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1. VI vēlēsim Dundagas novada Domi!
Klāt pašvaldību vēlēšanas. Pilngadīgie Dundagas novada iedzīvotāji var doties balsot uz to vēlēšanu iecirkni, kurā ir reģistrēti.
Mūsu novadā būs 5 iecirkņi: Dundagas pilī, Mazirbes skolā, Vīdales skolā, Kaļķu Vārpniekos un Kolkas tautas namā. Novadā ir reģistrēti 5 deputātu kandidātu saraksti: Kopsolis, Mūsu novadam, Novadnieki, Mēs varam un
Strādāsim kopā. Pavisam pieteikti ir 50 deputātu kandidāti, no kuriem novada domē var
ievēlēt tikai 9.
Vēlēšanu dienā visi vēlēšanu iecirkņi būs
atvērti no plkst. 7.00 līdz 22.00. Tiem vēlētājiem, kas vēlēšanu dienā nevarēs doties uz
vēlēšanu iecirkņiem, ir iespēja nobalsot 3
dienas iepriekš visos iecirkņos
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību
vēlēšanās.
27. V no plkst. 16.00 līdz 20.00; 28. V no
9.00 līdz 13.00; 29. V (iepriekšējā balsošana)
no 17.00 līdz 20.00; 30. V (iepriekšējā balsošana) no 9.00 līdz 12.00; 31. V (iepriekšējā balsošana) no 10.00 līdz 16.00; 1. VI (vēlēšanu
diena) no 7.00 līdz 22.00.
Jaunums! Šajās pašvaldību vēlēšanās var
doties balsot gan ar pasi, gan ar personas
identifikācijas karti. Autovadītāja apliecība
balsošanai gan nederēs!
Ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem un
viņu priekšvēlēšanu programmām var iepazīties mūsu laikrakstā, Centrālās vēlēšanu
komisijas (CVK) interneta lapā, kā arī visos
vēlēšanu iecirkņos no 27. V līdz 1. VI. Iecir-

kņu darba laiki būs izlikti pie iecirkņiem,
publicēti novada domes interneta lapā, kā
arī CVK tīmekļa lapā.
Nobalsot varēs arī dzīvesvietā, pirms tam
iesniedzot vēlēšanu komisijai rakstisku pieteikumu, norādot: vārdu, uzvārdu, personas
kodu, atrašanās vietas adresi, neierašanās
iemeslu (pieļaujami divi — veselības stāvokļa
dēļ vai ja ir slimnieka kopējs), datumu, parakstu. Pieteikuma veidlapas dabūjamas vēlēšanu iecirkņos, novada domē, internetā, un
tie jāiesniedz līdz 1. VI plkst. 12.00.
Ievērojiet! Balsojot no vēlēšanu komisijas
izsniegtajām 5 vēlēšanu zīmēm ir jāizvēlas
tikai viens saraksts! Izvēloties sev pieņemamo deputātu kandidātu sarakstu, par katru
tajā esošo kandidātu tiek nodota 1 balss. Vēlēšanu zīmē ir iespējams izdarīt atzīmi «+»,
ja īpaši atbalstāt šo kandidātu, un svītrot kādu no sarakstā esošajiem, ja neatbalstāt. Atzīmes «+» un svītrojumi pēc balsojumu apkopošanas var mainīt kandidātu kārtas numuru, kam savukārt var būt nozīme, lai iekļūtu novada domē.
Par visu neskaidro, arī par savu vēlēšanu
iecirkni, var jautāt, zvanot pa tālruni
63237850 vai zvanot uz CVK.
Sandra Kokoreviča,
novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

• Vajag tik rakt! Citiem vārdiem — strādāt. Ar jēgu. Tas mūsu novadā arī notiek pilnā sparā. Par to lasāms gan 2., gan arī 3. un 4. lpp.
Dundadznieka foto

Redaktora vārdi

Mēs, novadnieki, varam strādāt
kopā — kopsolī mūsu novadam!
Tik dzīvespriecīgs virsraksts izveidojas, savienojot vienā teikumā visu piecu vēlētāju apvienību priekšvēlēšanu programmu nosaukumus. Visas programmas arī ir
vērstas uz nākotni un novada iedzīvotāju. Un katru programmu solās īstenot konkrēti cilvēki. Tātad viņiem atliek tāds nieks, kā šos labos nodomus ievēlēšanas gadījumā piepildīt. Šo niansi, kā arī daudzus citus jautājumus visi iedzīvotāji — iespējamie vēlētāji — var noskaidrot tikšanās reizēs ar deputātu kandidātiem.
Deputāta kandidāts Ansis Roderts aicina uz iedzīvotāju tikšanos ar pašvaldību
vēlēšanām Dundagas novadā iesniegto deputātu kandidātu sarakstu pārstāvjiem.
15. V plkst. 17.30 Dundagas pilī, 17. V plkst. 18.00 Mazirbes internātpamatskolā,
22. V plkst. 15.30 Dundagas vidusskolā (Lielajā skolā), 23. V plkst. 18.00 Kolkas tautas
namā, 26. V plkst. 11.00 Vīdales skolā un plkst. 15.00 Kaļķu Vārpniekos.
Alnis Auziņš

Pils diena
18. V svētki Dundagas pilī «Ar dziesmu Dun, ar deju Dang».
Plkst. 10.00 laukumā pie pils
) Pils dienas atklāšana ar pils modināšanu
un rīta rosmi.
) Brokastu kafija mūzikas skaņās.
) Dziedāšana, dancošana, piedaloties Kurzemītes bērniem, Dun–dang mazajiem dejotājiem, vidusskolas tautas deju kolektīvam, ansamblim Sendienas, konkursa
Cālis un Gailis laureātiem, vokālās studijas Dziesmu dārzs ansamblim un Talsu
pūtējiem.
) Tirgošanās, atrakcijas, spēles, radošās
darbnīcas u.c. nodarbes, visu jau nevar
nosaukt!

Pils pagalma
rekonstrukcija
Sākot no 30. IV, ieiet pilī var no terases, jo pils pagalmā ir sākusies pārbūve. Stāsta projektu vadītājs Guntis Kļaviņš.
Ir apstiprināts ELFLA projekts Viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija, kas sācies
maijā. Tajā paredzēts labiekārtot pils pagalmu: rekonstruēt apaļo akmens bruģi,
mazliet mainīt plākšņu izvietojumu, pazemē nodrošināt lietus ūdens novadīšanu uz
dīķi caur pils pagalma vārtiem, pils kanalizāciju pieslēgt pie jaunā kanalizācijas vada. Labiekārtos arī to daļu, kur puķudobes
un sliekšņi pie mazajiem vārtiem. Darbi
notiek kultūras pieminekļa teritorijā, tāpēc ir visa veida uzraudzība: būvuzraudzība no pašvaldības puses, arheoloģiskā uzraudzība, ko pieprasa Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, un autoruzraudzība. Projekta autors ir Andis
Špaks, kas jau daudz ko mūsu pilī projektējis. Izpildītājs — SIA Erteks, kas pērn rekonstruēja pils 2. stāva gaiteni.
Būvdarbi pagalmā izmaksās Ls 88 000,
no tiem Ls 36 000 dod Eiropas Savienība
(ES). Tās ir izmaksas bez PVN. Vēl ES piešķir Ls 1260 būvdarbu arheoloģiskajai uzraudzībai un Ls 980 būvuzraudzībai. Pašvaldība sedz vairāk nekā pusi izdevumu.
Paredzētie darbi var ilgt līdz pat rudenim.
Diāna Siliņa

Pilī
Plkst. 14.00 Ziemeļkurzemes stīgu orķestra un Dundagas vidusskolas kora un ansambļa koncerts. Tas prieks maksā Ls 0,50
skolēniem, Ls 1 pārējai tautai.
Plkst. 16.00 deju grupas Sensus lielkoncerts.
Plkst. 18.00 Dziesmu svētku ieskaņas
koncerts Ai, tēvu zeme, stūru stūriem, piedalās: Dundagas jauktais koris, Dundagas vidējās paaudzes deju kolektīvs Dun–dang, Dundagas senioru deju kolektīvs Dun–dang, Kolkas koklētāju ansamblis un Dundagas un
Kolkas kopkoris. Tas prieks maksā Ls 0,50
skolēniem, Ls 1 pārējai tautai.
Plkst. 21.00 ballēšanās ar Lustīgo Blūmīzeri
par nieka Ls 2 (kamēr vēl nav eiro!).

Maijā
Dundagā
9. V plkst. 19.00 Vairas Kamaras radošās darbības vakars.
11. V plkst. 14.00 animāciju filmu
programma bērniem, ieeja — Ls 0,50,
plkst. 16.00 filma Miglā, ieeja Ls 1.
18. V Pils diena.
22. V 20. gs. 60. gadu vācu dziedātājas, ģitāristes un komponistes Aleksandras, īstajā vārdā Dorisas Treicas (Dorisa
Treitz) dziesmas izpilda Doroteja Loča
(Dorothee Lotsch) no Vācijas. Ieeja brīva.
24. V Dundagas Mākslas un mūzikas
skolas (DMMS) izlaidums.
26. V Sendienu balle.

Kolkā
9. V plkst. 10.00 pamatskolā Comenius
projekta darbnīcas. Plkst. 14.10 Kolkasragā Zaļās Eiropas diena. Plkst. 19.00
Māmiņdienas un Eiropas dienas koncerts: Kolkas pamatskolas un DMMS
Kolkas mūzikas nodaļas audzēkņi.
11. V plkst. 14.00 pensionāru apvienības Sarma pavasara balle. Uzstāsies
ansamblis Sarma, par deju mūziku gādās Laimonis Zemels. Ieeja Ls 1,00.
17. V plkst. 17.30 animāciju filmu
programma bērniem, ieeja Ls 0,50;
plkst. 19.00 filma Miglā, biļetes cena
Ls 1,00 pieaugušiem, Ls 0,50 bērniem.
25. V DMMS Kolkas mūzikas nodaļas
izlaidums, noslēguma koncerts.
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Pie mums, uz zemēm

Lielajā talkā
Stāsta Dundagas saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, Kolkas saimnieciskā dienesta vadītājs Ilmārs Gleglu un Mazirbes speciālās internātpamatskolas direktore Ilze Kriķīte.
A. Kojro: «Talka sākās vairākas nedēļas
pirms 27. IV un turpinās arī pēc šī datuma.
Dundagas vidusskola talkot pieteicās no
23. līdz 26 IV. Šajās dienās talkā piedalījās no
vienas līdz trim klasēm, t. i., no 20 līdz 60
skolēniem. Uz saliņas un parkā grābām lapas, dedzinājām zarus, nedaudz zāģējām zarus. Skolēni paši bija noskatījuši, ka vajadzētu sapost teritoriju ap tā saucamajām Bitītēm
parka galā.
Vairākus gadus pēc kārtas vērojams, ka uz
pašvaldības izsludinātajām talkām cilvēki
neatsaucas. Bet ir vietas, kur iedzīvotāji vēlas talkot. Arī šogad tādas bija vairākas. Zane
Grīnīte bija aicinājusi talkā piedalīties Krišjāņa Barona un Pāces ielas iedzīvotājus. Tur
talcinieki nozāģēja atsevišķus ceļmalā augo-

šus kokus, salasīja atkritumus abu ielu malās
un sakārtoja savu teritoriju. Un atzina, ka
dara taču to sevis labad.
No Valdnieku mājām līdz SIA Dundaga
darbnīcām Zadiņi un Zumbergi vāca papīrus,
pudeles, plastmasu, apzāģēja dažus kokus,
strādāja no rīta un pat vēl vakarā. Kā katru
gadu, arī šogad Dzintars Bumbieris bija apņēmies sapost ceļmalas no savām mājām Nevejā līdz Būkaltiem. Viņš bija nostaigājis apmēram 10 km un salasījis pilnu manas automašīnas kravu. Ievleju dārziņu saime salasīja
atkritumus, dedzināja zarus.
Pārsteigums sagaidīja Maija ielā, kur tikko
ierīkoja apgaismojumu. Tālis Frišenfelds bija
pamanījis, ka zeme tur tomēr nav īsti labi
nolīdzināta. Viņš nolīdzināja ļoti labi vienu

gabaliņu. Paldies Tālim par to!
Jaunieši, iespējams hokejisti, sakopa hokeja laukuma teritoriju, nedaudz arī stadionu — salasīja pudeles, atkritumus, sagrāba
lapas. Bērnudārza teritorijā talcinieki strādāja rotaļu laukumos.
Kopējais atkritumu daudzums — ap 15 kubikmetru. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, atkritumu apjoms bija mazāks, talkotāju skaits — arī.
Paldies visiem, kas piedalījās, un tiem, kas
vēl talkos!»
I. Gleglu: «Lielā talkošana Kolkā notika
24. IV, kad iesaistījās visa pamatskola, strādājot maiņās pa klasēm. Talka aptvēra teju
visu Kolku: skolēni vāca atkritumus pie skolas un bērnudārza, kā arī tuvējā mežā, stadionā un tam pieguļošajā priežu mežā, pie vecajām garāžām, meža joslā starp kapiem un
ceļu, stāvlaukumā pie Priežu takas, ceļmalās
no Ušiem līdz Kolkasragam. Bērni dūšīgi pastrādāja.
Kopā savācām ap 100 maisiem, atrastos
lielgabarītus likām piekabē. 27. IV iedzīvotāji
piekopa galvenokārt savu māju apkārtnes.
Atkritumu maisus sadalīja arī pa ciemiem.
Sīkragā talkoja Saknes kundzes vadībā, Vaidē talku rīkoja Ivars Hausmanis, aicinot ie-

Ūdensprojektā
Stāsta projekta vadītājs Guntis Kārklevalks.
24. IV atsākās darbi ūdenssaimniecības
projektā Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā. Tīklus izbūvēt pabeidza jau
pērnā gada nogalē. Tagad tikai vajag labiekārtot teritoriju un asfaltēt Meža un Īso ielu,
atsevišķus posmus pie bērnudārza un
daudzdzīvokļu mājas Maija ielā 6. Jāpabeidz
labiekārtot ielas, kur ir jau uzliets asfalts.
Kanalizācijas sūkņu stacijas darbojas tikai
no šī gada februāra. Aizkavējās elektrības
pieslēguma ierīkošana, jo a/s Latvenergo ir
pietiekami liels birokrātiskais process, lai
tiktu pie nepieciešamās izbūves.
Aicinu Brīvības, Upes un Puķu ielas iedzīvotājus pieteikt pieslēgumu. Mājās, kurās ir
pašvaldības dzīvokļi, esam gatavi no pašvaldības puses piedalīties šo pieslēgumu ierīkošanā. Vasarā būvinspektors apsekos īpašumus. Tos, kas nebūs pieslēgušies un turpinās
pludināt kanalizācijas ūdeņus uz upi, brīdinās par iespējamām sankcijām. Trase ir izbūvēta, un iedzīvotājiem ir jāpiesaka pieslēgums.
Saskaņā ar projektu darbi jāpabeidz līdz
1. VI. Grūti pateikt, vai tas izdosies. Ja ne, tie
vēl turpināsies jūnija sākumā. Atsevišķus
darbus varbūt nāksies veikt vēlāk. Darbi bija

jāatsāk jau aprīļa otrajā nedēļā, taču šī pavasara laika apstākļu dēļ tos varēja uzsākt divas nedēļas vēlāk, nekā paredzēts. Jārēķinās,
ka būvniekam vēl citur ir kādi objekti. Pie
mums vēl daudzās vietās ir mitrs, piemēram, pie bērnudārza. Kamēr zeme vēl nav
nožuvusi, labiekārtot nav jēgas. Sāksim darbus tajās vietās, kur jau zeme ir apžuvusi.
Neviena vieta nepaliks nesakārtota. Aicinu
cilvēkus būt pacietīgiem un izturēt vēl šo
mēnesi. Ja ir kādi jautājumi, nāciet pie manis un vaicājiet, nevis izsakiet minējumus.
Tagad esam ieguvuši jaunas trases un
centrālās ūdensvadu maģistrāles. Daudzdzīvokļu mājās, kur vajag, jānomaina stāvvadi,
kas aizsērējuši vēl no veciem laikiem, tad
ūdens būs vēl tīrāks. Iespējas pieslēgties kanalizācijas tīkliem ir tikai pašu ziņā. Izmaksas, ko sedz Eiropas Savienība, ir neatsveramas! Par pašvaldības līdzekļiem to nevar izdarīt. Tas ir neiespējami!
Vēl vajadzētu īstenot virsūdeņu novadīšanas projektu, kas nav pabeigts. Pašvaldība
šim projektam budžetā paredzējusi līdzekļus. Problēmas ar virsūdeņu novadīšanu
Dundagā jau ir sen. Par to sākām runāt 2011.
gadā. Ūdens krājas daudzdzīvokļu māju pa-

Vēlē, vēlē, ko tu vēlē

UZ VĒLĒŠANĀM!
Publicējam vēlētāju apvienību kandidātu sarakstus un priekšvēlēšanu programmas atbilstoši 30. IV notikušajai secības izlozei. Kandidātiem norādīts dzimšanas
gads, reģistrētā dzīvesvieta, izglītība, pamatdarba vieta un ieņemamais amats.

Kopsolis
1. Linda Pavlovska, 1968, Dundagas novads,
augstākā, Dundagas novada pašvaldība,
priekšsēdētāja; Dundagas Mākslas un mūzikas skola, direktore.
2. Benita Ose, 1956, augstākā, Dundagas novada pašvaldība, darba aizsardzības speciāliste.
3. Andris Freimuts, 1971, Dundagas novads,
augstākā, a/s Latvijas valsts meži, meža infrastruktūras speciālists.
4. Toms Šepte, 1993, Dundagas novads, vidējā, pašnodarbinātais.
5. Ilona Onzule, 1968, Dundagas novads,
augstākā, Dundagas PII Kurzemīte, vadītāja.
6. Andrejs Blumbergs, 1982, Dundagas novads, vidējā speciālā, IK AB meistardarbnīca,
īpašnieks.
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7. Ilze Kriķīte, 1963, Dundagas novads,
augstākā, Mazirbes internātpamatskola, direktore.
8. Ēriks Bergs, 1966, Dundagas novads, vidējā
speciālā, NMPD Kurzemes reģionālais centrs,
OMT vadītājs.
9. Inese Ūdre, 1952, Dundagas novads,
augstākā, bezdarbniece.
10. Anita Lavrenova, 1959, Dundagas novads,
vidējā speciālā, SIA Dundagas Veselības centrs,
valdes locekle.

Vēlētāju apvienības Kopsolis priekšvēlēšanu programma
Mūsu mērķis: izveidot un nostiprināt uz sadarbību un dialogu vērstu demokrātisku
pašvaldības pārvaldi.
Mūsu partneri: pozitīvi un sabiedriski aktīvi
novada iedzīvotāji.

Ieguldījums tavā nākotnē
grabos, pie bērnudārza, dārziņi pie Talsu ielas 5 pārplūst... Eiropas Savienība projektus
virsūdeņu novadīšanai neparedz. Pašvaldība
piešķīra līdzekļus, lai projektētājs jau pērn
veiktu topogrāfiskos uzmērījumus no Pils
ielas, gar Maija un Talsu ielu līdz Mazajai skolai. To vajadzēja, lai saprastu, no kurienes
šie ūdeņi jāsavāc un uz kurieni jānovada.
Tad varēs ūdeni savākt un caur filtriem novadīt uz dīķi.
Bērnudārza teritorija pašlaik ir kā būvlaukums. Darbiniekiem, bērniem un vecākiem būs vēl šādas tādas neērtības kādu laiku jāpacieš. Pērnajā rudenī tur izraka kanalizācijas trasi un ūdensvadu, tagad vajadzētu
novadīt virsūdeņus un vēl ēkai nomainīt
jumtu. Bērnudārza publiskajā pusē ūdens
neiet prom. Tas neplūda prom arī pirms
ūdenssaimniecības projekta, bet pašlaik vietām ar to ir vēl sliktāk. Diemžēl projektētāja
vainas dēļ, jo tas nepilda līgumsaistības,
virsūdens novadīšanas darbi kavējas, taču
jācer, ka izdosies tos šogad pabeigt. Tad arī
virsūdeņi būs novadīti.
Diāna Siliņa

Mūsu prioritātes
1. Novada pārvaldes demokratizācija.
2. Konkurētspējīga uzņēmējdarbība un
nodarbinātība.
3. Mērķtiecīga izglītība, kultūra un sports.
4. Iedzīvotājiem draudzīga infrastruktūra
un vide.
5. Iedzīvotāju sociālā un personiskā drošība.
6. Bērni un jaunieši — novada nākotne.
1. Novada pārvaldes demokratizācija.
Mūsu rīcība:
• nodrošināsim operatīvu informācijas un
viedokļu apmaiņu ar iedzīvotājiem, komersantiem un nevalstiskajām organizācijām;
• nodrošināsim atbalstu vietējām iniciatīvas
grupām un nevalstiskajām organizācijām;
• iesaistīsim nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un iedzīvotājus lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā.
2. Konkurētspējīga uzņēmējdarbība un nodarbinātība.
Mūsu rīcība:
• sekmēsim novadam tradicionālo nozaru —
lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un tūrisma — attīstību;
• nodrošināsim konsultācijas un pieredzes
apmaiņas pasākumus par mārketingu, kooperāciju, daudzveidīgu uzņēmējdarbību

Lapu mēnesis

saistīties draugus un savus vasarniekus, kopā diezgan lielu pulku. Viņi pa visu jūrmalu,
kā arī Vaides dīķa apkārtni savāca daudz atkritumu — no turienes atvedām vairākas
piekabes. Pitragā uz talku aicināja Andris
Antmanis. Tajā piedalījās ap 15 cilvēku, satīrot ciema centru un piekrasti, ceļmalas. Kopumā savākts diezgan daudz atkritumu. Tādu talku vajadzētu rīkot vismaz četrreiz gadā».
I. Kriķīte: «Aprīlis un maijs mums ir darba
mēnesis, tāpēc tajos skolēni vairāk strādā —
kopā ar skolotājiem.
Skolas apkārtne mums tagad ir tik saposta, ka pašiem prieks. Kādu dienu izstaigājām
no krustojuma līdz jūrai, salasot atkritumus.
Plānojam arī to pašu izdarīt jūrmalā.
Lielajā talkā piedalījāmies divas dienas.
26. IV daļa strādājām pie luterāņu baznīcas:
grābām un vedām prom lapas. Otra daļa, arī
skolas tehniskie darbinieki, jaunajos kapos
pļāva mellenājus un sīkos krūmiņus, grāba
un veda prom lapas. 27. IV tie, kas vēl skolā
bija palikuši, pabeidza darbu pie baznīcas un
iesāka sakopt vecos kapus. Ceram šo darbu
pabeigt līdz galam. Visi talcinieki strādāja
čakli».
Uzklausīja Diāna Siliņa

Apgaismojuma
ierīkošana
Maija ielā
Stāsta Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro.
22. IV Maija ielā uzsāka ierīkot apgaismojumu. Tur strādāja SIA Remus elektro, kas
uzvarējusi cenu aptaujā. Maija ielas vienā
pusē — Maija 1, 3, 5 — no Skolas līdz Pils
ielai ir 9 nātrija gaismas ķermeņi ar dzelteno gaismu. Šī ir viena no galvenajām Dundagas ielām, kas bija palikusi gandrīz bez
apgaismojuma, tāpēc arī tajā vajadzēja ierīkot gaismas ķermeņus.
Darbs ir pabeigts pāris nedēļās, lai nekavētu ūdenssaimniecības projekta darbus —
labiekārtošanu un apzaļumošanu, asfaltēšanu, ielu un trotuāru atjaunošanu.
Apgaismojuma ierīkošanas izmaksas ir
Ls 5118 bez PVN, un šī nauda nāk no pašvaldības budžeta.
Laikā, kad apgaismojumu ierīkoja, bija
iespējama gaismas ķermeņu iedegšanās
diennakts gaišajā laikā. Tas notika, lai uzstādītu un pārbaudītu apgaismojuma režīmu.
Uzklausīja Diāna Siliņa

un produkcijas pārstrādi;
• motivēsim novada uzņēmējus radīt jaunas
un daudzveidīgas darbavietas;
• iesaistīsimies novadā izvietoto valsts iestāžu, uzņēmumu un ieinteresēto uzņēmēju
sadarbības veidošanā;
• motivēsim vietējos uzņēmējus piedalīties
pašvaldības rīkotajās publisko iepirkumu
procedūrās;
• turpināsim uzņēmējdarbības koordinēšanu
novadā.
3. Mērķtiecīga izglītība, kultūra un sports.
Mūsu rīcība:
• sekmēsim novada uzņēmējiem un pašvaldībai nepieciešamo profesionālo specializāciju pašvaldības mācību iestādēs;
• nodrošināsim līdzsvarotu atbalstu visām
izglītības un kultūras iestādēm;
• veicināsim iedzīvotāju mūžizglītības iespējas, radot iespēju iesaistīties dažādos projektos un tālākizglītības kursos;
• nodrošināsim daudzveidīgas un pieejamas
kultūras un sporta aktivitātes;
• atbalstīsim māksliniecisko pašdarbību un
sportu;
• sekmēsim kultūras un vēstures mantojuma
saglabāšanu.
4. Iedzīvotājiem draudzīga infrastruktūra un
vide.

Lapu novembris
mēnesis
2002. gada

Mūsu rīcība:
• rosināsim valsts autoceļu uzlabošanu novadā;
• nodrošināsim operatīvu un racionālu pieejamo resursu izmantošanu pašvaldības autoceļu apsaimniekošanā;
• turpināsim strādāt pie novada ciemu virsūdeņu novadīšanas izpētes un tehnisko
projektu sagatavošanas;
• nodrošināsim kvalitatīvus un pieejamus komunālos pakalpojumus;
• veiksim visas nepieciešamās aktivitātes Ei-

Mūsu novadam
1. Gunta Abaja, 1960, Dundagas novads,
augstākā, bezdarbniece.
2. Edgars Millers, 1952, Dundagas novads,
augstākā, Mazirbes internātpamatskola, kurinātājs.
3. Aigars Zadiņš, 1960, Dundagas novads,
augstākā, z/s Jaunsniķeri, īpašnieks.
4. Ērika Kļaviņa, 1955, Dundagas novads,
augstākā, Dabas aizsardzības pārvalde, projekta koordinatore.
5. Maira Remesa, 1963, Dundagas novads,
augstākā, a/s Latvijas valsts meži, ģeotelpisko
risinājumu atbalsta speciāliste.
6. Jurģis Ludeviks, 1976, Dundagas novads,
augstākā, SIA JRN, valdes loceklis.
7. Dina Ludevika, 1974, Dundagas novads,
augstākā, biedrība Dundagas aprūpes nams
«Stacija», valdes priekšsēdētāja.
8. Olita Kalna, 1960, Dundagas novads, vidējā
speciālā, Kolkas pagasta bibliotēkas vadītāja.
9. Oskars Sproģis, 1985, Dundagas novads,
augstākā, Kolkas pamatskola, skolotājs.

Vēlētāju apvienības Mūsu novadam
priekšvēlēšanu programma
Mēs esam par Dundagas novadu — rosīgu
un pievilcīgu Latvijas novadu!
Mūsu prioritātes
• Novada cilvēka labklājība ar bezmaksas izglītību un tīru vidi.
• Konkurētspējīga vietējā uzņēmējdarbība un
nodarbinātība.
• Racionāls novada budžeta izlietojums un
papildfinansējuma piesaiste.
• Atpazīstams un pozitīvs pašvaldības tēls.
Mūsu ieceres
Uzlabosim sadarbību ar iedzīvotājiem,
• izskaidrojot domes darbību un pieņemtos

Novadnieki
1. Aldons Zumbergs, 1950, Dundagas novads,
augstākā, z/s Alkšbirzes, īpašnieks.
2. Aivars Karlsons, 1955, Dundagas novads,
augstākā, Rīgas Brīvostas flote, direktors.
3. Ivo Kalers, 1969, Dundagas novads, vidējā
speciālā, SIA ICO, valdes loceklis.
4. Daina Miķelsone, 1983, Dundagas novads,
augstākā, pašnodarbinātā.
5. Aldis Tindenovskis, 1964, Dundagas novads, vidējā speciālā, SIA CO sistēmas, tāmētājs.
6. Arnis Samoilovs, 1981, Dundagas novads,
augstākā, SIA STR Insurance brokers, nodaļas
vadītājs.
7. Tamāra Zoltāne, 1957, Dundagas novads,
vidējā speciālā, SIA Dundaga, valdes priekšsēdētāja.
8. Smaida Šnikvalde, 1957, Dundagas novads, vidējā speciālā, Dundagas novada pašvaldība, kultūras darba organizatore.
9. Valdis Rande, 1939, Rīga, augstākā, z/s
Brāļtīrumi, īpašnieks.
10. Ēriks Bērzkalns, 1966, Dundagas novads,
augstākā, a/s Latvijas valsts meži, Meža iecirkņa vadītājs.
11. Edgars Kārklevalks, 1959, Dundagas novads, vidējā speciālā, z/s Pūpoli, īpašnieks.

Vēlētāju apvienības Novadnieki
priekšvēlēšanu programma
Noteiktais 4000 zīmju programmas teksta
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ropas Savienības (ES) fondu naudas apgūšanai un piesaistei ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo
ūdeni;
• turpināsim veidot harmonisku, pievilcīgu,
sakārtotu ainavu un vidi Dundagas novada
teritorijā.
5. Iedzīvotāju sociālā un personiskā drošība.
Mūsu rīcība:
• atbalstīsim veselīgu dzīvesveidu un pieejamu primāro veselības aprūpi;

• nodrošināsim sociālo pakalpojumu pieejamību un daudzveidību ikvienam novada
iedzīvotājam;
• sniegsim sociālo atbalstu grūtībās nonākušajiem novada iedzīvotājiem;
• nodrošināsim pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu novada teritorijā;
• turpināsim videonovērošanas iekārtu uzstādīšanu Dundagas novada publiskajās teritorijās.
6. Bērni un jaunieši — novada nākotne.
Mūsu rīcība:

• izveidosim jauniešu centrus Dundagā un
Kolkā;
• motivēsim citu novadu jauniešus izvēlēties
Dundagas vidusskolu par savu mācību iestādi;
• nodrošināsim pieejamus un kvalitatīvus
pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus
novadā;
• saglabāsim un paplašināsim profesionālās
ievirzes izglītības programmu pieejamību
novadā.

lēmumus;
• reizi ceturksnī organizējot tikšanos ar novada iedzīvotājiem;
• iesaistot iedzīvotājus un īpaši uzņēmējus
novada attīstības jautājumu risināšanā;
• atbalstot novada aktīvo iedzīvotāju un
biedrību sabiedrisko projektu īstenošanu;
• uzturot novada avīzi un aktualizējot pašvaldības mājas lapu.

• nodrošinot centralizētu sadzīves atkritumu
savākšanu visā novadā un izglītojot iedzīvotājus atkritumu šķirošanas veicināšanai;
• pakāpeniski sakārtojot pašvaldības ceļus un
gājēju celiņus, īpašu uzmanību pievēršot
piekrastes ciemu infrastruktūras plānojumam;
• attīstot tirgus vietu izveidi Kolkā un Mazirbē;
• veicinot ciemu virsūdeņu hidrogrāfiskā tīkla atjaunošanu un uzturēšanu.

Uzlabosim sociālā darba kvalitāti,
• pilnveidojot un attīstot sociālo darbu;
• sekmējot sabiedrisko organizāciju, valsts un
pašvaldību dienestu sadarbību;
• atbalstot esošo bērnu dienas centru un veidojot jaunus bērnu un jauniešu centrus;
• nodrošinot higiēnas un veļas mazgāšanas
pakalpojumu pieejamību trūcīgajiem iedzīvotājiem;
• nodrošinot vientuļo pensionāru aprūpi dzīves vietā vai aprūpi novada sociālās aprūpes iestādēs;
• uzlabojot vides pieejamību cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām pašvaldības iestādēs un
veicinot veciem ļaudīm draudzīgas vides
izveidi, izmantojot ES Sociālā fonda atbalstu.

Veicināsim uzņēmējdarbību un nodarbinātību,
• sniedzot pašvaldības speciālistu konsultatīvu atbalstu;
• nodrošinot uzņēmējiem līdzvērtīgu un godīgu iespēju piedalīties pašvaldības pasūtījumu izpildē;
• atbalstot vietējo uzņēmēju ražojumu un
sniegto pakalpojumu reklamēšanu;
• popularizējot dabas un ekotūrisma iespējas
novadā;
• rosinot uzņēmējus paplašināt un attīstīt
saimniecisko darbību uz esošās kooperācijas bāzes;
• atbalstot un iedrošinot iedzīvotājus uzsākt
individuālo saimniecisko darbību;
• rosinot uzlabot interneta pieslēguma iespējas.
Uzlabosim novada pārvaldes darbu,
• ieviešot labas pārvaldības principu saimnieciskajā un politiskajā vadībā;
• paaugstinot darbinieku kvalifikāciju, kompetenci un atbildību;
• pilnveidojot pašvaldības datu sistēmas un
to efektīvu izmantošanu.
Turpināsim attīstīt novada infrastruktūru,
• sagatavojot projektu un piesaistot finansējumu Kolkas ciema dzeramā ūdens koplietošanas tīkla sakārtošanai un paplašināšanai;
• pievēršot uzmanību novada maģistrālo ceļu
kvalitātes uzlabošanai;

ierobežojums liedz mums pateikt visu, ko
esam nolēmuši izdarīt, taču īsumā MŪSU
VADMOTĪVS ir:
Likumība pārvaldes darbā;
Viena taisnība visiem;
Kārtība it visur.
Novadnieki turpinās darbu Dundagas novada attīstības nodrošināšanai. Izstrādāsim
— ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz
2030. gadam;
— attīstības programmu līdz 2020. gadam;
— rīcību plānojumu līdz 2017. gadam.
Attīstības dokumentu izstrādē piesaistīsim uzņēmējus un aktīvus novada iedzīvotājus. Sadarbosimies ar tiem, kuri mūsu novadu izvēlējušies par brīvdienu mājvietu, veicinot viņu pienesumu novada attīstībā.
Apņemamies attīstības dokumentos paredzēt pasākumus, kas ilgtermiņā:
veicinātu uzņēmējdarbību;
veicinātu dzimstību un radītu labvēlīgākus apstākļus ģimenēm ar bērniem;
saglabātu iedzīvotāju veselības un sociālās
aprūpes pakalpojumus;
nodrošinātu teritorijas vienmērīgu attīstību;
uzlabotu dzīves vides kvalitāti;
iedzīvinātu labas pārvaldības principus;
samazinātu iedzīvotāju aizbraukšanu.
Turpmāko 4 gadu laikā realizējamie galvenie pasākumi
1. Uzņēmējdarbības atbalstam:

Pilnveidosim iedzīvotāju mājokļu kvalitāti,
• sakārtojot pašvaldības dzīvojamo fondu
maznodrošināto ģimeņu atbalstam;
• paredzot dzīvokļus novadam nepieciešamo
jauno speciālistu piesaistei;
• veicinot dzīvokļu īpašnieku sabiedrību izveidi, nodrošinot ar vajadzīgo informāciju
un apmācībām.
Pilnveidosim izglītības, kultūras un sporta
darbu,
• nodrošinot pamatizglītības ieguvi abu pagastu centros;
• nodrošinot ar transportu skolēnus ceļam
no mājām uz pašvaldības skolām un atpakaļ;
• veicinot jaunāko tehnoloģiju izmantošanu
izglītības iestādēs un bibliotēkās;
• atbalstot kultūras pasākumu pieejamību
Dundagā, Kolkā un Mazirbē;
• uzturot un labiekārtojot novada kultūras
iestādes — Dundagas pili, Kolkas tautas namu, muzeju, bibliotēkas;
• atbalstot profesionālās (mūzikas, mākslas)
izglītības apguvi abu pagastu centros;
• nodrošinot esošo pašdarbības kolektīvu
darbību abu pagastu centros;
• meklējot finansējumu iesāktās sporta jaunbūves pabeigšanai Kolkā;
• atbalstot bērnu un jauniešu sportiskās izaugsmes iespējas.

sadarbībā ar uzņēmējiem organizēsim interešu izglītību ražošanas pamatapmācībā
skolās un veicināsim skolēnu nodarbinātību
vasaras brīvlaikā;
piesaistīsim investoru Kolkas Jūras pērles
attīstībai;
laikus informēsim uzņēmējus par plānotiem pašvaldības iepirkumiem;
attīstīsim pašvaldības uzņēmumu Ziemeļkurzeme un Kolkas ūdens jaudas, palielinot pakalpojumu klāstu;
nodrošināsim uzņēmēju ērtu saziņu ar
pašvaldību;
cīnīsimies valsts institūcijās par ceļu Dundaga–Ventspils un Dundaga–Talsi rekonstrukciju;
panāksim, lai uzlabotu interneta, mobilo
sakaru un TV apraides pārklājumus;
palīdzēsim iedzīvotājiem un uzņēmējiem
aktīvāk apgūt ES fondu izmantošanu.
2. Demogrāfijas stabilizēšanā:
nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu bērniem 5–6 gadīgo apmācībā;
paplašināsim dzīvojamo fondu, pārbūvējot citām funkcijām nevajadzīgas ēkas;
paplašināsim pašvaldības dzīvokļu īres
pretendentu loku (jaunas ģimenes u.c.);
organizatoriski veicināsim novadnieku
atgriešanos.
3. Sociālajā palīdzībā un veselības aprūpē:
saglabāsim un paplašināsim Dundagas Veselības centra pakalpojumus;
koncentrēsim sociālo aprūpi Veselības
centrā un biedrībā Stacija;

Atbalstīsim veselības aprūpes pieejamību,
• nodrošinot ģimenes ārstu prakses ar iedzīvotājiem pieejamām telpām abu pagastu
centros;
• nosakot novadā maznodrošinātas personas
statusu un organizējot maznodrošinātiem
iedzīvotājiem iespēju daļēji kompensēt ārstēšanās izdevumus, valsts nekompensējamo medikamentu un briļļu iegādi.
Atbalstīsim jauniešus un ģimenes ar bērniem,
• rīkojot vasaras, jaunrades, izglītojošās un
atpūtas nometnes;
• labiekārtojot atpūtas vietas dabā un iekārtojot bērnu rotaļu laukumus un sporta laukumus;
• sadarbībā ar jauniešiem veidojot sportiskus,
izglītojošus un kultūras pasākumus.
Rūpēsimies par drošību,
• aktivizējot pašvaldības policistu preventīvo
darbu;
• atbalstot pašvaldības policista sadarbību ar
valsts dienestiem un iedzīvotājiem.

pilnveidosim sociālo darbu, veicināsim
mājas aprūpes pieejamību;
izveidosim sociālos dzīvokļus.
4. Teritorijas un īpašumu apsaimniekošanā
un infrastruktūras attīstībā:
pakāpeniski veiksim virsūdeņu novadīšanas sistēmas rekonstrukciju;
realizēsim ūdenssaimniecības projektu
Kolkā, veicināsim jaunu lietotāju pieslēgšanos tīkliem;
sistemātiski atjaunosim pašvaldības ielas,
ceļus, ietves un to apgaismojumu;
veiksim pasākumus pašvaldībai piederošo
ēku (skola, bērnudārzs) uzturēšanas izdevumu samazināšanā;
organizēsim daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, apkures modernizēšanu un siltināšanu;
labiekārtosim Dundagas centru;
iekārtosim bērnu rotaļu laukumus;
izstrādāsim Dundagas dīķa attīrīšanas
projektu;
palielināsim Saimnieciskā dienesta jaudas.
5. Izglītības nodrošināšanā:
saglabāsim visas esošās mācību iestādes;
pabeigsim Kolkas sporta halles būvniecību;
uzsāksim Dundagas vidusskolas sporta bāzes paplašināšanu, palielināsim sporta nodarbību iespējas;
palielināsim finansējumu mācību līdzekļu
iegādei;
labiekārtosim PII Kurzemīte teritoriju.
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6. Kultūras dzīvē:
turpināsim Dundagas pils kā kultūras, izglītības un tūrisma centra attīstību;
saglabāsim tradicionālos novada kultūras
pasākumus: Pils diena, Jūras svētki, Lībiešu
svētki, Barona taka, Kurzemes Dziesmu diena–2016, Slīteres ceļotāju dienas;
saglabāsim un veicināsim amatiermākslas
kolektīvu darbību;

iedibināsim jaunas tradīcijas un pasākumus skolotāja Ernesta Ābola piemiņai;
uzturēsim lībiešu kultūras mantojumu,
veicināsim tā attīstību, atbalstot vietējo lībiešu grupu un centru darbību;
nodrošināsim profesionālās mākslas pieejamību novadā;
atbalstīsim pensionāru aktivitātes.

Mēs varam

visām vecuma grupām pievilcīga dzīves vide
patiesi vienotā Dundagas novadā — Ziemeļkurzemes zaļajā novadā, kas ir pieejama, sakopta un radoša divu jūru, divu pagastu un
divu kultūru tikšanās vieta ar sakārtotu infrastruktūru, daudzveidīgu uzņēmējdarbību,
unikālu kultūrvēsturisko un dabas mantojumu (novada vīzija no Dundagas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta
2013.–2030. gadam).

1. Ansis Roderts, 1976, Dundagas novads,
augstākā, i/k Roderts, īpašnieks.
2. Irina Jānberga, 1963, Dundagas novads,
augstākā, Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde Kurzemīte, skolotāja.
3. Gvido Židavs, 1970, Dundagas novads, pamata, pašnodarbinātais, automehāniķis.
4. Jānis Zingniks, 1976, Talsu novads,
augstākā, a/s Latvijas valsts meži, Saimniecības
pārvaldes Ziemeļkurzemes reģiona saimniecības pārzinis.
5. Gundega Lapiņa, 1952, Dundagas novads,
augstākā, Dundagas vidusskola, sporta skolotāja.
6. Ilva Kalniņa, 1974, Dundagas novads,
augstākā, SIA Dail, valdes priekšsēdētāja.
7. Dārta Urbāne, 1989, Dundagas novads,
augstākā, veikals Ints, pārdevēja.
8. Alfa Auziņa, 1955, Dundagas novads,
augstākā, biedrība Dundagas bērnu dienas
centrs «Mājas», vadītāja.

Vēlētāju apvienības Mēs varam priekšvēlēšanu programma
Vēlētāju apvienības moto: «Kurš cits, ja ne
es!»
Lai gan Latvijas ekonomiskā situācija ir
stabilizējusies, stāvoklis laukos nav īpaši uzlabojies. Joprojām mūsu novadu un bieži arī
valsti atstāj jauni un darbaspējīgi iedzīvotāji.
Tomēr vissāpīgāk novada dzīvi ietekmē politiskās nesaskaņas un stratēģiskas plānošanas
un rīcības trūkums.
Vēlētāju apvienība Mēs varam piedāvā uz
savstarpēju uzticību un sadarbību balstītu
politiku, veicinot draudzīgu un konstruktīvu
domes darbu. Apvienības darbības mērķis —

Strādāsim kopā
1. Gunārs Laicāns, 1949, Dundagas novads,
augstākā, pensionārs.
2. Regīna Rūmniece, 1952, Dundagas novads,
vidējā speciālā, SIA Līcis–93, Zivju apstrādes
nozares vadītāja.
3. Una Sila, 1969, Dundagas novads, augstākā,
Dundagas vidusskola, skolotāja.
4. Guntis Pirvits, 1959, Dundagas novads, vidējā speciālā, piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Dundaga, valdes priekšsēdētājs.
5. Andra Grīvāne, 1972, Dundagas novads,
augstākā, Dundagas vidusskola, skolotāja.
6. Gunārs Kristiņš, 1957, Dundagas novads,
vidējā speciālā, SIA Līcis–93, galvenais mehāniķis.
7. Raitis Kristiņš, 1976, Dundagas novads,
augstākā, bezdarbnieks.
8. Agris Vansovičs, 1968, Dundagas novads,
vidējā, Kolkas pagasta zvejnieku saimniecība
Rāmas, īpašnieks.
9. Ināra Čaunāne, 1948, Dundagas novads,
pamata, pensionāre.
10. Andris Pūpolbergs, 1955, Dundagas novads, vidējā speciālā, SIA Līcis–93, auksto iekārtu mehāniķis.
11. Evita Feldentāle, 1990, Dundagas novads,
vidējā, studente.
12. Fēlikss Priekulis, 1981, Dundagas novads,
vidējā, SIA Līcis–93, zivju apstrādātājs.

Vēlētāju apvienības Strādāsim kopā
priekšvēlēšanu programma
Mēs vēlamies saglabāt savā novadā vērtīgās saimniekošanas, kultūras un sadzīves tradīcijas, ar kurām kopš seniem laikiem ir bijis
slavens Dundagas novads. Mēs radīsim ap-
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7. Novada pārvaldes un tēla pilnveidošanā:

Mūsu prioritātes
1. Pašvaldības pārvalde un pakalpojumi.
Mērķis: aktīvs, informēts, iesaistīts un apmierināts iedzīvotājs.
Rīcība:
– pabeigt kvalitatīvu novada attīstības programmas izstrādi 2013.–2019. gadam un
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi
2013.–2030. gadam;
– novada attīstībai svarīgos jautājumos personīgi apzināt situāciju un diskutēt ar iesaistītajām pusēm;
– veicināt sadarbību starp novada iestādēm;
– būtiski atjaunot pašvaldības mājas lapu un
atvērt tajā daudzfunkcionālu forumu — publisku domu apmaiņas vietu;
– veicināt laikraksta Dundadznieks politiski
neatkarīgu darbību;
– optimizēt novada pārvaldes sistēmu;
– veicināt un atbalstīt dažādu iedzīvotāju
grupu aktīvāku piedalīšanos projektu konkursos;
– regulāri tikties ar iedzīvotājiem vismaz 6
reizes gadā.
2. Teritoriālā un infrastruktūras attīstība.
Mērķis: divu lielo centru — Dundagas un
Kolkas — un trīs mazāko centru — Mazirbes,
Vīdales un Kaļķu — līdzvērtīga attīstība, iz-

stākļus, lai Dundagas novadā cilvēkiem būtu
normāli sadzīves apstākļi, lai atjaunotos laba
saimniekošanas prakse un iespējas. Mēs strādāsim domē, lai ģimenes varētu nodrošināt
iztiku un labu izglītību saviem bērniem, kuri
lepotos ar Dundagas novadu un vēlētos atgriezties uz dzīvi tajā. Mēs esam par godājamu paaudžu sadarbību, mēs esam gatavi rūpēties par sava novada ļaudīm, kuri savu mūžu ir ieguldījuši novada un mūsu visu labā.
Pašvaldības budžets un pārvaldība:
– budžeta plānošanu uzsāksim laikus;
– aktualizēsim Dundagas novada attīstības
programmu un tās rīcību plānu 2014.–2020.
gadam, precizējot vidēja termiņa prioritātes;
– sastādīsim budžetu atbilstoši pašvaldības
attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, novada attīstības stratēģisko mērķu īstenošanai;
– turpināsim iesāktos un uzsāksim jaunus
projektus, izmantojot ES fondu un programmu finansējuma iespējas;
– pašvaldības atbildīgās amatpersonas regulāri un saprotami atskaitīsies iedzīvotājiem
par pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu;
– attīstīsim un pilnveidosim pašvaldībā epārvaldi un ieviesīsim vienas pieturas aģentūru;
– novadam būtisku jautājumu izlemšanā
ņemsim vērā iedzīvotāju viedokli, iesaistīsim
sociālos partnerus un nevalstiskās organizācijas;
– pilnveidosim pašvaldības izpildvaras struktūru.
Uzņēmējdarbība:
– attīstīsim novada infrastruktūru, lai sekmētu investoru interesi esošo un jaunu ražotņu
atvēršanā un attīstībā;
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veidosim racionālu un efektīvu, uz iedzīvotājiem vērstu Domes un pašvaldības iestāžu darbu;
palielināsim ciema valžu ietekmi lēmumu
sagatavošanā;
attīstīsim un stiprināsim nevalstisko organizāciju līdzdarbību pašvaldības dzīvē, sniegsim tiem atbalstu sabiedrībai vajadzīgu projektu īstenošanā;

izveidosim modernu un lietotājiem draudzīgu novada mājas lapu;
sekmēsim iedzīvotāju līdzdalību un interesi par procesiem, kas notiek novadā;
atbalstīsim novada jauniešus izglītības iegūšanā pašvaldībai nepieciešamās profesijās;
veidosim Dundagas novada vienotu vizuālo tēlu un atpazīstamību.

vērtējot iedzīvotāju vajadzības un kultūrvēsturisko mantojumu.
Rīcība:
– veicināt šajos centros ciema valžu izveidošanu un darbību;
– veicināt ES fondu un citu finanšu resursu
piesaisti plānveidīgai novada attīstībai, iestāžu ēku, ielu un atsevišķu objektu renovācijai
un rekonstrukcijai;
– veidot Dundagā un Kolkā publiskos bērnu
un jauniešu aktīvās atpūtas laukumus;
– veicināt novada sakopšanas talkas kā tradīciju.

ru veidot mūžizglītības programmas;
– izglītības iestādēs nodrošināt pašvaldības
organizētu kvalitatīvu ēdināšanu un tās pastāvīgu kontroli;
– rūpēties par audzēkņu nokļūšanu uz novada izglītības iestādēm;
– labiekārtot Dundagas vidusskolas un Kolkas
stadionus;
– sakārtot Dundagas novada pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijas, izveidojot jaunus
sporta un rotaļu laukumus;
– meklēt risinājumus Kolkas sporta halles izmantošanai;
– veicināt ciešāku sadarbību ar Līvu savienību un atbalstīt Mazirbes Lībiešu tautas nama
darbību;
– veicināt Dundagas tautas nama atjaunošanu, plašāk iesaistot sabiedrību, t.sk. biedrības.

3. Videi draudzīgas uzņēmējdarbības attīstība.
Mērķis: palielināt ārējo finanšu avotu piesaisti un veidot uzņēmējdarbības veicināšanas sistēmas.
Rīcība:
– attīstīt Dundagas novadu par videi draudzīgas mazās un vidējās uzņēmējdarbības un ražošanas centru, piesaistīt investīcijas un radīt
jaunas darbavietas;
– veicināt vietējo uzņēmēju konsultatīvās padomes izveidi un atbalstīt tās darbību;
– veicināt tūrisma mērķtiecīgu un daudzpusīgu attīstību.
4. Izglītība, kultūra un sports.
Mērķis: attīstīt daudzpusīgas izglītības iespējas, veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu, popularizēšanu un iedzīvotāju
sportisko aktivitāti.
Rīcība:
– pieņemt un īstenot novada izglītības, kultūras un sporta attīstības stratēģiju trīs gadu
periodam;
– sekmēt novada vajadzībām atbilstošu profesionālo izglītības programmu izveidi;
– sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentū-

– novada ceļu un ielu tīklu remontēsim un
sakārtosim plānveidīgi;
– atbalstīsim publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanu;
– atbalstīsim un popularizēsim novada uzņēmumus Latvijā un ārvalstīs;
– popularizēsim Dundagas novadu kā tūrisma
galamērķi, nozīmīgu kultūras un tūrisma
centru Kurzemē;
– turpināsim izvietot Dundagas novadā vienotas informācijas zīmes un norādes;
– veicināsim sadarbību piekrastes zvejnieku
un iedzīvotāju problēmu risināšanā.
Izglītība, kultūra, sports:
– saglabāsim optimālu novada skolu tīklu;
– saglabāsim un veicināsim novada mūzikas
un mākslas skolas, bērnudārzu darbu, rūpēsimies par to tālāku attīstību;
– attīstīsim mūžizglītības piedāvājumu un
pieejamību novada iedzīvotājiem;
– sakārtosim novada sporta pārvaldības sistēmu;
– turpināsim iesākto sporta būvju celtniecību;
– plānveidīgi rekonstruēsim stadionus, labiekārtosim novada peldvietas;
– atbalstīsim Latvijā reģistrēto reliģisko konfesiju sadarbību ar pašvaldību;
– atbalstīsim Dundagas tautas nama renovāciju, rūpēsimies par novada kultūras iestādēm.
Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe:
– organizēsim sociālo pakalpojumu saņemšanu maksimāli tuvu iedzīvotāju dzīvesvietām;
– sadarbosimies ar sociālās aprūpes, sociālās
palīdzības un rehabilitācijas pakalpojumu
sniedzējiem, pensionāru, invalīdu, bērnu aizsardzības biedrībām;

5. Veselības aprūpe un sociālā politika.
Mērķis: veicināt kvalitatīvu medicīnas pakalpojumu pieejamību, nodrošināt pārdomātu un samērotu sociālā atbalsta sistēmu visām vecuma grupām.
Rīcība:
– atbalstīt jaunu medicīnas pakalpojumu ieviešanu un esošo pakalpojumu kvalitātes celšanu;
– attīstīt darbu ar sociālās atstumtības riska
grupām;
– turpināt veidot un kvalitatīvi uzlabot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu sistēmu, nodrošinot iedzīvotājus ar informāciju par viņu iespējām saņemt sociālo
palīdzību;
– attīstīt sociālo pakalpojumu centru Jaundundaga;
– izveidot atbalsta sistēmu skolēnu darbam
vasarā, sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem.

– sniegsim atbalstu maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;
– uzlabosim vides pieejamību cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
Dzīvokļu un komunālā saimniecība:
– izstrādāsim novada mājokļu politiku;
– atbalstīsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
siltināšanu, izmantojot valsts un ES fondu līdzekļus;
– veicināsim dzīvokļu īpašnieku biedrību veidošanos un sadarbosimies ar dzīvokļu īpašniekiem namu apsaimniekošanā;
– iegūsim ES un Valsts finansējumu katlu māju un siltumtrašu modernizēšanai, lai samazinātu iedzīvotāju rēķinus par siltumenerģiju;
– uzlabosim pašvaldības dzīvojamo fondu
maznodrošināto ģimeņu atbalstam;
– rūpēsimies par sanitāro kārtību visā novada teritorijā.
Sabiedriskā kārtība un drošība:
– sadarbosimies ar Valsts policiju un zemessardzi sabiedrības drošības garantēšanā un
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
– plānveidīgi veidosim vienotu videonovērošanas sistēmu novada publiskajā ārtelpā, pie
sabiedriskām ēkām;
– pilnveidosim un aktivizēsim pašvaldības
policijas preventīvo darbu, uzlabosim tās materiāli tehnisko nodrošinājumu.
Vēlētāju apvienība Strādāsim kopā iestājas
par plašu iedzīvotāju līdzdalību svarīgu jautājumu risināšanā. Organizēsim ievēlēto deputātu regulāru tikšanos ar iedzīvotājiem, tā
mazinot plaisu starp pašvaldības varu un sabiedrību. Mēs vēlamies panākt, lai Dundagas
novada iedzīvotāji lepotos ar piederību šai
vietai, jo mūsu lielākā vērtība ir mūsu unikālie dabas resursi un darbīgie cilvēki.

Lapu novembris
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Līvõ āiga • Līvu laiks

Līvu savienības kopsapulce
Līvõd īt täužkub Irēl
20. IV Līvu tautas namā Mazirbē pulcējās 47 delegāti, lai atskatītos uz paveikto.
Par svētku krāsām rakstījām iepriekšējo reizi. Kādas krāsas ir ikdienai?
Pavisam noteikti tās ir zili–balti–zaļās: uz
skatuves degošajās svecītēs, Zigrīdas Priedes
tamborētajās sedziņās uz palodzēm, Veronikas Milleres un viņas palīdžu veidotajos dekoros pie griestiem. Tās nomanāmas lībiskajā skarbumā un asprātībā: uz sapulci ieradušies 47 delegāti, divas trešdaļas no vajadzīgo
skaita ir 46 delegāti, tātad sapulce ir pilntiesīga, un no zāles atskan sauciens: «Viens
var iet mājās!»
Par sapulces vadītāju kļūst Ieva Ernštreite, par protokolētēju — Lienīte Iesalniece.
Vispirms Tienū jeb Paldies zīmes, mazus ordenīšus, saņem vairāki Līvu savienības (LS)
biedri, kas nav bijuši klāt jubilejas svinībās
Rīgā: Gundars Bertholds, Zigrīda Priede, Maija Zamberga un Rasma Sakne. Pateicība arī
Vilim Priedem un Alfrēdam Sproģim par veikumu lībiešu lietā.
No Ievas uzzinām, ka tapis gada pārskats
un ka turpmāk bez grāmatveža laikam neiztikt. Vadītāja atzīst, ka šis bijis iejušanās
laiks «ar mēģinājumu cerēt, ka mēs varam».
Vēl Ieva uzsver, ka ļoti cer saklausīt grupu
priekšlikumus un ka nekas tā negrauj, kā aiz-

muguriskas runas...
Uz aicinājumu jautāt naski atsaucas Miervaldis Ceimurs, kuru interesē savienības parādu lieta: vai izdevies tos deldēt, vai valdība
mūs atbalsta, vai ar to runā?

Ieva Ernštreite: «Ir man
sapnis: tā piepildīt mūsu ikdienu, lībisko ikdienu ar
darbiem, projektiem, gatavošanos pasākumiem un
svētkiem, lai vienkārši neatliktu laika kasīties par niekiem».
Priekšsēdētāja skaidro: kamēr «mūsu māja nebūs kārtībā», valdība arī nerunās un neatbalstīs. No 2005./2006. gada ir palicis
Ls 42 000 parāds, un tas veidojies no tā, ka

Gan prieks un cerības,
gan kamols kaklā
Kil rīem ja lūotõks, kil itkimi kurksõ
Saruna ar savienības vadītāju Ievu Ernštreiti.
— Ko ir izdevies un ko nav izdevies paveikt kopš pagājušā gada sapulces, kad jūs
ievēlēja par priekšsēdētāju?
— Man ir liela pieredze darbā ar nevalstiskajām organizācijām, bet nekad priekšplānā
tik ļoti nav bijusi piesiešanās katram burtiņam biedrības dokumentos. Neesmu kārtības noliedzēja, bet vai tik pārspīlēta uzmanība jāvelta birokrātiskajai pusei? Mēs jau saucam valdes sēdes, viss notiek, kā vajag, bet
nejūtos ar to bagātināta, drīzāk rūpju nomākta, zināmā saspīlējumā, vai tikai nekļūdīšos, vai protokolā neiespruks sīks misēklis...
Tagad gada pārskata ziņojumā bija aizmirsts
pieminēt hāniešu spēles Mazirbē. Ak, tu
mūžs! Varbūt šī pasākuma dažas epizodes
būtu labāk no atmiņas izdzēst… Bet rīkotājiem jau labāk zināms. Kāpēc mēs gribam
nākt kopā? Matus skaldīt vai lībisko kopt?
Mūsu biedrība ir diezgan pretencioza: mums
jādod lībiskie pamudinājumi, tai jābūt vadošajai idejai. Pulcējamies tādēļ, ka mūs tas
saista, ka uzzinām ko jaunu un dalāmies savos priekos un pārdomās. Diemžēl tas bieži
pazūd aiz birokrātiskas ņemšanās, kas ievaino vēlēšanos un mazina vēlmi skatīties uz
lielākiem mērķiem.
— Bet kas to pieprasa?
— Pašu cilvēki. Man šķiet, ka mēs tā velti
laiku šķiežam.
Šodien dzirdējām grupu uzstāšanos. Vai
daudz izskanēja, cik ļoti tās darbojušās lībiskajā zīmē? Protams, savus darbiņus katrs dara. Ventspilnieki rīko svētkus, kolcenieki
saimnieko Līvu centrā, Mazirbes grupas rūpe
ir tautas nams. Es cenšos skatīties tālāk nākotnē, un mans sapnis nav mainījies: pēc gadiem te, Līvu tautas namā, varētu pulcēties
ne tikai lībieši, bet arī notikt tādi pasākumi,
uz kuriem ierastos un pat rautos daudzi, kas
gribētu uzzināt ko vairāk par lībiešu valodu,
kultūru un tradīcijām.
Ceru, ka ar laiku mainīsies joprojām sastopamais domāšanas veids: ja mums ir biedrība
un vēl tāda kā Līvu savienība un mēs darām
labas lietas, tad mums par to pienākas visāda
veida atbalsts. Nekas nepienākas! Ventspilnieki to sāk saprast — biedrības biedri paši

dara. Ja augs augumā vēlme darīt, nevis kašķēties, tad lietas daudz labāk virzīsies uz
priekšu un arī latiņi drīzāk atripos. Un daudz
jau nemaz nevajag.
Nesen izbraukāju Latgali, iepazinu daudz
nevalstisko organizāciju. Visas bija sagatavojušas projektus finansējuma piesaistei. Uzklausīju un izvērtēju vismaz 10 biedrību interesantas idejas saturīgai darbībai. Atbraucu pārgurusi, bet lidojot. Tur citādi domā!
Tur cilvēki ir tik brīvi, atvērti, labestīgi! Izdomā, dara, atrod un priecājas! Te mēs sēžam, čīkstam un dusmojamies. Reizēm dūša
sašļūk. Novadā arī kašķējas...
Cerīga un priecīga esmu tad, kad uzrunāju
iespējamos sadarbības veicinātājus. Kad negaidot saņemu kādu labu ziņu. Nupat e-pastā
saņēmu ziņu no kāda Igaunijas bibliotekāru
kora, gribot piedalīties Lībiešu svētkos. Nesen kopā ar Rīgas grupas lībiešiem biju pieņemšanā Somijas vēstniecībā. Skatījāmies
pusotru stundu dokumentālo filmu, kurā vecās paaudzes lībieši Paulīna Kļaviņa, Elfrīda
Žagare, Irma Fridrihsone, Marta un Viktors
Bertholdi, Alvīne Uspila lībiski stāsta par sevi. Filmā redzam arī jauniņo Valtu Ernštreitu, kurš pauž domu par lībiešu jauniešu organizācijas veidošanu. Līdztekus tam teksts
latviski. Brīnišķīga tikšanās, visi devās mājup
pacilāti. LS jubilejas reizē mums uzdāvināja
šīs filmas kopiju. Tā ļoti noderēs lībiešu valodas nodarbībās.
Ir jau skaistas un piepildāmas ieceres. Baibas Šuvcānes veikums izpaužas arī tādējādi,
ka viņu sameklē cilvēki ar savām idejām, un
lībiskais radoši krustojas ar citām tēmām.
Tagad kukaiņu pētnieks Kristaps Vilks izteicis priekšlikumu veidot pasākumu, iekļaujot
stāstījumu par lībiešu entomologu Kārli
Princi. Tā bagātinās visi.
— Stiprinošs pasākums noteikti bija savienības 90 gadu jubileja.
— Es netaisu politiku un uzskatu, ka man
tas nav jādara. Jutu pienākumu aicināt uz
svētkiem iepriekšējos vadītājus — Aldi Ermanbriku, Brigitu Zakari, Dāvi Staltu. Dāvis
gan neatnāca, viņam bija citas darīšanas. Pārējie bija, arī Zoja un Edgars Sīļi. Tāpat biju-
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līdz galam nav nokārtoti dokumenti. Īstenībā summa ir mazāka. Dažos gadījumos tie ir
projekti, kam patiesā mīnus zīme ir vien pārdesmit latu, bet, kamēr papīri nav kārtībā,
parāds ir par pilnu summu, un tā jau rakstāma ar trim nullēm. Ar to tikt galā ir tagad
uzdevums, kur piepalīdz arī Lilita Kalnāja.
Ieva uzsver, ka parādu lietas ļoti vajadzētu
nokārtot līdz septembrim, lai varētu ko cerēt nākamajā finanšu gadā. Un tad vadītājai
izlaužas kā nopūta: «Pēc būtības tas prasītu
pilna laika darbu!» Bet Ieva to dara pa vakariem un naktīm «savienības birojā Slokas ielā», tas ir, savās mājās.
Tad pie vārda tiek grupas.
Mazirbnieki Edgara Millera personā uzsver, ka paši vien visu dara namā un ap to,
paši saziedo naudā un graudā talku zupām,
bet pašvaldība arī atbalsta. Pavisam grupā ir
25 biedri, un divi nesen grupu papildinājušie
jaunieši paši pieteikušies.
Kolcinieku vadītāja Maija Rēriha piemin
prezidentu vizītes, līvu centra Kūolka līdzdalību visos lielajos ciema pasākumos, par centra popularitāti liecina ap 1250 apmeklētāju
pērn un nupat viesos bijušais Baltkrievijas
vēstnieks. Lielu pateicību Maija teic pašvaldībai par atbalstu, par elektrības apmaksu,
tāpat centrā nomainīti logi un elektroinstalācija, un tas pavisam drīz būs saposts grupas 20 gadu jubilejas svinībām. M. Rēriha saka it kā naivus vārdus, bet tie savā ziņā labi
apliecina lietu patieso stāvokli un vajadzību
pēc lībiešu organizācijas: «Mums ir tādi veci
cilvēki, kas uz grupas sapulcēm vairs nespēj
atnākt, bet kuriem mēs esam vajadzīgi». Kopā Kolkas grupā ir 50 biedru.

Ventspils lībiešu līdere Ausma Ernestovska it kā turpina kolēģes iesākto: «Grupā ir
63 biedri, lielākā daļa no tiem ir vecāki par
65 gadiem, 12 sēž mājā». Grupa rosīgi piedalās visos LS pasākumos. No pērnā oktobra uz
Ventspils lībiešu pleciem ir Lībiešu istaba.
Jūnijā grupai paredzams brauciens uz Tallinu, vecpilsētas svētkiem. Ausma priecājas
par Baibas Krūmiņas fotoizstādi Lībiešu tautas izdzīvošanas fenomens Galvenajā bibliotēkā
un par to, ka lībiešu pasākumi Ventspilī ir
labi apmeklēti.
Rīgas grupas (tajā 50 biedru) uzstāšanās
izpaliek automašīnas tehnisku ķibeļu dēļ —
vadītāja Monta Kvjatkovska palikusi pusceļā.
Uz šo ziņu Ceimura kungs reaģē ar jautājumu, vai tad rezerves riteņa nav, bet Ieva
Ernštreite pasaka teikumu, kura pirmo daļu
kā saukli lieliem burtiem derētu uzrakstīt
tautas nama zālē uz skatuves virs karoga:
«Būsim iecietīgi cits pret citu šajā Līvu savienībai vienā no smagākajiem laikiem!»
Vēl Revīzijas komisija iepazīstina ar gada
pārskatu, un par to, vienam balsojot «pret»,
visi vienprātīgi paceļ rokas, taču izrādās, ka
paši komisijas locekļi gan darba gaitā nav bijuši vienisprātis. Arī tāpēc mainās komisijas
sastāvs: paliek Rasma Sakne un Veronika
Millere, bet Dženeta Marinska atsakās, un
viņas vietā par trešo revidentu iebalso Ilmāru Geigi.
Vēl izskan priekšlikums līdz nākamajai
pārskata sapulcei veikt darbu LS grupās, lai
vienotos par jauno statūtu redakciju. Un tad
jau seko saviesīgā daļa ar maizītēm un kafiju.

šās Dundagas grupas rosinātājs Gunārs Laicāns. Patika, ka nāca klāt cilvēki un pauda
prieku, ka svētkos bijis daudz vienojoša. Ka
mācāmies sarunāties. Vērtība par sevi bija
Salaspils koris Lōja. Diriģentam Ģirtam Gailītim pienākas milzu pateicība, ka viņš augstu
tur lībisko karogu.
— Gribētu dzirdēt kādu vārdu par sadarbību ar pašvaldību! Savulaik arī Dundadznieks ziņoja par noslēgto trīspusīgo līgumu
starp domi, Līvu savienību un Līvu fondu.
— Tas beidzās pērn. Atjaunot līgumu ir
mans tuvākais uzdevums. Ar izpilddirektori
Ingu Ralli jau esmu runājusi. Pašvaldība mūs
varētu finansiāli atbalstīt: ar Ls 500 Kolkas
grupu, ar Ls 500 Mazirbes grupu un tikpat
lielu summu Lībiešu svētkus. Pašvaldības
labvēlīgo ieinteresētību, vēlmi būt par partneri vērtēju augstu, tas ir mūsu nākotnes
balsts. Savukārt mums sevi jāparāda no labākās puses.
— Kādreiz daudz cerējām no Līvu fonda,
mūsu avīzē lībieši rakstīja, kā abi veidojumi, LS un LF, roku rokā sekmēs kopīgo lietu. Fonds kā naudas piesaistītājs.
— Tur nekā vairs nav, nekas nenotiek.
Jaunais līgums ar pašvaldību būs divpusējs.
— Kādas ir LS ieceres Kolkas Pastnieku
ēkā?

grupa ar Laicānu priekšgalā. Neesmu zaudējusi cerības tās atjaunot un lībisko saikni
nest gan ar Dundagu, gan Staiceli.
— Kas jūs pašu ierobežo?
— Viens nav karotājs. Man pietrūkst domubiedru komandas. Ikdienā! Valde tomēr
pagaidām nav domubiedru grupa. Monta
Kvjatkovska ļoti cenšas Rīgas grupā, bet es
vairāk gribētu manīt rīdzinieku atbalstu un
arī iniciatīvu. Galvaspilsētai taču daudz
priekšrocību — grupā daudz jauniešu, daudz
veidu, kur un kā vēstīt par lībisko. Priecātos,
ja spētu pa nedēļai nodzīvot Ventspilī, Kolkā,
Mazirbē un just īsto pulsu! Bet reizēm iznāk
līdz pusnaktij sēdēt savā «Slokas ielas birojā»... Varbūt derētu atlicināt kādu artavu no
biedru naudām administratīvajiem izdevumiem. Un profesionālu grāmatvedi ļoti vajadzētu. Cik ilgi vilkšu šo vezumu, nezinu...
Pietrūkst cilvēku ar plašāku redzējumu!
Pietrūkst tādu domubiedru kā Gundega
Blumberga.
— Gundega būtu domubiedrs, bet nav savienībā?
— Nav, jo izstājusies. Savienībā nav arī
Valta Ernštreita.
— Un Zojas un Edgara Sīļu... Acīmredzot
katram savi iemesli, bet kopumā tas izskatās bēdīgi un droši vien par kaut ko liecina.
— Jā, varbūt arī esam aizbaidījuši darītājus.
— Labi, par kaut ko priecīgāku! Par tuvākām un tālākām iecerēm!
— Rīga 2014. gadā būs Eiropas kultūras
galvaspilsēta, un, par svētku programmu domājot, bija iecerēta lībiešu diena. Skaista,
krāšņa ierosme. Bet, kad vajadzēja parādīt,
kas pēc pieteikuma jau ir paveikts, tad izrādījās — nekas. Un lībiešu tēmu no programmas svītroja. Protams, mums katram ir savi
attaisnojumi. Bet tā tomēr nevajadzētu būt!
Tagad gribam piepildīt citu ideju. Nākamgad
Rīgas svētkos Esplanādē būs uzbūvēta īpaša
daudzfunkcionāla māja, un vienā no svētku
dienām tā būs Lībiešu māja. Varēsim uzņemt
ciemiņus un sevi parādīt.
Lībiešu svētki augusta pirmajā sestdienā
būs. Pirms tam bērnu nometne arī. Gribam
tai dot pēc iespējas lielu lībisko saturu.
Nav tā, ka nevarētu vispār atrast sponsorus.
Bet iespējamie labvēļi saka: mēs atbalstītu, ja
jūs tikai nekašķētos!
Man ir gan cerības, gan prieks, gan arī kamols kaklā.
Alnis Auziņš

Sarunas laikā mums pienāk klāt kāda dzīvesgudra
lībiete un saka, vairāk tā kā
Ievai, bet varbūt arī man:
«Nevajag sirdi sāpināt! Ja
ērkšķi neizvelk, tad tas pats
ar laiku satrūd un izkrīt!»
— Esmu tikai redzējusi projekta uzmetumu un tādēļ gandrīz neko nemāku teikt. Tas
ir pašvaldības īpašums tāpat kā lībiešu
centrs Kūolka, par ko slēdz nomas līgumu.
Izmantot Pastniekus bija Dāvja Stalta redzējums — izvērst tādu kā kultūras un tūrisma
biznesa projektu. Šim nolūkam būtu jāpiesaista milzu nauda. Ja pašvaldība nākusi pretī un ieguldījusi Zītaru atjaunošanā, tad Pastnieki pašlaik paliek otrajā plānā.
— Līvu savienībā taču bija vairāk nekā
četru grupu? Bija arī no Staiceles?
— Atbalsta grupa bija noteikti, bet laikam
nesaskaņu dēļ pajukusi. Un Dundagā arī bija

Alnis Auziņš
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Raibs kā dzeņa vēders

Baltkrievijas vēstnieks mūsu novadā
17. IV Dundagas novadā viesojās Aleksandrs Gerasimenko — Baltkrievijas vēstnieks Latvijā. Stāsta izpilddirektore Inga Ralle.
— Saņemot ziņu no Baltkrievijas vēstniecības, ka 17. IV pie mums uz tikšanos ar domes priekšsēdētāju Lindu Pavlovsku ieradīsies A. Gerasimenko, apkopojām ziņas par
novada iestādēm un uzņēmējdarbības virzieniem, ar ko viesi iepazīstinājām.
Viņš mūspusē pavadīja visu dienu, izvēloties apmeklēt SIA Vilnas fabrika un dzijas veikalu, piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību (PLPKS) Dundaga, Kolkas ragu, Lībiešu centru Kūolka un
SIA Līcis–93 Kolkas cehu. Taču vispirms aici-

nājām A. Gerasimenko izstaigāt pili, kas
mums Dundagā ir īpaša. Tur viņš noklausījās
gides Rutas Bērziņas stāstītās leģendas un iepazinās ar pils šodienu. Dundagas Mākslas un
mūzikas skolā, kur sagaidīja Mākslas nodaļas
vadītāja Linda Celma, viesis bija pārsteigts
par mūsu bērnu skaistajiem un radošajiem
darbiem. Uzņēmēja Drosma Greiško vēstniekam izrādīja viesu namu, kafejnīcā Krūziņi
baudījām garšīgu maltīti.
Vēstnieku ļoti ieinteresēja SIA Vilnas fabrika. Viņam bija daudz jautājumu ražotnes va-

Kafija ar politiķiem
25. IV domes sēžu zālē Līkajā muižā teju divas stundas novada jaunieši tikās ar
domes deputātiem.
Norisi vadīja jauniešu domes vadītāja Aiga
Ūdre un vidusskolas direktora vietniece
audzināšanas darbā Inese Freimute. A. Ūdre
īsi iepazīstināja, ka neformālais sadarbības
veids Kafija ar politiķiem radies Zviedrijā un ka
pēdējos gados tas kļūst aizvien populārāks
arī Latvijā. Dundagā šāda pulcēšanās notika
pirmo reizi, un tās vadmotīvs bija lauzt iesīkstējušo priekšstatu, aplamu pieņēmumu un
neuzticēšanās ledu, lai atbrīvotu ceļu saprašanās, uzdrošināšanās un radošuma straumei.
Pēc sapazīšanās visi dalībnieki — kafiju
cienošie deputāti Gunta Abaja, Benita Ose,
Guntis Pirvits, Regīna Rūmniece, Una Sila,
Smaida Šnikvalde un Aldons Zumbergs
(minēti alfabēta secībā. — Red.) un reizes
piecas kuplākā skaitā esošie jaunieši gan no

jauniešu domes, gan vidusskolas skolēnu pašpārvaldes — īsi raksturoja tipāžus «deputāts»
un «jaunietis». Proti, uz pretējām sienām bija
uzzīmēti divi cilvēciņi, un visiem dalībniekiem vajadzēja tiem dot īsu raksturojumu, ko
ar līmlapiņu palīdzību piestiprināja pie katra
no tā. Lūk, daži citāti. Par deputātu: «tautas
kalps», «sabiedrības spogulis», «nenormāli
gudrs», «nopietns», «Saeima, Šlesers, Zatlers», tomēr pāri visam bija — «atbildīgs».
Par jaunieti: «radošs», «zinātkārs», «izklaides
mīlošs», «ar skatu uz Rīgu», «iespējas».
Tālāk klātesošie darba grupās apsprieda
četras tēmas. Pēc laika grupu sastāvs mainījās, bet katrā vietā palika viens no iepriekšējā
pulka, lai iepazīstinātu jaunpienācējus ar
spriesto. Visi domāja, sprieda, strīdējās un pa

Lapu mēnesis

dītājam Dinam Derkevicam un vēlme izveidot
sadarbību. Savukārt uzņēmuma īpašnieks viņam dāvināja dziju džemperim, par ko vēstnieks bija iepriecināts un sacīja, ka mazmeita
viņam to uzadīšot. A. Gerasimenko ražotni
atzina par īpašu, novērtējot produkcijas kvalitāti un daudzveidību, un vēlāk iegriezās arī
dzijas veikalā, kura plauktos priecēja daudzkrāsainā Vilnas fabrikas dzija.
PLPKS Dundaga augstais viesis uzņēmuma
valdes priekšsēdētāja Gunta Pirvita vadībā
iepazinās ar visu ražošanas ciklu un nogaršoja šeit gatavoto produkciju. A. Gerasimenko
painteresējās, kur vēl to var iegādāties.
Kolkasrags mūs sagaidīja ar saulainu laiku
un atvērto, allaž smaidīgo SIA Kolkasrags rīkotājdirektoru Jāni Dambīti, kurš izvadāja nelielā ekskursijā. Kolkas lībiešu centrā Kūolka
par lībiešiem un centra darbību saistoši pastāstīja Kolkas lībiešu grupas vadītāja Maija
Rēriha. SIA Līcis–93 A. Gerasimenko ceha va-

dītājas Regīnas Rūmnieces vadībā iepazinās
ar ražošanu. Viņu pārsteidza, ka šeit ražo
produkciju, sākot no vizuāli pievilcīgām kārbām un beidzot ar iepakojumu. Viesis atzinīgi izteicās par starptautiskajās izstādēs novērtēto uzņēmuma produkciju un jautāja, vai
iespējama sadarbība. Varēja just, ka A. Gerasimenko vēlas nodibināt ciešākus kontaktus
ar SIA Līcis–93.
Kā pastāstīja vēstnieks, viņš Latvijā strādā
7 gadus un daudzviet jau bijis, bet ne mūsu
novadā. A. Gerasimenko pateicās mums par
lieliski pavadīto dienu un pārdomāja jau
turpmāko sadarbību ar atsevišķiem novada
uzņēmējiem. Maija vidū Daugavpilī tiksies
uzņēmēji, un aicināto vidū būs arī daži no
mūsu novada.
Pašvaldības vārdā paldies visiem uzņēmīgajiem cilvēkiem, kas atvēlēja laiku, lai šo
dienu padarītu tik interesantu un bagātīgu!

reizei iesmējās, dzerot kafiju vai tēju, kamēr
4 tēmu pieturvietās bija paviesojušās visas 4
grupas. Beigās — grupu prezentācijas.
«Jauniešu un pašvaldības sadarbības
iespējas». Viena no galvenajām atziņām —
nepietiekama informācijas apmaiņa starp
jauniešiem un deputātiem. Jaunieši atzina, ka
nav pat zinājuši, ka var brīvi apmeklēt komiteju un domes sēdes, izteica lūgumu pēc
mūsdienīgas interneta lapas pašvaldībai, kā
arī novēlējumu savstarpēji informēt vienam
otru visos iespējamos veidos.
«Kā jaunieši var iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā un izteikt savu viedokli».
Jaunieši pauda vēlmi iepazīties ar pašvaldības
darba struktūru, virzīt savas idejas uz komitejām, veidot jauniešu biedrības, novēlēja šādas tikšanās rīkot vairāk un biežāk.
«Jauniešu centru izveide un darbība».
Jaunieši minēja naudas piesaisti ar projektu
starpniecību un uzsvēra, ka Dundagā vajag
savu jauniešu centru un Kolkā — savu, minēja
sadarbību ar līdzīgiem centriem kaimiņos un

atzina, ka svarīgākais ir pašiem formulēt, ko
šādā centrā jaunieši grib darīt.
«Jauniešu brīvais laiks: iespējas, infrastruktūra, vēlmes». Te uzvirmoja dažādas
idejas, sākot ar Kolkas sporta halles izmantošanu un beidzot ar BMX trasi, basketbola grozu, skolu stadionu labiekārtošanu, publiskas
peldvietas izveidi Dundagā un slēpošanas trases ierīkošanu Šlīterē.
Noslēgumā politiķi ierosināja, ka nākamajās tikšanās reizēs jāpadomā par citu laiku vai
pat dienu — brīvdienu, lai būtu pārstāvēta arī
strādājošā jaunatne, savukārt tikšanās vadītājas solīja ideju apkopojumu nodot politiķiem tālākai pilnveidei un, galvenais, rīcībai.
Kā iesākums Kafija ar politiķiem bija vērtīgs
pasākums, bet augļus rādīs nākotne. Arī to,
vai šādas tikšanās kļūs regulāras. Un ir jau vēl
citas sabiedrības mērķgrupas — gan profesiju
lūkojumā, gan pēc vecuma iedalījuma. Tā ka
darba lauks ir plašs, un «jaunajiem» deputātiem būs jāatrota piedurknes.
Alnis Auziņš

Uzklausīja Diāna Siliņa

Cienījamie iedzīvotāji!

Muzeju nakts 2013

21.12.2012. jūsu novada dome saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju izvēlējās SIA Eco Baltia vide. Sadarbības līgums stāsies spēkā no 01.06.2013.

18. V Kubalu skolā – muzejā Visapkārt namu bija liels mežs. Ernests Dinsbergs par
skolas apkārtni 1840. gados.

Pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem iedzīvotājiem ir jānoslēdz individuāli
līgumi par atkritumu izvešanu no sava īpašuma ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju. Lai vienotos par jums atbilstoša
pakalpojuma sniegšanu, aicinām jūs noslēgt
individuālo līgumu ar Eco Baltia vide, ierodoties mūsu birojos un lielākajos novada ciemos
(sk. raksta beigās) noteiktajos laikos. Tiekoties mēs jūs pilnībā informēsim par pakalpojumiem.
Mūsu biroju adreses un pieņemšanas laiki:
Talsos, Kareivju ielā 6, Tukumā, Dienvidu ielā
2, darba dienās 9.00–12.00 un 13.00–16.00.
Piedāvājam iepazīties ar līgumu elektroniski
www.vide.ecobaltia.lv vai pašvaldības interneta
lapā no 09.05.2013.
Līdz jauna individuālā līguma noslēgšanai
turpināsim sniegt jums sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumus, piemērojot
līgumā noteikto tarifu.
Lai arī turpmāk uzturētu līdz šim sniegtā
pakalpojuma kvalitāti un lai samazinātā tarifa dēļ neciestu jūsu ērtības, papildus atkritumu apsaimniekošanas pamatpakalpojumam
SIA Eco Baltia vide jau no 01.06.2013. nodrošinās papildpakalpojumus, kas ir pievienoti līguma pielikumā.

Detālplānojuma
apspriešana
Ar novada domes 25. IV sēdes lēmumu Nr. 92
(prot. Nr. 7, 24. §) publiskajai apspriešanai ir nodots detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma
Steķi (kadastra Nr. 8862 002 0250) zemes vienībai
ar apzīmējumu 8862 002 0105. Publiskā apspriešana notiks no 6. V līdz 27. V.
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Jūsu izmaksas, izmantojot mūsu papildpakalpojumu paketi, būs vidēji par 10% zemākas nekā līdzšinējais SIA Kurzemes Ainava
piedāvātais atkritumu apsaimniekošanas tarifs.
Gadījumā, ja neatnāksiet noslēgt jauno līgumu, uzskatīsim, ka vēlaties, lai jums sniedz
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus ar papildērtībām, ko sniedz piedāvātie papildpakalpojumi par norādīto cenu
(sk. vienošanos par papildpakalpojumiem).
Līdz ar to būs atvieglota līguma un vienošanās par papildpakalpojumiem slēgšanas procedūra, jo tie nebūs jānoslēdz rakstiski. Jums
arī turpmāk izvedīs atkritumus, un jūs varēsiet saņemt mūsu piedāvātos papildpakalpojumus.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālr. 67799999 vai Guntim
Kārklevalkam pa tālr. 29419195.
Līgumu slēgšanas laiki: Dundagā domes
ēkā 17. V un 24. V 9.00–12.00; Kolkā pagasta
pārvaldē 17. V 13.30–17.00; 23. V 10.00–16.00;
Kaļķos Vārpniekos 17. V un 28. V 13.30–17.00;
Vīdalē Vīdales skolā 15. V 13.30–17.00 un 22. V
9.00–12.00; Mazirbē bibliotēkā 24. V un 29. V
9.00–12.00.
SIA Eco Baltia vide

Ar detālplānojuma projektu līdz 27. V var iepazīties Attīstības un plānošanas nodaļas telpās Pils
ielā 14, Dundagā (pirmdienās — ceturtdienās
plkst. 8.00–17.00, piektdienās plkst. 8.00–15.00)
un pašvaldība tīmekļa vietnē www.dundaga.lv.
Publiskās apspriešanas sapulce notiks 15. V
plkst. 15.00 Attīstības un plānošanas nodaļas telpās.

Plkst. 19.00 – 20.50 skolas bērnu vakarmācības.
Plkst. 19.00 – 20.50 «.. desmit līdz piecpadsmit soļus no lielajām ārdurvīm tāds muklains biezums, ka lai vilki tur taisa midzeni
un līdz pat Jāņiem neizžuva». E. Dinsbergs.
Plkst. 21.00 – 22.20 izstādes un spēles. Oskara Lutsa romāna Pavasaris «Kevade» iestudējumi laika griežos. Pavasaris (Povsars)
E. Dinsberga dzejā.
Plkst. 22.20 – 23.10 dundzinieki mežā —

Novada pašvaldība pateicas apzinīgajiem
zemju un ēku īpašniekiem, kas vienmēr laikus
samaksā pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokli!
Ir mainīts pašvaldības reģistrētais nosaukums. Maksājot bankā, lietojiet Dundagas
novada pašvaldība, nevis agrāko Dundagas
novada dome.
Pārējie rekvizīti palikuši tie paši: reģistrācijas
numurs 90009115209, PVN maksātāja reģistrācijas numurs LV90009115209, a/s
«Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts:
LV72 HABA 0551 0258 9898 2 un a/s
«Citadele banka» bankas kods: PARXLV22,
konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2
Rakstiskus priekšlikumus līdz 27. V var iesniegt
pašvaldībā vai iesūtīt uz pasta adresi: Pils iela 5-1,
Dundaga, Dundagas novads, LV-3270.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi var saņemt, sazinoties ar vadītāju Lauri Laicānu pa tālruni 63237857 vai Attīstības un plānošanas nodaļas
telpās Pils ielā 14, Dundagā (pirmdienās — ceturtdienās plkst. 8.00–17.00, piektdienās plkst. 8.00–
15.00).

bildēs un atmiņās.
Plkst. 23.10 – 23.40 mazvakriņs a pakuod.
Plkst. 23.40 – 01.00 ceļš mājup pa Kubalu
un Pēter–Kužnieku laukiem un pļavām…
Ciemiņiem pastaigai brīvā dabā noderēs
piemērots apģērbs un lukturītis.
Uz tikšanos! Tālruņi: 63254335, 26332238,
e-pasts: kubalmuz@dundaga.lv.
Muzeja ļaudis

Laimonis Bokums (1925)
Ausma Enzele
(1943)
Lilita Gūtmane
(1940)
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