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I. Vaidere apmeklēja vidusskolu, SIA Vil-
nas fabrika Pācē un piensaimnieku lauksaim-
niecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrī-
bu Dundaga. Lūdzu EP deputāti iepazīstināt 
ar brauciena nolūku un īpaši palūkoties uz 
mūsu dzīvi starptautisko notikumu gaismā. 

«Cilvēki man daudz jautā par darbu Eiro-
pas Parlamentā, kur strādāju Ārlietu komite-
jā, Starptautiskās tirdzniecības komitejā un 
Cilvēktiesību komitejā. Sadarbībā ārpus Eiro-
pas Savienības (ES) manā pārziņā ir Centrāl-
āzijas valstis un Ukraina. Daudzi nezina, kas 
īsti ir EP, bet pēc mēneša EP vēlēšanās cilvē-
kiem jāizdara izvēle. Es braucu un stāstu, jo 
uzskatu to par savu pienākumu. Ļoti svarīgs 
ir arī Ukrainas jautājums. Vai varam justies 
droši? Un kā mūsu dzīvi ietekmēs tas, ja 
Krievijai piemēros sankcijas? 

Lai gan 1994. gadā atbilstoši noslēgtajam 
Budapeštas memorandam Ukraina nodeva 
savus kodolieročus starptautiskajām institū-
cijām, pretī saņemot no kodollielvalstīm, arī 
Krievijas, parakstītu apņemšanos respektēt 
Ukrainas robežu negrozāmību, Krievija šo 
vienošanos rupji pārkāpa. Tāpēc tā saņēmusi 
tik vienprātīgu citu valstu nosodījumu kā vēl 
nekad. No paša krīzes sākuma aicināju kolē-
ģus EP enerģiski rīkoties. Krievijas agresija 
Krimā sākās sestdienā, un es uzskatu, ka jau 
pēcpusdienā mums vajadzēja rīkoties. Div-
desmit astoņi ES ārlietu ministri sapulcējās 
tikai pirmdienas pēcpusdienā. Esmu pārlie-
cināta, ka sankcijas jāvērš pret atbildīgajiem 
par agresiju — Putina administrāciju, Domi, 
valdību, viņu ģimenēm un tām tuvu stāvo-
šiem oligarhiem. Manuprāt, nekavējoties bi-
ja jāslēdz šo cilvēku banku konti ES un jāaiz-
liedz iebraukt ES. Iespējams, tas Krieviju at-
turētu no tālākas eskalācijas Krimā. Šie cil-
vēki ir pieraduši atpūsties, iepirkties un sko-
lot bērnus ES valstīs. Ja to pēkšņi liedz, tas 
var iedarboties. Diemžēl sankcijas ievieš ļoti 
lēni. Atsevišķām ES valstīm ir dažādas eko-
nomiskās intereses. Vācija grib Krievijai pār-
dot savas automašīnas, Francija — karakuģus 
Mistral, pret ko es un daudzi Baltijas valstu 
deputāti ir protestējuši. Pašlaik Mistral pār-
došana gan ir apturēta. 

Pirms divām nedēļām nosūtīju vēstules 
NATO ģenerālsekretāram Andersam Fogam 
Rasmusenam un ASV aizsardzības ministram 
Čakam Heigelam, pateicoties par papildu iz-
nīcinātājiem gaisa telpas novērošanai un NA-
TO karakuģiem Baltijas jūrā, reizē uzsverot 

nepieciešamību izvietot dzīvā spēka grupē-
jumus pie Latvijas–Krievijas robežas. Domā-
ju, ka šī vēstule ir veicinājusi 150 ASV ka-
reivju ierašanos.  

Esmu cieši pārliecināta, ka mūsu sabiedrī-
bas vairākums tagad saprot: ja mēs nebūtu 
ES un NATO, tad, ļoti iespējams, pie mums 
būtu noticis tas pats, kas Krimā.  

Ja ar šīm sankcijām nepietiks, sekos eko-
nomiskās sankcijas. Kā tās ietekmētu Latvi-
ju? Ja tās tiešām piemēros, tad jābūt gata-
viem uz zināmiem upuriem, jo citādi var 

nākties upurēt galveno — mūsu neatkarību 
un valstiskumu. Sabiedrībā apspriež jautāju-
mu par Krievijas gāzi. Krievija piegādā ap-
mēram trešdaļu visai ES vajadzīgās gāzes. 
Aprēķini rāda — ja Krievija tiešām pārtrauk-
tu piegādi, tad šo iztrūkumu lielā mērā varē-
tu segt ar piegādēm no ASV un arābu val-
stīm. Mums ir Inčukalna gāzes krātuve, ku-
ras krājumu Latvijai pietiktu 2,5–3 gadiem, 
un pa šo laiku var pārkārtoties, lai saņemtu 
gāzi no citiem piegādātājiem. Turklāt, ja 
Krievija pārtrauktu piegādāt gāzi ES, tad tās 
budžets sabruktu pilnībā, jo Krievijas ienā-
kumos vairāk nekā pusi dod ES pārdotie 

energoresursi. Piekrītu Polijas premjermi-
nistra Donalda Tuska priekšlikumam — ES 
valstīm nākotnē jāveido vienots energoiepir-
kums, lai nebūtu iespējams šantažēt atseviš-
ķas valstis.  

Latvijas importa struktūrā Krievija veido 
9%, eksporta struktūrā — apmēram 18%, bet 
ārējās tirdzniecības apgrozījumā kopumā 
Krievijas daļa ir 13%. Tas nav maz, bet arī ne 
pārlieku daudz. Vairāk nekā trīs ceturtdaļas 
apgrozījuma ir ar Eiropas Savienības valstīm! 
Protams, arī vairākiem mūsu uzņēmumiem 
sankciju pretreakcija varētu būt sāpīga, bet, 
ja ražotāji pārlieku uzticējušies Krievijas po-
litizētajam tirgum, tā nav veiksmīga politika. 
Šo pašu produkciju taču vajag arī ES tirgum, 
tikai jāpieliek vairāk pūļu, lai tur nokļūtu. 
Bet ES esam jau 10 gadus!  

Esmu pārliecināta, ka sankcijas daudz sā-
pīgākas būs Krievijai, nevis mums. Joprojām 
ceru, ka Krievija neieslīgs pilnīgā neprātā un 
tās nenāksies lietot. 

Līdzko sākās runas par iespējamām san-
kcijām, aicināju kolēģus un draugus pirkt ti-
kai Latvijas piena produktus un arī iecienītās 
šprotes, lai atbalstītu mūsu ražotājus. Intere-
santi, ka iebraucēji no Krievijas izpērk mūsu 
šprotes milzu daudzumos, baidoties, ka pie 
sevis tās iegādāties nevarēs. Savukārt Latvi-
jas attīstības un investīciju aģentūrai jāpa-
līdz ražotājiem iekļūt citos tirgos.  

Pa ceļam uz Dundagu iepazinos ar koka 

skaidu granulu ražotni SBE Latvia Ltd Talsos. 
Kurināt ar granulām, arī ar šķeldu ir daudz 
izdevīgāk nekā ar gāzi. Pienācis īstais brīdis 
par to padomāt, arī Dundagā! Uzņēmēji pa-
rasti paši zina, ko darīt, bet viņiem vajag ce-
ļus, infrastruktūru un izglītotus darbiniekus. 
Tas ir valsts atbalsta jautājums. Tagad Latvijā 
sāk darboties tā saucamā Jauniešu garantija — 
jauniešiem pēc skolas beigšanas jāpiedāvā 
vai nu darbs, vai nu apmaksāta prakses vie-
ta ,vai tālāka izglītība. Šim nolūkam turpmā-
kajiem 7 gadiem no ES piešķirti 59 miljoni 
eiro. Vienlaikus tas ir arī atbalsts uzņēmē-
jiem».  

 

Uzklausīja Alnis Auziņš 
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Dundadznieks 

www.dundaga.lv 

Dundagā 
10. V plkst. 19.00 pilī koru koncerts 

Sanāciet, sadziediet!. Piedalās Dundagas 
jauktais koris, Valdemārpils jauktais ko-
ris un Dundagas vidusskolas koris. Ieeja 
brīva. 

20. V plkst. 17.00 Dundagas bibliotēkā 
Irinas Tomsones biogrāfiskās grāmatas 
Mēness dūriens atvēršanas svētki. 

 

Kolkā  
10. un 11. V Kolkasragā Putnu festivāls 

2014, sk. 6. lpp.! 
16. V plkst. 18.00 tautas namā kom-

ponista Viļņa Salaka autorkoncerts, pie-
dalās VEF kultūras pils vīru vokālais an-
samblis un Dundagas Mākslas un mūzi-
kas skolas Kolkas mūzikas nodaļas 
audzēkņi. Ieeja brīva. 

21. V plkst. 17. 00 tautas nama mazajā 
zālē Mēness dūriens atvēršana. Gan Dun-
dagā, gan Kolkā tikšanās ar autori, ie-
spēja lētāk iegādāties grāmatu un sa-
ņemt aktrises autogrāfu. Apgāda ALI S 
grāmatu galds. 

Inese Vaidere Dundagā 
 

28. IV Dundagā viesojās Eiropas Parlamenta (EP) deputāte, profesore, ekonomikas 
doktore, Vienotības valdes locekle Inese Vaidere. 

Liekam galvas kopā! 

 Redaktora vārdi 
2.–3. lpp. Par sociālajiem pabalstiem. 

4. lpp. Daudzpusīgā Elīza Gerdiņa. 

4. lpp. Mūsējie «rāda muskuļus» Muskulītī.  

5. lpp. Par ūdeņiem. Atbildes Rasmai Saknei. 

5. lpp. Eiropas Parlamenta deputāte  
Sandra Kalniete Dundagā. 

6. lpp. Putnu festivāls 2014 Kolkasragā. 

Šīs avīzes 5. un 6. lappusē atradīsiet anketu, ko lūdzam aizpildīt un nogādāt re-
dakcijai atpakaļ. Jautājumi ir nopietni un vienlīdz nozīmīgi kā jums, lasītājiem, tā 
mums, avīzes veidotājiem. Apspriedušies ar novada domes deputātiem, vēlamies 
no nākamā gada ievērojami mainīt Dundadznieka būtību. Par divām galvenajām lie-
tām deputāti jau aprīļa sēdē nolēma — no nākamā gada avīze Dundadznieks būs bez 
maksas un iznāks reizi mēnesī. Bet kā tieši to jūs, cienījamie lasītāji, saņemsiet un 
kādam vajadzētu būt tās saturam un izskatam, par to aicinām izteikties visus iein-
teresētos. 

Pārmaiņas nozīmē arī to, ka pastā Dundadznieku vairs nevarēs pasūtīt. Esam do-
mājuši, kā nepazaudēt tos aptuveni 40 līdzšinējos pasūtītājus, kas dzīvo ārpus mū-
su novada un tāpēc pēc jaunās kārtības mūsu izdevumu vairs nevarēs saņemt. Vie-
na iespēja — mēs, redakcijas darbinieki, esam ar mieru šiem uzticīgajiem lasītājiem 
avīzi nosūtīt pa pastu, ja avansā segtu pasta izdevumus. Par šiem jautājumiem zi-
ņosim turpmāk. 

Alnis Auziņš 

• Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere sarunā ar Dundadznieka redaktoru Alni Auziņu. 
Diānas Siliņas foto   

Goda zīme  
Ainai Šleinerei 

 

Ordeņu kapituls 14. IV nolēma par nopel-
niem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības 
krusta 2. pakāpes (sudraba) goda zīmi Dun-
dagas novada sabiedriskajai un kultūras 
darbiniecei Ainai Šleinerei. Apbalvojumu 
pasniedza 4. V Melngalvju namā. 

Apsveicam! 
A. A. 
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Apstiprināti ar Dundagas novada domes 27.02.2014. 
lēmumu nr. 41 (prot. nr. 3., 4. §) 
 

Dundagas novada pašvaldības 
27.02.2014. saistošie noteikumi Nr. 4 

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālajiem  
pabalstiem 
Dundagas novada Dundagas pagastā  
2014. gada 27. februārī 
 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma 3. panta otro daļu, 33. panta otro daļu, 
35. panta trešo, ceturto un piekto daļu; likuma Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 14. panta sesto 
daļu; Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu nr. 
299 Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas perso-
nas atzīšanu par trūcīgu 19. 4. apakšpunktu; Ministru 
kabineta 17.06.2009. noteikumu nr. 550 Kārtība, kādā 
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 
vienošanās par līdzdarbību 13. un 15. punktu. 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi nosaka: 

1.1. ģimenes (personas) īpašumā esošās 
mantas veidus, kas netiek uzskatīti par īpa-
šumu ģimenes (personas) atzīšanai par trūcī-
gu vai maznodrošinātu; 

1.2. maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa piešķiršanas kārtību; 

1.3. sociālo pabalstu (turpmāk — pabalsti) 
veidus un apmērus; 

1.4. personas, kurām ir tiesības saņemt 
pabalstus; 

1.5. pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas 
un saņemšanas kārtību; 

1.6. lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzē-
šanas kārtību. 
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 

2.1. ģimene — personas, kurām ir kopēji 
izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā 
mājoklī; 

2.2. ienākumus un materiālos resursus ap-
liecinoši dokumenti — dokumenti, kas 
sniedz pilnīgu informāciju par ģimenes 
(personas) ienākumiem, īpašumiem, vērts-
papīriem, uzkrājumiem un noslēgtajiem uz-
tura līgumiem. 

II. Ienākumu un materiālo resursu novērtē-
šana 
3. Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam vai saņemtu kādu no ša-
jos saistošajos noteikumos minētajiem pa-
balstiem, klients vēršas pie sociālā dienesta 
un iesniedz normatīvajā aktā par kārtību, 
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 
atzīstama par trūcīgu noteiktos dokumentus 
un informāciju. 
4. Papildus normatīvajā aktā par kārtību, kā-
dā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 
atzīstama par trūcīgu noteiktajam, par īpa-
šumu netiek uzskatīts: 

4.1. ģimenes (personas) īpašumā esoša 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme līdz 5 ha 
platībai; 

4.2. ģimenes (personas) īpašumā esošs 
mežs līdz 5 ha platībai; 

4.3. ģimenes (personas) īpašumā esošs 
viens vieglais automobilis; 

4.4. ģimenes (personas) īpašumā esoša 
viena vieglā automobiļa piekabe; 

4.5. ģimenes (personas) īpašumā esoša 
viena airu laiva; 

4.6. ģimenes (personas) īpašumā esoši ve-
losipēdi (viens katrai personai); 

4.7. ģimenes (personas) īpašumā esoša 
viena garāža viena automobiļa novietošanai, 
ja ģimenei (personai) pieder viens automobi-
lis un garāžā netiek veikta saimnieciskā dar-
bība, tajā skaitā, tā netiek izīrēta vai iznomā-
ta; 

4.8. ģimenes (personas) īpašumā esošs ne-
kustamais īpašums (māja, dzīvoklis, dzīvoja-
mā telpa u.tml.), kur dzīvo ģimenes 
(personas) pirmās pakāpes radinieki, kuriem 
nepieder cits nekustamais īpašums. 

III. Ģimenes (personas) atzīšana par trūcīgu 
vai maznodrošinātu 

5. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu 
saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā 
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīs-
tama par trūcīgu, un ņemot vērā šo saistošo 
noteikumu 4. punktā noteikto. 
6. Ģimene (persona) atzīstama par mazno-
drošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģi-
menes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu 
laikā nepārsniedz 60 procentus no valstī no-
teiktās minimālās mēneša darba algas nor-
mālā darba laika ietvaros. 

IV. Pabalstu veidi 
7. Pašvaldība piešķir: 

7.1. pabalstu garantētā minimālā ienāku-
mu līmeņa nodrošināšanai; 

7.2. dzīvokļa pabalstu; 
7.3. pabalstu veselības aprūpei; 
7.4. pabalstu bērna izglītībai; 
7.5. pabalstu aprūpes mājās nodrošināša-

nai; 
7.6. pabalstu apbedīšanai; 
7.7. pabalstu ārkārtas situācijā. 

V. Tiesības uz pabalstiem 
8. Tiesības uz šo saistošo noteikumu 7.1, 7.2., 
7.3., 7.5. un 7.6. apakšpunktā minēto pabal-
stu ir ģimenei (personai), kura deklarējusi 
pamata dzīvesvietu Dundagas novada paš-
valdībā un atzīta par trūcīgu. 
9. Tiesības uz šo saistošo noteikumu 7.4. 
apakšpunktā minēto pabalstu ir ģimenei 
(personai), kura deklarējusi pamata dzīves-
vietu Dundagas novada pašvaldībā un atzīta 
par trūcīgu vai maznodrošinātu. 
10. Tiesības uz šo saistošo noteikumu 7.7. 
apakšpunktā minēto pabalstu ir ģimenei 
(personai), kura deklarējusi pamata dzīves-
vietu Dundagas novada pašvaldībā un kura 
cietusi ārkārtas situācijā (ugunsgrēks, plūdi, 
vētra u.tml.), ja ārkārtas situācijas dēļ tā ne-
spēj apmierināt savas pamatvajadzības. 
11. Šo saistošo noteikumu 7.1.—7.6. apakš-
punktos minētos pabalstus klientam nepie-
šķir, ja: 

11.1. tam pieder īpašumi, vērtspapīri vai 
uzkrājums, izņemot saistošo noteikumu 5. 
punktā minētos īpašumus; 

11.2. tas saņem ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūcijas snieg-
tos pakalpojumus vai atrodas ieslodzījuma 
vietā;  

11.3. persona darbspējīgā vecumā nav re-
ģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā 
kā bezdarbnieks, izņemot Sociālo pakalpoju-
mu un Sociālās palīdzības likuma 37. panta 
pirmajā daļā minētos gadījumus;  

11.4. persona darbspējīgā vecumā atsakās 
slēgt ar sociālo dienestu vienošanos par līdz-
darbību, nepilda noslēgtās vienošanās par 
līdzdarbību noteiktos pienākumus;  

11.5. tas nepiekrīt dzīvesvietas apsekoša-
nai vai nav noskaidrojama ģimenes 
(personas) patiesā dzīvesvieta un/vai ģime-
nes sastāvs. 

VI. Pabalstu piešķiršanas kārtība 
12. Šo saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktā 
minēto pabalstu ģimenei (personai) piešķir 
saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā 
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pa-
balsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par 
līdzdarbību. 
13. Pieprasot saistošo noteikumu 7.2. apakš-
punktā minēto pabalstu, klients papildus šo 
saistošo noteikumu 3. punktā minētajiem 
dokumentiem un informācijai atbilstoši pa-
balsta nepieciešamībai uzrāda (iesniedzot 
kopijas): 

13.1. īres līgums un rēķins vai kvīts par 
īres maksas samaksu; 

13.2. apsaimniekošanas līgums un rēķins 
vai kvīts par apsaimniekošanas maksas sa-
maksu; 

13.3. ūdens piegādes, kanalizācijas pakal-
pojumu vai atkritumu apsaimniekošanas lī-
gums un rēķins vai kvīts; 

13.4. apkures pakalpojuma līgums un rē-
ķins vai kvīts; rēķins vai kvīts par malkas 
piegādi. 

14. Pieprasot saistošo noteikumu 7.3. apakš-
punktā minēto pabalstu, klients papildus šo 
saistošo noteikumu 3. punktā minētajiem 
dokumentiem un informācijai iesniedz izde-
vumus apliecinošus dokumentus. Izdevumus 
apliecinoši dokumenti sociālajā dienestā ie-
sniedzami ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no iz-
devumu rašanās brīža. 
15. Pieprasot saistošo noteikumu 7.5. apakš-
punktā minēto pabalstu, klients papildus šo 
saistošo noteikumu 3. punktā minētajiem 
dokumentiem un informācijai reizi gadā ie-
sniedz sociālajā dienestā ārsta atzinumu par 
veselības stāvokli un funkcionālo traucēju-
mu pakāpi. Pabalstu aprūpes mājās nodroši-
nāšanai klientam piešķir, pamatojoties uz 
sociālā darba speciālista veikto personas in-
dividuālo vajadzību un resursu novērtējumu. 
Lai saņemtu pabalstu aprūpes mājās nodro-
šināšanai, klients, persona, kura veic klienta 
aprūpi, un sociālais dienests noslēdz vieno-
šanos. 
16. Pieprasot saistošo noteikumu 7.7. apakš-
punktā minēto pabalstu, klients 1 mēneša 
laikā pēc ārkārtas situācijas rašanās iesniedz 
iesniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabal-
stu un apraksta ārkārtas situāciju, radušos 
zaudējumus un nepieciešamo pabalsta ap-
mēru. 
17. Sociālais dienests pirms lēmuma pieņem-
šanas pārbauda klienta iesniegumā un dekla-
rācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības 
un valsts datu reģistros pieejamo informāci-
ju vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību 
institūcijām, kā arī privātpersonām un, ja 
nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecino-
šus dokumentus. 
18. Pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pie-
ņemts sociālā dienesta lēmums par pabalsta 
piešķiršanu. 
19. Sociālais dienests klientam par kārtējo 
mēnesi piešķirto pabalstu izmaksu veic ne 
vēlāk kā līdz nākamā mēneša pēdējam datu-
mam, ja šajos saistošajos noteikumos nav no-
teikta cita pabalsta izmaksāšanas kārtība. 

VII. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai 
20. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai ir atbalsts ģimenei 
(personai), kura normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā atzīta par trūcīgu un kuras ienā-
kumi nepārsniedz Ministru kabineta noteik-
to garantēto minimālo ienākumu. Dundagas 
novada pašvaldībā garantētā minimālā ienā-
kuma līmenis personai atbilst Ministru kabi-
neta noteiktajam garantētajam minimālajam 
ienākumu līmenim. 

VIII. Dzīvokļa pabalsts 
21. Dzīvokļa pabalsts ir pabalsts dzīvojamās 
telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas 
un/vai maksas par pakalpojumiem, kas sais-
tīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai. 
22. Dzīvokļa pabalsta apmērs īres maksas, 
apsaimniekošanas maksas un maksas par pa-
kalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās tel-
pas lietošanu (ūdens piegāde, kanalizācijas 
pakalpojumi, atkritumu izvešana) segšanai, 
ir 50 procenti no mēneša maksas, bet ne vai-
rāk kā € 30 mēnesī. 
23. Dzīvokļa pabalsta apmērs maksas par pa-
kalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās tel-
pas lietošanu (apkures pakalpojumi, malkas 
iegāde), ir € 85 gadā. 
24. Ja klients īrē pašvaldības izīrēto dzīvoja-
mo telpu, bet lūdz dzīvokļa pabalstu par citu 
dzīvojamo telpu, klientam dzīvokļa pabalstu 
piešķir tikai pēc pašvaldības izīrētās dzīvoja-
mās telpas īres līguma izbeigšanas. 

IX. Pabalsts veselības aprūpei 
25. Pabalsts veselības aprūpei ir pabalsts ār-
stēšanās izdevumu (stacionārā ārstēšana, 
primārā veselības aprūpe, neatliekamā me-
dicīniskā palīdzība, izmeklējumi) un recepšu 
medikamentu iegādes izdevumu segšanai. 
26. Pabalsta veselības aprūpei (ārstēšanās 
izdevumi) apmērs ir 50 procenti no izdevu-
miem, bet ne vairāk kā € 75 gadā. 
27. Pabalsta veselības aprūpei (recepšu me-
dikamentu iegādes izdevumi) apmērs ir 50 
procenti no izdevumiem, bet ne vairāk kā 
€ 45 gadā. 

X. Pabalsts bērna izglītībai 
28. Pabalsts bērna izglītībai ir pabalsts mācī-
bu līdzekļu iegādes izdevumu un ēdināšanas 

izdevumu segšanai vispārizglītojošās izglītī-
bas iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 
20 gadu vecumu. Sociālās korekcijas klašu 
audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ie-
robežojuma. 
29. Pabalsta bērna izglītībai (mācību līdzekļu 
iegādei) apmērs ir € 15 gadā. 
30. Pabalsta bērna izglītībai (ēdināšanas iz-
devumu segšanai izglītības iestādē) apmērs 
atbilst pašvaldības apstiprinātai ēdināšanas 
pakalpojuma sniedzēja noteiktajai ēdināša-
nas pakalpojuma cenai. Pabalsta summu pār-
skaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam. 
Ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams, 
pabalstu pārskaita klienta norādītajā norēķi-
nu kontā vai izmaksā klientam skaidrā nau-
dā, klienta lietā norādot izmaksas veida pa-
matojumu. 

XI. Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai 
31. Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai 
piešķir klientam, kurš slimības laikā vai at-
veseļošanās periodā, vecuma vai funkcionālo 
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas 
darbus un savu personisko aprūpi, kuram 
nav likumisko apgādnieku vai ģimenes lo-
cekļu, vai arī tie objektīvu apstākļu dēļ ne-
spēj sniegt minētajai personai nepieciešamo 
palīdzību, un klienta aprūpi veic cita perso-
na. 
32. Pabalsta aprūpes mājās nodrošināšanai 
apmērs ir:  

32.1. personām, kurām nepieciešams ap-
rūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 
1. līmenim, — € 30 mēnesī;  

32.2. personām, kurām nepieciešams ap-
rūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 
2. līmenim, — € 45 mēnesī;  

32.3. personām, kurām nepieciešams ap-
rūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 
3. līmenim, — € 60 mēnesī;  

32.4. personām, kurām nepieciešams ap-
rūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 
4. līmenim, — € 75 mēnesī. 

XII. Pabalsts apbedīšanai 
33. Pabalsts apbedīšanai ir vienreizējs pa-
balsts mirušās personas apbedīšanas pasāku-
mu veikšanai, kuru izmaksā mirušās perso-
nas ģimenei, ja mirušās personas pēdējā dek-
larētā pamata dzīvesvieta bijusi Dundagas 
novads un ģimene uzņēmusies mirušās per-
sonas apbedīšanu. 
34. Pabalsta apbedīšanai apmērs ir 100 pro-
centi no apbedīšanas izdevumiem, bet ne 
vairāk kā € 150. 
35. Ja ģimene neuzņemas mirušās personas 
apbedīšanu, tad apbedīšanu uzņemas pašval-
dība. 

XIII. Pabalsts ārkārtas situācijā 
36. Pabalsts ārkārtas situācijā ir vienreizējs 
pabalsts ārkārtas situācijas seku novēršanai. 
37. Pabalsta ārkārtas situācijā apmērs ir līdz 
€ 300 personai vai ģimenei par katru ģime-
nes locekli.  

XIV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēša-
nas kārtība 
38. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa un/vai pabalsta piešķirša-
nu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcī-
bu klients normatīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā var apstrīdēt Dundagas novada pašvaldī-
bas domē. 
39. Dundagas novada pašvaldības domes lē-
mumu par apstrīdēto administratīvo aktu 
vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administra-
tīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā. 

XV. Noslēguma jautājumi 
40. Atzīt par spēku zaudējušiem Dundagas 
novada domes 28.04.2011. saistošos noteiku-
mus nr. 6 Par sociālās palīdzības un citiem pa-
balstiem Dundagas novadā. 

 

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
 

Paskaidrojuma raksts Dundagas no-
vada pašvaldības 27.02.2014. saistoša-
jiem noteikumiem nr. 4 «Par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīša-
nu par trūcīgu vai maznodrošinātu un so-
ciālajiem pabalstiem» 
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi nosaka: 

1) ģimenes (personas) īpašumā esošās 

Sociālie pabalsti 

   Runas vīriem…  
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mantas veidus, kas netiek uzskatīti par īpa-
šumu ģimenes (personas) atzīšanai par trūcī-
gu; 

2) maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa piešķiršanas kārtību; 

3) sociālo pabalstu (turpmāk — pabalsti) 
veidus un apmērus; 

4) personas, kurām ir tiesības saņemt pa-
balstus; 

5) pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un 
saņemšanas kārtību; 

6) lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēša-
nas kārtību. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pa-
matojums. Līdz šim pabalstu piešķiršanas 
jautājumi tikuši regulēti vienos saistošajos 
noteikumos. Tomēr pašvaldība regulējusi ne 
tikai sociālo pabalstu piešķiršanas jautāju-
mus, bet arī citu pabalstu piešķiršanu. Vie-
nos saistošajos noteikumos esoši būtiski at-
šķirīgi pabalstu veidi radījuši piemērošanas 
problēmas pašvaldības sociālajam dienestam 
un nav likušies viegli saprotami arī sociālā 
dienesta klientiem. 

Vērā ņemams arī tas, ka dome nolēmusi 
2014. gadā ieviest jaunus pabalstus. Šo pabal-

stu ietveršana esošajos saistošajos noteiku-
mos vēl vairāk radītu piemērošanas problē-
mas sociālajam dienestam un liktos vēl grū-
tāk saprotami arī sociālā dienesta klientiem. 

Vērā ņemams arī tas, ka saistošie noteiku-
mi jau vairākkārt tikuši grozīti. 

Iepriekš minētais bijis iemesls lēmumam 
izstrādāt jaunus saistošos noteikumus. Šajos 
saistošajos noteikumos regulēti sociālo pa-
balstu piešķiršanas jautājumi. Atsevišķos 
saistošajos noteikumos tiks regulēti citu 
(speciālo) pabalstu piešķiršanas jautājumi. 

3. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības 
budžetā ir ieplānoti izdevumi € 2561 apmērā, 
tas ir, par € 2561 vairāk kā pašvaldības bu-

džetā 2013. gadam. Atšķirība veidojas, jo pa-
lielināts malkas iegādes pabalsts. 

4. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā. Neietekmē. 

5. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz administratīvajām procedūrām. 
Vienkāršo. 

6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām. Nav notikušas. 
 

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 

   …ir spēks rokās 

Apstiprināti ar Dundagas novada domes 27.02.2014. 
lēmumu nr. 43 (prot. nr. 3., 6. §) 
 
Dundagas novada pašvaldības 
27.02.2014. saistošie noteikumi nr. 3 

Par speciālajiem pabalstiem 
Dundagas novada Dundagas pagastā 
2014. gada 27. februārī 
 Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta 
trešo daļu; Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu 
nr. 1036 Audžuģimenes noteikumi 43. punktu. 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi nosaka: 

1.1. speciālo pabalstu (turpmāk arī — pa-
balsti) veidus un apmērus; 

1.2. personas, kurām ir tiesības saņemt 
pabalstus; 

1.3. pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas 
un saņemšanas kārtību; 

1.4. lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzē-
šanas kārtību. 
2. Saistošajos noteikumos lietotais termins: 
ģimene — personas, kurām ir kopēji izdevu-
mi par uzturu un kuras mitinās vienā mājok-
lī. 

II. Pabalstu veidi 
3. Pašvaldība piešķir: 

3.1. pabalstu bērna piedzimšanas gadīju-
mā; 

3.2. pabalstu personai pēc atgriešanās no 
ieslodzījuma; 

3.3. pabalstu daudzbērnu ģimenei; 
3.4. pabalstu atsevišķām sociālajām gru-

pām; 
3.5. pabalstu noteiktu vecumu sasniegušai 

personai; 
3.6. pabalstu politiski represētajām perso-

nām vai nacionālās pretošanās kustības da-
lībniekiem; 

3.7. pabalstu personas nāves gadījumā. 

III. Tiesības uz pabalstiem 
4. Tiesības uz šo saistošo noteikumu 3.1. 
apakšpunktā minēto pabalstu ir ģimenei 
(personai), kura bērna pirmreizējo pamata 
dzīvesvietu deklarējusi Dundagas novada 
pašvaldībā. 
5. Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.2. 
apakšpunktā minēto pabalstu ir personai, 
kura atbrīvota no brīvības atņemšanas vietas 
pēc soda izciešanas. 
6. Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.3. 
punktā minēto pabalstu ir daudzbērnu ģime-
nei (ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk 
bērnu, tai skaitā audžuģimenē ievietoti bērni 
un aizbildnībā esoši bērni), kuras lielākā daļa 
locekļu deklarējusi pamata dzīvesvietu Dun-
dagas novada pašvaldībā. 
7. Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.4. 
apakšpunktā minēto pabalstu ir audžuģime-
nei un aizbildņu ģimenei, kuras lielākā daļa 
locekļu deklarējusi pamata dzīvesvietu Dun-
dagas novada pašvaldībā. 
8. Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.5. 
apakšpunktā minēto pabalstu ir personai, 
kura deklarējusi pamata dzīvesvietu Dunda-
gas novada pašvaldībā un kura pabalsta pie-
šķiršanas gadā sasniegusi 80, 90, 95, 100, 105 
vai lielāku vecumu. 
9. Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.6. 
apakšpunktā minēto pabalstu ir personai, 
kura deklarējusi pamata dzīvesvietu Dunda-
gas novada pašvaldībā un ir politiski repre-
sēta persona vai nacionālās pretošanās kustī-

bas dalībnieks. 
10. Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 
3.7. punktā minēto pabalstu ir mirušās per-
sonas ģimenei, ja mirušās personas pēdējā 
deklarētā pamata dzīvesvieta bijusi Dunda-
gas novads un ģimene uzņēmusies mirušās 
personas apbedīšanu. 

IV. Pabalstu piešķiršanas kārtība 
11. Pieprasot saistošo noteikumu 3.1. apakš-
punktā minēto pabalstu, klients iesniedz ie-
sniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabal-
stu, un, ja bērna dzimšanas apliecība nav iz-
sniegta Dundagas novada pašvaldībā, uzrāda 
(iesniedzot kopiju) bērna dzimšanas apliecī-
bu. 
12. Pieprasot saistošo noteikumu 3.2. apakš-
punktā minēto pabalstu, klients ne vēlāk kā 
1 mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzī-
juma vietas iesniedz iesniegumu, kurā lūdz 
piešķirt minēto pabalstu, un iesniedz izziņu 
par atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas. 
13. Pieprasot saistošo noteikumu 3.3. apakš-
punktā minēto pabalstu, klients iesniedz ie-
sniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabal-
stu. 
14. Pieprasot saistošo noteikumu 3.4. apakš-
punktā minēto pabalstu, klients iesniedz ie-
sniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabal-
stu. 
15. Saistošo noteikumu 3.5. apakšpunktā mi-
nēto pabalstu sociālais dienests piešķir pēc 
savas iniciatīvas, izmantojot pašvaldības un 
valsts datu reģistros pieejamo informāciju. 
Klientam ir tiesības iesniegt iesniegumu, ku-
rā lūdz piešķirt minēto pabalstu. 
16. Saistošo noteikumu 3.6. apakšpunktā mi-
nēto pabalstu sociālais dienests piešķir pēc 
savas iniciatīvas, izmantojot pašvaldības un 
valsts datu reģistros pieejamo informāciju. 
Klientam ir tiesības iesniegt iesniegumu, ku-
rā lūdz piešķirt minēto pabalstu. 
17. Pieprasot saistošo noteikumu 3.7. apakš-
punktā minēto pabalstu, klients iesniedz ie-
sniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabal-
stu. 
18. Pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pie-
ņemts sociālā dienesta lēmums par pabalsta 
piešķiršanu, izņemot 3.6. apakšpunktā minē-
to pabalstu, kuru piešķir attiecīgā gada no-
vembra vai decembra mēnesī (pēc iespējas 
18. novembrī). 
19. Ja sociālais dienests pieņem lēmumu pie-
šķirt klientam šajos saistošajos noteikumos 
minēto pabalstu, pabalsts tiek pārskaitīts uz 
klienta norādīto norēķinu kontu vai izmak-
sāts skaidrā naudā līdz nākamā mēneša pē-
dējam datumam, ja šajos saistošajos noteiku-
mos nav noteikta cita pabalsta izmaksāšanas 
kārtība. 

V. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā 
20. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā ir 
vienreizējs pabalsts bērna ģimenei. 
21. Pabalsta bērna piedzimšanas gadījumā 
apmērs ir € 75 par pirmo bērnu, € 110 par ot-
ro bērnu un € 150 par trešo un katru nākamo 
bērnu. 

VI. Pabalsts personai pēc atgriešanās no ie-
slodzījuma 
22. Pabalsts personai pēc atgriešanās no ie-
slodzījuma ir vienreizējs pabalsts, atgriežo-
ties no ieslodzījuma, pamatvajadzību nodro-
šināšanai. 

23. Pabalsta personai pēc atgriešanās no ie-
slodzījuma apmērs ir līdz € 45. 

VII. Pabalsts daudzbērnu ģimenei 
24. Pabalsts daudzbērnu ģimenei ir pabalsts 
daudzbērnu ģimenes trešā un nākamo bērnu 
(līdz 20 gadu vecumam, sociālās korekcijas 
klašu audzēkņiem bez vecuma ierobežoju-
ma) ēdināšanas izdevumu segšanai vispāriz-
glītojošās izglītības iestādēs. 
25. Pabalsta daudzbērnu ģimenei apmērs at-
bilst pašvaldības apstiprinātai ēdināšanas 
pakalpojuma sniedzēja noteiktajai ēdināša-
nas pakalpojuma cenai. Pabalsta summu pār-
skaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam. 
Ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams, 
pabalstu pārskaita klienta norādītajā norēķi-
nu kontā vai izmaksā klientam skaidrā nau-
dā, klienta lietā norādot izmaksas veida pa-
matojumu. 

VIII. Pabalsts  
atsevišķām sociālajām grupām 
26. Pabalsts audžuģimenei vai aizbildņu ģi-
menei ir pabalsts audžuģimenes un aizbild-
ņu ģimenes trešā un nākamo bērnu (līdz 20 
gadu vecumam, sociālās korekcijas klašu 
audzēkņiem bez vecuma ierobežojuma) ēdi-
nāšanas izdevumu segšanai vispārizglītojo-
šās izglītības iestādēs. 
27. Pabalsta audžuģimenei vai aizbildņu ģi-
menei apmērs atbilst pašvaldības apstiprinā-
tai ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja no-
teiktajai ēdināšanas pakalpojuma cenai. Pa-
balsta summu pārskaita ēdināšanas pakalpo-
juma sniedzējam. Ja objektīvu apstākļu dēļ 
tas nav iespējams, pabalstu pārskaita klienta 
norādītajā norēķinu kontā vai izmaksā klien-
tam skaidrā naudā, klienta lietā norādot iz-
maksas veida pamatojumu. 
28. Pabalstu bērniem bāreņiem vai bez vecā-
ku gādības palikušiem bērniem sociālo ga-
rantiju nodrošināšanai piešķir Ministru kabi-
neta noteikumos noteiktajā kārtībā. 
29. Pabalstu audžuģimenei piešķir Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā. Bērnu uzturam 
ikmēneša pabalstu piešķir € 150. Bērnu ap-
ģērba un mīkstā inventāra iegādei vienreizē-
ju pabalstu piešķir € 250. 

IX. Pabalsts noteiktu vecumu sasniegušai 
personai 

30. Pabalsts noteiktu vecumu sasniegušai 
personai ir vienreizējs pabalsts pašvaldības 
novērtētu vecumu sasniegušai personai. 

31. Pabalsta apmērs, sasniedzot 80, 90 vai 
95 gadu vecumu, ir € 30. 

32. Pabalsta apmērs, sasniedzot 100, 105 
vai lielāku vecumu, ir € 100. 

X. Pabalsts politiski represētai personai  
vai nacionālās pretošanās kustības dalīb-
niekam 
33. Pabalsts politiski represētai personai ir 
svētku pabalsts, atzīmējot Latvijas Republi-
kas proklamēšanas gadadienu. 
34. Pabalsta apmērs ir € 30. 

XI. Pabalsts personas nāves gadījumā 
35. Pabalsts personas nāves gadījumā ir 
vienreizējs pabalsts mirušās personas ģime-
nei, ja mirušās personas pēdējā deklarētā pa-
mata dzīvesvieta bijusi Dundagas novads un 
ģimene uzņēmusies mirušās personas apbe-
dīšanu. 
36. Pabalsta apmērs ir € 75, ja par mirušo iz-
maksātais valsts noteiktais pabalsts apbedī-
šanai nepārsniedz € 550. 

XII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēša-

nas kārtība 
37. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par 
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to pie-
šķirt un faktisko rīcību klients normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Dun-
dagas novada pašvaldības domē. 
38. Dundagas novada pašvaldības domes lē-
mumu par apstrīdēto administratīvo aktu 
vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administra-
tīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā. 

XIII. Noslēguma jautājumi 
39. Atzīt par spēku zaudējušiem Dundagas 
novada domes 24.10.2013. saistošos noteiku-
mus nr. 29 Par svētku pabalstu politiski represē-
tajām personām un nacionālās pretošanās kustī-
bas dalībniekiem. 

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
 
Paskaidrojuma raksts Dundagas no-

vada pašvaldības 27.02.2014. saistoša-
jiem noteikumiem nr. 3 Par speciāla-
jiem pabalstiem 
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi nosaka: 

1) speciālo pabalstu (turpmāk arī — pabal-
sti) veidus un apmērus; 

2) personas, kurām ir tiesības saņemt pa-
balstus; 

3) pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un 
saņemšanas kārtību; 

4) lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēša-
nas kārtību. 
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pa-
matojums. Līdz šim pabalstu piešķiršanas 
jautājumi tikuši regulēti vienos saistošajos 
noteikumos. Tomēr pašvaldība regulējusi ne 
tikai sociālo pabalstu piešķiršanas jautāju-
mus, bet arī citu pabalstu piešķiršanu. Vie-
nos saistošajos noteikumos esoši būtiski at-
šķirīgi pabalstu veidi radījuši piemērošanas 
problēmas pašvaldības sociālajam dienestam 
un nav likušies viegli saprotami arī sociālā 
dienesta klientiem. 

Vērā ņemams arī tas, ka dome nolēmusi 
2014. gadā ieviest jaunus pabalstus. Šo pabal-
stu ietveršana esošajos saistošajos noteiku-
mos vēl vairāk radītu piemērošanas problē-
mas sociālajam dienestam un liktos vēl grū-
tāk saprotami arī sociālā dienesta klientiem. 

Vērā ņemams arī tas, ka saistošie noteiku-
mi jau vairākkārt tikuši grozīti. 

Iepriekš minētais bijis iemesls lēmumam 
izstrādāt jaunus saistošos noteikumus. Šajos 
saistošajos noteikumos regulēti speciālo pa-
balstu piešķiršanas jautājumi. Atsevišķos 
saistošajos noteikumos tiks regulēti sociālo 
pabalstu piešķiršanas jautājumi. 

3. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības 
budžetā ir ieplānoti izdevumi € 4858 apmērā, 
tas ir, par € 4858 vairāk kā pašvaldības bu-
džetā 2013. gadam. Atšķirība veidojas, jo tiek 
ieviesti jauni pabalsta veidi.  

4. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā. Neietekmē. 

5. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz administratīvajām procedūrām. 
Vienkāršo. 

6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām. Nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 

Speciālie pabalsti 
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Kā pastāstīja skolotāja, Talsos pavadīta 
skaista un piepildīta diena. Spēlē atsevišķi 
vērtētas Talsu ģimnāzijas komandas un atse-
višķi pārējās astoņas 8.–9. klašu komandas 
no Talsu un Dundagas novada. Dundagas vi-
dusskolas 8. klases komandā piedalījās Edu-
ards Freibergs, kam skolēni uzticēja kaptei-
ņa pienākumus, Loreta Bergmane, Raivis Da-
niels Cīrulis, Rasa Ivanova, Una Kumerdanka, 
Mārtiņš Majevskis, Rihards Pētersons, Paula 
Skaidiņa, Aļģis Tomsons un Denijs Židavs. 
Skolotāja arī uzsvēra, ka uzvara ir bijusi li-
kumsakarīga, jo skolēni bijuši vienoti, cits 
citu atbalstījuši, katrs darījis savu darbu un 
iztikuši bez pārmetumiem, ja kas nav izde-
vies tik labi, kā cerēts. Spilgti tas izpaudies 
darbnīcā Pazudusī pasaule, kur 9 skolēni biju-
ši ar aizsietām acīm, bet desmitais — ar at-
vērtām. Pirms šķēršļu veikšanas pašiem bijis 
jāvienojas, ko katrs pieskāriens nozīmēs, sa-
runāties pēc tam vairs nedrīkstēja, bijis jāiz-
tiek tikai ar pieskārieniem, kas jāpadod uz 
priekšu pārējiem. «Skolēni gāja kā ar atvēr-
tām acīm, gana raitā solī, nenogāžot nevienu 

šķērsli. Tas parāda, ka viņi cits citam var uz-
ticēties», prieku pauda skolotāja Inta. Tāpat 
viņa pieminēja stafeti, kurā bijis jānoiet no-
teikts nogrieznis tieši 10 sekundēs. To varēja 
izdarīt tikai pēc sajūtas, un arī tur bijis labs 
rezultāts. «Vairāku darbnīcu vadītāji mūs 
uzteica par prasmi vienoties. Panākumu at-
slēga bija vienotība». Skolotāja pateicās Lo-
retai, kas uzņēmusies līderes lomu, uzslavēja 
līdzjutējus, arī prezentācijas veidotāju Kristī-
ni Ralli un karoga darinātāju Martu Freimuti. 
Kristīne pastāstīja, ka uzstāšanās bijusi gan 
audzinātājas, gan viņas ideja, viņa pati vēlē-
jusies, lai klase sevi labi parāda, tāpēc arī to 
gatavojusi. Kapteinis Eduards bijis trenera 
lomā, bet pārējie — trenējamie. Tajā katrs 
parādījis, ko prot kā atsevišķas personības. 
Kad Eduards jautājis, ko var izdarīt kopā kā 
komanda, pieci skolēni izveidojuši piramīdu. 
Iesaistījuši arī volejbola spēli, jo tā skolēniem 
ir ļoti iemīļota nodarbe.  

Karoga margotāja Marta atzinās, ka iz-
mantojusi Daniela ideju, ka uz karoga jāuz-
spiež plaukstas. Tad nu tur arī bijuši 21 

plaukstu nospiedumi dažādās krāsās ar katra 
skolēna, arī skolotājas, vārdu. Vēl bijis uz-
raksts Dundagas vidusskolas 8. klase. Otrajā 
pusē uzzīmēts muskulis un uzrakstīts ko-
mandas nosaukums — Pavasara triecienvienī-
ba. Gan karoga noformējums, gan prezentā-
cija vēstīja, ka klasē mācās atšķirīgi skolēni, 
kas spēj vienoties kopīgam pasākumam. 

Loretai arī bija labi vārdi sakāmi par lī-
dzjutējām, piemēram, aizkustinoši bijis, ka 
trīs meitenes pārējiem atnesušas lielo picu.  

Kapteinis Eduards atzinās, ka nav zinājuši, 
kas viņus šajā komandu spēlē sagaidīs. Puiši 
domājuši, ka būs fizisko spēku pārbaude, tā-
pēc cītīgi trenējušies. Taču vairāk bijis prāta 
uzdevumu. Viņš atzinīgi novērtēja pasāku-
mu kopumā — visas darbnīcas bijušas labi 
izdomātas, bijis interesanti. Eduards uzteica 
arī savu komandu: tā bijusi saliedēta un ne-
viens nav stāvējis malā.  

Kuras darbnīcas bijušas visinteresantā-
kās? Paulai vislabāk patikuši Labie decibeli, 
kur katram atsevišķi bijis jākliedz, cik skaļi 
spējis, un tas mērīts. Tad saskaitīti komandas 
kopējie decibeli. Loretai spilgtāk atmiņā bijis 
palicis Austiņrībis — meitenei uzliktas austi-
ņas, kurās skanējušas populāras melodijas, 
pat kāda grupas ABBA dziesma, un viņai tās 
bija jādungo komandas biedriem, bet tiem 
savukārt jāatmin dziesmas nosaukums. Unai 
visinteresantākais šķitusi darbnīca ar cipa-
riem, bet Rasai — ar paklāju, uz kura bija jā-
nostājas un kas jāapgriež otrādi, nenokāpjot 
no tā un nepieskaroties tam ar rokām. Denijs 
savukārt ar kādu darbnīcas vadītāju spēlējis 
Desas, kur krustiņi un nullītes bijuši skolēni. 
Pirmoreiz viņš uzvarējis, otrreiz zaudējis, 
bet trešoreiz izspēlējuši neizšķirti. Rihardam 
paticis, ka brīvajos brīžos zāles centrā, kas 
bijis tukšs, varējis ar klasesbiedriem uzspēlēt 
volejbolu.  

Gadījies arī tā, ka pēdējā darbnīcā parādī-
to precīzi izpildījušas tikai pāris komandas, 
arī Pavasara triecienvienība. Pārējās darījušas, 
kā ienāk prātā. Tad Loreta ar skolotājas at-
balstu gājusi pie spēļu rīkotājiem un izteiku-
si, ka tas nav taisnīgi, par ko saņēmusi kādas 
citas komandas uzbrukumus. Taču meitene 
piedzīvojusi savējo pleca sajūtu, jo klases-
biedri viņu aizstāvējuši. 

Loreta teica, ka uzvara bijusi pārsteigums, 
viņa to nebija gaidījusi. Citur komandai vei-
cies pavisam labi, citur ne tik labi. Grūtāk 
klājies tur, kur bijis jāzina Talsu pakalni un 
ezeri.  

Skolotāja sacīja, ka 16., 17. un 18. IV bijis 
īpaši veiksmīgs viņas klasei, jo šajā laikā pie-

dzīvotas vairākas uzvaras: komandu spēlē 
Muskulītis 2014 un Latvenergo koncerna erudī-
cijas konkursa eXperiments Kurzemes reģiona 
pusfinālā, kur piedalījās arī astotklasnieki 
Kristīne, Loreta un Ģirts Treinovskis; par 7.–
9. klašu Supermeiteni kļuvusi Paula un Super-
puiku — Valters Kārlis Čeksters, kas arī ir vi-
ņas klases skolēni. 

Skolotāja saka paldies skolas vadībai par 
atbalstu braucienam uz Talsiem. 

 

Foto no klases albuma 
 

 
Tikšanās vidusskolā 

 

28. IV tikšanos Ko nozīmē būt studen-
tam? ar Rīgas Starptautiskās ekonomi-
kas un biznesa administrācijas augst-
skolas pārstāvjiem rīkoja vidusskolas at-
balsta biedrība. Iespaidos dalās 11. kla-
ses skolnieces Andžela Lepere un Evelī-
na Treize. 

— Ko jūs cerējāt sagaidīt no tikšanās? 
Andžela: — Domāju, ka atbraukuši pār-

stāvji no kārtējās augstskolas, kas zvejo sev 
studentus. Bet tā nebija! Jau ieejot 3. stāva 
informātikas kabinetā, uzmanību piesaistīja 
lieli, krāsaini plakāti par augstskolu. Prezen-
tācija bija ļoti interesanta. Uzstājās augst-
skolas dekāns, kāda pasniedzēja un divas 
studentes. Viena no studentēm bija mācīju-
sies Japānā, tāpēc drusku ar mums parunāja 
japāniski, liekot arī mums radoši domāt. 

Evelīna: — Uzstāšanās bija atraktīva. Gar-
laicību neizjutām ne mirkli! Mums pastāstīja 
par katru studiju programmu, to piedāvāju-
mu. Uzzinājām par mācību maksu. Piesaistīja 
iespēja studēt ārzemēs un tas, ka augstskolā 
māca arī pasniedzēji no citām valstīm.  

A.: — Ieguvu pilnīgu skaidrību par kredīt-
iespējām. Augstskolā ir arī budžeta grupas. 
Izklausījās, ka jauka ir skolas gaisotne. Dar-
bojas studentu parlaments. Ja aktīvi darbo-
jies pašpārvaldē, var saņemt atlaides studiju 
maksai. Pieejama bibliotēka, visi mācību lī-
dzekļi pašiem nav jāpērk. 

E: — Tā ir privātā augstskola, un tur ir 
modernākas tehnoloģijas un iekārtas nekā 
valsts augstskolās. Abas ar Andželu tagad no-
pietni apsveram studiju iespēju tieši šajā 
augstskolā. Mani saista biznesa vadība. 

A: — Bet mani — sabiedriskās attiecības 
un mediji. 

Paldies vidusskolas atbalsta biedrībai un 
tās dibinātājai Tamārai Kaudzei! 

 

Lappusi veidoja Diāna Siliņa  

Elīzu esmu pamanījusi jau agrāk koncer-
tos, kur viņa uzstājusies kopā ar citām Dun-
dagas Mākslas un mūzikas skolas (DMMS) 
Deju klases meitenēm. Plastiskas kustības, 
vieglums dejas solī, mirdzums acīs un smaids 
sejā — tāds viņas tēls man palicis atmiņā. Ta-
ču tā ir tikai viena no viņas personības iz-
pausmēm. Pērn Elīza beidza Deju klasi, šogad 
absolvēs Kora klasi. Viņa vēl aizvien turpina 
mācīties DMMS — tur meitene apgūst ma-
rimbu un bungas. Kāpēc? Sitamo instrumen-
tu klasē mācās viņas brālis Kārlis, un šie in-
strumenti ieinteresējuši arī Elīzu. «Ritms 
man vienmēr labāk padevies nekā notis», vi-
ņa teic. Elīza dzied Dundagas vidusskolas 
jauktajā korī un piedalās teātra sporta no-
darbībās pie režisores Vairas Kamaras. Mei-
tene labi mācās. 

Skolas komanda Melnā pantera uzvarēja 
Latvenergo koncerna konkursa eXperiments 
pusfinālā Kurzemē! Nu 10. V dundadznieki 
sacenšas ar pašām spēcīgākajām Latvijas ko-
mandām. Mūsējo kapteine ir Elīza. Jautāta, 
kā meitene domā, kāpēc skolotāja Ilga Blum-
berga tieši viņu izvēlējusies par kapteini, Elī-
za saka: «Es nevarētu pievilt, izdarīšu darbu 
līdz galam».  

Lai iekļūtu pusfinālā, bija jāiegulda pama-
tīgs laiks: komandai jāizpilda tests, jāizveido 
pašai savs uzdevums un jāatrisina kādi 40 
uzdevumi, ko sastādījušas citas komandas un 
eksperti. Pārsvarā to visu darīja devītklas-
nieki: Elīza, Patrīcija Stare un Rihards Her-
manis. Grūtākos uzdevumus atrisināt palī-
dzēja skolotāja Ilga. Astotie vairāk skatījās, 

lai saprastu, kas ir eXperiments. Nākamgad 
būs viņu kārta sevi parādīt. Elīza paskaidro, 
ka šajā konkursā nolēmusi piedalīties tāpēc, 
ka viņai padodas fizika. Jau pērn, mācoties 
8. klasē, meitene arī bijusi vidusskolas ko-
mandā un daudz ko uzzinājusi par elektrību, 
par ko māca tikai 9. klasē. Piedaloties iemā-
cās vairāk, nekā var apgūt pamatskolas kur-
sā, un tas Elīzai bija ieguvums. Meitene uz-
skata, ka Melnās panteras pusfinālā bijusi vis-
pozitīvākā komanda — tai konkurss licies kā 
piedzīvojums.  

Elīza gan savu dzīvi nedomā saistīt ar fizi-
ku. Viņa vēl īsti nezina, ko darīs, taču atzīst, 
ka ļoti patīk būt uz skatuves. Bet varbūt die-
nās kļūs par uzņēmēju.  

Savus spēkus Elīza ir izmēģinājusi arī tele-
vīzijas spēlē Gudrs, vēl gudrāks, iekļūstot finā-
lā. Pieteikusies tāpēc, ka vēlējusies pārbaudīt 
savas zināšanas. Secinājusi, ka tās ir diezgan 
labas, bet bijušas jomas, kurās vēl ir daudz 
nezināmā... Pirmajā kārtā bijis uztraukums, 
taču tad sapratusi, ka uztraukties nav jēgas. 
Kad uzzinājusi, ka iekļuvusi finālā, bijusi pa-
cilāta. Meitene secinājusi, ka vairāk jāuzticas 
intuīcijai, nevis vienmēr jācenšas iesaistīt lo-
ģiku.  

Elīza ir mērķtiecīga. Viņa zina, ka noteikti 
jāizmācās skolai un DMMS, kā arī jāizpilda 
viss, ko apņēmusies. Taču viņai vēl paliek 
pāri brīvais laiks, kurā meitene skatās filmas 
angļu valodā, uzlabojot savas zināšanas šajā 
valodā, kā arī min krustvārdu mīklas. 

No visa, ar ko nodarbojas, Elīzai vislabāk 
patīk teātra sports — tas dod lielu brīvības 
izjūtu. «Kad improvizēju, varu iejusties jeb-
kurā tēlā», atzīst meitene.  

   Par zaļu pat vēl zaļāks 

Daudzpusīgā Elīza  
 

Par Dundagas vidusskolas 9. a klases skolnieci Elīzu Gerdiņu noteikti ir vērts rakstīt. 
Lasiet, un uzzināsiet, kāpēc!  

Panākumu atslēga ir vienotība 
 

Iepriekšējā avīzes numurā solījām uzrakstīt ko vairāk par Dundagas vidusskolas 
8. klases uzvaru komandu spēlē Muskulītis 2014 Talsos. Tāpēc tikos ar šīs klases 
audzinātāju Intu Freiverti un vairākiem skolēniem. 

 

• Elīza (2. no kreisās) kopā ar raidījuma Gudrs, vēl gudrāks vadītāju Kasparu Ozoliņu (3. no kreisās), sko-
lotāju Ilgu (4. no kreisās) un līdzjutējiem.                                                                                  Foto no Elīzas albuma 
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Deputāta Anša Roderta atbilde 
Paldies Rasmai Saknei par aktualizēto jau-

tājumu! NVO vadītāju kursos man mācīja: ja 
pa vienām durvīm izmet, kāp iekšā pa logu, 
t.i., neatlaidies, līdz nav zudusi pēdējā cerība 
uz savām tiesībām. Tāpēc vienmēr atzinīgi 
vērtēju sabiedrības aktivitāti, risinot kādu 
jautājumu. Uzskatu, ka tas ir pamatu pamats 
jebkādai labvēlīgai virzībai dzīves kvalitātes 
uzlabošanā.  

Jautājumā par virsūdeņu novadīšanu no-
vada piejūras apdzīvotajās vietās, šķiet, nav 
nekā pārāk sarežģīta vai nezināma. Kopā ar 
speciālistiem jāatrod labākais risinājums un 
tas jāsaskaņo ar iedzīvotājiem. Nopietni un 
mērķtiecīgi jārunā ar Slīteres nacionālo par-
ku un Dabas pārvaldi, lai saņemtu saskaņoju-
mus un atļaujas arī no šīm iestādēm. Tad no-
vada budžetā jāatvēl līdzekļi un pa daļām šis 
jautājums jāsakārto.  

Galvenās problēmas varētu būt īpašnieki, 
kuri vai nu nav sasniedzami, vai arī ir untu-
maini un aizvērti, un dabas aizsardzības in-
stitūcijas — gara un sarežģīta saskaņošanas 
procedūra.  

Kam būtu jārisina virsūdeņu jautājums? 
Manuprāt, novada centrālajai varai. Tai ir 
tiesības izrīkot jebkuru novada speciālistu, 
tai ir saskaņošanas un paraksta tiesības saru-
nās ar ārpusnovada institūcijām. Ja ir jautā-
jumi, kurus Centrālā administrācija pati ne-
spēj veikt, tā var tos deleģēt citai personai.  

Kāda ir mana kā deputāta loma? 
— Atbalstīt lēmumu projektus, kuri veici-

na virsūdeņu novadīšanu.  
— Regulāri prasīt un aizrādīt centrālajai 

varai, kāpēc jautājuma risināšana kavējas vai 
to nerisina vispār.  

— Skaidrot tautai, kā jautājumu risina.  
— Iesniegt priekšlikumus un lēmumu pro-

jektus.  
Jāatzīst, ka pēdējo — iesniegt priekšliku-

mus un lēmumu projektus — neesmu darījis. 
Apzinos, ka arī to nespēju izdarīt, jo neesmu 
šāda līmeņa speciālists. Zinu arī to — lai radī-

tu kādu priekšlikumu vai lēmuma projektu, 
ir jāiesaista speciālisti. Man nav tiesību izrī-
kot nevienu pašvaldības darbinieku. Man 
nav arī tik daudz naudas, lai privāti algotu 
ekspertus un izstrādātu savu projektu.  

Ko vienkāršie cilvēki var darīt, lai kaut kā 
risinātu šo problēmu?  

— Rakstīt iesniegumus un atgādināt par 
problēmu. 

— Veicināt, lai pēc iespējas vairāk iedzīvo-
tāju pievienotos jautājuma aktualizēšanā un 
savu tiesību pieprasīšanā. 

— Veidot ciema valdes vai organizācijas, 
kas tieši iesaistītos jautājuma risināšanā kā 
sabiedrības pārstāvji.  

Pēdējā domes sēdē 24. IV priekšsēdētājs 
Gunārs Laicāns uz manu jautājumu, kad at-
bildēs uz Mazirbes tautas sanāksmē izvirzī-
tajiem jautājumiem, atbildēja, ka tos jau dar-
bos risina. Jautājot par piekrastes ciema val-
dēm un aicinot tādas veidot, saņēmu G. Lai-
cāna piekrišanu, ka sasauks atkārtotu pie-
krastes ciemu iedzīvotāju sanāksmi un aici-
nās veidot vietējo valdi. Esmu pārliecināts, 
ka izveidot piekrastes ciemu valdi ir ļoti sva-
rīgi arī tāpēc, lai ievērojami paātrinātu virs-
ūdeņu novadīšanas jautājumu. 

Deputātes Guntas Abajas atbilde 
Katra vēlētāju apvienība, piesakot dalību 

pašvaldību vēlēšanās, sagatavo vēlēšanu 
programmu un tajā ieraksta svarīgākos paš-
valdības attīstības jautājumus, kurus apņe-
mas risināt, saņemot vēlētāju balsu vairāku-
mu. 

Apvienība Mūsu novadam diemžēl saņēma 
tikai vienu mandātu un nevar nodrošināt tās 
programmā izvirzīto jautājumu raitāku vir-
zību. 

Savā programmā rakstījām: «Turpināsim 
attīstīt novada infrastruktūru, veicinot cie-
mu virsūdeņu hidrogrāfiskā tīkla atjaunoša-
nu un uzturēšanu». Kā deputāte esmu vai-
rākkārt izteikusies par vajadzību pašvaldības 
speciālistiem pievērst uzmanību piekrastes 

virsūdeņu problēmām, palīdzot zemju īpaš-
niekiem apzināt kopējo ūdensteču īpašnie-
kus un atbalstot ar padomu uzsākt sen ne-
kopto ūdensteču apsaimniekošanu. 

Kā jau R. Sakne minēja, tad Kolkas terito-
rijas plānojuma apbūves noteikumu 142. 
punktā ir noteikts: «Zemes īpašniekiem ir 
pienākums iesaistīties vienota hidrogrāfis-
kā tīkla izveidošanā un uzturēšanā». Tātad 
primāri tas ir pašu zemes īpašnieku pienā-
kums — uzturēt savā īpašumā kārtībā kopē-
jās ūdens noteces. Praktiski visas problemā-
tiskās zemes, kurās jāveic ūdens noteču uz-
turēšanas darbi, nepieder pašvaldībai, un tā 
nav tiesīga veikt saimniecisko darbību pri-
vātīpašumā vai citai juridiskai personai pie-
derošā īpašumā. 

Ministru kabinets ir sagatavojis grozīju-
mus Meliorācijas likumā, kurā paredz ieviest 
jaunu terminu — pašvaldības koplietošanas 
meliorācijas sistēma. Diemžēl grozījumu vir-
zība ir iestrēgusi. Kamēr nav atbilstošu no-
teikumu, pašvaldība nevar šādas sistēmas 
plānot un apstiprināt, izdot saistošos notei-
kumus to uzturēšanai. Arī ieviešot jauno 
pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistē-
mas jēdzienu, pašas ūdensteces noteiktās 
īpašumu robežās būs jāuztur to īpašniekiem. 

Manuprāt, lielāko problēmu rada agrā pa-
vasara un rudens sezonas virsūdeņi. Lielākā 
daļa piekrastes zemju īpašnieki tad šeit uz 
vietas nedzīvo un nesaskaras ar ikdienas ap-
grūtinājumu pārmērīgā slapjuma dēļ, ko iz-
jūt vietējie pastāvīgie iedzīvotāji. Tas arī no-
saka lēno virzību, lai piekrastē atrisinātu 
virsūdeņu noteces jautājumu. 

Vēlreiz gribu uzsvērt, ka šis jautājums ir 
jāsagatavo galvenokārt pašvaldības speciālis-
tiem un jāvirza novada vēlētāju vairākuma 
atbalstītajiem vietējiem politiķiem. 

Kā vēlētāju apvienības Mūsu novadam ie-
vēlētā pārstāve novada domē es neesmu at-
kāpusies no mūsu priekšvēlēšanu program-
mas un atkārtoti varu tikai atgādināt pārē-
jiem deputātiem, ka jāveicina piekrastes cie-
mu virsūdens jautājumu risināšana ar kon-
struktīviem priekšlikumiem. 

Deputāta Aldona Zumberga atbilde 
Rasmas Saknes aizskartajai problēmai ir 

vairāki aspekti.  
Ir mums teritorijas, kurās pēdējos gadu 

desmitos notikusi aktīva būvniecība un tādēļ 
samazinājušās platības, pa kurām lietus 
ūdens brīvi var iesūkties augsnē vai pa da-

biskām notecēm vai raktiem grāvjiem aizte-
cēt. Tie galvenokārt ir Dundagas un Kolkas 
ciems. Iepriekš būvniecības procesā virsūde-
ņu radītās problēmas nav izvērtētas. Tādēļ 
2011. gada budžetā paredzējām līdzekļus 
tehniskā projekta izstrādei Dundagas ciemā. 
Projekts ir tapis. Tas ietver teritoriju ar ārē-
jām robežām: Pils iela, Talsu iela, Brīvības 
iela un dīķis. Izmaksas — vairāk nekā 400 
tūkst. eiro. Ieguvēji būtu 240 dzīvokļu iedzī-
votāju un vairāku publisko iestāžu — skolas, 
bērnudārza, bibliotēkas — vairāki simti ap-
meklētāju ik dienas. Par projekta īstenošanas 
iespējām lemsim, sastādot 2015. gada budže-
tu. 

Kolkas ciemam ir izpētīta problēma un 
piedāvāts risinājums — apvedgrāvis ciemam. 
Vajag tehnisko projektu un droši vien arī  
ietekmes uz vidi novērtējumu. 

Teritorijās, kuras nav praktiski mainījušās 
pēdējos gadu desmitos, ir cita problēma. 
Ūdens noteces ir, taču ne visi īpašnieki rūpē-
jas par to tehnisko stāvokli. Pašvaldība ir iz-
strādājusi un dome ir pieņēmusi saistošos 
noteikumus par ēku, būvju un teritorijas uz-
turēšanu kārtībā. Diemžēl šos noteikumus 
vēl nelieto, un mēs nevaram novērtēt, kādu 
praktisku efektu tie dod. Tāpēc dažādu rak-
stu starpā būtu vērtīgi, ja pašvaldības izpild-
direktors saņemtu konkrētu ziņojumu par 
konkrētu pārkāpumu un konkrētu pārkāpē-
ju. 

Deputātes  
Lindas Pavlovskas atbilde 

Atbildot uz R. S. jautājumu Kādas ir jūsu 
ierosmes? par priekšvēlēšanu programmā 
rakstīto, — Sīkragam jau ir situācijas izpētes 
projekts; taču, lai to īstenotu, vajag ne vien 
politisko gribu, bet arī daudzu institūciju un 
privātpersonu akceptu un piekrišanu. Maz-
svarīgs nav arī finanšu jautājums. Varu pie-
krist, ka situācija ir vairāk nekā kritiska, jo 
privātīpašumi iet bojā, taču valsts institūci-
jas bezpalīdzīgi plāta rokas un rausta plecus. 
Tāpēc, redzot, kas notiek ar Sīkraga pilot-
projektu, droši vien, ka šī sasaukuma laikā 
vairāk nevienu projektu kādam no piejūras 
ciemiem nevirzīs. Paldies Saknes kundzei 
par iniciatīvu, cerams, ka deputāti vismaz 
šajā jautājumā būs vienoti un centīsies palī-
dzēt mūsu novada cilvēkiem. 

 

Apkopoja Alnis Auziņš 

    Vai visi gali ūdenī? 

Atbildes Rasmai Saknei 
 

Iepriekšējā avīzē publicējām sīkradznieces Rasmas Saknes atklāto vēstuli. Esam 
saņēmuši četru deputātu skaidrojumus. 

   Anketa 

Laikraksts «Dundadznieks» 2015. gadā 
 

Kopīgi domājot, kā uzlabot novada preses izdevuma saturu un izskatu un kā to 
padarīt plašāk pieejamu iedzīvotājiem, aicinām atbildēt uz anketas jautājumiem.  

24. IV domes sēdē deputāti nolēma no nākamā gada izdot avīzi «Dundadznieks» 
bez maksas reizi mēnesī. Par saturu un apjomu spriedīs deputāti kopā ar redaktoru 
komiteju sēdēs jūnijā.  

 
I. Kā vēlaties saņemt bezmaksas avīzi? Varat atzīmēt vairākus variantus. 

�pastkastītē *                          domes ēkā Dundagā                  Kolkas pagasta pārvaldē 
�novada bibliotēkās               pašvaldības iestādēs                 citur __________________  

 
II. Kādu avīzes veidolu vēlaties?  

�pašreizējo (A3 izmērs, 12 lpp., papīrs un 2. krāsa kā tagad), laikraksts. 
�A3 izmērs, 12 lpp., avīžpapīrs, abi vāki krāsaini, laikraksts.  
�A4 jeb rakstāmpapīra izmērs, 4–6 lpp., informatīvs izdevums —  

galvenokārt tikai domes lēmumi, saistošie noteikumi, publiskās apspriešanas u.tml. 
 

�citādu _____________________________________________________________________  
 
III. Kādām tēmām būtu jāpievēršas? 

vajag � nevajag � grūti pateikt      Aktuālajiem notikumiem 
vajag � nevajag � grūti pateikt      Novada vadības informācijai (priekšsēdētājs,  

izpilddirektors, saimnieciskais dienests)  
vajag � nevajag � grūti pateikt      Novada politikai (deputātu viedokļi) 
vajag � nevajag � grūti pateikt      Kultūras dzīvei 
vajag � nevajag � grūti pateikt      Izglītībai, jauniešiem 
vajag � nevajag � grūti pateikt      Sportam 
vajag � nevajag � grūti pateikt      Pensionāriem 

* šis pakalpojums pašvaldībai izmaksātu aptuveni € 3000 gadā 

Vispirms viesi Līkajā muižā satikās ar no-
vada vadītāju Gunāru Laicānu, piensaimnie-
ku lauksaimniecības pakalpojumu koopera-
tīvās sabiedrības (PLPKS) Dundaga valdes 
priekšsēdētāju Gunti Pirvitu un valdes lo-
cekli Olitu Riekstiņu. Pēc tam sekoja neliela 
ekskursija Rudītes Althaberes vadībā pa SIA 
Vilnas fabrika. Pēc atgriešanās Dundagā 
G. Pirvits pienotavā cienāja ar uzņēmumā 
ražotajiem sieriem un jogurtiem, kā arī izrā-
dīja ražošanas telpas.  

Lūdzu viesi atbildēt uz dažiem jautāju-
miem. Noskaidroju, ka viņa mūsu novadā 
bijusi vairākkārt. Mazirbē dzīvo S. Kalnietes 
brālēns Juris Dreifelds, par kuru arī esam 
rakstījuši. Viņa ir ciemojusies pie G. Laicāna, 
kurš izrādījis brīnišķīgo Dundagas pili. Šo-
reiz mūsu novadā S. Kalniete iegriezusies 
tāpēc, ka, saņemot ielūgumu braukt uz Tal-
su pusi, izmantojusi izdevību paciemoties 
arī Dundagā, kur strādā viņas kolēģis G. Lai-
cāns un G. Pirvits, ar kuru kopā piedalījušies 
Latvijas zemnieku lobija pasākumos Briselē. 

EP deputāte teica, ka kopā ar igauņiem, 
lietuviešiem, somiem un zviedriem ieguldī-
juši lielu darbu, lai pierādītu, ka valstīs, kur 
ir milzīgi mežu masīvi, nevar prasīt tikpat 
intensīvus zaļināšanas pasākumus kā zemēs, 
kur to nav. «Panācām, ka Latvijā ir 23 nova-
di, arī Dundagas, uz kuriem apzaļumošanas 
pasākumi neattieksies. Tiešmaksājumi ne-
būs sasaistīti ar to, kā ievēro izvirzītas prasī-
bas vides un zaļās ražošanas jomā, kas ir zi-
nāms atvieglojums», skaidroja viese.  

«Tā kā strādāju ar kopējās lauksaimniecī-
bas politikas jautājumiem, esmu lepna, ka 
esam panākuši tik ievērojamu pieaugumu — 
zemnieki nākamajos 7 gados saņems vairāk 
nekā gandrīz miljardu eiro. Tas ir bijis liels 
darbs, ko kopā ar lauksaimniekiem, Zemko-
pības ministriju, valdības vadītāju Valdi 
Dombrovski, valdības locekļiem un EP depu-
tātiem esam izdarījuši. 

Šodien, apmeklējot SIA Vilnas fabrika un 
PLPKS Dundaga, man bija interesanti dzirdēt 
apstiprinājumu, ka mazāki uzņēmumi var 
krīzes situācijā adaptēties labāk nekā lielie, 
jo mazajiem nav tik dārgas ražošanas tehno-
loģijas un tāpēc ražošanas izmaksas ir ze-
mākas. Pirms pāris gadiem kādā EP seminā-
rā vairāki pētnieki tieši to stāstīja, taču viņu 
ziņojumus uzņēma skeptiski. Tagad pati re-
dzēju tam apstiprinājumu. SIA Vilnas fabrika 
dod darbu 14 cilvēkiem, PLPKS Dundaga — 
50. Tas ir svarīgi, lai laukos būtu darbs un 
saglabātos apdzīvotība», uzsvēra S. Kalnie-
te. 

Kā, esot EP, var palīdzēt mazajiem uzņē-
mumiem? Tas var notikt, stiprinot vienoto 
tirgu, lai mazie un vidējie uzņēmumi var 
vairāk piedalīties eksportā. To S. Kalniete 
jau ir darījusi un darīs arī turpmāk, jo strādā 
gan Iekšējā tirgus komitejā, gan Lauksaim-
niecības komitejā. EP deputāte pauda pār-
liecību, ka aptuveni 70% no Latvijas ekspor-
ta jau virzās uz Eiropas Savienību. 

 
 

Diāna Siliņa 

Sandra Kalniete Dundagā 
 

25. IV Dundagā viesojās Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalniete ar sa-
viem palīgiem Jāni Karali un Oskaru Gruziņu.  
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Nolēma piedalīties Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2014. gadam 1.3. apakš-
sadaļas atklātajā projektu konkursā Ikgadējā 
monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politi-
kas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu 
dzīves kvalitātes novērtēšanai un 1. 4. apakšsa-
daļas atklātajā projektu konkursā Atbalsts 
jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašval-
dībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās ak-
tivitātes visiem jauniešiem. 

Atbalstīja biedrības Randalist, reģ. nr. 
40008206319, piedalīšanos Eiropas Savienī-
bas Eiropas Zivsaimniecības fonda konkursa 
pasākumam Teritoriju attīstības stratēģiju īste-
nošana ar projektu Informatīvo stendu kom-
plektu izvietošana Lībiešu krasta ciemos — Sīkra-
gā un Pitragā par kopējo summu € 3081,10, 
ieskaitot PVN. Projekta īstenošanai vajag 
€ 246,48 līdzfinansējumu.  

 

...un 24. aprīlī 
Apstiprināja gada pārskatus SIA Ziemeļ-

kurzeme, SIA Kolkas ūdens, SIA Dundagas vese-
lības centrs un novada pašvaldības gada pār-
skatu par 2013. gadu. 

Piešķīra € 300 pasākuma Putnu festivāls 
2014 nodrošināšanai Kolkā.  

Apstiprināja maksas pakalpojumu cenrādi 
nr. 1 Dundagas kultūras pils tūrisma informāci-
jas centra sniegtie maksas pakalpojumi. 

Pieņēma nolikumu Grozījumi Dundagas no-
vada domes 23.05.2013. nolikuma «Par naudas 
balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās 
izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglī-
tības izglītojamajiem un pedagogiem». 

Nolēma bezstrīda kārtībā piedzīt par īpa-
šumu Vēveri € 257,34 nekustamā īpašuma no-
dokļa parādu un € 40,72 par īpašumu Maija 
iela 4-6.  

Nodeva 1. lasījumā apspriešanai darba 
grupā deleģēšanas līgumu ar Līvu savienību 
un izveidoja 5 cilvēku darba grupu: Kolkas 
līvu grupa (Mārīte Zandberga), Mazirbes līvu 
grupa (Edgars Millers), Kolkas pagasta pār-
valdes vadītājs, Dundagas pils direktore, iz-
pilddirektors. 

Nolēma no 2015. gada izplatīt informatīvo 

izdevumu Dundadznieks bez maksas, slēdzot 
līgumu ar Latvijas pastu par pakalpojumu Ne-
adresētās reklāmas izplatīšana. Izdot reizi mē-
nesī, tirāža 1000 eks. Sporta, izglītības un 
kultūras un Attīstības un plānošanas komite-
ju sēdēs jūnijā diskutēs par avīzes formu un 
saturu. Līdz 31. V anketējot noskaidros ie-
dzīvotāju domas par avīzes vēlamo saturu. 

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projek-
tus — nekustamā īpašuma Apeņi-II sadalīša-
nai 2 daļās un nekustamā īpašuma Kannenieki 
sadalīšanai 4 daļās. Piekrita sadalīt nekusta-
mos īpašumus Palejas un Lāse. Nolēma izno-
māt 12 zemesgabalus lauksaimniecības vaja-
dzībām. 

Nolēma iznomāt medību tiesības šādu ze-
mes gabalu medību platībās: Jaunmuižas kar-
jers (0,7 ha), Nevejas skola (2,57 ha), Mačas 
(5,71 ha), Vilnīši (1,6 ha), Mazalakstes Dižklaju-
mi (5,23 ha), Priežbogi (2,71 ha). 

Apstiprināja zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma Briņķi sadalīšanai 2 zemes 
vienībās un nekustamā īpašuma Silmaļi sada-
līšanai 2 zemes vienībās. 

Atļāva sadalīt nekustamā īpašuma Slīteres 
nacionālais parks zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8862 001 0108 divās daļās. Pie-
krita sadalīt nekustamos īpašumus Pagasta 
zeme un Stumbri. Atļāva apvienot nekusta-
mos īpašumus Krogi, Mazavenāji, Bultas, Sar-
kanāboli, Knaķi, Krastiņi, Zvejnieki, Vabulejas, 
Sūniņi un Kūkiņi. Jaunveidojamajam nekusta-
majam īpašumam atstāja nosaukumu Krogi. 

Mainīja nosaukumus: nekustamajam īpa-
šumam ar kadastra nr. 8850 020 0469 no no-
saukuma Uz glābšanas dienestu uz Bānīša iela, 
nekustamajam īpašumam ar kadastra nr. 
8850 020 0211 no Pāces iela uz Liepu iela 5, un 
nekustamajam īpašumam ar kadastra nr. 
8880 020 0274 no Dārza ielas apbūve uz Dārza 
iela 4. 

Nodeva novada Dundagas pagasta terito-
rijas plānojuma ar grozījumiem 2. redakciju 
publiskajai apspriešanai un atzinumu sa-
ņemšanai. Noteica publiskās apspriešanas 
termiņu no 12. V līdz 2. VI un sabiedrības  
līdzdalības pasākumu 21. V plkst. 16.00 Dun-
dagā, Pils ielā 14. 

Vienai novada ģimenei piešķīra vienu ga-
du dzīvojamo platību — dzīvokli Puķu ielā 4. 

Anulēja ziņas par vienas personas dekla-
rēto dzīvesvietu Dundagā, Maija ielā 6, dz. 3.  

No 25. IV atbrīvoja Aigaru Keheru no no-
vada pašvaldības Administratīvās komisijas 
locekļa amata, komisijas sastāvā ievēlēja 
Valdi Šleineru, par priekšsēdētāju iecēla ko-
misijas locekli Aigu Ūdri. 

Apstiprināja novada pašvaldības iekšējo 
normatīvo aktu Kārtība, kādā noris atklāta bal-
sošana ar vēlēšanu zīmēm. 

Atļāva Ritai Langmanei savienot novada 
pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
amatu ar novada pašvaldības Bāriņtiesas 
sekretāra amatu un novada pašvaldības Vē-
lēšanu komisijas locekļa amatu. 

Pieņēma zināšanai Lindas Pavlovskas ie-
sniegumu un secināja, ka viņa ir atkāpusies 
no domes priekšsēdētāja vietnieces amata. 
Par novada domes priekšsēdētāja vietnieci 
ievēlēja Andru Grīvāni. 

Piešķīra novada domes priekšsēdētājam 
Gunāram Laicānam 2 kalendārās nedēļas ilgu 
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 30. IV 
līdz 15. V. 

Atbrīvoja Ingu Ralli no Dundagas novada 
pašvaldības izpilddirektora amata pēc Darba 
likuma 114. panta — darbinieka un darba de-
vēja vienošanās. Vienošanos par darba tie-
sisko attiecību izbeigšanu ar I. Ralli uzdeva 
noslēgt novada domes priekšsēdētājam. 

Dundagas novada pašvaldības izpilddirek-
tores I. Ralles prombūtnes laikā (kā arī gadī-
jumā, ja darba tiesiskās attiecības ar Ingu 
Ralli tiek izbeigtas līdz pašvaldības izpilddi-
rektora iecelšanai) par izpilddirektora pie-
nākumu izpildītāju iecēla Saimnieciskā die-
nesta vadītāju Andri Kojro, nosakot 30% pie-
maksu no Saimnieciskā dienesta vadītāja 
mēnešalgas. Aizvietotājs pilda arī Centrālās 
administrācijas vadītāja pienākumus. 

Pakļautību pār Dundagas novada pašval-
dības Saimniecisko dienestu 1. punktā minē-
tajā aizvietošanas un pienākumu izpildīša-
nas laikā īsteno novada dome ar domes 
priekšsēdētāja starpniecību. Atļāva A. Kojro 
1. punktā minētajā aizvietošanas un pienā-
kumu izpildīšanas laikā savienot novada paš-
valdības Saimnieciskā dienesta vadītāja ama-
tu ar novada pašvaldības izpilddirektora, to 
skaitā Centrālās administrācijas vadītāja, 
amatu. 

 

Protokolus pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

2002. gada novembris DUNDADZNIEKS   Lapu  mēnesis Dundadznieks  2014 

«Dundadznieks» Nr. 9 (180)  
2014. gada maijs. 

 

Dundagas novada pašvaldības izdevums, 
iznāk divas reizes mēnesī, reģistrācijas 
Nr. 000702696, pasūtīšanas indekss pastā 3085. 

 

Adrese: Dundagas pils, Dundaga, LV-3270. 
Redkolēģija: Alnis Auziņš (redaktors, 

tālr.: 63237858, epasts: alnis@dundaga.lv), Gun-
ta Abaja, Baiba Dūda, Lauris Laicāns, Aivars 
Miška, Aldis Pinkens, Diāna Siliņa, Smaida Šnik-
valde.  

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redak-
cijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību 
atbild tos sniegusī amatpersona, citos gadīju-
mos — raksta autors, intervijās — arī intervēja-
mais. Pārpublicēšanas gadījumā lūdzam atsauk-
ties uz «Dundadznieku». 

 

Iespiests Talsu tipogrāfijā.  Metiens: 400 eks.   
Internetā: www.dundaga.lv/avize 

Domes sēdē 10. aprīlī... 

Maija Kalnēja                  (1939) 
Rasma Engelberga          (1929) 
Teodors Kalniņš              (1938) 

    Ko tie nospriež, tas paliek 

vajag � nevajag � grūti pateikt     Novada kultūrvēsturei 
vajag � nevajag � grūti pateikt     Ģimenei 
vajag � nevajag � grūti pateikt     Interesantām personībām 
vajag � nevajag � grūti pateikt     Bijušo novada iedzīvotāju gaitām 
vajag � nevajag � grūti pateikt     Uzņēmējdarbībai, ražošanai 
vajag � nevajag � grūti pateikt     Novada iestādēm un struktūrvienībām 
vajag � nevajag � grūti pateikt     Lauksaimniecībai 
vajag � nevajag � grūti pateikt     Zvejniecībai 
vajag � nevajag � grūti pateikt     Veselībai 
vajag � nevajag � grūti pateikt     Tūrismam 
vajag � nevajag � grūti pateikt     Garīga rakstura tēmām 
vajag � nevajag � grūti pateikt     Privātajai dzīvei 

 

Jūsu ieteikumi avīzei _____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Lūdzam norādīt, kādā ciemā dzīvojat! ______________________________________________  

 
Paldies! 
Anketas līdz 26. V var nodot domes ēkā, Kolkas pagasta pārvaldē, novada bibliotēkās,  
sūtīt pa pastu: Alnim Auziņam Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā, LV–3270,  
vai e-pastu: alnis@dundaga.lv, kā arī atbildēt novada interneta vietnē. 

 Amatiermākslai urā! 
 

26. IV Sabiles kultūras namā norisinā-
jās Talsu apriņķa deju kolektīvu skate, 
bet Talsu ģimnāzijā — koru kolektīvu 
skate. 

Ar augstāko (A) pakāpi mājup atgriezušies 
senioru deju kolektīvs Dun–Dang, savukārt 
Dun–Dang jauniešu kolektīvs — ar godam iz-
cīnīto I pakāpi.  

Dundadznieki var gavilēt arī par Dundagas 
un Valdemārpils jauktā kora panākumiem. 
Kori godam ir izturējuši skates spraigo gai-
sotni un izcīnījuši I pakāpi jaukto koru skatē. 

No sirds sveicam dejotājus un kolektīvu 
vadītāju Daci Treinovsku un dziedātājus un 
kora vadītāju Daci Šmiti!                       

A. A. 

 

Pimsskolas izglītības iestāde Kurzemīte visu 
jūniju pieņems vecāku iesniegumus piecgadīgo 
un sešgadīgo bērnu — 2008. un 2009. gadā 
dzimušo — pirmsskolas izglītības apmācības 
programmai. Tālrunis 29245414. 

 

Kurzemītes vadītāja Ilona Onzule 

Ar novada domes 24. IV sēdes lēmumu 
nr. 107 (protokols nr. 7, 25. §) no 12. V līdz 
2. VI publiskajai apspriešanai ir nodota Dunda-
gas novada Dundagas pagasta teritorijas plā-
nojuma 2004.–2016. gadam grozījumu 2. re-
dakcija. 

Vides pārskata projekts publiskajai apsprie-
šanai nodots no 28. IV līdz 8. VI. To izstrādājis 
SIA Baltkonsults, Kuģu iela 11–508, Rīga,  
LV-1048, tel. 67441800, www.baltkonsults.lv. 

Ar dokumentiem publiskās apspriešanas 
laikā var iepazīties novada pašvaldības Attīstī-
bas un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dunda-
gā darba laikā un pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.dundaga.lv. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
21. V plkst. 16.00 Dundagā, Pils ielā 14. 

Rakstiski priekšlikumi līdz publiskās apsprie-
šanas beigām iesniedzami un adresējami Dun-
dagas novada pašvaldībai Pils ielā 5–1, Dunda-
gā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā,  
LV-3270.  

Putnu festivāls 2014  
 

Stāsta SIA Kolkasrags direktors Jānis 
Dambītis:  

— 10. un 11. V — Pasaules migrējošo 
putnu dienās — Kolkasragā notiek Putnu 
festivāls 2014. Paldies par atbalstu Dženetai 
Marinskai un Signei Dišlerei, kas jau pērn 
izmitināja Deividu Lindo (David Lindo), pa-
saulē pazīstamu putnu vērotāju no Lielbri-
tānijas, paldies par organizēšanu ceļojuma 
aģentūras Dabas tūres vadītājai Ilzei Vil-
šķērstei, Tūrisma attīstības valsts aģentūrai 
un Dundagas novada domei, kas arī finansi-
āli balsta šo pasākumu! Īpaši aicinām skolu 
jaunatni! Putnu vērošanā ievadīs vairāki 
jauni lietpratēji, kas tieši Kolkasragā uzkrā-
juši jau krietnu pieredzi. 

Pēc tam jau klāt ierastās Ceļotāju dienas. 
Zīmīgi, ka no 1. V sāk kursēt autobuss 
Ventspils – Kolka. Lai nu eksperimentālais 
maršruts vasaras mēnešos turpinās arī ci-
tus gadus! Runājam ar Ventspils Tūrisma 
informācijas centru, lai veicinātu viesu 
plūsmu no Ventspils. 

Plānojam svinēt Kolkas bākas 130 gadu 
jubileju — 26. VII ģimeņu orientēšanās sa-
censības — ralliju ar automašīnām. To no-
slēgsim ar apmēram 1000 dalībnieku za-
ļumballi pašā ragā. 

Putnu festivāla 2014 programma 
10. V. Putnu vērošanas ekskursijas Kol-

kasragā plkst. 6.00–13.00. Putnu gredzeno-
šana Latvijas Universitātes (LU) kopmītņu 
pagalmā visu dienu. National Geographic ce-
ļojošās fotoizstādes Migrācijas atklāšana 
tautas namā plkst. 14.00. Izstāde apskatāma 
līdz 31. V. Putnu vērošanas ekskursijas pļa-
vā blakus kempingam Ūši plkst. 16.00–
20.00. Vakara pasākums — prezentācija par 
putnu migrāciju un gredzenošanu un dzies-
minieka Kārļa Kazāka uzstāšanās LU kop-
mītņu pagalmā (lietus gadījumā — telpās) 
plkst. 20.30–22.00. 

11. V. Putnu vērošanas ekskursijas: Kol-
kasragā plkst. 6.00–13.00, pļavā pie kempin-
ga Ūši plkst. 15.00–19.00. Putnu gredzeno-
šana LU kopmītņu pagalmā visu dienu. Iz-
stāde Migrācijas. Informācija par pasāku-
miem vai ekskursijām Dundagā, Mazirbē 
vai citur Slīteres nacionālā parka teritorijā 
pieejama tautas namā, pie LU kopmītnēm 
un Kolkasraga stāvlaukumā. 

 

Uzklausīja Alnis Auziņš 
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