ar hroniskām slimībām
slimība var noritēt smagi.

SVARĪGI!

Īpaši svarīgi tas ir gados
vecākiem cilvēkiem un
cilvēkiem ar hroniskām
slimībām.

Vakcinēšanās ir drošs veids,
kā pasargāt sevi no smagākas
saslimšanas ar Covid-19.

Vakcīnas pret
Covid-19
atbilst zāļu
drošuma,
iedarbības
un ražošanas
prasībām.

Cilvēki ir sūdzējušies par
nogurumu, galvassāpēm,
muskuļu un locītavu sāpēm.

Pēc Covid-19 vakcīnas ir
iespējamas īslaicīgas
sāpes un pietūkums
injekcijas vietā.

Var būt reibonis vai slikta
dūša. Visbiežāk sāpes un
nepatīkamās sajūtas ir vieglas
un pāriet dažu dienu laikā.

2.

Jāietur
2 metru
attālums
no citiem
cilvēkiem.

Sabiedriskajās
telpās jānēsā
mutes un
deguna
aizsegs.

3.

Arī pēc
vakcinēšanās
regulāri
jāmazgā
rokas.

T A S J Ā D A R A L Ī D Z B R Ī D I M , K A D V Ī R U S A I Z P L AT Ī B A B Ū S M A Z I N Ā J U S I E S

Kur es varu iegūt vairāk informācijas?
Neskaidros
jautājumus
uzdodiet
ārstam pirms
vakcinācijas!

Visas pamatprasības zāļu
reģistrēšanai
ir ievērotas.

Vairāk par vakcīnām varat izlasīt interneta
vietnē: www.spkc.gov.lv sadaļā
“Vakcīnas pret Covid-19”

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds

I E G U L D Ī J U M S

Izsoles
datums

Objekta atsavināšanas/iznomāšanas paņēmiens

Iznomājamais/atsavināmais objekts

Pārdošana
vai noma

Nosolītā cena

19.02.2021.

rakstiska izsole

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8850 020 0244 8016 “Saules iela 16”
trešā izsole

nomas tiesību
izsole

nav pieteicies
neviens dalībnieks

rakstiska izsole

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8850 020 0244 8017 “Saules iela 16”
trešā izsole

nomas tiesību
izsole

nav pieteicies
neviens dalībnieks

rakstiska izsole

Dzīvokļa īpašums “Baltā skola” dzīvoklis Nr. 3
trešā izsole

NĪ pārdošana

1 300 €

rakstiska izsole

Dzīvokļa īpašums “Baltā skola” dzīvoklis Nr. 4
trešā izsole

NĪ pārdošana

nav pieteicies
neviens dalībnieks

rakstiska izsole

Nekustamais īpašums “Liepu iela 5”
trešā izsole

NĪ pārdošana

2 333 €

rakstiska izsole

Nekustamais īpašums “Pāces iela 2A”
trešā izsole

NĪ pārdošana

2 500 €

rakstiska izsole

Nekustamais īpašums “Ādas bāze”
pirmā izsole

NĪ pārdošana

nav pieteicies
neviens dalībnieks

rakstiska izsole

Nekustamais īpašums “Ādas bāze”
otrā izsole

NĪ pārdošana

2 100 €

rakstiska izsole

Dzīvokļa īpašums “Baltā skola” dzīvoklis Nr. 4
ceturtā izsole

NĪ pārdošana

nav pieteicies
neviens dalībnieks

rakstiska izsole

Nekustamais īpašums “Jauncelmi”
pirmā izsole

NĪ pārdošana

1 701 €

rakstiska izsole

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8850 020 0244 8016 “Saules iela 16”
ceturtā izsole

nomas tiesību
izsole

nav pieteicies
neviens dalībnieks

rakstiska izsole

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8850 020 0244 8017 “Saules iela 16”
ceturtā izsole

nomas tiesību
izsole

nav pieteicies
neviens dalībnieks

09.04.2021.

Ejot uz vakcinācijas vietu,
uzvelciet apģērbu, kas ļauj
viegli piekļūt plecam.

Cilvēku organisms pēc
vakcīnas un zāļu saņemšanas var reaģēt dažādi.

PĀRSKATS PAR IZNOMĀTAJIEM UN PĀRDOTAJIEM PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMIEM

05.03.2021.

Vakcinācijas apliecību
saglabājiet līdz nākamajai
vakcinācijas reizei un
arī pēc tam.

1.

Vai vakcīna ir droša?
Vakcīnas pret
Covid-19 ir
izstrādātas
un rūpīgi
pārbaudītas,
tāpat kā citas
zāles.

Vakcīnu pret Covid-19
ievada plecā.

S A Z I N I E T I E S A R Ā R S T U, JA O R GA N I S M A R E A KC I JAS N E PĀ R I E T
1 - 3 D I E N U L A I K Ā . Ā R S T S D O S PA D O M U, KO DA R Ī T TĀ L Ā K .

Ļoti smagos slimības gadījumos
pacienti var arī nomirt.

Vai vakcīna var pasargāt mani no Covid-19?

Vakcinējoties Jūs saņemsiet
vakcinācijas apliecību.

Kas man jāzina PĒC vakcinēšanās?

Šīs slimības pazīmes ir klepus,
augsta temperatūra, drudzis.

Covid-19 ir slimība,
kuru izraisa jauns
koronavīruss.
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Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 2021.gada sēdes protokolus pārskatīja Inga Ralle
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Dundagas novada aktīvākā
iedzīvotāja izaicinājums turpinās!

Jau kuro gadu aicinām ikvienu
aktīvi pavadīt brīvo laiku, piedaloties
Dundagas novada aktīvākā iedzīvotāja četros izaicinājuma posmos.
Pirmais jeb ziemas posms norisinājās
no 10. februāra līdz 10. martam. Sportot gribētājiem skrienot, slēpojot un
pastaigājoties izdevās kopā pieveikt
2756,62 kilometrus. Par dalību ziemas posmā elektroniski tika nosūtītas
pateicības, kurās bija minēti ne tikai
kopā, bet arī individuāli sakrātie kilometri. Visaugstāko rezultātu sasniedza
Diāna Kristiņa, pieveicot 411 kilometrus, savukārt Dinai Kristiņai bija otrs labākais rezultāts – 321 kilometrs. Edijs
Tropiņš ar 313 veiktiem kilometriem
uzrādīja trešo labāko rezultātu. Paldies
arī visiem pārējiem, kuri piedalījās šajā
izaicinājuma posmā: Montai Zūbergai,
Leldei Bēķei, Ansim Zaueram, Ingai Bēķei, Ansim Zadiņam, Astrai Langzamai,
Jānim Langzamam, Dinijai Fīrmanei un
Francim Blūmentālam.
1. aprīlī sāksies izaicinājuma pavasara posms. Visu aprīli, skrienot,
nūjojot vai braucot ar divriteni, veselīgi un sportiski izbaudīsim ilgi gaidīto
pavasari. Arī šajā posmā visi savāktie
kilometri tiks summēti kopā. Priecāsimies, ja iesaistīsiet savus draugus un
ģimenes locekļus.
Lai izdodas pārspēt sasniegtos
rekordus ziemas posmā! Uz tikšanos
pavasara izaicinājumā!
Sporta organizators
Edgars Tīfentāls

Akcija “Pēdas sniegā”
Lai mazinātu klimata pārmaiņas un vides piesārņojumu, PII
"Kurzemīte" mazā ekopadome
aicināja visus pirmsskolas darbiniekus ikdienā pārvietoties videi
draudzīgā veidā – mazāk izmantot
mašīnas, vairāk staigāt kājām. Akcija "Pēdas sniegā" norisinājās no
26. janvāra līdz 31. martam.
Ekopadomes pārstāvji Mārtiņš,
Oskars, Marija un Elizabete novēroja, ka mašīnām no izpūtējiem nāk
ārā nelabas gāzes, tāpēc kājām nākt
uz bērnudārzu ir veselīgāk – tad vaigi kļūst sārti un var elpot svaigu gaisu. Vispirms mazā ekopadome izdomāja akcijas nosaukumu, tad zīmēja
rosinošus plakātus, lai pievērstu ies-

tādes darbinieku uzmanību.
Akcijā piedalījās PII "Kurzemīte" 26 darbinieki. Krustu šķērsu
tika izstaigāti tālāki un tuvāki Dundagas ceļi un takas. Akcijas laikā
kopā tika noieti 3283,98 kilometri. Visaktīvākais darbinieks nogāja
551,72 kilometrus! Aktīvākos akcijas dalībniekus gaida pārsteigums
no ekopadomes.
Ar ekopadomes vecāku atbalstu akcijas laikā tapa īpaša PII "Kurzemīte" EKO uzlīme, kuru turpmāk
saņems ikviens, kurš iesaistīsies
pirmsskolas rīkotajās eko aktivitātēs.
Vadītājas vietniece izglītības
jomā Inga Blūmentāle

Kolkas bibliotēkai uzdāvina datoru
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības aicinājumam ziedot datorus Latvijas
bibliotēkām atsaucies arī kāds privāts ziedotājs. Andris Nīmanis iegādājies jaunu datoru komplektu
un ziedojis to Dundagas novada
Kolkas pagasta bibliotēkai.
Biedrība gada sākumā publiski aicināja palīdzēt bibliotēkām
atjaunot datortehniku un ziedot
lietotus datorus, kas ir labā darba kārtībā. Pēc šīs ziņas ar biedrību sazinājās un datorus ziedoja
vairāki uzņēmumi, pirmo reizi
saņemts arī privātpersonas dāvinājums.
Karina Pētersone, LNB Atbalsta biedrības direktore: “Izrādījās, ka šāds aicinājums ir ļoti

svarīgs – bibliotēkām mūsdienīgas datortehnikas jautājums ir
aktuāls, savukārt uzņēmējiem
un sabiedrībai ir vēlēšanās un
iespējas bibliotēkas atbalstīt.
Mūsdienīga bibliotēka vairs nav
iedomājama bez atbilstošas datortehnikas. Paldies ziedotājam,
kurš izvēlējās atbalstīt nelielu, no
lielākām pilsētām attālāku bibliotēku, bet tāpēc īpaši nozīmīgu
vietējai sabiedrībai un tūristiem,
jo Kolka ir iecienīts galamērķis.”
Kolkas pagasta bibliotēkas
vadītāja Olita Kalna: “Bibliotēkās
datori ir nepieciešamība gan bibliotekāriem, gan apmeklētājiem.
Diemžēl bieži datortehnika nolietojas ātrāk, nekā to ir iespējams
atjaunot. Tāpēc šis ziedojums

sagādāja patiesu prieku! Jaunais
dators palīdzēs bibliotēkai strādāt ātrāk, kvalitatīvāk, nodrošinot apmeklētājus ar nepieciešamo. Sirsnīgs paldies ziedotājam
un LNB Atbalsta biedrībai par negaidīto pārsteigumu! Prieks rada
prieku!”
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība dažādos
veidos atbalsta Latvijas bibliotēkas, viens no tiem ir palīdzība
atjaunot datoru iekārtas. Uzņēmumi, kuri regulāri maina datortehniku, aicināti sazināties ar
biedrību un ziedot lietotos datorus un monitorus bibliotēkām.
Informāciju sagatavojusi
Sanita Kitajeva,
LNB Atbalsta biedrības pārstāve

Apsveicam Dundagas
vidusskolas 11. klases
skolēnu RALFU DUBOVIČU
un darba vadītāju, vēstures
skolotāju LĪVU IRBI ar iegūto
II pakāpes diplomu
2021. gada Kurzemes reģiona
skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē vēstures un arheoloģijas nozarē!
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