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DUNDAGAS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVS  IZDEVUMS

DUNDADZNIEKS

Šogad Latvijas neatkarības 
atjaunošanas dienu un Baltā 
galdauta svētkus 4. maijā pulk-
sten 13 svinēsim Puiškalnā!

Atcerēsimies un celsim godā 
mūsu novada bagātības, vēstu-
ri un tradīcijas, kas atrodamas 
Puiškanā!

Pirmais Dundagas koris – 
Puiškalnu koris. Svētku pasākumu 
ieskandinās Dundagas koris, kas 
nākamgad atzīmēs jau 150. pastā-
vēšanas jubileju. Tieši Puiškalnā 
1874. gadā aizsākās kora svētku 
tradīcija. Vēl tagad kalna nogāzē 
vietām saskatāmi speciāli korim 
veidoti akmens podesti. 

Dundagas kora pirmsākumi 
saistās ar 1869. gadu, kad par sko-
lotāju Kubalu skolā  sāka strādāt 
Gustavs Traubergs. Sākotnējais 
kora nosaukums bija Puiškalnu 
koris. Ar tādu nosaukumu koris 
piedalījās 2., 3., un 4. Vispārējos 
latviešu dziesmu svētkos. 

Puiškalnā tika rīkoti dziedāša-
nas svētki ar kora piedalīšanos, 
apdziedot arī Puiškalna dabas 
jaukumus, notika lustīgas zaļum-
balles.

Puiškalns ir senlatviešu pils-
kalns, kas atrodas Dundagas no-
vadā uz Slīteres Zilo kalnu kraujas.
Tas ir viens no Ziemeļkurzemes 
dižākajiem pilskalniem 23 m aug-
stā zemesragā (attiecināms uz 
dzelzs laikmetu, 10. – 12. gs.), 
minēts E. Brastiņa darbā “Latvi-
jas pilskalni I. Kuršu zeme” Lat-
vijas senatnes pētītāju biedrības 
1923. gada izdevumā. To no trim 

Kalnā kāpu es dziedāt, uz akmeņa gavilēt,
Lai skan visa tautu zeme, lai dzird mani bāleliņi…

pusēm norobežo dziļās Kaļķu-
pes un Mazupes ielejas, kalna 
nogāzēs daudzviet izveidojušās 
stāvas smilšakmens klintis. Jau 
1809. gadā ceļojuma piezīmēs 
par Kurzemi to aprakstījis barons 
Ulrihs fon Šlipenbahs. Tad te atra-
dies akmens, kas līdzinājies  cilvē-
kam. Tas vēlāk nogādāts uz Dun-
dagas pili, bet  zemnieku nemieru 
laikā, kad pils nodedzināta, tas 

pazudis. Kāds izskatījies akmens, 
zīmējumā attēlojis profesors Frīd-
rihs Krūze pirmajā plašajā darbā 
par Latvijas arheoloģiju – grāmatā 
“Necrolivonica”.

Puiškalna, saukta arī Puišu 
kalna, nosaukuma izcelšanos 
skaidro divējādi. Teika stāsta, ka 
kalnā bijusi pamesta pils, bet, kad 
ganu puika nozadzis tās atslēgas, 
pils nogrimusi un puika pārvēr-

ties par akmens stabu. Vietējās 
meitas, kuras gribējušas kļūt par 
līgavām, pie šī akmens tēla nesu-
šas ziedojumus. Otrs vēstījums ir, 
ka senos laikos, kad latvieši vēl ka-
rojuši ar vāciešiem un kad gandrīz 
visi latviešu karavīri jau kaujās bija 
krituši, uz šī kalna salasījušies dzī-
vi palikušie, galvenokārt puiši, un 
līdz beidzamajam vīram turēju-
šies pretī vāciešu pārspēkam. No 
tā cēlies vietas nosaukums.

Jau 1939. gadā Puiškalns bija 
iekļauts Sabiedrisko lietu minis-
trijas Tūrisma nodaļas K. Vanaga 
sastādītajā izdevumā “Ceļvedis 
pa dzimto zemi. Tūristu ceļojumu 
maršruti Latvijā” kā viens no šīs 
puses tūrisma objektiem. Puiš-
kalns ir valsts nozīmes arheoloģi-
jas piemineklis. No 1977. gada tas 
iekļauts dabas lieguma “Kaļķupes 
ieleja” teritorijā, bet 2004. gadā 
– Eiropas nozīmes aizsargājamo 
teritoriju “Natura 2000” sarakstā, 
jo šeit konstatētas vairākas Latvijā 
un Eiropā retas un aizsargājamas 
sugas.

Te notikuši koru dziedāšanas 
svētki, zaļumballes, kalna sakop-
šanai organizētas talkas. Visvaldis 
Biezbārdis atceras, ka Puiškalnā 
savulaik notikušas zaļumballes. 
Visspilgtāk atmiņā palikusi viena 
no pēdējām Puiškalna zaļum-
ballēm pagājušā gadsimta sep-

4. maijā ieskandēsim Puiškalnu kopā!

tiņdesmito gadu sākumā. Uzkal-
niņā spēlēja pūtēju orķestris un 
darbojās bufete, bet deju placis 
bija lejā. Vēlāk, astoņdesmitos 
gados, Puiškalnā Abaju un Blūmu 
ģimenes organizēja apkārtnes sa-
kopšanas talkas. Talkās piedalījās 
skolēni no Rojas, Dundagas, Maz
irbes un Kolkas. Kalna apkārtne 
tika labiekārtota – ierīkots tiltiņš 
pār Kaļķupi, sakopts pilskalns un 
taka uz kalnu, uzstādītas informa-
tīvās zīmes.

Ieskandēsim Puiškalnu atkal 
4. maijā!

Puiškalna vēstures avotos 
ielūkojās 

 Inguna Pekmane 
un Smaida Šnikvalde
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DOMES ZIŅAS
23. MARTA DOMES SĒDĒ 
PIEŅEMTIE LĒMUMI

v Apstiprināja Ceļu fonda 
finanšu līdzekļu izlietojuma un 
rīcību plānu 2018. gadam. 

v Piešķīra papildu finan-
sējumu peldošai strūklakai 
2744,00 eiro apmērā.

v Apstiprināja telpu īres un 
komunālo pakalpojumu maksu 
ēkā 1905. gada ielā 4.

v Piekrita noslēgt divus lī-
gumus par dzīvojamās telpas 
īres tiesībām. 

v Piekrita nodot zemi īpa-
šumā bez atlīdzības.

v Apstiprināja zemes ierīcī-
bas projektus diviem nekusta-
miem īpašumiem.

v Atļāva izstrādāt zemes 
ierīcības projektus diviem ne-
kustamajiem īpašumiem, tos 
sadalot un veidojot jaunus īpa-
šumus.

v Nolēma atsavināt paš-
valdībai piederošo nekustamo 
īpašumu, uz kura atrodas pri-
vātpersonām piederošs būvju 
īpašums.

v Noteica nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi zemes 
vienības daļai.

v Atbrīvoja Z. Eizenbergu 
no Privatizācijas, iznomāšanas 
un atsavināšanas komisijas lo-
cekļa amata.

v Atbrīvoja Dz. Rozentāli no 
Dundagas novada pašvaldības 
Pedagoģiski medicīniskās komi-
sijas locekļa amata.

v Piekrita reģistrēt personu 
palīdzības sniegšanas reģistrā 
“Pašvaldībai piederošās vai tās 
nomātās dzīvojamās telpas iz-
īrēšanas reģistrs”.

v Piekrita noslēgt piecus 
īres tiesību līgumus nekustama-
jā īpašumā 1905. gada ielā 4. 

v Piekrita noslēgt īres tiesī-
bu līgumu.

v Izdarīja grozījumus 
Dundagas novada domes 
23.02.2018. sēdes lēmuma 
Nr.37 “Par Kurzemes plānošanas 
reģiona deinstitucionalizācijas 
plāna saskaņošanu” 2. punktā. 
v Piešķīra finansējumu 4089,80 
eiro apmērā izmaiņu veikšanai 
būvprojektā “Nojumes, tuale-
tes un stāvlaukuma būvniecība 
ar teritorijas labiekārtošanu”, 
lai nodrošinātu Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonda (EJZF) 
finansētās Rīcības program-
mas zivsaimniecības attīstībai 
2014.–2020. gadam pasākumā 
“Sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju īstenoša-
na” iesniegtā projekta “Dabu 
un vidi saudzējoša tūrisma vei-
cināšana Kolkas piekrastē” rea-
lizāciju.

v Nepieņēma lēmumu par 
amata vietas izveidošanu Kol-
kas pagasta pārvaldē.

R. Langmane, 
Kancelejas vadītājas

 pienākumu izpildītāja

Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti pieejami  

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

P

Komiteju un domes sēdes 
11.05.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
11.05. plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
18.05. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
25.05. plkst. 10.00  DOMES SĒDE

MAIJĀ

Sēžu darba kārtība www.dundaga.lv.

Grozījumi Eiropas Atbalsta fonda  
vistrūcīgākajām personām atbalsta nosacījumos

Ar 2018. gada 1. aprīli pārtikas un pamata palīdzību varēs saņemt 
ne tikai trūcīgās un krīzes situācijā nonākušas personas vai ģimenes, bet 
arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī 
nepārsniedz 188 eiro.

Informācija Dundagas novada Sociālajā dienestā, zvanot pa tālruni 
63200803.

Dace Upleja, Sociālā dienesta vadītāja

Tuvojas koku ciršanas aizlieguma laiks 

Prasi savu naudu atpakaļ! 
Lūdzam visus Dundagas novada iedzīvotājus, kas ir saņēmuši 

rēķinu par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 
2018. gada 22. martā sniegto pakalpojumu, sazināties ar “Eco Baltia 
vide”, zvanot uz tālruni 8717, un pieteikt iepriekš samaksātās summas 
atmaksāšanu.

Iedzīvotāji, kam  izveidojusies pārmaksa par  SIA “Eco Vide Bal-
tia” sadzīves atkritumu izvešanas sniegtajiem pakalpojumiem, var šo 
naudu atgūt, elektroniski nosūtot iesniegumu. Iesniegums pieejams 
www.dundaga.lv. Oriģinālu nav nepieciešams nogādāt, ja epasta 
adrese, no kuras tiek sūtīts iesniegums, ir bijusi norādīta kā saziņas 
līdzeklis.

ADMINISTRĀCIJA
Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis

1. Operatīvais dežurants (no uguns-
nedrošā laika pasludināšanas līdz 
atcelšanai)

26157064

2. Valdis Ārnests MUS vadītājs 26405881

3. Jānis Kleinbergs Inženieris ugunsaizsardzības 
jautājumos

26608429

4. Uldis Frīdenbergs Virsmežzinis 29297943

TALSU MEŽNIECĪBA – tālrunis 63221070
Nr. Vārds, 

uzvārds
Nodaļa Apgaita/pagasti 

(pilsētas)
Amats Tālrunis

1. Ēriks 
Baļķītis

Valdemārpils Īves/Valdgales, 
Dundagas, 
Īves, Lubes, 
Rojas, Ārlavas

Vecākais 
mežzinis

29189832

2. Edvīns 
Kalniņš

Dundagas Pāces/Ances, 
Tārgales, Kol-
kas, Dundagas

Vecākais 
mežzinis

29473599

Meža ugunsaizsardzības personu  
kontakttālruņu saraksts 2018. gadam

Nozāģēta liepa ar stārķa ligzdu 

Dundagas novada Pašvaldības policija informē par šā gada pirmā ce-
turkšņa notikumiem novadā.

Iedzīvotāji šā gadā pirmajā ceturksnī pēc palīdzības vērsušies 93 reizes, 
ir saņemti seši rakstiski iesniegumi. Dundagas novada Pašvaldības policija 
par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem šā gada pirmajā ceturksnī 
noformējusi septiņus administratīvo pārkāpumu protokolus. Šajā laikā policija 
ir saskārusies ar dažādām konfliktsituācijām. Konflikti ģimenēs un starp 
kaimiņiem pārsvarā gadījumu ir izcēlušies pārmērīgas alkohola lietošanas 
laikā. Ir pat bijušas sūdzības par to, ka kaimiņš kaimiņu sitis ar sniega 
lāpstu. Pēdējais konflikts izcēlās tieši pārmērīgas alkohola lietošanas dēļ, 
kad kāds ģimenes loceklis atteicās atgriezties dzīvesvietā. No Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta brigādes tika saņemta informācija par to, 
ka ģimenes locekļi fiziski iespaido citu ģimenes locekli. Ierodoties notiku-
ma vietā, sastapām NMPD brigādi un minēto personu, kas paskaidroja, ka 
dzīvesvietā neatgriezīsies. Līdz lietas apstākļu noskaidrošanai, persona 
nogādāta patversmē. Ir bijuši konflikti par naktsmiera traucēšanu, sadūmo-
jumu kaimiņu dzīvokļos, privātā īpašuma tiesību pārkāpumiem un atrašanos 
sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu u.c. Paš-
valdības policija seko līdzi ikdienas problēmām, kas sagādā nepatīkamus 
brīžus iedzīvotājiem.

Sniegam nokūstot un iestājoties pavasarim, ir sākusies pērnās zāles jeb 
kūlas dedzināšana. Kūlas dedzināšana ir ne tikai tīša, ļaunprātīga rīcība, 
kas nodara kaitējumu dabai, bojājot augsni un iznīcinot dzīvās radības, tā 
apdraud arī pašus dedzinātājus, citus cilvēkus un īpašumus. Cilvēki, kas 
aizdedzina kūlu, bieži vien neaizdomājās par sekām, kādas var nodarīt 
uguns, kura kļūst nevaldāma un nekontrolējama. Kūlas dedzināšana var at-
ņemt cilvēkiem mājas un pat dzīvību. Līdz šim Dundagas novadā konstatēts 
viens kūlas degšanas gadījums. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
179. panta ceturtā daļa nosaka, ka par kūlas dedzināšanu fiziskām perso-
nām uzliek naudas sodu no 280 līdz 700 eiro. Būsim apdomīgi un cienīsim 
savu zemi, laikus nopļaujot zāli!

Aicinām par visu neskaidro jautāt, kā arī sniegt informāciju, zvanot 
uz mūsu tālruņiem 26437575 vai 20273535 vai vēršoties pie mums Pils 
ielā 5, Dundagā, pirmdienās no plkst. 14 līdz 17 un trešdienās no plkst. 
9 līdz 12. Anonimitāte ir garantēta.

Jānis Skujiņš, Pašvaldības policijas vadītājs

Laiks pieteikties platību maksājumiem!
No 11. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimnieki var pieteikties platību 

maksājumiem, iesniedzot vienoto iesniegumu. Var arī vēlāk, bet tad 
atbalsta lielumu par katru nokavētu darba dienu samazina par 1%. 
Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavēju-
ma sankciju, ir 15. jūnijs. Pieteikties platību maksājumiem var elek-
troniski Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Publiskajai apspriešanai nodos Dundagas 
novada teritorijas plānojuma 3. redakciju

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ

Dundagā ir daudz vecu liepu, 
un ik pa laikam kādu no tām nā-
kas nozāģēt, jo tās kļūst bīstamas 
un var apdraudēt gan īpašumus, 
gan cilvēku drošību. Šoreiz pie-
nākusi kārta liepai Talsu un Sko-
las ielas krustojumā, kuru par 
mājvietu bija izvēlējusies stārķu 
ģimene.

Tā kā baltais stārķis ir iekļauts 
īpaši aizsargājamo putnu sugu 
sarakstā, lai koku nozāģētu, vaja-
dzēja saņemt Dabas aizsardzības 
pārvaldes atļauju.

Pēc koka nozāģēšanas vairāki 
iedzīvotāji bija sašutuši un izteica 
pārmetumus pašvaldībai par šādu 
rīcību. Bet sertificēts sugu un bio-
topu eksperts Helmuts Hofmanis 
skaidro:

“Ja stārķi ligzdu zaudē pirms 
olu dēšanas, tie spēj īsā laikā 
sameklēt citu vietu un uzbūvēt 
ligzdošanai derīgu konstrukciju. 
Dundagā un tās apkārtnē piemē-
rotu vietu netrūkst. Ligzda pir-

majā gadā nav tik liela kā vecā, 
daudzgadīgā ligzda, taču derīga. 
Stārķu spēja par sevi parūpēties 
ir liela, cilvēka loma ligzdas vie-
tas nodrošināšanā nav obligāts 
priekšnosacījums.

Kā zināms, esošajā vietā koks 
ar lielo stārķu ligzdu nebija atstā-
jams no sabiedrības drošības vie-
dokļa. Arī citu stabu tajā pašā vietā 
nevar likt, jo ar stārķēnu barošanu 
saistītā stārķu uzvedība nav droša 
– tiek nesta barība, tajā skaitā tās 
var būt, piemēram, odzes. Tuvumā 
ir skola un bērnudārzs.”

Vienlaikus Dabas aizsardzības 
pārvalde ir norādījusi, ka Dundagā 
ir daudz vecu nekoptu un līdz šim 
neatbilstoši apsaimniekotu koku, 
tādēļ vajadzētu izstrādāt ciema 
koku apsaimniekošanas plānu, 
kurā būtu koku inventarizācija un 
norādes to turpmākai apsaimnie-
košanai.

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Saskaņā ar 2012. gada 2. mai-
ja Ministru kabineta noteikumu 
Nr.309 “Noteikumi par koku cirša-
nu ārpus meža” 20. punktu ciemu 
teritorijā no 15. aprīļa līdz 30. jū-
nijam aizliegts cirst kokus.

Izņēmuma gadījumi ir, ja cērt:
v augļu kokus;
v kokus, kuru celma caurmērs 

ir mazāks par 20 centimetriem;
v kokus ārpus pilsētām teri-

torijās, kur saskaņā ar normatī-
vajiem aktiem par aizsargjoslām, 
meliorāciju, autoceļiem un dzelz-
ceļiem kokus audzēt ir aizliegts, kā 
arī “Aizsargjoslu likuma” 61. pan-
tā minētos kokus;

v kokus ārkārtējā situācijā, 

kas izsludināta atbilstoši norma-
tīvajiem aktiem par nacionālo 
drošību;

v kokus, kas apdraud infra-
struktūras darbību, cilvēku veselī-
bu, dzīvību vai īpašumu, ja pirms 
darbiem ir notikusi situācijas foto-
fiksācija un informēta pašvaldība;

v kokus, kuru nociršanu paš-
valdība ir atzinusi par neatlieka-
mu.

Iesnieguma veidlapa par koku 
ciršanu ārpus meža pieejama sa-
daļā “Pakalpojumi”.

Lauris Laicāns, Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītājs, 

tālrunis 63237857, 28693477, 
epasts lauris.laicans@dundaga.lv

No 2018. gada 7. maija līdz 
1. jūnijam publiskajai apsprie-
šanai nodos Dundagas novada 
teritorijas plānojuma 3. redak-
ciju.

Ar to darba laikā varēs iepa-
zīties Dundagas novada pašval-
dības Attīstības un plānošanas 
nodaļā Pils ielā 14 Dundagā un 
Kolkas pagasta pārvaldē “Brigas”, 
kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.dundaga.lv un valsts vieno-
tā ģeotelpiskās informācijas por-
tālā www.geolatvija.lv.

Publiskās apspriešanas sa-
nāksme notiks 30. maijā plkst. 
13.00 Kolkas tautas namā un 
plkst. 17.00 Dundagā, Pils ielā 

14, mazajā zālē.
Rakstiski priekšlikumi līdz 

publiskās apspriešanas beigām 
iesniedzami un adresējami Dun-
dagas novada pašvaldībai uz 
adresi: Pils ielā 51, Dundagā, 
Dundagas pag., Dundagas nov., 
LV3270, vai Kolkas pagasta pār-
valdei uz adresi: “Brigas”, Kolkā, 
Kolkas pag., Dundagas nov., LV
3275, vai kā elektroniski parakstī-
ti dokumenti uz epastu: dome@
dundaga.lv.

Apmeklētājus piektdienās 
no plkst. 8.00 līdz 15.00 pieņem 
Dundagas novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļā 
Pils ielā 14 Dundagā.
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Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” paziņojums

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Rīcība EJZF1: Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitā-
tes mazināšana.

Mērķis: veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un paaugstināt to konkurētspēju.
Atbalsta apmērs  87 803,97 EUR 
Atbilstošā MK noteikumu 

Nr.605 6. punktā minētā 
darbība 

1. Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras 
produktu piegādes ķēdes posmos;

2. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšana, kā arī darbību dažādošana 
zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG teritorijas piekrastes pagastos strādājošos uzņēmu-
mus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai, tai skaitā ražošanas procesa 
uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu zvejnieku un zivju produkcijas ražotāju 
darbības uzsākšanai. Piemēram, atbalstu var saņemt zvejas inventāra uzglabāšanas un/vai tā 
remonta telpu nodrošināšanai, zivju atvēsināšanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes izveidošanai, 
specializētā transporta iegādei.

Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras ekonomikas nozarēs (jūras 
transports, zivju produkcijas tirdzniecība, piekrastes tūrisms un citas ar jūru un piekrasti saistītas 
darbības), it sevišķi zvejniecības un tūrisma nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai. Atbalstu 
var saņemt uzņēmējdarbības projekti, kas veicina piekrastes ekonomisko izaugsmi un rada pozitī-
vu ietekmi jaunu darba vietu izveidei piekrastes teritorijā. Papildu atbalsts projektiem, kas paredz 
inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

50 000 EUR,
100 000 EUR – infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta 

attiecināmo izmaksu summas
Maksimālā atbalsta 

intensitāte
30%, 50%, 70% – inovatīvam projektam, 80% – kopprojektam un ar piekrastes zveju saistītam 

projektam 

Biedrība “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” izsludina at-
klāta projektu konkursa iesniegu-
mu pieņemšanas 5. kārtu Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF) Latvijas Rīcības program-
mas zivsaimniecības attīstībai 
2014.–2020. gadam apakšpasā-
kuma 43.02. “Sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju 
īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. 
“Pievienotās vērtības veidošana 
un inovācijas veicināšana visos 
zvejas akvakultūras produktu 
piegādes posmos” un 43.02.2. 
“Darbību dažādošana zivsaim-
niecības nozarē un citās jūras 
ekonomikas nozarēs”.

Projektu iesniegumu pie-
ņemšana notiks: no 2018. gada 
11. maija līdz 11. jūnijam.

Izsludinājuma kopsumma: 
87 803,97 EUR.

Projektu darbības teritorija: 

Dundagas novada Kolkas pagasts, 
Ventspils novada Jūrkalnes, Tār-
gales, Užavas, Vārves pagasts un 
Ventspils pilsēta.

Projektu īstenošanas ter-
miņš: infrastruktūras (būvniecī-
bas) projektiem – 2 gadi, pārējiem 
projektiem – 1 gads no LAD lēmu-
ma pieņemšanas par projekta ie-
snieguma apstiprināšanu.

Ar Ziemeļkurzemes part-
nerības SVVA stratēģiju 2015.–
2020. gadam var iepazīties un 
iesniegt projekta iesniegumus pa-
pīra dokumenta formā biedrības 
“Ziemeļkurzemes biznesa asoci-
ācija” birojā Dundagā, Pils iela 14 
(Dundagas pils otrajā stāvā, pils 
administrācijas telpās), vai Vents-
pilī, Skolas iela 4 (Ventspils nova-
da pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija 
un projektu vērtēšanas kritēri-
ji pieejami biedrības mājaslapā 

www.ziemelkurzeme.lv, Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā 
www.lad.gov.lv.

Kontaktpersonas:
1. Koordinatore Gunta 

Abaja – tālrunis 29172814, zba@
dundaga.lv,

Kādā no iepriekšējiem “Dundadznie-
kiem” pamanīju rakstu, kura virsrakstā pie-
minēta “rokas bremze” un kurā tā autors 
mēģina pavēstīt Dundagas novada iedzīvo-
tājiem, ka ir kāda mašīna, kas rūc, bet ne-
velk, un, lai ko arī [ne]darītu – viss ir slikti.

Ņemot vērā savu pieredzi dažādu me-
hānismu un ierīču remontā, nevaru atturē-
ties, nesniedzis dažus praktiskus padomus, 
kas saimnieciskam cilvēkam varētu noderēt 
viņa turpmākajā darbībā.

Gribētu atgādināt visu meistaru, kuri 
prot savām rokām kaut ko salabot, devīzi – 
“Nekad nevajag remontēt to, kas nav salū-
zis”. Tas ir, jālabo ir nevis tas, kas vieglāk un 
saprotamāk, vai uz ko norāda kaimiņš, bet 
tikai un vienīgi tas, kas ir pagalam. Jo pa-
reizai diagnozes noteikšanai ir visbūtiskākā 
nozīme kā mehānismu, tā arī cilvēku ārstē-
šanas rezultātu nodrošināšanā. Tā arī šajā 
gadījumā nevajadzētu piekasīties un vainot 
kaut kādas rokas bremzes, ja izskatās, ka 
sprieduma autors ir kļūdījies un problēma 
ir pašam galvenajam – motoram. 

Pirmkārt, ap bremzēm jau tik daudz rei-
žu ir darbojušies, ka tikai pilnīgs nezinātājs 
varētu tērēt enerģiju un resursus šajā vietā, 
cerot tur vēl kādu vainu atrast. 

Un, otrkārt, pie simptomiem tika mi-
nēts: “Motors tukšgaitā rūc skaisti, tomēr, 
kad mašīnai jāsāk kustēties, kaut kas ne-
velk, kaut kas sāk dūmot un smakot.” Tā ir 
tipiska pazīme, ka pati būtiskākā automa-
šīnas sastāvdaļa motors neatbilst mašīnas 

svaram un tipam, vai arī šīs ierīces iekšpusē 
kaut kas ir stipri izdilis, kā dēļ tas ir zaudējis 
jaudu un piemērotību vilkt konkrēto “vezu-
mu”. Visbiežāk tā notiek tad, kad motoru 
ar vieglu roku pārceļ no citas funkcionalitā-
tes mašīnām ar cerību, ka visi motori jau ir 
vienlīdz piemēroti un darboties spējīgi, un, 
ja jau derēja motorzāģim, derēs arī trakto-
ram.  Kvalificētam meistaram tas noteikti 
būtu pirmais signāls, ka pēkšņi parādījušos 
problēmu cēlonis jāsāk meklēt tieši tajā sa-
stāvdaļā, kas tikko nomainīta.

Visbeidzot – nav arī skaidrs, kas īsti 
raksta autors ir šai jau vairāk nekā pusgadu 
neejošajai un, pēc raksta spriežot, iepriek-
šējo saimnieku nodzītajai, striķī atvilktajai 
un slēptu defektu pārpilnajai mašīnai? Vai 
viņš ir saimnieks, vai arī vērotājs no malas? 
Ja saimnieks, tad  ko vēl, izņemot diagnos-
tiku un, pēc rezultāta spriežot, haotisko 
detaļu maiņu, pats savām rokām ir pavei-
cis, lai mašīna rūktu, skrietu un mirdzētu? 
Negribētos ticēt, ka krietns saimnieks tikai 
grozītu stūri, spaidītu pedāļus un izliktos, 
ka mehānismiem nav vajadzīga ne pareiza 
ekspluatācija, ne apkopes, ne sapratne, kā 
īsti tas viss kopā darbojas. 

Ja vērotājs no malas, tad gan viss paliek 
skaidrs. Tad nav vajadzīgi ne padomi, ne 
saprašana, ne darīšana, jo tad, kā jau raks-
tā teikts, jebkurā brīdī var vienkārši aiziet 
prom. Darīt piemērotākus darbus.

A. Pinkens 
(arī kaut ko saprot no šīs mašīnas)

VĒSTULE

Kas ir šis 
“autodiagnostiķis”?

Par “jaunām slotām” un tīru slaucīšanu

2. Konsultante Evita Roģe 
– tālrunis 29295234, evita.roge@
ventspilsnd.lv.

Projekta iesniegumu var 
iesniegt arī LAD elektroniska-
jā pieteikšanās sistēmā, kā arī 
elektroniska dokumenta formā, 
parakstītu ar drošu elektronisko 

parakstu un apliecinātu ar laika 
zīmogu “Elektronisko dokumentu 
likumā” noteiktajā kārtībā. Pro-
jekta iesniegums nosūtāms uz      
epastu lad@lad.gov.lv.

Gunta Abaja, biedrības 
“Ziemeļkurzemes biznesa 

asociācija” koordinatore

Laiks paskrien ātri un nemanāmi, 
atstājot sajūtu, ka vienmēr nedaudz 
pietrūkst. Vēl brīdis, un būs pagājis gads 
kopš pagājušajām pašvaldību vēlēša-
nām. Gads, kas raisa pārdomas, bet vēl 
vairāk uzdod jautājumus.

Izlemjot iesaistīties pašvaldības dar-
bā, mēs nākam ar apņemšanos padarīt 
mūsu novadu iedzīvotājiem skaistāku, 
dzīvošanai ērtāku, draudzīgāku. Šajās 
vēlēšanās viens no sarakstiem guva 
balsu vairākumu, kas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo vēlēšanu rezultātiem dod 
daudz lielāku rīcības brīvību lēmumu 
(arī nepopulāru) pieņemšanā, savas 
priekšvēlēšanu programmas sekmīgā 
īstenošanā. Priekšvēlēšanu laikā daudz 
tika runāts par iespējamu sekmīgu sa-
darbību, vienojošiem punktiem priekš-
vēlēšanu programmās. Arī deputātu 
sastāvs gandrīz pilnībā nomainījies 
– tātad arī “slota” ir jauna. Tad kāpēc 
“bremzējam”?

Šobrīd ir sakrājies ļoti daudz steidza-
mi risināmu jautājumu – iestāžu reorga-
nizācijas, kuras vēl sekmīgi jāiedzīvina 
(BLPC un Kubalu skolas muzeja pievie-
nošana Kultūras pilij), projekti, kas jāuz-
sāk, jāturpina, jāpabeidz (Lībiešu saieta 
nams, Dundagas pils, deinstitucionalizā-
cijas projekts “Kurzeme visiem” ir tikai 
daži no tiem). Vēl arvien neatrisināts un 
akūts ir jautājums par Sociālā dienesta 
telpām, neskaidrības Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolas lietā. Savās program-
mās visi kā prioritāti minējām atbalstu 
uzņēmējiem, tomēr viņus interesējošus 
jautājumus atliekam no sēdes uz sēdi un 
nekādi nespējam atrisināt. Diemžēl šo 
sarakstu var turpināt. Protams, domas 
un viedokļi par to, kā mums visiem la-
bāk, var atšķirties, bet, ja viens viedoklis 
tiek noraidīts un iepriekšējo sasauku-
mu lēmumi tiek atzīti par nederīgiem, 
tad jautājums ir – ko liekam vietā? Ja 
pašiem ideju pietrūkst, varam pieaicināt 
speciālistus, izveidot darba grupas ideju 
un viedokļu apmaiņai, jautāt sabiedrī-
bas viedokli. Ir jābūt konkrētai rīcībai, 
jo distancēta vērošana no malas un kriti-
zēšana rezultātu nedos.

Varam, protams, meklēt vainīgos, 
un, kas meklē, noteikti arī atrod. Vainot 

pašvaldības darbiniekus? Te vietā atkal 
jautājums – kurš pašvaldībā veido ko-
mandu, motivē to, dod skaidru vīziju par 
darbības virzieniem? Dome, tās priekš-
sēdētājs, izpilddirektors. Par pēdējo ir 
jau cits stāsts. Nepilna gada laikā mēs 
gatavojamies pieņemt darbā jau ceturto 
izpilddirektoru. Varam jau spriest par to, 
kas ir svarīgāks – darba ilgums vai efek-
tivitāte, bet cik efektīvs gan var būt dažu 
mēnešu darbs, kas dod iespēju tikai 
iepazīties ar pašvaldības uzdevumiem, 
problēmām, risināmajiem jautājumiem, 
vienlaikus veicot nebeidzamos ikdienas 
darbus. Šeit vietā nākamais jautājums – 
kāpēc spējīgi, darboties griboši cilvēki, 
sava novada patrioti izvēlas šo amatu 
atstāt? Sistēmas nepilnības, nesamē-
rīga slodze, sadarbības problēmas? Pa 
daļai no visa. Izpilddirektoru maiņa jau 
ilgstoši ir mūsu pašvaldības problēma. 
Liekas, ka nevienam šaubas nerada 
fakts, ka problēma ir funkciju sadalē, 
veicamo pienākumu apjomā. Kāpēc jau 
pie ceturtās izpilddirektora maiņas esam 
šim jautājumam pieskārušies tikai starp 
citu, garāmejot?

Pēdējā gada laikā darbu pašvaldībā ir 
uzteikuši vairāk darbinieku nekā jebkad 
iepriekš – jaunatnes lietu speciālists, 
juridiskais konsultants, finanšu speciā-
lists, izpilddirektori. Tie ir speciālisti, bez 
kuriem pašvaldības darbs praktiski tiek 
paralizēts. Varam jau teikt, ka laba vieta 
tukša nestāv, bet izglītotu, pieredzēju-
šu darbinieku trūkums ir vērojams pat 
lielajās pilsētās, nerunājot par maziem, 
nomaļiem lauku novadiem. Vai spēsim 
atrast līdzvērtīgus savas jomas speciā-
listus, reizē arī mūsu novadā patiesi 
ieinteresētus darbiniekus? Laiks rādīs.

Mēs varam daudz diskutēt par 
cēloņiem, vainīgajiem, šķēršļiem, bet 
laiks negaida un risināmie jautājumi arī 
ne. No tiem ir atkarīga mūsu novada 
nākotne un iedzīvotāju dzīves kvalitāte. 
L. Kerols savā grāmatā “Alise Brīnumze-
mē” raksta, ka laiku nevarot nosist, jo 
tas aizbēg. Mēs šobrīd nevaram atļau-
ties ne laiku nosist, ne ļaut tam aizbēgt. 
Mums tas ir jāizmanto atbildīgi.

                            Izdošanos visiem vēlot, 
vēlētāju apvienība “Strādāsim kopā”
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Kas pie mums interesants
Ceļotāji novadā galvenokārt 

ierodas jūlijā un augustā, taču arī 
maijā, jūnijā un septembrī, oktobrī 
to klātbūtne ir stabila. Galvenā tū-
ristu plūsma norit maršrutā Sīkrags 
(Ventpils) – Kolka – Ēvaži (Rīga). Šis 
maršruts vienlaikus ir arī gan Eiro-
pas velomaršruta “EuroVelo 10” 
(apkārt Baltijas jūrai), gan Dzelzs 
priekškara maršruta  “EuroVelo 13” 
sastāvdaļa. Tagad šis posms ir ie-
kļauts arī Eiropas garo distanču kā-
jāmgājēju maršrutā “E9” un Latvijas 
piekrastē nosaukts par Jūrtaku. Šos 
posmus var mērot gan pa asfaltu, 
gan ejot cauri piekrastes ciemiem, 
gan pa liedagu.

Otra liela tūristu plūsma norit 
no D uz ZA posmā Talsi – Dundaga 
– Šlītere – Mazirbe – Kolka. Te savu-
kārt tūrists var vērot lielāku objektu 
un reljefa daudzveidību, ne velti ceļ-
vežos esam to nosaukuši par nova-
da centrālo asi ceļotājiem.

Izcilnieks un lielais magnēts ap-
meklētības ziņā, arī visas Kurzemes 
mērogā, ir Kolkasrags, ko gadā ap-
meklē ap 60 tūkstošiem cilvēku. Taču 
novadā ir arī vidēja mēroga magnēti, 
kā Kolkasraga Priežu taka, kur reģis-
trēti ap 27 tūkstošiem apmeklētāju, 
Dundagas pils – ap 15 tūkstošiem 
(neskaitot vietējos pasākumus), ta-
gad arī Eksotisko dzīvnieku parks 
– vismaz 10 tūkstoši, Šlīteres bāka 
(kas kopā ar Ozola namiņu pārtapusi 
par Dabas izglītības centru) – ap 7 
tūkstošiem, arī Pāces vilnas fabrika. 
Tūrisma informācijas centrā ik gadu 
iegriežas ap 11 tūkstošiem apmeklē-
tāju, aptuveni puse no tiem kopā ar 
mūsu gidiem apmeklē arī pili.

Ne mazāk svarīgs pienesums 
kopējā tūrisma attīstībā ir konkrēto 
saimniecību radītie jaunumi, kāda 
“odziņa”, kas summējoties rada 
lielāku interesi par novadu. Nemaz 
nerunājot par, piemēram, piedalīša-
nos TV šovā “Īstās Latvijas saimnie-
ces” vai dažādu valstu filmu studiju 
produktos.

Visos minētajos objektos ap-
meklētāju skaits gadu no gada pie-
aug, taču jāņem vērā arī sezona-
litāte, jo, piemēram, Šlīteres bāka 
ziemas mēnešos nepieņem apmek-
lētājus. Strādājam pie tā, lai mūsu 
teritorija arvien vairāk būtu ceļotāju 

Dundagas novada tūrisma tendences: 
v pieaug pieprasījums pēc Tūris-

ma informācijas centra (TIC) izveido-
tajiem vietējiem maršrutiem atbilstoši 
konkrētās grupas vēlmēm;

v vērojama lielu un pat ļoti lielu 
grupu biežāka parādīšanās apritē;

v pieaug Latvijas ceļotāju skaits, 
īpaši ģimenes ar bērniem;

v pieaug velotūristu un kājāmgā-
jēju skaits;

v palielinās pieprasījums pēc vie-
tējo gidu pakalpojumiem;

v ir izteikts interesentu pieplū-
dums nesezonā uz dažādām unikālām 
dabas parādībām.

Novada Tūrisma  
informācijas centrs darbo-
jas vairākos virzienos

1. Tūristu apkalpošana un infor-
mēšana, ko savukārt var iedalīt:

1.1. Apkalpošana uz vietas TIC  vai 
pa telefonu un elektroniskā saziņa;

1.2. Dažādu ikgadējo, pašu veido-
to informatīvo drukāto ceļvežu izdoša-

na (lietišķā informatīvā karte un nova-
da zīmola buklets);

1.3. Dažādu sadarbības ceļvežu 
sagatavošana (kopā ar kaimiņu pašval-
dībām, ar Kurzemes Tūrisma asociāci-
ju, ar LIAA Tūrisma departamentu);

1.4. Elektronisko informēšanas re-
sursu uzturēšana un aktualizēšana:

1.4.1. mājaslapa visit.dundaga.lv 
(2017. g. unikālo apmeklētāju skaits – 
28 227, lapu skatījumi – 97 719);

1.4.2. sliteresdiena.lv;
1.4.3. sociālie tīkli (“Facebook”, 

“Twitter”, “Instagram”);
1.4.4. citi tūrisma portāli – latvia.

travel.lv, kurzeme.lv u.c.
1.5. Dažādu maršrutu sagatavoša-

na grupām pēc pieprasījuma;
1.6. Pils un apkārtnes ekskursiju ap-

kalpošana (ap 600 ekskursijām gadā).
Dalība dažādos ar tūrismu saistītos 
projektos, patlaban galvenie no tiem:

v Projekts “Pārgājienu maršruts 
gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un 
Igaunijā”. Tas ir garās distances kājnie-
ku maršruts, iekļauts kopīgā Eiropas 

maršrutā no Portugāles līdz Sankt-
pēterburgai. Latvijā tas nodēvēts par 
Jūrtaku. Mūsu novadā šajā projektā 
paredzēts uzstādīt lielās masīvās norā-
des zīmes no jūras uz lībiešu ciemiem, 
arī īpašus pludmales karogus un 3 jau-
nus informācijas stendus, kā arī atjau-
not un aktualizēt dažus novecojušos 
stendus. Minētie darbi notiks šogad 
un nākamgad.

v Projekts “Mazo etnisko kultūr-
telpu attīstība un popularizēšana kā 
tūrisma galamērķis” tiek īstenots ES 
Igaunijas–Latvijas programmā, kurā 
mūsu novads startē ar Lībiešu krasta 
un lībiešu kultūras pilnvērtīgāku iesaisti 
tūrismā un pretendē uz lībiešu kultūras 
mantojuma iekļaušanu Latvijas Nema-
teriālā kultūras mantojuma sarakstā, 
un tālāk – UNESCO Kultūras mantoju-
ma sarakstā. TIC piedalās gan ceļvežu 
sagatavošanā, gan citos darbos.

v Esam iesaistīti arī biedrības “Zie-
meļkurzemes biznesa asociācija” kopīgi 
ar Slīteres Nacionālo parku un biedrību 
“Zaļā doma” īstenotajā starptautiskajā 

galamērķis, kur tie uzturētos vairā-
kas dienas, nevis tikai caurbraucot.

Novadā ir 30 naktsmītņu pie-
dāvājumi, 2 pastāvīgās un 5 vasaras 
kafejnīcas. Ir arī vietējo produktu un 
ēdienu degustācijas 16 dažādās vie-
tās, t.sk. zivju kūpināšana. Tūristi var 
viesoties 5 lauku saimniecībās un 
dārzos, ir 3 piedāvājumi ar īpašām 
veselības procedūrām. Un kur nu 
vēl dabas objekti un aktīvās atpūtas 
iespējas ar vismaz 20 vilinošiem pie-
dāvājumiem! Mums ir Pāces vilnas 
fabrika, kas uzņem tūristus, bet arī 
Kolkas zivju fabrika un piensaim-
nieku ražotne netieši ar savu pro-
dukciju piedalās ceļotāju apkalpo-
šanā. Ir 2 bākas un 2 lībiešu centri, 
viduslaiku pils. Tūrismā piedalās arī 
7 dažādu kristīgo konfesiju baznīcas, 
novadā ir Kubalu skola muzejs un 7 
dažādas privātās un sabiedriskās 
kolekcijas. Pieejamas kvalitatīvas 
svinību un semināru telpas. 6 vietās 
novadā iegādājami suvenīri.

To visu tūristiem cenšas izrādīt 
mūsu vietējie gidi, no kuriem 5 ir 
gatavi doties visdažādākajos marš-
rutos, bet 7 darbojas katrs savā kon-
krētajā objektā. Ar valsts standarta 
zīmēm nomarķēti 3 velomaršruti 
(“Baron bōgans ap Dundagu”, “Pa 
lībiešu ciemiem” un “No Dižjūrs līdz 
Mazjūrai”). Un visiem piedāvāju-
miem kā vainagojums – mūsu skais-
tie svētki, no kuriem kā īsti savdabī-
gus Latvijas un pat plašākā mērogā 
var uzskatīt kādus 10, kā, piemēram, 
Putnu vērošana Kolkasragā, Slīteres 
Ceļotāju dienas, Novada daudzinā-
šanas svētki Dundagā (ar ik gadu 
mainīgu tēmu, šogad “Sklandraušu 
festivāls”), Lībiešu svētki u.c.

Aktīvi tūrismā darbojas arī vai-
rākas biedrības, kā Līvu (lībiešu) sa-
vienība, “Zaļā doma”, “Domesnes”, 
“Rāndalist” u.c. Tūrisma attīstību 
veicina dažādu projektu īstenošana 
– gan kopā ar asociāciju “Lauku ce-
ļotājs” un Kurzemes Tūrisma asociā-
ciju, gan Ziemeļkurzemes Biznesa 
asociācijas kūrētie projekti.

Kopumā novadā vairāk vai ma-
zāk tieši un regulāri, sezonāli vai 
visu gadu tūrismā darbojas no 150 
līdz 200 cilvēku. Bet ceļotājus apkal-
po arī citi pakalpojumu sniedzēji, kā 
veikali, degvielas uzpildes punkti, 
pasts u.c.

Te sastopas zeme ar jūru, kuģu un putnu ceļi, lībieši ar latviešiem, divas valodas, zvejnieki ar arājiem un vigas 
ar kangariem. Dundagā sastopas septiņi ceļi un senie pils mūri sastopas ar jaunu piepildījumu.
Dundagas novads atrodas nošķirti no lielajiem tranzītkoridoriem, no tiešās jūras vai gaisa satiksmes un ie-
dzīvotāju lielākiem koncentrēšanās punktiem. Taču mums ir savdabīgs ģeogrāfiskais novietojums, izcilas 
un daudzveidīgas dabas vērtības, somugriskās kultūrtelpas klātbūtne un viena no lielākajām un senākajām 
pilīm Kurzemē. Tas, ka mūsu teritorijā ir zems iedzīvotāju blīvums, no tūristu viedokļa ir pluss, jo aptaujās 
ceļotāji uzsvēruši mūsu novada galvenās vērtības – tīra daba, miers, klusas pludmales, maz cilvēku.

Dundagas novads – satikšanās  vieta! /
Dūoņig mōkõr – kubbõsōmiz  kūož!
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“Leader” projektā “Ilgtspējīga tūrisma attīs-
tības principu ieviešana nacionālo/aizsar-
gājamo dabas teritoriju reģionos”, saistībā 
gan ar Slīteres Ceļotāju dienām, gan mūsu 
uzņēmēju darbības attīstību īpaši aizsargā-
jamās teritorijās.

v Ar tūrismu saistītas infrastruktūras 
attīstība, kas galvenokārt notiek dažādos 
projektos, taču arī pašu spēkiem (velozīmju 
(2017. g.) un t.s. brūno norāžu zīmju uzstā-
dīšana (2018. g.), arī informācijas stendu 
vai planšetu uzstādīšana.
Dalība svētku sagatavošanā un tūrisma 
gadatirgū:

v sadarbībā ar DAP KRA un biedrību 
“Zaļā doma” TIC atbild par Slīteres Ceļotāju 
dienu sagatavošanu;

v sagatavošanās un dalība starptautis-
kajā tūrisma gadatirgū “Balttour”;

v līdzdalība pavasara pasākuma “Pie-
pošana jeb Skunstigs rikts iekš Dundags 
pus” sagatavošanā, ko var uzskatīt arī par 
aktīvās tūrisma sezonas atklāšanu.

Alanda Pūliņa, tūrisma organizatore,
Ance Remesa, tūrisma pakalpojumu 

darbiniece
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Pavasaris nāk ar spodrību 

Aicina vecākus informēt par bērnudārza 
nepieciešamību vasarā 

Godalgota vieta!

Teatrālie sasniegumi Dundagas vidusskolā
Dundagas, Mērsraga, Talsu un 

Rojas skolu starpnovadu skatuves 
runas konkursā piedalījās 58 la-
bākie skatuves runas dalībnieki. 
Starp tiem Harijs Zviedrs un Emīlija 
Antmane (4. kl., ped. V. Frišenfelde), 
Emīls Grīnerts (4. kl., ped. J. Ģērma-
ne), Kārlis Ģērmanis (6. kl., ped. 
I. Freimute), Krista Ludevika (10. kl., 
ped. V. Kamara). 

Valsts skatuves runas konkursā 
Kandavā, kur žūrijas komisija klau-
sījās Kurzemes reģiona censoņus, 
(kopā valstī piedalījās 446 dalībnie-
ki) Dundagas vidusskolu veiksmīgi 
pārstāvēja Krista Ludevika, iegūstot 
1. pakāpes diplomu.

Kā šogad veicies skolas teātra 
sporta komandām?

Diemžēl vīrusu uzliesmojums 
saslimdināja četrus no pieciem 
5.–6. klašu komandas dalībniekiem, 
kam bija jāstartē Kurzemes reģiona 
turnīrā, tāpēc šī komanda nepieda-
lījās. Savukārt 10.–12. klašu koman-
das vīruss izprovocēja valsts turnīra 

laikā, un no divām izvirzītajām ko-
mandām startēja tikai viena – Krista 
Ludevika (10. kl.), komandas kap-
teine, Kristīne Ralle (12. kl.), Guntis 
Egle, Āris Zanders (10. kl.) un Niklāvs 

Neimanis (9. kl.).
Valsts skolu teātru turnīrs “Teāt-

ra sports 2018” norisinājās Iecavā.
Pirmajā dienā sacentās visas iz-

virzītās komandas, katra savā klašu 
grupā: 1.–4. kl., 5.–6. kl., 7.–9. kl. un 
10.–12. kl. Dundadznieki sacentās 
ar aktiermeistarībā līdzvērtīgo Rīgas 
Hanzas vidusskolas komandu, to ap-
steidzot tikai par vienu punktu, bet 
pārējās atstājot krietni aiz sevis.

Otrajā dienā finālturnīrā sacen-
tās tikai katras grupas divas spēcīgā-
kās komandas. Arī te cīņa par uzva-
ru izvērtās tik sīva, ka tiesneši abām 
komandām pēc neizšķita rezultāta 
lika izspēlēt papildtehniku. Un atkal 
tikai ar viena punkta pārsvaru uzva-
rēja mūsējie un trešo reizi pārveda 
mājās ceļojošo balvu – mērkaķīti 
Lielais Šū. Viņa mājvieta Dunda-
gas vidusskolā būs līdz nākamajam 
valsts skolu teātra sporta finālturnī-
ram, kas norisināsies skolēnu Dzies-
mu svētku laikā.

Vaira Kamara

Šogad pirmsskolas izglītības 
iestāde “Kurzemīte” jau ceturto 
gadu  darbojas ekoskolu program-
mā. Šī gada tēma – “Transports”. 
Visa mācību gada garumā bērni 
apskatīja šo tēmu, pētīja transporta 
ietekmi uz vidi un cilvēka dzīves kva-
litāti, izteica priekšlikumus vides un 
satiksmes drošības uzlabošanai, pē-
tīja dažādu transporta veidu radīto 
piesārņojumu, tā ietekmi uz veselī-
bu un klimata pārmaiņām.

Šogad lielāka uzmanība tika 
pievērsta metodisko materiālu ap-
kopošanai. Bērnudārza pedagogi 
izveidotos metodiskos materiālus 
sakārtoja pa tēmām, lai izgatavotās 
spēles, nodarbību aprakstus un pē-
tījumus varētu izmantot atkārtoti.

Pavasarī katrai grupiņai savs uz-
devums – pārplānot pastaigu marš-
rutus ar devīzi “Droša pastaiga”. 
Maršrutus audzinātājas plānoja kopā 
ar bērniem – gan uzlaboja jau esošos, 
gan izveidoja jaunus, galveno uzsvaru 
liekot uz drošību. Kā līdz galamērķim 
nokļūt droši? Ko pa ceļam var ap-
skatīt? Kādas aktivitātes veikt? Aprīlī 
katra grupiņa iepazīstas ar maršru-

tu shēmām, tos izstaigā un pēc tam 
nobalso, lai noteiktu populārāko.    

Ļoti iecienīts maršruts ir uz Sta-
cijas dārzu. Lai tur nokļūtu, bērni ir 
izveidojuši pat trīs dažādus ceļus. 
Interesants ir maršruts “Poga”. Ja 
kādu dienu nav plānots doties garā-
kā pastaigā, var iziet Pogas ceļus pa 
bērnudārza teritoriju, tas ir, meklēt, 
kur paslēpies kaķis vārdā Poga.

Pēc tam, kad visi maršruti būs 
izstaigāti, balsošana beigusies un 
apkopoti rezultāti, sekos noslēguma 
pasākums, kas vienlaikus būs arī šī 
gada ekoskolas gada noslēgums. 
Tad arī uzzināsim, kurš pastaigu 

maršruts būs ieguvis visvairāk balsu.
Ekoskolas programmā “Kurze-

mīte” organizē arī dažādas akcijas, 
piemēram, ūdens dienu, tīra gaisa 
dienu u.c.  Ekoskolas koordinatore 
Rudīte Baļķīte vērš uzmanību uz to, 
ka akcijās var piedalīties brīvprātīgi 
un vecāki var izvēlēties – iesaistīties 
un atbalstīt vai ne. Akcijām ir infor-
matīva nozīme, lai gan bērni, gan 
vecāki aizdomātos, ka ikdienā var 
dzīvot zaļāk – nodarīt mazāku kai-
tējumu videi, taupīt dabas un mate-
riālos resursus. 

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

“Kurzemītes” ekoskolā paveiktais 

Bērnudārza “Kurzemīte” gru-
pa “Spārīte” piedalās projektā 
“Uzkopsim dzīvībai saudzīgi”, 
kuru organizē biedrība “Dzīvosim 
zaļi” sadarbībā ar Latvijas uzņē-
mumu “Greenwalk”. Šā projekta 
mērķis ir uzkopt telpas ar videi 
draudzīgiem līdzekļiem no “Gre-
enwalk” un pārliecināties, vai 
iespējams to darīt ekonomiski, 
vienlaikus saudzējot veselību un 
vidi. Izmēģinājuma periodā no-
vēro patērēto sadzīves tīrīšanas 
līdzekļu apjomu, kā arī izvērtē 
ietekmi uz pašsajūtu un veselību.

Projektā notikušas divas lek-
cijas, kurās iestādes darbinieki 
iepazinās ar tematiem:

v “Vide, cilvēks, tīrība”;
v “Ūdens nozīme tīrības no-

drošināšanā”;
v “Baltijas jūras aizsardzība”.
 Lai pārliecinātos par veselī-

bai drošu uzkopšanu, 23. martā 
grupā “Spārītes” notika tema-
tisks rīts “Pavasari sagaidot”, kurā 

bērni kopā ar vecākiem darbojās 
ar “Greenwalk” tīrīšanas līdzek-
ļiem. Kopīgajā darbā viņi izzināja 
šīs produkcijas kvalitatīvās īpa-
šības. Tematiskā rīta noslēgumā 
vecāki izteica savas domas un se-
cinājumus. Daži no tiem:

v mikrošķiedru lupatiņas ir 
ērti lietojamas;

v mazgāšanas birste ērti un 
ekoloģiski visu notīra bez mazgā-
šanas līdzekļiem;

v ieteicams ģimenēm, kurās 
kāds slimo ar alerģiju;

v produkcija ir nekaitīga bēr-
nu veselībai.

Tā kā “Kurzemīte” ir ekobērnu-
dārzs, vecāki ierosināja arī pēc pro-
jekta uzkopšanas darbiem izmantot 
ekoloģisko “Greenwalk” produkciju. 
Grupa “Spārītes” saka paldies pro-
jekta organizētājiem par iespēju 
izmēģināt ekoloģiskos mazgāšanas 
līdzekļus un vēlētos tos izmantot arī  
turpmākajā darbā.

Grupa “Spārītes” 

Lai savlaicīgi plānotu PII “Kurze-
mīte” darbu vasarā, aicinām vecākus  
līdz 7. maijam iesniegt iesniegumu 
par nepieciešamību izmantot bēr-
nudārzu arī vasaras mēnešos. 

Lūgums savu izvēli izdarīt at-
bildīgi, lai varam saplānot gan 
nepieciešamo pedagogu skaitu, 
gan pārējo personālu, kā arī gru-
pu noslogojumu un ēdināšanas 
pakalpojuma apmēru. Plānots, 
ka jūnijā strādās četras grupas, 

jūlijā divas, bet augustā trīs.   
Atgādinām, ka arī pirmssko-

las vecuma bērniem, tāpat kā 
skolēniem un pieaugušajiem, ir 
nepieciešama atpūta un dienas 
režīma, kā arī vides maiņa, lai, 
sākot jauno mācību gadu, viņi 
būtu atpūtušies un, atgriežoties 
dārziņā, būtu gatavi jaunam dar-
ba cēlienam. 

Ilona Onzule , 
PII “Kurzemīte” vadītāja 

Saņemot latviešu valodas 
8.–9. klašu valsts 44. olimpiādes 
rezultātus, uzzinājām, ka 9.a kla-
ses skolniecei Annai Iesalniecei ir 
1. vieta! Sveicam Annu un viņas 
skolotāju Mārīti Pēterhofu!

Rezultātu tabulā redzams, 
ka Annai ir visaugstākais punktu 
skaits! Un tas  jau otro reizi pēc 
kārtas – valsts latviešu valodas 
olimpiādē 1. vieta!

 Lepojamies ar mūsu skolē-
niem un sakām paldies visiem, 
kuri tika uzaicināti un piedalī-
jās valsts un Kurzemes reģiona 
olimpiādēs! Paldies arī skolotā-

jiem, kuri sagatavoja audzēkņus 
tik augsta līmeņa olimpiādēm! 
Pateicamies Katei Nierliņai par 
sasniegto mājturības un tehnolo-
ģiju olimpiādē 9. klasei (skolotāja 
Sandra Braže), Annai Iesalniecei 
– matemātikas olimpiādē 9. kla-
sei (skolotāja Inese Ķiršakmene), 
Laurai Rumpei – Kurzemes reģio-
na ģeogrāfijas olimpiādē 7. klasei 
(skolotāja Sarmīte Dinsberga).

Paldies par uzcītīgu, mērķtie-
cīgu darbu!

Aiga Štrausa, 
Dundaga vidusskolas 

direktore 

Laureātu vidū iekļuvusi arī Dun-
dagas vīriešu komanda, kura nacio-
nālās līgas 2. divīzijā izcīnīja 3. vietu. 
Lai arī sākotnējie mērķi bija augstā-
ki, varam būt gandarīti par paveikto, 
jo šis panākums iegūts līdzvērtīgā 
konkurencē un nesaudzīgā cīņā. 

Protams, varētu meklēt pazaudētos 
punktus, bez kuriem turnīra gaita 
varēja izvērsties labāka, tomēr šo-
brīd tam vairs nav nozīmes un vien-
kārši jādomā, kā turpināt.

Paldies volejbolistiem par no-
vada tēla spodrināšanu, un novēlu 

komandai saglabāties, lai pierādītu, 
ka Dundaga var vēl vairāk.

Vislielāko atzinību pelnījuši arī 
komandas atbalstītāji un līdzjutēji, 
kuri ar savām emocijām katrā spēlē 
ļāva justies kā mājās, arī Rēzeknē. 

Aldis Felts

Beidzies Latvijas čempionāts volejbolā  
SPORTS
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SPORTS

Pirmais jauniešu forums Dundagas novadā

Dundadznieks uzvar Latvijas skolēnu šaha olimpiādes Kurzemes finālā

6. aprīlī Dundagā, Brīvā laika 
pavadīšanas centrā, notika pirmais 
jauniešu forums “Jaunieši Dun-
dagas novadā – kas tālāk?”. Tajā 
piedalījās ap 30 dažāda vecuma 
jauniešu un pašvaldības darbinie-
ki, lai kopīgi diskutētu par idejām, 
kā Dundagas novadu padarīt jau-
niešiem pievilcīgāku.  

Foruma uzdevums bija apzi-
nāt esošo situāciju un nospraust 
mērķus tālākajam darbam ar jau-
niešiem. Apkopojot foruma darba 
rezultātus, tiks izstrādāta Dundagas 
novada jaunatnes darba stratēģija 
2019.–2021. gadam. 

Klātesošos uzrunāja novada 
domes priekšsēdētājs Aldis Felts, 
uzsverot, ka viņam nav mazsvarīgi, 
kā jūtas un ko domā jaunieši, jo tieši 
viņi ir viena no novada prioritātēm.

Foruma pirmajā daļā, uzklausot 
dažādu jomu speciālistu iedvesmas 
stāstus, jaunieši noskaņojās domāt 
un lemt par jauniešu nākotni, kas 
bija otrās daļas uzdevums. 

Foruma vadītāja Dace Lauk-
mane skaidroja, kas ir neformālā 
izglītība, norādot, ka cilvēks faktiski 
mācās visu mūžu. Tās galvenais uz-
devums ir rosināt būt zinātkāriem, 
meklēt, piedalīties, pilnveidot sevi.

Talsu biznesa inkubatora vadī-
tāja Dagmāra Dreiškena aicināja 
katru klātesošo izvēlēties trīs vār-
dus, kas asociējas ar jēdzienu uz-
ņēmējdarbība. Galvenā atziņa par 
veiksmīgu uzņēmēju – biznesa ide-
jai nav vērtības, ja tā ir tikai galvā, 
vērtība ir tad, ja ar to nodarbojas, 
kaut ko dara, lai tā realizētos.

Uzņēmējdarbības tēmu tur-
pināja Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācijas vadītāja Gunta Abaja, 
pastāstot, ka arī jauniešiem, vēl ne-
maz neesot uzņēmējiem, ir iespē-
jas par tādiem kļūt, izmantojot do-
tās iespējas – ja vien ir iecere, to var 
īstenot, piesaistot Eiropas Savienī-
bas fondu finansējumu. Piemēram 
viņa minēja Anci Kristiņu, kura, 
realizējot savu ideju, izveidojusi 
uzņēmumu “Bbasic”. Gunta Abaja 
īpaši uzsvēra, ka, ja vien jaunietim 
ir vēlēšanās dzīvot un strādāt lau-
kos un sākt uzņēmējdarbību, tas ir 
iespējams. Viņa norādīja, ka arī aso-
ciācijai ir svarīgi foruma rezultāti, jo 

ar šeit izvirzītajām idejām varētu 
papildināt asociācijas darbības stra-
tēģiju. Tas ir būtiski, jo tie projekti, 
kas vērsti uz jauniešiem, vērtēšanā 
saņem papildu punktus. 

Savukārt medicīnas darbiniece 
Aiva Burnevica aicināja padomāt 
par to, ko novadā varētu darīt ve-
selības jomā, atsaucoties gan uz 
statistikas datiem, gan darbā gūto 
pieredzi un novērojumiem, ka jau-
nieši labi pārzina veselības riskus, 
taču ikdienā diezgan bieži ar tiem 
nerēķinās. Labā vēsts ir tā, ka vai-
rākos jautājumos gan mediķu, gan 
jauniešu viedokļi saskan, tomēr ci-
tos tie ir arī atšķirīgi. Piemēram, da-
toratkarību jaunieši neuzskata par 
problēmu. Tomēr  gan jauniešus, 

gan pieaugušos satrauc emocionālā 
veselība. Salauztu kāju var izārstēt, 
bet emocionālās problēmas nav tik 
viegli pamanāmas un novēršamas. 
Secinājums – jaunieši ir informēti, 
vēlas uzzināt, iesaistīties, bet bieži 
vien nav cilvēks kam uzticēt savas 
domas.

Dundagas novada Sociālā die-
nesta vadītāja Dace Upleja  stāstīja 
par sociālo iekļaušanu, līdzdalību 
un brīvprātīgo darbu. Aicināja jau-
niešus izteikt savas idejas, sapņus, 
lai tos sadzirdētu politiķi un ierēd-
ņi, kuri pieņem lēmumus un vada 
procesus, lai arī jauniešiem svarīgie 
jautājumi tiktu iekļauti dienaskārtī-
bā. Atgādināja, ka viss ir iespējams, 
ja uz to iet mērķtiecīgi. Dace iztei-

ca cerību, ka Dundagā jaunatnes 
darbs neapstāsies ar šo vienu fo-
rumu, bet pēc trīs gadiem notiks 
nākamais un idejas ne tikai izvirzīs, 
bet arī realizēs.

Arī nākamais viesis, uzņēmuma 
“Latvijas Valsts meži” Ziemeļkurze-
mes reģiona meža apsaimniekoša-
nas vadītājs Andris Verners jaunie-
šus iedrošināja: “Šī ir jūsu iespēja 
būt izvēles priekšā! Neviens sapnis 
nav par mazu, bet, lai nonāktu, kur 
grib, ir jāsāk darīt!”

Foruma otrajā daļā notika 
darbs četrās grupās, kurās diskutēja 
par  nodarbinātību un uzņēmējdar-
bību, neformālo izglītību, veselību 
un labklājību, sociālo iekļaušanu, 
līdzdalību un brīvprātīgo darbu. 

Katras grupas uzdevums bija 
apkopot viedokļus par to, kas jau 
šobrīd šajās jomās novadā  ir, un 
izstrādāt priekšlikumus, ko novadā 
vajadzētu pilnveidot, mainīt, ieviest 
no jauna. 

Grupu prezentācijās izkristalizē-
jās galvenie turpmāk darāmie dar-
bi, bet kopumā visu darba grupu 
rezultāti un viedokļi sasaucās. Par 
vienu no problēmām minēja ko-
munikācijas trūkumu starp jaunie-
šiem, skolu un pašvaldību, ka viņu 
viedoklis netiek sadzirdēts, ka ar to 
nerēķinās. Tāpat no visām darba 
grupām izskanēja vēlme par plašā-
ku Brīvā laika pavadīšanas centra 
piedāvājumu neformālās izglītības 
jomā. Jaunieši vēlētos apgūt dažā-

das praktiskas iemaņas, piemēram, 
mācīties gatavot veselīgu ēdienu, 
pareizi vingrot u.tml. Izskanēja vie-
doklis, ka skolā vajadzētu turpināt 
ekoskolas programmu, kas jau veik-
smīgi vairākus gadus darbojas Dun-
dagas bērnudārzā.

Līdz ar forumu ir noslēgusies 
Dundagas novada pašvaldības 
dalība Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras projektā 
“Jaunatnes darba kvalitātes celša-
na savā pašvaldībā”, kur Dundagas 
pašvaldība bija viena no septiņām, 
kuras tika izvēlētas projektam no 42 
pieteiktajām. 

Projekta noslēguma pasākums 
“Darbs ar jaunatni manā pašval-
dībā. Iespējas un ietekme” noti-
ka 9. aprīlī Izglītības un zinātnes 
ministrijā. Iesaistīto pašvaldību 
jaunatnes darba speciālisti dalījās 
pieredzē par projekta laikā iegūto, 
akcentējot, kas bija darīts jau pirms 
tam un kas norisinās pašvaldībā 
pašlaik, lai darbs ar jaunatni pilnvei-
dotos un turpinātu attīstīties. 

Mūsu secinājumi par projektu: 
“Līdz šim darbs ar jauniešiem Dun-
dagas novadā  ir noticis periodiski, 
realizējot atsevišķus projektus. Šis 
darbs nebija sistemātisks un pēc-
tecīgs. Nevienā novada plānošanas 
dokumentā darbam ar jauniešiem 
nav pievērsta vērība. Šie bija gal-
venie argumenti, kādēļ Dundagas 
novada pašvaldība nolēma pieda-
līties projektā. Projekta laikā pa-
plašinājies kontaktu loks, iepazīta 
citu pašvaldību pieredze, kā arī pa-
pildinātas zināšanas, kā organizēt 
darbu ar jaunatni. Ir lauzts līdz šim 
mūsu novadā kultivētais stereotips, 
ka jaunieši ir aizņemti ar ārpussko-
las nodarbēm un viņiem nav nedz 
laika, nedz vēlēšanās iesaistīties 
citās aktivitātēs. Tāpat pierādījām, 
ka jauniešiem ir svarīgi satikties 
un piedalīties dažādos pasākumos 
ārpus skolas. Neraugoties uz šķēr-
šļiem un speciālistu maiņu, tomēr 
cenšamies saglabāt uzsākto kursu 
un tempu, lai arī Dundagas novadā 
jauniešiem būtu vieta, kur satikties, 
un lai būtu zinoši un atsaucīgi pa-
domdevēji, viņu interešu aizstāvji.” 

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Šogad pirmo reizi notiek 
Latvijas skolu šaha olimpiāde. 
7. aprīlī Kurzemes reģiona finā-
lā Ventspilī piedalījās seši Dun-
dagas vidusskolas šaha pulciņa 
audzēkņi. Ar teicamu rezultātu 
– 6,5 punkti no 7 iespējamajiem 
– sākumskolas zēnu grupā pārlie-
cinoši uzvarēja Dundagas vidus-
skolas 4. klases audzēknis Emīls 
Grīnerts, aiz sevis atstājot 26 
konkurentus. Tas ir viens no visu 
laiku labākajiem mūsu audzēkņu 
panākumiem. Tagad Emīlu gaida 
sacensības finālā, kas norisināsies 
15. maijā Rīgā, Juglas vidusskolā.

Vēl šajā grupā spēlēja dun-
dadznieki Ernests Brikainis un In-
gars Blumbergs. Abi ieguva pa 4 
punktiem, kas Ernestam deva 7. 

vietu, bet Ingaram – 10. 
Sākumskolas meiteņu grupā 

17 dalībnieču vidū cīnījās mūsu 
vidusskolas 2. klases audzēknes 
Anna Irbe un Katrīna Kristiņa. 
Katrīna pirmoreiz sacensībās iz-
baudīja uzvaras garšu un ar 2,5 
punktiem ieņēma 16. vietu. Annai 
šīs bija līdz šim veiksmīgākās sa-
censības – 4 punkti, tikai par pun-
ktu atpaliekot no goda pjedestāla, 
deva 7. vietu.

Labas sekmes bija arī sesta-
jam mūsu vidusskolas pārstāvim, 
6. klases audzēknim Emīlam Ķirš-
akmenim, kas spēlēja 5.–9. klašu 
grupā. Arī viņam 4 punkti nodro-
šināja 7. vietu, tāpat tikai par pun-
ktu atpaliekot no trešās vietas.

Pavisam Kurzemes reģiona 

finālā piedalījās 83 jaunie šahisti 
no Dundagas, Grobiņas, Kanda-
vas, Kuldīgas, Liepājas, Rucavas, 

Talsiem, Ventspils un Upesgrīvas. 
Sacensību noslēgumā daļai jauno 
šahistu, arī Emīlam Grīnertam un 

Ingaram Blumbergam, bija izdevī-
ba pārbaudīt spēkus simultānspē-
les seansā, sacenšoties ar valsts 
čempioniem Arturu Bernotu un 
Lindu Krūmiņu. 

Noslēgumā medaļas, diplomus 
un balvas ieguva katras grupas trīs 
labākie šahisti, bet piemiņas diplo-
mus un medaļas – visi dalībnieki. 
Medaļas un jaunākā šaha mācību 
literatūra tika arī visiem šaha sko-
lotājiem un treneriem.

Paldies ventspilniekiem par 
viesmīlību, Nellijai Maklakovai – 
par skolu šaha olimpiādes ideju 
un rīkošanu, Gunāram Gertneram 
– par raitu tiesāšanu, kā arī dalīb-
nieku fotografēšanu!

Alnis Auziņš, 
šaha pulciņa vadītājs 

Vidū uzvarētājs sākumskolas zēnu grupā Emīls Grīnerts.
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NOTIKUMU 
KALENDĀRS

Vairāk informācijas 
par pasākumiem un 
izmaiņas skatieties 

www.dundaga.lv sadaļā 
“Notikumu kalendārs”.

2018. gada 6. aprīlī Dundagas 
novada rokdarbnieces pulcējās 
lībiešu aubes šūšanas darbnīcā, 
kas notika projektā “Etnisko kul-
tūrtelpu attīstība kā tūrisma ga-
lamērķis”. 

Darbnīcu vadīja un dažādus 
rokdarbu darināšanas noslēpu-
mus atklāja Latvijas Amatniecī-
bas kameras tekstilizstrādājumu 
meistare Jonika Tērvide no Vents-
pils, kura ar lielu rūpību un ieinte-
resētību sekoja katras dalībnieces 
aubes tapšanas gaitai. Kaut arī 
daudzas no sanākušajām sievām 
arī ikdienā darina rokdarbus, to-
mēr profesionāļa padoms lieti 
noderēja, sevišķi auduma ziedu 
meistarošanas mākslā. 

Aube lībiešu sievietes tautas-
tērpā ir viens no elementiem, kas 
būtiski atšķiras no latviešu sievie-
tes tautastērpa aksesuāriem. Pro-
ti, aubes pakauša daļa ir bagātīgi 
rotāta ar dažādiem no auduma 
veidotiem ziediem, pērlēm un 
citiem izšuvumiem. Darinot to, 
sieviete var likt lietā radošo fan-
tāziju un krāsu izjūtu – jo raibāk, 
jo labāk!

Kaut arī diena pagāja spraigā 
darbā, aubes pilnīgi gatavas neta-
pa, taču šī diena vairoja sanākušo 
dalībnieču zināšanas un prasmes 

lībiešu sievietes tautastērpa da-
rināšanā un, protams, arī pašu 
rokdarbu prieku, kas dienas bei-
gās izskanēja priekšlikumā ziemas 

Praktiskā seminārā darina lībiešu aubes

vakaros tikties vakarēšanās, lai 
dalītos zināšanās un pieredzē un 
vienkārši būtu kopā. 

Paldies projekta vadītājai Ilzei 

Šteinei par darbnīcas organizēša-
nu un viesu nama “Pītagi” saim-
niecei Signei Dišlerei par viesmīlī-
bu un gardo maltīti!

Projekts “Mazo etnisko kul-
tūrtelpu attīstība un popularizē-
šana kā tūrisma galamērķis” tiek 
īstenots Igaunijas–Latvijas prog-
rammā ar Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda atbalstu, tā mērķis 
ir veicināt mazo etnisko kultūras 
reģionu kā tūrisma galamērķu at-
pazīstamību. 

Šī ziņa atspoguļo autora vie-
dokli. Programmas vadošā iestāde 
neatbild par tajā ietvertās infor-
mācijas iespējamo izmantošanu.

Dženeta Marinska, 
semināra dalībniece

Traktortehnikas un 
piekabju tehniskās 
apskates maijā
v Dundagā, SIA “Dundaga” 
darbnīcās “Upeslīči” – 2. 
maijā plkst.10.20.
v Nevejā, “Auros” – 2. maijā 
plkst. 12.00.
v Vīdales centrā pie kaltes 
– 7. maijā plkst. 10.30.
v Kaļķos pie darbnīcām SIA 
“Ēnavas” teritorijā – 7. maijā 
plkst. 12.00.

Uzziņas pa tālruni 29341374 
vai 26139989, 
mājaslapā www.vtua.gov.lv. 
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 tehniskās uzraudzī-
bas aģentūras sniegtajiem 
pakalpojumiem var samaksāt 
TIKAI ar bezskaidras naudas 
maksājumu.

Pasākuma “Šūpulis” 
programma
19.00 – 19.15 Pasākuma  
atklāšana – “iegulšanās” šūpulī.
19.15 – 22.00 Orientēšanās.
9.15 – 23.00 Izglītojošas muzeja 
aktivitātes:
v vizualizēta iepazīšanās ar  
Kubalu skolas vēsturi; 
v E. Dinsberga apciemošana;
v mācīšanās Kubalu skolā.
20.00 – 23.00 Pīrāgu cepšana.
23.00 – 24.00 Pasākuma noslē-
gums – “izkāpšana” no šūpuļa:
v prāta asināšana ar mīklām;
v pārsteiguma atvēršana.

v 4. maijā plkst. 13.00 “Skun-
stig rikt iekš Dundags novad!” 
– svinēsim svētkus, klāsim bal-
to galdautu, stāstīsim Puiškal-
na stāstus un dziedāsim kopā 
ar Dundagas jaukto kori. Puiš-
kalnā. 

v 4. maijā plkst. 14.00 Baltā 
galdauta svētki. Pasākumā 
piedalās Dailes teātra aktieris 
Gints Andžāns, Kolkas pašdarb-
nieki, Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolas  un PII “Rūķītis” 
audzēkņi. Kolkas tautas namā. 

v 13. maijā plkst. 13.00 Mā-
tes un ģimenes dienas pasā-
kums. Dundagas pils parkā.

v 7.–18. maijā Ģimenes die-
nas pasākumi. Dundagas PII 
“Kurzemīte”. 

v 19. maijā no plkst. 19.00 
līdz 24.00 Muzeju nakts sarī-
kojums “Izglītības šūpulis – Ku-
balu skola”. Kubalu skolā.

v 24. un 25. maijā no plkst. 
10.00 līdz 18.00 Atvērto durv-
ju dienas Latvijas pilīs un mui-
žās. Konkurss vispārizglītojošo 
skolu skolēniem “Mans bizne-
sa plāns Latvijas pilij vai mui-
žai”. Dundagas pilī.

v 25. maijā izlaidums grupai 
“Taurenītis”. PII “Kurzemīte”.

v 29. maijā plkst. 14.00 čaklā-
ko novada skolēnu godināša-
na. Dundagas pilī.

v 1. jūnijā izlaidums grupai 
“Pienenīte”. Dundagas PII 
“Kurzemīte”.

Pašvaldības īpašumā Dundagā 
ir nekustamais īpašums “Laukdār-
zi”, kas sastāv no divām zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumu 
8850 025 0035 un 8850 025 0062. 

Abos  zemesgabalos jau vēs-
turiski ir iekārtoti mazdārziņi.

Pašvaldība plāno precizēt no-
mājamo un brīvo, vēl neiznomā-
to, zemju platības. Tās uzmērīs 
sertificēts mērnieks. 

Aicinām zemes nomniekus 
un personas, kuru zemes nomas 
līgumi ir beigušies, palīdzēt atjau-
not vēsturiskās robežu zīmes vai 
noteikt tās no jauna vietās, kur tās 
nomātajās zemes daļās ir zudušas.

Lūdzu vērsties pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļā 
līdz maija beigām, lai pirms mēr-
niecības uzsākšanas varētu izvie-
tot robežzīmes, ar kurām pre-
cizētu nomātās zemes robežas 
dabā un vēlāk tās dokumentētu 
robežu plānos un zemes nomas 
līgumos.

Mazdārziņu shēma: dzelte-
nā krāsā – iznomātie gabali, zilā 
krāsā – gabali, kam nomas līgumi 
beigušies, zaļā krāsā – privātīpa-
šumi.

Iveta Bekmane-Avota, 
Attīstības un plānošanas no-
daļas zemes lietu speciāliste

Samērīsim “Laukdārzu” mazdārziņus! 

2018. gada Muzeju nakts 
Kubalu skolā muzejā

Šī gada tēma ir “Šūpulis”, 
jo pati Kubalu skola ir bijusi kā 
šūpulis latviešu tautas izglītībai. 
Galvenais priekšmets būs šū-
pulis, kurā bērnībā gulējis pats 
dainu tēvs Krišjānis Barons. 

Pasākumā viesiem būs ie-
spēja piedalīties dažādās izglī-
tojošās aktivitātēs, kurās varēs 
iepazīties ar dzīvesveidu, kas 
bija raksturīgs skolotājiem un 
skolēniem, mācoties un strā-
dājot Kubalu skolā. Pasākuma 
apmeklējumu var  salīdzināt ar 
“iegulšanos” izglītības šūpulī, 
no kura  iespējams piecelties 
tikai tad, kad cilvēks ir “izau-
dzis” jeb smēlies jaunas zinā-
šanas, lai dotos tālāk plašajā 
pasaulē.

Pasākuma norises laiks: 
19. maijā no plkst. 19.00 līdz 
24.00.

Pasākuma norises vieta: 
Kubalu skola muzejs, Sausteres 
ciemā, Dundagas pagastā, Dun-
dagas novadā.

Vislielākais prieks – dāvāt prieku citiem,
Vislielākā laime, ja laimīgi tavi mīļie,

Vislielākā svētība, ja tepat uz pasaules ir kāds,
Kam svarīgi, lai laimīgs esi tu!

Mātes un ģimenes dienas svētki

13.maijā no pulksten 13
Dundagas pils parkā un Brīvā laika pavadīšanas centrā

Zemes nomas līgumi

Privātīpašums

Beidzies zemes nomas līgums


