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DUNDADZNIEKS

 

Vai tu dzīvo Jelgavā,
Pekinā vai Kolkā,
Pirmā skolas diena nāk,
Nāk un sēžas solā!

KOLKAS PAMATSKOLAS lielie 
un mazie, gudrie un zinātkārie, 
pacietīgie un neatlaidīgie sveic 

visus novadniekus Zinību dienā!

“Zināšanas ir manta,  
un mācības – šīs mantas atslēga”

Mūsu esību raksturo pārmaiņas, kas liek pastāvīgi mobili-
zēties nākotnei. Ar saules dāsnumu piepildīto vasaru nomaina 
rudens, kam ir savs jau laiku laikos ierasts piepildījums – rūpes 
par ražu, par ziemu.

Arī jauna mācību gada sākums ir rudeni raksturojošs no-
tikums. Iespējams, ka visprecīzāk par mācīšanos skolā teicis 
deviņpadsmitā gadsimta latviešu sabiedriskais darbinieks Reinis 
Kaudzīte: “Zināšanas ir manta, un mācības – šīs mantas atslēga.”

Esam pārliecināti, ka, visai Dundagas sabiedrībai kopā strā-
dājot, vairāk nekā trīssimt bērniem un jauniešiem, kas uzsāks 
2018./19. mācību gadu Dundagas vidusskolā, iedosim visprecī-
zākās atslēgas labklājīgai un drošai nākotnei Latvijā!

Un pasaule mana brīžiem 
ir kā koša sala... 
Tā ir gaiša un laba, 
Tā ir cerību daļa, 
Bet tās piepildījums – 
Tā ir mana vara. 
                    (R. Andžāne)

 

Radošu, veiksmīgu, 
spēka un izturības pilnu 
2018./2019. mācību gadu  
skolēniem, skolotājiem 

un vecākiem!
Dundagas vidusskolas vadība

73. mācību gads Dundagas 
vidusskolā šogad iesākās citādāk 
nekā citus gadus. Vairākas lietas 
notika pirmoreiz. Pirmoreiz pa-
sākumam bija četri vadītāji – div-
padsmitie – Māra Sila, Anete Sa-
vicka, Niklāvs Lazavatijs un Aleksis 
Dēvids. Pirmoreiz vārds tika dots 
četriem apsveikumiem, pirmoreiz 
jaunais mācību gads sākās 3. sep-
tembrī un vēl daudz citu lietu šajā 
dienā notika pirmoreiz. 

Mācību gadu uzsāk šīs vasaras 
iespaidu pārpilna, enerģiska un ap-
ņēmīga skolas saime – 301 skolēns, 
42 skolotāji un 16 darbinieki. 

1. klasē šogad  mācības sāk 30 
pirmklasnieki, bet 10. klasē mācī-
sies 18 audzēkņi. 

Skolā sāks strādāt vairāki jauni 
pedagogi: sporta skolotājs skolas 
absolvents Jānis Skarbinieks, spe-
ciālā pedagoģe Skaidrīte Krasti-
ņa un ekonomikas skolotāja Olga 
Blumbaha.

Skolas direktore Aiga Štrausa no-
vēlēja, lai mazajiem skolēniem labi 
sokas mācībās, bet vecākiem – lai 
ir laiks aktīvi sekot līdzi bērnu skolas 
gaitām, kopā priecājoties par apgū-
to un sasniegto. Savukārt  9. un 12. 
klašu skolēnus aicināja laikus domāt 
par savu nākotnes ceļu, kuru šķieta-
mi ir tik daudz, bet patiesībā nemaz 
nav tik viegli atrast katram savu īsto.

Direktore pirms jaunā mācību 
gada sākuma pateicās absolven-
tiem un skolotājiem par kvalitatīvi 
paveikto darbu eksāmenos. 16 pa-
matizglītības absolventi turpinās 
mācīties mūsu vidusskolā, viens citā 
skolā, 8 – profesionālajās skolās. 
Divpadsmitie studēs dažādās augst-

skolās, priekšroku dodot LU, RSU un 
Biznesa augstskolai “Turība”.

Ata Kronvalda fonda izveido-
tajā skolu reitingā, kurā apkopoti 
talantīgāko skolēnu sasniegumi, 
Dundagas vidusskola 136 mazo 
skolu vidū ierindojusies 35. vietā. 
Šāds sasniegums gūts, pateicoties 

Pirmā skolas diena Dundagas vidusskolā

mūsu absolventei Annai Iesalniecei 
un skolotājai Mārītei Pēterhofai. 
Vasarā aktīvi bijuši jaunie volej-
bolisti, piedaloties dažādos va-
saras spēļu turnīros un izcīnot 
godalgotas vietas. Paldies sportis-
tiem, jo īpaši mazajiem puišiem 
– Kevinam Krasonam, Ingaram 

Blumbergam, Emīlam Grīnertam 
un viņu trenerēm – skolotājām 
Unai Silai un Gundegai Lapiņai.  
Tāpat tika teikts paldies skolas dar-
biniekiem par rosīgo darbu vasarā, 
gan uzpošot skolas telpas, gan palī-
dzot pedagogiem sagatavoties jau-
najam mācību gadam. 

Savukārt Dundagas novada 
domes priekšsēdētājs Aldis Felts 
aicināja, ka,  neskatoties uz to, 
ar kādām emocijām – prieku, sa
traukumu, neziņu, zinātkāri – katrs 
sagaida šo dienu, jaunajā mācību 
gadā novērtēt un izmantot tās ie-
spējas un izaicinājumus, ko sniedz 
jaunais mācību gads.

Vārds tika dots arī pirmklasnie-
kiem – Jānim Dambergam, Almai 
Freimutei, Esterei Tomeijerei, Ad-
rianai Zoltānei un Kristianam Ga-
varam, kas ar skanīgiem dzejoļiem 
sveica lielo skolas saimi. 

Vārds apsveikumam arī skolas 
skolotāju un darbinieku korim, kas 
nodziedāja skolas himnu “Dunda-
gai”.

Saņemot skolēnu apliecības, 
pirmklasnieki tika uzņemti Dun-
dagas skolēnu saimē, un uz pirmo 
stundu mazajā skolā viņus pavadīja 
skolotājas Unas Silas piecpadsmit 
izlaiduma klases audzēkņi.

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dažas dienas pirms jaunā mā-
cību gada sākuma, 30. septembrī, 
Dundagas novada domes priekš-
sēdētājs Aldis Felts, izpilddirekto-
re Janita Valtere, deputāti Māris 
Napskis, Gunārs Kristiņš, Andra 
Grīvāne un Madars Burnevics, kā 
arī izglītības speciālists Dinārs Nei
felds un Saimnieciskā dienesta va-
dītājs Andris Kojro apmeklēja vi-
sas novada izglītības iestādes, lai 
noskaidrotu to gatavību jaunajam 
mācību gadam.

Mācību iestāžu vadītāji pastās-
tīja un parādīja to, kas padarīts, 
dalījās savās domās un idejās par 
skolu nākotnes plāniem un iece-
rēm, kā arī izteica priekšlikumus 
kvalitatīva mācību procesa nodro-
šināšanai turpmāk. 

Dundagas Mākslas un mūzi-
kas skolas direktora pienākumu 
izpildītāja Dace Čodera parādīja 
un pastāstīja par skolā paveikto. 
Mākslas un mūzikas skola šajā va-
sarā piedzīvojusi ievērojamas pār-
maiņas. Vairākās telpās ir uzlabota 

mācību vide – ierīkots jauns ap-
gaismojums, skolas gaiteņos veikta 
linoleja ģenerāltīrīšana, iegādāts 
inventārs izstāžu izvietošanai, zī-
mēšanas klasē uzstādīta magnētis-
kā tāfele, izremontēta un aprīkota 
kora klase. Šovasar veikta instru-

mentu revīzija, noskaņotas un la-
botas klavieres. Gaiteņos izvietoti 
krēsli un iekārtota vieta dežuran-
tam, kurš pieskatīs mazākos skolas 
audzēkņus nodarbību starplaikos.

(Nobeigums 7. lpp.)

Novada mācību iestādes 
jaunajam darba cēlienam sapostas

Pirmās skolas dienas atklāšanas  vadītāji – divpadsmitie – Aleksis Dēvids, Anete Savicka, 
Māra Sila, Niklāvs Lazavatijs.

Izremontētās grupas telpas bērnudārzā “Kurzemīte”.
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JŪLIJA DOMES SĒDĒ 
PIEŅEMTIE LĒMUMI

Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti pieejami  

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

Komiteju un domes sēdes 
14.09.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
14.09.  plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
21.09.  plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
28.09.  plkst. 10.00  DOMES SĒDE

SEPTEMBRĪ

Sēžu darba kārtība www.dundaga.lv.

DOMES ZIŅAS

v Izdarīja grozījumus Dunda-
gas novada pašvaldības Iepirku-
mu komisijas sastāvā.

v No komisijas sastāva iz-
slēdza Dundagas novada Kolkas 
pagasta pārvaldes vadītāju Aldi 
Pinkenu, bet par Dundagas no-
vada pašvaldības Iepirkumu ko-
misijas locekli iecēla Dundagas 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas juriskonsultu Jāni 
Langzamu.

v Lūgt Pašvaldību aizņēmu-
mu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju 
aizņēmuma saņemšanai no Valsts 
kases 2018. gadā 419 390,00 EUR 
apmērā SIA “Ziemeļkurzeme” pa-
matkapitāla palielināšanai, lai no-
drošinātu pašvaldības līdzfinansē-
jumu ES Kohēzijas fonda projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Dundagā, II kārta” 
īstenošanu.

v Nodot Dundagas novada 
teritorijas plānojuma 4. redakciju 
publiskajai apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai, nosakot pub-
liskās apspriešanas termiņu no 
2018. gada 6. līdz 26. augustam.

v Lai nodrošinātu Dunda-
gas novada pašvaldības īpašuma 
lietderīgu izmantošanu atbilstoši 
noteiktajam lietošanas veidam 
un likumam, izdalot nekustamā 
īpašumā “Vecpeļauši” zemes vie-
nības daļu 1593 m2 platībā, notei-
ca nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi “Ar maģistrālajām elektro-
pārvades un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas, naftas pro-
duktu, ķīmisko produktu, gāzes 
un ūdens cauruļvadiem saistīto 
būvju, ūdens ņemšanas un notek-
ūdeņu attīrīšanas būvju apbūve” 
(NĪLM kods 1201), nosakot, ka 
nekustamā īpašuma “Vecpeļauši” 
zemes vienības daļas minimālā 
nomas maksa ir 1000,00 EUR/
gadā un ka nomnieks apmaksā 
zemes vienības daļas kadastrā-
lās uzmērīšanas dokumentu iz-
gatavošanu; piekļuvei nomnieks 
izmanto esošu servitūta ceļu; no-
mas termiņš ir līdz 29.03.2037., 
beidzoties apbūves tiesību līgu-
mam, nomnieks atbrīvo zemes 
gabalu no nedzīvojamām ēkām 
un inženierbūvēm.

v Piešķirt nekustamā īpašu-
ma “Jūras piekrastes josla” zemes 
vienībai nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi “Publiskie ūdeņi” 
(NĪLM kods 0301).

v Piešķirt nekustamajam īpa-
šumam nosaukumu “Ēvažu stāv-
laukums”.

v Atļaut izstrādāt zemes ierī-
cības projektu nekustamā īpašu-
mā “Prūši”, sadalot to divās daļās.

v Piešķirt nekustamajam īpa-
šumam, kurš sastāv no vairākām 
zemes vienībām, nosaukumu “Slī-
teres Nacionālais parks”.

v Veikt grozījumus informa-
tīvā izdevuma “Dundadznieks” 
nolikuma 1.1.; 3.7.; 4.5. un  5.2. 
punktos. 

v Sniegt personai  palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā.

v Atļaut izstrādāt zemes ierī-
cības projektu nekustamā īpašu-
mā “Tilžu lauki”.

v Piešķīra Dundagas novada 
domes priekšsēdētājam Aldim 
Feltam ikgadējo apmaksāto atva-
ļinājumu no 2018. gada 30. jūlija 
līdz 14. augustam. 

v Piešķirt finansējumu 28 600 
EUR apmērā sporta ģērbtuvju pārbū-
vei Dundagas vidusskolā, lai novērstu 
nepilnības evakuācijas ceļos, ko 
reglamentē ugunsdrošības notei-
kumi, kā arī nodrošinātu higiēnas 
prasību ievērošanu. Nepiecieša-
mos finanšu līdzekļus ņemt no 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
atsavināšanas procesā iegūtajiem 
līdzekļiem.

AUGUSTA DOMES SĒDĒ 
PIEŅEMTIE LĒMUMI

v Saskaņā ar likuma “Par paš-
valdībām” 31. pantu jautājums 
par Dundagas novada pašvaldības 
kustamā un nekustamā īpašuma 
nodošanu SIA “Kolkas ūdens” ne-
tika iekļauts darba kārtībā. 

v Pārdot izsolē automašīnu 
“Nissan NP300 JG 6325”, nosakot 
izsoles sākumcenu 5800,00 EUR 
(iekļaujot PVN).

v Piešķirt finansējumu 
4720,00 EUR apmērā pašvaldības 
ceļa “Mazās darbnīcas – Būde-
ni” būvprojekta izmaiņu izstrā-
dei. Finansējumu paredzēt no 
Dundagas novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, kas iegūti no 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
atsavināšanas rezultātā iegūtiem 
līdzekļiem.

v Saskaņā ar Mazirbes skolas 
likvidāciju: izmaksāt Mazirbes inter-
nātpamatskolas pedagogiem atlai-
šanas pabalstu; izmaksāt Maz irbes 
internātpamatskolas tehniskajiem 
darbiniekiem atlaišanas pabalstu. 
Finansējumu ņemt no Mazirbes 
internātpamatskolas budžeta lī-
dzekļiem un nekustamā īpašuma 
atsavināšanas rezultātā iegūtajiem 
finanšu līdzekļiem.

v Piekrita nekustamā īpašu-
ma “Pagasta zeme” sadalīšanai, 
atdalot no tās zemes vienību “Iev-
lejas 86”.

v Apstiprināja zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
“Cenas” zemes vienības sadalīša-
nai divās daļās.

v Reģistrēt personu palīdzī-
bas sniegšanas reģistrā “Pašval-
dībai piederošās vai tās nomātās 
dzīvojamās telpas izīrēšanas re-
ģistrs”.

v Anulēt ziņas par personas 
deklarēto dzīvesvietu.

v Apstiprināt Dundagas nova-
da pašvaldības Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolas nolikumu un at-
zīt par spēku zaudējušu Dundagas 
pašvaldības domes 2010. gada 
27. janvārī apstiprināto Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas noliku-
mu.

v Apstiprināja Dundagas 
novada pašvaldības Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas intere-
šu izglītības programmas:

 Dundagas Mākslas un mūzi-
kas skola. Interešu izglītības pro-
gramma “Vizuālā māksla”. Sko-
lotāja Dace Čodera (pirmsskolas 
mērķauditorija);

 Dundagas Mākslas un mūzi-
kas skola. Interešu izglītības pro-
gramma “Vizuālā māksla”. Sko-

lotāja Sandra Dadze (pirmsskolas 
mērķauditorija);

 Dundagas Mākslas un mū-
zikas skola. Interešu izglītības 
programma “Plastika”. Skolotā-
ja Silvija Vansoviča (pirmsskolas 
mērķauditorija);

 Dundagas Mākslas un mūzi-
kas skola. Interešu izglītības pro-
gramma “Deja – ritmika”. Skolo-
tāja Dace Treinovska (pirmsskolas 
mērķauditorija);

 Dundagas Mākslas un mū-
zikas skola. Interešu izglītības 
programma “Mūzika”. Skolotāja 
Dace Šmite (pirmsskolas mērķau-
ditorija);

 Dundagas Mākslas un mū-
zikas skola. Interešu izglītības 
programma “Sagatavošanas kla-
se”. Skolotājas Inora Sproģe un 
Dzintra Tauniņa (pirmsskolas un 7 
gadus veco mērķauditorija);

 Dundagas Mākslas un mū-
zikas skola. Interešu izglītības 
programma “Zīmēšana un glez-
nošana Sagatavošanas klasei”. 
Skolotāja Dace Čodera (7 gadus 
veco mērķauditorija);

 Dundagas Mākslas un mūzi-
kas skola. “Zīmēšana un gleznoša-
na Sagatavošanas klasei”. Skolo-
tāja Sandra Dadze (7 gadus veco 
mērķauditorija);

 Dundagas Mākslas un mū-
zikas skola. Interešu izglītības 
programma “Darbs materiālā – 
Keramika Sagatavošanas klasei”. 
Skolotāja Silvija Vansoviča (7 ga-
dus veco mērķauditorija);

 Dundagas Mākslas un mūzi-
kas skola. Interešu izglītības pro-
gramma Darbs materiālā Sagata-
vošanas klase”. Skolotāja Sandra 
Dadze (7 gadus veco mērķaudito-
rija);

 Dundagas Mākslas un mūzi-
kas skolas Interešu izglītības pro-
gramma “Mūsdienu deja”. Skolo-
tāja Daina Miķelsone (bērnu un 
jauniešu mērķauditorija);

 Dundagas Mākslas un mūzi-
kas skola. Pieaugušo tālākizglītī-
bas studija “Māksla”. Skolotājas 
Dace Čodera un Sandra Dadze.

v Mainīt nekustamajam 
īpašumam “Slīteres nacionālais 
parks” nosaukumu no “Slīteres 
nacionālais parks” uz “Slīteres 
Nacionālais parks”.

v Norakstīt automašīnu 
“VW PASSAT VARIANT” un nodot 
lūžņos.

v Pievienot nekustamam īpa-
šumam “Valsts meža ceļš” nekus-
tamā īpašuma  “Valsts meža ceļš” 
zemes vienību un nekustamā īpa-
šuma “VM ceļš ZemniekiMedņi” 
zemes vienību. Jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam sa-
glabāt nosaukumu “Valsts meža 
ceļš”.

v Noteikt, ka Dundagas no-
vada Sociālā dienesta atrašanās 
vieta un juridiskā adrese ne vēlāk 
kā ar 01.01.2020. ir Pils iela 51. 
Dundaga, Dundagas novads, Dun-
dagas pagasts, LV3201. 

v Nekustamā īpašuma “Maz
irbes Speciālā Internātskola” 
zemes vienībai mainīt nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķi uz 
“Pārējo sabiedriskās nozīmes ob-
jektu apbūve” (NĪLM kods 0908). 
Nekustamā īpašuma “Mazirbes 
Speciālā Internātskola” plānotās 

zemes vienības daļai 4487 m2 pla-
tībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi “Pārējo sabied-
riskās nozīmes objektu apbūve” 
(NĪLM kods 0908).

v Piešķirt Dundagas novada 
domes priekšsēdētājam Aldim 
Feltam 1 kalendāro nedēļu un 4 
darba dienas ilgu ikgadējo apmak-
sāto atvaļinājumu no 2018. gada 
10. septembra līdz 2018. gada 
20. septembrim.

v Apstiprināt 2010. gada 
25. maijā starp AS “Swedbank” 
un Dundagas novada pašvaldī-
bu noslēgtā galvojuma līguma 
Nr.08080130IN/10 grozījumu 
projektu, ar kuru Dundagas no-
vada pašvaldība kā SIA “Atkritu-
mu apsaimniekošanas sabiedrība 

“PIEJŪRA”” 32 kapitāldaļu turē-
tājs (īpašnieks) galvo SIA “Atkritu-
mu apsaimniekošanas sabiedrība 
“PIEJŪRA”” un AS “Swedbank” 
noslēgtajā aizdevuma līgumā Nr. 
Nr.08080130IN noteikto SIA 
“Atkritumu apsaimniekošanas sa-
biedrība “PIEJŪRA”” aizņēmumu. 
Pilnvarot minēto līgumu parakstīt 
Dundagas novada domes priekš-
sēdētāju A. Feltu.

Sandra Kokoreviča, 
kancelejas vadītāja

Par grants ceļu pārbūvi 
Dundagas novada pašvaldībai ir piešķirts publiskais finansējums 

360 000 eiro valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībā 
pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, 
kura mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitā-
tes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzī-
votības saglabāšanos. 

Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ra-
žošanas un pārstrādes objektiem. Jau 2015. gada septembrī tika ap-
stiprināti Dundagas novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruēja-
mo pašvaldības grants ceļu noteikšanas atlases kritēriji un pašvaldība 
prioritārā secībā sagatavoja informāciju par deviņiem uzņēmējdarbī-
bā nozīmīgākajiem rekonstruējamiem pašvaldības grants ceļiem un 
03.07.2017. izsludināja atklātu konkursu par būvprojekta izstrādi un 
autoruzraudzību.

Tā kā pēdējo gadu laikā ceļu būvniecības izmaksas ir ievērojami pa-
lielinājušās, pēc būvprojekta sagatavošanas bija skaidrs, ka kopējās ceļu 
būvniecības izmaksas ievērojami pārsniedz pieejamo finansējumu.  Līdz 
ar to nācās pārskatīt  un aktualizēt  iepriekš noteiktos prioritāros ceļus 
un nolemts, ka rekonstrukcijai virzāms pašvaldības ceļš “Mazās darb-
nīcas – Būdeni”. Bet arī šī ceļa pārbūvei nepieciešamais finansējums – 
676 492,49 eiro ir ievērojami lielāks nekā pieejamais, tādēļ iespējams 
veikt tikai atsevišķa ceļa posma “Mazās darbnīcas – Būdeni” posma no 
0,0 km līdz 3,3 km pārbūvi, bet nepieciešams veikt izmaiņas būvpro-
jektā. Šim mērķim deputāti  24.08.2018. domes sēdē nolēma piešķirt  
finansējumu 4720,00 eiro. Vēl jāveic būvniecības iepirkums, lai ceļa pār-
būves darbi varētu sākties nākamajā pavasarī un tiktu pabeigti paredzē-
tajā termiņā līdz 2019. gada 31. oktobrim. 

Inguna Pekmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pārdod dzīvokļa īpašumu
Dundagas novada pašvaldība mutiskā izsolē 14.09.2018. plkst. 

13.40 pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 51, Dundagā, Dunda-
gas pagastā, Dundagas novadā, ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa 
īpašumu “Vectūļi”, dz. 4, kadastra numurs 8850 900 0509, platība – 
19 m2, izsoles sākumcena – 586,00 eiro, nodrošinājums – 58,60 eiro.

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 14.09.2018. plkst. 12.00 
darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, no-
gādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai, elektroniski parakstītu, 
epastā dome@dundaga.lv. Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības 
(reģ. Nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s “Swedbank”, bankas kods: 
HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s “Citadele 
banka”, bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 
2. Maksājuma mērķī jānorāda “Nodrošinājums par “Vectūļi” dz. 4”. 
Pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā vai ātrāk. Personu ar pirmpirku-
ma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš 
vienojoties pa tālr. 29419195. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā “Pašvaldība/Izsoles un 
noma” vai pa tālr. 63237856.

Sintija Gāliņa, nekustamā īpašuma nodokļa administratore 
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Dundagas novada Dundagas pagastā
                     2018.gada 22.jūnijā 

                Nr. 4

APSTIPRINĀTS 
ar Dundagas novada domes

2018.gada 22.jūnija lēmumu Nr.143.(prot. Nr.10.,18.p.)

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu  
sniegšanas un lietošanas kārtība

  Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 11.punktu 
un trešo daļu, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 6.panta ceturto daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centra-
lizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības 
komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāci-
jas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centra-
lizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības 
prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā 
līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

2. Noteikumos ietvertie termini lietoti “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” un saistīto norma-
tīvo aktu izpratnē.

3. Lietoto terminu skaidrojums: 
3.1. Pakalpojumu lietotājs – nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā – visi 
dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības 
pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu; 
3.2. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Pakal-
pojumu lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, 
pienākumiem un atbildības robežām; 
3.3. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja pa-
rakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra 
Pakalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma 
sniegšanas piederības robežas); 
3.4. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri 
diennaktī) atbilstoši noteikumu 1.pielikumam. 

4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdens-
saimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu 
pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides 
situāciju un dabas resursu racionālu izmantošanu.

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Dundagas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.

6. Noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā un uz decen-
tralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.

II. KĀRTĪBA, KĀDĀ ŪDENSAPGĀDES VAI KANALIZĀCIJAS TĪKLI VAI BŪVES 
TIEK PIEVIENOTAS CENTRALIZĒTAJAI ŪDENSAPGĀDES UN CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀ-

CIJAS SISTĒMAI

7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka “Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu likums”, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi.

8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu 
tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam pievieno 
nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas datu apstrādei un pastāvīgai uzgla-
bāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā.

9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu 
saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojumu 
sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.

10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 1 gads.

11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās ka-
nalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja ne vairāk kā 10 
metru attālumā no jaunbūves vai 30 metru attālumā no zemes gabala atrodas centralizētās ūdens-
apgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir 
noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizē-
tās kanalizācijas sistēmas.

12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām 
(piemēram: no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošanas 
vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvārstam, kas nodrošina 
strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja 
darbojas otrs ievads.

13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas 
zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas 
sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās 
elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu 
vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk 
novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.

14. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs 
Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:

14.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā formā; 
14.2. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus tiem cauruļvadiem, kuru 
dn≥200mm.

15. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam nekus-
tamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un 
sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāša-
nai un var radīt kaitējumu videi (piemēram, notekūdeņu krājtvertnes, nosēdakas).

16. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai 
vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad 
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā Blakuslietotājam 
pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēra-
parāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo 
īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar šķērsojamās zemes īpašnieku un 
Pakalpojumu lietotāju un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam 
tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp Blakuslietotāju un Pakalpoju-
mu lietotāju.

17. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos 
noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja 
noteiktajā vietā, piemēram, ēkas pagrabā tiešā ūdensvada ievada tuvumā.

18. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves Pakalpojumu sniedzējs uzstāda 
verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.

19. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites 
mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jau-
na komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuz-
skaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robežas.

III. CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS UN CENTRALIZĒTĀS  
KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS EKSPLUATĀCIJAS, LIETOŠANAS UN AIZSARDZĪBAS 

PRASĪBAS

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana

20. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
20.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
20.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstino-
šas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri; 
20.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli; 
20.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spied-
vadi, pašteces kanalizācijas tīkli; 
20.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos 
esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes; 
20.6. komercuzskaites mēraparāti.

21. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktū-
ras daļas, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas 
pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja no-
slēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību. Pakalpojumi, 
kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaim-
niecības pakalpojumiem, un to maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.

22. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu 
uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai 
pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un 
atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.

23. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centra-
lizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavē-
joties atslēgt Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā

24. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
24.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funk-
cijas, to ekspluatācijas mūžu; 
24.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas 
būvju apkalpojošā personāla veselībai; 
24.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojo-
šās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas 
iekārtu tehnoloģiskos parametrus; 
24.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5; 
24.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz 
kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);
24.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz noteikumu 2.pieliku-
mā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.

25. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz noteikumu 
2.pielikumā maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:

25.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kana-
lizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek 
pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas 
noteikumu 2.pielikumā;
25.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var 
atļaut Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus 
bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā 
notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un papildu maksa noteikta Pakalpojuma līgu-
mā un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

26. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par 
paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadī-
jumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā.

(Turpinājums 4., 5. lpp.)
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27. Gadījumos, ja noteikumu 25.punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos 
notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti 
Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu 
sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.

28. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanali-
zācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakal-
pojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts 
notekūdeņu piesārņojums. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.

29. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur: 
29.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un 
noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam; 
29.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojo-
šu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā; 
29.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV); 
29.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža 
oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos; 
29.5. radioaktīvas vielas; 
29.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, 
kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu; 
29.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa 
un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.

Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai  
un aizsardzībai

30. Jebkurai personai ir aizliegts:
30.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus 
uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām; 
30.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, 
novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus; 
30.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai 
valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās; 
30.4. nepiederošām personām atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās 
kanalizācijas tīklu skataku vākus; 
30.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krā-
nus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu 
rīcību ar Pakalpojumu sniedzēju;
30.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.

31. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras 
un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.

32. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas 
sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla 
lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes 
vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu 
lietotājs ir atbildīgs par iespējamām sekām.

33. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centrali-
zētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūde-
ņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.

Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības

34. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina 
ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo hidrantu darbību, 
Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēša-
nas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.

35. Noņemt noteikumu 34.punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot 
ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpo-
jumu lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai 
ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplom-
bēšanai.

36. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpo-
jumu sniedzēja vajadzībām.

37. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hid-
rantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, 
ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.

Brīvkrānu izmantošanas kārtība

38. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma 
īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensap-
gādes pakalpojumus.

39. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā 
īpašumā, Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.

40. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu 
sniedzējam vai pašvaldības policijai.

41. Pakalpojumu lietotājam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaim-
niecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, 
patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai 
ūdens patēriņa normas, kas noteikta noteikumu 1.pielikumā.

IV. SABIEDRISKĀ ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMA LĪGUMĀ  
IETVERAMIE NOTEIKUMI, 

LĪGUMA SLĒGŠANAS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi

42. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
42.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs; 
42.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas pārvald-
nieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas 

īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvok-
ļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības; 
42.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpaš-
nieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu 
kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros; 
42.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma 
kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu; 
42.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdens-
saimniecības pakalpojumus būvniecības laikā; 
42.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai 
lietus notekūdeņus.

43. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu 
sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja 
noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo:

43.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecī-
go Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas 
līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no 
atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība 
u.c.);
43.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu; 
43.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 
Pakalpojuma līguma slēgšanu; 
43.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums 
neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt 
Pakalpojuma līgumu;
43.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/
vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam 
tādas ir; 
43.6. informāciju par izvēlēto norēķinu veidu.

44. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai, 
apsekot Pakalpojumu lietotāja iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pār-
liecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama 
Pakalpojuma līguma noslēgšanai.

45. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu snie-
dzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas 
normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta 
detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un 
kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

46. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis 
Pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt 
komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodoša-
nas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pa-
kalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuz-
skaites mēraparāta rādījumu.

47. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Pa-
kalpojuma līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, 
bet ne ilgāk kā 1 mēnesi, skaitot no brīža, kad starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojuma 
līguma slēdzēju ir panākta vienošanās par saņemto pakalpojumu samaksas nosacījumiem. 

48. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, 
nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma slē-
dzējs: 

48.1. 1 mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos 
dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām; 
48.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mērapa-
rāta mezgla izbūvi; 
48.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais 
stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.

49. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā Pakalpojumu 
sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamajam īpa-
šumam un pievieno aprēķinu par Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegta-
jiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 mēneša laikā jāapmaksā Pakalpojuma līguma 
slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.

50. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. 
Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma 
līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedū-
ras pabeigšanai.

51. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz 
šādas ziņas un nosacījumi:

51.1. informācija par līdzējiem; 
51.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis; 
51.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts; 
51.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt); 
51.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem; 
51.6. pakalpojumu uzskaites kārtība; 
51.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.

52. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpo-
šanas robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas 
vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.

53. Pakalpojumu lietotāja kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā, kas nonāk centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā, tiek ietverts lietus notekūdeņu daudzums no Pakalpojumu lietotāja terito-
rijas, kura apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību regulējošiem 
normatīvajiem aktiem, pēc Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un 
segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu.

54. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz 
rakstiskā veidā 14 dienu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā 
Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs 
veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.

55. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pār-
baudīt Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanali-
zācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pakalpojumu lietotāju, 
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kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās 
pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir no-
vērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas 
kārtību un termiņiem.

56. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto datu atbilstības 
pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Pakalpojumu lietotājam 
sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība Pakalpojumu 
lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu un Pakalpojumu lietotājs veic 
samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.

57. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu 
sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar Pa-
kalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu snie-
dzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas 
iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi 
parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas 
kārtību.

58. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 
uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Pakalpojumu lietotājam vai, ja kontrolmēra-
parāts tiek uzstādīts Pakalpojuma lietotāja atbildības robežās, saskaņojot ar Pakalpojumu lietotāju. 
Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.

59. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens 
daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir 
lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus, veic pēc kontroles mēraparā-
ta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojumu lietotājs vienojas par patērētā 
ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Pakalpojuma līgumā, ja tas 
nepieciešams.

Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība

60. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.

61. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakal-
pojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta 
regulējumu.

62. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas 
robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā ori-
ģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas 
spēkā 1 mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojumu lietotājam.

Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība

63. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
63.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz, savstarpēji vienojoties; 
63.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Pakalpojumu 
lietotāja pieprasījuma; 
63.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 64.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu 
sniedzējs; 
63.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš; 
63.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 mēnešu laikā no nekustamā 
īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu.

64. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu: 
64.1. ja, mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai 
valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojumu lietotājs 
paziņojumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis; 
64.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas sais-
tībām izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā); 
64.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā; 
64.4. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izman-
tošanas mērķi; 
64.5. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā 6 mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis 
informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Pakal-
pojuma līguma laušanu.

65. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc 
sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.

66. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic 
pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Pakalpojuma 
līguma izbeigšanai.

V. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU

67. Par noteikumu 11., 12., 13., 14., 15., 22., 24., 25.1.apakšpunkta (ja nepastāv 25.2.apakš-
punktā noteiktais apstāklis), 26., 28., 29., 30., 31., 33., 35., 36., 39., 58. punktā minēto prasību 
pārkāpumiem personas var tikt administratīvi sodītas, izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu 
– fiziskām personām no 100 euro līdz 350 euro, juridiskām personām no 350 euro līdz 1400 euro. 
Par pārkāpumiem, kurus izdara publisko tiesību juridiskā persona, pie administratīvās atbildības 
sauc publisko tiesību juridiskās personas amatpersonas, ja tās nav pildījušas vai nepienācīgi 
pildījušas kādu uz amatpersonām attiecināmu pienākumu. Publisko tiesību juridiskās personas 
amatpersonas par administratīvo pārkāpumu atbild kā juridiskās personas.

68. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus ir tiesīgas šādas amatper-
sonas:

68.1. pašvaldības policijas amatpersonas; 
68.2. Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu 
viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos.

69. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības administratīvā komisija.

70. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

71. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegša-
nu vai pārtikas produktu ražošanu un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai 

1.PIELIKUMS
Dundagas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.jūnija saistošajiem noteikumiem 
Nr.4 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība”

ŪDENS PATĒRIŅA NORMA KOMERCUZSKAITEI

Nr.p.k. Ēku labiekārtotības pakāpe Viena iedzīvotāja ūdens 
patēriņš diennaktī (vidēji 

gadā), l/dn

1. Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensap-
gādi, kanalizāciju un karstā ūdens apgādi

200

2. Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, ka-
nalizāciju un karstā ūdens apgādi (ar vannām 
un dušām)

300

3. Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizā-
ciju (bez vannām un dušām)

100

4. Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo 
kanalizāciju

50

Domes priekšsēdētājs A. Felts
 

2.PIELIKUMS
Dundagas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.jūnija saistošajiem noteikumiem 
Nr.4 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība”

MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀS KONCENTRĀCIJAS

Nr.p.k. Piesārņojošā viela Maksimāli pieļaujamā 
koncentrācija(mg/l)

1. Kopējās suspendētās vielas 450

2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 740

3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) 350

4. Kopējais fosfors 23

5. Kopējais slāpeklis 80

Domes priekšsēdētājs A. Felts

nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 3 mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās 
dienas.

72. Līdz “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai 
noslēgto Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar “Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu likuma” regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem 
noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Pakalpojumu lietotājam un Pakalpojumu 
sniedzējam ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. 
Līdz Pakalpojuma līguma pārslēgšanai jaunā redakcijā pretrunu gadījumos ir piemērojami 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 6.panta ceturtās daļas 3.punktā minētie sabiedris-
kā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.

Domes priekšsēdētājs A. Felts

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.jūnija

 saistošajiem noteikumiem Nr.4

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība”

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 
Saistošie noteikumi nosaka sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu šo pa-
kalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju un dabas 
resursu racionālu izmantošanu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
Saskaņā ar “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 6.panta ceturto daļu un Pārejas 
noteikumu 2.punkts nosaka pašvaldībai pienākumu noteikt: 
1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas 
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā 
prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei; 
2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas eksplua-
tācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un 
aizsardzības prasības; 
3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā 
līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību; 
4) administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Nav.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
Saistošie noteikumi nosaka, ka notekūdeņiem pirms to novadīšanas centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek 
pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas notei-
kumu 2.pielikumā. 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 
Ietekmē – būs nepieciešams pārskatīt līdz šim noslēgtos līgumus un ir paredzētas admi-
nistratīvas procedūras, kādās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievieno-
tas centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kā arī plānots izdot saistošos 
noteikumus par decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs A. Felts
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4. augustā Mazirbē notika 
gadskārtējie Lībiešu svētki. 

Svētku piesātinātajā un 
daudzveidīgajā programmā “Ska-
ņas un raksti Līvu krastā” ikviens 
interesents varēja izdzīvot sev 
tīkamās noskaņas, satikt senus 
draugus, kaimiņus vai skolas bied-

Vēstis no Līvu savienības 

rus. Svētki Mazirbē – tā ir satik-
šanās diena. Vispirms jau Lībiešu 
tautas nama skaisti atjaunotā zāle 
aicināja uz “Lībiešu gadagrāma-
tas 2018” (“Līvlizt āigastrōntõz”) 
atvēršanu, kuras raksti arī šoreiz 
bagāti un daudzveidīgi. Gadagrā-
matu izdevusi Līvu savienība, un 

tās sastādītāja un literārā redakto-
re Gundega Blumberga mudināja 
klātesošos apzināt savu radu un 
tuvinieku dzīves stāstus, atmiņas 
un citas vērtīgas  liecības par no-
tikumiem lībiešu ciemu ļaužu dzī-
vē – sētās un ģimenēs. Lībiskuma 
saglabāšanas pēctecībai atmiņu 

stāstiem allaž būs unikāla vērtība. 
To jau šajos svētkos apliecinā-

ja ansambļa “Līvlist” radītais mu-
zikālais piemiņas stāsts par lībis-
ko melodiju krājēju, komponistu 
Dzintaru Kļaviņu, pieminot viņa 
90. dzimšanas dienu.

Šī gada Lībiešu svētku rakstos 

pamanījām arī mīļus ciemiņus – 
Starptautiskās lībiešu draugu bied-
rības pārstāvjus, kuru vidū priecā-
jāmies sveikt Tartu Universitātes 
goda profesoru, lībiešu valodas un 
kultūrvēstures izcilo pasniedzēju 
Tītu Reinu Vītso un Karlu Pajusalu 
(Ķempi Kārl), kurš raksta dzeju Sa-
lacas lībiešu valodā. 

Spilgtus skaņu rakstus Lībie-
šu svētkos šogad dāvāja pavisam 
nesen izveidojusies grupa “Līvõd 
sõbrā” Elīnas Oses un Austra Kal-
niņa vadībā, bet komponista Uģa 
Prauliņa uzburtā svētku vakara 
meditācija skaņās un stāstos  nesa 
klausītāju sirdis un dvēseles uz jū-
ras malu, lai tur visi vienotos lep-
nā uguns rituālā. 

Jūlijā uzsākta un šobrīd turpi-
nās vērienīgo Mazirbes Lībiešu 
tautas nama jumta atjaunošanas 
darbu 2. kārta. Valsts budžeta lī-
dzekļus šiem darbiem administrē 
Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvalde, bet būvdarbus veic  SIA 
“Pretpils” Māra Rorbaha vadībā. 
Visi nepieciešamie jumta nomai-
ņas darbi norit sekmīgi, un to pa-
beigšanas termiņš – 2018. gada 
30. novembris. 

Ieva Ernštreite,  
Līvu savienība
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Biotopu grāmatu  
dāvinājums Dundagas 

bibliotēkai 
Pašvaldība saņēmusi dāvinājumu no Dabas aiz-

sardzības pārvaldes –  grāmatu sēriju “Vadlīnijas aiz-
sargājamo biotopu saglabāšanā”. Tas ir sešu sējumu 
izdevums, kas aptver piekrastes, upju un ezeru, pļavu 
un ganību, purvu, iežu atsegumu un mežu biotopu gru-
pas. To tapšanā iesaistīti vairāk nekā 150 nozares spe-
ciālisti un eksperti.

Grāmatas noderēs zemju īpašniekiem un apsaimnie-
kotājiem, kuru īpašumos atrodas aizsargājamie biotopi, 
lai uzzinātu, kas nepieciešams īpaši aizsargājamiem bio-
topiem, lai nodrošinātu tiem labvēlīgas aizsardzības sta-
tusu un tajos dzīvojošo sugu ekoloģiskās prasības.

Grāmatas būs pieejamas Dundagas novada centrā-
lajā bibliotēkā.

Inguna Pekmane,         
sabiedrisko attiecību speciāliste

Šāds jautājums izskanēja novada 
teritorijas plānojuma 4. redakcijas ap-
spriedē, kas 23. augustā notika Kolkas 
tautas namā.

Šajā sanāksmē īpaši tika akcentēts 
krasta kāpu aizsargjoslas un tur esošo 
īpaši aizsargājamo biotopu* jautājums. 
Saskaņā ar “Aizsargjoslu likumu”  pie-
krastes teritorijās ir noteikti dažādi 
ierobežojumi, un Kolkas pagastā vēl 
papildus – Slīteres Nacionālā parka 
noteikumi. Tādēļ iedzīvotājus uztrauc, 
kā šie ierobežojumi ietekmēs viņu dzīvi 
piekrastē. 

Lai viestu skaidrību šajos jautā-
jumos, sanāksmē piedalījās Dabas 
aizsardzības pārvaldes (turpmāk pār-
valde) speciālisti: Aizsardzības depar-
tamenta direktore Gita Strode un Kur-
zemes administrācijas vecākā eksperte 
Indra Dermaka. 

Gita Strode atzina, ka, nosakot da-
žādus ierobežojumus, visgrūtākais ir 
sabalansēt gan dabas aizsardzības pra-
sības, gan cilvēka intereses.

Visvairāk neskaidrību – kā pareizi 
interpretēt “Aizsargjoslu likuma” no-
sacījumu, ka krasta kāpu aizsargjoslu 
platums ciemos nav mazāks par 150 
metriem, obligāti iekļaujot tajā īpaši 
aizsargājamos biotopus un ņemot vērā 
vēsturisko apdzīvojamo struktūru.

Šobrīd, izstrādājot jauno teritori-
jas plānojuma redakciju, atsaucoties 
uz pārvaldes ekspertu norādījumiem 
un viņu sniegto informāciju par pie-

krastes biotopiem, krasta aizsargjoslas 
līnija salīdzinājumā ar iepriekšējo ir 
ievērojami mainījusies un ir izrobota. 
Gita Strode norādīja, ka tam tā neva-
jadzētu būt, jo krasta aizsargjoslai būtu 
jābūt nosakāmai dabā. Savukārt Dun-
dagas novada pašvaldības Attīstības 
un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris 
Laicāns atsaucās uz iepriekšējām kon-
sultācijām un pārvaldes norādījumiem, 
ka obligāti aizsargjoslā jāiekļauj aizsar-
gājamo biotopu atradnes. Vēl vairāk 
neizpratni radīja skaidrojums, ka pār-
valdes sniegtā informācija par biotopu 
atradnēm ir vismaz desmit gadus veca 
un ka jaunākie Dabas skaitīšanas dati 
būs pieejami tikai 2019., 2020. gadā.

Sanāksmes dalībnieki bija neizprat-
nē, kā rīkoties, ja saskaņā ar veco plā-
nojumu ir vieni noteikumi, bet ar jauno 
plānojumu tie varētu mainīties, vai jā-
ņem vērā šie novecojušie dati, uz kuru 
pamata tiek veikta jaunā plānojuma 
izstrāde, vai jāgaida jaunie dati? Ko da-
rīt pašvaldībai? Teritorijas plānojumu 
pārtraukt vai atstāt iepriekšējā plāno-
juma aizsargjoslas robežas? Teritorijas 
plānotājs Pauls Grants gan norādīja, ka 
Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrija var plānojumu apstipri-
nāt arī gadījumā, ja pārvaldes atzinums 
ir negatīvs, ja vien ir pašvaldības skaid-
rojums un pamatojums.

Eksperte ieteica, ka gadījumā, ja ir 
šaubas par kādu teritoriju, kurā iedzī-
votāji vēlas veikt saimniecisko darbību 

vai apbūvi, jāsazinās ar pārvaldi. Ja 
viņu rīcībā būs jaunākie dati par šeit 
esošajiem biotopiem, to būs iespējams 
saņemt, netērējot naudu ekspertam. 

Tāpat iedzīvotāji neizprot, kādēļ 
aizsargjoslu zonā iekļautas arī ciemu 
teritorijas, kur notiek vairāk vai mazāk 
aktīva saimnieciskā darbība, un šādi ie-
robežojumi faktiski izslēdz cilvēka klāt-
būtni aizsargājamos biotopos.   

Indra Dermaka norādīja, ka likums 
pieļauj arī izņēmumus, piemēram vēs-
turiskā apbūve, bet tas, kādēļ kaut kur 
šī krasta kāpu aizsargjosla tiek sašauri-
nāta, ir jāpamato teritorijas plānojuma 
paskaidrojuma rakstā un vides pārska-
ta daļā.

Arī pārvaldes eksperts Vilnis Skuja 
norādīja uz likumā neprecīzo formu-
lējumu, kas nesniedz skaidrojumu, kā 
jātulko 150 m josla, ieskaitot biotopus, 
cik metru  aiz 150 m robežas ir jābūt 
biotopu ierobežojumam.

Sanāksmes noslēgumā secināja, ka 
pašlaik lietderīgāk būtu atstāt spēkā 
iepriekšējās aizsargjoslas zonējumu, 
tās pamatojumu aprakstot  paskaidro-
juma rakstā, un kopā ar pārvaldes ek-
spertiem aktualizēs biotopu kartējumu 
ciemu teritorijās. 

*Biotops – teritorija ar raksturīgiem, 
savdabīgiem apstākļiem, kas piemērota 
konkrētas sugas eksistencei,  piemēram, 
priežu mežs jūrmalas kāpās.

Inguna Pekmane,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vai biotops var sadzīvot ar cilvēku?

(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Lielu darbu Mākslas un mū-

zikas skolas mācību vides uzla
bošanā ieguldījuši jaunieši, kuri 
bija iesaistījušies skolēnu vasa-
ras nodarbinātības programmā.  
Nākamie uzlabojumi būtu jāveic sko-
lotāju istabā un jādomā par skolēnu 
garderobes paplašināšanu. Tāpat 
jādomā par iespēju nodrošināt sko-
lotājus ar datoriem, tie nepieciešami 
gan mācību procesā, gan iespējai 
darboties eklasē, kur šogad pievie-
nosies arī Mākslas un mūzikas skola. 

Lielāki un mazāki remontdarbi 
veikti arī Dundagas vidusskolā. Di-
vās klasēs nomainīti griesti un ap-
gaismojums, pilnībā izremontētas 
zēnu tualetes. Lai gan pēdējos gados 
katru vasaru kādā klasē tiek mainīti 
griesti un apgaismojums, joprojām 
to nepieciešams veikt četrās klasēs. 
Tāpat vairākās klasēs veikti kosmē-
tiskie remonti – pārkrāsotas sienas 
un grīdas. Uzbūvēts jauns lievenis 
pie ieejas ģērbtuvēs. 

Jau ieplānots skolas sporta ģērb
tuvju un sanitārā mezgla remonts, 
bet  turpmāk  jādomā par skolas 
jumta nomaiņu, jo iepriekšējais likts 
pirms gadiem divdesmit. 

Mazajā skolā pilnībā izremontē-
ta viena klase. 1. klases telpā uzstā-
dīta interaktīvā tāfele, kas atvesta 
no Mazirbes skolas. Turpmāk jāplā-
no kāpņu telpas un skolotāju istabas 
remonti. 

Pirmsskolas izglītības iestādē 
“Kurzemīte” arī šovasar pilnībā izre-
montēta viena grupiņa – “Spārīte”. 
Grupiņas mācību telpā nomainīti 
griesti un apgaismojums, uzstādīta 
moderna tāfele, arī guļamistaba un 

virtuves telpa ieguvusi jaunu, mūs-
dienīgu veidolu. 

Pamazām grupiņās tiek mai-
nītas mēbeles – krēsli un galdi 
atbilstoši bērnu vecumam, tāpat 
gultiņas un pedagogu darbam ne-
pieciešamās mēbeles – pārsvarā 
skapji un plaukti. Vasarā nomainīts 
arī teritorijas iežogojums. 

Kolkas pamatskolā un PII “Rū-
ķītis” šogad turpināsies pagājušā 
gadā aizsāktā   prakse, ka 5, 6 ga-
dīgie uz mācību nodarbībām no 
bērnudārza dosies uz skolu, kur šo 
bērnu apmācībai ir speciāli iekār-
tota mācību telpa. Skolas direktore 
Antra Laukšteina uzskata, ka šāda 
prakse sevi ir attaisnojusi, jo šogad 
mācības Kolkas pamatskolas 1. kla-
sē uzsāks seši skolēni. 

Skolā nomainīts apgaismojums 
vizuālās mākslas klasē, pārējās klašu 
telpās veikti nelieli kosmētiskie re-
monti, pārkrāsotas grīdas.  

Skolā vajadzību pēc remontiem 
ir daudz. Gan klašu telpās, gan gai-
teņos vajadzētu mainīt grīdas segu-
mu, pārkrāsot sienas. Viskritiskākā 
stāvoklī ir meiteņu mājturības kabi-

nets un ēdamzāle, kas remontu nav 
pieredzējušas kopš to izveides. 

Viens no sāpīgākajiem jautāju-
miem ir arī lietusūdens kanalizācijas 
sistēmas sakārtošana, lai neļautu 
notekūdeņiem bojāt ēkas pamatus. 

Kolkas Mūzikas skola arī ir ga-
tava darbam! Dace Čodera uzsvē-
ra, ka, neskatoties uz to, cik bērnu 
apmeklē skolu, mācību process ir 
jānodrošina atbilstoši mūsdienu 
prasībām. Mūzikas teorijas klasē ir 
vajadzīgs ekrāns, projektors, dators. 
Kokles spēles klasē joprojām nav at-
bilstoša apgaismojuma. 

Dace Čodera šajā mācību gadā 
vēlas veicināt Dundagas un Kolkas 
mūzikas skolu sadarbību, veidojot 
kopīgu skatuves tērpu noformēju-
mu un gatavojot kopīgus koncertus, 
kas kuplinātu ne vien novada pasā-
kumus, bet darītu stiprāku un atpa-
zīstamāku novada pārstāvniecību 
dažādos pasākumos. Viņa uzsvēra, 
cik nozīmīgi bērniem ir mācīties 
mācēt sevi pasniegt, izskatīties labi, 
prezentēt un pārstāvēt novadu. 

Visas mācību iestādes ir ieguvu-
šas papildu mēbeles un aprīkojumu 
no Mazirbes internātpamatskolas, 
kur tās vairs mācību procesa nodro-
šināšanai turpmāk nebūs vajadzīgas. 

Šogad novada mācību iestādēs 
darbu uzsāks vairāki jauni pedagogi 
– gan bijušie mūsu skolu absolventi, 
gan no citu novadu skolām.

Žēl, bet šogad Dundagas nova-
dā ir par vienu mācību iestādi ma-
zāk, jo nepietiekamā bērnu skaita 
dēļ darbu neturpina Mazirbes inter-
nātpamatskola. 

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Novada mācību iestādes  
jaunajam darba cēlienam sapostas

Mazirbes internāt
pamatskolas liktenis

10. augustā Dundagas novada 
domes deputāti no vēlētāju apvie-
nības “Strādāsim kopā” organizēja 
tikšanos ar iedzīvotājiem, lai dis-
kutētu par skolas kā institūcijas, 
tās ēkas un “Skolotāju mājas 2” 
turpmāko likteni. To, ka jautājums 
ir svarīgs, apliecināja kuplais ap-
meklētāju skaits, jo ieradās aptu-
veni 50 interesentu.

2018. gada 26. janvārī dome 
pieņēma lēmumu likvidēt Mazirbes 
internātpamatskolu ar 2018. gada 
31. augustu, kā arī 2018. gada 
27. aprīlī domē ir pieņemts lēmums 
par nekustamā īpašuma “Skolotāju 
māja 2” atsavināšanas procesa uz-
sākšanu. Jautājumi par skolas ēkas 
likteni, “Skolotāju mājas 2” turpmā-
ko apsaimniekošanu, siltumapgādi 
un ūdenssaimniecības uzturēšanu, 
teritorijas sakopšanu joprojām ne-
skaidri, un konkrēti lēmumi nav 
pieņemti.

Tikšanās gaitā tika izteikti vai-
rāki priekšlikumi par bijušās sko-
las turpmāko likteni un, tā kā bija 
daudz neskaidrību un neatrisinātu 
jautājumu, klātesošie ierosināja 
izveidot Mazirbes skolas nākotnes 
koncepcijas izstrādes darba grupu.

Pirmā darba grupas tikšanās 
notika 17. augustā. Tajā apkopo-
tos priekšlikumus deputāti Tamāra 
Kaudze un Madars Burnevics pre-
zentēja 24. augusta domes sēdē. 
Prezentācijas mērķis bija rosināt 
domāt un skatīties uz lietām pla-
šākā mērogā, izvērtējot ne tikai 
pašvaldības finansiālos ieguvumus 
un zaudējumus, bet arī vēsturiskos 
aspektus un cilvēku iespējas, atzīt 
savas kļūdas un darīt visu iespē-

jamo, lai skolas slēgšanas sekas 
iedzīvotājus ietekmētu pēc iespē-
jas mazāk. Daži no priekšlikumiem 
vēsta – kamēr nav rasts jēgpilns ri-
sinājums, Mazirbes skola ir jāpatur 
pašvaldības apsaimniekošanā, jāat-
ceļ “Skolotāju mājas 2” atsavināša-
nas lēmums, no 1. septembra jāiz-
veido skolas pārvaldnieka amats. 
Tāpat tika izvērtēti plusi un mīnusi 
gadījumos, ja skolas ēku nomā vai 
atsavina.

24. augustā darba grupa sa-
nāca kopā otro reizi, ieradušies 
bija gandrīz visi grupas dalībnieki, 
kā arī domes priekšsēdētājs Aldis 
Felts. Izskanēja vairāki priekšlikumi 
par darba turpmāko organizēšanu 
un nepieciešamajām darbībām, 
lai bijušās skolas ēkas nepaliktu 
bez apsaimniekotāja. Viens no 
priekšlikumiem, ko paudām do-
mes priekšsēdētājam, bija sasaukt 
kopā iesaistītās puses – Kolkas 
pagasta pārvaldes vadītāju, SIA 
“Kolkas ūdens” vadītāju, izpilddi-
rektori, juriskonsultu, pašvaldības 
vadītāju un deputātus, lai sagata-
votu lēmumprojektu, kas nebūtu 
pretrunā ar spēkā esošām tiesību 
normām, kā arī līdz mēneša bei-
gām sasaukt Dundagas novada 
domes ārkārtas sēdi, lai pieņemtu 
lēmumu par ēku apsaimniekotāju. 
Ceram, ka domes priekšsēdētājs 
būs sadzirdējis darba grupas iz-
virzītos priekšlikumus un lēmuma 
pieņemšanai būs rasts apdomāts, 
saprātīgs risinājums. 

Tamāra Kaudze, 
Madars Burnevics,

Dundagas novada 
domes deputāti

Dundagas Mākslas un mūzi-
kas skolas direktora pienāku-
mu izpildītāja Dace Čodera.
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1 Dundaga ↓6:30 08:25 ↓16:10 18:10

2 Mazā skola – 08:23 16:13 –
3 Neveja 06:40 08:10 16:25 18:00

4 Slītere 06:45 08:05 16:30 17:55
5 Mazirbe 06:55 07:55 16:45 17:45
6 Pitrags 07:05 07:50 16:55 17:35
7 Saunags 07:10 07:45 17:00 17:30
8 Vaide 07:15 07:40 17:05 17:20
9 Kolka 07:25 ↑7:30 17:10 ↑17:15

VĪDALEKAĻĶI (6008)
1 Dundaga ↓7:10 17:25
2 Alakste 07:15 17:20
3 Kaļķi 07:20 17:15
4 Žagatas 07:25 17:10
5 Akmeņdārzi 07:30 17:05
6 Rīgzemes 07:40 16:55
7 Vīdale 07:45 16:50
8 Zaķi 07:50 16:45

9 Mazā skola 07:57 16:38
10 Dundaga 08:00 ↑16:35

SABDAGAS (6000)
1 Dundaga ↓8:35 ↓15:45

2 Mazā skola – 15:47
3 Sabdagas 08:40 16:00
4 Mazā skola 08:47 –
5 Dundaga 08:50 16:10

KAĻĶI (6011)
1 Dundaga ↓7:00 18:00
2 Alakste 07:05 17:55
3 Piltene 07:15 17:45
4 Kaļķi 07:20 17:40
5 Seņķi 07:25 17:35
6 Kaļķi 07:30 17:30
7 Alakste 07:35 17:25
8 Jaunšķēpiņi 07:42 17:18
9 Dundaga 07:50 ↑17:10

REISA IZPILDES DIENAS: 1, 2, 3, 4, 5
PĀRVADĀTĀJS: IK “Auto un Būve”. 

Tālrunis uzziņām 63232318; mobilais tālrunis 29921595.

AUTOBUSU KUSTĪBU SARAKSTS no 1.septembra līdz 20.jūnijam

DUNDAGAMAZIRBEKOLKA (6001) KAĻĶIŽAGATAS (5997)
1 Dundaga ↓14:55
2 Mazā skola 14:57
3 Alakste 15:05
4 Kaļķi 15:15
5 Žagatas 15:18
6 Akmeņdārzi 15:21
7 Žagatas 15:25
8 Seņķi 15:30
9 Kaļķi 15:35
10 Alakste 15:38
11 Dundaga 15:45

TIŅĢERE (5998)

1 Dundaga ↓8:00 ↓15:45

2 Mazā skola – 15:47
3 Eniņi 08:05 15:50
4 Dinsberga muzejs 08:08 15:53
5 Plintiņi 08:10 15:55
6 Tiņģere 08:15 16:00
7 Plintiņi 08:30 16:15
8 Dinsberga muzejs 08:35 16:20
9 Eniņi 08:40 16:25

10 Mazā skola 08:48 –
11 Dundaga 08:50 16:35

PĀCE (6009)
1 Dundaga ↓8:25 ↓15:45

2 Mazā skola – 15:48
3 Pāce 08:35 16:00
4 Jaunķeģi 08:37 16:02
5 Kaziņas 08:40 16:05
6 Jaunķeģi 08:43 16:08
7 Pāce 08:45 16:10

8 Mazā skola 08:52 –
9 Dundaga 08:55 16:20

Jauni noteikumi par pašvaldības  
zemes nomu un apbūves tiesību

2018. gada 28. martā SIA “AAS “Pie-
jūra”” uzsāka sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Piejūras reģionā. Liela daļa šī 
reģiona iedzīvotāju ir noslēguši līgumus, 
līdz ar to var saņemt uzņēmuma snieg-
tos pakalpojumus. Līgums ir jānoslēdz ikvienam iedzīvotājam, 
gan tiem, kuriem iepriekš šo pakalpojumu sniedza SIA “Eco Bal-
tia vide”, gan arī tiem, kuriem pakalpojums aktuāls ir kļuvis tikai 
šobrīd. Ja līgums netiks noslēgts, Pašvaldības policija, apsekojot 
attiecīgā reģiona īpašumus, var sastādīt administratīvā pārkāpuma 
protokolu par novada saistošo noteikumu neievērošanu.

AAS “Piejūra” apsaimnieko arī dalīto atkritumu vākšanas lauku-
mus. Liela daļa aktīvi šķiro PET un stikla pudeles, kuras izmet attie-
cīgajos konteineros (PET – dzeltenajos un stiklu – zaļajos). Ik pa 
laikam saņemam informāciju no iedzīvotājiem, ka šie konteineri ir 
pārpildīti un tos vajadzētu iztukšot biežāk, it īpaši vasaras sezonā. 
Aktīvās sezonas laikā (maijs – septembris) dalīto atkritumu kontei-
neri tiek iztukšoti divreiz biežāk, salīdzinot ar pārējiem gada mēne-
šiem (oktorbis – aprīlis). 

Svarīgi, lai pirms PET pudeļu izmešanas šķiroto atkritumu kon-
teinerā tās tiktu saplacinātas! Saplacinātas pudeles konteinerā aiz-
ņems mazāk vietas, līdz ar to konteiners tik ātri netiks piepildīts. 

Atkritumu šķirošana nebeidzas vien ar to, ka tie mājās tiek sa-
šķiroti, salikti maisiņos, nogādāti uz šķirošanas laukumiem un šajos 
pašos maisiņos sašķirotais materiāls tiek atstāts pie zaļajiem un dzel-
tenajiem konteineriem. Sašķirotie atkritumi ir arī jāievieto attiecīgās 
krāsas konteinerā. Nereti konteiners ir pustukšs, tomēr tam apkārt ir 
maisu kaudzes, radot maldinošu iespaidu par tā piepildījumu.

SIA  “AAS “Piejūra”” piedāvā fiziskām un juridiskām personām 
visās pārkraušanasšķirošanas stacijās (Tukumā, Jūrmalā, Rojā), 
pārkraušanas stacijā Kandavā un poligonā “Janvāri” bez maksas 
nodot šādus atkritumu veidus: papīru, kartonu, makulatūru; tet-
rapakas, elopakas; stikla iepakojumu (pudeles, burkas); plastmasas 
iepakojumu (PET pudeles, maisiņi, plēve, sadzīves ķīmijas pudeles 
un kannas); metāla iepakojumu (metāla kārbas, bundžas, vāciņi); 
sadzīves elektrotehniku (ledusskapji, plītis, televizori, datori, veļas 
mazgājamās mašīnas u.c.); metāllūžņus.

Uzņēmuma mājaslapā (www.piejuraatkritumi.lv) var iepazīties 
ar cenām par maksu nododamajiem atkritumiem.

AAS “Piejūra” kontaktinformācija:
epasts info@piejuraatkritumi.lv,

tālrunis +371 63123306.

No 3. līdz 19. septembrim pieņem 
pieteikumus uzņemšanai  

LIAA Talsu Biznesa inkubatorā
LIAA Talsu Biznesa inkubators informē, 

ka nākamā kārta komersantu uzņemšanai 
inkubācijā norisināsies 2018. gada oktob-
rī. Pieteikumi iesniedzami LIAA Talsu Biz-
nesa inkubatorā klātienē vai ar elektronis-
ko parakstu uz epastu liaa@liaa.gov.lv, no 
2018. gada 3. līdz 19. septembrim. Pietei-
kuma forma atrodama šeit: http://www.
liaa.gov.lv/lv/inkubatori. 

Atgādinām, ka LIAA Talsu Biznesa in-
kubatorā inkubācijā var iestāties komer-
santi, kas ir jaunāki par 3 gadiem, un gūt 
atbalstu – gan finansiālu (50% līdzfinansē-
jumu dažādām izmaksām, kas uzņēmumam rodas), gan nefinansiālu 
(bezmaksas apmācības un konsultācijas, t.sk. individuālas 11 kon-
sultācijas ar jomas ekspertiem par biznesa stratēģiju, mārketingu, 
finansēm).

Komersantiem, kas pretendē uz dalību inkubācijā, jābūt reģistrē-
tiem vai faktiski jādarbojas Talsu, Dundagas, Rojas vai Mērsraga no-
vados, kā arī to darbības nozarei ir jābūt atbalstāmai. Neatbalstāmās 
nozares ir: primārā lauksaimniecība, zvejniecība/akvakultūra, tirdz-
niecība, nekustamie īpašumi, azartspēles, transports un loģistika.

Savukārt uzņemšana pirmsinkubācijā norit nepārtraukti. 
Pirmsinkubācijā var iesaistīties arī fiziskas personas ar biznesa ideju. 
Fiziskām personām inkubatorā pieejamas bezmaksas konsultācijas 
un apmācības par biznesa tēmām, kā arī strādāšana koprades telpās 
Kalna ielā 4 Talsos. 

Dalība gan pirmsinkubācijā, gan inkubācijā ir bez maksas. 
LIAA inkubatoru programmas mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspē-

jīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģio-
nos, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām 
un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, men-
toru atbalstu un grantu līdzfinansējumu. Sīkāk par inkubatoru prog-
rammu var lasīt šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/inkubatori. Sīkāk par 
LIAA Talsu Biznesa inkubatoru var uzzināt facebook lapā @LIAATalsi, 
kā arī zvanot 62400904 vai rakstot uz talsi@liaa.gov.lv. 

Šogad ir stājušās spēkā jaunas 
tiesību normas, kas nosaka citādā-
ku kārtību attiecībā uz pašvaldības 
zemju nomu. Viens no tiesību nor-
mu izstrādāšanas pamatojumiem 
ir izšķērdēšanas novēršanas liku-
ma 3. pantā noteiktais pašvaldības 
pienākumus lietderīgi rīkoties ar fi-
nanšu līdzekļiem un mantu. Normu 
izstrādes mērķis bija novērst situā-
ciju, ka nomas līguma slēgšanas un 
administrēšanas izmaksas daudz-
kārt pārsniedz nesamērīgi zemās 
nomas maksas.

2018. gada 1. janvāra grozījumi 
likumā “Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likums” nosaka: ja no-
mas līgumu slēdz uz laiku, kas ilgāks 
par 6 gadiem, pašvaldība nomas 
maksas apmēru vienpusēji pārskata 
un, ja nepieciešams, maina ne retāk 
kā reizi sešos gados normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies 
spēkā jauni Ministru kabineta no-
teikumi Nr. 350 “Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesības 
noteikumi”. Galvenās izmaiņas ir 
tādas, ka turpmāk:

zemesgabala minimālā nomas 
maksa vai neapbūvēta zemesgaba-
la apbūves tiesības minimālā mak-
sa gadā ir 28 euro*;

apbūvēta zemesgabala nomas 
maksa gadā ir 1,5 % no zemesgaba-
la kadastrālās vērtības gadā, bet ne 
mazāka par 28 euro*; 

neapbūvēta zemesgabala no-
mas tiesību solīšanu rakstiskā vai 
mutiskā izsolē sāk no iznomātāja 
noteiktās izsoles sākuma nomas 
maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka 
par 28 euro). Iznomātājs organizē 
neapbūvēta zemesgabala apseko-
šanu un faktiskā stāvokļa novēr-
tēšanu un izsoles sākuma nomas 
maksu nosaka, ievērojot zemesga-
bala atrašanās vietu, izmantošanas 
iespējas un citus apstākļus. Izsoles 
sākuma nomas maksas noteikšanai 
iznomātājs var pieaicināt neatkarī-
gu vērtētāju.

Ja izsolei piesakās tikai viens 
pretendents, izsoli atzīst par noti-
kušu. Iznomātājs ar pretendentu 
slēdz nomas līgumu par nomas 
maksu, kas nav zemāka par iznomā-
tāja noteikto izsoles sākuma nomas 
maksu.

Iznomātājs, izvērtējot lietde-
rības apsvērumus, var pieņemt 
lēmumu pagarināt nomas līguma 
termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas 
līgumu var pagarināt, ievērojot no-
sacījumu, ka nomas līguma kopē-
jais termiņš nedrīkst pārsniegt 30 
gadus.

Ja nomas līgumu slēdz uz laiku, 
kas ir ilgāks par sešiem gadiem, no-
mas līgumā paredz, ka iznomātājs 
vienpusēji pārskata nomas maksu 
ne retāk kā sešos gados.

Noteikumos Nr. 350 ir ietver-
ti daudzi citu regulējumi attiecībā 
uz pašvaldības zemju un apbūves 
tiesību nomu, tai skaitā noteikums 
par tipveida līgumu. Plašāk visu var 
noskaidrot, iepazīstoties ar pašiem 
noteikumiem interneta vietnē liku-
mi.lv.

Iveta BekmaneAvota

* izņemot nomniekus, kuriem 
zemes nomas vai apbūves tiesī-
bas pašvaldība piešķīrusi saskaņā 
ar “Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas ser-
tifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likuma” 26. panta pirmo daļu.
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PĀCE (6009)
1 Dundaga ↓8:25 ↓15:45

2 Mazā skola – 15:48
3 Pāce 08:35 16:00
4 Jaunķeģi 08:37 16:02
5 Kaziņas 08:40 16:05
6 Jaunķeģi 08:43 16:08
7 Pāce 08:45 16:10

8 Mazā skola 08:52 –
9 Dundaga 08:55 16:20

Uzlabos vides kvalitāti  
Dundagas novada pludmalēs

Sākas trešā pieteikšanās ES fondu 
mācībām pieaugušajiem 11 nozarēs

Turpat pēc četrdesmit gadu pārtraukuma ir atjaunota 
un labiekārtota kādreiz iecienītā atpūtas vieta Pācē pie 
Baložu ezera. Labiekārtošanas darbi veikti, piesaistot 
Eiropas Savienības projektu fondu finansējumu projektā  
“Peldvietas labiekārtošana pie Baložu ezera”. 

Peldēšanās zona ir attīrīta no niedrēm un saknēm 380 
m² platībā 50 cm dziļumā, pludmales zona – gan no stikla 
lauskām, gan dažādiem gružiem, un ieklāts ģeotekstils, lai 
aizkavētu zāles augšanu. Tāpat izveidota ugunskura vieta. 

Par projekta finansējumu zaļajā zonā uzstādīti trīs 
galdi ar soliņiem, tualete, atkritumu urna, pārģērbšanās 
kabīne.  

Tomēr jāņem vērā, ka peldvietas uzturēšana ir diezgan 
sarežģīts un laikietilpīgs process, jo peldvietas zona re-
gulāri jāattīra no niedrēm, apkārtnē jāpļauj zāliens, tāpat 
jārūpējas par apkārtnes tīrību.  

Tādēļ aicinām arī peldvietas apmeklētājus izturēties 
atbildīgi un saudzīgi gan pret labiekārtojuma elementiem, 
gan apkārtējo vidi! 

Inguna Pekmane,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sākusies  trešā  pieteikša-
nās kārta Eiropas Savienības 
(ES) fondu pieaugušo izglītības 
projektā “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences piln-
veide”. Tajā ikviens strādājošais 
un pašnodarbinātais no 25 gadu 
vecuma var pieteikties mācībām 
11 tautsaimniecības nozarēs, 
līdz 17. septembrim iesniedzot 
pieteikumu kādā no 70 izglītības 
iestādēm visā Latvijā.

Šajā kārtā vairāk  
nekā 100 dažādu  
prasmju 11 nozarēs

Kopumā šajā kārtā iedzīvotāji 
var izvēlēties apgūt ap 100 dažādas 
prasmes un kvalifikācijas, ko izglītī-
bas iestādes piedāvā mācīties vairāk 
nekā 400 dažāda garuma un satura 
izglītības programmās. Visvairāk mā-
cību iespēju šajā kārtā ir elektronisko 
un optisko iekārtu ražošanas un IKT 
nozarē, metālapstrādē, mašīnbūvē 
un mašīnzinībās, kā arī transporta 
un loģistikas nozarē. 

Piedāvāto mācību nozaru 
klāstā ir arī ēdināšanas pakalpo-
jumi un tūrisms, kokrūpniecība, 
enerģētika, būvniecība, tekstil-
izstrādājumu, apģērbu, ādas un 
ādas izstrādājumu ražošana, dru-
kas un mediju tehnoloģijas, ķīmis-
kā rūpniecība, pārtikas rūpniecība 
un lauksaimniecība. 

Iespējas izmanto  
jau vairāk nekā  
8000 nodarbināto

“Kopš pirmās pieteikšanās 
kārtas izsludināšanas pērn rude-
nī šajā projektā iesaistījušies jau 
vairāk nekā 8000 strādājošo. Līdz 
šim pieprasītākās tautsaimniecī-
bas nozares, kurās arī ir visvairāk 
mācību dalībnieku, ir elektronisko 
un optisko iekārtu ražošana un 
IKT, kā arī būvniecība. Trešā pie-
prasītākā ir transporta un loģisti-
kas nozare, kas strauji attīstās. Šīs 
ir Latvijas ekonomikai prioritāras 
nozares, kurās kvalificēta darba-
spēka trūkums ir visaktuālākais. 

Mācību dalībnieku vidū 66% ir 
vecumā no 25 līdz 44 gadiem, sa-
vukārt vairāk nekā trešā daļa ir ve-
cumā no 45 gadiem, kas ir priori-
tārā projekta mērķauditorija. 10% 
visu izglītības ieguvēju ir vecumā 
no 56 gadiem, kas apliecina Latvi-
jas darbaspēka gatavību mācīties 
mūža garumā. 

Strādājošajiem,  
pašnodarbinātajiem 
un jaunajiem vecākiem 
darba attiecībās

Lai pieteiktos mācībām, ie-
dzīvotājiem jābūt sasniegušiem 
25 gadu vecumu, strādājošiem 
vai pašnodarbinātiem. Pieteikties 
var arī jaunie vecāki, kuri atrodas 
bērna kopšanas atvaļinājumā, sa-
glabājot darba attiecības. 

Ja uz vienu vietu būs vairāki 
pieteikumi, īpašas priekšrocības 
uzņemšanā būs strādājošajiem 
vecumā no 45 gadiem, kuri strādā 
konkrētās profesiju klasifikatora 
pamatgrupu profesijās, perso-

nām vecumā no 50 gadiem, kuras 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) projektā “Atbalsts ilgākam 
darba mūžam” saņēmušas reko-
mendāciju mācībām, kā arī bēg-
ļiem un personām ar alternatīvo 
statusu. 

Mācību dalībniekiem jāno
drošina 10% līdzmaksājums, ko 
var finansēt arī darba devējs. Strā-
dājošajiem ar maznodrošinātā vai 
trūcīgā statusu mācību maksu pil-
nā apmērā sedz ES fondi un valsts, 
kā arī ir iespēja saņemt transporta 
izmaksu kompensāciju, ja šādas 
izmaksas rodas mācību laikā. Sa-
vukārt nodarbinātie ar invaliditāti 
var saņemt kompensāciju asisten-
ta vai surdotulka pakalpojumiem, 
kas radušies mācību laikā. 

Mācīties var vienu reizi
Tā kā projekta laikā jaunu pro-

fesiju vai zināšanas strādājošie 
var apgūt tikai vienu reizi, NVA 28 
filiālēs ir iespēja saņemt karjeras 
konsultāciju, savukārt 81 projekta 

sadarbības pašvaldībā ir pieejami 
pieaugušo izglītības koordinatori, 
kuri var sniegt informatīvu atbalstu.

Pieteikšanās notiek izglītības 
iestādēs, iesniedzot mācību pie-
teikumu klātienē vai elektroniski, 
nosūtot to epastā. Plašāku infor-
māciju par mācību programmām, 
izglītības iestādēm, pieteikšanās 
kārtību un citiem praktiskiem jau-
tājumiem iespējams atrast vietnē 
www.macibaspieaugusajiem.lv.

ES fondu pieaugušo izglītības 
projekta “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences piln-
veide” mērķis ir pilnveidot nodar-
bināto personu profesionālo kom-
petenci, lai novērstu darbaspēka 
kvalifikācijas neatbilstību darba 
tirgus pieprasījumam un veicinā-
tu gan strādājošo konkurētspēju, 
gan darba produktivitātes pieau-
gumu. Projektu finansē Eiropas 
Sociālais fonds un Latvijas valsts. 
Līdz 2022. gada 31. decembrim 
tajā tiks ieguldīti vairāk nekā 25 
miljoni eiro. 

Dundagas novada pašvaldība 
gada sākumā Latvijas Pašvaldību 
savienībai (turpmāk – LPS) iesnie-
dza apakšprojekta iesniegumu 
nacionālās nozīmes projektam 
“Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu realizēšana”. 
LPS kā projekta vadošais partne-
ris ir noslēgusi līgumu ar Latvi-
jas vides aizsardzības fondu par 
projekta finansēšanas un izpildes 
kārtību. Pašvaldība ir viena no 
18 Baltijas jūras un Rīgas jūras 
līča piekrastes pašvaldībām, kas 
ir projekta sadarbības partneris. 
LPS un Dundagas novada dome 
ir noslēgusi sadarbības līgumu, lai 
projektā iekļautās aktivitātes tiktu 
veiksmīgi realizētas.

Ņemot vērā, ka projekta ko-
pējais mērķis ir nodrošināt jūras 
piekrastes joslas (galvenokārt) 
pludmales labu kvalitāti, pašval-
dība līdz 30. septembrim īstenos 
dažādas aktivitātes Mazirbes un 

Kolkasraga pludmalēs. Projektā 
plānots uzlabot pludmalēs eso-
šo infrastruktūru, kā arī uzlabot 
pieejamību tur esošajiem objek-
tiem.

Mazirbes pludmalē plānots 
nomainīt divu pludmales volejbo-
la laukumu stabus pret jauniem – 
metāla – stabiem ar maināmiem 
tīkla augstumiem, kā arī abiem 
laukumiem bojāto tīklu vietā uz-
liks jaunus tīklus. Abiem lauku-
miem  iezīmēs arī robežas līnijas. 
Pie volejbola laukumiem plānots 
uzstādīt 8 soliņus un pārģērb-
šanās kabīni, tādējādi uzlabojot 
pludmales apmeklētāju un volej-
bola cienītāju ērtības. Papildus 
pie stāvlaukuma novietos 2 atkri-
tumu konteinerus, lai tiktu uztu-
rēta laba vides kvalitāte. 

Kolkasraga pludmalē plānots 
atjaunot un izvietot esošo no-
rādes zīmi/vides objektu “Saul-
lēkts/Saulriets”. Vides objekts 

pludmales apmeklētājiem uzska-
tāmi parāda vienu no unikālajiem 
Kolkasraga aspektiem ģeogrāfiski, 
no šī punkta ir iespējams vērot 
gan saules lēktus, gan saules rie-
tus jūrā. Papildus plānots atjau-
not esošo pārģērbšanās kabīni, 
uzstādīt 6 koka atkritumu urnas 
un iegādāties saliekamu koka 
taku, kuru plānots izmantot pub-
lisku pasākumu (Līvu svētku u.c. 
pasākumu) nodrošināšanai. Taku 
izmantos arī nepieciešamā apkal-
pojošā transporta piekļuves no-
drošināšanai, tādējādi novēršot 
negatīvu ietekmi uz zemsedzi un 
kāpām, kā arī, savienojot takas 
posmus, to būs iespējams izman-
tot kā koka grīdu brīvdabas kultū-
ras aktivitātēm.

Projekta kopējās izmaksas ir 
9033,16 eiro (Latvijas Vides aiz-
sardzības fonda finansējums). 

Inga Grietēna,
projektu  vadītāja

Iepirkuma procedūra “Būvuzraudzības pakalpojumi projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta” 

ietvaros”,
identifikācijas Nr.: ZIE/KF/2018/02

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas  
tiesību piešķiršanu

(projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība  
Dundagā II kārta” ietvaros)

SIA “Ziemeļkurzeme”, reģ. Nr. 40003382317, Pils iela 53, Dun-
daga, Dundagas novads, paziņo, ka iepirkuma procedūras “Būvuz-
raudzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Dundagā II kārta” ietvaros”, identifikācijas Nr.: ZIE/
KF/2018/02, ietvaros 16.08.2018. pieņemts lēmums par līguma 
tiesību piešķiršanu SIA “Firma L4” (reģistrācijas Nr. 40003236001) 
par kopējo cenu 24000,00 EUR bez PVN.

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir būvuzrau-
dzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Dundagā II kārta” ietvaros. 

Publicēts: 21.08.2018

Labiekārtota Baložu 
ezera peldvieta 
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Atvērto kafejnīcu dienas Igaunijā

Projektā “Mazo etnisko kul-
tūrtelpu attīstība un popularizē-
šana kā tūrisma galamērķis”  jeb 
“UNESCOTourism” 11. un 12. au-
gustā aktīvākie tūrisma uzņēmēji 
no visiem projektā iesaistītajiem 
reģioniem devās uz Setomā, lai 
gūtu pieredzi Atvērto kafejnīcu 
dienu rīkošanā. Dundagas nova-
du pārstāvēja viens novada tūris-
ma uzņēmējs un divi pašvaldības 
pārstāvji.

Atvērto kafejnīcu dienas Se-
tomā notiek jau sesto gadu. Tās ir 
dienas, kad setu uzņēmēji, lielāki 
un mazāki, aicina tūristus kā vie-
sus savās saimniecībās, mielojot 
tos ar pašgatavotiem ēdieniem, 
atver saimniecības apskatei un 
piedāvājumu prezentē kā vie-
nas dienas kafejnīcu. Šīs dienas 
ļoti iecienījuši ceļotāji, kas vēlas 
iepazīt dažādas mājās gatavotu 
ēdienu garšas no vietējās saim-
niecībās audzētiem un gatavo-
tiem produktiem, kā arī izbaudīt 

lauku māju un saimniecību gai-
sotni.

Atvērto kafejnīcu dienu marš-
ruts kartē iezīmēts kā tautiska, 
apmēram, 115 km gara josta. 
Ceļojumā var izbaudīt mielastu – 
siltos ēdienus, cienastu uzkodas, 
siltos un aukstos atspirdzinošos 
dzērienus, nopirkt līdzņemšanai 
saimniecībās ražotos gardumus 
un piemiņas suvenīrus, piedalīties 
sportiskās aktivitātēs, izmēģināt 
lauku darbus, zvejot, baudīt pirts 
priekus un citas nodarbes. 

Mēs savā ceļojumā apskatījām 
“Reggae rauta suvel” kafejnīcu 
Saviojā. Tajā saimnieki piedāvāja 
baudīt ēdienus, kuros apvienotas 
setu un Jamaikas garšas. Küllätüvä 
ciema Rikka Ivvani saimniecībā 
apmeklējām “Tatrik” kafejnīcu, 
kur ēdiens bija gatavots tikai no 
vietējiem ekoloģiskiem produk-
tiem, par pamatu izmantojot gri-
ķus. Mõtsiku kafejnīcā galvenā 
galda velte bija kūkas, virtuļi un 

pankūkas, jo saimniecība lepojas 
ar saviem mājputniem. Mikitamäe 
apmeklējām Inara Vanavalgõ Koh-
vitarõ kafejnīcu, kas ierīkota bijušā 
kultūras nama telpās un ir populā-
rākā pašrocīgi gatavoto pelmeņu 
un pankūku vieta. Galdā tika celts 
sõir siers, rabarberu dzēriens, gai-
leņu zupa. “Kirsi talo” saimniecība 
piedāvā viesu mājas pakalpojumus 
lauku gaisotnē. Tur gatavo ēdie-
nus pēc saimnieces vecmāmiņas 
receptēm no pašmāju un kaimiņu 
audzētiem produktiem. Saatse 
ciema saimniecība “Maagõkõnõ” 
atvērtās kafejnīcas piedāvājumā 
ir līdakas burgers, zandartu zivju 
zupa un zemeņu un bazilika sal-
dējums. Saimniecība piedāvāja 
viesiem pašiem siet sieru un pēc 
tam to siltu baudīt kopā ar ievā-
rījumu. Kriisa saimniecība savā 
ēdienkartē piedāvāja tradicionālus 
ēdienus – biezu, biezputrai līdzīgu 
sautējumu, auksto zupu, pildītus 
burkānus, jēra gaļu, sõir sieru un 
citus pārsteigumus. Saimniecības 
izpalīgi priecēja ciemiņus ar dzies-
mām un dejām, setu lauku mājas 
iekārtojumu, pašdarinātām saim-
niecības lietām un rokdarbiem. Ki-
malasõ ciemā apmeklējām “And-
riPeedo” kazu fermu, kurā dzīvo 
šokolādes krāsas kazas. Saimniecī-
bas kafejnīca piedāvāja kazu gaļas 
un piena produkciju, kā arī limonā-
des, sidru, medalu, džinu, toniku 
un citus dzērienus no Tartu “Peni-
nuki Napsukoda” spirta rūpnīcas.

    Ceļojuma laikā “Maagõkõnõ” 
saimniecībā piedalījāmies  projek-
ta “UNESCOTourism” partneru 
sanāksmē un seminārā par labo 
praksi setu  atvērto kafejnīcu die-
nu rīkošanā un norisē.

Nākamajā gadā Latvijā plāno-
jam rīkot atvērtās kafejnīcu dienas 
suitu un lībiešu reģionā.

Iveta BekmaneAvota
 
Šis raksts atspoguļo autora 

viedokli, un Igaunijas–Latvijas 
programmas vadošā iestāde neat-
bild par tajā ietvertās informācijas 
iespējamo izmantošanu.

Biedrība “Domesnes” ir veikusi 
zinātnisko izpēti kuģa vraka daļām 

2017. gada 5. janvārī Kolkas 
liedagā tika izskalotas kuģa vraka 
daļas – 7 kuģa brangu daļas un 
1 apšuvuma dēlis, kas ir apjomī-
gākais visu laiku izskalojums Kol-
kasraga apkārtnē un, visticamāk, 
ir viena un tā paša kuģa vraka 
fragmenti.

Tie tika atrasti izklaidus nelie-
lā, apmēram 450 m garā posmā, 
no Kolkas tautas nama līdz teri-
torijai iepretī īpašumam “Ūši” (uz 
ziemeļiem no tautas nama). Bied-
rība vērsās pie Valsts kultūras pie-
minekļu aizsardzības inspekcijas, 
kuras pārstāvji apsekoja izskalotos 
priekšmetus un, konsultējoties ar 
ārzemju kolēģiem, ieteica noteikt 

izskalojuma koksnes vecumu.
Šā gada aprīlī biedrība, ņe-

mot vērā speciālistu ieteikumus, 
iesniedza projekta pieteikumu 
Valsts kultūrkapitāla fondam ar 
mērķi veikt kuģa vraka daļu zi-
nātnisko izpēti, izmantojot radio-
aktīvā oglekļa datēšanas metodi 
(14C analīzi).

Biedrības projekts tika atbals-
tīts, un vajadzīgais finansējums 
204,00 EUR apmērā piešķirts. Jū-
nija sākumā divi koksnes parau-
gi analīžu veikšanai tika nosūtīti 
Tartu Universitātes Ekoloģijas un 
Zemes zinātņu institūta laborato-
rijai. Jūlija beigās biedrība saņēma 
analīžu rezultātus, kas parāda, ka 

kuģa detaļu vecums, visticamāk, 
attiecināms uz 19. gs. otro pusi/
beigām. Iegūtā informācija palī-
dzēs interpretēt atradumu, kad tas 
tiks izstādīts publiskai apskatei.

Kaut arī Kolkas piekrastē re-
gulāri tiek atrastas zemūdens 
mantojuma liecības – nogrimušu 
kuģu vraku fragmenti –, iepriekš 
tās piederības vietā – Kolkā – ne-
kad nav tikuši izstādīti. Biedrība 
izskalotos priekšmetus ir ņēmusi 
savā aprūpē, un ir nodoms tos sa-
darbībā ar Dundagas novada paš-
valdību izstādīt publiskai apskatei 
brīvdabas ekspozīcijā Kolkā.

Informāciju sagatavoja projekta 
vadītāja Dženeta Marinska
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SPORTS

Dundaga sporto

19. augustā Rīgā, “Skonto” 
stadionā, norisinājās gadskārtējās 
jauniešu vasaras spēļu finālsacen-
sības volejbolā – “Kinder+Sport 
Volley Fest”. Sacensības vasaras 
spēļu formātā notiek jau 13. reizi. 
Uz Rīgu brauca tikai tās komandas, 
kas izcīnījušas vietas reģionālajās 
fināla atlases sacensībās Madonā, 

Kuldīgā, Stāmerienā un Aizputē. 
Arī četras Dundagas vidussko-

las zēnu komandas bija starp tām, 
kas startēja “Kinder+Sport Volley 
Fest” vasaras spēļu volejbolā finā-
lā. Šajās fināla cīņās piedalījās arī 
komandas no Igaunijas un Lietu-
vas.

Mūsu zēni U15 un U13 

grupā ieguva 9. vietu, U11 
grupā Dundagas vidusskolas 
2. komanda ieguva 6. vietu.  
Bet Dundagas vidusskolas 1. ko-
mandas zēni – Kevins Krasons, 

Ingars Blumbergs, Emīls Grīnerts 
U11 grupā 16 komandu konku-
rencē ieguva 2. vietu, trenere Gun-
dega Lapiņa.

Pēc spraigās cīņas pavadītās 

dienas vakarā “Arēnā Rīga” no-
skatījāmies Eiropas čempionāta 
kvalifikācijas spēli starp Latvijas un 
Igaunijas volejbolistiem.

Gundega Lapiņa, trenere
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Punkti 
kopā

Vieta

V P V P V P P P P P P P P P   

1. “Greenyard” 5 16 4 18 3 20 9 10 5 9 7 15 3 10 122 III

2. “Betons” 4 18 6 14 6 14 1 14 2 4  4 3 9 83 V

3. “Mežmači” 3 20 2 24 4 18  5 4   5  8 84 IV

4.
“Dundžiņ 

ļauds”
1 30 3 20 2 24 6 17 18 12 5 1 2 12 147 II

5. “13.bloks” 2 24 1 30 1 30 21 10 12 20 2 10 8 15 182 I

6. “Hektors”   5 16 5 16  1 12 1  8  7 61 VI

Mūsu zēniem vasaras spēļu finālsacensībās volejbolā 2. vieta 

Pēc 2017. gada sporta spē-
ļu aptaujā izteiktā ierosināju-
ma šogad nolēmām pamainīt 
to saturu, tādēļ rīkošanā aici-
nājām pievienoties komandu 
no Rīgas ar jaunu sporta spēļu 
koncepciju.

Novada sporta spēlēs šo-
gad piedalījās ap sešdesmit 
dalībnieku. Liels uzsvars tika 
likts uz to, lai spēlēs ar prieku 
varētu piedalīties ikviens ie-
dzīvotājs neatkarīgi no fiziskās 
sagatavotības pakāpes. Sporta 
diena aizsākās ar orientēšanos 
pa Dundagu. Šo daļu komandas 
atzina par visinteresantāko. Ko-
mandām bija ne tikai jāatrod 
kontrolpunkti un jāveic uzdevu-
mi, bet arī pēc bildēm jāatrod 
vietas Dundagā. 

Pēc gardām pusdienām se-
koja gan individuāli uzdevumi, 
gan komandu spēles. Individu-
ālajos uzdevumos varēja pieda-
līties ikviens, kas bija ieradies, 
ja arī nebija komandu sarakstā. 
Īpaša sadaļa bija sagatavota bēr-
niem ar dažādiem prāta, atjautī-
bas uzdevumiem un atrakcijām.

Novada atklātajā pludmales volejbola čempionātā 

Komandu kopvērtējumā uz-
varu guva komanda “13. bloks”, 
otrā vieta komandai “Dundžiņ 
ļauds”, bet trešā vieta koman-
dai “Greenyard”.

Apsveicam uzvarētājus!
Rezultātu kopsavilkumu ska-

tiet tabulā.
Paldies visiem, kas piedalī-

jās, atbalstīja un palīdzēja pa-
sākuma organizēšanā!

Dundagas kultūras pils  
sportiskais kolektīvs

Dundagas novada sporta svētku sacensību rezultātu kopsavilkums

25. augustā Dundagas ma-
zās skolas smilšu laukumos no-
slēdzās biedrības “Sporta klubs 
“Dundaga”” nu jau sesto vasaru 
pēc kārtas organizētais Dunda-
gas novada atklātais čempionāts 
pludmales volejbolā. Tā posmi 
notika novada ciemos – Dunda-
gā, Mazirbē un Kolkā –, lai po-
pularizētu pludmales volejbolu, 
veicinātu veselīgu un aktīvu dzī-
vesveidu un paplašinātu Dunda-
gas novada iedzīvotāju brīvā lai-
ka pavadīšanas iespējas vasarā.

Pēdējās četras vasaras da-
lībniekiem ir iespēja spēlēt divu 
līmeņu grupās – amatieru un en-

tuziastu, dodot iespēju čempio-
nātā piedalīties spēlētājiem ar 
dažādu volejbola prasmes līme-
ni, vecumu un dzimumu.

Neskatoties uz to, ka šogad 
čempionāts notika par vienu 
posmu mazāk nekā iepriekšē-
jos gadus, turnīrā kopā piedalī-
jās 57 dalībnieki, kas ir tikai par 
vienu dalībnieku mazāk nekā 
iepriekšējā gadā. Vislielākā at-
saucība bija entuziastu grupā 
– 33 dalībnieki, kas pierāda, ka 
arī turpmāk, organizējot čem-
pionātu, jādod iespēja piedalī-
ties dažāda līmeņa spēlētājiem. 
Fināla posmā, tāpat kā pirma-

jā atklāšanas posmā, dalībnie-
kiem bija sarūpēta uz vietas 
pagatavota pusdienu zupa. 
Dienas gaitā amatieru grupā pir-
mo vietu izcīnīja brāļi Kristaps 
Šepte, Toms Šepte, otrajā vietā 
atstājot čempionāta līderus Ma-
tīsu Pētersonu, Andi Švāģeri, bet 
trešajā vietā palika Kaspars Kris-
tiņš, Aleksis Kristiņš.

Entuziastu grupā pirmo vie-
tu izcīnīja šīs grupas čempionāta 
līderi Laura Zingnika, Jānis Zing-
niks, otro vietu – Dāvis Alkšbirze, 
Edgars Engelbergs, bet trešajā 
vietā – Toms Liepa, Lauris Bērziņš.

Kā jau katru gadu, par nospē-

lēto čempionāta posmu dalīb-
nieki saņēma reitinga punktus, 
kurus summējot tika apbalvotas 
iegūtās kopvērtējuma vietas. 
Amatieru grupā pirmo vietu izcī-
nīja Matīss Pētersons, Andis Švā-
ģeris, kuri parādīja visos posmos 
stabilu sniegumu, jo viņus, kā jau 
iepriekš minēts, pārspēt izdevās 
tikai pēdējā fināla posmā brā-
ļiem Šeptēm, otro vietu izcīnīja 
Kaspars Kristiņš, bet trešo vietu 
ciemiņi no Ventspils novada Po-
pes ciema Mārtiņš Meiris un En-
dija Skolmeistare.

Entuziastu grupā pirmo vietu 
izcīnīja MIX pāris Laura Zingni-

ka, Jānis Zingniks, kuri uzvarēja 
visos trīs posmos, kas, ņemot 
vērā šīs grupas dažādo dalībnie-
ku sastāvu, nemaz nenāca tik 
viegli, otro vietu izcīnīja pagāju-
šā gada laureāti Dāvis Alkšbirze, 
Edgars Engelbergs, bet trešajā 
vietā Toms Liepa, Lauris Bēr-
ziņš, kas par savu sasniegumu 
izrādīja izteiktu gandarījumu. 
Sporta klubs “Dundaga” saka lie-
lu paldies visiem dalībniekiem un 
atbalstītājiem – Dundagas nova-
da pašvaldībai, SIA “Autokada”, 
I/K “Luux”, Pāces vilnas fabrikai 
un SIA “B basic”.

Kaspars Kristiņš 
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NOTIKUMU 
KALENDĀRS

Vairāk informāciju par pasāku-
miem un izmaiņas skatieties 

www.dundaga.lv.

v 7. septembrī plkst. 20.00 
Dundagas pilī igauņu kamerkora 
“Collegium Musicalle” koncerts 
“Pa aizmirsto tautu ceļiem”.

v 21. septembrī Olimpiskā 
diena.

v 21. septembrī plkst. 19.00 
Kolkas tautas namā režisores 
Ināras Kolmanes filma pēc  
Vizmas Belševicas autobiogrāfiskā 
romāna motīviem “Bille”. Biļetes 
cena 2 EUR.

v 22. septembrī Spēka diena.

v 23.–30. septembrī Eiropas 
Sporta nedēļa.

v 25. septembrī plkst. 10.00 
Dundagas pilī – “Teātris un Es” pie-
dāvā izrādi bērniem “Sar kan galvīte 
un vilks”. Biļetes cena 2 EUR.

v 30. septembrī plkst. 14.00 
Dundagas pilī Seniorus svētkos 
sveiks dziedātājs Kaspars Antess 
ar koncertprogrammu “Sidrabotās 
melodijas”. Koncertprogramma ar 
joku stāstiem un kopā dziedāšanu. 
Biļetes cena 3 EUR. Pensionāriem 
un invalīdiem ieeja brīva. 

Lai godinātu novada stiprās ģimenes un pateiktos  
par ģimenisko vērtību saglabāšanu,  

10. novembrī Dundagas pilī tiks rīkots  
ZELTA KĀZU PĀRU GODINĀŠANAS PASĀKUMS.  
Lūdzam atsaukties pārus, kuru deklarētā dzīvesvieta  

ir Dundagas novadā un kuri laulībā nodzīvojuši  
50, 55 un vairāk gadu. 

Dalību pieteikt Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
līdz 20. oktobrim personīgi vai pa tālruni 63237855.

29. septembrī plkst. 13.00  
Dundagas pilī senioru apvienības  

“Sendienas” pasākums.

TĪRA PIEKRASTE –  

Pazīstamais Igaunijas kamer-
koris “Collegium Musicale” sadar-
bībā ar asociāciju “FennoUgria” 
(Igaunija) 2018. gada vasarā – ru-
denī turpina tematiskās koncertu 
turnejas “Pa aizmirsto tautu ce-
ļiem”.  

Aizvadītajā gadā notika pirmā 
koncerttūre “Pa Karēlijas ceļiem” 
– cauri austrumu Somijai uz Belo-
morsku Karēlijā. Tūres galapunkts 
bija Vuokiniemi (Vuokkiniemi) ciems 
– 2017. gada Somugru kultūras gal-
vaspilsēta.

2018. gadā notikuši izbrauku-
ma koncerti vietās, kur dzīvo Balti-
jas jūras somu tautas. Ļeningradas 
apgabalā izbraukuma koncertu 
dalībnieki apmeklēja radu tautas – 
votus, vepsus, somus, ižorus. Jūlijā 
koris sniedza koncertus karēļiem 
Karēlijā, bet jau drīz – no 7. līdz 
9. septembrim – lībieši Latvijā uz-
ņems viesus, lai kopā ar vietējiem 
koriem un tautas mūzikas kopām 
piedalītos 2018. gada Somugru die-
nās – Dundagā, Rīgā un Salaspilī.

Kamerkora Latvijas tūres pir-
mais koncerts notiks Dundagas 
pilī 7. septembrī plkst. 20.00. 
Viesi muzicēs kopā ar Dundagas 
kultūras pils jaukto kori  diriģen-

tes Daces Šmites vadībā.
Īss priekšlasījums atklās klau-

sītājiem šī koncerta īpašo akcentu 
– igauņu komponista Veljo Tormisa 
(1930–2017) ciešās saites ar lībie-
šu kultūras tradīcijām. Tas sasauk-
sies ar viesu kamerkora “Collegium 
Musicale” īstenotās koncerttūres 
galveno ideju – iekļaut program-
mā dziesmas no komponista kora 
dziesmu cikla “Aizmirstās tautas”, 
kas sastāv no 6 daļām: “Līvu man-
tojums”, “Votu kāzu dziesmas”, 
“Ižoru eposs”, “Vepsu ceļi”, “In-
grijas vakari” un “Karēļu liktenis”. 
Komponists radījis šo ciklu laika 
posmā no 1970. līdz 1989. gadam, 
un tā pamatā ir sešu Baltijas somu 
tautu rūnu dziesmas. 

Koncertu cikls “Pa aizmirsto 
tautu ceļiem”, godinot Igaunijas 
Republikas simtgadi, ir Igaunijas 
dāvana mazajām somugru radu 
tautām. Tā mērķis – iepazīšanās ar 
Veljo Tormisa daiļradi un Igaunijas 
kordziedāšanas  kultūru.

Šis interesantais somugru kul-
tūras notikums un vērtīgā dāvana 
Latvijai tās 100. dzimšanas dienā ir 
iespēja sajust vienotību mazo tau-
tu muzikālās kultūras dažādībā. 

Ieva Ernštreite, Līvu savienība

Sacensības pludiņmakšķerēšanā 
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Vides izglītības fonds un kam-
paņa “Mana jūra” ikvienu aicina 
piedalīties “Piekrastes tīrradē” 
– iniciatīvā, kas norisināsies sep-
tembrī un kuras laikā kopīgiem 
spēkiem tiks sakopta visa 500 km 
garā Latvijas piekraste.

“Piekrastes tīrrade” notiks 
katru septembra sestdienu sa-
darbībā ar vietējām piejūras paš-
valdībām, Latvijas ekoskolām un 
ikvienu, kam rūp tīra vide. Dunda-
gas novadā  Tīrrade norisināsies 
15. septembrī.

Visos novados sakopšanas dar-
bi ritēs pēc vienota plāna laikā no 
plkst. 10.00 līdz 14.00. Noteiktajā 
datumā plkst. 10.00 Tīrrades dalīb-
niekam jāierodas izvēlētajā vietā, 
kur viņu sagaidīs kāds no “Piekras-
tes tīrrades” posmu koordinato-
riem, kurš ikvienam izsniegs maisus 
un cimdus, instruēs par drošību un 
sakopšanas darbu plānu.

“Piekrastes tīrradi” koordinēs, 
visas Latvijas piekrasti sadalot īsā-

kos, vidēji 3,5 km garos posmos. 
Elektroniski reģistrējoties www.
tirrade.lv katram jau šobrīd ir ie-
spēja izvēlēties, tieši kuru posmu 
kurā datumā ir vēlme sakopt.

Katram “Piekrastes tīrrades” 
dalībniekam tiks piešķirti divi da-
žādu krāsu maisi, viens no tiem 
domāts plastmasas atkritumiem, 
savukārt otrs – pārējiem. Sadar-
bībā ar AS “BAO” būs iespēja bīs-
tamos atkritumus nodalīt no pā-
rējiem, novietojot tos atsevišķos 
konteineros, savukārt, sākot no 
plkst. 14.00, sadarbībā ar piejūras 
pašvaldībām sāksies atkritumu iz-
vešanas darbi no piekrastes.

Oktobra sākumā organizatori 
dalīsies ar apkopoto informāci-
ju par kopējo savākto atkritumu 
daudzumu, kā arī varēs sniegt 
datus par savāktajiem plastmasas 
un bīstamajiem atkritumiem.

Vairāk informācijas un reģis-
trācija dalībai “Piekrastes tīrradē” 
mājaslapā www.tirrade.lv.

dāvana Latvijai simtgadē  

8. septembrī plkst. 7.00 Dundagas dīķī  
uz saliņas notiks Dundagas novada atklātās 

sacensības pludiņmakšķerēšanā.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26311220. 

Dalībnieku skaits ierobežots. 


