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DUNDAGAS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVS  IZDEVUMS

DUNDADZNIEKS

Šogad Rīgā no 30. jūnija līdz 
8. jūlijam notiks XXVI Vispārē-
jie latviešu dziesmu un XVI Deju 
svētki. Šoreiz tie ir īpaši, jo no-
tiek mūsu valsts 100. dzimšanas 
dienas gadā, tādēļ arī katram to 
dalībniekam tas ir īpašs gods un 
notikums būt Latvijas simtgades 
Dziesmu svētkos. 

Dundagas novadu  
pārstāvēs pieci kolektīvi 

Dundagas novadu svētkos 
pārstāvēs turpat 90 dalībnieki no 
pieciem  mākslinieciskiem kolektī-
viem: Dundagas Kultūras pils jau-
niešu deju kolektīvs “Dun-dang” 
un senioru deju kolektīvs “Dun-
dang”, vadītāja Dace Treinovska, 
Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolas Kolkas nodaļas un Kolkas 
tautas nama koklētāju ansambļi, 
vadītāja Dzintra Tauniņa, un Dun-
dagas pagasta jauktais  koris, va-
dītāja Dace Šmite.

Dundagas novada Dziesmu 
svētku koordinatore ir Dundagas 
kultūras pils direktora pienākumu 
izpildītāja Smaida Šnikvalde. 

Lai gan vēl priekšā gan koru, 
gan deju kolektīvu skates, kurās 
pilnībā tiks gūts apstiprinājums 
dalībai Dziesmu un deju svētkos, 
Smaida Šnikvalde teic, ka nav šau-
bu, ka mūsu kolektīvi skatēs gūs 
atbilstošu novērtējumu un būs 
svētku dalībnieku rindās. 

Gatavošanās svētkiem 
rit intensīvi

Kora mēģinājumi notiek reizi 
nedēļā, bet reizi mēnesī Talsu ap-
riņķa jauktie  kori satiekas kopmē-
ģinājumos ar apriņķa kora virsvadī-
tāju Gintu Ceplenieku. Tajās reizēs 
tur piedalās arī kāds no Dziesmu 
svētku koru virsdiriģentiem.

Dundagas jauktajā korī ir 28 
dalībnieki. Kora vadītāja Dace 
Šmite secinājusi, ka šo svētku re-
pertuārs ir diezgan sarežģīts un 
mazais dalībnieku skaits, īpaši 
vīru balsu grupās, liedz dziedāt 
vairākas dziesmas.

Dace Treinovska Dundagas 
deju kolektīvus vada jau kopš 
1977. gada. Šogad svētkos pieda-
līsies gan jauniešu, gan senioru 
kolektīvu dejotāji. 

Senioru deju kolektīvā  “Dun-
dang” dejo 20 dejotāji. Svētkiem 

tiek apgūtas trīs obligātās Deju 
svētku dejas, no kurām divas būs 
jāatrāda deju skatē, kas 23. martā 
notiks Sabilē. Jauniešu deju ko-
lektīvā dejo 26 dejotāji. Tāpat kā 
dziedātāji, arī dejotāji savas pras-

mes pieslīpē kopmēģinājumos un 
sadraudzības koncertos kaimiņu 
novados.

Kolkas koklētāju ansambļa 
vadītāja Dzintra Tauniņa: “Kolkas 
koklētājas šo sezonu pavada ļoti 

saspringtā darbā, jo arī mēs ga-
tavojamies īpašajiem simtgades 
Dziesmu svētkiem. Kolkā kokles 
skan kopš 1993. gada, kad tika 
dibināta mūzikas skola. Gatavojo-
ties Dziesmu svētkiem, ir veicies 

visādi – 2003. gada Dziesmu svēt-
kos izcīnījām I pakāpi, 1. vietu jau-
nākajā grupā visā Latvijā, 2015. 
gadā jaunākās koklētājas netika 
uz Skolēnu dziesmu svētkiem (re-
zultāti bija labi, bet daudziem Lat-
vijas koklētājiem nepietika vietas 
uz Lielās ģildes skatuves). Šoreiz 
nolikums atļauj apvienot ansam-
bļus labākam skanējumam, tādēļ 
skatē 14. aprīlī startēsim kopā 
– Kolkas tautas nama koklētāju 
ansamblis un Dundagas MMS ve-
cāko klašu koklētāju ansamblis. 
Pagājušajā gadā apguvām A gru-
pas repertuāru, šogad meitenes 
pašas izvēlējās B grupu – tie ir at-
kal seši jauni obligātie skaņdarbi 
un viens izvēles skaņdarbs (visa 
programma jāatskaņo no galvas). 
Esam jau izjutušas īpašo kopības 
sajūtu koklētāju kopmēģinājumā 
Jelgavā 14. februārī. Svētku kul-
minācijas brīdis koklētājiem būs 
5. jūlijā Dailes teātrī kokļu mūzi-
kas uzvedumā “STĪGO, BRĀLĪT! 
STĪGO, MĀSIŅ!” un 6. jūlijā Kokļu 
nakts koncertā Doma baznīcā.”

Ceļā uz simtgades 
Dziesmu un deju svētkiem

(Nobeigums 5. lpp.)
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DOMES ZIŅAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2018. GADA 26. JANVĀRA 

DOMES SĒDĒ DEPUTĀTI LĒMA 
PAR 34 DARBA KĀRTĪBAS JAU-
TĀJUMIEM

Novada pašvaldības izpilddirek-
tore Baiba Dūda un domes priekš-
sēdētājs Aldis Felts informēja par 
darba aktualitātēm.

Finanšu jautājumi
v Apstiprināja SIA “Dundagas 

Veselības centrs” vienas personas 
dienas izmaksas ilgstošajā sociālajā 
aprūpē 2018. gadā 26,15 eiro gulo-
šiem ar higiēnas precēm un 24,20 
eiro bez higiēnas precēm.

SIA “Dundagas Veselības 
centrs” sniedz ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus, SIA sniegto pakal-
pojumu maksas apmēru klientiem 
nosaka pašvaldība. 2018. gadā ko-
pējās izmaksas ilgstošajā sociālajā 
aprūpē tiek plānotas 146 562 eiro, 
no kurām 92 022 eiro sedz klientu 
pensijas un piederīgo līdzmaksāju-
mi, bet 54 540 eiro pašvaldība.

v Apstiprināja biedrības “Dun-
dagas aprūpes nams Stacija” vienas 
personas dienas izmaksas sociālajā 
aprūpē 2018. gadā 15,00 eiro. Pa-
redzēt 2018. gadā budžetā finansē-
jumu 5 046,97 eiro apmērā sociālās 
aprūpes pakalpojumu apmaksai 
biedrībai “Dundagas aprūpes nams 
Stacija”.

Biedrība “Dundagas aprūpes 
nams Stacija” sniedz sociālās aprū-
pes pakalpojumus. Uzturēšanās iz-
devumus veido 90% aprūpes nama 
iemītnieku līdzmaksājuma un paš-
valdības finansējuma.

v Atbalstīja  finansējuma pie-
šķiršanu pašvaldības 2018. gada 
budžetā biedrības Dundagas bērnu 
dienas centrs “Mājas” deleģējamo 
uzdevumu izpildei. Dundagas bēr-
nu dienas centrs “Mājas” darbojas 
jau 13 gadus, un 2017. gadā katru 
darba dienu to apmeklēja vidēji 25 
bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem.                                                                                                                      

Nolēma slēgt vairākus 
sadarbības līgumus:

v Sadarbības līgumu ar Talsu 
novada pašvaldību par sadarbību 
kultūras jautājumos 2018. gadā, 
lai nodrošinātu Dundagas novada 
amatiermākslas kolektīvu dalību 
Dziesmu un deju svētkos. To saga-
tavošanas darbu vada un koordinē 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 
ievērojot bijušo rajonu teritoriālo 
iedalījumu. Dundagas pašvaldības 
amatiermākslas kolektīvu darbību 
koordinē Talsu novada pašvaldības 
kultūras nodaļa. 

v Sadarbības līgumu ar Talsu 
novada pašvaldības izglītības pār-
valdi 2018. gadā izglītības iestāžu 
pilnvērtīgas darbības nodrošināša-
nai, lai pildītu noteiktas funkcijas, 
tajā skaitā izglītības darba organizā-
ciju, kas novadā tiek deleģēta Talsu 
novada pašvaldībai.

v Sadarbības līgumu ar Rojas 
novada pašvaldību un Talsu nova-
da pašvaldību par Ziemeļkurzemes 
jauniešu kamerorķestra darbības 
nodrošināšanu 2018. gadā, lai 
nodrošinātu 2002. gadā dibinātā 
Ziemeļkurzemes jauniešu kameror-

ķestra, kurā muzicē mūzikas skolu 
audzēkņi, darbības nepārtrauktību, 
pēctecību un ilgtspēju.

v Sadarbības līgumu ar Kurze-
mes Tūrisma asociāciju par sadarbī-
bu tūrisma attīstības veicināšanā un 
tūrisma mārketingā Dundagas no-
vadā 2018. gadā. Dundagas novada 
pašvaldība ir biedrības “Kurzemes 
Tūrisma asociācija” biedrs, ar kuru 
sadarbojoties tiek veikta virkne ak-
tivitāšu minēto funkciju realizēšanai. 

v Pagarināt noslēgto deleģē-
šanas līgumu ar biedrību “Līvōd īt” 
un piešķirt finansējumu 2018. gadā 
Līvu savienības Kolkas grupas pa-
sākumu rīkošanai, Līvu savienības 
Mazirbes grupas pasākumu rīko-
šanai, Līvu savienībai 95, Mazirbes 
tautas nama teritorijas pieejamības 
nodrošināšanai un sakopšanai, Līvu 
svētkiem Mazirbē. 

v Nolēma no  2018. gada 1. 
septembra nodrošināt Dundagas 
vidusskolas un Kolkas pamatskolas 
5. klašu skolēnus ar brīvpusdienām. 
Brīvpusdienu nodrošināšanai 5. kla-
šu skolēniem 2018. gada budžetā 
paredzēt 5115,00 eiro.

v Apstiprināja Dundagas no-
vada domes 2018. gada 26. janvā-
ra saistošos noteikumus Nr.1 “Par 
Dundagas novada pašvaldības 
2017. gada budžeta izpildi”. 

v Apstiprināja Dundagas no-
vada pašvaldības izglītības iestāžu 
izdevumu tāmes 2018. gadam. 

v Apstiprināja valsts mērķdo-
tācijas Dundagas novada pašvaldī-
bas māksliniecisko kolektīvu vadītā-
ju dar ba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām. 

v Lēma par automašīnas iegādi 
Sociālā dienesta vajadzībām, atpa-
kaļpirkuma līguma izmantošanu un 
automašīnu “Opel Zafira” un  “VW 
Passat Variant” pārdošanu izsolē.

v Piekrita atbalstīt projekta ie-
sniegšanu Latvijas vides aizsardzības 
fonda projekta “Ūdeņu aizsardzība” 
aktivitātes “Publisko ūdeņu pārvaldī-
ba” apakšaktivitātes – “3.2. Publisko 
ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivi-
tātes” konkursā ar projektu “Autoce-
ļa “Tautas nams–Jūrskola–Zembahi” 
virsmas dubultā apstrāde”.

v Apstiprināja divu nekustamo 
īpašumu izsoles rezultātus.

v Piekrita nodot zemes nomas 
tiesību izsolē pašvaldības valdījumā 
esošus trīs nekustamos īpašumus. 

v Nolēma likvidēt Mazirbes 
internātpamatskolu no 2018. gada 
31. augusta.

Nekustamā īpašuma 
jautājumi 

v Piekrita mainīt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi zemes 
vienībām – 7 īpašumiem, kas atro-
das Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas valdījumā 
un nodoti Dabas aizsardzības pār-
valdes pārvaldīšanā, un atrodas 

īpaši aizsargājamā dabas teritorijā 
Slīteres nacionālais parks stingrā 
režīma zonā, jo esošie nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi neatbilst 
faktiskai situācijai. 

v Mainīt nekustamā īpašuma 
“Slīteres Valsts rezervāts” lieto-
šanas mērķi no “zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība” uz “īpaši aizsar-
gājamās dabas teritorijas, kurās 
saimnieciskā darbība ir aizliegta ar 
normatīvo aktu”.

v Piekrita sadalīt nekustamos  
īpašumus, veidojot jaunus nekusta-
mos īpašumus.

v Atļāva apvienot trīs nekus-
tamos  īpašumus, izveidojot jaunu 
nekustamo īpašumu, un  nolēma 
precizēt viena nekustamā īpašuma 
platību.

v Atlika jautājuma izskatīšanu 
par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu uz komitejas sēdi februārī.

v Atcēla Dundagas novada do-
mes 28.07.2017. lēmumu Nr.160  
un veica grozījumus Dundagas no-
vada domes 24.11.2017. lēmumā 
“Par zemes ierīcības projekta izstrā-
di nekustamajam īpašumam”.

v Nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu “Skolotāju māja 2” atse-
višķos 18 dzīvokļu īpašumos un 
atcelt statusu “speciālistam izīrē-
jamās dzīvojamās telpas statuss” 
dzīvojamai telpai Skolotāju mājā 2 
– 11, Mazirbē, Kolkas pagastā, Dun-
dagas novadā.

v Piekrita ceļa servitūta te-
ritorijas, kas reģistrēta Dundagas 
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 
“ceļa servitūta teritorija” par labu 
Dundagas pagasta pašvaldībai, pre-
cizēšanai. 

v Piekrita  nekustamā īpašuma 
iznomāšanai un piekrita noslēgt ze-
mes nomas tiesību līgumus ar kop-
īpašniekiem uz 30 gadiem. 

Palīdzība dzīvokļu  
jautājumos  

v Nolēma izslēgt personu 
no palīdzības sniegšanas reģistrā 
“pašvaldībai piederošās vai tās no-
mātās dzīvojamās telpas izīrēšanas 
reģistrs”.

v Nolēma noslēgt līgumu par 
dzīvojamās telpas Nevejā, Dunda-
gas pagastā, Dundagas novadā, īres 
tiesībām. 

v Nepieņēma lēmumu jautāju-
mā par palīdzības sniegšanu speciā-
listam dzīvokļa jautājuma risināšanā.

v Neatzina personu par tiesīgu 
saņemt palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā un nolēma nepagari-
nāt noslēgto līgumu par dzīvokļa īri.

S. Kokoreviča,
kancelejas vadītāja 

Domes sēžu lēmumi, protokoli un 
audioieraksti pieejami 

http://www.dundaga.lv/lv/
pasvaldiba/sedes/ 

 

Dundagas novada Dundagas pagastā
2017. gada 22. decembrī      
Nr. 23

APSTIPRINĀTS
ar Dundagas novada domes

2017.gada 22.decembra lēmumu Nr.278
(prot. Nr.15.,5.p.)

Grozījumi Dundagas novada 
pašvaldības domes

2010.gada 22.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.47

“Dundagas novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 
22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Dundagas novada 
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Svītrot saistošo noteikumu 5.9.apakšpunktu;

1.2. Svītrot saistošo noteikumu 6.7.apakšpunktu.

2. Šo saistošo noteikumu 1.1.apakšpunkts stājas spēkā 
2018.gada 31.janvārī.

3. Šo saistošo noteikumu 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 
2018.gada 31.janvārī.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs 
A. Felts

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Dundagas novada pašvaldības domes 

2017.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.23
“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 

2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47
“Dundagas novada pašvaldības nolikums””

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai precizētu paš-

valdības administrācijas struktūru.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai nodroši-

nātu to tehnisku atbilstību domes nolemtajam saistībā ar pašval-
dības institucionālās sistēmas pilnveidošanu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Samazinās administratīvie izdevumi.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratī-
vajām procedūrām

Samazinās iestāžu, kuras var izdot administratīvos aktus un 
pieņemt pārvaldes lēmumus, skaits.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs 
A. Felts

Komiteju un domes sēdes 
09.03.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde.
09.03. plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde.
16.03. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde.
23.03. plkst. 10.00  DOMES SĒDE.

MARTĀ
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Līgumu par atkritumu izvešanu 
varēs noslēgt arī martā 

Izmaiņas sociālajā jomā 2018. gadā

Kā saņemt kompensāciju 
par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem 

Dundagas novada pašvaldība iznomā 
nekustamos īpašumus vai to daļas

Īpašuma nosaukums Kadastra 
numurs

Kadastra apzī-
mējums

Platība, 
ha

Maksimā-
lais nomas 
termiņš

Nomas 
maksa 
gadā bez 
PVN, €

Ar vai 
bez 
apbūves 
tiesībām

Pieteikšanās termiņš: līdz 
12.03.2018
Ievlejas 18 88500200314 88500200314 0,06 12 gadi 10,00 Bez
Ievlejas 38 88500200334 88500200334 0,06 12 gadi 10,00 Bez
Ievlejas 90 88500200383 88500200383 0,06 12 gadi 10,00 Bez
Pieteikšanās termiņš: līdz zemes-
gabala iznomāšanai
Laukdārzi (daļa) 88500250035 88500250035 5,01 Līdz 

31.12.2027.
Bez

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

Bez

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
Brigas (35.) 88620070192 88620070192 0,042 12 gadi 8,20 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
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 (77.) 88620070225 88620070225 0,023 12 gadi 6,30 Bez
Lauks.  zeme pie Kāviem (78.) 88620070225 88620070225 0,009 12 gadi 4,90 Bez
Lauks.  zeme pie Kāviem (79.) 88620070225 88620070225 0,013 12 gadi 5,30 Bez
Lauks.  zeme pie Kāviem (84.) 88620070225 88620070225 0,013 12 gadi 5,30 Bez
Lauks.  zeme pie Kāviem (86.) 88620070225 88620070225 0,009 12 gadi 4,90 Bez
Lauks. zeme pie Saulrietiem (94.) 88620070241 88620070241 0,008 12 gadi 4,80 Bez
Lauks. zeme pie Saulrietiem (95.) 88620070241 88620070241 0,010 12 gadi 5,00 Bez

Iesniegumu par pieteikšanos 
uz zemes nomu var nosūtīt Dun-
dagas novada pašvaldībai (adre-
se: Pils iela 5-1, Dundaga, Dunda-
gas pag., Dundagas nov., LV-3270) 
pa pastu, iesniegt klātienē pašval-
dības  kancelejā (Dundagā, Pils 
ielā 5-1) vai nosūtīt kā elektronis-

ki parakstītu dokumentu uz adresi 
dome@dundaga.lv.

Par papildu informāciju, kā arī 
par nepieciešamību apskatīt no-
mas objektu lūdzu sazināties ar 
pašvaldības zemes lietu speciālisti 
Ivetu Bekmani-Avotu pa tālruni 
63237857 vai 28693477!

Par papildinformāciju par 
Kolkas pagasta nekustamiem 
īpašumiem, kā arī par nepie-
ciešamību apskatīt nomas ob-
jektu lūdzu sazināties ar Kolkas 
pagasta pārvaldes vadītāju Aldi 
Pinkenu pa tālruni 63220548 vai 
29174294!

Kad un kur slēgt līgumu
12. martā Dundagā, pašvaldī-

bas administratīvajā ēkā Pils ielā 
5–1, no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Iespējams iepriekš rezervēt 
līguma noslēgšanas laiku, zvanot 
pa tālruni 63237851 darba laikā 
plkst. 8.00–17.00, piektdienās 
plkst. 8.00–15.00.

Ierodoties uz līgumu pārslēg-
šanu, lūdzam ņemt līdzi personu 
apliecinošu dokumentu un, ja ie-
spējams, atkritumu apsaimnieko-
šanas iepriekšējo līgumu!

Līgumus var noslēgt arī  Tal-
sos, SIA “AAS “Piejūra”” birojā 
Anša Lerha-Puškaiša ielā 6 (Pil-
sonības un migrācijas lietu pār-
valdes ēkā, 1. stāvā), katru darba 
dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. 
Kontakttālrunis: 63123306;   
e-pasts: info@piejuraatkritumi.lv.

Ja nav iespējams  
ierasties

Iedzīvotāji, kam nav iespēja 
līgumu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu pārslēgt AAS 
“Piejūra” birojos vai organizē-
tajos izbraukumos, to var izda-
rīt, rakstot e-pastu un nosūtot 
savus datus uz AAS “Piejūra” –  
info@piejuraatkritumi.lv:           

vārdu, uzvārdu;          
personas kodu;          
adresi;
tālruņa numuru;
e-pasta adresi;
pašreizējo vai vēlamo sadzī-

ves atkritumu konteinera tilpu-
mu;

vēlamo izvešanas biežumu; 
informāciju par to, vai esošais 

konteiners ir personīgais vai “Eco 
Baltia vides” īpašums.

 

Pēc e-pasta saņemšanas AAS 
“Piejūra” darbinieks ar jums sazi-
nāsies.

Kad pirkt atkritumu 
maisus

1. Kad ir plānots atkritumu 
papildu apjoms esošā konteinera 
tilpumam. Pilnos maisus novieto 
pie konteinera, un atkritumu sa-
vākšanas dienā tos izved.

2. Ja atkritumu savākšanas mašī-
na nevar piebraukt pie dzīvesvietas.

3. Ja ir vienošanās, ka atkritu-
mus izved tikai maisos un iedzīvotā-
jam nav konteinera. Pārslēdzot līgu-
mu, jāuzrāda rakstiska vienošanās.

 
Sīkākām ziņām 

www.piejuraatkritumi.lv, 
tālr. 63123306.

 SIA “AAS “Piejūra””

Zemju īpašniekiem, kuru īpa-
šumā esošajām zemēm noteikti 
saimnieciskās darbības ierobežo-
jumi, ir iespējams saņemt kom-
pensāciju. 

Lai saņemtu kompensāciju, 
zemes īpašniekam katru gadu 
līdz 15. maijam jāiesniedz Dabas 
aizsardzības pārvaldē pieteikums 
ikgadēju atbalsta maksājumu sa-
ņemšanai. 

Kompensāciju piešķiršanu par 
saimnieciskās darbības ierobežo-
jumiem īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās un mikroliegumos nosa-
ka likums “Par kompensāciju par 
saimnieciskās darbības ierobežo-
jumiem aizsargājamās teritorijās”.

Attiecībā uz konkrētu zemes-
gabalu, kuram noteikti saimniecis-
kās darbības ierobežojumi, gadā 
var piešķirt tikai vienu kompensā-
ciju – no Eiropas Savienības fondu 
līdzekļiem vai no valsts budžeta.

Dabas aizsardzības pārvalde 
piešķir ikgadēju atbalsta maksā-
jumu tikai par to zemes īpašuma 

daļu, kas atrodas īpaši aizsargāja-
mā dabas teritorijā, kas nav Natu-
ra 2000 teritorija.

Par to zemes īpašuma daļu, kas 
atrodas Natura 2000 teritorijā, ik-
gadēju atbalsta maksājumu piešķir 
Lauku atbalsta dienests no Eiropas 
Savienības fondu līdzekļiem.

Ikgadējo atbalsta maksājumu 
nepiešķir, ja zemes īpašnieks par 
konkrēto saimnieciskās darbības 
ierobežojumu attiecīgajā mežau-
dzē jau ir saņēmis kompensāciju 
– vienreizējo atlīdzību saskaņā ar 
likumu “Par zemes īpašnieku tiesī-
bām uz kompensāciju par saimnie-
ciskās darbības ierobežojumiem 
īpaši aizsargājamās dabas teritori-
jās un mikroliegumos” (spēkā no 
01.01.2006. līdz 01.06.2013.).

Vairāk informācijas: https://daba.
gov.lv/public/lat/pakalpojumi/

kompensacijas/, zvanot pa tālruni 
67509766 vai rakstot uz e-pastu: 

daba@daba.gov.lv. 

Iespēja izvēlēties un saņemt bezmaksas apģērbu un apavus 
Dundagā, pansijā “Jaundundaga”, 1905. gada ielā 4. 

Ierašanās laiku vēlams iepriekš saskaņot, zvanot 27823989.

Pabalsta apmērs bērna 
uzturam audžuģimenē

Ir veiktas izmaiņas normatīva-
jos aktos, kas nosaka, ka no 2018. 
gada 1. janvāra  pabalsta apmērs 
bērna uzturam audžuģimenē mē-
nesī nedrīkst būt mazāks par div-
kāršu Ministru kabineta noteikto 
minimālo uzturlīdzekļu apmēru 
bērnam. 

Pabalstu audžuģimenei izmak-
sā no tās pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem, kura noslēgusi līgumu 
ar audžuģimeni. Atbilstoši notei-
kumiem minimālo uzturlīdzekļu 
apmērs katram bērnam no viņa 
piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma 
sasniegšanai ir 25 % apmērā no Mi-
nistru kabineta noteiktās minimā-
lās mēneša darba algas (šogad tie 
ir 107,50 euro) un katram bērnam 
no 7 gadu vecuma sasniegšanas 
līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 
30 % apmērā no Ministru kabineta 
noteiktās minimālās mēneša darba 
algas (šogad tie ir 129 euro).

Tādējādi no 2018. gada 1. jan-
vāra audžuģimenē ievietota bēr-
na pabalsts uzturam ir divkāršā 
minimālo uzturlīdzekļu apmērā, 
t.i., līdz 7 gadu vecuma sasniegša-
nai – 215 euro; no 7 līdz 18 gadu 
vecuma sasniegšanai – 258 euro. 

No Dundagas novada audžu-
ģimenēs ir ievietoti pieci bērni, 
viens līdz 6 gadu vecumam, četri 
no 7 līdz 18 gadu vecumam. Paš-
valdība pabalstu bērna uzturam 
pārskaita audžuģimenei, un daļa 
no pieauguma tiek kompensē-
ta no valsts budžeta līdzekļiem. 
Valsts mērķdotācijas novirzīšanas 
pašvaldībām mērķis ir veicināt un 
stiprināt sociālo pakalpojumu un 
atbalsta pasākumu attīstību katrā 
pašvaldībā, nodrošinot, ka arvien 

vairāk cilvēku kļūst motivēti uz-
ņemt savās ģimenēs ārpusģime-
nes aprūpē esošus bērnus. 

Tā kā Dundagas novada sais-
tošajos noteikumos pabalsta ap-
mērs bērna uzturam audžuģime-
nē ir noteikts 150 euro apmērā, 
jāveic grozījumi saistošajos notei-
kumos, lai summa atbilstu Minis-
tru kabineta noteiktajai.   

GMI – 53 euro
Ministru kabineta noteikumos 

Nr. 913 par garantēto minimā-
lo ienākuma (GMI) līmeni veikti 
grozījumi un no 2018. gada 1. jan-
vāra GMI līmenis ir 53 euro. Līdz 
2018. gadam GMI līmeņa summa 
bija 49,80 euro. GMI līmenis nebi-
ja mainīts kopš 2013. gada.

Maznodrošinātas 
personas līmenis 

Dundagas novada pašvaldības 
2014. gada 27. februāra saistošie 
noteikumi Nr. 4 “Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas at-
zīšanu par trūcīgu vai maznodro-
šinātu un sociālajiem pabalstiem” 
nosaka, ka ģimene vai persona 
atzīstama par maznodrošinātu, 
ja tās vidējie ienākumi katram 
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 
triju mēnešu laikā nepārsniedz 60 
procentus no valstī noteiktās mi-
nimālās mēneša darba algas nor-
mālā darba laika ietvaros. Tādē-
jādi, mainoties minimālās darba 
algas līmenim 2018. gadā, Dun-
dagas novadā ienākumu līmenis, 
kuru nepārsniedzot tiek noteikts 
maznodrošinātas ģimenes vai 
personas statuss, ir  258 euro.

Dace Upleja,
Dundagas novada Sociālā 

dienesta vadītāja
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Dundagas novadā uz 01.01.2018. savu 
dzīvesvietu deklarējuši 4068 iedzīvotāji, kas ir 
par 113 iedzīvotājiem mazāk nekā iepriekšē-
jā gadā. Strādājošo un deklarēto iedzīvotāju 
skaits novadā ir saistīts ar Dundagas novada 
pašvaldības budžeta galveno ieņēmumu avo-
tu – iedzīvotāju ienākuma nodokli. 2018. gadā 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir par 
93 565 EUR mazāka nekā 2017. gada izpilde. 
Dundagas novada pašvaldības budžets daļēji 
balstās uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda dotāciju. 2018. gadā plānotie ieņēmumi 
no finanšu izlīdzināšanas fonda ir par 91 180 
EUR vairāk nekā 2017. gada izpilde. 2018. gadā 
pašvaldībai ir piešķirta valsts budžeta speciālā 
dotācija 30 323 EUR, kura integrēta finanšu iz-
līdzināšanas sistēmā pēc iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa sadales principiem. 

Prognozētie ieņēmumi no nekustamā īpa-
šuma nodokļa tiek plānoti tādi paši kā 2017. 
gadā.

Izglītības un zinātnes ministrija pedagogu 
atalgojumam un Mazirbes Speciālās internāt-
skolas uzturēšanas izmaksām 8 mēnešiem ir 
aprēķinājusi par 18 454 EUR mazāk nekā pa-
gājušā gada sākumā, vispārizglītojošām skolām 
par 25 540 eiro mazāk nekā pagājušā gada sā-
kumā. Tas izskaidrojams ar to, ka samazinājies 
izglītojamo skaits. Par skolēnu apmācību paš-
valdība aizmaksā citām pašvaldībām 34 161 
EUR vairāk nekā no tām saņem. 

Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 2018. 
gadā tiek plānoti 4 204 295 EUR apmērā, kas 
ir par 108 051 EUR vairāk nekā pagājušā gada 
sākumā. 

Pamatbudžeta kopējie izdevumi 2018. 
gadā tiek plānoti 4 691 645 EUR apmērā, kas 
ir par 378 755 EUR vairāk nekā pagājušā gada 
sākumā. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmu-
miem veidojas no tā, ka budžeta izdevumos 
iestrādāti iepriekšējā gada naudas atlikumi 
kontos un piešķirtais aizņēmums Eiropas Sa-
vienības līdzfinansēta projekta īstenošanai.

2018. gada pašvaldības budžetā 14 Eiropas 
Savienības līdzfinansētu projektu īstenošanai ir 
ieplānoti 634 110 EUR, tajā skaitā 189 231 EUR 
no pašvaldības budžeta, 227 649 EUR no pie-
šķirtā aizņēmuma Valsts kasē un 167 229 EUR 
no saņemtajiem avansa maksājumiem. Lielā-
kie finanšu ieguldījumi plānoti šādiem projek-
tiem – “Kolkas lībiskā un zemūdens mantoju-
ma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma 

apriti”, “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un 
dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana 
un tūrisma piedāvājuma attīstība”, “Dabu un 
vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas pie-
krastē” un pašvaldības grants ceļu būvniecībai.

2018. gada pamatbudžeta izdevumos ir 
iestrādāti iestāžu un struktūrvienību vadītāju 
priekšlikumi 128 827 EUR apmērā. Tajā skaitā 
Dundagas vidusskolas klašu telpu remontiem 
31 390 EUR, Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolas keramikas apdedzināšanas krāsnij 5 764 
EUR, PII “Kurzemīte” guļamistabas un mācī-
bu telpas remontam 23 087 EUR, žogam gar 
pirmsskolas izglītības iestādi Dundagā 3000 
EUR, piešķirti 5000 EUR vides objekta izveido-
šanai par godu Latvijas simtgadei, 2750 EUR 
apstādījumu ierīkošanai Dundagas centrā, 
5000 EUR tilta uz saliņu atjaunošanai, 5420 
EUR žogu un vārtu ierīkošanai Kaļķu, Anstru-
pes un Vīdāles kapos. Budžetā ieplānots finan-
sējums 23 207 EUR Kolkas centrālā ūdensvada 
sākuma posma nomaiņai 355 m garumā no 
attīrīšanas stacijas un SIA “Dundagas veselības 
centrs” otrā stāvā divu telpu remontam 10 806 
EUR apmērā.

Pamatbudžeta izdevumi 4 691 645 EUR 
pēc funkcionālām kategorijām procentuāli 
sadalīti šādi: 

v vispārējie valdības dienesti (grāmatve-
dība, Kolkas pagasta pārvaldes administrācija, 
Dzimtsarakstu nodaļa, novada domes adminis-
trācija, klientu apkalpošanas centrs, dotācijas 
sabiedriskām organizācijām, kredītu saistību 
izpilde un skolēnu apmācība) – 10,75%, 

v sabiedriskā kārtība un drošība (Pašvaldī-
bas policija un bāriņtiesa) – 1,61%, 

v ekonomiskā darbība (sabiedriski derīgais 
darbs, būvvalde un transportlīdzekļi) – 3,12%, 

v vides aizsardzība un apsaimniekošana 
(Kolkas saimnieciskie darbi, pārējās vides aiz-
sardzība un apzaļumošana, ielu apsaimnieko-
šana) – 15,70%, 

v pašvaldības teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošana (nekustamā īpašuma apsaim-
niekošana, attīstības un plānošanas nodaļa) 
– 4,89%, 

v atpūtai, kultūrai un reliģijai (brīvā laika 
pavadīšanas centrs, sporta pasākumi, Dunda-
gas Kultūras pils, Kolkas kultūras pasākumi, 
Bibliotēkas sabiedrisko attiecību nodaļa un 
Kubalu skola muzejs, Dziesmu un deju svētki) 
– 20,23%, 

Par Dundagas novada pašvaldības budžetu  2018. gadam
Pamatbudžeta ieņēmumi

2018. GADĀ DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  
PAMATBUDŽETĀ PLĀNOTI  4204295 EIRO IEŅĒMUMI

Iedzīvotāju ienā-
kuma nodoklis  

1 936 967 
eiro

Nekustamā īpašuma 

nodoklis 224 183 eiro

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 

pārdošanas 40 080 eiro

Pašvaldību 
saņemtie 

transferti no 
valsts budžeta 

1 714 892 
eiro

Pašvaldību saņemtie 
transferti no citām pašval-

dībām 55 546 eiro

Ieņēmumi no budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpo-

jumiem un citi pašu ieņēmumi 

221 959 eiro
Pārējie pamatbudžeta 

ieņēmumi 10 668 eiro

2018. GADĀ DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  
PAMATBUDŽETĀ PLĀNOTI  4691645 EIRO IZDEVUMI

Pamatbudžeta izdevumi (eiro)

 

PROJEKTU FINANSĒJUMS 2018. GADA  PAMATBUDŽETĀ (EIRO)

Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures 
un kultūras tūrisma apriti 

“Energo-
efektivitā-
tes paaug-
stināšana 

pašvaldības 
ēkā 

“”Zītari”” 

29 750

Ziemeļkurzemes 
kultūrvēsturiskā un 

dabas mantoju-
ma saglabāšana, 
eksponēšana un 

tūrisma piedāvāju-
ma attīstība 

44 000

Dabu un vidi 
saudzējoša tūris-

ma veicināšana 
Kolkas piekrastē 

29 677

Development and 
promotion of small 

ethno-cultural 
regions as tourism 

destinations - 
UNESCO-tourism 

78 381

Atbalsts izglīto-
jamo individuālo 

kompetenču 
attīstībai 

11 269

Skeitparka 
izveide Dundagā 

14 000
Peldvietas labiekārtošana pie Baložezera

Skvēra pie luterāņu baznīcas Dundagā 
labiekārtošana

ERASMUS 
Nr.2017-1-DE03-

KA219-035579_4 

8689

9135

32 115

297 818

 Mazirbes internātskola  232243

 Mākslas un mūzikas skola  188077

 Internāts Kolkā  28271

 Dundagas vidusskola  660922

 Kolkas pamatskola  168110

 Pirmsskolas izglītības iestāde “Kurzemīte”  345978

 Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”  106320

 Pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem  174305

 Sociālais dienests  89049

 Jaundundaga  6269

 Pensionāru un invalīdu apvienības  2400

 Kubalu skola - muzejs  41130

 Kolkas kultūras pasākumi  68381

 Pils  118386

 Kaļķu bibliotēka   12417

 Dundagas pils jauniešu mītne  32642

 Vīdāles bibliotēka  10508

 Tūrisma informācijas centrs  46766

 Mazirbes bibliotēka  8325

 Dziesmu un deju svētki  5369

 Kolkas bibliotēka  20541

 Dundagas pagasta kultūra  92583

 Dundagas pagasta bibliotēka  57893

 Sporta pasākumi  19845

 Sabiedriskās attiecības  24817

 Brīvā laika pavadīšanas centrs  28730

 Attīstības un plānošanas nodaļa  105368

 Nekustamā īpašuma apsaimniekošana  68813

 Pārējā vides aizsardzība  291788

 Kolkas saimnieciskie darbi  164313

 Ielu apsaimniekošana  142596

 Novada pašvaldības transports  93167

 Būvvalde  31826

 Sabiedriski derīgais darbs  21469

 Bāriņtiesa  26460

 Valsts policija  125

 Pašvaldības policija  48908

 Kolkas pagasta pārvaldes administrācija  34833

 Skolēnu apmācība  89707

 Grāmatvedība  93477

 Dzimtsarakstu nodaļa  14712

 Dotācijas sabiedriskām organizācijām  24 235

 Kredītsaistību izpilde (procenti, apkalpošana)  4091

 Klientu apkalpošanas centrs   7914

 Novada domes administrācija  235 337
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(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)

Šogad svētku dalībniekus 
reģistrē elektroniski 

Šogad jaunums ir svētku dalībnieku 
elektroniskā reģistrēšanās, kas notika no 
1. līdz 13. februārim, kad visi potenciālie 
svētku dalībnieki elektroniski reģistrējās 
dalībai svētkos. Savukārt apstiprinājumu 
tam, vai reģistrētā persona kļūs par svētku 
dalībnieku, katrs saņems pēc skašu rezul-
tātu apkopošanas. Datus izmantos daudz-
funkcionālas dalībnieka kartes izveidei, kas 

kalpos gan kā ieejas karte mēģinājumos un 
svētku pasākumos, gan kā braukšanas kar-
te sabiedriskajā transportā, gan kā ēdinā-
šanas talons. Ar to tiks reģistrēta katra da-
lībnieka ierašanās uz mēģinājumiem. Tāpat 
elektroniski dalībai svētkos būs jāreģistrējas 
arī brīvprātīgajiem, plašsaziņas līdzekļu pār-
stāvjiem, tehniskajam personālam. 

Svētku biļešu tirdzniecība 
sāksies 3. martā

Biļešu tirdzniecība notiks SIA “Biļešu 
paradīze” vairāk nekā 50 tirdzniecības 

vietās visā Latvijā un interneta veikalā 
www.bilesuparadize.lv. 

Vienā pirkumā vienam pircējam uz 
katru pasākumu būs iespējams nopirkt 
līdz 4 biļetēm. Bērni līdz 7 gadu vecu-
mam, ja viņiem nebūs nepieciešama 
atsevišķa sēdvieta, pasākumus varēs ap-
meklēt bez maksas. Svētku programma 
atrodama – www.dziesmusvetki.lv. Svēt-
ku programmu veido 63 spilgti notikumi, 
turklāt divas trešdaļas būs apmeklējami 
bez ieejas maksas.

Cik pašvaldībai  
izmaksās dalība svētkos 

Jautāta par svētku izmaksām, cik da-
lība tajos izmaksās pašvaldībai, Smaida 
Šnikvalde saka, ka faktiski tās būs trans-
porta izmaksas nokļūšanai uz pasāku-
mu norises vietām un no tām. Plānots, 
ka pašvaldība transporta pakalpojumus 
varēs nodrošināt ar vietējiem pārvadā-
tājiem. Visus ar dzīvošanu un ēdināša-
nu saistītos izdevumus apmaksā valsts. 
Šiem Dziesmu un deju svētkiem nav bijis 
nepieciešams iegādāties jaunus tērpus, 
vien dažus tērpu aksesuārus dejotā-
jiem. Jauniešu deju kolektīvs, pateicoties 
biedrības “Dundangas sendienas” reali-
zētajiem projektam “Celaine – sena un 
mūsdienīga”, ticis pie krāšņām, pašu no-
vadnieku austām jostām. 

Inguna Pekmane 

Par Dundagas novada pašvaldības budžetu  2018. gadam
v izglītība (Dundagas vidusskola, Kolkas 

pamatskola, Mākslas un mūzikas skola, Mazir-
bes internātpamatskola, pirmsskolas izglītības 
iestādes “Kurzemīte” un “Rūķītis”, internāts 
“Rūķu nams”) – 37,84%, 

v sociālā aizsardzība (Sociālais dienests, 
pansija “Jaundundaga”, pabalsti maznodroši-
nātiem iedzīvotājiem) – 5,86%. 

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomis-
kās klasifikācijas procentuāli sadalīti šādi: 

v atlīdzībai 54,72 %. Salīdzinot ar 2017. 
gada plānu, ir 2% samazinājums pret kopējiem 
budžeta izdevumiem, 

v precēm un pakalpojumiem 26,91%. 
Salīdzinot ar 2017. gada plānu, ir 2% palielinā-
jums, kas saistīts ar Eiropas Savienības līdzfi-
nansēto projektu īstenošanu,

v subsīdijām un dotācijām 1,12% – ie-
priekšējā gada līmenī,

v kredītprocentu apmaksas plānotas 
2017. gada faktiskās izpildes līmenī. Kopējie 
parādi un galvojumi 2018. gadā un turpmāka-
jos divos gados sastāda 5,14% no pašvaldības 
ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemak-
sām Finanšu izlīdzināšanas fondā.

Līdzekļi kapitālizdevumiem un investīci-
jām sastāda 10,38% no budžeta izdevumiem, 
kas ir par 5% vairāk salīdzinājumā ar 2017. 
gada plānu,

v sociāliem pabalstiem 4,81% – iepriekšē-
jā gada līmenī,

v pašvaldību uzturēšanas izdevumu trans-
fertiem citām pašvaldībām 2,02% – iepriekšējā 
gada līmenī.

2018. gada speciālā budžeta ieņēmumi un 
izdevumi tiek plānoti 2017. gada apmērā.

Dabas resursu līdzekļi plānoti izlietot da-
bas resursu atjaunošanai. Ceļa fonda līdzekļi 
plānoti 110 174 EUR apmērā, par 3 111 EUR 
vairāk nekā 2017. gadā. Saņemtie ziedojumi 
plānoti novirzīt atbilstoši norādītajiem mēr-
ķiem. 

Budžeta dokumentu pakete ir noformēta 
atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” prasībām kā 
saistošie noteikumi, kā arī likuma “Par pašvaldī-
bas budžetiem” 16. un 17. panta prasībām.

Ceļā uz simtgades 
Dziesmu un deju svētkiem

2018. gadā Dundagas novada 
pašvaldības speciālajā budžetā plānoti 

14 2174 eiro ieņēmumi 
un 14 5095 eiro izdevumi.

PROJEKTU FINANSĒJUMS 2018. GADA  PAMATBUDŽETĀ (EIRO)

Skvēra pie luterāņu baznīcas Dundagā 
labiekārtošana

Kurzeme 
visiem 

5418

Grants ceļu projektēšana un 

autoruzraudzība 46 569

Dundagas pils 
pagalma 

labiekārtošana 

14 995

ERASMUS Nr.2017-1-
CZ01-KA219-035448_3 

16 294
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Aktualitātes e-pakalpojumu lietošanā

10. februārī Dundagas vidusskolas sporta zāli piepildīja volejbola 
entuziasti, tiekoties “Dundadznieku kausā 2018”, kas noritēja jau as-
toto gadu pēc kārtas. 

Šis gads iezīmējās ar ļoti līdzvērtīgām komandām, tāpēc skatītāji 
varēja priecāties par skaistām izspēlēm un spēcīgām punktu gūšanas 
epizodēm.

1. vietā komanda “RB&B&J”, 2. vietā “Namdari”, 3. vietā “Dundžiņi”, 
4. vietā “Kurekss”, 5. vietā “13.bloks”, bet 6. vietā “Dundagas vidussko-
la”.

Sporta klubs “Dundaga” saka lielu paldies spēlētājiem, līdzjutējiem 
un atbalstītājiem un aicina uz tikšanos pēc gada  jau devītajā “Dundadz-
nieku kausā”!

Ance Kristiņa

Dundagas novada Valsts un 
pašvaldību vienotais klientu ap-
kalpošanas centrs (VPVKAC)  dar-
bojas jau trešo gadu, kopš 2015. 
gada novembra.

Aizvadītajā 2017. gadā VPVKAC 
iedzīvotājiem sniegti 1008 pakal-
pojumi. Vislielākais pieprasījums ir 
bijis Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA) pakalpojumiem 
– 543, Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) pakalpojumiem – 41. Snieg-
tas 424 konsultācijas gan klātienē, 
gan telefoniski.

 VSAA pakalpojumu grozā ir 
pieejami 34 pakalpojumi. VPVKAC 
nodrošina iesniegumu pieņemša-
nu VSAA pakalpojumu piešķirša-
nai, pārrēķināšanai, pārtraukšanai 
vai sniedz atbalstu, lai pakalpoju-
ma pieprasītājs pēc savas izvēles 
pats var iesniegt iesniegumu, 
izmantojot attiecīgo e-pakalpoju-
mu portālā www.latvija.lv.

Darbnespējas lapas
No 2018. gada 1. janvāra 

darbnespējas lapas tiek reģistrē-
tas elektroniski e-veselības sistē-
mā. Līdz ar to iesniegums VSAA 
slimības un maternitātes pabal-

sta pieprasīšanai arī ir jāiesniedz 
elektroniski. 

Gada ienākumu  
deklarācijas 

Brīvprātīgi gada ienākumu 
deklarāciju var iesniegt tie no-
dokļu maksātāji, kuri vēlas atgūt 
pārmaksāto iedzīvotāju ienāku-
ma nodokli par attaisnotajiem 
izdevumiem – izglītību, ārstnie-
cību, iemaksām pensiju fondos 
u.c. 2018. gada laikā pārmaksāto 
iedzīvotāju ienākuma nodok-
li var pieprasīt par 2017., 2016. 
un 2015. gadu. Sākot ar 2018. 
gada 1. martu, ikviens var iesniegt 
deklarāciju elektroniski, kas ir 
daudz ātrāk un ērtāk, jo tajā au-
tomātiski tiek atspoguļota visa 
VID rīcībā esošā informācija par 
nodokļu maksātāju. Iesniedzot 
gada ienākumu deklarāciju elek-
troniski, arī gada diferencētais 
neapliekamais minimums gada 
ienākumu deklarācijā tiek aprē-
ķināts automātiski. Deklarācijā 
automātiski tiks atspoguļota arī 
tā informācija par 2017. gadu, ko 
par personas veiktajiem maksā-
jumiem par izglītību Valsts ieņē-

mumu dienestam būs iesniegušas 
mācību iestādes. 

Iesniegt deklarāciju, lai atgū-
tu daļu nodokļa attaisnotiem iz-
devumiem, var:

strādājošie;
pensionāri, kuru pensija ir lie-

lāka par pensionāra neapliekamo 
minimumu (235 eiro mēnesī).

Nodokļu maksātājs var dek-
larēt arī savu ģimenes locekļu at-
taisnotos izdevumus.

Iesniedzot gada ienākumu 
deklarāciju, fiziskajai personai ir 
jānorāda savs norēķinu konts kre-
dītiestādē, uz kuru VID pārskaitīs 
pārmaksu triju mēnešu laikā, skai-
tot no deklarācijas iesniegšanas 
dienas.

Ikviens var kļūt par elektro-
niskās deklarēšanas sistēmas 
(EDS) lietotāju, izmantojot savas 
i-bankas lietotājvārdu un paro-
li, Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes izsniegto personas ap-
liecību eID karti vai VAS “Latvijas 
Valsts radio un televīzijas centrs” 
izsniegto elektronisko paraksta 
viedkarti (e-parakstu).

Savukārt viedierīču lietotā-
jus aicinām izmantot EDS mobilo 

versiju (eds.vid.gov.lv), jo arī tajā 
iespējams iesniegt gada ienāku-
mu deklarāciju, bet attaisnojuma 
dokumentus (čekus un kvītis) 
pievienot no attiecīgās ierīces 
galerijām. 

Ja nav draugos  
ar internetu

Ja pakalpojuma pieprasītājam 
nav iespējams autorizēties portā-
lā www.latvija.lv un izmantot e-
pakalpojumu, tad nepieciešamo 
pakalpojumu ir iespējams piepra-
sīt VSAA un VID, aizpildot papīra 
formas iesniegumu. 

Liela daļa klientu, pieprasot 
pakalpojumu, nevēlas lietot in-
terneta resursus vai neuzticas 
tiem. Daļai klientu nav pieslēgta 
i-banka, nav eID kartes, nav izvei-
dots e-pasts. Ir klienti, kuri vēlas, 
lai aizpilda iesniegumus, ievada 
datus viņu vietā. Tas saistās gan 
ar bailēm pieļaut kļūdas, gan arī 
vienkāršu nevēlēšanos darboties 
pašiem.

Palīdzam un rosinām klientus 
izmantot e-pakalpojumus. Snie-
dzam palīdzību e-pasta izveidoša-
nā. Palīdzam iesniegumu aizpildī-

šanā, arī tajos pakalpojumos, kas 
nav iekļauti pakalpojumu “grozā”. 
Neatsakām klientiem palīdzību 
atrisināt grūtības, kas saistītas ar 
viņiem nesaprotamiem paziņoju-
miem, lēmumiem, vēstulēm. Jeb-
kuru klientam sasāpējušu jautāju-
mu cenšamies atrisināt.

SVARĪGI!
Lai saņemtu pakalpojumu 

VPVKAC, jāuzrāda personu ap-
liecinošs dokuments – pase vai 
identifikācijas karte (personas 
apliecība eID ). Līdzi jāņem da-
rījumu apliecinoši dokumenti 
– kvītis, čeki.

Lai saņemtu e-pakalpoju-
mu, nepieciešams autentificē-
ties ar savu internetbanku (lie-
totājvārds, parole, kodu karte), 
eID karti vai elektroniskā pa-
raksta viedkarti.

Informāciju sagatavoja 
Dace Kurpniece, 
Rita Langmane,

Dundagas novada VPVKAC 
speciālistes 

SPORTS

Aizvadīts “Dundadznieku kauss 2018” Mūsu šahisti Pāvela 
Pikas piemiņas turnīrā  

10. februārī astoņi Dundagas jaunie šahisti 
piedalījās tradicionālajās Pāvela Pikas piemiņas 
sacensībās Ventspilī, kas pavisam pulcēja 56 da-
lībniekus no Ventspils, Kuldīgas, Liepājas un Dun-
dagas. Visi izspēlēja 7 kārtas.

Iesācēju grupā 16 dalībnieku konkurencē 
mūsu Kārlis Beidiņš ar 3,5 punktiem ieņēma 8. 
vietu, Valters Napskis ar 3 punktiem – 11. Jāuzteic 
mūsu pirmziemnieks Valters, kura lielā patika pret 
šaha spēli atspoguļojās arī punktos.

IV sporta klases grupā sacentās 22 dalībnieki. 
Labākajam no mūsējiem, 1. klases audzēknim Er-
nestam Brikainim, 4 punkti un 8. vieta, Vilim Čode-
ram 3,5 punkti un 11. vieta, Rūdolfam Dambergam 
un Ernestam Šmēdiņam pa 2 punktiem un attiecīgi 
19. un 20. vieta.

III sporta klases grupā spēkiem mērojās 18 da-
lībnieki. Mūsu Emīls Grīnerts ar 4 punktiem ieņēma 
7. vietu, punkts mazāk un 11. vieta Ingaram Blum-
bergam.

24. un 25. februārī mūsu šahistu izlasi gaida gada 
nopietnākās komandsacensības “Cerību kauss” 
Rīgā, savukārt 9. martā pašu pilī pulcēsimies Dun-
dagas atklātajā čempionātā bērniem un jauniešiem.

Alnis Auziņš, 
šaha pulciņa vadītājs
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Pagājušais 2017. gads Dun-
dagas Brīvā laika pavadīšanas 
centrā bija notikumiem bagāts. 

Gada sākumā izbaudījām zie-
mas priekus Sniega dienā.  Tūlīt 
pēc tam iesaistījāmies Jaunatnes 
starptautisko programmu aģen-
tūras  projektā “Jaunatnes darba 
kvalitātes celšana savā pašval-
dībā”, kurā esam dalībnieki no 
septiņām dažādām Latvijas paš-
valdībām. Projekta gaitā gūstam 
vērtīgu pieredzi. Uzzinām, kā jau-
natnes jomā darbojas citas paš-
valdības, kā tiek gatavoti nozares 
plānošanas dokumenti. Projekta 
nobeigumā šī gada pavasarī jābūt 
sagatavotam dokumentam, kurā 
tiktu atspoguļotas nākotnes 
ieceres darbam ar jauniešiem 
Dundagas novadā. 

Visa gada garumā notikuši 
dažādi pasākumi, lai izzinātu 
mūsu jauniešu vajadzības un 
kopīgi plānotu turpmāko dar-
bu. Notikušas apmācības jau-
niešiem projekta rakstīšanas 
apguvē, jautri aizvadīts pikniks, 
kurā nodibināta neformāla ap-
vienība jauniešiem “Ampula”. 
Projektā “Jaunatnes darba kva-
litātes celšana savā pašvaldībā” 
gan darbinieki, gan jaunieši 
devušies pieredzes apmaiņas 
pasākumos uz citām pašvaldī-
bām: Kandavu, Nīcu, Ķekavu, 
Ventspili, Kuldīgu, Saulkras-
tiem. Starptautisko apmācību 
projekta ietvaros viesojāmies 
Slovēnijā un Islandē.

Gada laikā ievērojami mainī-
jies Brīvā laika pavadīšanas cen-
tra izskats un iekārtojums.

Pavasarī, iegūstot  uzvaru “IF 
“ drošības fonda projektā, par 

Dundagas vidusskolā 

Likvidēs Mazirbes 
internātpamatskolu

Tiesu teritoriju reforma 

Ieteikums autorizēties zemesgrāmatā

Brīvā laika pavadīšanas centrā
iegūtajiem līdzekļiem ierīkota 
signalizācija un dūmu detektori 
centra telpās, bet vasarā veikts 
centra telpu kosmētiskais re-
monts. 

Kopumā pagājušā gadā Brīvā 
laika pavadīšanas centru apmek-
lējuši 3564 interesenti. Notiku-
ši 36 pasākumi, tostarp četras 
diskotēkas jauniešiem, 88 galda 
tenisa nodarbības, iknedēļas 
jauniešu grupas un senioru ap-
vienības “Vārpa” dalībnieku tik-
šanās, kā arī audēju nodarbības. 
No marta Brīvā laika pavadīšanas 
centrs piedāvāja iespēju iznomāt 
telpas. Šī iespēja izmantota 24 
reizes.

2017. gadā apmeklētākie 
pasākumi bija 8. marta svinības, 
Ģimenes dienas jampadracis, 
Lieldienas, Halovīni. 

Brīvā laika pavadīšanas centrs 
ar savu ideju un izpildījumu ie-
saistījās  Dundagas 150 gadu ju-
bilejas svinībās, izveidojot skaitli 
150 no pasākuma dalībniekiem 
un to iemūžinot drona fotogrāfijā 
no augšas. Savukārt rudenī orga-
nizējām Stacijas dārza rotaļu lau-
kuma atklāšanas pasākumu, kas 
izpelnījās ievērību pat Latvijas TV 
Dienas ziņu sižetā. 

Jauniešiem organizējām si-
mulācijas spēli “Izproti savu 
pašvaldību”, kurā jaunieši guva 
priekšstatu par to, kā norit darbs 
pašvaldībā. Rudenī izmēģinājām 
mobilo darbu ar jauniešiem 
Kolkā. Centra darbinieki devās 
uz Kolku, iepazinās ar jauniešiem 
un viņu situāciju, kā arī iepazīsti-
nāja ar sevi un jauniešu iespējām 
Dundagas novadā. Gada izskaņā 
lielu atsaucību guva ideja “karti-

ņa manam eņģelim” un lielu gan-
darījumu izraisīja krūzīšu apglez-
nošana un piparkūku cepšana. Tā 
bija lieliska jauniešu un senioru 
sadarbība, lai kopīgi iepriecinātu 
vientuļos  seniorus  aprūpes na-
mos.

Pagājušā gadā Brīvā laika pa-
vadīšanas centra pārziņā bija arī 
sporta pasākumu organizēšana. 
Dundagas novads piedalījās Tal-
su novada pašvaldības ikgadējās 
sporta spēlēs gan ziemas, gan 
vasaras posmā. Notika jau tradi-
cionālais novada pludmales vo-
lejbola čempionāts, makšķerēša-
nas sacensības gan Dundagā, gan 
Kolkā, izcīnīts kārtējais Rubeņa 
kauss futbolā, notikušas sprai-
gas sportiskās cīņas Jūras svētku 
laikā un Dundagas sporta dienā. 
Pirmo reizi organizējām bērnu 
riteņbraukšanas sacensības, kas 
guva lielu atsaucību. Priecāja-
mies, ka pēc ilgāka pārtraukuma 
ir atjaunota novada volejbola ko-
manda, kas šajā sezonā spēlē LVF 
čempionāta 2. divīzijā. Regulāri 
norisinājušies vairāki zolītes un 
galda tenisa turnīri.  

Patiešām prieks un pārstei-
gums, ka gada laikā paveikts tik 
daudz!

No šī gada Brīvā laika pava-
dīšanas centrs vairs nav atse-
višķa struktūrvienība, bet tas 
darbosies Kultūras pils paspār-
nē. Pagājušā gada nogalē darbu 
atstāja centra vadītāja Tamāra 
Kaudze, bet šogad nu jau citā sta-
tusā – kā Kultūras pils speciāliste 
jaunatnes un tautas jaunrades 
lietās – iesākto turpinās Santa 
Sula.

Ieva Kristiņa

No 1. februāra Kurzemes ap-
gabaltiesas darbības teritorijā ir 
viena rajona (pilsētas) tiesa un 
zemesgrāmatu nodaļa – Kurze-
mes rajona tiesa un Kurzemes 
rajona tiesas zemesgrāmatu no-
daļa.

Tieslietu padome 2017. gada 
12. jūnija sēdē atbalstīja Kurze-
mes tiesu apgabalā ietilpstošo 
rajonu (pilsētu) tiesu reorgani-
zācijas plānu, kas paredz, ka no 
2018. gada 1. februāra Talsu ra-
jona tiesa un tās sastāvā esošā 
zemesgrāmatu nodaļa, Kuldīgas 
rajona tiesa un tās sastāvā eso-
šā zemesgrāmatu nodaļa, Sal-
dus rajona tiesa un tās sastāvā 
esošā zemesgrāmatu nodaļa, kā 
arī Ventspils tiesa un tās sastā-
vā esošā zemesgrāmatu nodaļa 
tiek pievienota Liepājas tiesai 
un attiecīgi tās sastāvā esošajai 
zemesgrāmatu nodaļai, mainot 
tiesas nosaukumu – Kurzemes 

rajona tiesa – un attiecīgi – Kur-
zemes rajona tiesas zemesgrā-
matu nodaļa.

Svarīgi! Pēc reformas tiesas 
un tās zemesgrāmatu nodaļas 
darbību nodrošinās visās līdzši-
nējo tiesu un zemesgrāmatu no-
daļu atrašanās vietās:  Liepājā, 
Ventspilī, Saldū, Kuldīgā un Tal-
sos.

Svarīgi! Dokumentus pēc re-
formas būs iespējams iesniegt 
jebkurā no tiesas vai zemesgrā-
matas nodaļas atrašanās vie-
tām pēc personas izvēles. Tāpat 
jebkurā zemesgrāmatu nodaļas 
atrašanās vietā būs pieejama 
parakstu uz nostiprinājuma lū-
guma apliecināšana. Dokumentu 
izsniegšanu no lietas materiāliem  
organizēs tās tiesas vai zemes-
grāmatu nodaļas atrašanās vietā, 
kurā lieta izskatīta, vai pēc pie-
prasītāja izvēles ar pasta starp-
niecību.

Piemērs. Lai nostiprinātu 
īpašuma tiesības uz nekustamo 
īpašumu, kas atrodas Dundagā, 
personai līdz šim bija jādodas 
uz Talsu rajona tiesas 
zemesgrāmatas nodaļu. Pēc 
reformas ieviešanas persona 
nostiprinājumu lūgumu varēs 
iesniegt tāpat kā līdz šim 
zemesgrāmatu nodaļas darbības 
vietā Talsos vai arī Ventspilī, 
Kuldīgā, Liepājā vai Saldū.  

Kurzemes rajona tiesā ir norī-
kotas kontaktpersonas, kuras at-
bildēs uz jautājumiem par tiesas 
un tās zemesgrāmatu nodaļas 
darba organizāciju neskaidrību 
gadījumā. 

Kontaktinformācija:
Kurzemes rajona tiesā Tal-

sos – Alviss Jēkabsons, tālr. 
63220233.

Avots: Tieslietu ministrija

Mācību gada II semestri 
uzsāks 300 skolēnu, no kuriem 
25 ir teicamnieki, savukārt 
ar labiem un teicamiem no-
vērtējumiem mācās 86 skolēni. 
Tas apliecina, ka pedagogu un 
skolēnu sadarbība raksturojama 
kā veiksmīga un mērķtiecīgi 
virzīta uz kvalitatīvas izglītības 
ieguvi. 

II mācību semestra sākumā 
apgriezienus uzņēmis mācību 
priekšmetu olimpiāžu maratons, 
kas vispirms norisināsies starp-
novadu – Dundagas, Talsu, Rojas 
un Mērsraga novada – mērogā, 
pēc tam valsts mērogā. Jau iegūti 
augsti novērtējumi bioloģijas 
olimpiādē, 1. vieta latviešu valo-
das un literatūras 9. klašu olimpi-
ādē. Mācību priekšmetu olimpiā-
des norisināsies līdz pat maijam.

Līdz ar mācību darbu Dunda-
gas vidusskolā notiek aktivitātes 
arī valsts projekta “Kompetenču 
pieeja mācību saturā” ietvaros. 
Skolotāji novembra sākumā pie-
dalījās seminārnodarbībā par 
efektīvu mācību stundu un dziļas 
mācīšanas metodēm. Savukārt 
Valsts izglītības satura centrs 
pilnveidojis mācību saturu un 
pieejas piedāvājumus. Tā iepa-
zīšanai un apzināšanai tālākām 
aktivitātēm Dundagas vidussko-
las skolotāji piedalījās 8 seminā-

ros, kuros pulcējās skolotāji no 
visiem Latvijas novadiem. 4. jan-
vārī Dundagas vidusskolā notika 
seminārs novada vispārizglītojo-
šo izglītības iestāžu pedagogiem, 
kurā notika informācijas un vie-
dokļu apmaiņa par pilnveidoto 
mācību saturu un jauno pieeju 
tā apguvē. Seminārā piedalījās 
Dundagas vidusskolas un Kolkas 
pamatskolas skolotāji. 

Arī turpmāk norisināsies ak-
tivitātes Karjeras atbalsta projek-
tā, kas norisinās sadarbībā ar Tal-
su novada izglītības pārvaldi un 
projektā “Atbalsts izglītojamo in-
dividuālo kompetenču attīstībai”. 

Izaicinājums kā pedagogiem, 
tā skolēniem būs arī digitālās 
pratības nostiprināšana un piln-
veide. Nākamajā mācību gadā 
paredzēts uzsākt datorikas ap-
mācību sākumskolas klasēs. Šīs 
aktivitātes arī būs starp tām, kas 
stiprinās paredzamo izglītības 
kvalitāti Dundagas vidusskolā. 
Lai mums visiem – skolēniem, 
vecākiem, skolotājiem un visai 
Dundagas sabiedrībai – pietiek 
gribas un degsmes sasniegt ie-
spējami labus rezultātus izglītī-
bas darbā. 

I. Freimute, 
Dundagas vidusskolas 

direktora vietniece 
izglītības jomā

26. janvāra domes sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu ar 
2018. gada 31. augustu likvidēt  
Mazirbes internātpamatskolu.

Mazirbes internātpamat-
skola savu darbību uzsāka 
1970. gadā. Pašlaik skolā  tiek 
īstenotas trīs izglītības program-
mas: Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem; 
Profesionālās pamatizglītības 
programma “Kokizstrādājumu 
izgatavošana” un  Profesionā-
lās pamatizglītības programma 
“Mājturība”. Šajā mācību gadā 
speciālo pamatizglītību (obligā-
tā izglītība) iegūst deviņi izglī-
tojamie, kam mācību process 
organizēts trīs apvienoto klašu 
komplektos, bet profesionālo 
pamatizglītību iegūst seši  izglī-
tojamie.

Plānots, ka  2018./2019. mā-
cību gadā speciālo pamatizglītī-
bu iegūs tikai pieci  izglītojamie. 
Nelielā skolēnu skaita dēļ skolā 
ir ierobežotas iespējas nodro-
šināt skolēnu speciālās vajadzī-
bas, arī rehabilitāciju un tām 
atbilstošu socializāciju.

Lai gan speciālās izglītības 
iestādēs strādājošo pedagogu 
darba samaksa pašvaldību spe-
ciālās izglītības iestādes finansē 
no valsts budžeta mērķdotā-
cijas, tāpat speciālās izglītības 
iestāžu saimniecisko, tehnisko 
un medicīnas darbinieku darba 
samaksa tiek nodrošināta no 
valsts mērķdotācijām, bet nelie-
lā izglītojamo skaita dēļ mērķdo-

tācijas apmērs ir nepietiekams,  
tādēļ  arī pašvaldība ar savu fi-
nansējumu  iesaistās Mazirbes 
internātpamatskolas darbības 
nodrošināšanā. 

Ja 2015. gadā pašvaldības 
papildu finansējums mērķdotā-
cijai pedagogu algām bija 3196 
eiro, bet saimnieciskie un uz-
turēšanas izdevumi 3374 eiro, 
tad jau 2017. gadā tas sasniedza 
13 511 eiro pedagogu algām, 
bet skolas uzturēšanas un saim-
nieciskā personāla izdevumi sa-
stādīja 38 437 eiro. Kā redzams, 
pašvaldības budžeta slodze 
pastāvīgi pieaug. Arī nākotnē 
novada sociālekonomiskā un 
demogrāfiskā situācija noteikti 
neuzlabosies, līdz ar to skolas 
turpmākā pastāvēšana nav ie-
spējama. 

Tā kā tādas pašas izglītības 
programmas realizē arī Pūņu 
pamatskola, Stiklu internātpa-
matskola, arī Kolkas pamatskola, 
nākamajā mācību gadā audzēk-
ņiem būs iespējams turpināt 
izglītoties kādā no šīm  sko-
lām.   

Ņemot vērā visus minētos 
apstākļus, tika pieņemts lē-
mums par skolas darbības iz-
beigšanu. Tomēr šis nav vienī-
gais ar skolas darbību saistītais 
jautājums, jo līdz ar skolas likvi-
dēšanu pašvaldībai būs jārisina 
nopietns jautājums, ko darīt un 
kā izmantot skolas ēku un ar to 
saistīto infrastruktūru. 

Dinārs Neifelds,
 izglītības speciālists 

Lai novērstu krāpniecības gadījumus, pēc Lat-
vijas Pašvaldību savienības ierosinājuma Tiesu 
aģentūra ir izveidojusi jaunu bezmaksas pakal-
pojumu visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem 

– iespēju portālā www.zemesgramata.lv reģistrēt 
savu e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta informā-
cija par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz 
īpašumā esošu nekustamo īpašumu.
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v 3. martā 15.00. Latvijai 100 
– filma “Nameja gredzens” 
Dundagas pilī. Ieeja 3 eiro.

v 3. martā 12.00. Pārgājiens 
“Vilkam kājas nosalušas?”. 
Informācija un pieteikšanās pa 
tālruni 28385025 (Andra).

v 7. martā  19.00 ielūdz Sabiles 
amatierteātris – Ādolfs Alunāns 
“Mucenieks un Muceniece” Kol-
kas tautas namā. Ieeja 2 eiro.

v 9. martā 17.00 Vakars 
sievietēm Dundagas Brīvā laika 
pavadīšanas centrā.

v 10. martā pensionāru apvie-
nības “Sendienas” pasākums.

v 10. martā 13.00 LVF Na-
cionālās līgas spēle volejbolā 
Dundaga – RVS Dundagas vsk.

v 11. martā 13.00 LVF Na-
cionālās līgas spēle volejbolā 
Dundaga – RVS Dundagas vsk.

v 1. martā 16.00 cirka izrāde 
“Pasakainā planēta” (kompānija 
“Soliaris”, Lietuva). Ieeja 5 eiro.

v 16. martā 11.00 leģionāru 
piemiņas brīdis pie piemiņas 
akmens “Kurzemes vēsturei un 
stipro vīru piemiņai” Dundagā.
Brauciens uz Lesteni (aicinām 
pieteikties pa telefonu 22021270).

v 16. martā 18.00 Latvijai 100 – 
Madaras Dišleres piedzīvojumu 
fil ma visai ģimenei “Paradīze 
89” Dundagas pilī. Biļetes cena 
2 eiro.

v 17. martā 18.00 novada 
dziedošo talantu koncerts, 
veltīts Latvijas simtgadei. Kolkas 
tautas namā. Ieeja 3 eiro.

v 20.martā 18.00 seminārs 
sievietēm “Pavasara studija” 
Dundagas Brīvā laika pavadīša-
nas centrā.

v 25. martā 13.00 komunistis-
kā genocīda upuru piemiņas 
brīdis pie Šķeltā akmens.    
13.30 Dundagas pils mazajā zālē 
pakavēsimies atmiņās pie tējas 
tases.

Vairāk informācijas 
par pasākumiem un izmaiņas 
skatieties wwww.dundaga.lv 

sadaļā “Notikumu kalendārs”.

NOTIKUMU 
KALENDĀRS

Latvijas un Igaunijas pārro-
bežu projektā “Mazo etnisko 
kultūrtelpu attīstība un popula-
rizēšana kā tūrisma galamērķis”, 
daudzinot mūsu novada mazās 
etniskās kultūras reģionu – Lī-
biešu krastu, Dundagas novadā 
norisinās aktīvs darbs, lai Lībiešu 
krasts kļūtu par atpazīstamu tū-
risma galamērķi, kurā saglabātas 
autentiskas un dzīvas šīs etniskās 
kultūrtelpas vērtības.

Dundagas novads sadarbībā 
ar piekrastes lībiešiem un Latvijas 
Lauku tūrisma asociāciju Lauku 
Ceļotāju projektā ir izgatavojis trīs 
publikācijas.

v Lībiešu stila grāmatu, kas 
kalpos kā vadlīnijas vietējiem uz-
ņēmējiem un citiem mārketin-
ga speciālistiem, lai tie tūrisma 
piedāvājumā korekti un precīzi 
atspoguļotu lībiešu identitātes 
elementus. Brošūrā ietverta in-
formācija par lībiešiem un viņu 
kultūrvēsturiskajām vērtībām un 
iezīmēm, par lībiskajiem simbo-
liem un grafiskajiem elementiem, 
tādējādi cildinot un saglabājot 
lībiešu krasta kultūrvēsturisko 
mantojumu. Lībiešu stila grāma-
tu var izmantot visi, kas ikdienā 
uztur un daudzina lībiešu krasta 
tradīcijas – tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji, vietējās organizācijas 
u.tml. Brošūras informācija un 
grafiskie elementi lietojami mār-

2018. gada traktortehnikas un tās piekabju 
ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki 

un vietas Dundagas novadā
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu 

satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika 
un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas 
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un 
jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehnis-
kās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samak-
sāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 29341374; 26139989 vai www.vtua.gov.lv.

ketinga un komunikācijas vajadzī-
bām – brošūrās, mājaslapās, uz 
suvenīriem u.c. 

v Bukletu ar karti “Līvu 
krasts aicina”, lai unikālās pie-
krastes kultūras vērtības po-
pularizētu plašai sabiedrībai. 
Kopīgajā projektā ir izstrādāts 
tūrisma piedāvājums, kas visos 
reģionos balstās uz sadarbību 
starp vietējā kultūras mantoju-
ma nesējiem un vietējiem tūris-
ma uzņēmējiem, ar kuru pakal-
pojumiem tradicionālās vērtības 
plašāk ienāks publiskajā telpā 
un kļūs pieejamas ikvienam. 

Tradicionālie ēdieni, krāšņie tēr-
pu raksti, senatnīgie dziedājumi, 
svētku tradīcijas un citas vērtī-
bas tiks padarītas saprotamas 
un pievilcīgas tūristiem, ļaujot 
iesaistīties un piedzīvot senatni 
mūsdienās. 

v “Unesco Tourism” kalen-
dāru, kas ir četru etnisko reģionu 
– setu, kihniešu, lībiešu un suitu 
– kopdarbs. Kalendārs atspoguļo 
šo reģionu pasākumus, etnisko 
kultūru svinamos svētkus, un tajā 
ir katram reģionam raksturīgas fo-
togrāfijas.

Ar lībiešu stila grāmatu un buk-

Novads Apdzīvo-
ta vieta

Da-
tums

Laiks Datums Laiks Norises vieta

Dundagas Kolka -------- ------- 18.06. 11.00 Pie degvie-
las uzpildes 
stacijas

Dundaga 02.05. 10.20 11.06. 10.20 SIA Dundaga 
darbnīcas 
“Upeslīči”

Neveja 02.05. 12.00 11.06. 13.00 “Auri”

Vīdāle 07.05. 10.30 13.06. 11.00 Centrā pie 
kaltes

Kaļķi 07.05. 12.00 13.06. 14.00 Pie Kaļķu 
darbnīcām, 
SIA “Ēnavas” 
teritorijā

Tapuši trīs izdevumi projektā 
“UNESCO – TOURISM”

letu “Līvu krasts aicina” var iepazī-
ties mājaslapā www.dundaga.lv.

Raksts atspoguļo autora vie-
dokli, un Igaunijas–Latvijas prog-
rammas vadošā iestāde neatbild 
par tajā ietvertās informācijas ie-
spējamo izmantošanu.

Ilze Šteine,
projekta “UNESCO – 
TOURISM” vadītāja 

Dundagas novadā

Dundagas novadā 
bērnu vakcināciju 
pret ērču encefalītu 
apmaksā valsts

Dundagas novads ir iekļauts 
to novadu skaitā, kuros 2018. 
gadā valsts  apmaksā bērnu 
vakcināciju pret ērču encefalītu, 
informē Slimību profilakses un 
kontroles centrs (SPKC).

Valsts apmaksāto vakcīnu 
pret ērču encefalītu ar saņemt 
bērni vecumā no viena līdz 18 
gadu vecumam. 

Veicot 2013. – 2017. gada 
uzraudzības datu analīzi, SPKC 
Dundagas novadu ir noteikusi kā 
trešo bīstamāko ērču encefalīta 
endēmisko teritoriju.

Informāciju par iespējām 
vakcinēties pret ērču encefalītu 
par valsts budžeta līdzekļiem 
jautājiet savam ģimenes ārstam!

Kolkas ansamblis “Laula” 
iedzied Vastslāvjus Ventspilī

Dundagas novada Pašvaldības policija informē par 
2018. gada janvāra notikumiem novadā 

Iedzīvotāji aizvadītajā mēnesī pēc palīdzības ir vērsušies 22 reizes. 
Pašvaldības policija visbiežāk ir saņēmusi izsaukumus par kaimiņu kon-
fliktiem. Bieži kaimiņu savstarpēji konflikti beidzās ar darbībām, kuras ir 
uzskatāmas par sīko huligānismu. Kopumā par dažāda rakstura pārkā-
pumiem novadā sastādīti divi administratīvie pārkāpuma protokoli. Ir 
veiktas patruļas diennakts tumšajā laikā. Sadarbībā ar novada Sociālo 
dienestu apsekotas risku ģimenes. Tiek pastiprināti veikta saistošo no-
teikumu kontrole “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas 
novadā”.

Aicinām par visu neskaidro jautāt, kā arī sniegt informāciju, zvanot 
uz mūsu tālruņiem 26437575 vai 20273535 vai nākot pieņemšanas lai-
kā: Pils ielā 5, Dundagā, pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00 un trešdie-
nās no plkst. 9.00 līdz 12.00. Anonimitāte garantēta.

Pašvaldības policijas vadītājs Jānis Skujiņš

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ

Svētdien, 4. februārī, Vents-
pils Piejūras brīvdabas muzejā 
svinēja Meteņus, kas ir nosacīts 
viduspunkts starp ziemas un pa-
vasara saulgriežiem. Simboliski 
Meteņus jeb Vastslāvjus var 
dēvēt par pavasara gaidīšanas 
svētkiem.

Kolkas lībiešu ansamblim 
“Laula” bija uzticēts Ventspils 
Piejūras brīvdabas muzeja ap-
meklētājus iepazīstināt un arī ie-
saistīt Vastslāvju svinēšanas tra-

dīcijās. Ansamblis tā dalībnieces 
Dzintras Tauniņas vadībā aizrau-
tīgi dziedāja lībiešu dziesmas, 
gāja rotaļās, iesaistot arī ap-
meklētājus, skandēja lībiešu sa-
kāmvārdus un tautas ticējumus. 
Bija gandarījums par tik bagātu 
un interesantu programmu, ko 
sniedza ansamblis, neskatoties 
uz aukstajiem un nedaudz pute-
ņainajiem laika apstākļiem. 

Baiba Šuvcāne 


