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Idejas Latvijas
simtgadei
Dundagas novadā

Valsts svētku nedēļas pasākumi
KOLKĀ

DUNDAGĀ
11. NOVEMBRĪ

17.00 Lāčplēša dienai veltīts
pasākums.
Gājiens no vidusskolas.
17.15 Piemiņas brīdis laukumā pie pils.

2018. gadā svinēsim Latvijas
simtgadi! Gatavošanās svētkiem
jau sākusies, un, lai kopīgi veidotu
dāvanu Latvijai un Dundagas novadam, to rīkošanā aicinām iesaistīties arī sabiedrību, tas ir, jūs.
Viens no simtgades vēstījuma
“Es esmu Latvija” mērķiem ir radīt vai saglabāt esošās kultūrvides
vērtības, simbolus, stiprinot radošo iniciatīvu un piederības sajūtu
Latvijai.
Dundagas novada pašvaldībai ir
svarīgs novada iedzīvotāju viedoklis par jaunu kultūrvides objektu
izveidošanu vai jau esošo sakārtošanu. Tādēļ lūdzam iesniegt idejas
un priekšlikumus par tāda objekta
atrašanās vietu, nosaukumu un, ja
nepieciešams, arī detalizētāku aprakstu.
Idejas un priekšlikumus līdz
2017. gada 1. decembrim sūtīt uz
e-pasta adresi zinas@dundaga.lv vai
ierakstīt idejas pieteikuma veidlapā
mājaslapās www.dundaga.lv un
www.kolka.lv vai bibliotēkās Kolkā,
Mazirbē, Kaļķos, Vīdalē, Dundagā.

17. NOVEMBRĪ
18.00 Latvijas Republikas Proklamēšanas
dienai veltīts  pasākums.
Novada atzinības un pateicības rakstu pasniegšana labākajiem novada darba darītājiem.
22.00 Balle.

11. NOVEMBRĪ
18.00 Lāpu gājiens.
Pulcēšanās pie “Delfīnu”
pieturas.
18.20 Piemiņas brīdis
pie tautas nama.

18. NOVEMBRĪ
18.00 Kolkas tautas namā Latvijas Republikas
proklamēšanas 99. gadadienai veltīts sarīkojums. Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana, pašdarbības kolektīvu
muzikāls sveiciens un grupas “Ducele” koncerts.

Dundagas novada MEDNIS
Mednis dzīvo tikai sev piemērotā, saturiski, ainaviski un
saimnieciski neietekmētā vidē,
kur dominē nabadzīgi priežu
meži. Šīs sugas īpatņi visa mūža
garumā nekad labprātīgi nepamet savu dzīvotni, kas var būt
tikai nepilnu kvadrātkilometru
liela. Tiem ļoti nepieciešams klusums un miers. Gadījumi, kad
šīs sugas putni sastopami apdzīvotās vietās vai tie izturas agresīvi, nebaidoties no cilvēkiem,
ir pašu cilvēku izraisīti, iznīcinot
to vēsturiskās pārošanās vietas,
piemēram, nocērtot mežu vai
uzbūvējot meža ceļu. Mednis ir
īsts veģetārietis, tas nekad neēd
citas dzīvas būtnes, pārtiek tikai no ogām, pumpuriem un
augiem. Tas ir ļoti piesardzīgs
un kluss, šī iemesla dēļ daudzi
nemaz nezina, ka šie Latvijas

lielākie putni nometnieki dzīvo
Dundagas novadā. Neviens arī
nezina, cik šo putnu patiesībā pie
mums ir, zināmas tikai 10 vēsturiskas medņu pārošanās jeb riesta
teritorijas, kurām ir mikrolieguma
statuss un kurās ar likumu aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība. Pieļauju, ka vismaz vēl tikpat
daudz riesta teritoriju nav apzinātas un reģistrētas. Riesta mīlas dziesmas laikā medņu tēviņš
ir tik aizrautīgs, ka neko ne redz,
ne dzird. Mednieki izmanto to, lai
pielavītos un medni nomedītu.
Man nav zināma latviešu vārdu “mednis” un “mednieks” sakarība, tomēr pieļauju, ka tā ir visai
cieša, jo citās valodās tādas nav,
un jau no seniem laikiem mednis ir
bijis iecienīts medību objekts gan
baroniem, gan padomju funkcionāriem, gan mūsdienu turīgiem

vai svarīgiem cilvēkiem. Atjaunotajā Latvijā, atveroties medību
tirgum, vēl līdz 2010. gadam vācu
mednieki par katru nomedījamu
medni valstī atstāja līdz pat 4000
eiro. Medību kārdinājums bija tik
liels, ka, mūsu ietekmīgākie mednieki, ķīvējoties par šīm iespējām,
piemirsa aizstāvēt šo seno un Latvijai unikālo medību veidu, un,
funkcionāriem paklausīgi sekojot
Eiropas “zaļajām” regulām, šobrīd
medņu medības Latvijā vairs nav
iespējamas. Pagājušā gadu tūkstoša pēdējā desmitgadē vienlaicīgi ar diplomātiskām vizītēm pa
mednim Dundagā nomedīja arī
divi tā laika valstu prezidenti.
2000. gadā ierosināju šo jau
dabiski cēlo un skaisto putnu virzīt par simbolu Dundagas pagasta
ģerbonī.
Reizēm esmu aizdomājies par

to, ka mednis man simbolizē tās
vērtības, kuras mums šobrīd ir ļoti
nepieciešamas: vēsturisku stabilitāti, līdzsvarotu vidi, piesaisti
savai dzīvotnei, drošību, mieru,
turību un lepnumu.

Valsts svētku priekšvakarā
novēlu šīs vērtības gan katram
no mums, gan mūsu Latvijai.
Domes priekšsēdētājs
Aldis Felts
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DOMES ZIŅAS
22. SEPTEMBRA DOMES
SĒDĒ DEPUTĀTI NOLĒMA
v 2017. gada projektu konkursā “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” piešķirt finansējumu šādu
projektu īstenošanai:
1. “Drošas piezemēšanās vietas
nodrošināšana Dundagas Mazās
skolas sporta zālē” – 880,00 EUR
(biedrība “Jauniešu klubs Dundaga”). Projekta realizēšanu veikt ar
Dundagas vidusskolas starpniecību,
atvēlot finansējumu no 2017. gadā
vietējo iniciatīvu projektiem paredzētā budžeta;
2. “Kolkas evaņģēliski luteriskās
baznīcas grīdas celiņa nomaiņa” –
260,00 EUR.
v Piešķirt biedrībai “Dundangas
sendienas” līdzfinansējumu 125,53
EUR apmērā projekta “Celaine –
sena un mūsdienīga” realizācijai.
v Piešķirt papildu finansējumu
6883,52 EUR Mazirbes internātpamatskolas pedagogu darba samaksai izglītības programmu īstenošanai 2017. gadā.
v Piešķirt papildu finansējumu
2671,80 EUR Kolkas pamatskolas
pedagogu darba samaksas nodrošināšanai 2017. gadā.
v Piešķirt finansējumu volejbola komandai “Dundaga” 1500,00
EUR dalībai Latvijas mēroga oficiālās volejbola sacensībās.
v Piešķirt finansējumu 657,03
EUR lodveida ventiļu ierīkošanai Pils
ielā 14 un 635,25 EUR dūmeju ierīkošanai Talsu ielā 7.
v Piedalīties LVAFA līdzfinansētā projektā “Dabas simtnieks Ziemeļkurzemē”.
v Piešķirt finansējumu 4730,30
EUR 5.5.1. specifikā atbalsta mērķa
projektu iesniegumu sagatavošanai.
v Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu
377 649,00 EUR Valsts kasē uz 10
gadiem ar Valsts kases noteikto gada
procentu likmi EJZF projekta “Kolkas
lībiskā un zemūdens mantojuma
sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti” īstenošanai un projekta
neattiecināmo izmaksu segšanai.
v Piešķirt nepieciešamos papildu līdzekļus 718,00 EUR, lai nodrošinātu izglītojamiem pirmsskolas
izglītības programmas apguvi.
v Apstiprināt budžeta grozījumus.
v Noskaidrot Dundagas novada
iedzīvotāju viedokli, sarīkojot publisko apspriešanu, par jautājumu:
“Vai piekrītat Kolkas sporta zāles iznomāšanai vai atsavināšanai?” Publiskās apspriešanas sākuma termiņš

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
– 2017. gada 1. novembris, apspriešanas ilgums – 1 mēnesis.
v Nodot Dundagas novada teritorijas plānojuma 2. redakciju publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai. Apspriešanas termiņš
– no 2017. gada 2. līdz 21. oktobrim.
Sabiedrības līdzdalības pasākumu
noteikt Dundagā un Kolkā.
v Piekrist nekustamā īpašuma
“Saules 10A” zemes vienības iznomāšanai ar apbūves tiesībām.
v Slēgt līgumu ar Valsts akciju
sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” par
infrastruktūras uzlabošanas projektu realizācijai nepieciešamās ceļa
nodalījuma joslas nodošanu bezatlīdzības lietošanā (autoceļa P131
Tukums–Ķesterciems–Kolka ceļa
nodalījuma josla no 105. kilometra
līdz apmēram 107. kilometram).
v Noslēgt līgumu par dzīvojamās telpas īres tiesībām nekustamā
īpašumā “Upes 1”, telpu grupa –
dzīvoklis N.2.
v Pieņemt 2017. gada 22. septembra saistošo noteikumu Nr.18
“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas
novadā”” projektu.
v Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības domes Interešu
izglītības programmu izvērtēšanas
un mērķdotācijas sadales komisiju šādā sastāvā: Regīna Rūmniece,
novada pašvaldības domes Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja; Baiba Dūda,
Dundagas novada pašvaldības iestādes “Kultūras pils” direktore; Tamāra Kaudze, biedrības “Dundagas
novada atbalsta biedrība” pārstāve.
v Apstiprināt SIA “Dundagas
veselības centrs” vidēja termiņa
darbības stratēģiju 2017.–2020. gadam.
v Ievēlēt deputātu Jāni Mauriņu par Dundagas novada pašvaldības domes Attīstības un plānošanas
komitejas locekli.
v Apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma “Silmalas” zemes vienības sadalīšanai
trijās daļās.
v Anulēt ziņas par vienas personas deklarēto dzīvesvietu adresē
Dundagas novadā.
v Noteikt ēdināšanas izdevumu maksu dienā Mazirbes internātpamatskolas ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā 3,40 EUR.
Kancelejas vadītāja
Sandra Kokoreviča

Komiteju un domes sēdes
NOVEMBRĪ
10.11.
10.11.
17.11.
24.11.

plkst. 9.00
plkst. 12.00
plkst. 10.00
plkst. 10.00

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Finanšu komitejas sēde
DOMES SĒDE

Sabiedriskā apspriešana

Dundagas novada pašvaldība, lai noskaidrotu novada iedzīvotāju
viedokli, 1. novembrī uzsāk sabiedrisko apspriešanu par Kolkas sporta halles tālāko izmantošanu. Anketas būs pieejamas visās novada
bibliotēkās un interneta vietnē www.dundaga.lv.
Internetā varēs nobalsot no vienas IP adreses tikai vienu reizi.
Visi novada iedzīvotāji aicināti izteikt savu viedokli.
Sabiedriskā apspriešana notiek līdz 30. novembrim.

Dundagas novada Dundagas pagastā
2017. gada 25. augustā Nr.16
APSTIPRINĀTI
ar Dundagas novada domes
2017. gada 25. augusta lēmumu Nr.195
(prot. Nr.10.,17. p.)

Grozījums Dundagas novada pašvaldības domes 2016. gada 16. jūnija
saistošajos noteikumos Nr.10
“Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai
ar dzīvojamo telpu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta otro daļu un 21.2 panta otro daļu.
Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2016. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” grozījumu un papildināt saistošos noteikumus ar
3.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.9. atbalsta uzdevumu īstenošana (finanšu vadība un analīze, fiziskais un kvalificētais darbs, grāmatvedība,
dokumentu pārvaldība, personāla vadība u.c. atbalsta funkcijas).”
Dundagas novada pašvaldībasdomes priekšsēdētājs A. Felts

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Dundagas novada domes 2017. gada 25. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.16
“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes
2016. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr.10
“Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu””

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Saistošie noteikumi papildināti ar 3.9. apakšpunktu. Ar minēto papildinājumu tiek paplašināts pārvaldes uzdevumu loks, kuru veicējiem iespējams izīrēt dzīvojamo telpu.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Līdz šim saistošo noteikumu 3. punktā nebija noteikts, ka
palīdzību ir tiesības saņemt arī atbalsta uzdevumu sniedzējiem. Arī atbalsta uzdevumu veicēji pašvaldībai ir nepieciešami, un noteiktos gadījumos var rasties nepieciešamība arī tiem izīrēt dzīvojamo telpu.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu. Neietekmē.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Neietekmē.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām. Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav notikušas.
Dundagas novada pašvaldībasdomes priekšsēdētājs A. Felts

Publisko rotaļu laukumu lietošanas noteikumi
Publiskais rotaļu laukums Talsu ielā 7, Dundagā,
pie pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte”
LIETOŠANAS NOTEIKUMI
v Iekārtas lietot atbilstoši paredzētajam
mērķim.
v Rotaļu laukuma teritorijā ievērot tīrību
un kārtību.
v Iekārtas var lietot tikai pieaugušo
uzraudzībā. Visa atbildība par bērnu
drošību, ja tas neattiecas uz izstrādājuma kvalitāti, pilnībā ir pieaugušajiem.
v Drošības dēļ nav ieteicams iekārtas
lietot sliktos laika apstākļos, kad ir iespējams gūt traumas (lietū, apledojumā,
putenī, krusā, stiprā vējā, karstā laikā, ja
temperatūra ir virs +30°C u.c.).

Nosaukums

Vecuma grupa Bērnu skaits, kas Maksimālais
(gados)
vienlaicīgi to lieto bērna svars
Atsperšūpoles AS 1P Zirgs
2 līdz 14
1
30 kg
Atsperšūpoles AS 1P Skuters
2 līdz 14
1
30 kg
Atsperšūpoles AS 1P Gailis
2 līdz 14
1
30 kg
Līdzsvara baļķis LB 20 (1 gab.)
2 līdz 14
1
40 kg
Līdzsvara baļķis LB 20 (1 gab.)
2 līdz 14
1
40 kg
Līdzsvara baļķis LB 20 (1 gab.)
2 līdz 14
1
40 kg
Karuselis KM 16 06
3 līdz 14
6
40 kg
Labirints ar metāla šķēršļiem LB 30 50 10 1 2 līdz 14
20
40 kg
Šūpoles SKM 1B (1 gab.)
2 līdz 14
5
40 kg
Šūpoles SKM 1B (1 gab.)
2 līdz 14
5
40 kg
Mazais rotaļu laukums BL 02 09 22
2 līdz 5
20
30 kg
Lielais rotaļu laukums BL 06 21 002
5 līdz 14
55
40 kg

Publiskais rotaļu laukums Bānīša ielā 4, Dundagā, “Stacijas dārzs”
LIETOŠANAS NOTEIKUMI
v Iekārtas lietot atbilstoši paredzētajam mērķim.
v Rotaļu laukuma teritorijā ievērot tīrību un kārtību.
v Iekārtas var lietot tikai pieaugušo uzraudzībā.
Visa atbildība par bērnu drošību, ja tas neattiecas
uz izstrādājuma kvalitāti, pilnībā ir pieaugušajiem.
v Drošības dēļ nav ieteicams iekārtas lietot sliktos
laika apstākļos, kad ir iespējams gūt traumas (lietū,

apledojumā, putenī, krusā, stiprā vējā, karstā laikā, ja temperatūra ir  virs +30°C u.c.).
Nosaukums
TMP Vilciens 5
Meža takas šķēršļi

Vecuma grupa
(gados)
3 līdz 12
3 līdz 14

Bērnu skaits, kas
vienlaicīgi to lieto
15
1 (vienā iekārtā)

Maksimālais
bērna svars
40 kg
50 kg

Būvvaldes vadītāja Janita Valtere

PROJEKTI
Bērnu ar invaliditāti vecāki aicināti pieteikties sociālo
rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai
Vecāki, kuru bērniem ar invaliditāti projekta “Kurzeme visiem”
ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izveidoti individuālie atbalsta plāni, aicināti izvēlēties nepieciešamākos no tajos
rekomendētajiem pakalpojumiem
un pieteikties to saņemšanai pašvaldības Sociālajā dienestā.
Vecāki pieteikt savu bērnu vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna
izstrādei varēja no 2016. gada augusta līdz pat 2017. gada janvārim
pašvaldību sociālajos dienestos visā
Kurzemē. Kopumā pašlaik Kurzemē
ir izstrādāti individuālie atbalsta
plāni 277 bērniem ar invaliditāti,
tajos iekļaujot rekomendācijas par
bērna ikdienas vajadzībām un attīs-

tībai nepieciešamajiem pakalpojumiem, arī atbalsta pakalpojumiem
vecākiem. Vajadzību izvērtēšanā
iesaistītie speciālisti (sociālais darbinieks, psihologs, fizioterapeits
un/vai ergoterapeits) norādījuši uz
vairāk nekā 40 dažādiem sabiedrībā
balstītiem sociāliem un vispārējiem
pakalpojumiem, kuru pieejamība
Kurzemē būtu vēlama bērnu ar FT
un viņu ģimenes dzīves kvalitātes
uzlabošanai.
Katra ģimene no atbalsta plānā
rekomendētajiem pakalpojumiem
bez maksas var saņemt četrus pakalpojumus bērnam un divus vecākiem.

Lai pašvaldība varētu sākt organizēt
izvēlēto pakalpojumu sniegšanu, aicinām vecākus doties uz pašvaldības
Sociālo dienestu ar iesniegumu par
nepieciešamajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.
Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta
“Kurzeme visiem” vadītāju Ingu
Kalniņu, tālrunis 27008743, e-pasts
inga.kalnina@kurzemesregions.lv.
Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa,
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste,
inese.silina@kurzemesregions.lv
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PROJEKTI
Ar pašvaldības atbalstu realizēs vēl
Apstiprināti četri teritorijas labiekārtošanas projekti
Šogad trešās kārtas projektu no kurām 9000,00 EUR ir publiskais izveidošanu, apgaismojuma izbūvi,
divus iedzīvotāju iniciatīvu projektus konkursā
LEADER projektu īsteno- finansējums, bet 1000,00 EUR Dun- kā arī vairāku solu novietošanu. ProDundagas novada pašvaldības
iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu
projektiem” trešajā kārtā projektu
vērtēšanas komisija atbalstīja visus
četrus iesniegtos projektu pieteikumus, bet deputāti, diskutējot par
atbalstīto projektu nepieciešamību,
finansējumu piešķīra tikai diviem iesniegtajiem projektiem.
Ar finansējumu 880 eiro apmērā
atbalstīja biedrības “Jauniešu klubs
Dundaga” ieceri iegādāties speciālu
matraci, lai būtu droša piezemēšanās vieta Mazās skolas sporta zālē,
un 260 eiro piešķīra Kolkas evaņģēliski luteriskās baznīcas celiņa izveidošanai.
Deputāti neatbalstīja biedrības
“Sporta klubs Dundaga” pieteikumu
volejbola inventāra atjaunošanai un
un Dundagas novada atbalsta biedrības ieceri izveidot apstādījumus
nupat atklātajā Stacijas dārza bērnu
rotaļu un atpūtas laukumā. Kopumā šogad projektu konkursā “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”
iesniegti 11 projektu pieteikumi,
no kuriem finansējums piešķirts
pieciem par kopējo līdzfinansējuma
summu 3564,68 eiro.
Kolkas evaņģēliski luteriskā
draudze
Biedrība “Mazirbes draugu kopa”
No trīs iesniegtajiem pieteikumiem, izvērtējot to atbilstību
nolikuma prasībām, atbalstīti divi
projekti – biedrības “Visvīdale” projekts “Vīdālnieki Latvijas simtgadei”
un Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudzes projekts

“Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes
Romas katoļu baznīcas grīdas seguma nomaiņa, 2. kārta”.
Biedrības “Visvīdale” projektā
“Vīdālnieki Latvijas simtgadei” pie
Vīdales saieta nama tiks uzstādīts
karoga masts, uzvilkts Latvijas valsts
karogs un izveidoti dekoratīvie stādījumi podos. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums projekta realizācijai ir 477,00 eiro.
Arī līdz šim “Visvīdale” ir rūpējusies par Vīdales centra sakārtošanu,
uzstādot informatīvo tūrisma stendu
un organizējot dažādus pasākumus.
Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudzes projektā
“Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes
Romas katoļu baznīcas grīdas seguma nomaiņa, 2. posms” tiks veikta
bojāto grīdas dēļu nomaiņa baznīcas sakrālajai telpai un sakristejai.
Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums projekta realizācijai ir 1000,00
eiro. Grīdas remonta pirmā posma
darbus veica 2016. gada rudenī, demontējot veco koka grīdu, nostiprinot pamatni, ieklājot hidroizolācijas
un siltumizolācijas materiālus.
Pēc 2. posma darbu pabeigšanas būs veikta baznīcas labiekārtošana un viens no ēkas saglabāšanas
pamatdarbiem – dēļu grīdas seguma atjaunošana. Paveiktais būs kā
dāvana Kolkas katoļu draudzei, kas
šogad atzīmē savu 25. jubileju. Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīca ir unikāls koka
arhitektūras piemineklis, sakrālā
tūrisma un kultūras norišu objekts.
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja Inguna Pekmane

Biedrības “Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija” paziņojums
Biedrība
“Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija” nosaka beigu
termiņu atklāta konkursa projektu iesniegumu nepārtrauktai pieņemšanai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana” aktivitātēs – 43.02.1.
“Pievienotās vērtības veidošana un
inovācijas veicināšana visos zvejas
akvakultūras produktu piegādes
posmos” un 43.02.2. “Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un
citās jūras ekonomikas nozarēs”.
Projektu iesniegumu pieņemšanas beigu termiņš: 2017. gada 21.
novembris.
Pieejamais projektu finansējums: 246 968,08 EUR.
Projektu darbības teritorija:
Dundagas novada Kolkas pagasts,
Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas un Vārves pagasts, Ventspils pilsēta.
Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības mājaslapā http://
www.ziemelkurzeme.lv/projects/
fisheries/ZKriteriji.

Ar Ziemeļkurzemes partnerības
SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam
var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra formātā biedrības
“Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils otrajā stāvā, pils administrācijas telpās), vai Ventspilī, Skolas
ielā 4 (Ventspils novada pašvaldības
Attīstības nodaļā).
Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta
(LAD) mājaslapā www.lad.gov.lv.
Kontaktperosnas:
1. Koordinatore Gunta Abaja –
tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
2. Konsultante Evita Roģe – tel.
29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv.
Projekta iesniegumus var iesniegt
arī elektroniski LAD elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu
ar drošu elektronisko parakstu un
apliecinātu ar laika zīmogu “Elektronisko dokumentu likumā” noteiktajā
kārtībā. Projekta iesniegumu sūtīt uz
e-pastu lad@lad.gov.lv.
Biedrības “Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija” koordinatore
Gunta Abaja
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šanai ar Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu Dundagas novada pašvaldība iesniedza četrus projektus.
Pašlaik pašvaldība ir saņēmusi
Lauku atbalsta dienesta lēmumus
par atbalsta piešķiršanu visiem
iesniegtajiem projektiem – “Skeitparka izveide Dundagā”, “Peldvietas izveide pie Baložezera”, “Skvēra pie luterāņu baznīcas Dundagā
labiekārtošana” un “Dundagas pils
pagalma labiekārtošana”.
Projekta “Skeitparka izveide
Dundagā” (projekta nr. 17-08-AL17A019.2203-000006) mērķis ir radīt
kvalitatīvu dzīves vidi aktīvai brīvā
laika pavadīšanai, izveidojot publiski pieejamu skeitparku Dundagā.
Projektā sākotnēji tika plānots, ka
skeitparkā būs četras rampas dažāda vecuma un dažādas fiziskās
sagatavotības grupām, taču projekta vērtēšanas gaitā tika veiktas
izmaiņas un saskaņā ar pieejamo
publisko finansējumu četru rampu
vietā tiks uzstādīta viena. Skeitparku plānots izveidot blakus esošajā
Dundagas vidusskolas sporta laukumā Talsu ielā 18, tātad visaktīvākie
skeitparka apmeklētāji būs Dundagas vidusskolas skolēni, bet teritorija ir publiski pieejama jebkurā laikā
un ikvienam interesentam. Projekta
kopējās izmaksas ir 10 000,00 EUR,

dagas novada pašvaldības finansējums. Projekta īstenošana jāveic līdz
2018. gada 30. decembrim.
Projekta “Peldvietas labiekār
tošana pie Baložezera” (projekta
nr. 17-08-AL17-A019.2203-000005)
mērķis ir uzlabot Dundagas iedzīvotāju dzīves vidi, labiekārtojot publisko pludmali pie Baložezera. Projekta laikā peldvieta tiks paplašināta,
uzbērtas smiltis, tiks labiekārtota
arī peldvietas teritorija, kas ietver
smilšu zonas izveidi pie krasta. Peldvietā novietos trīs galdus ar soliem,
atkritumu urnu, kā arī būs āra tualete. Pašvaldība par saviem līdzekļiem
veiks peldvietai piegulošās teritorijas uzkopšanu un ugunskura vietas
izveidi. Projekta kopējās izmaksas
ir 9134,77 EUR, no kurām 7837,75
EUR ir publiskais finansējums, bet
1297,02 EUR Dundagas novada
pašvaldības finansējums. Projekta
īstenošana jāveic līdz 2018. gada 30.
decembrim.
Projekta “Skvēra pie luterāņu baznīcas Dundagā labiekārtošana” (projekta nr. 17-08-AL17A019.2203-000007) mērķis ir
uzlabot Dundagas iedzīvotāju dzīves vidi, labiekārtojot skvēru pie luterāņu baznīcas Dundagā. Projekts
paredz plašus labiekārtošanas
darbus, kas ietver celiņu izveidi ar
piemērotu segumu, apstādījumu

jekta kopējās izmaksas ir 32 114,49
EUR, no kurām 28 903,04 EUR ir
publiskais finansējums, bet 3211,45
EUR Dundagas novada pašvaldības
finansējums. Projekta īstenošana jāveic līdz 2018. gada 30. decembrim.
Projekta “Dundagas pils pagalma labiekārtošana” (projekta nr.
17-08-AL17-A019.2203-000008)
mērķis ir publiskās infrastruktūras
sakārtošana kultūrvēsturiskajā piemineklī – Dundagas viduslaiku pilī,
veicot pils pagalma labiekārtošanu,
kas uzlabos Dundagas viduslaiku
pils sniegto publisko un tūrisma
pakalpojumu kvalitāti. Šī projekta
ietvaros pagalmā tiks novietoti desmit ozolkoka soli, 24 tvertnes stādījumiem pie soliem, būs 23 puķu
kastes, ko izvietos pie pils logiem
visapkārt pagalmam. Pašvaldība ar
saviem resursiem veidos stādījumus puķu kastēs un tvertnēs, kā arī
ik gadu rūpēsies par to atjaunošanu un uzturēšanu, nodrošinot, ka
pils pagalms ir estētiski pievilcīgs
apmeklētājiem. Projekta kopējās
izmaksas ir 14 993,70 EUR, no kurām 11 065,35 EUR ir publiskais
finansējums, bet 3928,35 EUR Dundagas novada pašvaldības finansējums. Projekta īstenošana jāveic līdz
2018. gada 14. septembrim.
Projektu vadītāja
Inga Grietēna

Pieredzes apmaiņa par tūrisma
uzņēmējdarbību aizsargājamā dabas teritorijā
Vietējā rīcības grupa, biedrība
“Ziemeļkurzemes Biznesa asociācija” (turpmāk – ZBA), novembra sākumā uzņems ciemiņus no
Vidzemes, kā arī no Igaunijas un
Slovēnijas. Iesaistoties starpvalstu
projektā “Ilgtspējīga tūrisma attīstības principu ieviešana nacionālo
parku/aizsargājamo dabas teritoriju reģionos” (turpmāk – projekts),
ZBA apņēmās rīkot pieredzes apmaiņas braucienu pa Ziemeļkurzemi.
Mācību brauciena mērķis ir
demonstrēt to vietējo tūrisma nozares uzņēmēju piedāvājumu, kuru
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darbība notiek aizsargājamā dabas
teritorijā vai tās apkaimē. Dundaga, Slīteres Nacionālais parks ar
Mazirbi un Kolku, kā arī Ance un
dabas liegums “Ances purvi un
meži” būs teritorijas, kurās notiks
pieredzes apmaiņa. Tūrisma uzņēmējus no projektā iesaistīto vietējo rīcības grupu (turpmāk – VRG)
lauku teritorijām vieno darbošanās vietās, kuras tūristi apmeklē,
lai apskatītu aizsargājamās dabas

teritorijas, to dabu un kultūru. Tāpēc pasākums solās būt savstarpēji bagātinošs gan ciemiņiem, gan
mājiniekiem.
Pieredzes apmaiņas braucienā
mūspusē viesosies šādu VRG pārstāvji: no Latvijas – “Cēsu partnerība”; no Igaunijas – “Arenduskoda
MTI”, “Rohelize Jeemā Kostēkogu”
un “KODUKANT LĒNEMĀ”; no Slovēnijas – “Med Snežnikom in Nanosom” un “DOLINA SOČA”.

Sadarbojoties Kurzemes vietējās rīcības grupām,
tiks īstenots jauns projekts
ES ELFLA fonda atbalstītajā projektā Nr.17-00-A019.332-000004
“Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide”
sešas Kurzemes vietējās rīcības
grupas – “Darīsim paši!”, “Saldus
rajona attīstības biedrība”, “Talsu
rajona partnerība”, “Laukiem un
jūrai”, “Ziemeļkurzemes biznesa
asociācija”, “Kandavas partnerība” –
sadarbībā ar Viesnīcu un restorānu
mācību centru, Kurzemes Tūrisma
asociāciju un Kurzemes Tūrisma apvienību plāno aktualizēt un stiprināt
mājražotāju un amatnieku reģionālo piederību Kurzemei, veidojot kopīgu vizuālo identitāti.
Mājražotāju un amatnieku produktu attīstības un noieta veicinā-

šanai projektā tiek plānotas šādas
aktivitātes:
1. Apmācības amatniekiem un
mājražotājiem (7 tēmas);
2. Seši pieredzes apmaiņas
braucieni;
3. Tūrisma maršruta “Ražots
Kurzemē” izveide;
4. Ceļošanas akcijas “Ražots
Kurzemē” (akcijas avīzes tirāža 5000
eksemplāri) un iepazīšanās tūre organizēšana žurnālistiem, prezentējot Kurzemes mājražotāju un amatnieku piedāvājumus;
5. Pasākums “Kurzemes diena”;
6. Tirdzniecības vietu aprīkoju-

ma (tirdzniecības teltis, plaukti un
galdi) iegāde un kopējā vizuālā noformējuma izveide, ko pēc nepieciešamības varēs izmantot mājražotāji
un amatnieki.
Projekta kopējās izmaksas ir
72 435,50 EUR, un aktivitātes tiks
īstenotas līdz 2019. gada 31. decembrim.
Projekts 100% apmērā tiks finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma
“Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.
Biedrības “Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija” koordinatore
Gunta Abaja
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Mākslas plenērs “Rudens saule”
Valsts sociālās aprūpes
centra “Kurzeme” filiāle “Dundaga” 4. oktobrī rīkoja mākslas plenēru “Rudens saule”.
Dundagā viesojās turpat simts
plenēra dalībnieku no desmit
Kurzemes un Zemgales sociālās
aprūpes centriem, lai savos
darbos atspoguļotu šā gada
plenēra tēmu “Rudens apglezno Dundagu”.
Mākslas plenērs “Rudens
saule” aizsākās pirms trīs gadiem
Tukuma novada Ķīšu aprūpes
centrā. Plenēra uzvarētāji iegūst
ceļojošo cepuri – speciāli šim plenēram izgatavotu balvu, kas katru
gadu ceļo pie uzvarētāja, kuram
jāorganizē nākamā gada mākslas
pasākums.
Pagājušā gada plenērā Dundagas aprūpes centra dalībnieki
ieguva 1. vietu, tādēļ šogad tas
norisinājās Dundagā. Dalībnieku
veikumu vērtēja komisija, kurā
darbojās Dundagas novada Mākslas un mūzikas skolas pedagoģes
Linda Celma un Dace Čodera, bet
atsevišķu vērtējumu sniedza arī
bērnu žūrija – Samanta Dzīle. Tāpat īpaši atzīmēja plenēra jaunāko un vecāko dalībnieku.
Pirms ķerties pie papīra un
otām, mājinieki viesus sveica ar
īsu ieskatu Dundagas pils senākajā vēsturē, skečā izspēlējot teiku
par Zaļo jumpravu.
Dundagā par pasākuma da-

lībniekiem rūpējās Valsts sociālās
aprūpes centra “Kurzeme” Dundagas filiāles sociālās darbinieces
Dace Muņķevica un Gunita Ozoliņa.
Žūrija par labākajiem atzina
sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāļu “Liepāja”, “Veģi” un
“Dundaga” darbus, bet bērnu žū-

rijas balvu saņēma Zemgales filiāles “Ziedkalni” darba autors.
Plenēra noslēgumā Dundagas
novada pašvaldības izpilddirektors Gatis Ralle katram centram,
kas piedalījās plenērā, pasniedza
Janīnas Kursītes grāmatu “Diždundaga”.
Inguna Pekmane

Iznākusi grāmata “Lībiešu krasts”
16. septembrī Kolkas tautas
namā notika Baibas Šuvcānes
grāmatas “Lībiešu krasts” atklāšanas svētki. Grāmata iznākusi
ar Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstu.
Grāmata “Lībiešu krasts”
sniedz pārskatu par lībiešu tradicionālo dzīvesveidu 19.–21.
gadsimtā Ziemeļkurzemes lībiešu
jūrmalas ciemos.
Tajā stāstīts par katru lībiešu
ciemu, uzsverot attiecīgā ciema
galvenās dabas un kultūrvēstu-

riskās īpatnības. Lasītāji var iepazīt nozīmīgākās lībiešu kultūras
personības, bez kurām lībiešu
valodas un kultūras attīstība būtu
grūti iedomājama. Publicētas arī
lībiešu ciemu iedzīvotāju atmiņas
par tradicionālo dzīvesveidu un
ieražām, lībiešu folkloras paraugi.
Darbā var uzzināt par katra ciema
dzīvi mūsdienās.
Grāmata ir turpinājums agrāk sarakstītām grāmatām par
lībiešiem – “Lībiešu ciems, kura
vairs nav” (2002), “Lībiešu fol-

klora” (2003), “Mazirbe – mazs
ciems jūrmalā” (2006), “Senais
lībiešu ciems Kolka” (2010), “Lībiešu krasta stāsti” (2012), “Sauc
par Vaidi mūsu ciemu” (2015), ko
veidoja autores Valda Marija Šuv
cāne un Baiba Šuvcāne. Būtiska
ierosme grāmatas “Lībiešu krasts”
veidošanai bija arī apzināšanās,
ka mūsdienās arvien vairāk ļaužu
apmeklē lībiešu krastu un vēlas izzināt lībiešus un Ziemeļkurzemes
jūrmalas ciemus.
Baiba Šuvcāne

Plenēra
darbi ir
apskatāmi
īpašā izstādē Dundagas pilī.

Kolkas pamatskolai 12. Zaļais
karogs jeb Kāpēc tas ir svarīgi
Šogad Kolkas pamatskola jau
divpadsmito gadu pēc kārtas ir ieguvusi tiesības ne tikai pie savas
fasādes lepoties ar Zaļo karogu,
bet sevi saukt par “zaļāko” skolu
Dundagas novadā.
Izpratne gan par dzīvo dabu,
gan par nedzīvo vidi ir jāsāk veidot
jau pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērnos, tad jāturpina pamatskolā, strādājot ar pusaudžiem.
Pamatskolā dabaszinību un bioloģijas stundās šāda izpratne tiek dota,
pamatojoties uz noteiktajiem izglītības standartiem un prasībām zināšanu apguvē. Taču divas mācību
stundas nedēļā ir par maz, lai daudzo citu, ne mazāk svarīgo mācību
priekšmetu vidū skolēniem iedotu
ne tikai zināšanas pašiem par sevi
un apkārtni, bet arī reālas prasmes
iegūtās zināšanas pielietot dzīvē.
Paskatoties uz Latvijas kontūru
kartē, uzmanību piesaista ūdens
ieskauts sauszemes trīsstūris, kura
virsotnē atrodas Kolkasrags. No vienas puses to apskalo Baltijas jūras,
bet no otras puses Rīgas līča ūdeņi.
Vietējie iedzīvotāji saka – Dižjūr’ un
Mazjūr’. Un vēl viņi lepojas, ka dzīvo
Latvijas “spicākajā” vietā gan tiešā,
gan netiešā nozīmē. Kolka iepriecina ar savu smilšaino, tīro jūras krastu, ar Kolkasragu, kurš ik brīdi maina
savu izskatu, ar putnu tūkstošiem,
kas pavasaros un rudeņos to pārlido, iepriecinot putnu vērotājus
un pētniekus. Nedrīkst nepieminēt
sēnēm un ogām bagāto mežu, kas
īpašs ar kangaru un vigu veidoto

ainavu. Kolkas viesus ieinteresē lībiešu (līvu) tautas šarms un gaistošā esība, bet īpaši baisas sajūtas un
mistikas pieskārienu rada pavisam
seni nostāsti par šejieniešiem, kuri
jūras krastā kurinājuši maldugunis,
lai kuģotāji uzskrietu sēklim un ar
visu mantu tiktu izskaloti krastā.
Runā, ka no avārijā cietušajiem ļoti
vērtīgie garie ādas zābaki tika iegūti,
nogriežot kāju – nav bijis laika žāvēt.
Tādēļ pat vēl mūsdienās kolciniekus
Kurzemes pusē nereti dēvē par “kāj
griežiem”. Pati pirmatnējā daba ir
tepat blakus. Ne velti šeit izveidota
aizsargājama dabas teritorija – Slīteres Nacionālais parks. Lūk, šādā
brīnišķīgā vidē mācās skolēni Kolkas pamatskolā! Izvērtējot skolas
stiprās un vājās puses, 2000. gadā
skolas kolektīvam radās iecere par
prioritāti mācību un audzināšanas
darbā izvirzīt vides izglītību.
Kolkas pamatskolā ar vides izglītību saprot ne tikai saudzīgas
attieksmes pret dabu veidošanu
bērnos, bet arī vēsturiskās kultūrvides izzināšanu un izpēti, skolas fiziskās vides sakārtošanu un radošu
skolas mikroklimata pilnveidi. Tika
nolemts paplašināt vides jēdziena
izpratni, tai pašā laikā individualizēt
to, skaidrojot, ka līdzās apkārtējai videi tikpat svarīga ir katra paša iekšējā vide un tās harmoniska pastāvēšana. Novēlot būt nevis “zaļiem no
skaudības”, bet “zaļiem” domāšanā
un darīšanā,
Kolkas pamatskolas vides izglītības koordinatore Aija Valciņa
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Mākslas un mūzikas skolas Mākslas nodaļas
audzēkņu ekskursija uz Talsu novada muzeju
Mākslas nodaļas 5. un 6. klases audzēkņi 26. septembrī mācību priekšmeta “Mākslas valodas
pamati” programmas ietvaros devās mācību ekskursijā uz Talsiem.
Mācību stundā apgūtas zināšanas par kultūras attīstību baltu
apdzīvotajās teritorijās, kā arī, izmantojot skolā pieejamo literatūru,
pētītas senlatviešu rotas, ieroči un
darbarīki. Ekskursija uz Talsu novada muzeju ir kā noslēdzošā nodarbība tēmas “Baltu kultūra” apguvē.
Nodarbība muzejā – “Baltu kultūra
un bronzas laikmeta arheoloģija”.
Skolai izveidojusies lieliska sadarbība ar galveno speciālisti vēstures
jautājumos – Inesi Vemperi. Kopā
ar viņu iepazinām vairāku tūkstošu gadu senas kultūras liecības. Un
mums ir, ar ko lepoties!
Muzeja krājumi veido pilnīgu
priekšstatu par kultūras attīstību

baltu apdzīvotajās teritorijās kopš
pirmo cilvēku ienākšanas. Interesanti salīdzināt mācību stundās
grāmatu attēlos redzēto ar arheoloģisko izrakumu eksponātiem
muzeja vitrīnās. Izsmalcinātās kuršu rotas! Ar lepnumu klausījāmies,
ka visskaistākās darinātas Talsu
Vilkmuižas ezera apkārtnē. Talsu
rotkalis ir bijis viens no talantīgākajiem tā laika aroda brāļiem. Skumjāki secinājumi raisījās, aplūkojot
11.–13. gadsimta saktiņas – kurši
vairs nav saimnieki savā zemē un
rotas ir kļuvušas ļoti pieticīgas.
Redzējām vairākus eksponātus, kas nākuši no Dundagas puses,
pētījām seno tautastērpu, kurš rekonstruēts pēc arheoloģiskajiem
atradumiem Dundagas Laukmuižas apmetnes teritorijā. Lielākais
ieguvums – redzēt un izzināt vietējās apkaimes seno iedzīvotāju

kultūras sasniegumus. Iepazinām
savus senos priekštečus, jo ir ļoti
svarīgi apzināties savu indoeiropeisko izcelsmi un kultūru, kurai ir liela ietekme arī mūsdienu lietišķajā
mākslā.
Iepazināmies ar jaunākajām
grāmatām, kuras ir izdotas par šo
tēmu. Vairākas ir arī mūsu skolas
grāmatu krājumos, citu redzēto
gribētos iegādāt.
Ekskursijas noslēgumā mums
bija īpaša privilēģija rokās paturēt
senās māla lauskas ar ķemmes
keramikas stilam raksturīgajiem
bedrīšu rotājumiem. No rokas rokā
padevām seno laivveida akmens
kaujas cirvi. Nospriedām, ka joki
mazi ar tādu ieroci, bet pieskaroties apjautām tā skaisto, slaido formu, kas ir senā meistara roku prasmīgi noslīpēta līdz perfektumam.
Skolotāja Dace Čodera

Glītrakstīšana ir lietu kārtība
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Jaunieši – Dundagas
novada nākotne!
1. oktobrī Brīvā laika pavadīšanas centrā sadarbībā ar Ventspils
Jauniešu mājas pārstāvjiem notika
simulācijas spēle jauniešiem “Izproti savu pašvaldību”.
Visu dienu jaunieši varēja iejusties ne tikai prasītāju, bet arī lēmumu pieņēmēju lomā. Kā izrādās,
iejusties vienā vai otrā lomā nemaz
nebija viegli, jo bija jāspēj iedziļināties problēmās, tās jāpamato un
jāaizstāv. Simulācijas spēle tika organizēta, lai jaunieši gūtu priekšstatu par to, kādā veidā tiek organizēts
lēmumu pieņemšanas process pašvaldībā, un kas būtu jāņem vērā, lai
jauniešu ierosmes tiktu sadzirdētas
un gūtu finansiālu atbalstu.
10. oktobrī Brīvā laika pavadīšanas centrā Dundagā tikās Izglītības un zinātnes ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras un novada pašvaldības
pārstāvji, lai pārrunātu aktualitātes
jaunatnes politikas jomā un situāciju darbā ar jauniešiem Dundagas
novadā.
Diskusijā piedalījās Izglītības
un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
eksperte Alma Brinkmane, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “Jaunatnes darba
kvalitātes celšana savā pašvaldībā”
mentore Sintija Lase, Dundagas

novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts, izpilddirektors Gatis Ralle,
Brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Tamāra Kaudze, centra darbiniece Ieva Kristiņa, deputāti Māris
Napskis, Madars Burnevics, Kolkas
pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Inga Blumentāle,
jaunieši Ralfs Zorģis, Rūdolfs Braže
un Kristīne Ralle.
Alma Brinkmane iepazīstināja
ar jaunatnes politikas veidošanas
vadlīnijām un situāciju Latvijas novados darbā ar jauniešiem. Pēc
tam klātesošie diskutēja par situāciju Dundagas novadā un uzklausīja
jauniešu vērtējumu par pašvaldības
dotajām iespējām jauniešiem iesaistīties vietējos sabiedriskajos un
politiskajos procesos.
Kā atzina jaunieši, kopš pagājušā gada, kad Brīvā laika pavadīšanas
centrā sākās aktīva darbība, ir ievērojami pieaudzis tieši jauniešiem organizēto pasākumu skaits, un arvien
vairāk jauniešu vēlas iesaistīties šeit
organizētajos pasākumos.
Alma Brinkmane uzsvēra, ka
pašvaldība ir tiešā veidā atbildīga
par darbu ar jauniešiem. Kaut arī
šī darba rezultāts nebūs tūlītējs
un acīmredzams, bet ieguldījums
atmaksāsies ilgtermiņā un būs pamats novada pastāvēšanai.
Inguna Pekmane

Grāmatu starts

10. oktobrī Kolkas pamatskolā viesojās stāstniece Līga Reitere. Sešgadīgajiem audzēkņiem un
2. un 3. klases skolēniem viņa mācīja seno glītrakstīšanas mācību,
4., 5. un 6. klasei latviešu valodas
stundās stāstīja par vietvārdiem un
dialektiem. Vecāko klašu skolēni
un skolotāji uzzināja senās gudrības par spēka vārdiem.
Glītrakstīšana ir lietu kārtība,
sacīja stāstniece Līga Reitere Kolkas
pamatskolas sešgadīgajiem audzēkņiem. Viss sākas ar divām līnijām
– debesīm un zemi, kur izaug rudzi
taisnās strīpās pret debesīm. No
debesīm līdzeni līnijās nolīst lietus
uz zemi.
Mamm, nopērc bērnam labu
pildspalvu! Tā, kas ar grabuļiem
galā, nav pildspalva, bet rotaļlieta!
Nopērc labu – tādu, kas tievāka par
tava bērna pirkstu. Tādu, kurai galā
grubulīši, lai mazā bērna rociņa nenogurst, pildspalvu turot.
Glītrakstīšana ir karaliska padarīšana. Lielie karaliskie burti labi sanāk tikai karaļiem. Bet kas ir karalis,
ja tam galvā nav kronis? Taisām burvestību! Un bērnu rokās top karaliskais kronis, kuru rūpīgi liekam galvā.

Kroņa turēšana galvā ir nopietna
lieta – mugura taisna, lai kronis nenokrīt. Tikai karaļiem top karaliskie
burti!
Kādi bērni skolā sanākuši! Paskatieties uz šo zēnu! No viņa dzīvē iznāks uzņēmējs! Paskatieties,
ar kādu atbildību, cik rūpīgi viņš
dara savu darbu! Un paskatieties
uz šo mazo zēnu! Cik uzmanīgi viņš
klausās! Viņam ir muzikālā dzirde.
Dodiet viņam spēlēt mūzikas instrumentus, viņš noteikti būs slavens
mūziķis!
Jūs, kolcinieki, varat būt lepni,
teica Līga. Nekur Latvijā nepazīst
tādu vietvārdu, kāds ir šaipusē.
Nekur Latvijā nav tādas dabas parādības, kāda ir redzama šeit! Tas
ir pļunders. Nevis pļundurs, kas
neturas uz savām kājām, jo galvā
dullums, bet pļunders, kam ir zinātnisks skaidrojums. Ieklausieties, cik
skaisti un precīzi tas skan – pretviļņu
triecienā sakulta masa, kur izjaukta
lietu kārtība, kuras ar laiku nostājas
savās vietās. Tu neesi redzējis? Tad
neesi bijis Kolkasragā! Cik precīzi var
teikt par divu jūru, divu viļņu satikšanās brīdi! Un vai dzīvē nav tāpat?
Ar laiku viss nostājas savā vietā, lai

kādi vēji brāzmās pūš.
Paldies, Līga, par tavu aizrautību, viedumu un taisno domāšanu,
par tavām tautas skolotājas stundām un spēka vārdiem mūsu skolā!
Mēs esam lepni, ka kļuvām bagātāki par vienu vietvārdu, kas ir tikai
mūsu pusē dzirdams. Uz satikšanos
pavasarī, kad mācīsimies lūkoties
dabas mošanās brīnumā un klausīsimies tavās, zāļu sievas, gudrībās!
Tev skolā ir garlaicīgi? Pa kuru
laiku? Te viss notiek – mācīties vari
ne tikai klasē, bet arī mežā pie skolas, vari uzzināt latviešu tautas senās
gudrības interesantā stundā kopā ar
stāstnieci Līgu Reiteri, vari aizbraukt
uz Dundagas vidusskolu uzspēlēt
spēli “Kodu pavēlnieki” un fiziku
mācīties, vari doties tur, kur uz kūku
cepšanu mājturībā meitenes mūsu
skolā pasauc arī zēnus, lai visiem ir
interesanti. Meklē slidas, brauksim
slidot! Varēsi mācīties robotiku! Palasi starpbrīdī kādu grāmatu vai uzspēlē spēli, kā to mūsu bērni dara!
Pēc tam gan atpūties, – jo ir taču
brīvlaiks.
Antra Laukšteine
no rudens krāsām pārņemtās
Kolkas pamatskolas

“Grāmatu starts” ir bērnu lasīšanas veicināšanas programma,
kas iepazīstina pirmsskolas vecuma bērnus ar aizraujošo grāmatu
pasauli, aicina uz pirmo tikšanos ar
bibliotēku un rosina lasīt visai ģimenei kopā.
2017./2018. gadā programmā
iesaistās arī Dundagas un Kolkas
bibliotēkas sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestādēm “Kurzemīte” (grupiņa “Bitīte”) un “Rūķītis”.
Programmā bibliotekāri kopā ar
bērnudārza audzinātājām mazajiem
četrus gadus vecajiem ķipariem palīdzēs iepazīt grāmatu un uzsākt viņu
gaitas lasītprasmes attīstībā, aktivitātēs iesaistot arī bērnu vecākus,
vecvecākus. Programmā strādās ar
pilnīgi visiem četrgadīgajiem bērniem, kuri apmeklē bērnudārzu. Aktivitātes notiks no šā gada oktobra
līdz nākamā gada aprīlim.
“Grāmatu startu” radījis Latvijas
Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs kā visu Latviju aptverošu ilgtermiņa lasīšanas veicināšanas programmu pirmsskolas vecuma
bērniem. “Grāmatu startam” palīdz
notikt LNB Atbalsta biedrība un ziedotāji – cilvēki, kuriem rūp, lai Latvijā
augtu zinātkāra, gudra un izglītota
jaunā paaudze, un, protams, novadu
pašvaldības, kuru bibliotēkas ir iesaistījušās programmas norisē.
Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” uzdevumi ir:
v stiprināt lasīšanas tradīciju
ģimenē;
v nodrošināt kvalitatīvas literatūras pieejamību ikvienam bērnam,
neraugoties uz ģimenes finansiālajām iespējām vai dzīvesvietu;
v veicināt bērnos interesi par

literatūru un veidot bibliotēku
pakalpojumus
pievilcīgākus ģimenēm ar maziem bērniem;
v dot vienlīdzīgas izglītošanās
un attīstības iespējas ikvienam bērnam, jo projektā bibliotēkas tiek popularizētas kā vietas, kur pakalpojumi un iespējas pieejamas ikvienam
bez maksas.
Bibliotēka ir vieta, kur ar grāmatu
starpniecību bērns var iepazīt sevi pasaulē un pasauli sevī. Bibliotēku piedāvājums bērniem ir saturīgs, izglītību un attīstību veicinošs, un tas ir bez
maksas. Bibliotēku plauktos rodamās
grāmatas ir neaizstājamas ikviena
bērna attīstībā, bagātas valodas, personības un vērtību veidošanā.
Pateicoties ziedotāju un pašvaldību atbalstam, līdz šim “Grāmatu
startā” iesaistījušās 28 Latvijas bibliotēkas Bauskā, Baložos, Bilskā, Cēsīs,
Daugavpilī, Ērgļos, Gulbenē, Kalētos, Krotē, Kuldīgā, Kursīšos, Ķekavā,
Jaunpilī, Jaunsātos, Jelgavā, Jūrmalā,
Liepājā, Limbažos, Ludzā, Ogrē, Pāvil
ostā, Pūrē, Preiļos, Rīgā, Talsos, Valmierā, Vidagā, Ventspilī, kā arī divas
latviešu skolas ASV (Vašingtonā un
Ņujorkā). Kopumā “Grāmatu starta”
aktivitātēs piedalījušies vairāk nekā
1170 bērni un viņu ģimenes.
Ļoti ceram, ka mums kopā viss
ļoti labi izdosies un 2018. gada rudenī mēs kopīgi varēsim turpināt programmu ar jauniem dalībniekiem,
kuri būs nopūtuši savā dzimšanas
dienas tortē ceturto svecīti un dūšīgi
apmeklēs bērnudārzu.
Daudz patīkamu brīžu kopā ar
grāmatu!
Ruta Emereberga
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Svētki mūsu mazulīšiem

14. oktobrī, laikā, kad rudens
ar savām košajām krāsām apglezno Latviju, Dundagas pili piepildīja līksmas bērnu čalas. Sapucēti uz īpašās balvas, sudraba
karotītes, pasniegšanu ieradās
ielūgtie, 2016. gadā dzimušie,
mazulīši, viņu vecāki, māsas, brāļi un vecvecāki.
Pašvaldība šādu tradīciju iedibināja pirms pieciem gadiem, lai pateiktos ģimenēm, un suminātu pašus mazākos novada iedzīvotājus.

Uzrunājot ģimenes, novada
pašvaldības priekšsēdētājs Aldis
Felts uzsvēra, ka bērni ir mūsu nākotne un pati galvenā vērtība.
Mēs sakām, ka lielākās dāvanas savai dzīvei radām mēs paši.
Bērniņa ienākšana šajā pasaulē
ir lielākā svētība ģimenei, mūsu
novadam un Latvijai. Tieši viņi
veidos mūsu nākotni, nesīs mūsu
novada vārdu pasaulē un savu
dzimto vietu vienmēr redzēs kā
pašu mīļāko un gaišāko. Mums ir

tā laime dzīvot Dzintarjūras krastā. Mūsu novads ir zaļš, tajā ligzdo
stārķi un, galvenais, – dzīvo mīloši
cilvēki. To apliecina 2016. gadā
dzimušo bērniņu skaits. Aizvadītajā gadā dzimuši un Dundagas
novadā dzīvesvietu deklarējuši 46
bērni – 24 zēni un 22 meitenes.
Tas ir par septiņiem mazuļiem vairāk nekā 2015. gadā.
Par Dundagas novada piederības simbolu ir kļuvusi sudraba
karotīte, ko ar gravējumu “Mazais

dundadznieks” saņēma 38 mazie
dundadznieki, bet ar gravējumu
“Mazais kolcinieks” saņēma 8 mazie kolcinieki.
Pasākumu sirdssiltāku darīja
un ar dziesmām priecēja Sandras
Cirveles vadītais bērnu ansamblis,
kurā dziesmas izpildīja sumināmo
mazuļu brāļi un māsas. Runcis
Ūšuks (pasaku tēlā iejutās Inga
Apškrūma), apēdis savu torti,
izmisīgi centās atrast dāvaniņu
dzimšanas dienā savai Mīcītei.

Palīdzēdams dalīt dāvaniņas bērniem, uzklausot Maritas Čaunānes izpildījumā šūpuļdziesmiņu
un izmantojot Lauras Gerdas Dūdas piedāvāto ideju līdzdarboties
dziesmiņā “Ūsainā puķe”, Ūšuks
dāvaniņu neatrod. Līdz par dāvanu kļūst kopīga fotografēšanās!
Lai vecākiem audzinot mazuļus nepietrūkst sirds siltuma, mīlestības un pacietības!
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Rita Langmane

SPORTS

Atjaunota Dundagas novada volejbola komanda
Pirms dažiem gadiem, kad pārtraucu rūpes par volejbola komandas “Ziemeļkurzeme” pastāvēšanu
un dalību valsts mēroga turnīros,
man nācās uzklausīt gan volejbolistu, gan interesentu viedokli par
nepieciešamību to atjaunot. Tobrīd es par sportu Dundagā nebiju
atbildīgs, biju noguris un vīlies, tāpēc arī nebiju plānojis to darīt. Gan
situācija, gan mana atbildība šobrīd
ir mainījušās. Tāpēc arī jautāju volejbolistiem, vai viņi vēl vēlas spodrināt Dundagas novada un volejbola prestižu. Nekavējoties saņēmu
apstiprinošu atbildi, un uzsākām
sarunas. Vairāki uzrunātie spēlētāji,
kuri jau bija atraduši vietu citā komandā, uz šo iespēju raudzījās piesardzīgi, un sākumā sastāva komplektācija noritēja nepārliecinoši.
Šobrīd ir apvienots konkurētspējīgs
komandas sastāvs un panākta vienošanās ar Ventspils volejbola klubu par sadarbību un Dundagas spēlētāju apmaiņu fārmkluba ietvaros.
Ja ir iespēja izdarīt ko labu un nozīmīgu, tad tas ir jādara – tika saņemta piekrišana no Latvijas Volejbola
federācijas, un atbilstoši reglamentam komanda ir pieteikta Latvijas
čempionāta Nacionālās līgas 2. grupā. Dundadzniekiem būs iespēja
samērot savu meistarību ar volejbolistiem no Jūrmalas, Talsiem, Kul-

dīgas, Jēkabpils, Rēzeknes, Jelgavas,
Madonas un Rīgas volejbola skolas.
Komandas mērķis, protams, ir tikai
viens – uzvara turnīrā un iekļūšana
Nacionālās līgas augstākajā grupā.
Dundagas jauniešiem volejbola
prasmes tiek veidotas jau sporta
nodarbībās skolā, un šī komanda
ir loģisks turpinājums to izaugsmei
un pielietojumam. Tā ir sava veida
atskaite skolas sporta pedagogu
pacietīgajam un profesionālajam
ieguldījumam, kas, manuprāt, ir
pelnījis tiešām augstu novērtējumu.
Mēs visi būtu gandarīti, ja kāds no
jauniešiem savā sportiskajā izaugsmē sasniegtu profesionālu līmeni
un varētu ar to pelnīt. Zinu, ka par
to sapņo ne viens vien jaunais sportists, tomēr bez līdzdalības oficiālu
sacensību apritē un spēlēm līdzvērtīgā konkurencē tas nav iespējams.
Komandas dalībnieku atsaucība
rūpēties par novada prestižu lielā
mērā sekmē uzticību un patriotismu
arī jauniešos, kuriem tā vēl ir tikai
nākotnes iespēja. Tāpēc novēlu gandarījumu, veiksmi un panākumus
komandas dalībniekiem Kristam
Dambergam, Andim Švāģerim, Matīsam Apsānam, Aldim Avotiņam,
Aļģim Tomsonam, Edgaram Zingnikam, Kasparam Kristiņam, Aleksim
Dēvitam, Ernestam Salcevičam,
Akselam Niklāvam Balmanim, Jā-

nim Māguram, Jēkabam Avotiņam,
Matīsam Pētersonam, Askoldam
Robertam Jāvaldam, Salvim Cielavam, Pēterim Aukmanim un visiem
volejbola labvēļiem. Turnīrs sācies
ar vienu uzvarētu spēli pār Jūrmalas komandu un vienu zaudējumu
SK “Talsi” komandai. Komentējot
15. oktobra mājas spēles iznākumu,

jāsaka, ka jāapzinās, ka spēlējām ar
pagājušās sezonas Nacionālās līgas
otrās grupas pamatturnīra uzvarētājiem. Spēles kvalitāte parādīja, ka
mūsu komandai ir liels potenciāls,
tas tikai jāizkopj, kā arī jāstabilizē
komandas sastāvs. Katrs no puišiem
nospēlēja tā, kā varēja, diemžēl
lāča pakalpojums bija pirmās mājas

spēles atbildības slogs, kas spieda
kļūdīties ierasti vienkāršās situācijās
spēles sākumā un izšķirošos brīžos.
Tā kā viss, ieskaitot uzvaras, vēl ir tikai priekšā! Plašāku informāciju par
spēļu norisi un rezultātiem iespējams izlasīt Latvijas Volejbola federācijas mājaslapā www.volejbols.lv.
Aldis Felts
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Sveic novada skolotājus svētkos
29. septembra pēcpusdienā
Dundagas pils pulcināja novada
skolotājus uz Skolotāju dienas
pasākumu. Jau par tradīciju
kļuvis pašvaldības sveiciens saviem novada skolotājiem svētkos.
Pasākumu vadītāja Santa aicināja skolotājus uz brīdi izrauties
no vāveres riteņa un pāris stundu
baudīt svētkus, lai, atgriežoties
atpakaļ, atbildes uz risināmiem
jautājumiem kādu laiku izprastu
nevis ar pienākumu pārgurušu
prātu, bet spēkā un priekā atjauninātu sirdi.
Novada domes priekšsēdētājs
Aldis Felts sveica visus skolotājus
svētkos un pasniedza pateicības
skolotājiem darba jubilāriem. Šoreiz tādi bija 16.
Pateicību par 10 skolā nostrādātiem gadiem saņēma Dundagas
vidusskolas skolotāja Ilga Blumberga, Kolkas pamatskolas skolotājs Oskars Sproģis, pirmsskolas
iestādes “Kurzemīte” audzinātājas Līga Enzele un Ineta Feldentāle. 15 gadus Dundagas vidusskolā
nostrādājusi Dace Šmite, savukārt
25 gadus Dundagas vidusskolā
aizvadījušas skolotājas Sandra
Braže un Una Sila.
Mazirbes internātskolas skolotājas Dzintra Rozentāle, Inga

Mazirbe, Līvu tautas nams
ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Leontjeva, Dundagas vidusskolas skolotājas Džeila Dzalbe, Inta
Freiverte, Lienīte Iesalniece un
pirmsskolas iestādes “Kurzemīte”
vadītāja Ilona Onzule šajā grūtajā, atbildīgajā un skaistajā darbā
ir aizvadījušas jau 30 gadus, bet
Mazirbes internātskolas skolotāja
Veronika Millere – 35 darba gadus.
Dundagas vidusskolas skolotājas Vēsma Frišenfelde un Gundega Lapiņa par skolā nostrādātiem

40 darba gadiem saņēma ne tikai
novada pašvaldības pateicību, bet
arī Dundagas vidusskolas iedibināto Ernesta Dinsderga piemiņas
balvu – ozola zīli.
Ar jauku muzikāli izklaidējošu programmu “Viņš un viņa” un
mākslinieku sponsoru dāvināto
šampanieti skolotājus sveica dziedātāja Samanta Tīna un aktieris
Jānis Skanis.
Smaida Šnikvalde

Kā tad veicies iepriekšējā mācību
gadā? 12. klases centralizētajos eksāmenos augstāku vidējo rādītāju
nekā valstī skolēni ieguva latviešu
valodā, angļu valodā un kopsummā
centralizētajos eksāmenos. Mūsu
absolventi izvēles eksāmenā, beidzot 12. klasi, izvēlas bioloģiju, vēsturi, informātiku, krievu valodu, tos
mācību priekšmetus, kas būs nepieciešami iestājai augstskolās izvēlētajā profesijā. Katru gadu ir vairāki
skolēni, kuri, beidzot mācību kursu,
11. klasē kārto eksāmenus ekonomikā un ģeogrāfijā.
Salīdzinot un izvērtējot 9. klases
eksāmenu rādītājus, augstākus rezultātus nekā valstī kopumā mūsu
skolēni ir uzrādījuši angļu valodā,
latviešu valodā un Latvijas vēsturē.
Savukārt interešu izglītībā tradicionāli lepojamies ar mūsu skolotāju
ieguldījumu bērnu talantu attīstīšanā sporta (volejbols, šahs, vieglatlētika) un kultūrizglītības (kori, teātra
sports, skatuves runa) jomās. Lepojamies, ka arī ārpus mācību stundu
plāna pamatizglītības posmā varam
skolēnos rosināt papildu interesi
par eksaktajām zinātnēm dabas
pulciņā, par fiziku, ķīmiju un bioloģiju pulciņā “Experiments”, robotikas
pulciņā. Šos virzienus attīstīsim arī
turpmāk.
Jaunajā mācību gadā Dundagas
vidusskola turpinās dalību Eiropas
Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā “Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs”. Šis projekts paredz, ka visiem

1.–12. klašu skolēniem, piesaistot
projektu līdzekļus, būs lielākas iespējas iepazīt profesijas, darboties
radošajās darbnīcās un iepazīt sevi
un savus sasniegumus, mācīties
plānot savu karjeru.
Tiks realizēts arī jauns ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta
mērķis ir veicināt skolēnu mācību
sasniegumus. Projektā tiks akcentēta skolēnu dažādu individuālo prasmju veicināšana, darbojoties nelielās grupās pēc mācību stundām.
Mērķauditorija ir pamatizglītības
pakāpes skolēni.
Pateicoties skolotāju S. Salcevičas un L. Iesalnieces aktivitātei,
Dundagas vidusskola kā sadarbības
partneris darbosies divos “Erasmus+” programmas starpskolu stratēģisko partnerību projektos – “Eiropas koki Eiropas laika apstākļos”
un “Baltijas jūras forums”.
Šajā mācību gadā 1.–9. klašu skolēni trīs reizes nedēļā varēs saņemt
gan pienu (no šā gada 1. oktobra),
gan augļus (no šā gada 1. novembra)
programmas “Skolu apgāde ar augļiem, dārzeņiem un pienu” ietvaros.
Tieši tāpat kā audzēkņi, arī skolotāji pilnveido savu izglītību. Jūnijā
mūsu skolas pedagogi pilnveidoja
zināšanas kursos “Bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušana izglītības procesā” 36 stundu apjomā,
kas tika organizēti Latvijā īstenotās
iekļaujošās izglītības kontekstā.
Arī šajā mācību gadā skolotāji
apmeklēs kvalifikācijas kursus saistībā ar pāreju uz kompetencēs balstītu pieeju mācību procesam un
skolotāju savstarpējo sadarbību.
Skolotājiem, skolēniem un vecākiem jaunajā mācību gadā novēlam
savstarpēju sapratni un pozitīvismu
kopējās dzīves veidošanā.
Dundagas
vidusskolas vadība

Ir sācies...
Dundagas vidusskolas 73. mācību gads. 2017./2018. mācību
gadu uzsāk 302 skolēni (pamatizglītības pakāpē 253 skolēni, vispārējās vidējās izglītības pakāpē 49 skolēni), 40 skolotāji un 15 darbinieki.
Skolas darbu galvenokārt raksturo izglītības kvalitāte. Tā veidojas
mērķtiecīgā sadarbībā starp skolēniem un skolotājiem un balstās uz
skolotāju profesionalitāti un skolēnu motivāciju apgūt mācību saturu. Izglītības kvalitāti apliecina visu
12. klases absolventu studijas Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā
universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē, Liepājas Universitātē un Ventspils tehnikumā. Pedagogi pastāvīgi
strādā ar talantīgajiem skolēniem.
Šis darbs vainagojas ar atzīstamiem
sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs valsts un reģionālā
mērogā, kā arī sasniegumiem interešu izglītībā. Ir iegūtas godalgotas
vietas valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs – 1. vieta valstī latviešu
valodā Annai Iesalniecei (skolotāja
Mārīte Pērterhofa), 2. vieta valstī
ekonomikā Elīzai Gerdiņai (skolotāja
Sarmīte Dinsberga), 2. vieta atklātajā valsts matemātikas olimpiādē
Kārlim Ģērmanim (skolotāja Inese
Ķiršamene). Arī starpnovadu mērogā esam ieguvuši godalgotas vietas
– septiņas 1. vietas, trīs 2. vietas, divas 3. vietas, 14 skolēniem pasniegti
atzinības raksti. Sasniegumi mācību
olimpiādēs ļauj mūsu skolai būt 23.
vietā starp 120 skolām, kas iekļautas Ata Kronvalda fonda izveidotajā
skolu reitingā. Tajā apkopoti talantīgāko skolēnu sasniegumi. Katru
gadu izvērtējam valsts pārbaudes
darbu rezultātus un nospraužam uzdevumus tālākam mācību darbam.
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Ir sekmīgi pabeigts Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EJZF) un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI)
finansētais projekts “Līvu tautas
namam būt!”, kuru īstenoja biedrība “Līvu (lībiešu) savienība – Līvõd
Īt” sadarbībā ar Ziemeļkurzemes
Biznesa asociāciju un Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes Reģionālo lauksaimniecības pārvaldi.
Lai pilnveidotu piekrastes teritoriju
publisko infrastruktūru un nodrošinātu kultūras mantojuma pieejamību, ir īstenota apjomīga Līvu tautas
nama jumta atjaunošanas projekta
1. kārta: nomainīts ēkas centrālās
daļas jumta segums, atjaunots Līvu
tautas nama zāles, skatuves un otrā
stāva pārsegums.
Projekta kopējās izmaksas –
87 900 EUR. EJZF finansējums –
45 000 EUR, VKPAI – 30 000 EUR,
Borisa un Ināras Teterevu fonda
līdzfinansējums būvprojekta izstādei – 9000 EUR, Dundagas novada pašvaldības atbalsts –2400
EUR, Līvu savienības līdzfinansējums – 1500 EUR.
Projektā “Līvu tautas namam
būt!” būvdarbus atbilstoši izstrādātajam būvprojektam (arhitekts Laimonis Šmits) izcili veica Talsu novada Valdgales pagasta SIA “Pretpils”
(būvdarbu vadītājs Māris Rorbahs)
laika posmā no 2017. gada jūnija
līdz augustam. Šajā laikā būvuzraudzību nodrošināja pieredzes bagātais būvuzraugs Andris Girniuss.
Pēc projekta īstenošanas ir saņemts pozitīvs atzinums par veikto
darbu atbilstību VKPAI noteikumiem. 2017. gada 27. septembrī
Līvu tautas nams ir pieņemts ekspluatācijā.

Lai atzīmētu projekta “Līvu
tautas namam būt!” sekmīgo noslēgumu, 30. septembrī skaisti atjaunotā zāle pulcēja Līvu savienības
ļaudis no Ventspils, Kolkas, Mazirbes, Sīkraga un Rīgas. Viņiem pievienojās arī kupls pulks draugu un
atbalstītāju.
Ar prieku un gandarījumu varam teikt, ka ir sperts nozīmīgs
solis lībiskā kultūras mantojuma
saglabāšanā Ziemeļkurzemes piekrastē. Sakārtota un pievilcīga vide
lībiešu kultūras tradīciju izpausmei
labi saskan gan ar piekrastes ciemu
iedzīvotāju, gan Dundagas novada
ilgtspējīgas attīstības iniciatīvām.
Sanākšana Mazirbes lībiešu
tautas namā bija patiesi svētki visiem. Foto stāsts par nama jumta
un zāles atjaunošanas gaitu, pateicība būvfirmas “Pretpils” profesionālajiem meistariem, visiem
konsultantiem projekta sagatavošanas un īstenošanas laikā, atzinība
brīvprātīgo pulkam – Līvu savienības Mazirbes nodaļas ļaudīm, īpaši
Mairai un Aldim Kreiceriem un Teiksami Pobusei.
Prieks, saviesīgas sarunas, cerīgas domas un vēlējumi turpmākajām iecerēm. Tādu ir daudz. Līvu gars
Ziemeļkurzemē nav zudis, un, nereti
pārvarot grūtības, mēs spējam raudzīties nākotnē un virzīties tālāk.
Īsteni laikā un vietā izskanēja
Latvijas Nacionālās operas tenora
Guntara Ruņģa un mūziķa Jāņa Irbes programma “Nakts serenādes”.
Prieks abpusējs: māksliniekiem par
lielisko atjaunotās zāles akustiku un
auru, lībiešu saimei – par labi paveiktu darbu.
Līvu savienības vārdā
Ieva Ernštreite

SAIMNIECISKĀS LIETAS

Ierīko ugunsdrošības signalizāciju
Saskaņā ar noteiktajām ugunsdrošības prasībām SIA “TalComm” šogad
vairākās pašvaldības īpašumā esošajās ēkās Dundagā ierīko ugunsdrošības
signalizāciju. Signalizācija ierīkota ēkā Talsu ielā 7 – Sociālā dienesta un Dundagas bibliotēkas telpās 500 kvadrātmetru platībā par 3161,91 eiro. Darbi
turpinās bijušajā pansijas “Jaundundaga” ēkā 1905. gada ielā 4, kur mūsdienu prasībām atbilstoša ugunsdrošības signalizācija tiks ierīkota ēkas pirmajā
un otrajā stāvā, kas no pašvaldības budžeta izmaksās 6034,53 eiro.

Dundagā divās ielās veikta virsmas dubultā apstrāde

800 metru garā posmā ceļa dubultā virsmas apstrāde veikta Pils ielā, bet
Sporta ielā tas izdarīts 276 metru garumā. Kopējās izmaksas ir 32 412,17 eiro,
kas segtas no ceļu fonda līdzekļiem. Darbus veica SIA “Talce”.
Saskaņā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” informāciju, dubultā virsmas apstrāde ir ceļu uzturēšanas veids, kuru veic gan uz melna seguma, gan uz grants
ceļiem. Asfalta ceļam, veicot virsmas apstrādi, tiek paildzināts ceļa kalpošanas
laiks, savukārt grants ceļu virsmas apstrāde novērš ceļu putēšanu un uzlabo
braukšanas apstākļus. Ceļa virsmas apstrādei izmanto bitumena emulsiju un
šķembas. Šāda ceļa seguma kalpošanas laiks ir 3 – 6 gadi.
Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro
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NOTIKUMU KALENDĀRS NOVEMBRĪ
3. novembrī

15.00
18.00
7. novembrī
15.00
17.00
		
10. novembrī 15.00
18.00
18.00
11. novembrī 12.00
17.00
		
17.15
12. novembrī 13.00
		
14. novembrī 10.00
		
15.00
16. novembrī 12.00
		
		
		
17. novembrī 10.00
		
		
15.00
18.00
		
		
		
22.00
23. novembrī 		
		
		
24. novembrī 16.00

Helovīna pasākums
Novada atklātais turnīrs galda tenisā
Mēmais šovs
Tikšanās ar rakstnieku un ceļotāju
Pēteri Strubergu
Mārtiņdiena. Gatavošanās Lāčplēša dienai
Novada atklātais turnīrs galda tenisā
Zolītes turnīrs
“Brīvības rogainings – 2017”
Lāčplēša dienai veltīts pasākums
Lāpu gājiens no vidusskolas
Piemiņas brīdis laukumā pie pils
LVF Nacionālās līgas 2. divīzijas
spēle volejbolā
Tikšanās ar izstādes “Jūra gadalaikos
Ineses Dāvidsones fotogrāfijās” autori
Meiteņu pēcpusdiena
Kurzemes NVO atbalsta centra konsultācijas
biedrībām un nodibinājumiem
Svinīgs pasākums Latvijas proklamēšanas
gadadienai 1.–4. klašu skolēniem
Latvijas proklamēšanas gadadienas koncerts
Svinīgs pasākums Latvijas proklamēšanas
gadadienai 5.–12. klašu skolēniem
Gatavošanās Latvijas valsts svētkiem
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai
veltīts pasākums.
Novada atzinības un pateicības rakstu
pasniegšana labākajiem darba darītājiem
Balle ar grupu “Sienāži”. Ieeja 3 eiro
Dokumentālā filma “Astoņas zvaigznes”.
Vēsturiski hronoloģisks pētījums par latviešu
strēlniekiem. Režisors Askolds Saulītis
Filmu vakars

Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā
Kolkas tautas namā
Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā
Dundagas Centrālajā bibliotēkā
Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā
Kolkas tautas namā
Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā
Kolkā
Dundagā
Dundagā
Dundagas vidusskolas sporta zālē

Bezmaksas konsultāciju diena Dundagā
biedrībām un nodibinājumiem
Kurzemes NVO atbalsta centrs 16. novembrī
no plkst. 12.00 līdz 19.00 aicina uz bezmaksas individuālām konsultācijām Dundagas Brīvā laika
pavadīšanas centrā Pils ielā 9.
Konsultācijas tiks sniegtas par biedrību un nodibinājumu vadības, juridiskajiem, grāmatvedības, finanšu piesaistes un sadarbības jautājumiem. Konsultējam arī par sociālo uzņēmējdarbību – kas
tas ir un kā biedrībām iegūt sociālā uzņēmēja statusu. Konsultēs Kurzemes
NVO atbalsta centra vadītāja Inese Siliņa un grāmatvede Elīna Immere.
Pieteikšanās pa tālruni 27111252 (Elīna).
Aicinām uz konsultāciju ņemt līdzi biedrības statūtus un citus nepieciešamos dokumentus!
Kurzemes NVO atbalsta centra koordinatore konsultante Elīna Immere

Dundagas centrālajā bibliotēkā
Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā

Aicina iesniegt pieprasījumus sporta aktivitāšu
atbalstam 2018. gadā

Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā

Dundagas novada pašvaldības Sporta komisija aicina līdz šā gada
1. decembrim iesniegt pieprasījumus finansiālā atbalsta saņemšanai
sporta aktivitāšu realizēšanai Dundagas novadā 2018. gadā plānotajiem
pasākumiem saskaņā ar 22.12.2011. “Dundagas novada domes sporta
aktivitāšu finansiāla atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas nolikumu”.

Dundagas vidusskolā
Kolkas pamatskolā
Dundagas vidusskolā
Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā
Dundagas pilī
Dundagas pilī
Dundagas vidusskolā
Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā

“BRĪVĪBAS ROGAININGS – 2017”
11. novembrī divu jūru krastos, Kolkas apkārtnes mežos notiks
jau otrais “Brīvības rogainings” – sacensības, kurās dalībnieki noskaidros izturīgāko komandu 15 dažāda vecuma un dzimuma grupās,
kā arī iesācēju jeb tautas grupā.
Nolikums atrodams www.rogaining.lv, www.dundaga.lv.
Pieteikšanās līdz 2017. gada 5. novembrim mājaslapās www.rogaining.lv vai www.coksilva.lv, vai rakstot uz e-pastu sveikuli@sveikuli.lv.

Iespēja pilnveidot savas profesionālās zināšanas
Līdz 6. novembrim var pieteikties pieaugušo
izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem
var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un
konkurētspēju, apgūt jaunas prasmes vai pārkvalificēties kādā no četrām tautsaimniecības nozarēm,
kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku,
– būvniecībā, kokrūpniecībā, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā, informācijas un komunikācijas
tehnoloģijās, kā arī metālapstrādē, mašīnbūvē un
mašīnzinībās.
Lielāko daļu mācību apmaksās Eiropas Savienības fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem būs
jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var segt arī
darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem
mācības būs pilnībā bez maksas, kā arī pieejams at-

balsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti – asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.
Konsultācijas par iespēju iesaistīties apmācībās
var saņemt Talsu novada Pieaugušo izglītības centrā
K. Valdemāra ielā 17a vai pa tālruni 26518464, kā arī
rakstot e-pastu uz adresi inga.sokolova@talsi.lv. Var
vērsties arī Nodarbinātības valsts aģentūrā, kas 28
filiālēs piedāvā karjeras konsultanta pakalpojumus
ikvienam projekta mācībās ieinteresētam nodarbinātajam.
Pirmajā pieteikšanās kārtā iedzīvotājiem pieejamas 770 izglītības programmas, kuras piedāvā 55 izglītības iestādes visā Latvijā. Pieteikšanās notiek līdz
6. novembrim, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs. Mācības plānots uzsākt 2018. gada janvārī.
Informācija sagatavota pēc VIAA Komunikācijas
un programmu publicitātes nodaļas materiāliem.

IZSTĀDES
Izstāde “Latvijas mazās gaismas pilis”
Neklātienes ceļojumā pa Kurzemes bibliotēkām Dundagas bibliotēkā ikviens interesents gaidīts
līdz pat novembra beigām.
Izstādē Dundagas bibliotēkā
piedāvājam iepazīt tieši Kurzemes
reģiona bibliotēkas, kuras tikušas
pie jaunām, glītām un mūsdienīgām telpām, – Ventspils Galveno
bibliotēku un Pārventas bibliotēku,
Užavas, Ugāles, Usmas bibliotēku,
Liepājas Valtera bibliotēku, filiāles

Izstāde “Jūra gadalaikos Ineses Dāvidsones fotogrāfijās”
Izstāde apskatāma līdz 30. novembrim. 14. novembrī plkst.
10.00 aicinām Dundagas bibliotēkā uz tikšanos ar Inesi Dāvidsoni.
Mīļi aicināts un gaidīts ikviens interesents!
Daba, gadalaiku secīgā nomaiņa, krāsu toņu bagātība debesīs, pļavā un mežā, jūras šalkoņa

un aicinājums. Šim ritmam vidū
esam mēs, cilvēki, kas vai nu pamanām notiekošo ap mums, vai
arī ne. Domāju, ka tomēr ļoti bieži sevi pieķeram pie domas: kas
par skatu, sanāktu skaista bilde!
Paldies Inesei no Kolkas, ka viņa
gandrīz vienmēr, dodoties ārpus
mājas, paņem līdzi fotoaparātu

“Varavīksne” un “Vecliepājas rūķis”,
Padures un Rendas pagastu bibliotēkas, Kuldīgas Galveno bibliotēku
un Pelču pagasta bibliotēku, Grobiņas pilsētas bibliotēku un grāmatu
krātuvi Krotē, Skrundas un Saldus
pilsētu bibliotēkas un bibliotēku –
informācijas centru Kursīšos.
Izstādes “Latvijas mazās gaismas pilis” idejas autori ir LNB direktors Andris Vilks un Limbažu
Galvenās bibliotēkas direktore
Dzintra Justa.
un spēj ieraudzīt, noķert fotoobjektīvā skaistus, interesantus un
pat vienreizīgus mirkļus. Paldies,
ka viņa mums uzticēja mazu daļiņu no šiem noķertajiem mirkļiem
un ļāva izveidot skaistu izstādi
“Jūra gadalaikos”, jo mūsu novadā
Kolka, protams, vispirms saistās
ar jūru, katru mirkli mainīgu, atšķirīgu un vienmēr pievelkošu.
Ruta Emerberga

PATEICĪBA

Paldies Dundagas novada pašvaldībai,
Kultūras pils darbiniecēm,
Pasaule ir tik gaiša un laimīga,
Marutai, Mārītei un Edgaram
cik laimīgu mēs to mākam
par saturīgu Senioru dienas
ieraudzīt un citiem parādīt.
pārsteigumu.
(K. Skalbe)
Kolkas seniori
Dundagas novada pašvaldības izdevums ″Dundadznieks″
Adrese: Pils 5-1, Dundaga, LV-3270.
Raksti un informācija nākamajam izdevumam jāiesniedz līdz katra
mēneša 20. datumam.
E-pasts zinas@dundaga.lv, tālrunis 63237515.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autors.
Iespiests SIA ″Kurzemes Vārds″. Tirāža 1500 eks. Bezmaksas.
Internetā: www.dundaga.lv/avize.
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