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DUNDAGAS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVS  IZDEVUMS

DUNDADZNIEKS

(Nobeigums 4. lpp.)

 Latvijas simtgades gadā Dundagas no-
vada pašvaldības atzinības  rakstus par no-
zīmīgiem sasniegumiem novadā saņems: 

v Kaiva  Jurča.  Palīdzējusi šūt tērpus 
pagasta deju kolektīviem gan uz Dziesmu 
svētkiem, gan citiem pasākumiem. Šuvusi 
tērpus un kostīmus pils vēsturiskajiem pa-
sākumiem. Labprāt palīdz ar savām zinā-
šanām un pieredzi arī citiem. Sava amata 
meistare. 

v Sandra  Cirvele jau vairāk nekā 30 
gadu ir saistīta ar mūzikas dzīvi Dundagā. 
Sākumā strādāja Dundagas Mūzikas skolā, 
bet nu jau 22 gadus ir Dundagas vidussko-
las mūzikas skolotāja. Sandra vada mazās 
skolas kori, zēnu ansambli, bērnu ansam-
bli, ir deju kolektīvu koncertmeistare. Ilgus 
gadus bija ansambļa “Sendienas” koncert-
meistare, bet tagad pārņēmusi ansambļa 
vadību. Kā mūziķe piedalās laulību cere-
monijās, atsaucīga arī ģimenēm skumjajos 
brīžos. Sandras vadītais mazās skolas koris 
ir vairākkārtējs uzvarētājs skatēs. Viņas va-
dītie kolektīvi vienmēr ļoti aktīvi iesaistās 
novada kultūras dzīvē. 

v Mārīte  Jurča ir aktīva sabiedriskā 
darbiniece. Ar viņas iniciatīvu izveidots so-
ciālās aprūpes nams Dundagas vecajā slim-
nīcā. Nodibināja biedrību un ar karalienes 
Julianas fonda atbalstu izveidoja Dundagā 
aprūpes namu “Stacija”. Iedibinājusi paš-
valdībā tradīciju sveikt cienījama vecuma 
ļaudis apaļās jubilejās un Ziemassvētkos 
atcerēties vientuļos pensionārus. Organizē-
jusi pirmos pieredzes apmaiņas braucienus 
uz ārvalstīm. Vienmēr rūpējusies par Dun-
dagas pensionāriem, īpaši par gados vecā-
kajiem un vientuļajiem. Organizē dažādus 
saviesīgus pasākumus. Visu mūžu dejojusi 
tautisko deju kolektīvos, nodejoti neskaitā-
mi koncerti, aizvadītas skates un deju svēt-
ki. Bijusi iniciatore tautisko deju kolektīva 
atjaunošanai Dundagā, kā arī veidojusi tā 
arhīvu. Talantīga jautru un asprātīgu vārs-
mu sacerētāja dundžiņu valodā. Ilgus gadus 
darbojas teātra entuziastu kopā “Tā viš i” 
un uzskatāma par kopas režisori un galveno 
organizatori.

v Rita Langmane jau 25 gadus ir Dun-
dagas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Sa-
vas darbības laikā ir salaulājusi 348 pārus, 
reģistrējusi 858 dzimšanas un 1699 mirša-
nas. Ar katru gadu pieaug ārpus mūsu nova-
da dzīvojošo pāru vēlme laulāties Dundagā 
pie Ritas, kas liecina par Ritas popularitāti 
un profesionalitāti. Ritas laulību reģistrē-
šanas programmas ir pārdomātas. Tiek 
piesaistīti vietējie mūziķi. Rita pati audzē 
ziedus savā dārzā laulību ceremoniju telpu 
dekorēšanai. Kopā ar Kultūras pils darbinie-
kiem organizē mazo dundadznieku uzņem-
šanu novada saimē. Pensionāru rīkotajos 
pasākumos sveic pārus kāzu jubilejās. Visi 
šie pasākumi lielākoties notiek brīvdienās 

un svētku dienās. Nekad neatsaka arī cilvē-
kiem dzīves skumjajos brīžos, kad jāizvada 
tuvie cilvēki pēdējā gaitā. 

v Dainis Blūmentāls strādājis Dunda-
gas pagastā no 1975. gada. Aktīvi organizē-
jis darbu Latvijas Tautas frontē, par ko sa-
ņēmis dalībnieka apbalvojumu – piemiņas 
zīmi. Visus darba gadus bijis uzticīgs izvē-
lētajai mežsaimnieka profesijai. Zinošs spe-
ciālists ar bagātu darba pieredzi un patiesu 
interesi par labu rezultātu sasniegšanu. 
Viņš ir līderis ar izcilām vadītāja prasmēm – 
daudzus gadus ar labiem panākumiem va-
dījis dažādus kolektīvus, iemantodams ko-
lēģu atzinību un cieņu. Vienmēr bijis aktīvs 
sabiedriskās dzīves organizētājs, izstarojot 
neizsīkstošu enerģiju, ir apveltīts ar patiesu 
labestību, mīl humoru.

2017. gada 1. decembrī par mūža ie-
guldījumu mežsaimniecības nozares attīs-
tībā Latvijas Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis viņam pasniedza balvu “Zelta čie-
kurs”.

Svētku pasākumos sveiksim ar 
Dundagas novada apbalvojumiem 

LATVIJAS VALSTS 
SVĒTKU PASĀKUMI 

DUNDAGAS NOVADĀ 

DUNDAGĀ 
v 14. novembrī Dundagas Brīvā 
laika pavadīšanas centra jaunieši 
kopā ar bērnudārza “Kurzemīte” 
audzēkņiem gatavos dāvanu Latvi-
jai “Cimdotā Latvija”. 
v 16. novembrī jauniešiem valsts 
svētku diena Dundagas Brīvā lai-
ka pavadīšanas centrā. 
v 17. novembrī plkst. 18 valsts 
svētku sarīkojums un Dundagas 
novada pašvaldības apbalvoju-
mu pasniegšana Dundagas pilī.    
Plkst. 21 – svētku balle. Spēlēs gru-
pa “Kalvadoss”.

KOLKĀ 
v 18. novembrī plkst. 7.30 Kolkas 
pagasta pārvalde sadarbībā ar Līvu 
savienību aicina visus ieskandināt 
Latvijas simtgades rītu Kolkasra-
gā kopā ar Kolkas lībiešu ansambli 
“Laula” un tradicionālās dziedāša-
nas kopu “Burdons” no Rīgas. 
v 18. novembrī plkst. 19 valsts 
svētku sarīkojums “Latvijai 100” 
Kolkas tautas namā. 

Tev pamats drošs – tā tava zeme ir,
Tie zaļumi un dubļi, ko mēs bridām.

Un droša debess – tajā zvaigznes mirdz.
Tu tikai sevi pasargā (pa vidam)!

I.Ziedonis

Vēlētāju apvienība 
“Strādāsim kopā”

Lai svētku uguns katrā mājā, lai
lepnums sirdī par savu ģimeni,

novadu un Latviju!
Sveicam visus novadniekus Latvijas

valsts dibināšanas simtgadē!



tais pašvaldības iestāžu vadītāju 
iesniegums, kurā pausta nespēja 
strādāt izpilddirektores vadībā, jo 
nav pieņemams viņas darba stils, 
nekompetence, neprofesionalitāte, 
kā arī nav pieņemama komunikāci-
ja un attieksme pret darbiniekiem.

Šobrīd visvairāk uztrauc paš-
valdības speciālistu aiziešana, tur-
klāt aiziet izvēlas darbinieki, kuri 
ilgstoši pildījuši darba pienākumus 
Dundagas novada pašvaldībā un 
apliecinājuši sevi kā teicamus spe-
ciālistus. Šāda tendence bija vēroja-
ma arī pirms izpilddirektores stāša-
nās amatā, un jāsecina, ka process 
nav apstājies. Darbu atstājuši tādi 
speciālisti kā finansists, juriskon-
sults, Sociālā dienesta vadītāja, 
būvinspektors, darbu uzteikusi arī 
projektu vadītāja. Vai sagadīšanās? 
Noteikti nē. Ne domes priekšsēdē-
tājs, ne izpilddirektore šajā nebūt 
ne vieglajā situācijā savu vainu ne-
saskata. Tas laikam šķiet pats biedē-
jošākais, jo varam tikai iedomāties, 
ar kādām metodēm tiks panākta 
pieņemto lēmumu izpilde un kādas 
sekas tā atstās uz pašvaldības darbu 
nākotnē. Nākas secināt, ka Dunda-
gas novada pašvaldībā komandas 
darbs nav būtisks, taču kompeten-
tam un zinošam vadītājam būtu 
jāsaprot, ka tieši komandas darbs 
un darbinieki ir kvalitatīvi padarīta 
darba panākumu atslēga. 

Jau pirms Saeimas vēlēšanām 
aktīvi tika cilāts jautājums par re-
ģionālo reformu, un šobrīd partijas 
turpina to apspriest, piedāvājot 
dažādus iespējamos variantus. 
Viens no variantiem paredz, ka 
tie novadi, kuros iedzīvotāju skaits 
ir mazāks par 4000, varētu iekļūt 
potenciāli apvienojamo novadu 
sarakstā. Dundagas novads, visti-
camāk, ir viens no tiem, kas atbilst 
augstākminētajam kritērijam. Arī 
jāsaprot, ja pašlaik saspīlētā situā-
cija Dundagas novada pašvaldībā 
netiks mainīta un pašvaldības dar-
ba nodrošināšana tiks turpināta, 
izmantojot vienīgi varas pozīcijas, 
tad Dundagas novads būs viens 
no pirmajiem, kuru skars reģionālā 
reforma. 

Mūsu trauksmes celšanai ir no-
pietns iemesls, jo kopā jāstrādā vēl 
vairāk nekā divi gadi. Novada nākot-
ne ilgtermiņā iezīmējas ar bēdīgām 
aprisēm, kam pamatā ir daudz ne-
atrisinātu jautājumu, konstruktīvu 
sarunu trūkums, opozīcijas viedok-
ļu un priekšlikumu ignorēšana.

Mēs sagaidām spēka pozīcijas 
priekšlikumus un viedokļus par 
prioritāri darāmajiem darbiem un 
uzskatām, ka kopējām sarunām ir 
jāsākas šodien, jo rīt jau var būt 
par vēlu.

Dundagas novada deputāti 
Tamāra Kaudze, Andra Grīvāne, 
Madars Burnevics, Vilnis Skuja
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Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti pieejami  

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

Komiteju un domes sēdes 
9.11.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
16.11. plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
16.11. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
23.11. plkst. 10.00  DOMES SĒDE

NOVEMBRĪ

Komiteju un domes sēžu audio ieraksti klausāmi 
www.dundaga.lv/lv/pasvaldiba/sedes/

DOMES ZIŅAS

31.  oktobrī  norisinājās domes 
ārkārtas sēde, kurā tika skatīts jau-
tājums  par  Janitas  Valteres  atbrī-
vošanu no izpilddirektores amata. 

Ar 4 balsīm PAR un 5 balsīm 
PRET – Janita Valtere saglabāja iz-
pilddirektores amatu.

Četru opozīcijas deputātu lē-
mums par izpilddirektores atbrīvo-
šanu no amata neradās spontāni, 
saņēmām gan mutiskas, gan raks-
tiskas sūdzības no iestāžu vadītā-
jiem jau vasaras sākumā par izpild-
direktores nepieņemamo darba 
stilu, komunikāciju un attieksmi 
pret darbiniekiem. 

Sagatavotajā lēmumprojektā 
minējām: “Ilgstošā laika periodā 
vērojama Dundagas novada paš-
valdības izpilddirektores Janitas 
Valteres nespēja vadīt centrālās 
administrācijas darbu, kā rezultātā 
darbu atstājuši un turpina atstāt 
kompetenti, pašvaldības darba no-
drošināšanai nepieciešami speciā-
listi. Nespēja vadīt centrālās admi-
nistrācijas darbu ir izpaudusies kā 
nespēja organizēt radošu, virzošu, 
vispārējām ētikas un tiesību nor-
mām atbilstošu komunikāciju ar 
pašvaldības iestāžu vadītājiem un 
centrālās administrācijas darbinie-
kiem. 

Izpilddirektores darba stilā vē-
rojams “bosings”, kas izpaudies kā 
izpilddirektores īstenots psiholo-
ģisks terors pret padotajiem. Pa-
stāvīgi padotajiem tiek izteikta ne-
pamatota kritika, darbiniekiem tiek 
izteikti draudi, tiek uzdoti bezjēdzī-
gi, nepamatoti, prettiesiski uzdevu-
mi un pienākumi, tiek draudēts ar 
nepamatoti zemu darbinieku no-
vērtējumu izvērtēšanā, kā rezultātā 
darbiniekiem tiks samazināts atal-
gojums, neskatoties uz pienākumu 
apjomu un noslodzi.

Ilgstošā laika periodā vērojama 
izpilddirektores nespēja pildīt do-
mes pieņemtos lēmumus, atteikša-
nās izpildīt domes deputātu dotos 
uzdevumus.

Izpilddirektores nespēja un ne-
vēlēšanās risināt novada iedzīvotā-
jiem un uzņēmējiem svarīgus jautā-
jumus draud novest pie pašvaldības 
iepirkumu procesu apstrīdēšanas, 
Eiropas Savienības fondu finansē-
juma neapgūšanas projektos, ties-
vedībām.”

Tikai atgādināsim, ka domes 
priekšsēdētājs vienpersoniski vei-
ca astoņu pretendentu izvērtēša-
nu izpilddirektora amatam. Lai arī 
pieprasījām kandidātu vērtēšanu 
veikt speciāli izveidotai izvērtēšanas 
darba grupai, lūgums netika sadzir-
dēts. Rodas jautājums – vai tiešām 
Janitas Valteres kandidatūra bija 
visatbilstošākā atbildīgajam ama-
tam? Vai tomēr tā ir rūpīgi plānota 
domes priekšsēdētāja rīcība? Šo 
faktu vēl vairāk apstiprina saņem-

Vai domes darbā 
dominē visatļautība?

Janita Valtere turpinās darbu izpilddirektores amatā 

26. oktobrī domes sēdē 
deputāti nolēma

v Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma “Jūras pērles” 1. daļas no-
mas tiesību izsoles rezultātus par 
50 eiro nomas maksu mēnesī.

v Apstiprināt automašīnas 
“NISSAN PICKUP” izsoles rezultā-
tus – nosolītā cena 5850 eiro.

v Atsavināt mutiskā izsolē 
nekustamo īpašumu “Saules iela 
11” par nosacīto cenu 4800 eiro.

v Piešķirt finansējumu 363 
eiro projekta izstrādei par venti-
lācijas izbūvi Dundagas vidussko-
las ķīmijas kabinetā un skolēnu 
garderobē.

v Piešķirt 270 eiro valsts 
svētkos apbalvošanai izvirzīto 
novada iedzīvotāju dāvanu iegā-
dei.

v Ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē 30 173,09 eiro projekta “Zie-
meļkurzemes kultūrvēsturiskā un 
dabas mantojuma saglabāšana, 
eksponēšana un tūrisma piedāvā-
juma attīstība” realizācijai. 

v Saskaņot Dundagas nova-
da pašvaldības iestādes “Kolkas 
pagasta pārvalde” struktūrvie-
nības “Lībiešu saieta nams” iz-
veidošanu un izdarīt grozījumus 
Dundagas novada pašvaldības 
22.12.2010. saistošajos notei-
kumos Nr.47 “Dundagas novada 
pašvaldības nolikums”, izsakot 
5.15 punktu šādā redakcijā: 
“5.15. Kolkas pagasta pārvalde ar 
struktūrvienībām:

5.15.1. Tautas nams;
5.15.2. Saimnieciskā daļa;
5.15.3. Lībiešu saieta nams.”
v Apstiprināt Kolkas pagasta 

pārvaldes struktūrvienības “Lī-
biešu saieta nams” 2018. gada 
budžeta projekta izdevumu tāmi 
2526 eiro apmērā, lai nodroši-
nātu Kolkas Lībiešu saieta nama 
darbības stratēģijā 2019.–2024. 

gadam (apstiprināta ar Dundagas 
novada domes sēdes 23.03.2017 
lēmumu Nr.23) noteikto uzdevu-
mu realizāciju. Ņemot vērā paš-
reizējo pašvaldības struktūru, ir 
lietderīgi izveidot iestādes “Kol-
kas pagasta pārvalde” struktūr-
vienību “Lībiešu saieta nams”, 
vienlaikus nodrošinot tās funk-
ciju izpildei atbilstošu finansēju-
mu.

v Apstiprināt Dundagas 
novada domes saistošos notei-
kumus “Par Dundagas novada 
pašvaldības 2018. gada budžeta 
grozījumiem”.

v Izdarīt Dundagas novada 
pašvaldības 2010. gada 22. de-
cembra saistošajos noteikumos 
Nr.47 “Dundagas novada pašval-
dības nolikums” šādus grozīju-
mus:  “papildināt 5.15. punktu 
ar 5.15.3. apakšpunktu šādā re-
dakcijā: “Lībiešu saieta nams” 
(grozījuma projekts pievienots 
pielikumā).

v Nodot privatizācijai Dun-
dagas novada pašvaldības īpa-
šumā esošo nekustamo īpašumu 
“Kalnozoli”.

v Mainīt nekustamā īpašu-
ma “Saules iela 16” lietošanas 
mērķi, nosakot  dalītu lietošanas 
mērķi. 

v Piekrist nekustamā īpa-
šuma “Upesgrāvji” sadalīšanai. 
Zemes vienībai pēc sadalīša-
nas piešķirt nosaukumu “Mazie 
Upesgrāvji”.

v Vienoties un noslēgt ceļa 
servitūta līgumu ar nekustamā 
īpašuma “Brīvības 1” un nekus-
tamā īpašuma “Brīvības 3” īpaš-
niekiem par ceļa servitūta 4,5 m 
platumā noteikšanu nekustamā 
īpašumā “Brīvības 1a”. Ja vieno-
šanās netiek panākta un servi-
tūta līgums netiek noslēgts līdz 
30.04.2019., šis lēmums zaudē 
spēku. 

v Pagarināt deleģēšanas lī-
gumu, kas noslēgts starp Dun-
dagas novada pašvaldību un SIA 
“Dundagas Veselības centrs”, 
un pagarināt nomas līgumu, kas 
noslēgts starp Dundagas novada 
pašvaldību un SIA “Dundagas Ve-
selības centrs”.

v Izdarīt grozījumus 
2016. gada 9. jūnijā noslēgtajā 
līgumā starp Dundagas novada 
pašvaldību un SIA “Dundagas Ve-
selības centrs”.

v Apstiprināt Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas inte-
rešu izglītības programmu “Vokā-
lā mūzika – ansamblis”. Skolotāja 
Megija Krista Strautmane. 

v Saskaņā ar izglītojamo skai-
ta izmaiņām 2018. gada 1. sep-
tembrī PII “Kurzemīte” un Kolkas 
pagasta pamatskolā apstiprināt 
Dundagas novada pašvaldības iz-
glītības iestāžu izdevumu tāmes 
2018. gadam.

v Sniegt palīdzību personai 
dzīvokļa jautājuma risināšanā, 
piešķirot dzīvokli Brīvības ielā 17 
dz. 3, Dundagā, Dundagas pagas-
tā, Dundagas novadā, un slēgt 
īres tiesību līgumu, nosakot tā 
termiņu līdz 31.12.2019. 

v Izdarīt grozījumus Dunda-
gas novada pašvaldības Sporta 
komisijas sastāvā, izslēdzot komi-
sijas locekli Oskaru Sproģi.

v Ar 2018. gada 15. novem-
bri iecelt Dundagas novada Soci-
ālā dienesta vadītāja amatā Astru 
Langzamu.

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Vēlēšanu rezultāti Dundagas novadā 

31.  oktobrī,  pamatojoties 
uz  deputātu  Tamāras  Kaudzes, 
Andras Grīvānes, Viļņa Skujas un 
Madara  Burnevica  iesniegumu 
un sagatavoto lēmuma projektu, 
domes  priekšsēdētājs  sasauca 
domes ārkārtas sēdi, kurā izskatī-
ja jautājumu par izpilddirektores 
Janitas Valteres    atbrīvošanu no 
Dundagas novada pašvaldības iz-
pilddirektora amata.

Deputāti lēmumu bija sa-
gatavojuši, gan atsaucoties uz 
vairāku pašvaldības darbinieku 
iesniegumiem, gan faktiem,  ka 
darbu atstājuši un turpina atstāt 

pašvaldības darba nodrošināšanai 
nepieciešamie speciālisti, tādējā-
di izsakot šaubas par izpilddirek-
tores spēju vadīt centrālās admi-
nistrācijas darbu, spēju organizēt 
radošu, virzošu, vispārējām ētikas 
un tiesību normām atbilstošu ko-
munikāciju ar pašvaldības iestāžu 
vadītājiem un centrālās adminis-
trācijas darbiniekiem.

Arī pašvaldības iestāžu vadītāji 
domes deputātiem bija iesnieguši 
vēstuli, kurā pausts viņu viedoklis 
un izteikts aicinājums  pievērst 
uzmanību izpilddirektores darba 
stilam, kā arī nodrošināt pašval-

dības speciālistiem tādu darba 
vidi, kas ir vērsta uz pašvaldības 
mērķu sasniegšanu, cieņpilnu un 
koleģiālu līdzdarbošanos, ievēro-
jot augstus uzvedības standartus 
un vadības izpratni par ikkatra ko-
mandas locekļa nozīmi. 

Pēc vairāk nekā stundu garās 
domes sēdes balsojums ar četrām 
deputātu balsīm par izpilddirek-
tores atstādināšanu un piecām 
pret apstiprināja, ka Janita Valtere 
turpinās ieņemt izpilddirektores 
amatu.

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Saskaņā  ar  Centrālās  vēlē-
šanu  komisijas  datiem  13.  Sa-
eimas  vēlēšanās  6.  oktobrī  no 
Dundagas  novada  3288  balss-
tiesīgajiem  vēlēšanās  piedalījies 
1791  vēlētājs. Dundagas novadā 
vēlētāji visvairāk balsu, tas ir 379 
(21,16%), atdevuši par Jauno kon-
servatīvo partiju, 329 (18,36%) 
balsojuši par politisko partiju 
“KPV LV”, 251 (14,01 %) par Zaļo 
un zemnieku savienības deputātu 

kandidātiem, bet 246 (13,73%) 
par Nacionālo apvienību “Visu 
Latvijai!”–”Tēvzemei un brīvībai”/
LNNK.

No Dundagas novadu pār-
stāvošajiem četriem deputātu 
kandidātiem visvairāk balsu, tas 
ir, 457, (118 plusi un 40 svītro-
jumi) saņēmusi Tamāra Kaudze 
no Jaunās konservatīvās partijas. 
Ivo Kalers no “Attīstībai/Par!” ie-
guvis 226 balsis (31 pluss un 15 

svītrojumi), Gunārs Laicāns no 
“Jaunās Vienotības” saņēmis 151 
balsi (31 pluss un 20 svītrojumi), 
bet Maija Rēriha no “Progresīva-
jiem” ieguvusi 76 balsis (22 plu-
si un 7 svītrojumi).   
Visvairāk vēlētāju, proti, 1104, 
nobalsojuši Dundagas pilī, 293 – 
Kolkā, 193 – Mazirbē 103 – Kaļķos 
un 97 – Vīdalē. 

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pārdod dzīvokli
Dundagas novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē 2018. gada 

16. novembrī plkst. 13 pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, 
Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, ar augšupejošu soli 
pārdod dzīvokļa īpašumu “Skolotāju māja 2” – 15, Mazirbē, Kolkas pa-
gastā, Dundagas novadā, kadastra Nr.88629000285, platība – 71,4 m2, 
nosacītā cena 9120 eiro, nodrošinājums – 912 eiro.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz līdz 16. novembrim plkst. 12 
darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogā-
dājot personīgi, ar kurjeru, sūtot pa pastu vai, elektroniski parakstītu, 
e-pastā dome@dundaga.lv. Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. 
Nr.90009115209) norēķinu kontā AS “Swedbank”, bankas kods: HA-
BALV22, konts: LV72 HABA 0551025898982, vai AS “Citadele banka”, 
bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 00075064 90002. Maksājuma 
mērķī jānorāda: “Nodrošinājums dzīvokļa īpašuma “Skolotāju māja 2” 
– 15 izsolei”. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. 
Par pirkumu jāsamaksā mēneša laikā no pirkuma līguma parakstīšanas. 
Īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā 
“Pašvaldība / Izsoles un noma”, var zvanīt pa tālr. 63237856.

Sintija Gāliņa, nekustamā īpašuma nodokļa administratore 

Pārdod traktoru
Dundagas novada pašvaldība 2018. gada 16. novembrī plkst. 13.20 

rakstiskā izsolē pārdod traktoru  “MTZ–80L”, reģistrācijas Nr.T3660LC, 
izlaides gads – 1984., pilna masa – 3510 kg, jauda – 81,0 zs. Izsole no-
tiks pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas 
pagastā, Dundagas novadā. Nosacītā cena ir 1100 eiro (ieskaitot PVN), 
nodrošinājums – 110 eiro.

Pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 16. novembrim plkst. 12 dar-
ba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot per-
sonīgi vai nosūtot pa pastu. Uz aploksnes jābūt norādījumam “Pieteikums 
traktora rakstiskai izsolei”. Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. 
Nr.90009115209) norēķinu kontā AS “Swedbank”, bankas kods: HABALV22, 
konts: LV72 HABA 0551025898982, vai AS “Citadele banka”, bankas kods: 
PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007506490002. Maksājuma mērķī jānorāda: 
“Nodrošinājums par traktoru”. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izso-
lāmo mantu nav. Par pirkumu jāsamaksā līdz 2018. gada 22. novembrim. 
Traktoru var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 26563742. Ar izsoles no-
teikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā “Paš-
valdība / Izsoles un noma”, var zvanīt pa tālr. 63237856.

Sintija Gāliņa, nekustamā īpašuma nodokļa administratore 

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2018. gada 28. septembra

 saistošajiem noteikumiem Nr.6
“Grozījumi Dundagas novada domes 

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

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai noteiktu, ka domes komiteju 

sēžu audio ieraksti tiek publiskoti – ievietoti Dundagas novada pašvaldības 
tīmekļvietnē.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Secināts, ka iedzīvotāju informēšanai par domē notiekošo ir nepiecie-

šams veikt komiteju sēžu audio ierakstu publicēšanu.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Neietekmē.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā
Neietekmē.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām 

procedūrām
Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs A. Felts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.6
APSTIPRINĀTI
ar Dundagas novada domes
2018. gada 28. septembra
lēmumu Nr.206. (prot. Nr.14.,15. p.).

“Grozījumi Dundagas novada domes
2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.47

“Dundagas novada pašvaldības nolikums””

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

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra 
saistošajos noteikumos Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 
grozījumus un izteikt šo noteikumu 35. punkta 3. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

 “35.3. nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un audioierakstu, kā arī 
sagatavo komitejas sēžu protokolus un audioierakstus (citas personas sēdes 
gaitu drīkst ierakstīt analoģiski saistošo noteikumu 71.1 punktā noteiktajai 
kārtībai); Komitejas sēdes vadītājs, atklājot sēdi, informē klātesošos sēdes 
dalībniekus par audio ieraksta veikšanu un brīdina par iegūto datu izman-
tošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Audio ierakstus ne vēlāk kā 
vienas darba dienas laikā pēc komitejas sēdes ievieto Dundagas novada 
pašvaldības tīmekļvietnē.”

Domes priekšsēdētājs A. Felts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7
APSTIPRINĀTI 
ar Dundagas novada domes
2018. gada 28. septembra lēmumu
Nr.225. (prot. Nr.14., 34. p.).

“Grozījumi Dundagas novada domes
2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47

“Dundagas novada pašvaldības nolikums””

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

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saisto-
šajos noteikumos Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” grozīju-
mus un izņemt no tā 5.4. punktu.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts
 

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2018. gada 28. septembra

saistošajiem noteikumiem Nr.7
“Grozījumi Dundagas novada domes 

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

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai Dundagas novada pašvaldī-

bas nolikumā būtu precīzi norādītas pašvaldības domes izveidotās iestādes.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Lai Dundagas novada pašvaldības nolikumā nebūtu ieraksti par izveido-

tajām iestādēm, kuras ir likvidētas.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Neietekmē.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā
Neietekmē.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām 

procedūrām
Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs A. Felts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.9
APSTIPRINĀTI
ar Dundagas novada domes
2018. gada 26. oktobra lēmumu
Nr.241. (prot. Nr.15., 11. p.).

“Grozījumi Dundagas novada domes
2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.47

“Dundagas novada pašvaldības nolikums””
 

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas1. punktu un 24. pantu.

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” šādus 
grozījumus:  “papildināt 5.15. punktu ar 5.15.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Lībiešu saieta nams”.”
Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2018. gada 26. oktobra

 saistošajiem noteikumiem Nr.9
“Grozījumi Dundagas novada domes 

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

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai Dundagas novada pašvaldī-

bas nolikumā būtu precīzi norādītas pašvaldības domes izveidotās iestādes 
“Kolkas pagasta pārvalde” struktūrvienības.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Dundagas novada pašvaldības nolikumā jābūt precīzi norādītām domes 

izveidotajām iestādēm un to struktūrvienībām.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta papildu finansiāla ietek-

me uz pašvaldības budžetu.
Lībiešu saieta nama uzturēšanai, darbinieku atalgojumam un plānoto ak-

tivitāšu realizēšanai 2018. gadā tiks piešķirti līdzekļi no pašvaldības budžeta 
2526 EUR apmērā. 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta ietekme uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā. Viena no Lībiešu saieta nama mērķauditori-
jām ir tūristi. Tūrisma plūsmas palielināšanās nodrošinās papildu resursus tū-
risma nozares un citu ar to saistīto nozaru (transporta, tirdzniecības, kultūras 
u.tml.) pakalpojumu sniedzējiem.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām 
procedūrām

Nav informācijas
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs A. Felts

Lai  uzlabotu  dzeramā  ūdens 
kvalitāti  Kolkā,  no  25.  oktobra 
līdz  5.  novembrim  ar  Dundagas 
novada pašvaldības atbalstu rea-
lizēts projekts “Ārējās ūdensvada 
sistēmas izbūve no sūkņu stacijas 
līdz  “Saulrietiem”  Kolkas  pagas-
tā, Dundagas novadā”. 

Projektā ar caurdura metodi 
tika veikta jaunu polietilēna cau-
ruļu ievilkšana, kas aizstās vecās 
čuguna caurules Kolkas centrāla-
jā ūdensvadā no ūdens ieguves 
stacijas līdz “Saulrietu” mājām. 
Izbūvi veica SIA “Santehnika MG”. 
Darbu gaitā Kolkas iedzīvotāji sa-
skārās ar ūdenspiegādes traucēju-
miem, kā arī tuvāko nedēļu laikā 
vēl iespējams ūdens saduļķojums, 
taču cerēsim, ka īslaicīgās neērtī-
bas attaisnosies un Kolkā būs kva-
litatīvāks un tīrāks ūdeni.

Nomainītais ūdensvada posms 
(400 metri) veido aptuveni treš-
daļu no centrālās ciema maģistrā-
les, tas izbūvēts 80. gadu vidū un 
sniedzas no ūdens ieguves vietas 
mežā pretī “Kuršu” un “Margrie-
tiņu” mājām līdz Kolkas ūdens-
tornim. Šis posms ir nozīmīgākais 
arī pakalpojuma saņēmēju skai-
ta ziņā, jo ietver ciema lielākās 
daudzdzīvokļu mājas, un tā no-
maiņas rezultātā labākas kvalitā-
tes ūdeni iegūs maksimāli lielāks 
patērētāju skaits. 

Veicot ūdensvada pieslēguma 
darbus, bija redzams, ka vecās ču-
guna caurules gadu gaitā aizsērē-
jušas par vismaz ceturto daļu no 
caurules diametra ar biezu dub-
ļu masu, ko veido smiltis, dzelzs 
daļiņas, amonija joni, mangāna 
nogulsnes u.c. piesārņojums. To 
apliecina arī ūdens monitorin-
ga rezultāti. Vienīgais risinājums 
ūdens kvalitātes uzlabošanai šajā 
gadījumā ir veco cauruļu nomai-
ņa, tāpēc plānots nākamo gadu 
laikā pakāpeniski nomainīt vecās 
caurules arī citos Kolkas centrālā 
ūdensvada posmos.

Ivo Bordjugs, 
SIA “Kolkas ūdens” 

valdes loceklis

Veikta Kolkas 
centrālā  
ūdensvada 
posma izbūve

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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23.  oktobrī  Dundagas  Brīvā 
laika  pavadīšanas  centrā  notika 
Jaunatnes  starptautiskās  prog-
rammu  aģentūras  reģionālais 
seminārs “Maini dzīvi, domā pla-
šāk!” – par “Erasmus+” projektu 
iespējām un pašvaldību pieredzi 
šo projektu ieviešanā. 

Seminārā piedalījās gan Dun-
dagas novada jaunieši, gan jau-
natnes darba speciālisti, gan citi 
interesenti.   

Semināra pirmajā daļā Jau-
natnes starptautiskās aģentūras 
pārstāve iepazīstināja ar aktuali-
tātēm “Kas ir projekts “Erasmus+” 
izpratnē? Iespējas programmās 
“Erasmus+” un “Solidaritātes kor-
puss””. Par projektu īstenošanas 

Izzina iespējas “Erasmus+” projektu realizēšanai Dundagas novadā 
praktisko pusi Saldus un Brocēnu 
novados pastāstīja Brocēnu nova-
da pašvaldības Attīstības nodaļas 
projektu vadītāja  Rudīte Mura-
ševa.

Savukārt semināra otrajā daļā 
noritēja darbs pie Dundagas jau-
niešiem svarīgu projektu ideju 
radīšanas. Pieredzē dalījās bied-
rības “Radi vidi pats” projektu 
vadītājs un neformālās izglītības 
speciālists Staņislavs Babins. Jau-
niešus iedvesmoja mūziķis Reinis 
Reķis. Viņš pastāstīja, kā izdevies 
savu dzīvi iekārtot tā, ka var strā-
dāt darbu, kas vienlaikus ir arī 
viņa hobijs.

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dundagas novada bibliotekā-
ri  23. oktobrī pie  sevis Dundagā 
uzņēma  kolēģus  no  Mērsraga, 
Rojas un Talsu novada. 

Ciemiņiem diena iesākās ar 
Kaļķu bibliotēkas apmeklējumu un 
ekskursiju pa Dundagas pili, kur gi-
des Rutas pavadībā viņi iepazina se-
natnīgās pils plašumus, vēsturi un 
mūsdienās notiekošās aktivitātes. 

Bibliotēku darbinieki iepazi-
nās ar mūsu novada bibliotekāru 
pieredzi dažādu pasākumu un ak-
tivitāšu rīkošanā. Dundagas bib-
liotēkas vadītāja dalījās pieredzē, 
nu jau varam teikt – atmiņās, par 
to, kā soli pa solim notika Talsu re-
ģiona bibliotēku automatizācija, 
un mēs noteikti varam lepoties 
ar to, ka Dundagas bibliotekāri ir 
piedalījušies gan pirmo projektu 
rakstīšanā, gan to ieviešanā. 

Ar patiesu interesi tika uz-
klausītas Dundagas vidusskolas 
audzēkņu Anetes Savickas un He-
lēnas Emerbergas zinātniski pēt-
niecisko darbu prezentācijas. Abu 
skolnieču darbi bija par mūsu no-
vadniekiem, attiecīgi par Ernestu 
Ābolu un Jāni Sauleskalnu.

Seminārā ar lekciju uzstājās 
literatūrzinātniece Janīna Kursīte-
Pakule. Viņa dalījās savā pieredzē 
tematiskā vēstījumā “Kurzemes 
segās ieaustais”. Savā lekcijā 
Kursītes-Pakules kundze atklāja 
atšķirīgo un kopīgo segu aušanā 
dažādos Latvijas novados, papil-
dinot savu stāstījumu ar bagātīgu 
ilustratīvo materiālu, kas iegūts 
vairāku gadu garumā, veicot fol-
kloras un vietējās vēstures izpētes 
ekspedīcijas kopā ar studentiem.   

Dienas otrajā pusē dundadz-
nieki un semināra dalībnieki pie-
dalījās izstādes “Kurzemes segas” 
atklāšanā Dundagas bibliotēkā. 
Izstādē apskatāmas kuldīdznieces, 
tautas daiļamata meistares Inetas 
Zalkovskas austās segas. Meistare 
izstādes atklāšanā pastāstīja, ka ar 
aušanu nodarbojas profesionāli 
jau trīsdesmit gadus. Pēc vidus-
skolas šo profesiju apguvusi Rīgā. 
Izstādē var aplūkot Kurzemes ķēžu 
deķus un dubultās zvaigžņu segas, 
dreļļu segas, tai skaitā trīs, kas 
austas sarežģītajā spoguļtehnikā. 
Meistare piedāvā apskatīt arī divas 
lībiešu segas, kuras viņa uzaudusi 
pēc atnestām, laika zoba sabojā-
tām autentiskām segām. Izstādes 

Kurzemes segās ieaustais

atklāšanā klāt bija arī Pāces vilnas 
fabrikas pārstāvis, un mūsu nova-
da ražotnes cilvēki var būt tiešām 
lepni par savu darbu, jo šī meistare 
vilnas segām izmanto tikai Pācē ra-
žoto dziju. Meistare pastāstīja, ka 
nu jau viņas segas atrodamas visos 
kontinentos. Redzamais veikums 
raisa prieku un lepnumu par mūsu 
latvisko mantojumu, par senā aro-
da prasmi, skaistumu, ko šādas 
segas ienes ikdienas ritumā. Bet 
pirms tam ir rūpīgs un ilgs darbs. 
Izstādes apmeklētāji no sirds vēlē-
ja meistarei radošas idejas un krāš-
ņus darbus arī turpmāk!

Skaisto, silto un latvisko segu 

piepildītajā telpā dienas noslēgu-
mā teicām paldies mūsu kolēģei 
Olitai Kalnai Kolkas bibliotēkas 
65 gadu jubilejā. Olita ir profesio-
nāla bibliotekāre, cilvēks ar siltu, 
atsaucīgu sirdi, un šāda pozitīvu 
iezīmju kombinācija veido ciešu 
saikni ar bibliotēkas lietotājiem. 
Paldies Olitai par darbu! 

Izstāde “Kurzemes segas” 
Dundagas bibliotēkā apskatāma 
līdz 30. novembrim.

Paldies visiem kolēģiem paš-
valdībā, kuri palīdzēja šīs dienas 
norisēs!

Ruta Emerberga, 
Dundagas bibliotēkas vadītāja

(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
v Aldis Pinkens ir Kolkas pagas-

ta pārvaldnieks. Viņa ieguldījums 
Dundagas novada Kolkas pagasta 
ikdienas darbu un svētku norišu 
kvalitatīvā, uz sabiedrisko labumu 
orientētā īstenošanā ir nozīmīgs jau 
daudzu gadu garumā. Taču īpaši at-
zīmējams ir šis gads, kurā ir pabeigti 
līdz šim Dundagas novadā lielākie 
Eiropas fondu līdzfinansētie pro-
jekti “Kolkas lībiskā un zemūdens 
mantojuma sinerģija ar vēstures un 
kultūras tūrisma apriti” un “Ziemeļ-
kurzemes kultūrvēsturiskā manto-
juma saglabāšana, eksponēšana un 
tūrisma piedāvājuma attīstība”. Vēl 
atzīmējama viņa aktīvā, aizrautīgā 
darbošanās visa novada un īpaši 
Kolkas ciema kultūras dzīvē. Viņš 
vienmēr ir gatavs atbalstīt, iesaistī-
ties, piedalīties, gan dziedot jebkura 
formāta koros un ansambļos, gan 
tēlojot Lieldienu gaili, citreiz vilku 
vai dzejnieku Veidenbaumu utt. 
Savas lieliskās zināšanas jauno teh-
noloģiju jomā viņš demonstrē kul-
tūras un sabiedriskos pasākumos, 
nodrošinot sarīkojumu kvalitatīvu 
apskaņošanu un izgaismošanu gan 
telpās, gan brīvā dabā. 

v Regīna Rūmniece ir SIA “Lī-
cis 93” Kolkas zivju apstrādes ceha 
vadītāja no 2000. gada. Strādājusi 
zivju apstrādē vairāk nekā 40 gadus, 
no zivju apstrādes meistares kļūstot 
par vadītāju šajā nozarē. Pārvarētas 
ekonomiskās krīzes situācijas. Pa-
teicoties Regīnas uzņēmībai, sagla-
bāts Kolkas cehs, kurā nodarbināti 
230 Dundagas novada iedzīvotāji. 
Kopā ar speciālistiem izstrādāti un 
ražošanā nonākuši vairāki desmiti 
produkcijas veidu, kurus  eksportē 
uz 26 valstīm. 2019. gadā iecerēts 
paplašināt ražošanu, tādējādi radot 
jaunas darba vietas.

v Zoja  Sīle ir lībiešu kultū-
ras pazinēja un tās tālāk nesēja. 
2018. gada pavasarī pēc viņas inicia-
tīvas Dundagas novadā, Kolkā, tika 
īstenots projekts “Vanājemā krīz-
dag. Vecāsmātes lakats”, kura centrā 
bija Ziemeļkurzemes lībiešu etno-
grāfiskais tautastērps. Pasākums iz-
cēla mūsu novada bagātību – lībiešu 
kultūru, vairoja zināšanas par lībiešu 
tautastērpu ne tikai lībiešu kopienā, 
bet arī folkloras tradīciju praktizētā-
ju vidū, veicināja lokālpatriotismu 
un stiprināja lībisko identitāti. Viņa 
nekad neliedz savu padomu mūsu 

novada cilvēkiem, ja interese  skar 
lībiešu kultūru – valodas lietošanu, 
etnogrāfiju, muzikālo mantojumu. 

v Dzintra Tauniņa sagatavojusi 
Kolkas koklētāju ansambli XXVI Vis-
pārējiem latviešu dziesmu un XVI 
deju svētkiem, kuros pati bija viena 
no kokļu koncertuzveduma “Stīgo, 
brālīt! Stīgo, māsiņ!” māksliniecis-
kajiem vadītājiem. Viņa bija arī Lat-
vijas koklētāju kopansambļa vadītāja 
lībiešu dziesmai “Piškizt īõd, sūrõd” 
savā pārlikumā. Dzintra simbolizē 
veselas trīs Latvijas kultūras kano-
nā ierakstītās izcilās un ievērojamās 
mūsu zemes vērtības – lībiešu kultū-
ru, kokles spēli un tautas tērpu.

v Ieva  Ernštreite ir biedrības 
“Līvu (lībiešu) savienība “Līvõd Īt”” 
vadītāja. Viņa spējusi rast finansēju-
mu ļoti būtiskiem Mazirbes lībiešu 
tautas nama remontdarbiem. Ieva 
ir devusi nenovērtējamu ieguldīju-
mu, lai tiktu sagatavots pieteikums 
Ziemeļkurzemes lībiešu kultūras un 
valodas iekļaušanai vispirms Latvijas 
nacionālajā un pēc tam arī UNESCO 
nemateriālā kultūras mantojuma sa-
rakstā. Vairāku gadu garumā veido-
jusi kvalitatīvus un saturiskus lībiešu 
svētkus un lībiešu bērnu nometnes 
“Mierlinkizt”.

v Goda rakstu, kas ir augstākais 
novada apbalvojums, saņems Al-
dons Zumbergs. 

Aldons visu savu darba mūžu 
veltījis Dundagai. Vadījis kolhozu 
“Dundaga”. Kolhoza priekšsēdētājs 
virzīja daudzus Dundagas attīstības 
projektus, atbalstīja ideju par Maz-
irbes baznīcas atjaunošanu un pats  
iesaistījās atjaunošanas darbos. 
Tautas atmodas laikā bija aktīvs Lat-
vijas Tautas frontes iniciatīvas gru-
pas organizētājs Dundagā. Ilggadējs 
Dundagas jauktā kora dalībnieks, 
Dundagas baptistu draudzes vecā-
kais. Rūpējas par baznīcas teritori-
jas sakopšanu. Atbalsta draudzes 
rīkotās vasaras nometnes bērniem. 
Arī kā uzņēmējs ir ļoti atsaucīgs – 
izgatavo kultūras pasākumiem ne-
pieciešamās lietas. Visu savu aktīvās 
darbošanās laiku līdz 2016. gadam 
bijis gan ciema, gan novada depu-
tāts. Viņa viedoklī ieklausījās un to 
ņēma vērā. Bija paraugs deputā-
tiem, kā jāgatavojas komitejām un 
sēdēm, viņam vienmēr bija priekšli-
kumi, jo bija dziļinājies katrā jautāju-
mā. Kā domes priekšsēdētājs vadīja 
novada veidošanu. 

Svētku pasākumos sveiksim ar 
Dundagas novada apbalvojumiem 
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“Kurzemīte” jau piekto gadu 
darbojas ekoskolu programmā

Dundagas vidusskolā rit 
darbīgs mācību gads

Aizvadīta  kārtējā  Leģendu 
nakts  Dundagas  pilī.  “Skaņu  un 
gaismu spēles” – tāda šogad bija 
mūsu  izvēlētā  pasākuma  tēma. 
Ar katru gadu apmeklētāju pulks 
palielinās, un tas liek mums mek-
lēt  arvien  jaunus  elementus,  lai 
pārsteigtu  ar  ko  interesantu  un 
nebijušu.

Apmeklētājus sajūsmināja krā-
sainā pils izgaismošana mūzikas 
pavadījumā. Tas tiešām bija skaisti 
un iespaidīgi. Par to paldies Jānim 
Pētersonam un viņa darbiniekiem, 
kuri lieliski pastrādāja, lai no plkst. 
20 līdz 23 pils starotu un skanētu.

Laika apstākļi ienesa savas iz-
maiņas, bet  tie netraucēja pasā-
kuma norisei.

Skatītāju pārpildītā pils zālē 
notika Manguļu ģimenes šovs – 
spēles uz glāzēm, pudelēm, kāju 
klavierēm. Grupa “Santehniķi” 
spēlēja uz trubofona – instrumen-
ta, kas izgatavots no santehnikas 
caurulēm un ko spēlē ar čībām. 
Šajos priekšnesumos aktīvi ie-
saistījās arī skatītāji. Sajūsma un 
prieks par priekšnesumiem bija 
neviltoti.

Savukārt pils pagalmā apmek-
lētāji varēja baudīt saksofona spē-
li Līvas Birkenšteines izpildījumā, 
bet noslēgumā pilī noskatīties ro-
mantisko intrigu un pārpratumu 
komēdiju “Homo Novus”.

Bet pils pagrabi ar savu īpašo 
noskaņu un kādreizējais dīdžejs 
Valdis Šleiners aicināja atskatīties 
mūzikas atskaņošanas vēsturē. Uz 
patafona tika spēlētas “Bellacord” 
plates. Pirmie plašu atskaņotāji, 
lenšu un kasešu magnetofoni at-
skaņoja sen plauktos noliktās pla-
tes, lentas un kasetes. Par šādu 
iespēju liels paldies Gunāram Lai-
cānam, kurš atvēlēja savus arvien 
vēl dzīvos un skanošos rekvizītus. 
Varēja aplūkot arī dažādus senos 
mūzikas instrumentus un bērnu 
gatavotus instrumentus.

Bērni kopā ar vecākiem ra-
došajā darbnīcā gatavoja vēja 
zvanus Dundagas Mākslas un mū-
zikas skolotājas Sandras Dadzes 
un bijušās skolas audzēknes Kris-
tianas Dadzes vadībā, kā arī lēja 
vaska sveces Zviedriņu ģimenes 
sveču darbnīcā.

Pasākumu saldināja mūsu 
mājražotāji ar dažādiem gardu-
miem.

Uz tikšanos nākamā gada Le-
ģendu naktī!

Smaida Šnikvalde

Leģendu nakts Dundagā 

Mācību  gads  nosaka  noteiktu 
ritmu  lielai  daļai  novada  iedzī-
votāju.  Noteiktā  ritmā  strādā  arī 
Dundagas  vidusskolas  saime.  Pa-
stāvīgi mācību darbā iesaistīti 300 
skolēni,  kas  kopā  ar  skolotājiem 
apgūst  mācību  saturu.  Zīmīgi, ka 
pašvaldības stipendijas par labu 
mācību darbu saņem vairāk nekā 
puse vidusskolēnu – 24 jaunieši. Tie 
ir jaunieši, kuru mācību sasniegumi 
ir novērtēti ar vismaz 7,5 ballēm. 
Ar starpnovadu olimpiādi angļu 
valodā sācies mācību priekšmetu 
olimpiāžu laiks, kad skolēniem ir ie-
spēja apliecināt savas zināšanas un 
prasmes jau komplicētāku mācību 
uzdevumu risināšanā. Vidussko-
lēniem sākusies zinātniski pētnie-
cisko darbu izstrāde. Bez mācību 
darba skolēni apgūst zināšanas un 
prasmes arī interešu izglītības no-
darbībās, kas notiek ārpus mācību 
stundām. Šogad 1.–4. klašu sko-
lēniem ir iespēja iesaistīties jaunā 
sporta interešu izglītības program-
mā “Futbols”. Jau otro gadu skolā 
tiek aktualizēta daudzos gados 
uzkrātā Dundagas vidusskolas vēs-
ture. Ir izveidota ekspozīcija, kas 
jau rosinājusi vairāku klašu skolē-
nu interesi par skolas vēsturi. Šajā 
mācību gadā paredzēts pētīt doku-
mentālos materiālus par bijušajiem 
skolotājiem. 

Skola iesaistījusies vairākos 
projektos. Tiek īstenoti divi Eiropas 
Sociālā fonda projekti – “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionā-
lās izglītības iestādēs”, kurā tiek 
īstenotas karjeras informācijas un 
konsultāciju aktivitātes visām klašu 
grupām, un projekts “Atbalsts izglī-
tojamo individuālo kompetenču at-
tīstībai”, kurā 1.–6. klašu skolēniem 
tiek veicināta interese par zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātnēm 

un matemātiku. Skolēni šīs inte-
reses attīsta vairākos dabaszinību 
pulciņos, kā arī pulciņā “Lasītāju 
forums”. Šajā projektā sākumskolas 
audzēkņi saņem arī logopēda un 
pedagoga palīga atbalstu.

Eiropas Komisijas izglītības prog-
rammas “ERASMUS+” trīs projektos 
– “Baltijas jūras forums – integrācija, 
izmantojot sabiedrības pamatvēr-
tības”, “Eiropas koki Eiropas laik-
apstākļos “ un “Eiropas partnerība 
STEM izglītībā” – ir iespēja kontaktē-
ties ar dažādu ES valstu skolēniem, 
dalīties savā starpā ar pieredzi, at-
tīstīt svešvalodu lietošanas prasmes. 

Arī Dundagas vidusskolas skolē-
ni iniciatīvā “Latvijas skolas soma” 
atbilstoši saturiskajām jomām 
“Latvijas valstiskuma attīstības un 
saglabāšanas liecības”, “Latvijas 
kultūras vērtības un kultūras laik-
metīgās izpausmes”, “Zinātnes un 
inovāciju attīstība Latvijā” un “Lat-
vijas daba un kultūrainava” apgūt 
vērtīgo, kas radīts Latvijā. Dažādu 
klašu skolēni ir noskatījušies kon-
certprogrammas, piedalījušies mu-
zeju nodarbībās, iepazinuši jaunā-
kos inženierzinātņu un informācijas 
tehnoloģiju sasniegumus. 

Skolēnu izaugsmē ieinteresē-
ti visi. Jo tas ir pamats viņu un arī 
Latvijas nākotnei. Skolotāji nemi-
tīgi pilnveido savas profesionālās 
prasmes ikdienas darbā, dialogā ar 
kolēģiem, sazinoties ar skolēnu ve-
cākiem, līdzdarbojoties profesionā-
lās pilnveides semināros un kursos. 
Skolēnu vecāki sadarbībā ar skolas 
padomi un saziņā ar skolotājiem un 
klašu audzinātājiem iepazīst skolas 
ikdienu un specifiku, savukārt sko-
lēni – apgūst pasaules daudzveidī-
bu. Būsim kopā nākotnei!

Dinārs Neifelds, 
izglītības speciālists

Dundagas pirmsskolas  izglītī-
bas  iestāde  “Kurzemīte”  arī  šo-
gad  turpina  darboties  ekoskolu 
programmā.  Kopumā  šis  ir  jau 
piektais  gads,  bet  starptautisko 
Zaļo karogu iestāde saņēma tre-
šo reizi. 

“NĒ vienreiz lietojamai plast-
masai!” saucas šī gada ekoskolu 
Rīcības dienu akcija, kas norisinā-
jās visā Latvijā no 29. oktobra līdz 
4. novembrim. 

Šajā nedēļā “Kurzemītes” au-
dzēkņi izzinošās nodarbībās iepa-
zina plastmasas īpašības un pie-
lietojumu, meklēja alternatīvas 
vienreiz lietojamās plastmasas iz-
mantošanai, gatavoja brošūras un 
plakātus, kuros atklāja, kā rīkoties 

gudri un dabai draudzīgi, bet no-
slēgumā iepazīstināja un izglītoja 
dundadzniekus par ļoti svarīgu 
tēmu – plastmasas piesārņojums.

Ekoskolu Rīcības dienu kampa-
ņa ir starptautiska iniciatīva, kurā 
Latvijas skolas piedalās jau septīto 
gadu, uzrunājot ne tikai skolu ko-
lektīvus, bet arī ģimenes, vietējos 
iedzīvotājus un pašvaldības. Rīcī-
bas dienu noslēgumā notiks kon-
kurss starp skolām. Veiksmīgāko 
un radošāko iniciatīvu autori, kā 
arī aktīvākie kampaņas populari-
zētāji saņems balvas no ekoskolu 
Rīcības dienu atbalstītājiem. 

Mācību gada turpinājumā 
pirmsskolnieki izzinās tēmu “Sko-
las vide un apkārtne”. Viņi do-

sies dabā iepazīt dzīvības formu 
daudzveidību un nozīmi. Dabā 
iespējams ne tikai novērtēt tās 
skaistumu, bet arī labāk saskatīt 
un izprast problēmas, ko rada 
cilvēku nepārdomāta darbība, 
kā tā ietekmē vidi ap mums. Pats 
galvenais – tas palīdz rast ilgtspē-
jīgus risinājumus, lai mazinātu 
vai vismaz vietējā līmenī – mūsu 
skolā un apkārtnē – problēmas 
novērstu. 

Paldies bērniem, audzinātā-
jām un vecākiem, kuri iesaistās, 
līdzdarbojas un atbalsta ekosko-
las kustību Dundagas novadā! 

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste
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Baznīcas torņa gailis – 
kultūras piemineklis  Turpinās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā, II kārta”

PROJEKTI

SEB bankas darba laiks 
No 5. novembra SEB bankas Talsu filiāle strādā:
v  pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.30;
v  trešdienās no plkst. 9 līdz 17;
v  piektdienās no plkst. 9 līdz 15.
Pārējās darba dienās filiālē strādājošie darbinieki apkalpos 

klientus attālināti, atbildot uz zvaniem un e-pasta vēstulēm, kā arī 
sniedzot video konsultācijas.

Iepriekš piesakoties, klienti varēs saņemt konsultācijas pie 
konkrētajā filiālē strādājošā darījumu vadītāja vai dzīvības ap-
drošināšanas speciālista gan klātienē, gan attālināti jebkurā dar-
ba dienā.

Lai  vienkāršotu  pieteikšanos 
dienestam Zemessardzē un veici-
nātu atgriezenisko saikni ar iedzī-
votājiem, darbu  sācis  Zemessar-
dzes vienotais diennakts tālrunis 
1811.

“Mēs apzināmies, ka ne 
vienmēr iedzīvotājiem ir iespēja 
atbraukt līdz tuvākajam Zemes-
sardzes bataljonam, lai iegūtu 
sev interesējošo informāciju par 
dienestu Zemessardzē  un uzreiz 
saņemtu atbildes. Vienota pie-
teikšanās tālruņa līnijas izveide 
ir lieliska iespēja efektīvi sniegt 
informāciju Latvijas pilsoņiem, 
kuri vēlas dot savu pienesumu 
mūsu valsts aizsardzībā,” ar gan-
darījumu uzsver Zemessardzes 
komandieris brigādes ģenerālis 
Ainārs Ozoliņš. “Mums ir, ko pie-
dāvāt ikvienam Latvijas pilsonim 
neatkarīgi no viņa dzīvesvietas 
un līdzšinējās pieredzes, tāpēc 
aicinām Latvijas pilsoņus aktīvi 
izmanot šo iespēju, zvanīt un gūt 
izsmeļošu informāciju par iespē-
jām, ko sniedz Zemessardze,” ai-
cina komandieris. 

Zemessardze ir lielākā Na-
cionālo bruņoto spēku struktū-
ra un teritoriālās aizsardzības 
pamats. Zemessardzē uzņem 
Latvijas pilsoņus, kuri sasnie-

guši 18 gadu vecumu, bet nav 
vecāki par 55 gadiem. Informā-
cija par prasībām uzņemšanai 
Zemessardzē atrodama mā-
jaslapas www.zs.mil.lv sadaļā 
“Prasības uzņemšanai Zemes-
sardzē”.

Zemessardze dod iespēju Lat-
vijas pilsoņiem brīvprātīgi kalpot 
savai valstij, rūpēties par tās dro-
šību un aizsardzību. Zemessardze 
ir izaicinājums ikvienam pilnvei-
dot sevi, iegūt jaunas zināšanas, 
organizēti un saturīgi pavadīt brī-
vo laiku, iepazīt jaunus draugus 
un domubiedrus, veicināt savas 
pašapziņas izaugsmi, kopīgi dar-
boties vienotā komandā Latvijā 
un ārvalstīs.

Pārliecība par tautas pašaiz-
sardzības organizācijas nepiecie-
šamību radās 1991. gada barikāžu 
dienās. Šo gadu laikā Zemessar-
dze ir izveidojusies par skaitliski 
lielāko Nacionālo bruņoto spēku 
struktūru un valsts aizsardzības 
pamatu. Zemessardze dod iespē-
ju Latvijas Republikas pilsoņiem 
brīvprātīgi kalpot savai valstij.

Video par dienestu Zemes-
sardzē: https://youtu.be/jMcn-
pL8Fskk.

Uzzini vairāk par pieteikšanos 
Zemessardzē! Zvani 1811!

Zemessardzei izveidots  
vienotais pieteikšanās  
tālruņa numurs – 1811 

No  2018.  gada  25.  oktobra 
Dundagas  luterāņu baznīcas tor-
ņa  vējrādis  –  gailis  –  ir  iekļauts 
Valsts  aizsargājamo  kultūras 
pieminekļu  sarakstā  kā  vietējās 
nozīmes  mākslas  piemineklis  ar 
valsts aizsardzības Nr.9099.

1998. gada Dundagas pagas-
ta ziņās Nr.36, Nr.42 lasāms, ka 
1998. gada 27. februāra naktī 
spēcīga vēja brāzma norāva gaili 
no Dundagas luterāņu baznīcas 
torņa. Pat tērauda stienis nespēja 
turēties pretī vējam un laika zoba 
pieskārienam.

Gailis baznīcas tornī atradās 
kopš 1897. gada, kad iepriekšējā 
zemā torņa vietā uzbūvēja slaido 
torni. Krītot gailis un pie tā esošās 
metāla konstrukcijas guva stiprus 
bojājumus. Tās vajadzēja atjau-
not, bet gaili izgatavot no jauna. 

Lai baznīcas torni un gaili atjau-
notu, Dundagas evaņģēliski lute-
riskā draudze uzsāka ziedojumu 
vākšanu, kas ilga nepilnus piecus 
mēnešus. 

No jauna izgatavoto gaili baz-
nīcas tornī pacēla 21. augustā, un 
kopumā tā izgatavošana un uzstā-
dīšana izmaksāja 330 latus.

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Jau  iepriekš  vēstīts,  ka 
2018.  gada  21.  martā  SIA  “Zie-
meļkurzeme”  ar  Centrālo  finan-
šu un  līgumu aģentūru noslēdza 
līgumu  par  Eiropas  Savienības 
Kohēzijas  fonda  līdzfinansējumu 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstībai Dundagas novada Dun-
dagā.

Atbilstoši iepirkuma proce-
dūras “Kanalizācijas un ūdensap-
gādes tīklu paplašināšana Dun-
dagā” rezultātiem 2018. gada 
31. jūlijā ar SIA “Ostas celtnieks” 
tika noslēgts līgums par būvdar-
bu veikšanu, savukārt atbilstoši 

iepirkuma procedūras “Būvuz-
raudzības pakalpojumi projektā 
“Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Dundagā, II kārta”” 
rezultātiem 2018. gada 21. augus-
tā ar SIA “Firma L4” tika noslēgts 
līgums par būvuzraudzību minē-
tajā objektā.

Autoruzraudzības pakalpoju-
mu atbilstoši 2018. gada 26. sep-
tembrī noslēgtajam līgumam no-
drošinās SIA “Ekolat”.

Projekta “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Dundagā, II 
kārta” mērķis ir attīstīt un uzlabot 
ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas pakalpojumu kvalitāti un 
nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 
vienlaikus uzlabojot vides kvalitāti 
un nodrošinot iedzīvotājus ar nor-
matīvu prasībām atbilstošu dzera-
mo ūdeni. Projektā tiks realizēta 
jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 
3,19 km garumā, jauna kanalizā-
cijas spiedvada izbūve 0,81 km 
garumā, trīs jaunu kanalizācijas 
sūkņu staciju izbūve un jauna 
ūdensvada tīkla izbūve 1,1 km 
garumā, nodrošinot, ka izbūvēto 
kanalizācijas tīklu varēs izmantot 
208 iedzīvotāji, bet ūdensvada 
tīklu 64 iedzīvotāji.

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Projekti, kas šobrīd tiek realizēti

v Realizēts projekts “Peld-
vietas  labiekārtošana  pie  Balož
ezera” (projekta Nr. 1708AL17
A019.2203000005), kura mērķis 
bija uzlabot Dundagas iedzīvotāju 
dzīves vidi, labiekārtojot pludmali 
pie Baložezera. Ezerā tika izpļauti 
ūdensaugi, norakta krasta aug-
snes virskārta un tās vietā uzbērta 
smilts. Krastā ir uzstādīti labie-
kārtojuma elementi: trīs galdi ar 
soliem, āra tualete, pārģērbšanās 
kabīne, dekoratīva koka sieniņa 
atkritumu tvertnei. Pie ugunskura 
vietas novietoti divi soli un atkri-
tumu urna. Darbus veica IK “Jūr-
malnieki AI”.

Projekta kopējās izmaksas ir 

8165,12 EUR, no kurām 7348,61 
EUR ir publiskais finansējums 
(Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai finansējums).

Pašvaldība par saviem līdzek-
ļiem veica peldvietai piegulošās 
teritorijas uzkopšanu un uguns-
kura vietas izveidi.

v Pabeigti darbi pro-
jektā “Skvēra  pie  luterāņu 
baznīcas  Dundagā  labiekār-
tošana” (projekta Nr.1708AL17
A019.2203000007), kura mērķis 

bija uzlabot Dundagas iedzīvotāju 
dzīves vidi, labiekārtojot skvēru 
pie luterāņu baznīcas Dundagā. 
Tagad šeit ir nobruģēts laukums, 
ir ierīkots zāliens un apstādījumi, 
uzstādīti labiekārtojuma elementi 
– seši soliņi, divas atkritumu ur-
nas un četri apgaismojuma stabi. 
Darbus veica SIA “KALVAS”.

Projekta kopējās izmaksas ir 
31 523,25 EUR, no kurām publis-
kais finansējums ir 28 370,92 EUR 
(Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai finansējums), 
pašvaldības līdzfinansējums – 
3152,33 EUR. 

v Projekta “Kolkas lībiskā un 
zemūdens  mantojuma  sinerģija 
ar  vēstures  un  kultūras  apriti” 
mērķis ir novadam raksturīgā lī-
biešu nemateriālā kultūras man-
tojuma saglabāšana un populari-
zēšana un pieejamības vietējam 
zemūdens mantojumam veicinā-
šana, izveidojot daudzfunkcionālu 
Lībiešu saieta namu un zemūdens 
mantojuma eksponēšanas vietu. 
Lībiešu saieta nama būvniecība 
ir pabeigta, un pašlaik projektā 
“Ziemeļkurzemes kultūrvēsturis-
kā un dabas mantojuma sagla-
bāšana, eksponēšana un tūrisma 
piedāvājuma attīstība” notiek 
saieta nama aprīkojuma iegāde 
un uzstādīšana. Projekta kopējās 
izmaksas ir 449 648,69 EUR, no 
kurām publiskais finansējums ir 
359 999,98 EUR (Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonda finansē-
jums), bet pašvaldības līdzfinan-
sējums ir 89 648,71 EUR. Projekts 
jāīsteno līdz 2018. gada 21. no-
vembrim.

v Projekta “Dabu  un  vidi 
saudzējoša  tūrisma  veicināšana 
Kolkas  piekrastē” mērķis ir sa-
glabāt dabas vērtības un vides 
resursus Kolkas piekrastē, izvei-
dojot informatīvu videi draudzīga 
dabas tūrisma infrastruktūru Kol-
kā. Ēkas būvniecība ir pabeigta, 
un šobrīd tiek risināti jautājumi 
ar ēkas pieņemšanu ekspluatā-
cijā. Projekta kopējās izmaksas ir 
179 999,96 EUR, no kurām pub-

liskais finansējums ir 161 999,96 
EUR (Eiropas Jūrlietu un zivsaim-
niecības fonda finansējums), 
pašvaldības līdzfinansējums – 
18 000,00 EUR. Projekts jāīsteno 
līdz 2018. gada 18. decembrim.

v Projekta “Ziemeļkurzemes 
kultūrvēsturiskā  un  dabas  man-
tojuma  saglabāšana,  eksponē-
šana  un  tūrisma  piedāvājuma 
attīstība” mērķis ir saglabāt, aiz-
sargāt un attīstīt nozīmīgus kultū-
ras un dabas mantojuma objektus 
Ziemeļkurzemē, vienlaikus radot 
priekšnoteikumus tūrisma plūs-
mas pieaugumam Ziemeļkurze-
mē. Dundagas novada pašvaldība 
ir projekta partneris, kas, izman-
tojot projekta līdzfinansējumu, 
iegādāsies un izvietos aprīkojumu 
topošajā Lībiešu saieta namā Kol-
kā, kā arī veiks Dundagas pils telpu 
pārbūvi. Dundagas novada paš-
valdības kā projekta sadarbības 
partnera projekta daļas izdevumi 
ir plānoti 588 235,30 EUR apmē-
rā, no kuriem 491 558,83 EUR ir 
Eiropas Reģionālās attīstības fon-
da un valsts budžeta finansējums, 
bet pašvaldības finansējums ir 
96 676,47 EUR. Projekts jāīsteno 
līdz 2020. gada 1. martam.

v Projekta “Kurzeme visiem” 
mērķis ir palielināt Kurzemes re-
ģionā ģimeniskai videi pietuvinā-
tu un sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu pieejamību dzīves-
vietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. Dundagas novada paš-

valdība ir projekta sadarbības 
partneris. Projekta kopējās izmak-
sas ir 6 285 281,00 EUR, no ku-
riem 5 342 488,85 EUR ir Eiropas 
Sociālā fonda līdzfinansējums, 
valsts budžeta līdzfinansējums ir 
942 792,15 EUR. Projekts jāīsteno 
līdz 2022. gada 31. decembrim.

v Projekta “Mazo etnokultū-
ras  reģionu attīstīšana un popu-
larizēšana  par  tūrisma  galamēr-
ķi – UNESCO  tūrisms” mērķis ir 
radīt tūrisma produktu, kurā ir 
iesaistīti četri nelieli etnisko kul-
tūru reģioni. Dundagas novada 
pašvaldība ir projekta sadarbī-
bas partneris. Projekta kopējais 
budžets ir 1 123 547,00 EUR, no 
tiem 955 014,95 EUR ir Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda fi-
nansējums. Projekts jāīsteno līdz 
2020. gada 29. februārim.

v Projekta “Video  Guard” 
mērķis ir uzlabot sabiedrisko 
drošību, izvietojot video novē-
rošanas kameras uz pašvaldības 
ceļiem. Dundagas novada pašval-
dība ir projekta sadarbības part-
neris. Projekta kopējais budžets 
ir 588 760,83 EUR, no tiem 500 
446,69 EUR ir Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda finansējums. 
Projekts jāīsteno līdz 2019. gada 
30. novembrim.

Inga Grietēna,
Dundagas novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas 
nodaļas

projektu vadītāja

Īstenoti projekti
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Futbols
2018. gada 27. oktobrī Kolkas 

futbola komanda piedalījās Talsu 
halles kausa izcīņā zāles futbolā. 
Kopā piedalījās 10 komandas no 
Mērsraga, Sabiles, Laidzes, Vents-
pils, Valdemārpils un Talsiem. 
Kolkas futbola komanda izcīnīja 
3. vietu. Komandā spēlēja Janeks 
Bite, Oskars Ašeradens, Toms 
Tindenovskis, Jānis Golašinskis, 
Madars Burnevics, Kristers Soja, 
Henrijs Bordjugs, Mairis Kehers, 
Edgars Uerts, Uģis Birkhans.

Madars Burnevics

Jauno šahistu pirmās cīņas

Šahisti atsāk cīņas
Abonementa biļetes “Talsu 
autotransporta” autobusos 

No 22. oktobra visos AS “Talsu autotransports” reģionālajos maršru-
tos varēs iegādāties abonementa biļetes, tādējādi samazinot viena brau-
ciena izmaksas. Pārvadātājs modernizē abonementa biļešu pakalpojumu, 
ieviešot elektroniskas abonementa kartes, un paplašina abonementa bi-
ļešu klāstu.

Abonementa biļetes varēs izmantot visos AS “Talsu autotransports” ap-
kalpotajos 26 reģionālajos maršrutos. Līdz šim abonementa biļetes darbo-
jās tikai maršrutā Talsi–Rīga. Pārvadātājs piedāvā gan laika, gan braucienu 
skaita abonementus. 10 braucienu, 20 braucienu un 40 braucienu abone-
menta biļetēm ir attiecīgi 10%, 15% un 20% atlaide. Savukārt 5 dienu abo-
nementa biļetes braucieniem vienā vai abos virzienos – 15% atlaide, bet 
7 dienu braucieniem abos virzienos – 20% atlaide. 20% atlaidi piemēros 
arī mēneša abonementa biļetei darba dienām vienā vai abos virzienos un 
mēneša abonementa biļetei visām mēneša dienām abos virzienos. Studen-
tiem paredzēta mēneša abonementa biļete divām nedēļas dienām abos 
virzienos ar 15% atlaidi.

Braucienus varēs reģistrēt, izmantojot elektronisku abonementa karti. 
Elektroniskās abonementa kartes iegāde ir vienreizēja, un tās maksa ir 2 
eiro. Abonementa biļešu cena veidojas no braucienu skaita vai dienu skaita, 
braukšanas biļetes maksas un piemērotās atlaides. Elektroniskā abonemen-
ta karte ikreiz ir papildināma ar abonementa biļetēm. Iedzīvotāji maksā elek-
troniskās abonementa kartes un abonementa biļešu cenu priekšapmaksas 
veidā pirms sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanas.

 Abonementa biļetes un elektroniskās abonementa kartes var iegādā-
ties AS “Talsu autotransports” birojā Stendes ielā 5, Talsos, pirmdienās no 
plkst. 13 līdz 17.30, trešdienās no plkst. 9 līdz 12 un ceturtdienās no plkst. 
13 līdz 17, pirms tam iepriekš zvanot uz tālruņa numuru 27843229 un vie-
nojoties par tikšanās laiku.

Papildu informācijai par abonementa biļešu izmantošanas kārtību un 
cenām aicinām sazināties ar AS “Talsu autotransports”, rakstot uz e-pas-
ta adresi parvadajumi@autotransports.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 
27843229.

Inese Krūmiņa, 
VSIA Autotransporta direkcijas sabiedrisko attiecību vadītāja

AS “Talsu autotransports” apkalpotie reģionālas nozīmes maršruti
Maršruta nosaukums Maršruta numurs
Rīga–Pūre–Talsi–Valdemārpils–Dundaga 7041
Kuldīga–Talsi 7509
Ventspils–Talsi 7511
Liepāja–Talsi 7512
Rīga–Roja–Talsi 7947
Rīga–Talsi 7951
Rīga–Stende–Talsi 7990
Talsu AO–Pastende–Poliklīnika–Zvirgzdi–Talsu AO 3200
Talsi–Strazde–Jaunpagasts–Krūziņi–Talsi 5121
Talsi–Strazde–Jaunpagasts–Talsi 5122
Talsi–Dundaga–Vīdale–Kolka 5385
Talsi–Upesgrīva–Roja 6401
Talsi–Ģibzde 6402
Talsi–Upesgrīva–Mērsrags–Talsi 6405
Talsi–Mērsrags 6406
Talsi–Balgale 6407
Talsi–Roja–Upesgrīva–Talsi 6408

Talsi–Vandzene–Valdemārpils 6409

Talsi–Lubezere–Jaunciems–Talsi 6412
Talsi–Roja 6413
Talsi–Sabile 6414
Talsi–Sabile–Abavciems–Talsi 6416
Talsi–Tiņģere 6422
Talsi–Vandzene–Nogale 6434
Talsi–Dundaga–Vīdale 6435
Talsi–Dundaga 6438

Ikviens no mums ir atkritumu radītājs. Vēlamies iedzīvotājiem atgādināt 
par nepieciešamību noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. Lai ra-
dītie atkritumi neietekmētu mūsu dzīves kvalitāti, tie ir jāapsaimnieko atbilstoši 
vides aizsardzības prasībām. Ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dunda-
gas novadā nodarbojas SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejū-
ra””. Lai iesaistītos atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ikvienam atkritumu 
radītājam vai valdītājam neatkarīgi no tā, vai tā ir juridiska vai fiziska persona, 
ir jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju (SIA “AAS Piejūra”). Līgumu 
par atkritumu apsaimniekošanu var noslēgt Talsos A. Lerha-Puškaiša ielā 6. Ar 
pakalpojuma sniedzēju var sazināties, zvanot pa tālruni 63123306. 

Vēršam uzmanību, ka, nenoslēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu 
vai pārkāpjot Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 24. novembra sais-
tošos noteikumus Nr.23 “Par atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā”, 
atkritumu radītājam vai valdītājam var tikt piemērota administratīvā atbildība.

Aicinām par visu neskaidro jautāt un informēt, zvanot uz mūsu tālruņiem 
26437575 vai 20273535, kā arī nākt tikties pieņemšanas laikā Pils ielā 5, 
Dundagā, pirmdienās no plkst. 14 līdz 17 un trešdienās no plkst. 9 līdz 12. 
Anonimitāte garantēta.

Jānis Skujiņš, Pašvaldības policijas vadītājs

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ

Bērnu  komandu  sacensības 
šahā  “Rumbas  kauss”  5.  un    6. 
ok tobrī  Kuldīgā  pulcēja  28  ko-
mandas no  Latvijas,  Lietuvas un 
Igaunijas. Dalībnieku vidū bija arī 
mūsu izlase “Dundagas torņi”.

Tradicionālās komandu sacen-
sības (komandā spēlē četri zēni 
un viena meitene) ir augstākās 
raudzes turnīrs bērniem līdz 12 
gadu vecumam. Par līmeni un arī 
popularitāti liecina tas, ka uz Latvi-
ju godkārīgos nolūkos brauc mūsu 
tuvākie kaimiņi, kas arī šoreiz deg-
vielu nebija tērējuši velti, – lietuvie-

ši ieguva pirmo vietu, igauņi – otro.
Mūsējo spēle raksturojama 

ar vārdiem “dalītas jūtas”. Zinā-
mā mērā vājāk par savām spējām 
nospēlēja visi, pat Emīls Grīnerts, 
kura rezultāts pie 1. galdiņa – 5 
punkti no 7 iespējamiem – nekādi 
nav nosaucams par sliktu. Gluži 
otrādi, visā šo sacensību vēsturē 
neviens dundadznieks tik daudz 
punktu nav guvis. Šoreiz tomēr 
statistikas rādītāji ir nedaudz la-
bāki par parādīto spēli. Jā, Emīlam 
pēc turnīra ir 27 reitinga punktu 
pieaugums, pieveikti spēcīgāki 

pretinieki un dalīta 5.–7. vieta 
starp pirmajiem galdiņiem,  taču 
daudz ko izbojāja steigas izraisīta 
paviršība. Arī pēdējā kārtā, kad 
muļķīgs zaudējums liedza Emīlam 
ielauzties pirmajā trijniekā starp 
visu 28 komandu līderiem. Tas 
gan būtu bijis panākums! 

Neprasme pilnvērtīgi izman-
tot apdomas laiku – 25 minūtes 
partijai – joprojām ir nopietns 
klupšanas akmens visiem mūsu 
jaunajiem šahistiem. Ingars Blum-
bergs pie 2. galdiņa un Ernests 
Brikainis pie 3. galdiņa izcīnīja pa 
trim panākumiem katrs, kas arī 
nav peļami, tomēr arī viņiem pun-
ktu raža varēja būt lielāka. Ernests 
Šmēdiņš vairākās partijās ieguva 
labas, pat uzvarētas pozīcijas, bet 
tad viena kļūda visu izbojāja. Iz-
nākumā puspunkts pie 4. galdiņa, 
kas neatspoguļo puiša īsto varēju-
mu. Tas pats sakāms par Annu Re-
beku Irbi, kura šoreiz palika tukšā. 
Cīņas spara mūsējiem gan netrū-
ka līdz pašām sacensību beigām. 

Dundagas komanda ierindojās 
26. vietā. Tagad jāgatavojas nā-
kamajām sacensībām, cenšoties 
novērst katram savas nepilnības. 
Īpaši nopietns darbs priekšā šaha 
pulciņa jaunpienācējiem.

Alnis Auziņš, 
šaha pulciņa vadītājs

“Dundagas torņu” komanda sākusi maču ar limbažniekiem. 
Skolotājs Alnis Auziņš vēro audzēkņu spēli.  
No kreisās: Emīls Grīnerts, Ingars Blumbergs,  
Ernests Brikainis, Ernests Šmēdiņš un Anna Rebeka Irbe. 

Rudens  brīvlaika  pārbaudes 
turnīrs  šahā  24.  oktobrī  Kuldīgā 
bija pirmās sacensības vairākiem 
mūsu  šahistiem.  Pie  melnbalta-
jiem  galdiņiem  sacentās  skolēni 
no  Kuldīgas,  Liepājas,  Ventspils 
un Dundagas.

Sacensības notika divās plūs-
mās – 23 dalībnieki mērojās spē-
kiem iesācēju grupā, 28 – IV sporta 
klašu grupā. Mūsu vidusskolas šaha 
pulciņā šajā mācību gadā ir daudz 
jaunu audzēkņu. Jāizmanto katra 
iespēja pieradināt jaunpienācējus 
pie sacensību gaisotnes, un Kuldī-
gas turnīrs bija laba izdevība.

Iesācēju grupā tikai diviem 
dundadzniekiem bija lielāka sa-
censību pieredze, un abi arī izcīnī-
ja augstas vietas. Kārlis Beidiņš ar 
4,5 punktiem no 7 iespējamiem 
ieguva 6. vietu, savukārt Kristers 

Šulcs ar 5,5 punktiem ieguva 
2. vietu, diplomu un izpildīja IV 
sporta klases normu. Valteram 
Napskim 3 punkti un 17. vieta.

Kā klājās mūsu debitantiem 
jeb, citiem vārdiem, šahistiem, kuri 
tikko apguvuši gājienus un reizēm 
jauc arī tos? Visi turējās varonīgi un 
guva pirmos punktus mūžā. Saman-
tai Petrovicai un Rovenai Onufrijču-
kai pa 1,5 punktam, Rasai Ratkevi-
čai un Katrīnai Sārai Kristiņai pa 2,5 
punktiem, Hannai Marijai Kristiņai 
3 punkti, bet Feliksam un Jēkabam 
Zvaniem katram pa 4 punktiem. Jē-
kabam šāds sasniegums deva aug-
sto 7. vietu, turklāt daudz netrūka, 
ka pēdējā kārtā viņš būtu atņēmis 
skolas biedram Kristeram punktu 
un kāroto IV sporta klases normu. 
Tā tikai turpināt!

Spēcīgāko grupā dundadznie-

kus pārstāvēja zēnu kvartets. La-
bāk veicās Ernestiem – Brikainis 
ar 4,5 punktiem ieņēma 8. vietu, 
Edgars ar 4 punktiem 11. vietu. Rū-
dolfam Dambergam 2,5 punkti un 
21. vieta, Vilim Čoderam par pus-
punktu mazāk un 25. vieta. Vilim 
gan mierinājums – izdevās uzveikt 
lielmeistares Danas Reiznieces-
Ozolas meitu Helēnu. Kaut ko tādu 
var piedzīvot varbūt reizi mūžā.

Jāpiebilst, ka mūsējo pulks 
Kuldīgā būtu bijis vēl kuplāks, ja 
ne brīvdienu cirstie robi. Protams, 
brīvlaikā ir jāapmeklē vecmāmi-
ņas un vectētiņi ārpus Dundagas. 
Pavisam labi ir, ja vecmāmiņas un 
vectētiņi ar saviem dārgumiem 
uzspēlē šahu. Ļoti ceru, ka man 
tas vēl priekšā.

Alnis Auziņš, 
vidusskolas šaha pulciņa vadītājs
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NOTIKUMU 
KALENDĀRS

v 14. novembrī – “Sasildi sevi 
un Latviju!”. Brīvā laika pavadī-
šanas centra jaunieši ciemosies 
PII “Kurzemīte” un kopā ar bēr-
niem gatavos apsveikumu valsts 
svētkos.

v 16. novembrī – valsts svētku 
diena Brīvā laika pavadīšanas 
centrā Dundagā.

v 20. novembrī plkst. 13 –  
novada tūrisma uzņēmēju tikša-
nās Dundagas pils mazajā zālē.  

v 22. novembrī plkst. 17 –  
tikšanās ar profesoru Anatoliju 
Danilānu un rakstnieku, pasau-
les apceļotāju Pēteri Strubergu 
Dundagas centrālajā bibliotēkā. 

v 24. novembrī plkst. 13 – atpū-
tas vakars Kolkas tautas namā. 
Ielūdz pensionāru apvienība “Sar-
ma”. Par mūziku gādās Tukuma 
muzikanti.

v No 12. līdz 30. novembrim 
– Tukuma Mākslas muzeja 
izstāde “Ak, svētā Lestene!”. 
Izstāde stāsta par Lestenes baz-
nīcas iekārtas likteni un cilvēkiem, 
notikumiem. Baznīcas interjera 
sendienu fotogrāfijas uzbur vīziju 
par kādreizējo baznīcas iekštel-
pu bagātību un greznību, kā arī 
atspoguļo dramatiski vēsturiskos 
notikumus. Dundagas centrālajā 
bibliotēkā 

v Līdz 30. novembrim – austo 
segu izstāde “Kurzemes segas” 
Dundagas centrālajā bibliotēkā. 

v 1. decembrī plkst. 15 – filma 
“100 gadi esības vējos” Dunda-
gas pilī. 

v 7. decembrī plkst. 17 – svētku 
egles iedegšana Dundagas pils 
pagalmā. 

Vairāk informācijas 
par pasākumiem un izmaiņām 

vietnes www.dundaga.lv sadaļā 
“Notikumu kalendārs”. 

1. decembrī plkst. 15 Dunda-
gas pilī demonstrēs dokumentā-
lo filmu “100 gadi esības vējos”. 
Viena  no  divpadsmit  filmas  va-
ronēm  ir  arī  kolceniece  Fanija 
Budovska. 

Dokumentālā filma “100 gadi 
esības vējos” ir pilsoniskā iniciatī-
va, kas veltīta Latvijas valsts liela-
jai jubilejai – simtgadei. 

Īstenojot filmas koncepciju, 
tika plaši aktivizēta sabiedrība, 
katrs iesaistītais atcerējās kādas 
Latvijas stāsta nianses gan no 
valsts sākuma gadiem, gan no 
dzīves modernajā šodienā. Lat-
vijas ļaudis, daudzas nevalstiskās 
organizācijas, biedrības, novadu 

un pilsētu pašvaldības atbalstī-
ja filmas tapšanu, ieteica idejas, 
palīdzēja ar filmēšanas grupas iz-
mitināšanu, ar transportu – vārdu 
sakot, bija līdzdalīgi, veidojot stās-
tu par Latvijas valsts vienaudžiem.  

Dokumentējot valsts vienau-
džu dzīvesstāstus, atklātas laik-
meta zīmes, kas rāda tautas vēs-
turisko un sociālo atmiņu pirmās 
simtgades laikā.

Kopumā par filmas 16 varo-
ņiem nofilmētais materiāls ir gan-
drīz 200 stundu liels.

Montāžas režisore Gunta Ikere: 
“Materiāla noskatīšanās, izvērtē-
šana, saskaņošana ar literāro sce-
nāriju un montāža aizņēma gan-
drīz pusgadu. Sākotnēji iegrimu 
pārdomās, vai spēšu, bet, noskato-
ties visu materiālu, mani uzrunāja 
un arī pārsteidza filmas varoņu 
spēja un mācēšana dzīvot laikam 
līdzi. Tie ir cilvēki ar lielu pašcie-
ņu, ar prasmi būt vajadzīgiem, ne-
meklējot un nedomājot par slavu. 
Literārā scenārija uzstādījums ir 
realizējies – “gars un nots” ir iek-
šā. Būtībā tas ir aicinājums godāt 
katra cilvēka dzīves vērtību valsts 
attīstības kontekstā. Dokumentā-
lās filmas varoņi ir unikāli Latvijas 
vēstures situācijā. Valsts vienau-
dži. Vienīgie. Mūsējie.” 

Filma ir teju trīs gadu garumā. 
Filmas radošā grupa 

Dundagā izrādīs filmu 
“100 gadi esības vējos”

Palīdzēsim ugunsgrēkā 
cietušai ģimenei! 

Iepazīstam “Zemi pie 
divām jūrām” caur skaņu, 
garšu, valodu un krāsu

No 2019. gada 1. janvāra  
SIA “Dundagas Veselības centrs”  

nebūs pieejami zobārstniecības pakalpojumi.

Piedāvā zobārsta prakses vietu, informācija pa tālruni 25656165. 

Talsu  Galvenā  bibliotēka  par 
godu  Latvijas  simtgadei  uzsāka 
pasākumu  ciklu  “Dižojas  kaimiņu 
novadi”.  2016. gadā ar Talsu no-
vada iedzīvotājiem tikās Mērsraga 
novads, 2017. gadā par sevi stāstīja 
rojenieki. Šogad pienāca kārta Dun-
dagas novadam. Pasākumu organi-
zēja Dundagas bibliotēka ar daudzu 
kolēģu atbalstu, un visi kopā mēs uz 
Talsiem vedām mūsu puses skanīgo 
valodu, bagātīgās krāsas, jūras šal-
koņu un produktu bagātīgo garšu.

Mūsu puse ir īpaša ar to, ka 
tiešām ģeogrāfiski un izsenis esam 
zeme pie divām jūrām, ar mežu ba-
gātību, ar zemes arāju un zvejnieku 
smagā darbā rūdīto raksturu. Mūsu 
puses teikās, nostāstos savijušies 
kopā vēsturiskais ar mītisko, doku-
mentāli pierādāmi fakti ar pasaku 
cienīgiem motīviem. 

Pasākumā, neklātienes ceļo-
jumā, iepazinām mūsu lielākos 
apskates objektus, novada vēsturi 
un šodienas aktivitātes, ieklausījā-
mies Dundagas izloksnē un lībiešu 
valodā. Ļāvāmies mirkļu skaistu-
mam mazo, graciozo “Pērlīšu” de-
jotāju priekšnesumā, pils pagalmā 
baudījām domu un sajūtu vēstules 
mūzikas un jauniešu dejas ritmos. 
Savukārt Slīteres mežos ikvienu var 
ievilināt mazās kuplastītes, spri-
ganās vāverītes. Jūrmala šīs puses 
cilvēkiem ilgu laiku bija slēgta mili-
tārā zona, bet tagad varam pilnībā 
izbaudīt nesteidzīgu vasaras atpūtu 
jūras malā, kad raisās interesantas, 
nesteidzīgas un humora pilnas sa-
runas. Un ja gadās būt Kolkasragā, 
kad tur sapulcējušās Kolkas koklē-

tājas, tad tā ir patiesa bauda dzir-
dei un sirdij. Vēl jāpaspēj piestāt 
Dundagas pilī, lai apskatītu mūsu 
mazo mākslinieku veidotos krāsai-
nos, atraktīvos darbus. Pēc filmas 
noskatīšanās par to, kā tiek kūpi-
nātas butes un cepti sklandrauši, 
mutē, gribot negribot, saskrien sie-
kalas. Dundagas novadā top gardas 
lietas, un par to talsenieki varēja 
pārliecināties mūsu garšu degus-
tācijas galdā, kurā piedāvājām El-
mas Zadiņas ceptos sklandraušus, 
Māras Šleineres sieto kazas sieru, 
Dundagas pienotavas produkciju 
(jaunais produkts “Smēriņš” izpel-
nījās lielu atzinību) un Kolkā gata-
votās šprotes.

Paldies visiem atbalstītājiem un 
palīgiem, īpaši Regīnai Rūmniecei, 
Daigai Muželovskai, Ilzei Pirvitei un 
Mārītei Jurčai! Paldies Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolai, īpaši 
deju pedagoģēm Dacei Treinovskai 
un Dainai Miķelsonei un viņu de-
jotājām, mākslas pedagoģēm Da-
cei Čoderai un Sandrai Dadzei un 
viņu jaunajiem māksliniekiem par 
skaisto grāmatiņu izstādi! Paldies 
arī Kolkas koklētājām pedagoģes 
Dzintras Tauniņas vadībā!

Labās, mīļās lietas, domas un 
sapņus gribas saņemt plaukstās un 
sasildīt, pielikt pie auss un no jauna 
ieklausīties. Kā gliemežvāka šalkās. 
Un gliemežvākā labās domas un 
sapņi pārvēršas pērlēs. Dundagas 
novadā ir daudz mazu un lielu pēr-
ļu. Novēlu tās atrast ikvienam no 
mums!

Ruta Emerberga, 
Dundagas bibliotēkas vadītāja 

4.  novembrī  plkst.  15.55 
ugunsdzēsēji  glābēji  steidzās  uz 
Dundagas novadu, kur bija izcēlies 
ugunsgrēks Kolkas pagasta Mazir-
bē.  Notikuma  vietā  tika  konsta-
tēts, ka ar atklātu liesmu deg dzī-
vojamā māja 200 m2 platībā. 

Ugunsgrēka dēļ bez pajumtes 
ir palikuši seši “Ķirškalnu” mājas 
iedzīvotāji. Divdesmit gadu garu-
mā izlolotā māja ir nodegusi pilnī-
bā. Sadegusi ir visa iedzīve, izglābt 
nav izdevies gandrīz neko. Sadegu-
ši arī dokumenti un medikamenti. 

Cietušos jau apmeklējusi Dun-
dagas novada pašvaldības izpilddi-
rektore Janita Valtere un Sociālā 
dienesta darbinieki, lai vienotos 
par pirmo nepieciešamo palīdzību 
– pirmās nepieciešamības precēm 
ģimenei un mācību piederumiem 
skolēniem. Tāpat cietušie tika in-
formēti par iespēju saņemt palī-
dzību, ko nosaka Dundagas nova-
da pašvaldības saistošie noteikumi 

“Par palīdzības sniegšanu ārkārtas 
situācijās”. Tajos paredzēts šādos 
gadījumos izmaksāt naudas pabal-
stu līdz 300 eiro apmērā vienam 
cietušajam. Tika izstāstīts arī par 
citām palīdzības saņemšanas ie-
spējām.

Tā kā sadeguši gan personu 
apliecinošie dokumenti, gan ban-
kas kartes un telefoni, šobrīd cie-
tušajiem visnepieciešamākais ir 
pārtika, higiēnas preces, apģērbs, 
mēbeles, sadzīves tehnika un sa-
dzīves priekšmeti. 

Par  palīdzības  sniegšanu  lū-
gums sazināties ar Veroniku Mil-
leri, zvanot pa tālruni 20283578.   

Pagaidām ģimene ir patvē-
rusies pie kaimiņiem, bet dome 
lems par dzīvojamās platības no-
drošināšanu. Tāpat cietušajiem ir 
iespēja nepieciešamības gadījumā 
vērsties pie psihologa. 

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

“Mūsu 
Latvijai 100!” 

16.novembrī  
pulksten 11

Kolkas pamatskolas 
zālē koncerts 

 

ar Kolkas pamatskolas 
audzēkņu priekšnesumiem.

 
Aicinām Kolkas iedzīvotājus 

atbalstīt akciju “Cimdotā 
Latvija”, atnesot uz skolu 

rakstainus dūraiņus, lai va-
ram sagaidīt svētkus košās 

un siltās krāsās.

Svinēsim svētkus kopā!


