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DUNDAGAS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVS  IZDEVUMS

DUNDADZNIEKS

17. novembrī svinīgais valsts 
svētku pasākums notika Dundagas 
pilī, bet Kolkā svētkus svinēja 18. 
novembrī. 

Šogad pašvaldības pateicības 
rakstus par nozīmīgiem sasniegu-
miem novada labā saņēma septiņi 
novadnieki, atzinības rakstus arī sep-
tiņi novadnieki. Bet goda rakstu, kas 
ir augstākais novada apbalvojums, 
saņēma skolotāja Sarmīte Dinsberga.

GODA RAKSTS
Sarmītei Dinsbergai par nozīmī-

gu un ilgstošu profesionālu ieguldī-
jumu un devumu Dundagas novada 
iedzīvotājiem izglītības, kultūras un 
sabiedriskajā jomā.

ATZINĪBAS RAKSTS
Ilzei Petrovicai par ievērojamu 

un nozīmīgu devumu Dundagas 
novada iedzīvotājiem kultūras un 
sabiedriskajā jomā.

Mārītei Pēterhofai par ievēro-
jamu un nozīmīgu devumu Dunda-
gas novada iedzīvotājiem izglītības 
jomā.

Inesei Ķiršakmenei par ievēro-
jamu un nozīmīgu devumu Dunda-
gas novada iedzīvotājiem izglītības 
jomā.

Inorai Sproģei par ievērojamu 
un nozīmīgu devumu Dundagas no-
vada iedzīvotājiem kultūras, izglītī-
bas un sabiedriskajā jomā. 

Raivim Rūmniekam par drošsir-
dību un pašaizliedzīgu rīcību.

Dzintrai Ernštreitei par drošsir-
dību un pašaizliedzīgu rīcību.

Evitai un Aldim Laukšteiniem 
par veiksmīgu saimniecisko darbī-
bu, kas rezultējas ar ievērojamu un 
nozīmīgu devumu ne tikai Dundagas 
novada iedzīvotājiem, bet populari-
zē visu Dundagas novada tēlu izglītī-
bas un sabiedriskajā jomā, kā arī par 
ģimenes vērtību stiprināšanu, iein-
teresējot iedzīvotājus par saturīgām 
brīvā laika pavadīšanas iespējām. 

PATEICĪBAS RAKSTS
Unai Silai par nozīmīgu iegul-

dījumu izglītības un sporta darbā, 
kas vainagojies ar skolēnu sporta 
komandu iegūtām godalgotām vie-
tām gan reģiona, gan starpnovadu 
sacensībās, tādējādi popularizējot 
Dundagas novadu izglītības un spor-
ta jomā, kā arī ieaudzinot skolēnos 
interesi par sportu un aktīvu dzīves-
veidu. 

Vairai Kamarai par nozīmīgu 
ieguldījumu izglītības un kultūras 
darbā, kas vainagojies ar interešu iz-
glītības programmas audzēkņu iegū-
tām augstām vietām gan valsts, gan 
reģiona teātra sporta un skatuves 

runas konkursos, tādējādi populari-
zējot Dundagas novadu izglītības un 
kultūras jomā, kā arī veidojot skolē-
nos interesi un prasmes apvienot va-
lodas lietojumu ar ķermeņa plastiku. 

Alnim Auziņam par nozīmīgu ie-
guldījumu izglītības un sporta darbā, 
kas vainagojies ar sporta interešu iz-
glītības programmas "Šahs" audzēk-
ņu iegūtām godalgotām vietām gan 
valsts, gan Kurzemes novada šaha 
sacensībās, tādējādi popularizējot 
Dundagas novadu izglītības un spor-
ta jomā, kā arī veidojot skolēnos mo-
tivāciju nostiprināt un attīstīt šaha 
spēlētprasmi, veicinot skolēnu inte-
lektuālās spējas, kas nepieciešamas 
gan mācību satura apguvē, gan veik-
smīgas dzīves karjeras veidošanā.

Dacei Šmitei par nozīmīgu iegul-
dījumu izglītības un kultūras darbā, 
kas vainagojies ar skolēnu labiem 
rezultātiem, iegūstot II pakāpes dip-

lomu Latvijas skolu II koru konkursā 
Kurzemes reģionā un priecējot ar 
koncertu Dundagas novada partner
pilsētas Žamberkas (Čehija) iedzī-
votājus, tādējādi popularizējot ne 
tikai Dundagas novadu izglītības un 
kultūras jomā, bet pārstāvot arī val-
sti starptautiskā mērogā, kā arī par 
skolēnu kora dziedāšanas tradīciju 
uzturēšanu, intereses un motivā-
cijas veidošanu, kora dziedāšanas 
prasmju izkopšanu.

Biedrībai "Kolkas makšķernie-
ku klubs" (Oskars Sproģis, Māris 
Grīnpukals) par profesionāli sarī-
kotām otrām lielākajām bušu mak-
šķerēšanas sacensībām Kolkasragā 
2017. gada 21. oktobrī, tādējādi po-
pularizējot Dundagas novadu sporta 
jomā un ieinteresējot sabiedrību par 
aktīva dzīvesveida iespējām. 

Kolkas Romas Katoļu Jūras 
Zvaigznes Dievmātes draudzei par 

nozīmīgiem sasniegumiem Dunda-
gas novada popularizēšanā kultū-
ras, izglītības un sabiedriskajā jomā, 
ieinteresējot sabiedrību par garīgo 
kultūru. 

IK "JŪRMALNIEKI" (īpašnieks 
Aigars Kehers) par nozīmīgiem sa-
sniegumiem saimnieciskajā jomā, 

Valsts svētkos pasniedza Dundagas 
novada pašvaldības apbalvojumus

kā arī ne tikai Kolkas ciema, bet visa 
Dundagas novada tēla popularizē-
šanā un iedzīvotāju izpratnes vei-
došanā par sakoptu un cilvēkiem 
tīkamu vidi, piesaistot vietējos jau-
niešus.

Apbalvojumu komisijas priekš-
sēdētāja Ruta Bērziņa 

Apsveikumu saņem Sarmīte Dinsberga.

Apbalvotie Dundagā.

Kolkā suminātie novada ļaudis.
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DOMES ZIŅAS

Komiteju un domes sēdes 
12.01.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
12.01.  plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
19.01. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
26.01. plkst. 10.00  DOMES SĒDE

JANVĀRĪ

27. OKTOBRĪ DEPUTĀTI 
NOLĒMA:

v Noteikt vienādu darba sa-
maksu pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogiem, jo tā atšķiras pedago-
giem par darbu ar bērniem no 1,5 
līdz 5 gadu vecumam un no 5 līdz 
7 gadu vecumam.  Finansējums 
pirmsskolas izglītības iestāžu peda-
gogiem par darbu ar bērniem no 5 
gadu vecuma tiek nodrošināts no 
valsts mērķdotācijām, un tas ir 680 
eiro. Savukārt darba algas likme pe-
dagogiem darbā ar bērniem no 1,5 
līdz 5 gadu vecumam noteikta 620 
eiro mēnesī, un to finansē pašval-
dība. Ministru kabineta “Pedago-
gu darba samaksas noteikumi” no 
2018. gada 1. septembra zemāko 
mēneša darba algas likmi 680 eiro 
nosaka piemērot visiem pirmssko-
las pedagogiem. Tādēļ, lai ievērotu 
vienlīdzības principu, deputāti nolē-
ma visiem pirmsskolas pedagogiem 
(arī no pašvaldības finansētiem) 
par vienādiem darba pienākumiem 
minimālo mēneša darba algas likmi 
680 eiro par tarificēto slodzi noteikt 
jau no 2018. gada 1. janvāra.  

v Piešķirt filmas “Piedzimt 
kopā ar Latviju” veidotājiem, proti, 
“Jāņa Lapsas piemiņas biedrībai”, 
finansējumu 500 eiro apmērā, jo 
filmā ir arī stāsts par Dundagas no-
vada iedzīvotāju Faniju Budovsku, 
kurai šogad apritēja 103 gadi. 

v Apstiprināt izglītības iestāžu 
izdevumu tāmes.  

v Ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē EJZF projekta “Kolkas lībiskā un 
zemūdens mantojuma sinerģija ar 
vēstures un kultūras tūrisma apriti” 
īstenošanai, lai segtu neattiecinā-
mās izmaksas 89 648,71 eiro apmē-
rā. Projekts īstenojams līdz 2018. 
gada 21. novembrim. 

v Izdarīt grozījumus Dundagas 
novada domes 2016. gada 27. ok-
tobra lēmumā Nr.211. “Par dalību 
5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
projektu konkursā”. Dundagas no-
vada pašvaldība  ir saņēmusi Cen-
trālās finanšu un līgumu aģentūras 
kā sadarbības iestādes lēmumu par 
projekta “Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Dundagā, II kārta” 
iesnieguma Nr.5.3.1.0/17/I/028 
apstiprināšanu ar nosacījumiem. 
Dundagas aglomerācijai maksimā-
lais pieejamais Kohēzijas fonda fi-
nansējums ir 644 334 eiro. Projekta 
īstenošanas laikā sasniedzamie rādī-
tāji – papildus centralizēto kanalizā-
cijas pakalpojumu izmantotāji, kam 
nodrošināti faktiskie pieslēgumi, ir 
208 iedzīvotāji. Projekta līdzfinansē-
šanā nodrošināt Dundagas novada 
pašvaldības ilgtermiņa finanšu kre-
dītresursu ieguldījumu 421 121,22 
eiro apmērā SIA “Ziemeļkurzeme” 
pamatkapitālā. 

v Apstiprināt Dundagas no-
vada domes saistošos noteikumus 
“Par Dundagas novada pašvaldības 
2017. gada budžeta grozījumiem”.

v Atsavināt dzīvokļa īpašu-
mu Saules iela 4–3. Atsavināšanas 

procesā iegūtos līdzekļus izlietot 
attīstības projektu līdzfinansējuma 
nodrošināšanai, īpašumu, kas ne-
pieciešami pašvaldības funkciju no-
drošināšanai, iegādei un dzīvojamā 
fonda iespēju attīstībai.

v Kolkas pagasta pārvaldes va-
jadzībām iegādāties automašīnu.

v Apstiprināt saistošos notei-
kumus “Kārtība, kādā pašvaldība 
sniedz vienreizēju pabalstu dzīvokļa 
īpašuma sastāvā esoša kopīpašuma 
remontam”.

v Apstiprināt grozījumus Dun-
dagas novada pašvaldības domes 
2012. gada 26. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.11 “Par sabiedrisko 
kārtību”.

v Apstiprināt grozījumiem 
Dundagas novada pašvaldības do-
mes 2016. gada 28. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr.4 “Par palīdzī-
bu dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

v Piekrist vairāku nekustamo 
īpašumu zemes ierīcības projektu 
izstrādei un zemes ierīcības projek-
tu apstiprināšanai, un nekustamā 
īpašuma sadalīšanai.

v Pārtraukt dalību 3.3.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbī-
bas attīstībai atbilstoši pašvaldību 
attīstības programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai specializā-
cijai un balstoties uz vietējo uzņē-
mēju vajadzībām” projektu kon-
kursā ar projektu “Rūpnieciskās 
teritorijas attīstība Dundagas nova-
dā” un tikties ar zemes nomnieku 
un pārrunāt turpmāko darbību un 
pašvaldības lomu tajā.

v Neatcelt apstrīdēto admi-
nistratīvo aktu “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda un pasta 
izdevumu piedziņu bezstrīda kārtī-
bā”, piedāvājot personai nokavēto 
nodokļu maksājumu samaksu veikt 
labprātīgi.

v Atcelt Dundagas novada 
pašvaldības Sociālā dienesta 2017. 
gada 24. augusta lēmuma Nr.2
8/449 “Par sociālā pakalpojuma 
nepieciešamību” nolemjošās daļas 
2. punktu.

v Apstiprināt iekšējos noteiku-
mus “Transportlīdzekļu izmantoša-
nas noteikumi”.

v Pagarināt deleģēšanas līgu-
ma, kas noslēgts starp Dundagas 
novada pašvaldību un SIA “Dunda-
gas veselības centrs”, izpildes ter-
miņu par vienu gadu un pagarināt 
nomas līgumu, kas noslēgts starp 
Dundagas novada pašvaldību un SIA 
“Dundagas veselības centrs”.

v Pagarināt uzdevumu izpildes 
termiņu Dundagas pašvaldības Kol-
kas pamatskolas turpmākās darbī-
bas izvērtēšanas darba grupai.

v Slēgt pilnvarojuma līgumu ar 
biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” 
Kurzemes komiteju par telpu nodo-
šanu bezatlīdzības lietošanā līdz 
2018. gada 20. aprīlim.

v Divām personām anulēt ziņas 
par deklarēto dzīvesvietu. 

v Izdarīt grozījumus Starpinsti-
tucionālās sadarbības komisijas dar-
bam ar ģimenēm sastāvā, komisijā 
iekļaujot izglītības speciālistu Dinā-
ru Neifeldu. 

v Izdarīt grozījumus Apbalvoju-
mu komisijas sastāvā, no komisijas 
izslēdzot Gunāru Laicānu un komisi-
jā ievēlot Māri Napski. 

v Piekrist pašvaldības institu-
cionālās sistēmas pilnveidošanai.
24. NOVEMBRA DOMES SĒDĒ 
DEPUTĀTI NOLĒMA:

v Izveidot aizvietošanas kārtību 
atsevišķos gadījumos:

1.    Dundagas novada pašvaldī-
bas iestādes vadītāja prombūtnes 
gadījumā (atvaļinājums, pārejošas 
darbnespējas laiks) un amata va-
kances gadījumā, ja iestādes vadī-
tājam nav vietnieka vai aizvietotāja, 
pilnvarot Dundagas novada pašval-
dības izpilddirektoru uz noteiktu lai-
ku (ne ilgāku par 3 mēnešiem) iecelt 
iestādes vadītāja aizvietotāju (pie-
nākumu izpildītāju). Lēmums par 
iestādes vadītāja aizvietotāja (pie-
nākumu izpildītāja) iecelšanu pirms 
tā pieņemšanas un līgums par šo 
pienākumu pildīšanu pirms tā no-
slēgšanas saskaņojams ar domes 
priekšsēdētāju.

2.     Dundagas novada pašval-
dības izpilddirektora prombūtnes 
gadījumā (atvaļinājums, pārejošas 
darbnespējas laiks) un amata va-
kances gadījumā, ja pašvaldības 
izpilddirektoram nav vietnieka, piln-
varot Dundagas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāju uz noteiktu 
laiku (ne ilgāku par 3 mēnešiem) 
iecelt pašvaldības izpilddirektora 
aizvietotāju (pienākumu izpildītāju) 
no pašvaldības darbinieku vidus. Lē-
mums par pašvaldības izpilddirekto-
ra aizvietotāja (pienākumu izpildītā-
ja) iecelšanu pēc tā pieņemšanas un 
līgums par šo pienākumu pildīšanu 
pēc tā noslēgšanas nododami sa-
skaņošanai tuvākajā domes kārtējā 
sēdē.

3.     Atzīt par spēku zaudējušu 
Dundagas novada pašvaldības do-
mes 2017. gada 23. marta lēmumu 
Nr.71 “Par pašvaldības izpilddirekto-
ra pienākumu izpildītāju”.

v Saskaņā ar SIA “Dundagas 
mežierīcība“ 2017. gada 17. augus-
ta novērtējumu, pārdot izsolē cirs-
mas īpašumā “Ošlejas” ar kopējo 

apjomu 1422 m³, nosakot, ka cirs-
mu izsoles sākumcena ir 24 730,00 
eiro, un atcelt Dundagas novada 
domes 2014. gada 28. augusta do-
mes lēmumu Nr.216. Par īpašuma 
“Ošlejas”” cirsmu pārdošanu izsolē.

v Nodot zemes nomas tiesību 
izsolē pašvaldības īpašumā un valdī-
jumā esošus nekustamos īpašumus 
vai to daļas. Zemes nomas tiesību 
izsoles procesu organizēt Privatizā-
cijas, atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijai.

v Atsavināt nekustamo īpa-
šumu “Dārza iela 4” par nosacīto 
cenu 6400,00 eiro. Izsoli organizēt 
un izsoles noteikumus izstrādāt Pri-
vatizācijas, atsavināšanas un izno-
māšanas komisijai. Atsavināšanas 
procesā iegūtos līdzekļus izlietot 
attīstības projekta līdzfinansējuma 
nodrošināšanai, īpašumu, kas ne-
pieciešami pašvaldības funkciju no-
drošināšanai, iegādei un dzīvojamā 
fonda iespēju attīstībai.

v Izdarīt grozījumus Dunda-
gas novada domes 2014. gada 18. 
decembra iekšējos noteikumos 
“Amatpersonu un darbinieku darba 
samaksas noteikumi”.

v Pieņemt “Sporta aktivitāšu 
finansiālā atbalsta noteikumus”.

v Iesniegt projekta pieteikumu 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “At-
bilstoši pašvaldības integrētajām 
attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināša-
nu un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu pašvaldību ēkās” otrai 
projektu iesniegumu atlases kārtai 
un veikt publisko iepirkumu proce-
dūras būvprojekta izstrādes, būvuz-
raudzības un autoruzraudzības pa-
kalpojumiem.

v Reģistrēt personu palīdzības 
sniegšanas reģistrā “Palīdzība spe-
ciālista nodrošināšanai ar dzīvoja-
mo telpu”.

v Reģistrēt divas personas pa-
līdzības sniegšanas reģistrā “Pašval-
dībai piederošās dzīvojamās telpas 
izīrēšanas reģistrs”.  

v Pagarināt līgumu par dzīvoja-
mās telpas īres tiesībām. 

v Noslēgt līgumus par dzīvo-
jamās telpas īres tiesībām nekus-
tamajā īpašumā “Skolotāju māja 
2” ar personām uz laiku līdz 2018. 
gada 31. decembrim un noteikt īres 

maksu siltuma un komunālo pakal-
pojumu maksu saskaņā ar tarifiem, 
kurus apstiprinājusi Dundagas no-
vada dome.

v Slēgt dzīvokļa īres tiesību lī-
gumu. 

v Labot dzīvojamās telpas īres 
līgumā dzīvojamo telpu no dzīvokļa 
“Vectūļi”–2 uz dzīvokli “Vectūļi”–1. 

v Noslēgt līgumu par dzīvoja-
mās telpas īres tiesībām. 

v Pilnveidot Dundagas novada 
teritorijas plānojuma 2. redakciju 
un vides pārskatu atbilstoši institū-
ciju atzinumiem un publiskās ap-
spriešanas rezultātiem. 

v Atlikt jautājuma par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas 
maksas paaugstināšanu 2018. gadā 
izskatīšanu.

v Pagarināt zemes nomas tiesī-
bu līgumus.  

v Piekrist nekustamā īpašuma 
sadalīšanai.

v Apstiprināt zemes ierīcības 
projektus vairākiem īpašumiem.

v Apstiprināt Talsu sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komi-
siju. 

v Publicēt Dundagas nova-
da pašvaldības domes 2017. gada 
27. oktobra saistošos noteikumus 
Nr.21 “Grozījums Dundagas novada 
pašvaldības domes 2012. gada 26. 
aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 
“Par sabiedrisko kārtību””.

v Ar 2017. gada 24. novem-
bri atbrīvot Gati Ralli no Dundagas 
novada pašvaldības izpilddirektora 
amata.

v Apstiprināt 2010. gada 25. 
maijā starp AS “Swedbank” un Dun-
dagas novada pašvaldību noslēgtā 
galvojuma līguma grozījumus, ar 
kuru Dundagas novada pašvaldība 
kā SIA “Atkritumu apsaimniekoša-
nas sabiedrība PIEJŪRA” 32 kapitāla 
daļu turētāja galvo SIA “Atkritumu 
apsaimniekošanas sabiedrība PIE-
JŪRA” un AS “Swedbank” noslēg-
tajā aizdevuma līgumā noteikto SIA 
“Atkritumu apsaimniekošanas sa-
biedrība PIEJŪRA” aizņēmumu. 

Ar domes lēmumiem un domes 
sēžu audio ierakstiem var iepazīties 
www.dundaga.lv/lv/pasvaldiba/
sedes/

Kancelejas vadītāja 
S. Kokoreviča

Atkritumu apsaimniekotāja maiņa
2018. gada 27. martā beigsies 

Dundagas novada pašvaldības no-
slēgtais līgums ar “Eco Baltia VIDE” 
par sadzīves atkritumu izvešanu. 

Dundagas novada dome ir kon-
ceptuāli atbalstījusi no 2018. gada 
29. marta atkritumu apsaimnieko-
šanu uzticēt pašvaldības kapitālsa-
biedrībai SIA “Atkritumu apsaimnie-

košanas sabiedrība “Piejūra””. 
Tādēļ, sākot ar 2018. gada jan-

vāri, iedzīvotāji tiks aicināti noslēgt 
līgumu ar jauno atkritumu apsaim-
niekotāju un nokārtot maksājumu 
saistības ar līdzšinējo atkritumu ap-
saimniekotāju.

AAS “Piejūra” ir kapitālsabied-
rība, kuras daļas pieder deviņām 

pašvaldībām – Jūrmalas pilsētai, En-
gures, Kandavas, Tukuma, Jaunpils, 
Rojas, Talsu, Dundagas, Mērsraga 
novadam, uzņēmuma mērķis ir no-
drošināt atkritumu apsaimniekoša-
nas sistēmas darbu.

SIA “AAS “Piejūra”” 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Justīne Ilmane

Idejas Latvijas simtgadei Dundagas novadā 
Līdz 1. decembrim aicinājām 

iedzīvotājus izteikt priekšlikumus 
Latvijas simtgades dāvanas veido-
šanai novadā, iesakot pilnveidot 
vai izveidot no jauna kādu kultūr-
vides objektu. 

Esam saņēmuši divpadsmit 
ierosinājumus, kuros iedzīvotāji 
izteikuši vēlmi Dundagas dīķī un 
pils parkā ierīkot strūklaku, atjau-

not pils parku, tajā iestādot simts 
kokus, izveidot Zaļās jumpravas 
skulptūru un atpūtas skvēru, lab-
iekārtot Arvīda Blūmentāla un 
Latvijas brīvības cīnītāju piemiņai 
veltītā pieminekļa “Krokodils” ap-
kārtni un modernizēt viņam vel-
tīto izstādi pilī, atjaunot tiltiņu uz 
Kalna dārza saliņu, to labiekārtot 
un izveidot Dundagas vēstures 

stāstu no akmeņiem. Tāpat ie-
sniegti vairāki praktiski ieteikumi – 
sakārtot tilta margas un Talsu ielas 
liepu aleju. 

Iesniegtos priekšlikumus izvēr-
tēs gan pašvaldības speciālisti, gan 
domes deputāti, kas tālāk lems par 
iespēju kādu no iecerēm īstenot. 

Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja Inguna Pekmane



2017. gada DECEMBRIS 3  DUNDADZNIEKS

Dundagas novada pašvaldība iznomā 
nekustamos īpašumus vai to daļas

Iesniegumu par pieteikšanos var nosūtīt Dundagas novada pašvaldībai (adrese: Pils 
iela 5–1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV–3270) pa pastu, iesniegt klātienē 
pašvaldības  kancelejā (Dundagā, Pils ielā 5–1) vai nosūtīt kā elektroniski parakstītu doku-
mentu uz adresi dome@dundaga.lv.

Par papildu informāciju, kā arī par nepieciešamību apskatīt nomas objektu lūgums 
sazināties ar pašvaldības zemes lietu speciālisti Ivetu BekmaniAvotu pa tālruni 63237857 
vai 28693477.

Iesniegumu par pieteikšanos uz zemes nomu var nosūtīt Dundagas novada paš-
valdībai (adrese: Pils iela 5–1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV–3270) pa 
pastu, iesniegt klātienē pašvaldības  kancelejā (Dundagā, Pils ielā 5–1), Kolkas pagasta 
pārvaldē (Kolkā, “Brigās”) vai nosūtīt kā elektroniski parakstītu dokumentu uz adresi 
dome@dundaga.lv.

Par papildu informāciju par Dundagas pagastā esošiem nekustamiem īpašumiem, kā 
arī par nepieciešamību apskatīt nomas objektu lūgums sazināties ar pašvaldības zemes 
lietu speciālisti Ivetu BekmaniAvotu pa tālruni 63237857 vai 28693477.

Par papildu informāciju par Kolkas pagastā esošiem nekustamiem īpašumiem, kā arī 
par nepieciešamību apskatīt nomas objektu lūgums sazināties ar Kolkas pagasta pārval-
des vadītāju Aldi Pinkenu pa tālruni 63220548 vai 29174294.

PAŠVALDĪBĀ

Valpenes Vidiņi 8850 031 0044 8850 031 0044 3,2680 1,63 12 gadi

MEDĪBU TIESĪBU NOMAS
Dundagas novada pašvaldība izsludina medību tiesību nomu šādā nekustamā īpašumā:

Maksimālais 
iznomāšanas 
termiņš

Platība (ha)Īpašuma 
nosaukums

Kadastra 
numurs

Kadastra 
apzīmējums

Minimālā 
nomas maksa 
bez PVN (eiro) 

Pieteikšanās termiņš: līdz zemesgabala iznomāšanai
9. Augļu dārzs Lauciņos 88500250071 88500250071 0,1687 12 gadi 1,76 Bez   

       

Pāces iela 2 A 88500200525 88500200487 0,2761 Līdz 20.01.2022. 9,27 Bez 

Liepu iela 5 88500200211 88500200211 0,2087 Līdz 19.06.2019. 24,78 Bez 

Krišjāņa Barona iela 2 (daļa) 88500200162 88500200162 0,1 12 gadi 14,00 Bez 

1905. gada iela Akmentiņi 88500150082 88500150082 0,5 5 gadi 2,72 Bez 

1905. gada iela Akmentiņi 88500150082 88500150083 0,68 5 gadi 3,93  

Zvērēni 88500180139 88500180139 0,4556 12 gadi   Bez 

1905. gada iela 4 (daļa) 88500150093 88500150093 1,5 12 gadi 26,63 Bez 

Meža iela – apbūve (daļa) 88500200203 88500200203 1,2 12 gadi 69,77 Bez 

Piemiņas vieta 88500150137 88500150137 0,76 12 gadi 0,87 Bez 

Lēmums 
Nr.99
(27.04.
2017.)
Lēmums 
Nr.44
(23.02.
2017.)

Lēmums 
Nr.213 
(26.11.
2015.)

Lēmums 
Nr.79 
(23.04.
2015.)

Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (62.) 88620070238 88620070238 0,005 12 gadi 4,50 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (71.) 88620070225 88620070225 0,011 12 gadi 5,10 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (72.) 88620070225 88620070225 0,021 12 gadi 6,10 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (73.) 88620070225 88620070225 0,007 12 gadi 4,70 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (74.) 88620070225 88620070225 0,023 12 gadi 6,30 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (75.) 88620070225 88620070225 0,007 12 4,70 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (76.) 88620070225 88620070225 0,016 12 5,60 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (77.) 88620070225 88620070225 0,023 12 6,30 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (78.) 88620070225 88620070225 0,009 12 4,90 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (79.) 88620070225 88620070225 0,013 12 5,30 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (80.) 88620070225 88620070225 0,012 12 5,20 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (81.) 88620070225 88620070225 0,010 12 5,00 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (82.) 88620070225 88620070225 0,014 12 5,40 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (83.) 88620070225 88620070225 0,018 12 5,80 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (84.) 88620070225 88620070225 0,013 12 5,30 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (85.) 88620070225 88620070225 0,012 12 5,20 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (86.) 88620070225 88620070225 0,009 12 4,90 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (87.) 88620070225 88620070225 0,018 12 5,80 Bez 

Lauks.  zeme pie Kāviem (88.) 88620070225 88620070225 0,010 12 5,00 Bez 

Lauks. zeme pie Saulrietiem (90.) 88620070241 88620070241 0,028 12 6,80 Bez 

Lauks. zeme pie Saulrietiem (91.) 88620070241 88620070241 0,009 12 4,90 Bez 

Lauks. zeme pie Saulrietiem (92.) 88620070241 88620070241 0,019 12 5,90 Bez 

Lauks. zeme pie Saulrietiem (93.) 88620070241 88620070241 0,010 12 5,00 Bez 

Lauks. zeme pie Saulrietiem (94.) 88620070241 88620070241 0,008 12 4,80 Bez 

Lauks. zeme pie Saulrietiem (95.) 88620070241 88620070241 0,010 12 5,00 Bez 

Lauks. zeme pie Saulrietiem (96.) 88620070241 88620070241 0,010 12 5,00 Bez 

Lauks. zeme pie Saulrietiem (97.) 88620070241 88620070241 0,008 12 4,80 Bez 

Lauks. zeme pie Saulrietiem (98.) 88620070241 88620070241 0,009 12 4,90 Bez 

Lauks. zeme pie Saulrietiem (99.) 88620070241 88620070241 0,009 12 4,90 Bez 

Lauks. zeme pie Saulrietiem (100.) 88620070241 88620070241 0,010 12 5,00 Bez

Īpašuma nosaukums Kadastra 
numurs

Kadastra 
apzīmē-
jums

Platība 
(ha)

Maksimālais 
nomas 
termiņš

Nomas 
maksa
gadā 
bez 
PVN
(eiro)

Ar vai 
bez 
apbū-
ves 
tiesī-
bām

Domes 
lēmums 
par 
zemju 
iznomā-
šanu

Lēmums 
Nr.253 
(24.11.
2017.)

Īpašuma nosaukums Kadastra 
numurs

Kadastra 
apzīmē-
jums

Platība 
(ha)

Maksimālais 
nomas 
termiņš

Nomas 
maksa
gadā 
bez 
PVN
(eiro)

Ar vai 
bez 
apbū-
ves 
tiesī-
bām

Domes 
lēmums 
par 
zemju 
iznomā-
šanu

       

Pieteikšanās termiņš: līdz 2.01.2018.
Karātavu lauks 88500250036 88500250036 3,67 12 gadi 38,80 Bez 

Laukdārzi (daļa) 88500250035 88500250035 5,41 Līdz 31.12.2027.  Bez 

Laukdārzi (daļa) 88500250035 88500250062 0,49 Līdz 31.12.2027.  Bez 

Meža iela – apbūve 88500200203 88500200203 0,18 12 gadi 10,46 Bez 

Kraujenieki 88500140035 88500140035 17,79 12 gadi 137,24 Bez 

Pāces iela 88500200241 88500200241 2,00 12 gadi 18,60 Bez 

Pagasta zeme 88500150145 88500200242 5,8 12 gadi 6,62 Bez 

Ievlejas 81 (daļa) 88500200373 88500200373 0,0809 12 gadi 12,09 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (1.) 88620070203 88620070203 0,020 12 gadi 6,00 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (2.) 88620070203 88620070203 0,013 12 gadi 5,30 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (3.) 88620070203 88620070203 0,007 12 gadi 4,70 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (4.) 88620070203 88620070203 0,024 12 gadi 6,40 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (5.) 88620070203 88620070203 0,016 12 gadi 5,60 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (6.) 88620070203 88620070203 0,037 12 gadi 7,70 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (7.) 88620070203 88620070203 0,018 12 gadi 5,80 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (8.) 88620070203 88620070203 0,028 12 gadi 6,80 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (10.) 88620070203 88620070203 0,038 12 gadi 7,80 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (11.) 88620070203 88620070203 0,028 12 gadi 6,80 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (12.) 88620070203 88620070203 0,021 12 gadi 6,10 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm(13.) 88620070203 88620070203 0,022 12 gadi 6,20 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (14.) 88620070203 88620070203 0,012 12 gadi 5,20 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (15.) 88620070203 88620070203 0,026 12 gadi 6,60 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (16.) 88620070203 88620070203 0,014 12 gadi 5,40 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (17.) 88620070203 88620070203 0,014 12 gadi 5,40 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (18.) 88620070203 88620070203 0,022 12 gadi 6,20 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (19.) 88620070203 88620070203 0,023 12 gadi 6,30 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (20.) 88620070203 88620070203 0,016 12 gadi 5,60 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (21.) 88620070203 88620070203 0,015 12 gadi 5,50 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (22.) 88620070203 88620070203 0,013 12 gadi 5,30 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (23.) 88620070203 88620070203 0,014 12 gadi 5,40 Bez 

Lauks. zeme pie Dzelmēm (24.) 88620070203 88620070203 0,025 12 gadi 6,50 Bez 

Brigas (31.) 88620070192 88620070192 0,093 12 gadi 13,30 Bez 

Brigas(32.) 88620070192 88620070192 0,069 12 gadi 10,90 Bez 

Brigas (33.) 88620070192 88620070192 0,023 12 gadi 6,30 Bez 

Brigas (34.) 88620070192 88620070192 0,12 12 gadi 16,00 Bez 

Brigas (35.) 88620070192 88620070192 0,042 12 gadi 8,20 Bez 

Brigas (36.) 88620070192 88620070192 0,038 12 gadi 7,80 Bez 

Brigas (37.) 88620070192 88620070192 0,008 12 gadi 4,80 Bez 

Brigas (38.) 88620070192 88620070192 0,015 12 gadi 5,50 Bez 

Brigas (39.) 88620070192 88620070192 0,013 12 gadi 5,30 Bez 

Brigas (40.) 88620070192 88620070192 0,013 12 gadi 5,30 Bez 

Brigas (41.) 88620070192 88620070192 0,041 12 gadi 8,10 Bez 

Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (51.) 88620070238 88620070238 0,016 12 gadi 5,60 Bez 

Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (52.) 88620070238 88620070238 0,026 12 gadi 6,60 Bez 

Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (53.) 88620070238 88620070238 0,014 12 gadi 5,40 Bez 

Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (54.) 88620070238 88620070238 0,013 12 gadi 6,20 Bez 

Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (55.) 88620070238 88620070238 0,014 12 gadi 5,40 Bez 

Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (56.) 88620070238 88620070238 0,014 12 gadi 5,40 Bez 

Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (57.) 88620070238 88620070238 0,007 12 gadi 4,70 Bez 

Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (58.) 88620070238 88620070238 0,008 12 gadi 4,80 Bez 

Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (59.) 88620070238 88620070238 0,016 12 gadi 5,60 Bez 

Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (60.) 88620070238 88620070238 0,011 12 gadi 5,10 Bez 

Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (61.) 88620070238 88620070238 0,004 12 gadi 4,40 Bez 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.20
APSTIPRINĀTI

ar Dundagas novada domes
2017. gada 27. oktobra lēmumu Nr.227

(prot. Nr.12., 11.p.)
2017. gada 27. oktobrī.

“Kārtība, kādā  pašvaldība sniedz vienreizēju pabalstu 
dzīvokļa īpašuma sastāvā esoša kopīpašuma remontam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26. pantu; likuma 
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.

1. Saistošie noteikumi nosaka personu kategoriju, kurai sniedzama palīdzība, piešķirot 
vienreizēju pabalstu (turpmāk – pabalsts) dzīvokļa īpašuma sastāvā esoša kopīpašuma re-
montam, kā arī pabalsta piešķiršanas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos termini “dzīvokļa īpašums” un “kopīpašums” lietoti “Dzī-
vokļa īpašuma likuma” izpratnē.

3. Personai ir tiesības saņemt pabalstu, ja pastāv visi turpmāk minētie apstākļi:
3.1. personai pieder dzīvokļa īpašums, kas atrodas dzīvojamā mājā, kurā vismaz 75 pro-

centi no dzīvokļu īpašumu kopējās platības pieder Dundagas novada pašvaldībai (turpmāk 
arī – pašvaldība);

3.2. pašvaldība nolēmusi veikt dzīvojamās mājas kopīpašuma remontu, kura mērķis un lī-
dzekļi atšķiras no dzīvojamai mājai nepieciešamā remonta (piemēram, pašvaldība dzīvojamās mā-
jas kopīpašumu vēlas remontēt, lai rūpētos par kultūru un sekmētu tradicionālo kultūras vērtību 
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību vai īstenotu citu pašvaldības autonomo funkciju).

4. Konstatējot 3. punktā minētos apstākļus, pašvaldības Centrālā administrācija pie-
dāvā personai saņemt pabalstu. Pabalsts tiek piešķirts pēc personas rakstiskas piekrišanas 
saņemšanas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pēc personas rakstiskas piekrišanas saņem-
šanas pieņem pašvaldības izpilddirektors.

5. Pabalsts tiek piešķirts, sedzot personai ar dzīvojamās mājas kopīpašuma remontu 
saistītos izdevumus. Pabalsts personai netiek izmaksāts.

6. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības 
domē. Pašvaldības domes lēmumu un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā “Administratīvā pro-
cesa likuma” noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs A. Felts

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Dundagas novada domes 2017. gada 27. oktobra

saistošajiem noteikumiem Nr.20
“Kārtība, kādā pašvaldība sniedz vienreizēju pabalstu 

dzīvokļa īpašuma sastāvā esoša kopīpašuma remontam”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka personu kategoriju, kurai sniedzama palīdzība, piešķirot vienreizē-

ju pabalstu īpašumā esoša dzīvokļa īpašuma sastāvā esoša kopīpašuma remontam, kā arī pabalsta 
piešķiršanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Dundagas novada pašvaldība konstatējusi, ka pastāv būtiski šķēršļi tai piederošo ēku uzturēšanā. 

Viens no šādiem šķēršļiem ir apstāklis, ka atsevišķās ēkās, kuras pieder pašvaldībai un kurās tiek īsteno-
tas vai plānots īstenot pašvaldības funkcijas, ir izveidoti dzīvokļi (parasti viens).Tā kā ēkā atrodas dzīvok-
lis, tad ēka uzskatāma par dzīvojamo māju saskaņā ar “Dzīvokļa īpašuma likuma” 2. panta pirmo daļu. 
Lai veiktu remontu šādas ēkas kopīpašumam, ir nepieciešams pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopības lē-
mumu. Saskaņā ar “Dzīvokļa īpašuma likuma” 16. panta trešo daļu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums 
ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā 
pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Savukārt “Dzīvokļa īpašuma likuma” 17. panta 
otrā daļa nosaka, ja vienam dzīvokļu īpašniekam pieder vairāk nekā puse no dzīvojamā mājā esošajiem 
dzīvokļiem, balsojot viņam ir 50 procenti balsu no visām dzīvokļu īpašnieku balsīm. Tādējādi pašvaldība 
viena pati nevar pieņemt dzīvokļu īpašniekiem saistošu lēmumu par dzīvojamās mājas kopīpašuma 
remontu. Saprotama ir arī atsevišķa dzīvokļa īpašuma īpašnieka vēlme nepiekrist pašvaldības priekšli-
kumam veikt dzīvojamās mājas kopīpašuma remontu, ja remonta, kādu vēlas veikt pašvaldība, mērķis 
neatbilst tam, kāds nepieciešams “tipiskam” dzīvokļa īpašuma īpašniekam (piemēram, pašvaldība vēlas 
veidot koplietošanas telpas, izceļot novada identitāti, pašvaldība vēlas jumta materiālu izmantot tādu, 
kas vēsta par jumtu būvēšanas tradīcijām novadā, bet tas nekādā mērā nav nepieciešams “tipiskam” 
dzīvokļa īpašuma īpašniekam). Turklāt vērā ņemams apstāklis, ka pašvaldībai iespēja remontēt šādu 
ēku kopīpašumu rodas reti – pārsvarā Eiropas Savienības finansētu projektu ietvaros. Lai šādos projektos 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.18
APSTIPRINĀTI

ar Dundagas novada domes
2017. gada 22. septembra lēmumu Nr.212

(prot. Nr.11.,18.p.).
“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības

2011. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr.10
“Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā”” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu, “Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības likuma” 3. panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 
27. maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas 
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu.

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 
“Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā” šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.2. citām normatīvos aktos noteiktajām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā 

(bērni, pilngadīgas personas, personas bez noteiktas dzīves vietas).”
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.6. sociālā atbalsta pakalpojums.”
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.7. psihologa pakalpojums.”
4. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.8. asistenta pakalpojums.”
5. Izteikt saistošo noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:
“11. No pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā tiek finansēti šo noteikumu 5.1., 

5.6. un 5.7. apakšpunktā minētie sociālie pakalpojumi.”
6. Izteikt saistošo noteikumu 16.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“16.6. pakalpojuma saņemšanas brīdī neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, tok-

sisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.”
7. Izteikt saistošo noteikumu 35.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.3. trešā līmeņa aprūpe tiek nodrošināta 3 – 4 reizes nedēļā 3 stundas dienā, ne ma-

zāk kā 36 stundas mēnesī, bet ne vairāk kā 48 stundas mēnesī.” 
8. Izteikt saistošo noteikumu 35.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.4. ceturtā līmeņa aprūpe tiek nodrošināta 5 reizes nedēļā 5 – 7 stundas dienā, ne 

mazāk kā 100 stundas mēnesī, bet ne vairāk kā 140 stundas mēnesī.” 
9. Papildināt saistošos noteikumus ar IX.1 nodaļu šādā redakcijā:
“IX.1 Sociālā atbalsta pakalpojumi
44.1.Sociālā atbalsta pakalpojumi ietver nodarbības bērna attīstības veicināšanai, at-

balstu bērna aprūpes, audzināšanas un sociālo prasmju apguvei un uzturēšanai personām, 
kuras īsteno bērna ikdienas aizgādību.

44.2. Tiesības saņemt sociālā atbalsta pakalpojumus ir:
44.2.1. personām, kurām, nodrošinot bērna ikdienas aizgādību, ir nepietiekamas soci-

ālās iemaņas, prasmes bērnu aprūpē un audzināšanā;
44.2.2. personām, kuru aizgādībā ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem;
44.2.3. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, iestājoties pilngadībai. Pēc personas, kas 

realizē vecāku varu, un sociālā darbinieka izvērtējuma pakalpojumu var uzsākt saņemt trīs 
mēnešus pirms pilngadības sasniegšanas.

44.3 Ja personai nepieciešami sociālā atbalsta pakalpojumi, tā vēršas Sociālajā dienestā, kurš 
lemj par pakalpojuma piešķiršanu, pamatojoties uz izvērtējumu par pakalpojuma nepieciešamību.” 

10. Papildināt saistošos noteikumus ar IX.2 nodaļu šādā redakcijā:
“IX.2 Psihologa pakalpojums
44.4.Psihologa pakalpojums nodrošina individuālas psihologa konsultācijas personām, 

kuras nonākušas krīzes situācijās.
44.5. Psihologa pakalpojums nodrošina personības izpētes veikšanu.
44.6. Psihologa pakalpojums nodrošina grupu nodarbības dažādām mērķgrupām pēc 

sociālā darba speciālistu izvērtējuma.
44.7.Psihologa pakalpojumu nodrošina Sociālais dienests, saskaņā ar tā sociālā darba 

speciālistu izsniegtu nosūtījumu (vai atzinumu) psihologa pakalpojuma saņemšanai.” 
11. Papildināt saistošos noteikumus ar IX.3 nodaļu šādā redakcijā:
“IX.3 Asistenta pakalpojums 
44.8. Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem traucē-

jumiem sociālos kontaktus ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem traucē-
jumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs. 

44.9.Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu 
personām:

 44.9 .1. nokļūt uz darbavietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru; 
44.9.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes; 
44.9.3. iesaistīties dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos.
 44.10. Pakalpojumu piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.” 
12. Izteikt saistošo noteikumu 45.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
“45.13. klients pakalpojuma saņemšanas brīdī ir alkohola, narkotisko, psihotropo, tok-

sisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.”
Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Dundagas novada domes 2017. gada 22. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.18
“Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā”

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
1) Tiek papildināts 4.2. punkts, kas nosaka, ka pakalpojumus krīzes situācijās ir tiesības sa-

ņemt arī pilngadīgām personām.
2) Saistošajos noteikumos tiek papildināti pašvaldības sniegto un organizēto sociālo pakal-

pojumu veidi, precizēti piešķiršanas nosacījumi – iekļauti sociālā atbalsta pakalpojumi, psihologa 
pakalpojumi, asistenta pakalpojumi. 

3) Saistošo noteikumu 11. punktā tiek precizēti tie pakalpojumu veidi, kuri pilnā apmērā tiek 

finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4) Saistošo noteikumu 3.5. apakšpunktā tiek noteiktas trešā līmeņa aprūpei nodrošināmās 

stundas, bet 3.6. apakšpunktā tiek noteiktas ceturtā līmeņa aprūpei nodrošināmās stundas, lai 
tās tiktu saskaņotas ar Dundagas novada domes 2014. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 
“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociāla-
jiem pabalstiem” atbilstoši aprūpes līmenim noteiktajām stundām. 

5) Saistošo noteikumu 16.6. punktā tiek precizēti pakalpojuma saņēmēja pienākumi. 
6) Saistošajos noteikumos iekļautas trīs jaunas nodaļas – IX.1Sociālā atbalsta pakalpojums, IX.2 Psiho-

loga pakalpojums, IX.3Asistenta pakalpojums –, kurās noteikts pakalpojuma veids, saņemšanas kārtība.
7) Saistošo noteikumu 45.13. punktā tiek precizēti nosacījumi gadījumos par pakalpojuma 

sniegšanas pārtraukšanu vai atteikumu.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3. panta otrā un trešā daļa.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Saistošajos noteikumos minētie pakalpojumi tiks nodrošināti pieejamo budžeta resursu ietvaros.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nemainās.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs A. Felts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI



2017. gada DECEMBRIS 5  DUNDADZNIEKS

Kurzemes reģiona 
deinstitucionalizācijas plānā 
piedāvātie risinājumi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.21
    APSTIPRINĀTI

ar Dundagas novada domes
2017. gada 27. oktobra lēmumu Nr.228

(prot. Nr.12.,10.p.)
“Grozījums Dundagas novada pašvaldības domes

2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11
“Par sabiedrisko kārtību””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43. panta pir-
mās daļas 4. punktu; Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu, 26. panta trešo daļu.

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 
“Par sabiedrisko kārtību” šādu grozījumu:

Papildināt saistošos noteikumus ar 55.1 punktu šādā redakcijā:
“55.1 Par braukšanu, kas nav izpaudusies kā ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, bet 

veikta nepamatoti (bez būtiskas nepieciešamības) un apzināti izdarot ceļu satiksmei netipis-
kas darbības (piemēram, bet ne tikai, braukšana pa ceļu, kādai no riepām zaudējot saķeri ar 
ceļa segumu; riepu izspolēšana uz ceļa ar mehānisko transportlīdzekli; transportlīdzekļa va-
dīšana uz ceļa sānslīdē), izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 50 euro līdz 350 euro.”

Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Dundagas novada pašvaldības domes 2017. gada 27. oktobra

saistošajiem noteikumiem Nr.21
“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 

2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11
“Par sabiedrisko kārtību””

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai noteiktu atbildību par braukšanu, kas nav izpau-

dusies kā ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, bet veikta, nepamatoti (bez nepieciešamības ceļu 
satiksmes drošībai) un apzināti izdarot ceļu satiksmei netipiskus manevrus.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
”Ceļu satiksmes likums” un Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumi Nr.279 “Ceļu satiksmes 

noteikumi” (turpmāk – ceļu satiksmes noteikumi) nosaka ceļu satiksmē atļauto un aizliegto. Tomēr 
normatīvajos aktos nav iespējams paredzēt un sniegt visu iespējamo situāciju detalizētu regulējumu. 
Gadījumos, kad normatīvajā aktā nav iespējams vai nav nepieciešams sniegt augstas detalizācijas re-
gulējumu, izmantojami plašāki jēdzieni, kurus jāprot piemērot.”Ceļu satiksmes likuma” 3. panta otrā 
daļa paredz, ka ceļu satiksmes kārtību Latvijā nosaka Ministru kabinets, apstiprinot ceļu satiksmes 
noteikumus. Tomēr, kā jau minēts, ne “Ceļu satiksmes likums”, ne ceļu satiksmes noteikumi neregulē 
visas iespējamās situācijas. Šo robu ir mēģināts aizpildīt ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
(turpmāk – LPAK) 149.4 panta trīspadsmito daļu, kurā paredzēta atbildība par agresīvu braukšanu. To-
mēr arī LAPK agresīvas braukšanas definīcija sasaistīta ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu.Nereti 
Pašvaldības policija tiek aicināta novērst tādu rīcību kā riepu izspolēšana un transportlīdzekļa vadīšana 
sānslīdē. “Ceļu satiksmes likums” un ceļu satiksmes noteikumi šādu rīcību neregulē un par to nav pare-
dzēta atbildība. Tomēr minētās rīcības nav nepieciešamas tipiskai ceļu satiksmei un noteiktos gadījumos 
rada draudus cilvēku mieram, veselībai un dzīvībai.Ceļu satiksmē piedalās daudzi cilvēki. Ceļu satiksme 
ir potenciāli bīstams process. Šādā procesā nav vēlamas rīcības, kas šo bīstamību paaugstina. Šī iemesla 
dēļ šāda rīcība ir ierobežojama. Līdzšinējie novērojumi liecina, ka minēto rīcību veicēju kultūras līme-
nim atbilstošākais ierobežojošais rīks būtu naudas sods.Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās 
daļas 4. punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību, paredzot 
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos. Kā jau minēts, ne likums, ne 
Ministru kabineta noteikumi neregulē tādas ceļu satiksmes izpausmes kā, piemēram, riepu izspolēšana 
un transportlīdzekļa vadīšana sānslīdē. Drošība uz ceļa ir sabiedriskās drošības sastāvdaļa. Ņemot vērā, 
ka likums un Ministru kabineta noteikumi nepilnīgi regulē sabiedrisko drošību uz ceļiem, bet šāda roba 
atstāšana var radīt būtiskus draudus cilvēku mieram, veselībai un dzīvībai, pašvaldībai ir tiesības izdot 
atbilstoša satura saistošos noteikumus.Ņemot vērā, ka riepu izspolēšana un transportlīdzekļu vadīšana 
sānslīdē ir tikai šā brīža aktualitāte, bet nākotnē tā varētu mainīties, saistošajos noteikumos lietoti plašā-
ki jēdzieni (minot gan arī piemērus) sabiedriskās kārtības uz ceļiem regulēšanai. Saistošajos noteikumos 
noteikta atbildība par nepamatoti un apzināti izdarītu ceļu satiksmei netipisku manevru. Tam noteiktos 
gadījumos atbilstu gan riepu izspolēšana, gan transportlīdzekļa vadīšana sānslīdē, gan braukšana tikai 
uz dažiem riteņiem, gan cita rīcība.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Pieļaujams, ka administratīvo procedūru daudzums pieaugs, jo paplašināsies jautājumu loks, 

par kuriem varēs sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus un pieņemt lēmumus.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs A. Felts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
saņemtu finansējumu, ir nepieciešams nodrošināt tādu prasību un kvalitāšu izpildi, kuras ir būtiskas 
publisko pakalpojumu sniegšanai, bet nebūtiskas (dažreiz pat traucējošas) privātpersonai.Likuma “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26. pants nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var no-
teikt likumā neminētas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, piešķirot vienreizēju pabalstu 
īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Ietekmē.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Neietekmē.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Ietekmē – nepieciešams veikt procedūras un pieņemt lēmumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs A. Felts

Bērnunamos esošie bērni
2016. gada 31. decembrī Kurzemes 

plānošanas reģiona bērnunamos pakal-
pojumus saņēma 146 bērni. Lai attīstītu 
pakalpojumus atbilstoši bērnu vajadzī-
bām un pēc iespējas ģimeniskā vidē, 
Talsu novadā un Liepājā tiks izveidotas 
jauniešu mājas 18 bērniem pusaudžu 
vecumā no 15 līdz 17 gadiem, savukārt 
Ventspilī un Liepājā tiks izveidoti ģime-
niskai videi pietuvināti pakalpojumi 40 
bērniem, tai skaitā bērniem ar funkcio-
nāliem traucējumiem.

Avots: DI plāna 2. redakcija, 
SIA “Safege Baltija”

Bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem (FT)

2017. gada 1. janvārī Kurzemes plā-
nošanas reģionā dzīvoja 1176 bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem, kuriem 
ir noteikta individualitāte un tāpēc ne-
pieciešams atbalsts pēc iespējas tuvāk 
viņu dzīvesvietai, turklāt atbalsts vaja-
dzīgs kā bērnam, tā viņa ģimenei. Kur-
zemes reģiona DI plānā iekļauti risināju-
mi gan jaunu sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu izveidei, gan esošo papla-
šināšanai. Piemēram, Talsu novadā tiks 
veidots “atelpas brīža” pakalpojums 50 
bērnu ar FT vecākiem, savukārt Kuldī-
gas, Aizputes, Saldus novadā un Vents-
pilī tiks uzlabota sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu pieejamība 156 bērniem 
ar FT. 

Avots: DI plāna 2.redakcija, 
SIA “Safege Baltija”

Personām ar garīga 
rakstura traucējumiem (GRT)

2017. gada 1. janvārī Kurzemes 
plānošanas reģionā dzīvoja 3133 per-
sonas, kurām noteikta invaliditāte 
saistībā ar garīgās attīstības traucēju-
miem vai psihiskām saslimšanām. Lai 
nodrošinātu pakalpojumus atbilstoši 
personu ar GRT vajadzībām, Ventspils, 
Dundagas, Talsu, Skrundas, Saldus, Ru-

Šā gada novembrī Kurzemes iedzī-
votājiem tika piedāvāts iepazīties un 
apspriest Kurzemes plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas  plāna (KPR DI 
plāns) 2. redakcijā iekļautos risinājumus 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
labākai pieejamībai.

Saskaņā ar KPR DI plāna mērķi ir 
nepieciešams noteikt Kurzemē īsteno-
jamās rīcības, lai specifiskām iedzīvotāju 
grupām* nodrošinātu viņu vajadzībām 
atbilstošus sociālos pakalpojumus un 
novērstu nokļūšanu institūcijās. 

KPR DI plāna izstrādes laikā SIA “Sa-
fege Baltija” apkopoja statistikas datus 
par mērķa grupu skaitu Kurzemē, tām 
pieejamiem, sabiedrībā balstītiem soci-
āliem pakalpojumiem**, individuālām 
vajadzībām, kā arī veica esošās situāci-
jas analīzi par pakalpojumu sniegšanu 
un infrastruktūras pieejamību, tai skaitā 
par vispārējiem pakalpojumiem. Tāpat 
tika izvērtēta nepieciešamo speciālistu 

pieejamība un analizētas to apmācību 
vajadzības. Vienlaicīgi izstrādes procesā 
notikušas vairākas tikšanās ar pašvaldī-
bām par to iespējām un interesi veidot 
mērķa grupai nepieciešamos sabiedrībā 
balstītus sociālos pakalpojumus. 

KPR DI plāna 2. redakcijā iekļauti 
priekšlikumi jaunas infrastruktūras iz-
veidei vai esošās uzlabošanai (skatīt 
zemāk), lai izveidotu jaunus sociālos pa-
kalpojumus vai uzlabotu to pieejamību 
pašvaldībās. Papildus tam plānā sniegta 
informācija par reģionā nepieciešamo 
speciālistu skaitu un to apmācību va-
jadzībām, kā arī norādīts iespējamais 
pašvaldību sadarbības modelis nepie-
ciešamo pakalpojumu nodrošināšanai 
Kurzemē. Plāns izstrādāts apzinoties, ka 
finansējums visu vēlamo priekšlikumu 
īstenošanai šobrīd nav pietiekams, tāpēc 
tajā iekļauti tie risinājumi, kuriem ir pie-
ejams Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
līdzfinansējums 2014.–2020. gadā. 

KPR DI plānā iekļautie risinājumi 
atbilstoši mērķa grupai

cavas novadā un Liepājā tiks veidoti 
grupu dzīvokļi 85 personām. Veicinot 
jēgpilnas dienas pavadīšanu, Ventspi-
lī, Talsu un Kuldīgas novadā tiks veido-
ti dienas aprūpes centri 121 personai. 
Lai veicinātu personu ar GRT nodarbi-
nātību, Talsu, Kuldīgas, Skrundas, Sal-
dus novadā un Liepājā tiks veidotas 
dažādas specializētās darbnīcas 112 
personām.

Avots: DI plāna 2.redakcija, 
SIA “Safege Baltija”

* Personas ar garīga rakstura trau-
cējumiem (GRT), bērni ar funkcionā-
liem traucējumiem (FT) un bērnuna-
mos esošie bērni.

** Sabiedrībā balstīti sociālie pa-
kalpojumi ir sociālie pakalpojumi (so-
ciālais darbs, karitatīvais sociālais 
darbs, sociālā aprūpe, sociālā rehabi-
litācija vai profesionālā rehabilitācija), 
kas tiek sniegti visiem iedzīvotājiem 
ārpus institūcijām. Piemēram, bērna 
aprūpe audžuģimenē vai dienas cen-
trā, pieaugušo sociālā rehabilitācija 
grupu dzīvokļos vai specializētās darb-
nīcās, sociālais darbs ģimenes atbalsta 
centros.

Informāciju sagatavoja
SIA “Safege Baltija”, 

kurzeme_di@sagefe.lv
 

Kurzemes reģiona deinstitucionali-
zācijas plāns tiek izstrādāts projektā 
“Kurzeme visiem”, kas tiek īstenots 
līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā 

notiekošā deinstitucionalizācijas 
(DI) procesa. 

DI procesa mērķis ir ilgtermiņā radīt 
tādu sociālo pakalpojumu un atbal-
sta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā 

balstītus pakalpojumus un maksimāli 
samazina ilgstošas sociālās aprūpes 

institūcijās esošo personu,
 tostarp bērnu, skaitu. 

Vairāk: www.kurzemevisiem.lv.
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Jau kuro gadu iedegsies sveces
Izkūpēs skuju vīraks…
Un brīdi ap mums
Viss kļūs patiesāks, baltāks un tīrāks.
Un lūgšos:
Noliec zem manas egles
Trīs atslēdziņas:
cilvēka veselībai,
cilvēka laimei,
cilvēka mīlestībai…

(S. More)
Priecīgus Ziemassvētkus 

un laimīgu jauno gadu vēl 
Dundagas Kultūras 

pils kolektīvs

apsv 
priekssed

Kluss... un ieskanas durvis kā vienmēr,
Tik kluss – ka vēlētos apstāties reiz.
Viss kluss. Un, pieverot acis, vien liekas,
Ka klust viss uz šīs pasaules.
Nāk jaunais gads, nāk egļu smarža liega, 
Un viegli baltas pārslas slīd. 
Bet sirdi nevar ieputināt sniegā, 
Tai jāiet lielus sapņus piepildīt. 
Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam
klusumam, aiz kura ir
kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts, kas mums
atkal no jauna jāatrod...

(K. Skalbe)
Ziemassvētki ir laiks, kam līdzi nāk mīlestība, 

labestība, piedošana…
Ikdienas ritumā bieži aizmirstam teikt labus 

vārdus saviem līdzcilvēkiem. Darām savu darbu, 
ejam savu ceļu un šajā tumšajā gada laikā pat 
nepamanām to gaišo, kas mums visapkārt – sve-
ces liesmiņu, cilvēka smaidu, līdzcietību…

Gaidot Ziemassvētkus, izsaku pateicību PII 
“Kurzemīte” visiem darbiniekiem par gadā pa-
veikto. Saliedēts kolektīvs ir īstais spēks, lai kopī-
gais darbs sasniegtu labus rezultātus.

Lai gaišas, labas domas un stipra veselība 
jaunajā 2018. gadā!

 PII “Kurzemīte” vadītāja I. Onzule

Darīt, lai dotu!
Steidzīgais un darbiem bagātais gads nu jau drīz sasveicināsies ar jauno gadu. Arī Līvu savienība steig-

sies pretī savam nākamajam darba cēlienam. 
Līvu savienības saime aizvada ļoti veiksmīgu gadu, soli pa solim radot stabilu mājvietu savai darbībai 

Lībiešu krastā – Mazirbē un Kolkā. Vislielākais gandarījums ir par veiksmīgo EJZF projekta “Līvu tautas 
namam būt!” īstenošanu. Esam izcili atjaunojuši mūsu nama jumta daļu un sarīkojumu zāli, ēkas pamati 
pamazām iegūst sengaidīto aizsardzību pret lietu un vējiem. 

Sakārtots nams un viesmīlīgi ļaudis allaž priecē ciemiņus. Lai gan aizvadītās vasaras saulaino dienu 
daudzums bija rekordzems, šķiet, Mazirbe pamanījās iekārtoties labvēlīgākā laika joslā. Lībiešu tautas 
namā paviesojās gan amatpersonas, Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aldis Felts un 
domes priekšsēdētāja vietnieks Madars Burnevics, gan arī kupls skaits pašmāju un ārvalstu ceļotāju. 

Mūsu nama ciemiņi uzzināja par lībiešu iecerēm tuvākā un tālākā nākotnē, par darbiem, kam nav un 
nebūs gala, par darbīgiem un atsaucīgiem cilvēkiem, par to, cik brīnišķīgi ir dzīvot un radīt Lībiešu krastā. 

Ne cilvēks, ne sabiedriska organizācija vieni nespēj labi paveikt savu darbu bez atbalsta, vienalga, vai 
tas liels vai mazs. Labai domai vajadzīgs iedrošinājums, cerība, ka iecere ies droši tālāk uz labiem darbiem. 

Līvu savienības Ziemassvētku apsveikumā šoreiz sakām sirsnīgu paldies visiem, kuri uzklausa lībiešu 
ieceres, cenšas tās atbalstīt, čakli nāk talkā, ziedo savu laiku un pasaka labu vārdu! Dara, lai dotu!

MĒG TIENNÕM!  MĒS PATEICAMIES! 
Dundagas novada pašvaldībai, visiem tās darbiniekiem – par ieklausīšanos, par padomu, par sapratni, 

par finansiālu atbalstu!
Līvu savienības Mazirbes nodaļas līderiem Maijai un Aldim Kreiceriem!
Mazirbes skolotājai Teiksmai Pobusei – cilvēkam īstajā vietā un īstajā laikā! 
Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam Aldim Pinkenam par atbalstu un nesavtīgu palīdzību lībiešu lietās!
Kolkas lībiešu ansamblim “Laula” un tā vadītājai Dzintrai Tauniņai par skanīgo līdzdalību lībiešu noti-

kumos!
Līvu centram “Kūolka” par nenogurstošu lībiskuma popularizēšanu! 
Kolceniecei, lībiešu kultūrvēstures pētniecei Baibai Šuvcānei par atsaucību un vērtīgo kopdarbu! 
Tikai darot, mēs spēsim dot! Darīsim kopā arī turpmāk!

Līvu savienības vārdā Ieva Ernštreite

Pa tumsas kāpnēm balta svece
Pēc gaismas klusēdama kāpj,
Un pošas līdzi otra, trešā,
Dedz siltu gaismu ceturtā.
Un lūgšana kāpj augšup maiga
Un vijas gaismas vainagā,
Un uzmirdz zvaigznes, uzzied egles
Kā Ziemassvētku pasakā,
Kad zeme saulei pagriež vaigu
Un ziemeļzemē brīnums nāk.
Vēlam jums gaišus un mīlestības pilnus Ziemas-

svētkus, lai jaunais 2018. gads nāk ar patiesu prieka 
dzirksti, veselību, lieliem sapņiem, kuri piepildās, lai 
nezūd apņēmība ikdienā radīt brīnumus!

Paldies novada iedzīvotājiem par lielo atbalstu!  
SIA “Dundagas veselības centrs” saimes vārdā 

valdes priekšsēdētāja Agita Vagenmeistere

Gada nogalē pārdomāsim savus turpmākos plā-
nus un sakoposim spēkus nākamajam gadam, ap-
ņemsimies izdarīt ko labu un strādāsim, lai izdodas 
ieceres īstenot! Sagaidīsim Ziemassvētkus kopā ar 
ģimeni un sev mīļiem un svarīgiem cilvēkiem un dā-
vināsim cits citam mīlestību un gaišas domas

Lai jaunajā gadā viss iecerētais piepildās! 
Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs 

Aldis Pinkens

Lai mēness palīdz smaidīt,
Un zvaigznes ciemos lūgt.
Un jauno gadu gaidot,
Tev laimes nedrīkst trūkt!

Jānis Skujiņš, 
Pašvaldības policijas vadītājs 

Lai zaļās egles sīkstums cerībām
Un sirdī miers, ko Ziemassvētki dod.
Bet vērtības priekš dienām nākamām
Mums pašiem sūrā darbā jāatrod.

Gaišus un bagātus Ziemassvētkus!
Jaunā gadā piepildīt iecerēto, nepazaudēt ie-
gūto, atrast meklēto!

Deputāts Māris Napskis

Lai miers kā mīļi gaidīts viesis ienāk katrās mājās
un gaismas domām klātais ceļš arvien uz augšu vijas!
Gaišu un piepildītu svētku laiku vēl

“Kolkas ūdens”

Tāds savāds mulsums
Ir jūtams gaisā –
Guļ gads pie kājām 
Kā kaķis maisā.
Kāds gan tas būs?
Vai mīļš, vai īdzīgs?
Tas būs kā tu –
Tev ļoti līdzīgs.

(Guntars Račs)
Saviem lasītājiem un ikvie-

nam novada iedzīvotājam vēlam 
sirds siltumu Ziemassvētkos un 
sirds gudrību jaunajam gadam!

Ikdienā un svētkos daudz 
interesantu mirkļu kopā ar labu 
grāmatu!

Dundagas novada 
bibliotekāres

Dūc sniega bites sirmā ozolā
Un sarmas spīguļi gar logu rūtīm palo,
Tik paskaties: pār taviem sapņiem, darbiem
Dievs dāsni debess svecēm mirdzēt liek, 
Lai tici tu, ka jaunā gada takās 
Tev spēks un cerība, un mīlestība būs.

(V. Mežnora)
Sirdssiltus, ģimeniskus Ziemassvētkus un 

svētīgu jauno 2018. gadu!
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Rita Langmane

Gadumija ir laiks, kad atskatāmies ne tikai uz paveikto, bet arī iecerēto 
un nepadarīto. Varbūt esam apņēmušies un solījuši sev vairāk, nekā paši varam 
izdarīt? Zenta Mauriņa teikusi, ka mums tik daudz pieder, cik mēs paši ar savām 
rokām varam nopelnīt, paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu prātu izgudrot, paši 

izdāvāt un beidzot – paši savā sirdī izturēt. Pazuduši esam, 
ja gaidām, lai citi mūs celtu, atzītu, stiprinātu, aizstāvētu un aplaimotu. 

“Dundadznieka” lasītājiem novēlam, lai Ziemassvētki atnes ticību tam, ko visvairāk 
vēlaties, bet jaunajā gadā – lai pašiem pietiek spēka un izturības šo vēlmi piepildīt!

Dundagas novada pašvaldība

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks
Par svecēm, egli un dāvanām,
par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,
dvēselei mācot būt baltai.
Un tad nav svarīgi:
Ir vai nav sniegs,
Jo ceļš atvērts gaišākām domām...

(M. Svīķe)
Lai Ziemassvētku vakars atnāk kluss un mierīgs katrā no mums, 

katrā ģimenē, katrā sētā, katrā kolektīvā, lai tas ienes ticību sev, vi-
siem apkārtējiem un neiespējamajam!

Ziemassvētku gaidīšana ved mūs pretim laikam, kad gribas būt 
labākam, saprotošākam, sagādāt kādam prieku, pārdomāt aizvadī-
to gadu un rast ieceres nākamajam. Jaunajā gadā novēlu katram 
apņemties un īstenot kaut ko labu sev un citiem!

 Reizēm gandarījumam pietiek ar pavisam nenozīmīgiem sa-
sniegumiem, arī ar atbrīvošanos no sev un citiem traucējošiem ie-
radumiem. Vai mums ir nepieciešama smēķēšana, gānīšanās sociā-
lajos tīklos, neuzticēšanās, negausība, intrigas, politiskā apmātība 
vai citas atkarības? Padomājam un izmetam!

Tomēr visvairāk mums novēlu radīt ko patiešām vajadzīgu, sav-
starpēju ieklausīšanos, saprašanos un sadarbību.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts

No visas dzīves paliek pāri tas, ko esam devuši otram cilvēkam. 
(J. Cālītis)

Paldies par sirds siltumu kopā pavadītajos braucienos sakām Ilmā-
ram, Gatim un Edgaram, par labestību Evai. 

Gaišus Ziemassvētkus, kā arī daudz labu darbu 2018. gadā!
Kolkas seniori

Lai Ziemassvētkos ziemas saulgriežu 
zvaigznes nes debesu gaišumu, lai nā-
kamais gads ir bagāts ar labām domām, 
darbīgām dienām un priecīgiem atelpas 
brīžiem! Lai mūsos mājo un valda goda-
prāts un neatlaidīga griba savstarpēji sa-
prasties! Novēlu visiem uzzināt brīnuma 

Debesīs tūkstošiem zvaigžņu,
Tomēr katram vien savu – zvaigzni,
Kas dod cerību, drosmi un prieku,
Zvaigzni, kas sniedz vēstījumu, likteni
Un īsto ceļu sapņa piepildījumam.
Lai jums katram ir sava zvaigznīte!

Deputāts Jānis Mauriņš

Ja tauta kopā neturas kā tauta 
un kā tauta par savu labumu negādā,
tad tā nav tauta, bet palaidniece; 
tāpat kā tāds cilvēks ir palaidnieks,
kas pats par savu labumu negādā.

(Ernests Dinsbergs)
Priecīgus Ziemassvētkus vēl

Kubalu skolas muzeja ļaudis – 
Ivars, Gunta, Dārta

noslēpumu, saprast gaišo domu lidojumu, noķert laimes suņuku 
( 2018. – Suņa gads) aiz astes, dzīvot mīlestībā un noticēt sev un 
citiem!

Lai silti Ziemassvētki un veiksmīgs 2018. gads ikvienam novad-
niekam!

Sociālo lietu, izglītības un kultūras komitejas vadītāja 
Regīna Rūmniece 
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ATKAL MĒS ESAM CEĻĀ
Atkal mēs esam ceļā –
Ceļā uz laimi,
Ceļā uz zvaigznēm,
Ceļā uz cerībām,
Ceļā uz nezināmo,
Ceļā uz prieku,
Ceļā uz labākiem laikiem,
Ceļā uz sapni,
Ceļā uz dzīvi – kāda tā ir.
Un beigu beigās –
Ceļā uz Ziemassvētkiem.
Lai nākamajā gadā netrūkst ce-

rību un prieka! Lai izdodas piepildīt 
gan lielus, gan mazus sapņus! Lai nā-
kamā gada ceļš gandarījuma pilns!

Dundagas novada Sociālā 
dienesta vadītāja Dace Upleja

Visbaltākie sniegi ir tie, 
kas bērnam uz plaukstas krīt.
Un tas jau nekas, ka snieg 
vien šodien, un varbūt vēl rīt.
Vistīrākās domas ir tās,
kas bērna sirsniņā dzīvo.
Mazas rociņas apskauj ziedu, 
un kauslapas sniegpārslu mīļo.
Visbaltākie sniegi ir tie, 
kas mazulim smieties liek.
Visbaltākie esam, kad dodam, 
kaut pašiem daudz nepaliek.

                          (L. Vištarte) 
Skolēnu vecākiem, Dundagas 

novada domes speciālistiem, de-
putātiem, iestāžu darbiniekiem 
un visiem novada iedzīvotājiem 
novēlam priecīgus Ziemassvētkus, 
labiem darbiem un gaišām domām 
piepildītas 2018. gada dienas!

Dundagas vidusskolas 
kolektīvs

Rudens pierimis, lapas nobirušas, ziema sveicina ar pirmajām sniega pārslām. 
Skolā šajā mācību pusgadā atzīmēti Mārtiņi, 1. grupas skolēni bijuši ekskursijā uz 
Ovīšu bāku, Irbenes lokatoru un Ventspili. Valsts svētku pasākumā “izstaigājām” 
visus Latvijas gadalaikus, labākie skolēni saņēma atzinības rakstus. 

Mazirbes skolā saimnieces no skolēnu salasītajām brūklenēm iztecinājušas 
sulu, no kuras pusdienās gatavot saldos ēdienus un dzērienus. Vasarā samarinēti 
gurķi no skolas dārza, zaļumi arī sasaldēti. To visu var gatavu nopirkt veikalā, bet 
tā ir iespēja skolēniem justies atbildīgiem par vidi, kurā katru dienu esam, apgūt 
zināšanas un prasmes par dažādiem lauku darbiem un saprast, no kurienes tas, 
kas ir veikalu plauktos, rodas, un varbūt kādreiz ierīkot savu dārzu. Vai skolēni šīs 
prasmes pielietos savā personīgajā dzīvē? Tā gan būs viņu izvēle, taču viņi ne-
būs “nezinīši”. Būs sapratne par savas apkārtnes sakopšanu: katru rudeni skolēni 
piedalās skolas teritorijas sakopšanā – grābj lapas, sagatavo dārzu ziemai, zīmē, 
gatavo dažādus darbus no koka, rotājumus telpām uz dažādiem svētkiem, sporto, 
iet pastaigās pa mežu un uz jūru. Diemžēl ir absolventi, kuri kaunas par to, ka šeit 
mācījušies. Bet ir absolventi, kuri par iemācītajām prasmēm saka paldies, jo ar 
tām varējuši iegūt darbu arī pilsētā un spēj nodrošināt sevi un savu ģimeni. Svarīgi 
tikai, ko mēs katrs spējam apgūt, paturēt un dzīvē atcerēties un pielietot. Skolēni 
katru dienu maziem soļiem apgūst dažādas lietas, ļoti daudz jāmācās saskarsmes 
prasmes, kas dod iespēju savu dzīvi veidot pozitīvi. 

Skolēnu ģimenēm vēlu Ziemassvētkus un Jaungadu baudīt kopā – kopā cept 
pīrāgus un piparkūkas, kopā aizdegt eglītē sveces, ar sirdi dzirdēt savus bērnus, ļaut 
bērniem būt atbildīgiem un kļūt patstāvīgiem!

Lai Ziemassvētki ir gaiši un priecīgi! Lai jaunajā gadā visiem pietiek prasmes 
vienam otru uzklausīt, sadzirdēt, saprast un būt veiksmīgiem!

Mazirbes internātpamatskolas direktore Ilze Kriķīte

Mākslas skolas audzēkņi iepazīst jūgendstilu
24. oktobrī notika Rīgas paš-

valdības kultūras iestāžu apvie-
nības muzeja “Rīgas Jūgendstila 
centrs” rīkotās Latvijas mākslas 
skolu audzēkņu radošo darbu 
izstādes “Veltījums Rīgai” atklā-
šana, kurā piedalījās arī Dunda-
gas Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņi un skolotāja Sandra 
Dadze. 

Dundagas mākslas skolas au-
dzēkņi konkursam virtuālajā vidē 
‘’Augu motīvi un skulpturālie tēli 
Rīgas jūgendstila arhitektūrā’’ ie-
sniedza sešus darbus, no kuriem 
divu autoru Emīla Nika Mauriņa 
un Melisas Liepas darbi ieguva 
organizatoru atzinību. Pavisam 
konkursā piedalījās 313 skolēni 
no trīsdesmit trim Latvijas māks-
las skolām un trim mākslas stu-
dijām. 

Diena bija piepildīta un 
notikumiem bagāta. Lai iepa-
zītu jūgendstila arhitektūru 
klātienē, skolēni izstaigāja Al-
berta ielu, kas bagātīgi atspo-
guļo šo mākslas virzienu, un 
apmeklēja Rīgas Jūgendstila 
centru, kur bija iespēja iepa-
zīt šo mākslas stilu interaktīvā 
veidā, piemēram, nofotogra-

fēties tā laika kostīmos. Tāpat 
bija iespēja iepazīt Rīgas rāts-
namu (domi). 

Skolēni apskatīja domes sēžu 
zāli, iepazinās ar kaķiem Muri 
un Kuzju, kuri ir pilntiesīgi do-
mes iemītnieki un pat apmeklē 
domes sēdes. Noklausījās Rīgas 
rātsnama zvanu melodijas, kas 
katru stundu atskaņo Raimon-

da Paula melodijas, ko par godu 
Maestro 80 gadu jubilejai ie-
teikuši iedzīvotāji, un iepazina 
Rīgas atslēgas tapšanas vēsturi. 
Atslēga izkalta galvaspilsētas 
810 gadu jubilejas svētku laikā 
no pašu rīdzinieku saziedotām 
atslēgām. Tā veidota no 52 763 
dažādu metālu atslēgām, kas sa-
kausētas vienā. 

Kad tu uzsmaidi savam tuvākajam un piedāvā viņam savu roku un 
ikreiz, kad tu apklusti, lai kādu uzklausītu, iestājas tavi Ziemassvētki. 

(Māte Terēze)
Laiks, kas sniedz mums iespēju apstāties un padomāt par būtisko mūsos 

un mums apkārt. Laiks, kad atskatīties uz aizejošo gadu un sagatavoties nā-
kamajam. 

Rotāsim namus, rotāsim domas. Ar prieku atskatīsimies un ar cerībām 
un apņemšanos sagaidīsim.

Lai balti Ziemassvētki un laimīgs, darbīgs, veselīgs jaunais gads!
Andra Grīvāne, apvienība “Strādāsim kopā!”

Lai jaunais gads sirdī iemet baltu zvaig-
žņu klēpi, kas sniedz brīnumainu spēku!

Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, 
bet spēkus lai atjauno tuvu un mīļu cilvē-
ku klātbūtne!

Sirsnīgus svētkus!
Brīvā laika pavadīšanas centra 

vadītāja, deputāte Tamāra Kaudze

Vienu miljardu skaistu dienu
Un lai neviens tevi nekad neatstāj vienu!

(M. Freimanis)
Bāriņtiesa novēl gada nogalei un 
jaunajam gadam – prieku dzīvot!

Le joune gade vises lietes
Mums sanāk tikai meisterstiķ!
Le tūrist pulk i vises vietes,
Un sainkem ķeše krietans piķs! 
Rittig lāb nākamgād! 
Vòndzist Ūdtāigastõ!

Tūrist centars

Lai izdodas it viss, ko dzīvē darāt,
Un veiksmes jūrai neredzams ir krasts.             

(A. Andrejeva)
Kolkas senioru apvienība “Sarma” Ziemassvētku laikā novēl gai-

šumu sirdī un izdošanos visos ieplānotajos darbos Dundagas novada 
pašvaldības deputātiem, Kultūras pils darbiniecēm, kā arī mūsu atbals-
tītājiem: SIA “Līcis–93” un Regīnai Rūmniecei, SIA “Kolkasrags” rīkotāj-
direktoram Jānim Dambītim, “Stūrīšu–Branku” saimniekiem Guntai un 
Igoram Ginteriem. 

Biedrība “Latvijas tekstil-
mozaīka” sadarbībā ar Vācijas 
tekstilmozaīkas ģildi un Šveices 
“Berninu” organizēja starptau-
tisku tekstilmozaīkas konkursu 
bērniem un jauniešiem “Mans 
dārziņš”. Konkursa mērķis bija 
popularizēt rokdarbu daudzvei-
dību, tekstilmozaīkas tehniku 
pielietojumu un interesantu 
tekstila izstrādājumu izgatavo-
šanu mācību iestādēs, radīt sko-
lēniem iespēju radoši izpausties 
dažādās tekstilmozaīkas un rok-
darbu tehnikās, kā arī veicināt 
skolēnu izpratni par tekstilmo-
zaīkas daudzveidību un pielieto-
jumu. 

Konkursā piedalījās Vācijas, 
Krievijas, Austrijas, Slovākijas, 
Čehijas un Latvijas vispārizglīto-
jošo skolu, arodskolu, mākslas 
skolu, skolēnu interešu centru 
un citu izglītības iestāžu audzēk-
ņi vecumā no 7 līdz 18 gadiem.  
Konkursa darbus vērtēja bied-
rības “Latvijas tekstilmozaīka” 

Prieks un lepnums: esam laureātu vidū!

valdes apstiprināta neatkarīga 
žūrija. 

Arī mēs varējām piedalīties 
konkursā, jo skolā ir atbilstošs 
materiāli tehniskais aprīko-
jums – šujmašīnas. Un skolotāja 
Sandra Dadze ir iemācījusi ne ti-
kai meitenēm, bet arī puišiem ar 
tām strādāt. Prieks un lepnums 
– esam laureātu vidū! 

No Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolas konkursam ie-
sniegtajiem darbiem divi ir lau-
reātu vidū un saņem diplomus 

– Inesei Rozenbergai 2. vieta un 
Tīnai Tālbergai 3. vieta!

Konkursā piedalījās arī Emīls 
Niks Mauriņš, Krists Napskis, 
Kārlis Ģērmanis, Melisa Liepa un 
Kristīne Reinholde.

Konkursa darbu izstāde tika 
eksponēta katrā dalībvalstī. 
Latvijā izstāde bija aplūkojama 
Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” 
festivāla “Latvijas tekstilmozaīka 
2017” laikā – augustā un sep-
tembrī.

Apsveicam konkursa laureā-
tus un skolotāju Sandru Dadzi, 
kas sagatavoja audzēkņus kon-
kursam un ieguldīja lielu darbu, 
lai noformētu tekstilmozaīkas 
atbilstoši konkursa darbu ie-
sniegšanas noteikumiem.

DMMS direktores 
vietniece mācību darbā 

Linda Celma

P.S. Esiet vērīgi un atrodiet 
Prāgas izstādes stendos arī 
mūsu audzēkņu darbus!

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” paziņojums

PROJEKTS

Biedrība “Ziemeļkurzemes biz-
nesa asociācija” izsludina atklāta 
konkursa projektu iesniegumu pie-
ņemšanas 4. kārtu Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2. “Darbību īs-
tenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratē-
ģiju” aktivitātēs: 19.2.1. “Vietējās 
ekonomikas stiprināšanas iniciatī-
vas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņem-
šana: no 2017. gada 15. decembra 
līdz 2018. gada 15. janvārim.

Sludinājuma kopsumma: 
149 207,70 EUR.

Projektu darbības teritorija: 
Dundagas novads, Ventspils no-
vads un Talsu novada Īves, Lubes 
un Valdgales pagasts.

Projektu īstenošanas termiņš: 
infrastruktūras (būvniecības) pro-
jektiem – 2 gadi, pārējiem pro-
jektiem – 1 gads no LAD lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnie-
guma apstiprināšanu.

Vairāk informācijas par projekta 
dokumentāciju un vērtēšanas kritē-
rijiem www.ziemelkurzeme.lv.

Kontaktperosnas: 
koor di nato re Gunta Abaja, 
telefons 29172814, 
epasts zba@dundaga.lv; 
konsultante Evita Roģe, 
telefons 29295234, 
epasts evita.roge@ventspilsnd.lv.

Biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” koordinatore

Gunta Abaja

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS



Dundagā top atpūtas vieta dabā 

Atjaunots Dundagas luterāņu baznīcas grīdas segums 

Latvijas un Igaunijas pārrobežu 
projektā “UNESCO – Tourism” 
Dundagas novadā turpinās tūrisma 
uzņēmēju – pakalpojuma 
sniedzēju praktiskie semināri par 
tūrisma maršruta izstrādi

Vīdalnieki Latvijas simtgadei

PROJEKTI
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Šā gada 7. novembrī praktiskā 
seminārā Dundagas un Ventspils 
novada tūrisma uzņēmēji apmek-
lēja vairākus tūrisma pakalpoju-
mu sniedzējus Ventspils, Alsungas 
un Kuldīgas novadā, kur piedalījās 
praktiskās nodarbībās un iepa-
zinās ar suitu piedāvājumu. Se-
minārā piedalījās tūrisma jomas 
pakalpojumu sniedzēji, lībiešu 
organizācijas pārstāvji, Tūrisma 
informācijas centra pārstāve, 
LLTA “Lauku ceļotājs” pārstāve un 
“UNESCO – Tourism” Dundagas 
novada projekta vadītāja.

Semināra dalībnieki no Kolkas 
devās uz Jūrkalni. Pirmais praktis-
kā semināra apskates objekts bija 
viesu nams “Imantas”, kas atro-
das vecās Labraga muižas teritori-
jā, Rīvas upes ielejas stāvajā kras-
tā. Ingus Antanovičs pastāstīja par 
viesu nama vēsturi un piedāvāju-
miem. Bez jau ierastā piedāvāju-
ma viesiem ir iespēja rudens pusē 
jūrā ķert butes, bet no novembra 
līdz janvāra beigām klienti var pie-
dalīties licencētā nēģu zvejā Rīvas 
upē ar sekojošu nēģu cepšanu un 
ēšanu.

Otrs apskates objekts bija 
Alsungā, kur dalībniekiem bija 
jāveic praktisks uzdevums Mež-
vidu labirintā. Daiga Kalniņa ar 
ģimeni šeit ir izveidojusi Latvijā 
lielāko labirintu, kurā var izstaigāt 
kādu no tematiskajiem līkločiem. 
Interesants stāstījums bija par 
to, kā gada laikā var izveidot ļoti 
pievilcīgu tūrisma piedāvājumu, 
sasaistot informācijas un dažādu 
zinātņu apguvi ar izklaidi. 

Alsungas novada “sarkanās 
skolas” ēkā semināra dalībnie-
kiem notika Rutas Sokolovskas 
prezentācija par sklandraušu cep-
šanu pēc senas suitu receptes. 
Šajā pašā ēkā atrodas arī Alsungas 
muzejs, un muzeja vadītāja Inga 
Bredovska iepazīstināja ar muzeju 
un demonstrēja suitu tautastēr-
pu, trako drānu, ragu lakatu, ko-
šās zeķes un varenās saktas. 

Semināra dalībniekiem tika 
prezentēta radošā darbnīca – aus-
tuve, kurā Dace Martinova iepa-
zīstināja ar austuves darbību un 
informēja par arvien pieaugošo 
tūristu plūsmu, uzsverot, ka ar-
vien vairāk cilvēku vēlas izzināt 
senās amatu prasmes, tai skaitā 
aušanu. Keramikas darbnīcu pre-
zentēja Vija Bikste.

Šajā ēkā iepazinām arī Natāli-
jas Rutules tūrisma piedāvājumu 
– meistarklases “Skaistumam un 
veselībai”. Tas ir interesants tūris-
ma piedāvājums meditācijai, sevis 
izzināšanai. Šeit iespējams doties 
arī vietējo dabas ainavu izzināša-
nas pārgājienos.

Suitu amatniecības un kultū-
ras telpā “Suitu rija”, kuru vada 
Inga ŠēnaLaizāne mūs iepazīsti-

nāja ar vairākiem tūrisma pakal-
pojumu piedāvājumiem. “Suitu 
rija” ir radošā darbnīca un tautas-
tērpu radīšanas vieta.

Spēlmaņu krogā, kas atrodas 
pašā Alsungas centrā, semināra 
dalībniekiem notika praktiska no-
darbība – tapa pusdienas, kurās 
gatavojām ķiļķenus, ko vārījām žā-
vētas gaļas buljonā uz ugunskura. 
Kroga saimniece Mairita Slavinska 
un semināra dalībnieki paši sarū-
pēja īsteni suitisku ēdienu.

Gudeniekos apskatījām Basu 
tautas namu, iepazinām nama un 
ciema vēsturi.  Mums stāstīja par 
iecerēm un tautas namam pare-
dzētajām investīcijām projektā 
“UNESCO – Tourism”.

Semināru noslēdzām Kuldī-
gas novada Maras muižā ar šīs 
vēsturiskās un omulīgās vietas 
iepazīšanu. Saimniece Ilga Pran-
čaHartingera dalījās savā tūris-
ma pakalpojumu sniegšanas pie-
redzē.

LLTA “Lauku ceļotājs” pārstā-
ve Katrīna Seržante stāstīja par 
idejām, kā tūrisma uzņēmējiem, 
savstarpēji sadarbojoties, izvei-
dot kopēju tūrisma piedāvājumu, 
kā arī iepazīstināja ar grozījumiem 
likumdošanā saistībā ar komplek-
so pakalpojumu precizēšanu.

Pēc semināra dalībnieki at-
zina, ka iegūtā pieredze palīdzēs 
tūrisma uzņēmējiem veidot ciešā-
ku sadarbību. Šādi praktiski semi-
nāri ir vērtīgi, lai iepazītu projekta 
partneru un kaimiņu, suitu uzņē-
mēju, piedāvāto. Suitu novads 
un Lībiešu krasts Latvijā pārstāv 
unikālu dzīvu kultūru, kuras tra-
dīcijas joprojām caurvij vietējo 
iedzīvotāju ikdienu, tādēļ šāds 
praktiskais seminārs dod iespēju 
salīdzināt tūrisma piedāvājumus 
un veidot sadarbības tīklu, nodro-
šinot kompleksu tūrisma piedāvā-
jumu. Ar tūrisma palīdzību varam 
novērst šo unikālo kultūras vērtī-
bu izolēšanos šaurās kopienās, tā 
vietā piesaistot jaunus interesen-
tus un iespējamos tradīciju pār-
mantotājus.  

Praktiskās nodarbības tika or-
ganizētas Igaunijas–Latvijas prog-
rammas projektā “Mazo etnisko 
kultūrtelpu attīstība un populari-
zēšana kā tūrisma galamērķis”.

Augstākminētā publikācija 
atspoguļo autora viedokli, un 
Igaunijas–Latvijas programmas 
vadošā iestāde neatbild par tajā 
ietvertās informācijas iespējamo 
izmantošanu.

Projekta “UNESCO – 
Tourism” Dundagas novada  

projekta vadītāja 
Ilze Šteine

Pabeigta projekta “Dundagas luterāņu baznīcas pie-
ejamība sabiedrībai: 250+” īstenošana. Izbūvēts baznīcas 
zāles un torņa priekštelpas grīdas flīžu segums. Flīzējuma 
skices izstrādājis SIA “Pastorāts”, balstoties uz baznīcas 
lūgšanu zāles rekonstrukcijas projektu. Darbus veica SIA 
“R.A.Kaspari”. 

Projekts īstenots ES Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstī-
bas iniciatīvas”.

Projekta mērķis ir veicināt valsts kultūras pieminekļa 
Dundagas luterāņu baznīca ilgtspējīgu un mūsdienīgu iz-
mantošanu, paaugstinot plašai sabiedrībai un tūristiem 
piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Īstenošana uzsākta ēkas 
pastāvēšanas 250. gadā.

Projekta atbalstam tika organizēta arī ziedojumu ak-
cija “Vieta, kur stāvēt”. Paldies visiem, kuri tajā piedalījās! 

Dundagas ev. lut. draudzes projektu koordinatore 
Alanda Pūliņa

Kolkas katoļu baznīcai jubilejas gadā jauna grīda 

Turpinot iepriekšējos gados iesāktos baznīcas lab-
iekārtošanas darbus, Kolkas katoļu draudze īstenojusi 
projektu “Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas ka-
toļu baznīcas grīdas seguma nomaiņa. II posms”.

Projekta mērķis bija veikt Kolkas katoļu baznīcas bo-
jātās dēļu grīdas seguma maiņu baznīcas sakrālajā telpā 

un sakristejā. Projekta I kārtā 2016. gada rudenī jau 
bija veikta vecās koka grīdas demontāža, ieklāti hid-
roizolācijas un siltumizolācijas materiāli un izveidots 
betona slānis, kas gadu kalpoja kā baznīcas pagaidu 
grīdas segums.

Šogad, saņemot Dundagas novada pašvaldības 
atbalstu vietējo iniciatīvu projektu konkursā, drau-
dze varēja īstenot projekta II posmu un uz iepriekš 
nostiprinātās betona pamatnes ieklāt jaunu, kvali-
tatīvu dēļu grīdas virskārtu. Grīdas nomaiņa un silti-
nāšana ir nozīmīgs solis guļbūves ēkas saglabāšanā 
un renovācijā, lai to pasargātu no mitruma un koro-
zijas ietekmes. Jaunās dēļu grīdas ielikšanas darbi 
tika uzsākti septembra otrajā pusē, paveikti pašu 
spēkiem un pabeigti līdz 1. oktobrim, lai atjauno-
tajā izskatā varētu svinēt baznīcas iesvētīšanas ga-
dadienu.

Kolkas katoļu draudzei šis ir 25. jubilejas gads, un 
oktobrī arī apritēja 20 gadi, kopš senā guļbūves baz-
nīca pārvesta uz Kolku un iesvētīta Dievmātes Jūras 
Zvaigznes godam. Dubulto jubileju draudze atzīmēja 
1. oktobrī ar svinīgu svētku dievkalpojumu, ko vadīja 
Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins.

Vislielākā pateicība draudzei un visiem ziedotā-
jiem, kas palīdz uzturēt Kolkas katoļu dievnamu un 
veikt nepieciešamos ēkas renovācijas darbus. Paldies 
Dundagas novada pašvaldībai par iespēju jau trešo 
gadu piedalīties vietējo iniciatīvu projektu konkursā 
un saņemto atbalstu!

Ivo Bordjugs

Šoruden biedrība “Dundangas 
sendienas” sāka realizēt projektu 
“Publiskas atpūtas un maltītes ietu-
rēšanas vietas dabā labiekārtošana 
dārzkopības sabiedrības “Ievlejas” 
teritorijā Dundagā, 1. kārta”.

Projekta pirmajā kārtā tika izvei-
dots 7m X 5m liels atpūtas laukums. 
Lai laukumu izveidotu, bija nepiecie-

šams veikt zemes virskārtas norakša-
nu un izlīdzināšanu; grants un smilts 
maisījuma ieklāšanu laukumā; lauku-
ma malu nostiprināšanu ar apmalēm 
un ugunskura vietas izveidošanu. 
Plānots, ka nākamgad vietas labiekār-
tošana turpināsies, ierīkojot galdu un 
soliņus, izveidojot taciņas un veicot 
citus labiekārtošanas darbus.  

Projekta finansējums iegūts, 
biedrībai piedaloties Dundagas no-
vada pašvaldības projektu konkursā 
“Atbalsts vietējo iniciatīvu projek-
tiem”.  Projekta pirmās kārtas iz-
maksas ir 977,68 eiro.

Biedrības “Dundangas 
sendienas” priekšsēdētāja 

Gundega Lapiņa

11. novembrī, Lāčplēša dienā, 
Vīdalē notika projekta “Vīdalnieki 
Latvijas simtgadei” noslēguma pa-
sākums – Latvijas karoga pacelša-
na. Projekta ietvaros tika iegādāts 
karoga masts, karogs un lielie puķu 
podi.

Uz pasākumu vīdalnieki iera-
dās ar liesmojošām lāpām, karo-
giem, svētku noskaņā. Majestā-
tiski pacēlās Latvijas sarkanbaltais 
karogs Vīdales centra laukumā. 

Karoga pacelšana tika uzticēta se-
nas Vīdales dzimtas pārstāvim Ju-
rim Bolšingam. Ar mums kopā bija 
arī pašvaldības vadītājs Aldis Felts, 
kurš teica īsu uzrunu vīdalniekiem, 
un viņa vietnieks Madars Burne-
vics.

Šis ir jau trešais projekts, kuru 
realizē biedrība “Visvīdale”. Pama-
zām, īstenojot nelielus projektus, 
Vīdale pārvēršas. Nākamais pro-
jekts (LEADER projekts) jau būs 

daudz nopietnāks. Pārvērtības 
gaida Vīdales saieta nama (Vīdales 
skolas) dārzs.

Priecē, ka vīdalnieki kopj savas 
sētas. Bet mums jāsaprot, ka mēs 
nedzīvojam tikai savā sētā. Mēs 
dzīvojam ciemā, kuru sauc par Vī-
dali. Būsim visi kopā, piedalīsimies 
talkās, rūpēsimies par jau sakopto! 
Būsim lepni par savu ciemu!

Biedrības grāmatvede 
Janīna Grīnvalde

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS
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Deputātu pieņemšanas laiki 
GUNĀRS KRISTIŅŠ
Apvienība: “Mūsu cilvēkiem”
Dalība domes komitejās: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komi-
teja, Finanšu komiteja
E-pasts: gunars.kristins@dundaga.lv 
Tālrunis: 26556675
Pieņemšanas laiks: katra mēneša otrajā piektdienā no 11.00 līdz 12.00 
novada domē, Pils ielā 5–1, Dundagā.

JĀNIS MAURIŅŠ
Apvienība: “Mūsu cilvēkiem”
Dalība domes komitejās: Attīstības un plānošanas komiteja 
(vadītāja vietnieks) 
E-pasts: janis.maurins@dundaga.lv 
Tālrunis: 29494465
Pieņemšanas laiks: katra mēneša ceturtajā piektdienā no 12.00 līdz 
13.00 domē, Pils ielā 5–1, Dundagā.

MĀRIS NAPSKIS
Apvienība: “Mūsu cilvēkiem”
Dalība domes komitejās: Attīstības un plānošanas komiteja (vadītājs), 
Finanšu komiteja
E-pasts: maris.napskis@dundaga.lv 
Tālrunis: 26381082
Pieņemšanas laiks: katra mēneša otrajā piektdienā no 17.00 līdz 18.00 
Kultūras pilī, Pils ielā 14.

REGĪNA RŪMNIECE
Apvienība: “Mūsu cilvēkiem”
Dalība domes komitejās: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komi-
teja (vadītāja), Finanšu komiteja
E-pasts: regina.rumniece@dundaga.lv 
Tālrunis: 29455666
Pieņemšanas laiks: katra mēneša otrajā piektdienā no 11.00 līdz 12.00 
novada domē, Pils ielā 5–1, Dundagā.

ANDRA GRĪVĀNE
Apvienība “Strādāsim kopā!” 
Dalība domes komitejās: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komi-
teja (vadītāja vietniece), Finanšu komiteja
E-pasts: andra.grivane@dundaga.lv
Tālrunis: 26181036
Pieņemšanas laiks: katra mēneša otrajā piektdienā no 10.00 līdz 11.30. 
Dundagas vidusskolā, Talsu ielā 18, Dundagā.

VILNIS SKUJA
Apvienība “Strādāsim kopā!” 
Dalība domes komitejās: Attīstības un plānošanas komiteja, Finanšu 
komiteja
Tālrunis: 29365230
Pieņemšanas laiks: katra mēneša ceturtajā piektdienā no 9.00 līdz 
10.00 novada domē, Pils ielā 5–1, Dundagā.

TAMĀRA KAUDZE
Apvienība “Strādāsim kopā!” 
Dalība domes komitejās: Attīstības un plānošanas komiteja
E-pasts: tamara.kaudze@dundaga.lv
Tālrunis: 29191969
Pieņemšanas laiks: katra mēneša otrajā pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 
novada domē, Pils ielā 5–1, Dundagā.

MADARS BURNEVICS, 
domes priekšsēdētāja vietnieks
Apvienība “Mūsu novadam”
Dalība domes komitejās: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komi-
teja, Finanšu komiteja (vadītāja vietnieks)
E-pasts: madars.burnevics@dundaga.lv
Tālrunis: 26131091
Pieņemšanas laiks: katra mēneša pēdējā piektdienā no 9.00 līdz 10.00 
novada domē, Pils ielā 5-1, Dundagā.

Pašvaldības zemes nomniekiem un dzīvokļu īrniekiem

Pārdod pašvaldības īpašumus 

Sanāksme par vēja parkiem Dundagas novadā 

Dundagas novada pašvaldība 
mutiskā izsolē 2018. gada 9. janvā-
rī pašvaldības administratīvajā ēkā 
Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas 
pagastā, Dundagas novadā, ar aug-
šupejošu soli pārdod divus nekus-
tamos īpašumus ar dzīvojamo māju 
apbūves tiesībām Dundagas ciemā:

Dārza iela 4 (kadastra 
Nr.88500200274), platība 0,8597 
ha; izsole plkst. 14.30, sākumce-
na 6400,00 eiro, nodrošinājums 
640,00 eiro;

Pils iela 11 E (kadastra 
Nr.88500200528) platība 0,2832 
ha; izsole plkst. 15.00, sākumce-
na 2750,00 eiro, nodrošinājums 

275,00 eiro.
Pieteikums dalībai izsolē jāie-

sniedz līdz 2018. gada 9. janvārim 
plkst. 12.00 darba laikā Dundagas 
novada pašvaldības administratīvajā 
ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, 
pa pastu, vai jānosūta elektroniski 
parakstīts epastā dome@dundaga.
lv. Nodrošinājums jāiemaksā paš-
valdības (reģ. Nr.90009115209) 
norēķinu kontā A/S “Swedbank”, 
bankas kods: HABALV22, konts: 
LV72 HABA0551025898982 
vai A/S “Citadele banka”, ban-
kas kods: PARXLV22, konts: 
LV65PARX0007506490002. Mak-
sājuma mērķī jānorāda, ka maksā 

nodrošinājumu un par kuru īpašu-
mu to maksā. Nekustamā īpašuma 
Dārza iela 4 nosolīto cenu, atrēķi-
not jau iemaksāto nodrošinājumu, 
var samaksāt piecu gadu laikā pēc 
pirkuma līguma parakstīšanas vai 
ātrāk. Nekustamā īpašuma Pils iela 
11E nosolītā cena, atrēķinot iemak-
sāto nodrošinājumu, jāsamaksā 
sešu mēnešu laikā pēc pirkuma līgu-
ma parakstīšanas. Personu ar pirm-
pirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu 
nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš 
vienojoties pa tālruni 29419195. Ar 
izsoles noteikumiem var iepazīties 
pašvaldības vietnē www.dundaga.
lv, sadaļā “Pašvaldība/Izsoles un 
noma”, vai uzzināt, zvanot pa tālru-
ni 63237856.

Tuvojas kalendārā gada beigas 
un jauna gada sākums. Ir laiks vērst 
uzmanību un pārskatīt noslēgto 
īres/nomas tiesību līgumu termiņus 
par Dundagas novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu lietošanu.

Pēc likuma, ar dienu, kad paš-
valdības nekustamais īpašums ir iz-
nomāts/izīrēts, par to jāsāk maksāt 
nekustamā īpašuma nodoklis, un 
to aprēķina nomniekam/īrniekam. 
Nomas/īres maksas rēķins un ne-
kustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas paziņojums tiek nosūtīts 
nomniekam/īrniekam atsevišķos 
rēķinos.

Nomniekiem, kuriem zemes 
nomas tiesības iegūtas izsoles rezul-
tātā un ir beidzies nomas tiesību lī-
gums, jāseko līdzi publiski izvietota-
jai informācijai, kad izsolē atkal tiks 
piedāvātas pašvaldības nekustamā 
īpašuma nomas tiesības, un jāpie-
sakās, iesniedzot iesniegumu.

Nomniekiem, kuriem zeme pie-
šķirta lietošanā privatizācijas laikā 
un tā nav privatizēta, bet par tās 
lietošanu noslēgts nomas tiesību 
līgums un nomas tiesību līgums ir 

beidzies, saskaņā ar likumu ir tiesī-
bas pagarināt zemes nomas līgumu 
(nomas pirmtiesības). Sava vēlme 
pagarināt nomas līgumu jāizsaka, 
iesniedzot iesniegumu. Nomniekam 
ar nomas pirmtiesībām saglabājas 
tiesības izpirkt zemi (pirmpirkuma 
tiesības). Zemes sākuma cena tiek 
noteikta pēc sertificēta vērtētāja 
vērtējuma. Ja nomnieks nav izteicis 
vēlmi pagarināt zemes nomas tie-
sību līgumu, pašvaldībai ir tiesības 
izsludināt nomas tiesību izsoli uz šo 
zemi.

Īrniekiem, kuriem tiek izīrē-
ti pašvaldības dzīvokļi kā sociālā 
palīdzība un beidzies īres tiesību 
līgums, jāiesniedz dokumenti, kuri 
saskaņā ar likumu un pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem aplieci-
na, ka personai ir jāsniedz palīdzība 
dzīvokļa jautājuma risināšanā. Ja 
personas dzīves apstākļi ir mainī-
jušies un zudis statuss, kas nosaka, 
ka pašvaldībai jāsniedz palīdzība, 
personai dzīvoklis jāatbrīvo, lai to 
varētu piešķirt citām personām, ku-
ras reģistrētas palīdzības sniegšanas 
reģistrā.

Īrniekiem, kuriem dzīvoklis 
piešķirts lietošanā privatizācijas 
laikā un tas nav privatizēts, bet par 
tā lietošanu noslēgts īres tiesību 
līgums, saglabājas tiesības izpirkt 
dzīvokli (pirmpirkuma tiesība). 
Dzīvokļa sākuma cena tiek noteik-
ta pēc sertificēta vērtētāja vērtēju-
ma.

Iesniegumi iesniedzami Dunda-
gas novada pašvaldības kancelejā, 
sūtāmi pa pastu uz adresi: Pils ielā 
5, Dundagā, vai elektroniski uz ad-
resi: dome@dundaga.lv (elektro-
niski parakstītu), kā arī iesniedzami 
personīgi Kolkas pagasta pārvaldē 
“Brigas”, Kolkā.

Informāciju par brīvi pieejamām 
zemes nomas tiesībām pašvaldī-
ba izvieto informatīvajā izdevumā 
“Dundadznieks”, mājaslapā www.
dundaga.lv, kā arī ziņojumos uz in-
formatīviem stendiem pašvaldības 
telpās.  

Neskaidrību gadījumā lūgums 
sazināties ar Dundagas novada 
pašvaldību pa tālruni 63237857 un 
28693477 vai rakstīt epastu uz ad-
resi: attistibas.nodala@dundaga.lv.

30. novembrī Dundagas pils 
mazajā zālē notika sanāksme, kurā 
izskatīja jautājumu par vēja parkiem 
Dundagas novadā. Sapulcē piedalī-
jās SIA “Eolus” pārstāvis Gatis Gal-
viņš, domes deputāti, Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītājs Lauris 
Laicāns. Iedzīvotāju interese par šo 
jautājumu bija liela, jo sanāksmē 
piedalījās vairāk nekā sešdesmit in-
teresentu. 

Šis jautājums ir aktualizējies, jo 
pašlaik notiek Dundagas novada te-
ritorijas plānojuma izstrāde un paš-
valdība vairākkārt no iedzīvotājiem 
ir saņēmusi iesniegumus ar lūgumu 
teritorijas plānojumā palielināt at-
tālumu no viensētām līdz vēja par-
kiem.

Pirmo lēmumu par vēja elek-
trostaciju parku iespējamo izveidi 
Dundagas novadā deputāti pieņē-
ma jau 2008. gadā, bet nākamais 
lēmums tapa 2015.  gadā. 

SIA “Eolus” Dundagas novadā 
plāno būvēt vēja elektrostaciju par-
kus “Oši” un “Valpene”. Vēja parkā 
“Oši” plānots uzstādīt ne vairāk kā 
sešas vēja elektrostacijas ar parka 
kopējo ražošanas jaudu līdz 24 MW, 
savukārt vēja elektrostaciju parkā 
“Valpene” plānots uzstādīt ne vai-
rāk kā 21 vēja elektrostaciju ar parka 
kopējo ražošanas jaudu līdz 84 MW. 

Abos vēja parkos vienlaikus ar plā-
noto vēja elektrostaciju uzstādīšanu 
ir paredzēts izbūvēt to uzstādīšanai 
un ekspluatācijai nepieciešamo in-
frastruktūru – pievedceļus, lauku-
mus, enerģijas pārvades un teleko-
munikāciju līnijas.

Ministru kabineta noteikumi 
Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plāno-
šanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” paredz, ka, plānojot 
vēja elektrostaciju izvietojumu, 
kuru jauda ir lielāka par 20 kW, no 
lauku teritorijā esošām dzīvojamām 
mājām vēja elektrostacijas izvieto 
ne tuvāk par 500 m, savukārt vēja 
parku ne tuvāk par attālumu, kas ir 
piecas reizes lielāks nekā vēja elek-
trostacijas maksimālais augstums.

Iedzīvotāji lūdz teritorijas plā-
nojumā noteikt ierobežojumu, kas 
nosaka, ka no lauku teritorijā eso-
šām dzīvojamām mājām vēja elek-
trostacijas izvieto ne tuvāk par 2 
km. Tomēr maksimālais iespējamais 
attālums, kas neskartu apdzīvotās 
teritorijas ir 1,5 km. 

Izveidojot vēja elektrostaciju 
parkus, jārēķinās ne tikai ar iedzīvo-
tāju interesēm, bet ir ļoti daudz ie-
robežojumu arī no dabas aizsardzī-
bas viedokļa. Vēja parkus var veidot 
tikai tādās vietās, kur neatrodas no-
zīmīgi biotopi un mikroliegumi, un 

šādu vietu mūsu novadā ir ļoti maz. 
Pašlaik vēja elektrostaciju parku 

izveidošana ir tikai ieceres līmenī, 
un idejas attīstītājam SIA “Eolus” jā-
veic vairāki priekšizpētes darbi, kas 
noslēgsies ar ietekmes uz vidi no-
vērtējumu, kurā tiks sniegtas atbil-
des uz iedzīvotājus satraucošajiem 
jautājumiem par ietekmi uz veselī-
bu, par trokšņu līmeni u.c.  

Iedzīvotāji no SIA “Eolus” pār-
stāvja vēlējās saņemt skaidru atbildi 
uz jautājumu, kāds konkrēti būs la-
bums iedzīvotājiem un pašvaldībai. 
Tomēr konkrētas atbildes netika 
sniegtas, vien atsauces uz citu valstu 
pieredzi un veiktajiem pētījumiem. 
Kā iespējamo labumu novada sa-
biedrībai Gatis Galviņš minēja sa-
biedriskā labuma fonda izveidoša-
nu, kurā katru gadu varētu ieskaitīt 
ap 50 000 eiro vietējās sabiedrības 
mērķu īstenošanai. 

Pašlaik notiek teritoriju, kurās 
varētu tikt izvietotas vēja turbīnas, 
ietekmes uz vidi novērtējums. Ar 
tā rezultātiem tiks iepazīstināta gan 
sabiedrība, gan deputāti, un tikai 
tad, ja tas būs pozitīvs, varēs lemt 
par tālāku vēja parku attīstību Dun-
dagas novadā. Šis jautājums, būt vai 
nebūt vēja parkiem Dundagas no-
vadā, būs jāizlemj deputātiem.  

Inguna Pekmane

PAŠVALDĪBĀ

Dundagas novada pašvaldī-
ba mutiskā izsolē 2018. gada 9. 
janvārī pašvaldības administratī-
vajā ēkā Pils ielā 5–1, Dundagā, 
Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā, ar augšupejošu soli iz-
sola cirsmas īpašumā “Ošlejas”, 
Dundagas pagastā, kadastra nu-
murs 88500100067. Cirsmu iz-
sole – plkst. 14.00, sākumcena 
– 24 730,00 eiro, nodrošinājums 
– 2473,00 eiro. 

Pieteikums dalībai izsolē jā-
iesniedz līdz 2018. gada 9. jan-
vārim plkst. 12.00 darba laikā 
Dundagas novada pašvaldības 
administratīvajā ēkā, nogādājot 
personīgi, ar kurjeru, pa pastu, 
vai jānosūta elektroniski paraks-

tīts epastā dome@dundaga.lv. 
Nodrošinājums jāiemaksā paš-
valdības (reģ. Nr.90009115209) 
norēķinu kontā A/S “Swedbank”, 
bankas kods: HABALV22, konts: 
LV72 HABA0551025898982 vai 
A/S “Citadele banka”, bankas 
kods: PARXLV22, konts: LV65 
PARX0007506490002. Maksā-
juma mērķī jānorāda – “Nodro-
šinājums nekustamā īpašuma 
“Ošlejas” cirsmu izsolei”. Par no-
solītajām cirsmām pilnā apmērā 
jāsamaksā desmit dienu laikā no 
izsoles. Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties pašvaldības vietnē 
www.dundaga.lv, sadaļā “Pašval-
dība/Izsoles un noma”, vai pa tāl-
runi 29419195.

Cirsmu izsole
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Piedalies jauniešu projektā! 

Dundagas novadā taps 
jaunatnes darba stratēģija 

Zaļi un patriotiski aizvadīti novembra svētki

Atliek Kolkas pamatskolas reorganizāciju 

Mobilais darbs ar jauniešiem Kolkā 

10. novembrī Brīvā laika pa-
vadīšanas centra pārstāvji tikās 
ar Kolkas pamatskolas 7.–9. klašu 
jauniešiem. Pirmajā tikšanās reizē 
savstarpēji iepazināmies, disku-
tējām par lietām un vietām, kas 
šķiet jauniešiem saistošas, kā arī 
mēģinājām noskaidrot, kāda vei-

da aktivitātes būtu organizējamas 
Kolkā. Noslēgumā jaunieši atzina, 
ka būtu priecīgi, ja arī Kolkā tiktu 
izveidota pulcēšanās vieta, kur 
būtu iespēja saturīgi pavadīt brīvo 
laiku. 

Brīvā laika pavadīšanas centra 
vadītāja Tamāra Kaudze

22. un 23. novembrī Rāmavas 
muižā notika Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūras orga-
nizētais seminārs par plānošanas 
dokumentu darbam ar jaunatni 
izstrādi pašvaldībās. Seminārs noti-
ka septiņu pašvaldību darbiniekiem 
projektā “Jaunatnes darba kvalitā-
tes celšana savā pašvaldībā”.

Šoreiz dalībnieki ieguva gan 
teorētiskas, gan praktiskas zināša-
nas stratēģisko plānošanas doku-
mentu izstrādē un ieviešanā paš-
valdībās.

Pieredzē par jaunatnes darba 
plānošanas dokumentu izstrādi un  
ieviešanu Jūrmalā dalījās Jūrma-
las jaunatnes lietu speciāliste Līva 
Karlsone. Savukārt ar dokumentu 
izstrādes juridisko bāzi un praktis-
kiem ieteikumiem iepazīstināja Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīs-

tības ministrijas vecākais eksperts 
Andris Eglītis. Semināra dalībnieki 
arī savstarpēji dalījās pieredzē un 
ieteikumos darbā ar jauniešiem.

Semināra laikā katra pašvaldība 
sagatavoja plānošanas dokumenta 
izstrādes darba uzdevumus  un lai-
ka plānu, lai katra projektā iesaistītā 
pašvaldība līdz nākamā gada aprī-
lim varētu sagatavot  rīcības plānu 
darbam ar jaunatni savā novadā. 

Projektā “Jaunatnes darba kva-
litātes celšana savā pašvaldībā” ie-
saistītas septiņas pašvaldības: Dun-
daga, Kocēni, Valmiera, Saulkrasti, 
Limbaži, Brocēni un Auce. Dunda-
gas novada pašvaldību pārstāv Ta-
māra Kaudze, Inguna Pekmane un 
Ieva Kristiņa. Projekts ilgst no 2017. 
gada februāra līdz 2018. gada mai-
jam.

Inguna Pekmane

16. novembrī Dundagas vidus-
skolā notika domes deputātu un 
pedagogu tikšanās, lai apspriestu 
iespēju Kolkas pamatskolu pievie-
not Dundagas vidusskolai kā filiāli.  

10. novembrī Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komitejas 
sēdē izskatīja jautājumu par Kolkas 
pamatskolas turpmāko darbību. 

Ņemot vērā situāciju Kolkas 
pamatskolā, 2017. gada 31. janvārī 
tika izveidota Kolkas pamatskolas 
turpmākās darbības izvērtēšanas 
darba grupa, lai vērtētu situāciju 
skolā un Kolkas pamatskolas turp-
mākās attīstības iespējas. Darba 
grupa iepazinās ar skolas dokumen-
tāciju, tikās ar Kolkas pamatskolas 
pedagogiem, izglītojamo vecākiem, 
vērtēja valsts attīstības plānošanas 
dokumentus un  vairākus skolas 
turpmākās darbības modeļus, tai 
skaitā Kolkas pamatskolas direkto-
res iesniegtos priekšlikumus.

Kolkas pamatskolā gadu pēc 
gada samazinās izglītojamo skaits 
– 2017. gada 1. septembrī mācības 
uzsāka 30 skolēni. Līdz ar to sama-
zinās klašu piepildījums un mācības 
notiek apvienotās klasēs. 

Lai nodrošinātu mācību kvali-

tāti, darba grupa ieteica Dundagas 
novada domei pieņemt lēmumu 
par Kolkas pamatskolas reorgani-
zēšanu pamatizglītības pakāpes ie-
tvaros, nodrošinot izglītības ieguvi 
1.– 6. klašu posmā. 

Iepazīstoties ar darba grupas 
ziņojumu, Sociālo, izglītības un kul-
tūras jautājumu komitejas vadītāja 
Regīna Rūmniece izteica priekšliku-
mu jau uz Finanšu komitejas sēdi 
21. novembrī virzīt izskatīšanai vēl 
vienu Kolkas pamatskolas reorgani-
zācijas variantu – to pievienot Dun-
dagas vidusskolai kā filiāli. 

Tiekoties ar Dundagas vidus-
skolas pedagogiem, uzklausot viņu 
teikto un izvērtējot argumentus 
par un pret attiecībā uz filiāles iz-
veidošanu, klātesošie secināja, ka 
pagaidām jautājuma izskatīšana 
domē par Kolkas pamatskolas re-
organizāciju ir jāatliek. 2018. gada 
pavasarī Kolkas pamatskolai jāveic 
akreditācija, pēc kuras rezultā-
tiem, kā arī ņemot vērā izglītības 
jomas tendences valstī, jautājums 
par Kolkas pamatskolu varētu tikt 
aktualizēts.

Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja Inguna Pekmane

10. novembrī EKO Mārtiņu tir-
gus ir īpašs Kolkas pamatskolas ik-
gadējs notikums. Uzņēmējdarbības 
prasmes te var apliecināt ikviens, 
kas ir radošs, kam patīk meistarot ar 
savām rokām un kas prot savu darbu 
pārdot. Starp tradicionālajiem sal-
dumiem, kēksiņiem, vafelēm varēja 
nopirkt arī istabas puķu stādiņus ar 
aprakstu, sapņu ķērājus, svečturīšus. 
Starpbrīžos tirgus placī katrs apmek-
lētājs varēja izteikt savu viedokli, 
vērtējumu iemetot balsošanas kas-
tē. Simpātiju balvu ieguva 6. klases 
skolniece Elizabete Anna Feldentāle 
par cukurgailīšiem un dažādiem sulu 
dzērieniem. Kolkas skolā augstāk 
vērtē ekoloģiski saudzīgākos un ve-
selīgākos produktus. Kritēriji, pēc 
kuriem vērtēja dalībnieku darbus, 
– prece videi draudzīga, paša rokām 
darināta, glīts vietas noformējums, 
pielietota izdoma, izstrādājuma ori-
ģinalitāte. Tika nominēti trīs labā-
kie tirgotāji, un tie bija – 3. klases 
skolniece Samanta Bertholde un 6. 
klases skolēni Amanda Miezava un 
Markuss Kuntsbergs. 

Pēcpusdienā 2.–6. klašu skolēni 
darbojās saliedēšanās ekospēlēs.  
Četrās jauktās komandās skolēni 
izspēlēja bioloģiskās daudzveidības 
glābšanas spēli “Noasa šķirsts”. Da-
lībniekiem tika dotas “glābšanas lai-
vas” – krēsli, ar kuriem, visiem kopā 
pārvietojoties, bija “jāizglābjas” un 
jānonāk uz zāles vidū izveidotās 
salas. Pēc tam bērni devās meklēt 
krāsainās aploksnēs paslēptus uzde-
vumus par pasaulē mītošu dzīvnieku 
grupām – putniem, taureņiem, rā-
puļiem u.c. Lai paveiktu uzdevumus, 
nācās skaitīt, cik vecs ir no cipariem 
“1” uzzīmēts krokodils, izkrāsot tau-
reni tā, lai to paslēptu lapā, ar diegu 
izmērīt čūskas garumu, izdomāt at-
skaņās rīmes par putniem, piemē-
ram, “mežmalā sēž pīlīte...”.

Kamēr sākumskolas bērni spē-
lēja spēles, ar Kolkas pamatskolas 
7.–9. klašu jauniešiem tikties bija 
ieradušās Brīvā laika pavadīšanas 
centra pārstāves.

Novembrī piecgadīgie un seš-
gadīgie pirmsskolēni un 2.–3. klašu 
skolēni piedalījās akcijā “Pasmaidi 
Latvijai!”. Bērni gatavoja apsveiku-
ma kartītes ar vēlējumiem Latvijai 
dzimšanas dienā un kopā ar skolo-

tāju Lāsmu Lavrenovu devās sveikt 
Kolkas ciema iedzīvotājus. Satiktie 
cilvēki par bērnu dāvanām bija pār-
steigti un sajūsmā, ar asarām acīm 
teica, ka tā ir laba ideja, kas uzlabo 
dienu. 

Rudens vēlajos vakaros uz kopī-
giem mēģinājumiem kopā sanāca 
mūzikas ritma pulciņa (vadītāja Inga 
Blūmentāle), DMMS un Kolkas tau-
tas nama koklētāju ansambļa dalīb-
nieki (vadītāja Dzintra Tauniņa), lai 
sagatavotu priekšnesumu starpno-
vadu skolu muzikālās jaunrades kon-
kursam “Spēka vārdi Latvijai”, kas 
veltīts Latvijas valsts proklamēšanas 
99. gadadienai. Priekšnesums – Ive-
tas Tauriņas latviešu tautas dzies-
mu apdare “Divējāda saule tek” 
– ieskandināja starpnovadu skolu 
koncertu 16. novembrī Talsu tautas 
namā, tā dalībnieki bija literārās, 
muzikālās un vizuālās mākslas jaun-
rades konkursu laureāti. Pateicība 
par iesniegtajiem vizuālās mākslas 
darbiem tika izteikta  4. klases mei-
tenēm Nadīnai Linitai Kevrelei, Be-
atei Lindai Frišenfeldei un 8. klases 
skolniecei Evelīnai Luīzei Feldentālei.  
Goda rakstu saņēma 8. klases skol-
niece Ieva Langzama (skolotāja Ilze 
Šelkova). 

17. novembrī Kolkas pamatskolā 
aicinājām uz Latvijas 99. dzimšanas 
dienai veltītu koncertu “Es dzīvo-
ju Kolkā, es dzīvoju zemē, ko par 
Latviju sauc”. Cauri Latvijas valsts 
nozīmīgiem vēstures notikumiem 
skatītājus izveda runas pulciņa da-
lībnieki izrādē “Patriotu skola” (va-
dītāja Dzintra Tauniņa). Savu dāvanu 
Latvijai dzimšanas dienā pasniedza 
piecgadīgo un sešgadīgo grupas or-

ķestris ar skaņdarbu “Pērkonītis”, 
orķestra diriģente Alise Blumbaha. 
Ar deju “Side To Side” uzstājās deju 
pulciņš (skolotāja Lāsma Lavrenova), 
skanīgu priekšnesumu sniedza ritma 
grupa un ritma grupas koklētāju ap-
vienotais ansamblis. Visi zālē esošie 
nodziedāja sadziedāšanās dziesmu 
“Mazs bij’ tēva novadiņ(i)s”. Direk-
tore pateicās koncerta dalībniekiem 
un sveica konkursu un sacensību 
uzvarētājus. Rudens krosā 1000 m 
distancē Sabilē 3. vietu ieguvusi 6. 
klases skolniece Amanda Miezava, 
viņas skolotājs ir Oskars Sproģis. Kā 
svētkos piederas, visiem tika arī cie-
nasts – garšīgs kliņģeris no cipariem 
“99”. Vecāki atzina, ka koncertā jutu-
šies saviļņoti.

Koncerta noslēgumā ciklā “No-
vadnieku stāsti” klausījāmies pasau-
les apceļotāja, Dundagas novada 
pašvaldības deputāta Madara Bur-
nevica aizrautīgo stāstījumu par to, 
kā Latvijas karogu uznest visaugstā-
kās, nepieejamākās un bīstamākās 
kalnu virsotnēs. Kad stāstījums ir tik 
reāls, ka liekas, pats esi rāpies pē-
dējos 70 metrus augšup pa ledāju, 
gandrīz iekritis dziļā aizā, racis alas 
sniegā, gulējis guļammaisā zābakos, 
ar slapjiem cimdiem rokās, lai tos 
izžāvētu, jautājumi nerimstas un 
sākas sapņošana par to, kā paši do-
damies, piemēram, uz Norvēģijas 
kalniem. Un kāpēc gan ne? Mēs taču 
esam latvieši – radoša, darbīga, vidi 
saudzējoša, sirsnīga, muzikāla, talan-
tīga, spēcīga un neatlaidīga, maza, 
bet saliedēta tauta! 

Ar lepnumu par savējiem Kolkas 
pamatskolas direktore 

Antra Laukšteine

Piesakies līdz 12. decem-
brim jauniešu projektā! Tālrunis: 
29191969,  epasts: tamara.kau-
dze@dundaga.lv.

Ir apstiprināts novada pašvaldī-
bas projekta pieteikums “Jaunatnes 
politikas veidošana Dundagas nova-
dā” Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts program-
mas 2017. gadam atklātajā projektu 
konkursā “Strukturētā dialoga vietējo 
konsultāciju nodrošināšana”. Piešķir
tais valsts budžeta finansējums ir 
1873,54 eiro. Projekta mērķauditorija 
ir 13 – 25 gadus veci novada jaunieši. 
Tā mērķis ir sekmēt jauniešu iniciatī-
vu un līdzdalību lēmumu pieņemša-
nā, veidot izpratni par notiekošajiem 
politiskajiem un sociālajiem proce-
siem, vienlaikus stiprinot piederības 
un patriotiskuma apziņu savam no-
vadam.

Projekta aktivitātes balstās uz 
trim pamatnostādnēm: 

1) jaunatnes darba attīstība un 

ilgtermiņa darbības nodrošināšana 
Dundagas novadā;

2) jauniešu līdzdalības sekmēša-
na lēmumu pieņemšanas procesos;

3) jauniešu iniciatīvas veicinā-
šana un iesaiste novada pilsoniskās 
sabiedrības stiprināšanā.

Projektu īstenos divās daļās. 
2018. gada sākumā notiks Jauniešu 
forums, bet pavasarī neformāli izglī-
tojošs pasākums “Viss ir iespējams”.

Pirmās projekta aktivitātes no-
tiks jau 2018. gada 5. janvārī viesu 
namā “Krūziņi”. Tur jaunieši, politiķi 
un pašvaldības speciālisti visas die-
nas garumā savstarpējās sarunās un 
praktiskās nodarbībās meklēs labā-
kos risinājumus jauniešu vajadzību 
un interešu izzināšanai un iespējām 
tās realizēt Dundagas novadā. 

Dienas pirmajā daļā tiks no-
skaidrots mūsu novada jauniešu 
viedoklis, piedaloties rekomendāci-
ju izstrādē strukturētā dialoga sestā 
cikla tematiskās prioritātes “Jaunieši 

Eiropā – kas tālāk?” norisē.
Savukārt foruma otrajā daļā pie 

mums viesosies divu citu mazo paš-
valdību jaunieši, lai kopīgi noskaidro-
tu jauniešu problēmas un meklētu 
tām risinājumus, runātu par iespē-
jām un nākotni. 

Projektu īsteno Izglītības un zi-
nātnes ministrijas Jaunatnes politi-
kas valsts programmā 2017. gadam 
par valsts budžeta finansējumu.

Projekta aktivitāšu koordinatore 
Inguna Pekmane
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SPORTA AKTIVITĀŠU FINANSIĀLĀ ATBALSTA NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 4., 6. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu.

I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Dundagas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbal-

stu (turpmāk arī – atbalsts) Dundagas novada iedzīvotāju sporta aktivitātēm, lai sekmētu sportis-
tu prasmju, meistarības un konkurētspējas izaugsmi, tajā skaitā nosaka kārtību, kādā iedzīvotāji 
tiek informēti par iespējām iegūt atbalstu sporta aktivitātēm, nosaka atbalsta sniegšanas kritēri-
jus, nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta atbalsta sniegšanas un izlietojuma kontrole.

2. Noteikumos lietotie termini atbilst “Sporta likumā” lietotajiem terminiem:
2.1. sports – visu veidu individuālas vai organizētas aktivitātes fiziskās un garīgās veselības 

saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās;
2.2. sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās;
2.3. sporta treniņš (nodarbība) – process prasmju, iemaņu un spēju iegūšanai, saglabāšanai 

un pilnveidošanai sportā;
2.4. sporta sacensības – pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš noris 

atbilstoši sacensību organizatora apstiprinātam sacensību nolikumam. 
3. Atbalsta sniegšanai izmanto finanšu līdzekļus, kas paredzēti šo noteikumu īstenošanai 

un ietverti pašvaldības budžeta sadaļā “Sports”.

II. Atbalstāmās personas un atbalsta apmēri
4. Uz atbalstu līdz 300 euro saimnieciskajā gadā ir tiesības pretendēt fiziskajai personai, 

sportistam, kura dzīvesvieta vismaz pēdējos 12 mēnešus deklarēta Dundagas novada pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā un kura nav parādu pret Dundagas novada pašvaldību.

5. Uz Atbalstu līdz 1000 euro saimnieciskajā gadā ir tiesības pretendēt personu apvienībai 
(interešu grupai, komandai, pulciņam u.tml.), ja personu apvienību pārstāv vismaz viena pilnva-
rota fiziska persona un personu apvienību vairāk nekā 50 procentu apmērā veido Dundagas no-
vada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētas fiziskas personas, kurām nav parādu pret 
Dundagas novada pašvaldību. Atbalstu sniedz ne vairāk kā 200 euro apmērā par katru personu 
apvienības dalībnieku.

6. Uz Atbalstu 1000 euro saimnieciskajā gadā ir tiesības pretendēt nevalstiskai organizā-
cijai, kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Dundagas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
un kurai nav parādu pret Dundagas novada pašvaldību, un kuras kopējo biedru skaitu vairāk nekā 
50 procentu apmērā veido Dundagas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētas 
fiziskās personas, kurām nav parādu pret Dundagas novada pašvaldību. Atbalstu sniedz ne vairāk 
kā 200 euro apmērā par katru nevalstiskās organizācijas biedru.

III. Atbalstāmie sporta veidi, jomas un formas
7. Atbalsts tiek sniegts šādiem sporta veidiem (prioritārā secībā):
7.1. olimpiskajiem sporta veidiem (piemēram, vieglatlētika, slēpošana, teniss, svarcelšana, 

hokejs, basketbols, futbols, volejbols u.c.);
7.2. neolimpiskajiem sporta veidiem (piemēram, orientēšanās, šahs, florbols, zolīte, mak-

šķerēšana u.c.).
8. Atbalsts tiek sniegts līdzdalībai sporta sacensībās (prioritārā secībā):
8.1. piedalīšanās valsts mēroga oficiālās sporta sacensībās (valsts mēroga olimpiādes, spor-

ta federāciju organizēti valsts čempionāti, kausa izcīņas u.tml.), pārstāvot Dundagas novadu;
8.2. piedalīšanās valsts mēroga neoficiālās sporta sacensībās (draudzības turnīri, kausa izcī-

ņas, sacensības u.tml.), pārstāvot Dundagas novadu;
8.3. piedalīšanās reģiona mēroga sporta sacensībās (draudzības turnīri, kausa izcīņas, sa-

censības u.tml.), pārstāvot Dundagas novadu.
8.4. piedalīšanās valsts un reģiona mēroga sporta sacensībās (draudzības turnīri, kausa izcī-

ņas, sacensības u.tml.), pārstāvot cita novada komandu vai sevi.
9. Atbalsts tiek sniegts sporta sacensību organizēšanai (prioritārā secībā):
9.1. Dundagas novada pašvaldības iedzīvotājiem organizētas sporta sacensības Dundagas 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
9.2. plašam personu lokam (ne tikai Dundagas novada pašvaldības iedzīvotājiem) organizē-

tas sporta sacensības Dundagas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
9.3. plašam personu lokam (ne tikai Dundagas novada pašvaldības iedzīvotājiem) organi-

zētas sporta sacensības ārpus Dundagas novada pašvaldības administratīvās teritorijas, kurās 
sacensību organizēšanā piedalās šo noteikumu II nodaļā minētās personas;

10. Atbalsts tiek sniegts šādās formās (prioritārā secībā):
10.1. šo noteikumu 8.1. – 8.3. apakšpunktos minētajos gadījumos:
10.1.1. dalības un tiesnešu maksas sporta sacensībās;
10.1.2. ceļa izdevumi uz sporta sacensībām;
10.1.3. sporta formu iegāde un apdruka;
10.1.4. ar sporta sacensībām saistītas aktivitātes (tiesnešu kursi, semināri, konferen-

ces, sporta nometnes, treniņi u.tml.).
10.2. šo noteikumu 9.1. – 9.4. apakšpunktos minētajos gadījumos:

10.2.1. ar sporta sacensību organizēšanu saistītu izdevumu segšana; 
10.2.2. ar sporta sacensību organizēšanu saistītu līdzdalības maksājumu segšana;
10.2.3. ar sporta sacensībām saistītas aktivitātes (tiesnešu kursi, semināri, konferen-

ces).

IV. Atbalsta sniegšanas kārtība
11. Dundagas novada pašvaldība pašvaldības interneta vietnē un pašvaldības izdevumā 

publicē paziņojumu par iespēju pieteikties atbalstam. Paziņojumā noteiktais termiņš nedrīkst 
būt īsāks par vienu mēnesi no dienas, kad paziņojums publicēts pašvaldības izdevumā. Paziņoju-
mā noteiktais termiņš nedrīkst pārsniegt attiecīgā gada 30. novembri. Paziņojumā tiek norādīts, 
kur pašvaldības interneta vietnē ir iespējams iepazīties ar šiem noteikumiem.

12. Atbalstu nepiešķir par izdevumiem, kas radušies līdz paziņojuma par iespēju pieteikties 
saņemt atbalstu publicēšanai pašvaldības izdevumā.

13. Pieteikums atbalstam tiek iesniegts, sagatavojot un iesniedzot šo noteikumu 1. pieli-
kumā noteiktā parauga pieteikumu (katram atbalsta veidam, jomai vai formai iesniedzams atse-

SPORTS

Vērtēs finansiālā atbalsta 
pieprasījumus sportam 

Noslēgusies publiskā apspriešana 
par Kolkas sporta zāli 

višķs pieteikums). Sporta komisijai ir tiesības no atbalsta pretendenta pieprasīt arī šajos noteiku-
mos neminētu informāciju, ja tas nepieciešams atbalsta piešķiršanas izvērtēšanai.

14. Atbalsta pieteikumus izvērtē Sporta komisija.
15. Balstoties uz izvērtējumu par pretendentu atbilstību atbalsta saņemšanai, Sporta ko-

misija sagatavo un iesniedz Centrālās administrācijas vadītājam priekšlikumu budžeta pieprasī-
jumā iekļaut ar atbalsta sniegšanu saistītos izdevumus, sakārtojot atbilstoši šī nolikuma 7., 8., 9., 
10. punktā minētajām prioritātēm.

16. Ja pašvaldības budžeta plānojums nenodrošina visus iesniegtos atbalsta pieteikumus, 
Sporta komisija tos pārvērtē atbilstoši šī nolikuma 7., 8., 9., 10. punktā minētajām prioritātēm un 
iepriekšējiem sasniegumiem.

17. Balstoties uz apstiprināto pašvaldības budžetu, tā piedāvā pretendentam mēneša lai-
kā noslēgt šo noteikumu 2. pielikumā noteiktā parauga līgumu. Ja līgums netiek noslēgts, tad 
atbalsts netiek izmaksāts. Iepriekš minētajā gadījumā, ja pašvaldības budžetā atbalsta sniegšanai 
paredzēto finanšu līdzekļu pietiek, tā piedāvā nākamajam pretendentam mēneša laikā noslēgt 
šo noteikumu 2. pielikumā noteiktā parauga līgumu.

18. Atbalsts tiek izmaksāts:
18.1. fiziskām personām un to apvienībām – apmaksājot attiecināmos rēķinus, kas izrakstīti 

atbalsta saņēmējam vai pašvaldībai;
18.2. juridiskām personām – apmaksājot atbalsta saņēmēja izrakstītos rēķinus, kuriem pie-

vienoti atbalsta saņēmēja izdevumus apliecinoši dokumenti un cita rēķinu pamatojoša informā-
cija, piemēram, pasākuma plāns, tāme, sadarbības partneru izrakstītie rēķini un čeki.

V. Atbalsta saņēmēja pienākumi
19. Atbalsta saņēmējam ir pienākums uz sacensību formām izvietot Dundagas novada 

pašvaldības simboliku (ģerboni) vai tekstu “Dundagas novada pašvaldība”.
20. Atbalsta saņēmējam jānodrošina Dundagas novada pašvaldības publicitāte – jāsniedz 

informācija Dundagas novada pašvaldībai par sporta aktivitātēm un sasniegumiem jomās, kurās 
sniegts atbalsts.

VI. Atbalsta izlietojuma kontrole
21. Atbalsta saņēmējs viena mēneša laikā pēc atbalsta finanšu līdzekļu izlietošanas, bet ne 

vēlāk kā divas nedēļas pirms kalendārā gada beigām iesniedz Sporta komisijai pārskatu par atbal-
sta izmantošanu. Pārskats tiek sagatavots, izmantojot pašvaldības noteikto (ja tāda tiek noteikta) 
pārskata veidlapu un ņemot vērā pašvaldības izvirzītās prasības.

22. Ja lēmums par finansiāla atbalsta sniegšanu pieņemts iesniedzēja nepatiesas informā-
cijas sniegšanas rezultātā, tad atbalsta saņēmējs vai tā pilnvarotā persona atbalstu nekavējoties 
atmaksā un uzņemas atbildību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Atbalsta sa-
ņēmējs nekavējoties atmaksā atbalstu arī gadījumā, ja neizpilda šo noteikumu 17., 18. vai 19. 
punkta prasības.

23. Šo noteikumu izpildes uzraudzību veic Dundagas novada pašvaldības Centrālā admi-
nistrācija.

VII. Nobeiguma noteikumi
24. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. decembrī.
25. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu ar Dundagas novada 

pašvaldības domes 2011. gada 22. decembra lēmumu Nr.356 “Par sporta aktivitāšu finansiālā 
atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas nolikumu” apstiprināto Dundagas novada domes sporta 
aktivitāšu finansiāla atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas nolikumu.

                Domes priekšsēdētājs A. Felts
Ar noteikumu un pielikumiem var iepazīties www.dundaga.lv. 

Saskaņā ar 2017. gada 22. septembra 
Dundagas novada domes lēmumu Nr.207 
“Par Kolkas sporta zāli” tika rīkota publiskā 
apspriešana.

Lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma – 
ekspluatācijā nenodotās Kolkas sporta zāles 
– lietderīgu izmantošanu, ir nepieciešams 
pieņemt lēmumu par turpmāko Kolkas 
sporta zāles nākotni, tāpēc Dundagas no-
vada pašvaldība aicināja novada iedzīvotā-
jus izteikt viedokli par Kolkas sporta zāles 
turpmāko izmantošanu. Respondentiem 
bija jāatbild uz jautājumu, vai piekrīt Kolkas 

sporta zāles iznomāšanai vai atsavināšanai. 
Interneta vietnē www.dundaga.lv ir no-

balsojuši 229 dalībnieki, no kuriem 177 piekrīt 
viedoklim, ka halle ir jāiznomā vai jāpārdod. 

Kolkas sporta zāles būvniecība sākās 
2007. gadā, kad Kolkas pagasta padome šīs 
ieceres īstenošanai ņēma aizņēmumu. Tomēr 
halles būvniecība netika pabeigta, un iesāktā 
būve joprojām netiek izmantota, tomēr paš-
valdībai līdz pat 2027. gadam jāturpina mak-
sāt aizdevums 29 791 eiro gadā.

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
Inguna Pekmane

Pašvaldības Sporta komisija aicināja 
sporta interešu grupas un biedrības līdz šā 
gada 1. decembrim iesniegt finansējuma 
pieprasījumus sporta aktivitāšu organizē-
šanai un sportistu atbalstam dalībai sacen-
sībās 2018. gadā. 

Pašvaldība ir saņēmusi 15 pieteikumus 
finansiālā atbalsta saņemšanai par kopējo 

summu 11 239 eiro. Tā kā no šā gada de-
cembra ir stājušies spēkā jauni “Sporta ak-
tivitāšu finansiālā atbalsta noteikumi”, tad 
iesniegtie pieteikumi tiks izskatīti saskaņā ar 
tiem. Sporta komisija pieteikumu izvērtēša-
nu veiks decembrī. 

Brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja 
Tamāra Kaudze
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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.
Nr. 11 (228). 2017. gada decembris.

Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem
No 2016. gada 1. janvāra Latvijā darbojas atbalsta tālrunis nozie-

gumos cietušajiem – 116006.
Vairāk nekā pusotra gada laikā, kopš darbojas tālrunis 116006, tā 

konsultanti ir secinājuši, ka zvanītājiem nav bijusi iespēja saņemt pie-
tiekamu informāciju par 116006 tālruņa pakalpojumiem. Tādēļ bied-
rība “Skalbes” aicina iedzīvotājus ar tiem iepazīties infografikā.  

Sanita Pilsuma

NOTIKUMU KALENDĀRS

21. decembrim

16. decembrī  11.00 Pirmsskolas vecuma bērnu eglīte  Kolkā 
16. decembrī  13.00 Pirmsskolas vecuma bērnu eglīte  Vīdalē 
16. decembrī  18.00 Akustiskā koncertprogramma “Sajūti 
  Ziemassvētkus!”, uzstāsies Iveta Baumane, 
  Roberts Pētersons un  perkusionists 
  Ainis Zavackis. Ieejas maksa – 3,00 eiro. Kolkas tautas namā 
17. decembrī   11.00 
 13.00  Pirmsskolas vecuma bērnu eglītes Dundagas pilī
No 18. līdz   Ziemassvētku darbnīca “Kartiņa manam 
  eņģelim” Brīvā laika pavadīšanas centrā Dundagā 
22. decembrī  21.00 Ziemassvētku diskotēka. 
  Ieejas maksa – 2,00 eiro. Brīvā laika pavadīšanas centrā Dundagā
26. decembrī  10.00  Ziemassvētku zolītes turnīrs Brīvā laika pavadīšanas centrā Dundagā
30. decembrī  20.00  Vecgada balle kopā ar grupu “Bastards” 
  un vakara vadītāju Kasparu Pudniku
  Biļetes: 4,00 eiro iepriekšpārdošanā 
  Kolkas pagasta pārvaldes kasē, 6,00 eiro 
  pasākuma dienā Kolkas tautas namā. 
  Galdiņu rezervācija pa tel. 26385604. Kolkas tautas namā
31. decembrī  22.00    Vecgada balle pilī. Spēlēs grupa 
  “Pilnmēness”. Ieeja uz balli – 4,00 eiro. Dundagas pilī
5. janvārī  9.00 Jauniešu forums Viesu namā “Krūziņi” 

FOTO AUTORI: V.BIEZBĀRDIS, A.PINKENS, T. KAUDZE, I.DĀVIDSONE, I.BORDJUGS, B.ŠUVCĀNE.

No 8. novembra  būvvaldē 
jauna vadītāja  

Marina Gavrjutina. 
Kontakti: 

marina.gavrjutina@dundaga.lv, 
tel. 63237516, 26361772.

Maziem mirkļiem ir liela nozīme 

8. decembrī Dundagas pils eg-
les iedegšanas pasākumā piecas 
novada ģimenes saņēma īpašus 
pulksteņus. “Maziem mirkļiem ir 
liela nozīme” ir Labklājības ministri-
jas iniciatīva bērniem un vecākiem 
visā Latvijā, kas rosina ģimenes pa-
vadīt kopīgo laiku kvalitatīvi. Šajā 
akcijā apbalvo Latvijas ģimenes, kas 
ar savu piemēru iedvesmo citus cil-
vēkus. Katrā  novadā piecas ģime-
nes saņem īpašu kampaņas rokas-
pulksteni. Pulkstenis ir kā simbols, 
kas vienmēr atgādinās par mazajiem 
svarīgajiem mirkļiem kopā ar ģime-
ni – “Mēs vienmēr varam atrast vēl 
piecas minūtes saviem mīļajiem!”

Dundagas novadā īpašos kam-
paņas pulksteņus saņem:      

Jāņa un Agnetas Mauriņu ģi-
mene, kurā aug trīs bērni. Ģimene 

kopīgi  dodas ekskursijās un izbrau-
cienos, kopīgi gatavo ēdienus, cep 
kūkas. Bez atlīdzības palīdz citiem 
cilvēkiem, palīdz skolai, jaunajām 
ģimenēm, māmiņām sagādā rati-
ņus, drēbes, gultiņas. Aktīvi pieda-
lās dažādos pasākumos, aktivitātēs 
pašvaldībā, valstī. Ļoti labi motivē 
un atbalsta bērnus labi mācīties un 
būt sabiedriski aktīviem, izpalīdzī-
giem.

Guntara un Unas Silu ģimene, 
kura kopā aktīvi iesaistās dažādos 
pašvaldības un novada pasākumos, 
aktivitātēs, ģimenes svētkos. Savās 
mājās uzņem bērnu klasesbiedrus, 
savas klases audzināmos bērnus. Pa-
līdz ar apģērbu un noderīgām lietām 
tiem bērniem, kuriem tas ir nepie-
ciešams. Mājās ir bērniem labvēlīga, 
draudzīga un attīstoša vide.

Ivara un Gunitas Tropiņu ģi-
mene, kurā aug trīs bērni. Mājās ir 
radīta vide bērnu daudzpusīgai at-
tīstībai. Ceļ godā ģimenes un senās 
latviešu tradīcijas, bērniem iekārtots 
sporta laukums. Uzņem pie sevis 
gan skolēnus, gan pieaugušos. Bēr-
niem tad tiek izdomātas dažādas at-
rakcijas. Visa ģimene iesaistās mel-
leņu audzēšanā. Mājās ir izveidota 
ozolu birzs, lai popularizētu senlat-
viešu tradīcijas.

 Jurģa  un Kristīnes Ludeviku ģi-
mene, kurā arī aug trīs bērni. Ģime-
ne aktīvi iesaistās novada un Vīdales 
pasākumos, paši piedalās to rīkoša-
nā. Visi kopā apmeklē vingrošanas 
nodarbības. Bērni ir iemācīti rūpē-
ties vienam par otru. Ģimene pie 
sevis mājās uzņem skolas bērnus un 
bērnu klasesbiedrus.

Andra Laukšteina  un Evas Fri-
šenfeldes ģimene, kurā aug divi bēr-
ni Ralfs un Beate. Ģimene aktīvi ap-
meklē ciema un skolas pasākumus, 
aktīvi iesaistās un ilgus gadus atbal-
sta skolas, bērnudārza un internāta 
aktivitātes, piemēram, dāvina pašu 
gatavotas dāvaniņas svētkos, orga-
nizē darbnīcas, kur gatavo rotājumus 
ciema eglei. Eva materiāli atbalsta 
internāta bērnus, sagādājot apģērbu 
un apavus.  Pirms diviem gadiem Eva 
kopā ar vīru Andri ciema bērniem or-
ganizēja projektu, kā saturīgi pavadīt 
brīvo laiku, apgūstot zvejniecības tra-
dīcijas un jūrā braukšanas prasmes.

Eva ar personisko piemēru mu-
dina ciema iedzīvotājus būt izpalīdzī-
giem, draudzīgiem, turēties kopā un 
atbalstīt citam citu. Pie viņas jebkurš 
var iet lūgt un saņemt padomu, pa-
līdzību. Sirsnību un draudzīgumu 
ģimene audzina arī saviem bērniem.

Labklājības ministrija novadam 
dāvināja arī Gerija Čepmena un 
Rosa Kempbela grāmatu «5 mīlestī-
bas valodas», kas pieejama Dunda-
gas bibliotēkā.

Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja Inguna Pekmane

Dundagas 
luterāņu baznīcā
24. decembrī 17.30 
Ziemassvētku koncerts un 
18.00 Ziemassvētku dievkalpojums
25. decembrī 11.00
31. decembrī 11.00

Ģipkas 
luterāņu baznīcā
24. decembrī 17.00

Dundagas 
baptistu baznīcā
24. decembrī 16.00
25. decembrī 11.00 (bērniem)

Svētku dievkalpojumi
Mazirbes 
luterāņu baznīcā
24. decembrī 11.00 un 19.00
25. decembrī 12.00
31. decembrī 11.00

Kolkas 
luterāņu baznīcā
24. decembrī 15.00
31. decembrī 14.00

Kolkas 
katoļu baznīcā
25. decembrī 15.00 
Kristus dzimšanas svētku 
Svētā Mise


