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Gūt var dodot, gūt var ņemot,
dodot gūtais neatņemams
Šis gads aizritējis Latvijas simtgades zīmē. Tik daudz notikumu
par godu Latvijas dzimšanas dienai! Bet arī Dundagas novadam
šis bijis notikumiem, pasākumiem,
darbiem un nozīmīgiem cilvēkiem
(jā, tieši cilvēkiem!) bagāts gads.
Gan piedaloties kopīgajos Latvijas
simtgades svētku pasākumos, gan
tepat novadā svinot, daudzinot,
godinot, atceroties, veidojot, lepojoties… Vietējo cilvēku stāstiem un
darbiem piepildīts gads.
Neko negribas īpaši izcelt, tāpat
aizmirst, bet notikumu tik daudz,
ka grūti izšķirties un izvērtēt, kurš
nozīmīgāks, kurš ne. Daudzas lietas
novadā šogad radušās no jauna, vairāki novada ļaudis intervēti presē,
filmēti TV raidījumos, runājuši radio
raidījumos, saņēmuši nozīmīgus apbalvojumus un iemūžināti pat kinolentēs. Viņu tik tiešām ir daudz!
Gads sākās zīmīgi – 4. janvārī
tika pārrauts Zēņu dīķa aizsprosts,
un viss dīķa ūdens aiztecēja uz jūru,
paverot skatam interesantu ainu.
Tikpat strauji aizritējis gads novadā,
paverot skatam padarīto.
Protams, piedalījāmies šī gada
nozīmīgākajā simtgades pasākumā
– Dziesmu un deju svētkos. Latvijas
simtgades svinības kuplinājām ar
Skalndraušu festivālu Latvijas goda
apļa pasākumu saimē. Godinājām
novadniekus – gan tos, kuri šobrīd
daudzina novada vārdu ārpus tā robežām, gan valsts svētkos tos, kuru
devums nozīmīgs novadā.

Šogad novadā vairāki jauni un pirmreizēji notikumi
Dundagas dīķī uzstādīta izgaismota strūklaka, izveidota Baložu

ezera peldvieta Pācē, jaunu veidolu ieguvis skvērs pie Dundagas luterāņu baznīcas un Dundagas pils
pagalms. Dundagā tapušas astoņas
krāšņas puķu dobes, bet skolas stadionā uzstādīta skeitparka rampa.
Kolkā no jauna uzcelta Pastnieku
ēka, kur turpmāk kops un sargās
lībisko mantojumu, un uzbūvēts
jauns, labiekārtots stāvlaukums.
Latvijas svētkos viens no aug-

Latvijas pirmā simtgade nosvinēta. Katrs to izjuta citādāk, taču ikviens, kurš piedalījās šī gada simtgades norisēs, ir atstājis savu nospiedumu simtgades notikumu kalendārā. Vienalga, vai to ierakstījis Latvijas, novada vai savas dzimtas un ģimenes vēsturē, pēc gadiem noteikti
atcerēsies – tas bija toreiz, kad svinējām Latvijai 100!
Turpinām rakstīt savas valsts, novada un ģimenes vēsturi arī
2019. gadā! Ko tajā ierakstīsim, ko atstāsim nākamajām paaudzēm,
tas mūsu pašu ziņā.
Šobrīd jau esam gada baltāko svētku gaidās. Lai
tas, kas svarīgs Ziemassvētkos – mīlestība, vēlme
dot un palīdzēt citiem, nav tikai vienu dienu, bet
saglabājas arī ikdienā. Lai šajās dienās šaubas
jūsu sirdīs tiek aizstātas ar cerību un piedošanu.
Lai Ziemassvētku miers un siltums ienāk
jūsu mājās, iet no durvīm uz durvīm, no
sirds uz sirdi!
Dundagas novada pašvaldība

stākajiem valsts karogiem plīvoja
arī Dundagas TV tornī, bet Valsts
sociālās aprūpes centrā “Dundaga”
viesojās Valsts prezidenta kundze
Iveta Vējone un sveica seniorus ar

Bostonas un Londonas latviešu
skolās tapušiem apsveikumiem.
Pavasarī Dundagā notika pirmais novada jauniešu forums, bet
Kolkas koklētāji viesojās Latvijas
vēstniecībā Maskavā.
Šogad vairākkārt diskutējām
par vēja parkiem – tiem būt vai nebūt Dundagas novadā. Spriedām,
vai piekrastes ciemos cilvēks var
sadzīvot ar biotopu.
Dundagas luterāņu baznīcas
torņa gailis un Slīteres bāka šogad
iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, bet lībiešu
kultūrtelpa Nacionālā nemateriālā
kultūras mantojuma sarakstā.

Mūs atpazīst,
ievēro, cildina
Joprojām apmeklētākā vieta
ne vien novadā, bet visā Latvijā ir
Kolkasrags, kas šogad piedzīvojis rekordlielu apmeklētāju skaitu. Te sagaidīts arī Latvijas simtās dzimšanas

dienas rīta saullēkts un visa gada
garumā notikuši dažādi sabiedriski
pasākumi.
Mūsu novadu iepazīst Slīteres
ceļotāju dienās, Muzeju nakts pasākumos Kubalu skolā, Leģendu naktī
Dundagas pilī, Jūras svētkos Kolkā,
starptautiskajā mākslas plenērā
“Līvzeme” Mazirbē u.c.
Mūsu novada skolēniem ir izcili
sasniegumi gan mācību olimpiādēs
un valsts konkursos, gan profesionālās ievirzes izglītībā un interešu
izglītībā mākslā, mūzikā un sportā.
Godalgotas vietas skatuves runas
konkursos, mākslas skolas audzēkņu darbi ir Taivānā un Baltijas skolēnu mākslas izstādē, grāmatu ilustrācijās, kalendāros!
Mazie dundadznieki bērnudārzā “Kurzemīte” izcili zina un prot
dzīvot dabai draudzīgi, to viņi jau
piekto gadu apgūst ekoskolā.
Novadā joprojām populāri ir
volejbols, šahs, pludiņmakšķerēšana un futbols.
Šogad īpaši cieņā celtas rokdarbu prasmes. Darinātas celaines,
lībiešu aubes, godināts tautastērps.
Izadīti Vīdales mājvietu nosaukumi.

Kurš gan cits, ja ne mūsu pašu
cilvēki to visu izdomājuši un paveikuši.
Vairāki par paveikto saņēmuši
apbalvojumus, intervēti presē un radio, par mūsējiem uzņemtas filmas!
Baibas Šuvcānes grāmata
“Lībiešu krasts. No Ovīšiem līdz
Melnsilam” saņēmusi Egona Līva
piemiņas balvu “Krasta ļaudis” nominācijā – labākais oriģinālliteratūras prozas darbs latviešu valodā.
Nupat, 1. decembrī, Dundagā izrādīta filma “100 gadi esības
vējos”, kurā viena no varonēm ir
kolciniece Fanija Budovska. Viņu
intervējis arī žurnāls “Ieva”. Šogad
vairāki raksti par mūsu novadniekiem publicēti žurnālā “Ir”. Žurnālā
“Una” bija intervija ar “Lielā Kristapa” balvu ieguvušās dokumentālās
filmas “Vīrietis un dālijas” galveno
varoni Dzintaru Bumbieri.
“Latvijas Radio 1” izskanēja
Dundagas Brīvības ielas stāsts, un
turpinās stāstu sērija par novada
kultūrvēsturiskas nozīmes vietām
raidījumā “Latvijas pērles”.
Mūsējie televīzijā cīnījās gan par
labākā “Lauku sētas” dalībnieka titulu, gan īstās Latvijas saimnieces godu.
Starp 18 kultūras zīmes “Latviskais mantojums” nominantiem divi
ir mūsu novadnieki, kuri sargā, kopj
un uztur latvisko mantojumu.
Cik gan bagāti esam! Mums ir
ar ko lepoties! Notikumi, vietas un
cilvēki dara mūsu novadu stipru, atpazīstamu un godājamu!
Gandarījums par padarīto ir
kopības prieks, sapratne, palīdzība
un atbalsts, mirdzums acīs un kluss
paldies par sagādātajām emocijām
gan no tiem, ar ko šo darbu kopā
darām, gan no tiem, kam to darām.
Ikviens, kurš līdzdarbojies kāda notikuma tapšanā un bijis klāt tā norisē, ir apliecinājums – ieguldītais
darbs ir bijis vērts un vajadzīgs.
Paldies visiem, kuri domā,
dara, veido Dundagas novadu
skaistāku, bagātāku, radošāku un
pozitīvām emocijām piepildītu.
Novēlu Dundagas novadam
tikpat talantīgus, radošus, sportiskus, strādīgus un atsaucīgus cilvēkus arī nākamajā – 2019. gadā!
Par visu, kas novadā svarīgs, informējiet un lasiet “Dundadzniekā”,
www.dundaga.lv, www.facebook.
com/DundagasNovads.
Inguna Pekmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Rudenī svinam svētkus mūsu mazulīšiem

DOMES ZIŅAS
23. novembrī domes
sēdē deputāti nolēma
v Atlikt divu jautājumu izskatīšanu, kas saistīti ar nekustamā īpašumā “Vecpeļauši” zemes vienības
daļas lietošanas mērķa un apbūves
tiesību noteikšanu, līdz iedzīvotāju
sanāksmes rezultātu apkopošanai.
v Apstiprināt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“Piejūra”” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
aprēķinu un noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Dundagas novada administratīvajā
teritorijā.
v Piešķirt finansējumu Centrālās administrācijas Attīstības
un plānošanas nodaļas projektu
vadītājas atlaišanas pabalsta 70%
apmērā no vidējās mēneša izpeļņas izmaksai.
v Veikt topogrāfisko uzmērīšanu nekustamajam īpašumam
“E. Dinsberga iela 1”.
v Atsavināt rakstiskā izsolē
nekustamo īpašumu “Upes iela 5”.
v Noteikt nekustamā īpašuma “Čakstes 2”, (platība – 2,1 ha)
nomas tiesību izsoles sākumcenu
40,00 eiro/ha gadā bez PVN.
v Slēgt līgumu par gājēju tilta
uz Kalnadārzu projektēšanu.
Atļaut izlietot 1161,60 eiro
ēkas Pils ielā 5-1 otrā stāva projekta aktualizācijas izmaksām.
v Ierosināt atsavināt nekustamo īpašumu “Ozollapas – Pāce
tilts” par 12,00 eiro.
v Atcelt Dundagas novada domes 2015. gada 23. aprīļa lēmumu
Nr.71 (prot. Nr.4., 8.§) “Dundagas
Kultūras pils sniegtie maksas pakalpojumi” un apstiprināt maksas
pakalpojumus “Dundagas Kultūras
pils sniegtie maksas pakalpojumi”
ar 2019. gada 1. janvāri.
v Piešķirt nekustamajam īpa-

šumam nosaukumu “Ādas bāze”.
v Iznomāt pašvaldības īpašumus “Ievlejas 14” 0,06 ha platībā
un “Ievlejas 24” 0,06 ha platībā.
v Precizēt pašvaldības ceļu garumus Kolkas pagastā.
v Uzsākt nekustamā īpašuma
“Ievlejas 19” atsavināšanas procesu.
v Atlikt lēmuma pieņemšanu
par apbūves tiesībām SIA “Luux
Trans” līdz skaidrojuma saņemšanai no Finanšu ministrijas.
v Izdarīt grozījumus Dundagas
novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā
– atbrīvot no darba komisijā Baibu
Dūdu un Regīnu Rūmnieci.
v Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Roņsalas”, paredzot piekļuves
iespēju jaunveidojamām zemes
vienībām.
v Atlikt jautājuma izskatīšanu
par grozījumiem Dundagas novada domes 22.06.2018. sēdes lēmumā Nr.156 “Par apbūves tiesību
līguma slēgšanu” līdz skaidrojuma
saņemšanai par apbūves tiesību
piešķiršanas kārtību no Finanšu
ministrijas.
v Piešķirt palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā septiņām
personām un slēgt līgumus par
īres tiesībām nekustamajā īpašumā “Skolotāju māja 2”.
v Apstiprināt traktora “MTZ–
80L”, reģistrācijas Nr.T3660LC, izsoles rezultātus.
Inguna Pekmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēžu lēmumi, protokoli
un audioieraksti pieejami
http://www.dundaga.lv/lv/
pasvaldiba/sedes/

Komiteju un domes sēdes
DECEMBRĪ
14.12.
14.12.
21.12.
27.12.

plkst. 9.00
plkst. 12.00
plkst. 10.00
plkst. 10.00

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Finanšu komitejas sēde
DOMES SĒDE
Komiteju un domes sēžu audio ieraksti klausāmi
www.dundaga.lv/lv/pasvaldiba/sedes/

Nākamgad atkritumu izvešana kļūs dārgāka
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” vēstuli par atkritumu apsaimniekošanas tarifu 2019. gadā.
Tā kā nākamajā gadā mainās dabas resursu nodokļa likme, mainās
arī atkritumu apsaimniekošanas tarifs. No nākamā gada 1. janvāra par
kubikmetra atkritumu izvešanu būs jāmaksā 10,61 eiro līdzšinējo 9,78
eiro vietā.
Pašvaldība joprojām aicina iedzīvotājus noslēgt līgumus par atkritumu izvešanu un atgādina, ka Pašvaldības policija kontrolē, vai iedzīvotāji iesaistās pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanā,
nepiesārņo dabu un neizmet atkritumus tiem neparedzētās vietās.
Par šādiem atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem var uzlikt naudas sodu, sākot ar 70 eiro.
Inguna Pekmane, sabiedrisko attiecību speciāliste

Viens zelta stars no zvaigžņu spieta
Mums katram tieši sirdī krīt,
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
Kur Ziemassvētku brīnums mīt...
Gaišus Ziemassvētkus un darbīgu Jauno gadu!
Deputāts Māris Napskis

2018. gada 20. oktobrī novada saimē tika uzņemti 2017. gadā
dzimušie bērniņi – 37 mazulīši:
19 zēni un 18 meitenītes.
Sudraba karotīte ir kļuvusi

par piederības simbolu Dundagas
novadam. Šo piederības simbolu
ar gravējumu “Mazais dundadznieks” saņēma 29 mazie dundadznieki, savukārt sudraba karotīti ar

gravējumu “Mazais kolcinieks” saņēma 8 mazie kolcinieki.
Rita Langmane,
Dundagas novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

PROJEKTI

Kolkas stāvlaukums ir gatavs!
16. novembrī, Latvijas valsts
proklamēšanas 100. gadadienas
priekšvakarā, oficiāli tika nodots
ekspluatācijā Dundagas novada
pašvaldībai piederošais labiekārtotais stāvlaukums valsts reģionālā autoceļa P131 malā iepretim Kolkas luterāņu baznīcai, līdz
ar to ir sekmīgi noslēdzies EJZF
līdzfinansētais projekts “Dabu un
vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē”.
Stāvlaukuma būvdarbi tika
uzsākti 2018. gada 5. jūnijā, un
tos veica SIA “Pretpils” no Valdgales. Projekta kopējās izmaksas
ir 204 269,65 eiro, no kurām publiskais finansējums ir 161 999,96
eiro (Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums),
Dundagas novada pašvaldības
līdzfinansējums – 42 269,69 eiro.
Būvprojekta autors ir SIA “RI pārvaldnieks” no Kandavas.
Pirmās idejas un vīzijas par
iespēju izbūvēt šādu objektu radās jau 2016. gada pavasarī, kad
Kolkas pagasta pārvalde sadarbībā ar kolēģiem Dundagas novada
Attīstības nodaļā saskatīja arī reālas finansiālas iespējas projekta
realizācijai. Rezultāts ir labiekārtots stāvlaukums 36 automašīnām, tajā skaitā divas stāvvietas
invalīdu transportlīdzekļiem un
divas stāvvietas elektromobiļiem
ar uzlādes staciju divu elektromobiļu vienlaicīgai uzlādei (ar
“Mode3 Type2” pieslēgumu), kas

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

stāvlaukumos visā Ziemeļkurzemē ir reta tehnoloģiska inovācija.
Ir atsevišķas stāvvietas diviem lieliem autobusiem, nojume ar divām labiekārtotām tualetēm, tai
skaitā cilvēkiem ar kustību traucējumiem, brīvi lietojama ūdens
ņemšanas vieta, neliels bērnu rotaļlaukums, galdi, soli, atkritumu
urnas, velosipēdu turētāji un citi
praktiskas un estētiskas nozīmes
labiekārtojuma elementi. Diennakts tumšajā laikā laukums ir
apgaismots.
Projektēšanas un būvdarbu
laikā īpaša vērība tika pievērsta
teritorijā esošo īpaši aizsargājamo

biotopu – mežaino piejūras kāpu
un ar lakstaugiem klātu pelēko
kāpu – saglabāšanai.
Ļoti ceru, ka stāvlaukuma aprīkojums netiks zagts, demolēts
un bojāts un šis labiekārtotais Kolkas stūrītis kalpos mums visiem –
gan Kolkas viesiem, gan arī mums
pašiem ilgi un labi! Tā kā būvdarbi
tika veikti ar Eiropas Savienības
fondu līdzfinansējumu, stāvlaukums ir bezmaksas.
Kārtības un drošības uzturēšanas nolūkā stāvlaukumā uzstādīta
videonovērošana.
Aldis Pinkens,
Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs

Īstenots projekts “Kubalu skolas-muzeja
pasākumu nodrošināšana”
Īstenots projekts “Kubalu skolas-muzeja publisko pasākumu
nodrošināšana” (projekta Nr.1808-AL17-A019.2203-000007),
kura mērķis bija informēt sabiedrību par Kubalu skolas-muzeja krātuvēs esošajiem vēstures
materiāliem. Šim nolūkam ir iegādāts projektors, kas turpmāk
nodrošinās iespēju interaktīvā

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

veidā parādīt muzejā esošās vēstures bagātības.
Projekta kopējās izmaksas ir 656,84 eiro, no kurām
591,16 eiro ir publiskais finansē-

jums (Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai finansējums). Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 65,68 eiro.
Inga Grietēna
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Gudrs, vēl gudrāks
6. novembrī Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi
Nikola Ansberga, Līva Bērzkalne,
Paula Mazistaba un Roberts Ludeviks Ziemeļkurzemes reģiona
mūzikas skolu solfedžo konkursā
Talsos ieguva 3. vietu.
Mūzikas skolā bez instrumentu
spēles audzēkņiem ir jāapgūst arī
teorijas priekšmeti – solfedžo un
mūzikas literatūra, kas lielai daļai
audzēkņu šķiet grūti un sarežģīti.

Šoreiz Talsu Mūzikas skolas skolotāja Inta Udodova, kas ir arī solfedžo darba burtnīcu autore, bija
noorganizējusi solfedžo konkursu
“Gudrs, vēl gudrāks” mūzikas skolu
vidējo klašu audzēkņiem. Dalībnieki atzina, ka bijis interesanti. Katrā
no piecām kārtām mūsu audzēkņiem gadījies pa vienam jautājumam, uz kuru atbilde piemirsusies.
Rezultātā mums ir trešā vieta un
jauna vērtīga pieredze.

Kamēr konkursa dalībnieki
atbildēja uz jautājumiem, Talsu
Mūzikas skolas citā klasē audzēknes Krista Kučere, Inese Rozenberga un Krista Ludevika kopā
ar Ventspils Mūzikas skolas kori
piedalījās mēģinājumā, lai 2. decembrī Ventspils Livonijas ordeņa
pilī priecētu klausītājus Adventes
koncertā “Atver…”, kur kopā ar viņām muzicēs arī ģitārists Kaspars
Zemītis.
Inga Šmēdiņa,
DMMS solfedžo skolotāja,
Mūzikas nodaļas vadītāja
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Sirds siltuma un prieka
piepildīta nedēļa Latvijai

Tūrisma uzņēmēju tikšanās

20. novembrī Dundagas novada Tūrisma informācijas centra
(TIC) vadītāja Alanda Pūliņa pulcināja vienkopus vietējos tūrisma uzņēmējus, lai atskatītos uz šosezon
paveikto, pārrunātu nākamgad iecerēto un ieklausītos, kā Dundagas
novadu redz no malas.
Tikšanās ievadā Alanda Pūliņa
iezīmēja TIC darbības galvenās jomas, un tās ir informācijas ievietošana dažādos sociālajos tīklos, ceļvežu sagatavošana, dažādu norādes
zīmju sagatavošana, gatavošanās un
piedalīšanās nozīmīgos pasākumos,
tādos kā starptautiskā tūrisma izstāde “Balttour” un Slīteres ceļotāju
dienas, un, protams, centra viesu
apkalpošana.       Jaunā Kolkas Lībiešu saieta nama vadītāja Ilze Iesalniece-Brukinga pastāstīja par nama
iecerēm, kuru galvenais mērķis ir
popularizēt un saglabāt lībisko mantojumu.
Savukārt biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vadītāja
Gunta Abaja stāstīja par Eiropas Savienības Jūrlietu un zivsaimniecības
fondā pieejamo projektu finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam piekrastē, kas paredzēts sabiedriskām
aktivitātēm un vides sakārtošanai ar
dabai draudzīgiem risinājumiem, kā
arī kultūras mantojuma saglabāšanai. Plānots, ka pieteikumus projek-

tu konkursā varēs iesniegt nākamā
gada sākumā.
Sanāksmes turpinājumā vairāki novada tūrisma uzņēmēji dalījās
savā darba pieredzē. Dundagas eksotisko dzīvnieku parka saimniece
Evita Laukšteine par apmeklētāju
trūkumu nesūdzas, bet viņai joprojām ir daudz ideju, kā parku paplašināt, padarīt interesantāku un
papildināt ar jauniem iemītniekiem,
piemēram, zebru un ķenguru, kas
atceļos no Igaunijas.
Mūsu pusē ar tūrismu nodarbojas ne tikai vietējie uzņēmēji.
Rīdzinieks Jānis Dambergs Mazirbē
uzbūvējis brīvdienu mājas, kur atpūšas gan paša ģimene, gan tiek gaidīti
viesi. Viņa skats no malas tikšanās
gaitā raisīja vairākas spraigas diskusijas. Kā Dundagas novadam sevi
prezentēt un salikt pareizos akcentus, lai cilvēkiem uz šejieni gribētos
braukt? Mūsu novada tūrisma atslēgas punkti ir Dundagas pils, Kolkas rags, Slīteres nacionālais parks,
Lībiešu krasts. Jānis Dambergs ierosināja, ka to visu vajadzētu apvienot
zem vienota saukļa, tāpat viņš aicināja, popularizējot tūrisma iespējas
novadā, vairāk izmantot mūsdienu
tehnoloģijas. Būtu jādomā arī par
iespējām, kā piesaistīt tūristus gada
tumšajā un aukstajā periodā.
Jānis Dambītis no SIA “Kolkas-

rags” priecājās, ka tāds tūristu pieplūdums kā šovasar nav bijis nekad
agrāk, tomēr jāatzīst, ka tik lielam
cilvēku pieplūdumam piekrastē nemaz neesam gatavi. Būtu jādomā
gan par iespējām, kur šiem cilvēkiem nakšņot, gan par to, kā viņus
nodarbināt, lai pie mums viņi pavadītu vairākas dienas.
Dabas aizsardzības pārvaldes
speciāliste Andra Ratkeviča ieskicēja
2019. gada Slīteres ceļotāju dienu
norisi. Šogad jaunums būs Atvērto
kafejnīcu dienas. Šī ideja aizgūta no
Igaunijas, kur šādas dienas veiksmīgi notiek jau vairākus gadus.
Atvērto kafejnīcu dienās aicināts
piedalīties ikviens, kurš ir gatavs apmeklētājus pacienāt ar savās mājās
gatavotu ēdienu. Pastāstīt, ar ko šis
ēdiens ir īpašs, piemēram, tā ir īpaša
ģimenes recepte, ir interesantas sastāvdaļas u.tml.
Noslēgumā TIC vadītāja Alanda
Pūliņa rezumēja, ka Dundagas novada tūrisma uzņēmējiem vairāk jādomā, kā vasarā viesus ilgāk šeit noturēt un kā viņus atvilināt aukstajā
periodā, ko viņiem ziemā piedāvāt.
Tūrisma centram jāveido kompleksie piedāvājumi nedēļu nogalēm
un jākļūst redzamākiem sociālajos
tīklos.
Inguna Pekmane, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Mūsu tūrisma uzņēmēji saņēmuši
kultūras zīmes “Latviskais mantojums”

Divi Dundagas novada iecienīti tūrisma objekti ir to 18 Latvija
kultūras tūrisma objektu sarakstā,
kuri 29. novembrī saņēma kultūras
zīmi “Latviskais mantojums”. Brīvdienu māja “Stūrīši-Branki” to saņēma par lībiešu sadzīves priekšmetu
saglabāšanu un ēdienu daudzināšanu, bet Pāces vilnas pārstrādes fabrika – par vilnas pārstrādes amata
uzturēšanu un daudzināšanu. Arī
Dundagas novada domes priekšsē-

dētājs Aldis Felts pasākumā sveica
mūsu novada latviskā un lībiskā
mantojuma glabātājus – brīvdienu
mājas “Stūrīši-Branki” saimnieku
Igoru Ginteru un Pāces vilnas pārstrādes saimnieku Dinu Derkevicu.
Kultūras zīme ļauj atpazīt tos
Latvijas vietējos iedzīvotājus tūrisma
uzņēmējus, kas saglabā un popularizē latvisko kultūras mantojumu,
demonstrējot to tūrismā, tādējādi
ļaujot mantojumam būt dzīvam un

iekļautam mūsdienu ikdienas dzīvē.
Šī balva ir kā pakāpiens un iespēja nemateriālā kultūras mantojuma nesējiem iekļūt Nacionālajā
nemateriālā kultūras mantojuma
sarakstā un vēlāk UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā,
līdz ar to piešķirot vietējam kultūras mantojumam nozīmi pasaules
līmenī.
Inguna Pekmane, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Svētku svinēšana sanāk prieka pilna, ja apkārt ir labi draugi un
palīdzīgas rokas. Šoreiz par sadarbību. Svētku nedēļa “Latvijai 100”
PII “Kurzemītē” aizritēja, tā teikt,
uz visiem 100. Veselu nedēļu katra diena bija mīļuma piepildīta un
priecīgu noskaņu raisoša.
Pirmdien atklājām izstādi
“Dāvana Latvijai”. Darbus izstādei
darināja bērnu un vecāku čaklās
rokas. Paldies par sadarbību!
Otrdien jau agri no rīta sagaidījām ciemiņus no Rīgas. Iluzionistu apvienība “Abrakadabra”
piepildīja bērnu sirdis ar maģiju,
prieku un jautrību visai dienai.
Trešdienas pēcpusdienā nepacietīgi pukstošām sirsniņām
bērni gaidīja savus draugus, aktīvos jauniešus no Dundagas Brīvā
laika pavadīšanas centra, lai kopā
īstenotu akciju “Cimdotā Latvija”.
Bērnu priecīgās sejas un nenogur-

dināmā vēlme darīt vēl un vēl mudināja jauniešus un Brīvā laika pavadīšanas centra meitenes Santu
un Ievu apsolīt, ka decembrī mūs
atkal apciemos, lai kopā darītu labus darbus.
Ceturtdien “Kurzemītē” smaržoja kā vislabākajā maiznīcā. Iztēlojieties, milzu bļodā rūgst ar
mīlestību iemīcīta mīkla! Katrā
grupiņā bērnu veiklie pirkstiņi no
mīklas veidoja burtiņus... Rezultāts? Smaržīgs un gards kliņģeris
– LATVIJA.
Nedēļu noslēdzām ar lustīgu dzimšanas dienas ballīti, kad
spēlējām latviešu tautas rotaļas,
dziedājām dziesmas un laidāmies
jautrās dejās. Daudz laimes, Latvija! No visas sirds tev to vēlreiz vēl
mazie dundadznieki.
Rudīte Baļķīte,
PII “Kurzemīte” vadītājas
vietniece izglītības jomā

Tikšanās ar Anatoliju Danilānu
un Pēteri Strubergu
22. novembra vakarā Dundagas bibliotēkā
notika tikšanās ar diviem ļoti erudītiem un
interesantiem kungiem
– ciemos bija ieradies
profesors, gastroenterologs Anatolijs Danilāns
un rakstnieks, pasaules
apceļotājs Pēteris Strubergs.
Apbrīnojama ir abu
kungu dzīves uztvere,
kas ietver sevī domu gaišumu, asprātību un labu
humoru, un visa pamats
ir dzīves gudrība ar pamatīgu, labu izglītību un profesionālo darbību.
Struberga kungu droši varam
dēvēt arī par drosmīgu cilvēku, jo
viņa uzdrīkstēšanās apmeklēt tik
daudzas valstis bez drosmes nav
iedomājama. Tikšanās laikā viņš
pastāstīja par savu ceļojumu uz
Papua Jaungvineju, kur pamatiedzīvotāju ciltis steidz pārspēt cita citu
krāsu dažādībā, atraktivitātē. Tur
joprojām mīt arī cilvēkēdāju ciltis,
un valstī kopumā ir ļoti augsts noziedzības līmenis. Tūristus drošības
nolūkos pavada vietējie policisti,
un, saprotams, tas viss maksā naudu.
Danilāna kunga zināšanas un
spēja runāt ļoti saprotami par sarežģītām lietām ir apbrīnas vērta.
Būtiskākās atziņas no šīs tikšanās
reizes – nevajag ilgstoši domāt sliktas domas, jo tad mēs pastiprināti

savās smadzenēs aktivizējam un
darbinām negāciju punktus. Labāk
sevī krāt visu labo. Profesors ar
smaidu teica, ka viņš esot Latvijas
cūku glābējs, jo pirms vairākiem
gadiem savās grāmatās un publikācijās uzsvēris un pierādījis, ka “speķītim nav ne vainas”. Viņš, protams,
uzsvēra arī piena un piena produktu nepieciešamību mūsu ikdienas
ēdienkartē. Produktu dažādība un
mērenība ir pats būtiskākais.
Pasākuma apmeklētājiem bija
iespēja izdevniecības “Jumava”
grāmatu galdā iegādāties Anatolija
Danilāna grāmatas un 2019. gada
kalendāru ar viņa atziņām un padomiem. Interesenti šo iespēju aktīvi
izmantoja, saņemot arī profesora
autogrāfu.
Ruta Emerberga,
Dundagas novada Centrālās
bibliotēkas vadītāja
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Tīedi
, täuž āigast (Darbīgs gads)

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos.
I. Ziedonis
Dundagas vidusskolas kolektīvs
saviem skolēniem, viņu vecākiem un
ikvienam “Dundadznieka” lasītājam novēl
gaišus, priecīgus Ziemassvētkus un
labiem darbiem un jaukiem notikumiem
bagātu jauno 2019. gadu!

Tik nemanāmi ātri pienākusi
šī gada izskaņa! Tomēr šī gada
skanējums ir bijis īpašs Līvu savienībai un tās saimei Mazirbē,
Kolkā, Ventspilī un Rīgā. Skanīgie
Līvu savienības 95. jubilejas svētki aprīlī Rīgā, Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā, skaņu un rakstu krāsās sasaucās ar Lībiešu svētkiem,
kas, kā allaž, augusta pirmajā
sestdienā notika Mazirbē. Svētki
un jubilejas ir tādēļ, lai satiktos un
priecātos par veikumu, lepotos
ar to, stāstītu par to tuviem un
tāliem ciemiņiem un laba vēlētājiem. Tikai kopā ar kuplu pulku darītāju mums ir izdevies īstenot vērienīgus projektus, starp kuriem
īpaši izceļams Mazirbes lībiešu
tautas nama jumta atjaunošanas
2. posms. Tikpat nozīmīgs, varētu pat teikt – vēsturiski svarīgs,
bija kopdarbs, sagatavojot lībiešu kultūrtelpas Ziemeļkurzemes
teritorijā saglabāšanas plānu
2019.–2023. gadam. Paldies visām iesaistītajām organizācijām
par atsaucību un sadarbību!

Līvu savienības sadarbības
partnera, biedrības “Līvõ kultūr
sidām” pieteikums “Lībiešu kultūrtelpa” 2018. gada 8. novembrī
ir iekļauts Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.
Daudzu jo daudzu lībiešu kultūrvēstures un tradīciju zinātāju
un turpinātāju ierosinājumi ir
iekļauti lībiešu kultūrtelpas saglabāšanas plānā. Lai mums visiem
aizrautīgiem darbiem bagāts laiks
ne tikai turpmākos piecos gados!
Mazirbē šovasar sprigani darbojās lībiešu bērnu un jauniešu vasaras nometne “Mierlinkizt 2018”.
Bet kā ar nākamo vasaru? Vai tiešām nākamajā vasarā – 25. jubilejas gadā – “jūras putniņiem” nāksies meklēt jaunu ligzdu?
Īpašs prieks ir par Līvu savienības Kolkas nodaļas jaunajām
mājām. Aktīvā rosība un teicamie
darbības apstākļi jaunajā Kolkas
Lībiešu saieta namā ļauj mums
visiem cerēt, ka lībiešu kultūrvēstures mantojuma saglabāšana un
tradīciju turpinājums sauks kopā

Kolkas un citus piekrastes ļaudis,
ieinteresēs tuvus un tālus ciemiņus, veidos Lībiešu krastu par vietu, kur vienmēr atgriezties.
Līvu savienība pateicas Dundagas novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu, Kolkas pagasta
pārvaldei par nedalītu atsaucību
un palīdzību dažādu pasākumu rīkošanā, Dundagas novada TIC par
informatīvo atbalstu, Dundagas
pils personālam par atsaucību,
visiem novada ļaudīm, ikvienam,
kas vēl mums labu un nāk talkā
darbos.
Lai arī nākamajā gadā mūsu
vidū valda saprašanās! Tas nav
viegli, bet tas ir svarīgi. Tad var nesavtīgi kopā darboties un pārvarēt
grūtus brīžus, spēt ieklausīties un
sadzirdēt. Tiksimies Lībiešu krastā
arī nākamajā gadā gan darbos,
gan svētkos, jo, kā teicis Kārlis
Stalte, “tiešām tādas bagātības
pasaulē vairs nav nekur!”
Ūod rikāz, rānda, seļļizt rikūzt
äb ūo mūs!
Gaišus Ziemassvētkus!

Lībiešu kultūrtelpa iekļauta Nacionālā
nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā
8. novembrī Latvijas Nacionālajā kultūras centrā Nemateriālā kultūras mantojuma padomes sēdē vērtēja nemateriālās
kultūras sarakstam pieteiktās
vērtības. Šajā gadā sarakstu papildinās ar astoņām vērtībām.
Iekļaušanai Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā 2018. gadā apstiprinātas
šādas vērtības: Gaujas plostnieku
amata prasmes (pieteicējs – biedrība “Gaujas plostnieki”), dubult
auduma šatiera segu aušana
Ziemeļvidzemē (pieteicējs – Val-

kas novada dome), Pēterburgas
ermoņiku spēlēšanas tradīcijas
(pieteicējs – biedrība “Skaņumāja”), caurspēlējamās cītaras spēle
(pieteicējs – biedrība “Skaņumāja”), knipelēšanas prasme (pieteicējs – Rīgas pilsētas pašvaldības
Kultūras un tautas mākslas centrs
“Ritums”), lībiešu kultūrtelpa
(pieteicējs – biedrība “Līvõ kultūr
sidām”), Rucavas tradicionālā
kultūrtelpa (pieteicējs – Rucavas
novada dome), Upītes kultūrtelpa (pieteicējs – biedrība “Upītes
jauniešu folkloras kopa”).

Katrs savā svētku eglē
Liksim labo domu virteni.
Prieku degsim katrā svecē,
Lai tas sirdi veldzē spirgtu.
Būsim tā, lai rīt mums būtu
Ar ko satikties, ko darīt,
Un lai ikdienības solī
Spētu atkal svētkus gaidīt.
(M. Svīķe)
Lai atnāk klusi, balti Ziemassvētki ar prieku sirdī un mieru dvēselē!
Lai jaunais 2019. gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām
dienām un priecīgiem atelpas brīžiem. Lai mūsos mājo neatlaidīga
griba saprasties, paciest un palīdzēt.
Senioru klubiņš “Sendienas”

Nemateriālā kultūras mantojuma padome, izvērtējot līdz
2018. gada 30. jūnijam iesūtītos
pieteikumus, 12. jūlija sēdē no
11 pieteikumiem atlasīja astoņus,
kuru iesniedzējiem ar ekspertu
palīdzību tika dota iespēja pieteikumus papildināt un precizēt.
8. novembra sēdē padome nemateriālā kultūras mantojuma
sarakstam izvirzīja visus astoņus
pieteikumus.
Informācija par pieteikuma
sagatavošanu, kā arī par Nemateriālā kultūras mantojuma padomi
pieejama Latvijas Nacionālā kultūras centra interneta vietnē.
Nākamo nemateriālā kultūras
mantojuma pieteikumu iesniegšanu izsludinās 2019. gada janvārī. Pieteikumu sagatavošanai tiks
dots pusgads laika.
Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu paredz izveidot
2016. gada nogalē pieņemtais
“Nemateriālā kultūras mantojuma likums”. Tas ir regulējums, ar
kura palīdzību tiek veidota nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai nepieciešamā vide un
apstākļi.
Linda Ertmane, Latvijas
Nacionālā kultūras centra
sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz viegliem sniega pārslu spārniem pār zemi nolaižas sapnis par
cilvēcību, kura apsedz visus trūkumus. Ja nebūtu šī sapņa, tad nebūtu Ziemassvētku.
(Kārlis Skalbe)
Sirds siltumu Ziemassvētkos!
Daudz saturīgi piepildītu mirkļu kopā ar labu grāmatu Jaunajā gadā!
Dundagas novada bibliotekāres

Veikals “Pienenīte”
pārcēlies uz jaunām telpām
Latvijas nākamās simtgades
gads Dundagā jau iezīmējies ar
vēsturisku notikumu. “Dundagas
piensaimnieka” veikals “Pienenīte” 20. novembrī pārcēlās uz jaunām telpām Pils ielā 1 Dundagā.
Šeit veikals būs gan vieglāk
pieejams vietējiem, gan pamanāmāks viesiem un caurbraucējiem.
Jaunās telpas ir plašākas, gaišākas un aprīkotas ar mūsdienīgām
tirdzniecības iekārtām. Turpmāk
te varēs ne vien iegādāties “Dundagas piensaimnieka” produkciju,
bet arī nobaudīt kafiju vai kādu
citu karstu dzērienu.
Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība “Dundaga” ir vecākais
ražošanas uzņēmums Dundagā –
jau ar gandrīz 100 gadu ilgu vēsturi. Divdesmit gadus to vada Guntis
Pirvits.
1927. gadā tika atklāta Dundagas 1. kopmoderniecība, ko
projektēja un ierīkoja Latvijas
piensaimniecības centrālā savienība. Pēc neatkarības atjaunošanas 1992. gadā sākās privatizācija
un vietējie zemnieki nolēma īpašumu atgūt.
1998. gadā, kad uzņēmumu
sāka vadīt Guntis Pirvits, Dundagas pienotavā ražoja tikai sviestu, biezpienu un krējumu. Tagad
pienotavas produktu klāsts ir
daudz plašāks. Dažādu veidu sieri, jogurti un citi produkti. Daudzi
pircēji pat nezina par visiem produktiem, ko ražo “Dundagas piensaimnieks”. Produktiem netiek likti klāt stabilizatori, tikai tas, bez kā
neiztikt – sāls, cukurs. Tāpēc arī to
derīguma termiņi ir tik īsi.
Viens no interesantākajiem
produktiem ir paniņu biezpiens,
ko gatavo no paniņām, kas paliek

pāri, taisot sviestu. Mīkstais siers
“Mare” ar piedevām ir mūžībā
aizgājušās Aijas Goldes ideja. Arī
uz knapsieriņu viņa pavedinājusi.
Tas ir senākais siera veids Latvijā.
Daži produkti tapuši sadarbībā
ar ārvalstu kolēģiem, piemēram,
siers “Taizelis”, kura recepte atceļojusi no Slovākijas, veidots
sadarbībā ar čehu kolēģiem. Dundagā gatavo arī cīgeru, svarīgu
Raunas zaļā siera sastāvdaļu.
Te top unikāls produkts –
“Labdaris”. Tas ir raudzēta piena
produkts ar zarnu mikrofloru atjaunojošām baktērijām. Tā autore ir zinātniece Vija Raminiece,
kas arī nu jau ir aizgājusi mūžībā.
Produkts ir roku darbs, diezgan
cimperlīgs, tam nepatīk krasa
temperatūras maiņa, tāpēc to nav
iespējams ražot rūpnieciski. Tas ieteicams pēc smagām operācijām,
cilvēkiem ar zarnu traktu problēmām, kuriem nepieciešams lietot
uzturu organisma atjaunošanai.
Un, protams, piens, kas ir citādāks
nekā citur. Tas ir nehomogenizēts,
tuvāks dabiskajam.
Paplašinoties sortimentam,
audzis arī tirdzniecību vietu tīkls.
Vispirms bija veikals Dundagā,
pēc tam Talsos, Tukumā, Ventspilī, Jūrmalā, Kauguros, Čiekurkalna
tirgū, Centrāltirgū, nu arī nesen
atvērtajā Āgenskalna tirgū.
“Dundagas piensaimnieks”
novēl saviem pircējiem arī
2019. gadā izvēlēties vietējo ražotāju produkciju, strādāt sava
novada labā, lepoties ar sava
darba augļiem un lepni nest
Dundagas vārdu pasaulē!
Sanda Krūkle,
PLPKS “Dundaga”,
Inguna Pekmane, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Ikvienam no mums svētku sajūtu dod
eglīšu mirdzums un piparkūku smarža.
Ikviens no mums ir spējīgs sagādāt prieka
un laimes mirkli otram. Tad atcerēsimies
par to pēc iespējas biežāk, jo, darot laimīgus citus, mēs arī paši kļūstam laimīgāki.
Lai labi panākumi un viss iecerētais izdodas! Novēlu baltus,
gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
R. Rūmniece, Dundagas novada SIK komitejas vadītāja
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Izadītie ciemi
Dundagas pilī apskatāma izstāde, kurā dažādās rokdarbu tehnikās veidoti Vīdales, Cirstes, Lapmežciema, Muņu un Dūmeles 194
mājvietu nosaukumi
Biedrības “Visvīdale” ideju ģeneratores Janīna Grīnvalde un Tamāra Zoltāne pastāsta, kā tapusi iecere visus ciemu māju nosaukumus
iztamborēt, izadīt un izšūt.
Tā ir vīdalnieku dāvana Latvijai
simtgadē, bet sākotnējā pamatdoma radās jau agrāk, “Dundadzniekā” lasot Ivara Abaja un Aļņa Auziņa
aprakstus par novada ciemiem. “Cik
labi, ka ir nointervēti cilvēki, kuru
dzīvesstāsti vijušies cauri dažādiem
Latvijas periodiem – no Ulmaņa
laikiem līdz pat mūsdienām. Piemēram, skolotāja Kajaka no Muņiem
zināja pastāstīt par katras mājas
iedzīvotājiem, māju nosaukumu izcelšanos. Klausoties šajos stāstos,
atklājās, cik tolaik ciemi bijuši apdzīvoti un cilvēki saliedēti,” spriež Janīna un Tamāra.
Janīna pastāsta, ka sākotnējā iecere bijusi nedaudz citādāka. Iesaistot Tamāru, tā aizvirzījusies pa citu
ceļu. Līdzīga iecere bija arī Laimai
Jurgenbergai no Dūmeles “Ziedkalniem” – viņa bija izdomājusi, ka varētu izveidot akmeņu krāvumu, kur
katrā akmenī būtu iekalts kāds Dūmeles ciema mājvietas nosaukums.
Tamāra Zoltāne saka, ka, darbojoties šajā projektā, uzzinājusi daudz
jauna un interesanta. Lai gan divdesmit gadi jau nodzīvoti Vīdalē, nav zinājusi, ka agrāk ir bijis Lapmežciems.
Aiz katra mājas nosaukuma ir
savs dzimtas stāsts, cilvēki. Šobrīd no
kādreizējām 194 mājvietām ir saglabājušās 60. Kāda atdzimst no jauna,
kādai tiek dots jauns nosaukums.
Janīna un Tamāra uzsver, cik
svarīgi bija tas, ka idejas piepildīšanā varēja iesaistīties gados vecākās kundzes, gan pielietojot savas
rokdarbu prasmes, gan atsaucot
atmiņā vietējos notikumus. Ja pašām vairs rokdarbi tik raiti nevedās,
mājvārda radīšanā iesaistīja arī mazmeitas un mazmazmeitas. Pavisam
nosaukumu veidošanā piedalījās 31
dalībniece. Par mājām stāstījuši ne
tikai esošie un bijušie ciemu iedzīvotāji, bet arī dundadznieki.
Tamāra apciemojusi visu māju
iemītniekus, aicinot viņus mājvietas nosaukumu atveidot rokdarbā.
Jo vairāk cilvēku idejai atsaucās, jo
interesantāk mājvārdu stāsts veidojās. Tamāra atzīst, ka sākotnējā iece-
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Dundadznieki braši ļaudis,
Gudru galvu dzīvē iet.
Silta sirds un čakls darbs tiem
Nav nekāds vis svešinieks.
Lę gāl piln knaš duom! Lę ruoks vēl ilg ic jūt! Lę vienādiņ
noud iekš kabat tûrtęs! Lę sîrd mīlstęb gleit! Lę iekš koulęm duk strīķę!
Siltams Ziemassvētk un frintligs Jouns gads.
Kubalu skolas-muzeja vārdā vēl Mārcis, Ieva, Solvita

Līdz Rīgai aizrunājuši!
30. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika viens no
Latvijas simtgades pasākumiem,
kurā tika aicināti piedalīties 26
labākie skatuves runas fināla konkursa laureāti, tostarp divi režisores, teātra sporta un skatuves
runas pedagoģes Vairas Kamaras
audzēkņi – Krista Ludevika no
Dundagas vidusskolas un Kārlis
Hermanis no Talsu pamatskolas.
Krista Ludevika pasākumā
uzstājās ar Viļņa Mitlera darbu
“Uz dizžpilst Rīg”. Dundagas novada pašvaldības un Kubalu skolas-muzeja vārdā Krista Latvijas

Nacionālajai bibliotēkai dāvināja
Viļņa Mitlera grāmatu “Dundznik
valad”.
Pasākuma dalībnieki tikās ar
skatuves runas konkursā izvēlēto
darbu autoriem un ekskursijā iepazina Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Šogad skolēnu skatuves runas
konkursā pavisam piedalījās 446
dalībnieki. No Talsu, Dundagas,
Rojas un Mērsraga novada tikai
divi dalībnieki – Krista un Kārlis –
iekļuva konkursa laureātu pulkā.
Inguna Pekmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Biedrība “Kurzemes NVO centrs”,
atzīmējot savu 20 gadu pastāvēšanas jubileju,
15. decembrī plkst. 15 aicina uz iedvesmas vakaru
Kuldīgas mākslas namā!

re katras mājas vārdu izadīt vai iztamborēt noteikta izmēra laukumā
neizdevās. “Sapratām, ka nevaram
to izdarīt un ka arī nevajag nekādu
standartu, rāmi. Jo darba gaitā autori vēlējās savu māju nosaukumā
parādīt mājas būtību, savu šīs vietas
izjūtu, piederību tai, pieliekot savu
attieksmi un emocijas.” Tā radās ne
tikai adījumi un tamborējumi, bet
arī izšuvumi un darbiņi dekupāžas
tehnikā. Tieši šī individuālā pieeja
piešķir katram darbiņam vienreizīgumu, parāda katras autores sirds
siltumu un vēstījumu.
Tamāra domā, ka visgrūtāk bija
to visu salikt kopā, veidojot katram
ciemam savu stendu. Tos sakārtoja
Astrīda Stārķe, Kristīne Ludevika,
Janīna Grīnvalde, Vija Krastiņa un
Santa Nagle.
Darbu sāka martā. Bija iecerēts
projektu pabeigt līdz Latvijas dzimšanas dienai, bet jau jūnijā Slīteres
ceļotāju dienās to varēja izrādīt
pirmajiem apmeklētājiem. Un Jāņu
ielīgošanas pasākumā godināja gan
tos, kas veidoja māju nosaukumus,
gan tos, kas palīdzēja praktiski tos

noformēt. Visiem iesaistītajiem
biedrība “Visvīdale” dāvināja savu
talismanu – Buratino. Kā Buratino
kļuva par biedrības talismanu? Par
to ir īpašs stāsts. To kādā no biedrības organizētajiem pasākumiem izgatavoja Ilma Enzele. Un no tā laika
tas ir klāt visos svarīgākajos “Visvīdales” notikumos.
Dāmām netrūkt ieceru arī turpmākajam darbam, lai Vīdalē būtu
interesanti, lai būtu sakopta apkārtne un cilvēkiem iespējas piedalīties
vietējās dzīves veidošanā. To, ka
vietējie iedzīvotāji iniciatīvu grupās
grib darboties, apliecina biedrības
“Visvīdale” strauji augošais biedru
skaits – nepilna gada laikā no 3 līdz
18! Tādēļ abas kundzes nesaprot,
kādēļ Dundagas novadā vairs netiek
organizēti vietējo iniciatīvu projektu
konkursi, kas dod iespēju iedzīvotājiem realizēt vajadzīgas un ilgtspējīgas idejas, kas bagātina novada kultūras un sabiedrisko dzīvi, veicina
vides sakārtošanu un priecē ne vien
vietējos, bet arī novada viesus.
Inguna Pekmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

22. decembrī pulksten 16 Kolkas tautas namā Ineta Rudzīte
Ziemsvētku programmā “Lai nepietrūkst gaismas!”

Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes! No sevis, no tā,
kas sevī. Un, kad uzmirdzēs svētku raķešu gaisma un laukumos egles, pasaules mirdzums televizorā žilbinās acis, tad ziniet un apzinieties, ka tie ir tikai mazi ārēji atspīdumi no tās nebeidzami milzīgās gaismas,
kas mūsos jau ir, mūsos pašos no sākumu sākumiem.
Gan oriģinālas Ingus Feldmaņa dziesmas, gan visiem zināmas un mīļas Ziemassvētku melodijas jums
šajos sirds siltuma svētkos izdziedās Ineta Rudzīte, bet viņai pavadījumu spēlēs akordeoniste Marita Karpa un vijolniece Laura Zimka.
“Man pašai Ziemassvētki ir mīļākie svētki jau kopš bērnības, kurus parasti svinu kopā ar savu ģimeni,
saviem mīļajiem. Manas meitas šos svētkus gaida ar nepacietību, jau sākot ar oktobri, jo zina, ka būs skaista
egle, rotājumu gatavošana, pirparkūku cepšana, dziesmas pie eglītes un, protams, dāvanas. Vēlos ar skatītājiem dalīties dāvināšanas priekā, sniedzot to, kas pašai tuvs – savas mīļākās Ziemassvētku dziesmas.”
Kad tu uzsmaidi savam tuvākajam un piedāvā viņam savu roku, kā arī ikreiz, kad tu apklusti, lai kādu
uzklausītu, iestājas tavi Ziemassvētki.
Ineta Rudzīte, Marita Karpa, Laura Zimka

Biedrība “Kurzemes NVO centrs” 20 gados ir uzkrājusi daudz iedvesmas stāstu no visdažādākajām
organizācijām Kurzemē un Latvijā. Noslēdzot savu
20. jubilejas gadu, organizācija ir radusi iespēju Kurzemes biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem, vienkārši aktīviem cilvēkiem, NVO centra draugiem un
sadarbības partneriem satikties, tīkloties, uzzināt karstākās sektora
aktualitātes finansējuma pieejamībā un vienkārši pozitīvā atmosfērā
būt kopā un priecāties!
IEDVESMAS VAKARĀ no plkst. 15 līdz 18:
v tīklošanās un draudzīgas sarunas;
v trīs fantastiski enerģisku cilvēku iedvesmas stāsti – viņi savās
dzīvesvietās, kopienās ir spējuši satricināt ierasto kārtību ar savu
pārliecību un darbu;
v iedvesmas pārlidojums pār NVO centra 20 gadu pagātni, tagadni, nākotni;
v aizkulišu sarunas par NVO sektora finansējuma iespējām –
EEZ un SIF;
v uzkodas un silti dzērieni.
No plkst. 18 līdz 19 – Kurzemes NVO centra jubilejas kūka un
apsveikumi. Pēc plkst. 19 būs iespēja turpināt kopā būšanu lieliskā
sabiedrībā un lustīgā atmosfērā.
Iedvesmā un pieredzē dalīsies:
v Vilis Brūveris. Radījis pirmo jauniešu māju Latvijā – Aizputes Ideju māju un tagad atjauno Linmeijera ēku Aizputē, projekta
https://tuesi.lv un citu iniciatīvu autors un virzītājs.
v Ieva Lāce. Sociālās uzņēmējdarbības praktiķe gan Latvijā, gan
Āfrikā. Viņa šobrīd mēģina sakustināt Sabili ar Sarades namiņa konceptu un citām radošām aktivitātēm.
v Pēteris Brīniņš. Vada biedrību “Cita abra”, kas Cīravas ūdensdzirnavās veido kultūras centru, lai attīstītu sociāli aktīvu vidi vietējiem iedzīvotājiem un ciemiņiem.
Dalību var pieteikt līdz 12. decembrim vietnē https://goo.gl/
forms/1n4nihxLECmPwK2P2!
Kurzemes biedrību un nodibinājumu iedvesmas un tīklošanās
vakaru atbalsta Kultūras ministrija.
Elīna Immere, biedrības “Kurzemes NVO centrs” valdes locekle,
tālrunis 27111252, elina@kurzemesnvo.lv
www.kurzemesnvo.lv

Dundagas Mākslas un mūzikas
skolas saime Dundagā un Kolkā sveic
gada gaišākajos svētkos – priecīgus Ziemassvētkus un radošu Jauno gadu!
Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.
(Imants Ziedonis)
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Kāzu jubilāru godināšana
2018. gads ir īpašs Latvijas vēsturē,
jo mēs svinam savas valsts simtgadi. Bet
kas būtu mūsu Latvija bez tikumiem, vērtībām, mīlestības un stiprām ģimenēm!
Dundagas novads aizsācis tradīciju
godināt pārus, kuri kopā nodzīvojuši 50,
55 un 60 gadus un svin zelta, smaragda
un dimanta kāzas.
Pasākumam pieteicās trīs pāri –
zelta kāzas svinēja Maija un Jānis Reķi,
smaragda kāzas – Marija un Gunārs
Mičuļi, dimanta kāzas – Rita un Edvīns
Zemtiņi. Pārus godināja pensionāru klubā “Sendienas”, bet Inta un Edmunds
Derkevici – jubilāru dzīvesvietā.
Mūsu lieliskajiem pāriem novēlam
labu veselību un možu garu!
Rita Langmane,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

No sirds novēlam visiem novada iedzīvotājiem ticību, cerību, mīlestību un visu vēlmju piepildījumu Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!
SIA “Līcis-93” Kolkas ceha kolektīvs

Ziemassvētku pasākums Kubalos
No 17. līdz 21. decembrim
no pulksten 9 līdz 17 Kubalu skola-muzejs gaidīs ciemos katru
interesentu, kas vēlēsies izgatavot skaistu puzuri savas mājas
izrotāšanai. Puzuri ir vieni no senākajiem saulgriežu rotājumiem,
kas greznoja katra kārtīga latvieša
māju. Puzuris tiek veidots, tajā
iekļaujot latviešu spēka zīmes, un
Marija un Gunārs Mičuļi.

Rita un Edvīns Zemtiņi.
Maija un Jānis Reķi.

Labdarības dievkalpojums
un koncerts Kolkas katoļu baznīcā

25. novembra vakarā izskanēja Kolkas katoļu draudzes rīkotais
labdarības dievkalpojums un koncerts Mazirbes ugunsnelaimē cietušās Milleru ģimenes atbalstam.
Kolkas un līvu draugs priesteris un
profesors Andris Priede aicināja
novada iedzīvotājus un viesus uz
sirsnīgu satikšanos kopīgā lūgšanā,
mūzikā un mākslā. Aicinājumam atsaucās vijolniece Madara Jauģiete,
trompetists Harijs Ločmelis, koncertmeistare Jana Zelmene, kā arī
Vincents Tabors un Taida Kalniņa.
Savas gleznas labdarības mērķim
ziedoja mākslinieces Agnija Ģērmane, Ieva Liepiņa, Silvija Meškone, Ligita Caune un Giedre Riškute.
Koncerta un Svētās Mises ievadā
klātesošos uzrunāja Kolkas katoļu
draudzes prāvests Juris Krisūns, savukārt lībiešu valoda izskanēja gan
kolcinieku iemīļotā ansambļa “Laula” priekšnesumā, gan priestera
A. Priedes evaņģēlija lasījumā.
Pēc dievkalpojuma, skanot

Tie, kas dzīvo ar cerību, redz tālāk...
Tie, kas dzīvo ar mīlestību, redz dziļāk...
Tie, kas dzīvo ar ticību, redz citādāk...

maigām vijoles skaņām, aizkustinošai trompetes melodijai un
sirsnīgām līvu dziesmām “Laulas”
izpildījumā, ieraudzījām ko brīnišķīgu – baznīcu rotāja krāšņas gleznas, kurās katrs varēja saskatīt sev
kaut ko tuvu, mīļu un pazīstamu.
Ziedu motīvi, mūžam mainīgās jūras attēlojums, regate, Mazirbes
baznīca, līvu piekrastes dabas ainavas – katrā darbā atspoguļojās
mūsu dzimtās zemes skaistums un
unikalitāte, tie pārsteidza, uzrunāja un iedvesmoja. Gleznas rosināja
lielu interesi klātesošajos, vairākas
tika pie īpašniekiem jau pavisam
drīz, daļa joprojām pieejama Kolkas
katoļu draudzē, tās iegādājamas
par ziedojumu (sīkāka informācija
pa tālruni 29793759). Visi labdarības pasākumā saziedotie līdzekļi
tiks novirzīti Milleru ģimenei, kas
postošajā ugunsgrēkā zaudēja gan
gadu gaitā pašu celtās mājas, gan
visu iedzīvi.
Mūsu vidū bija arī nesen mū-

žībā aizgājušās ilggadējās draudzes
priekšnieces Beneventas Ružānes
meita Ērika, kura klātesošos aizkustināja ar sirsnīgu žestu, labdarības izsolē iegādājoties trimdas
vecmeistara Jura Soikana oriģinālgrafikas un uzdāvinot tās Kolkas
katoļu baznīcai. Tās vienmēr paliks
kā mīļa piemiņa no Ružānes kundzes un atgādinās par viņas kalpojumu un ieguldījumu gan draudzes
dibināšanas laikā 90. gadu sākumā, gan Kolkas katoļu baznīcas
tapšanas laikā, gan arī draudzes
vēlākajos darbības gados jau savā
dievnamā.
Negaidītu, bet jauku pārsteigumu bija sagādājis Latvijas izcilais
un daudzkārt godalgotais bobslejists Oskars Melbārdis. Viņš šim
labdarības mērķim bija atsūtījis
savu bobsleja formas tērpu ar autogrāfu! Jāpiebilst, ka arī tas joprojām ir pieejams par ziedojumu.
Kolkas katoļu draudze izsaka
lielu pateicību ikvienam, kurš atsaucās aicinājumam un nepalika
vienaldzīgs, uzzinot par līdzcilvēku
nelaimi, un ziedoja savu laiku un
devumu. Paldies arī visiem iesaistītajiem māksliniekiem, mūziķiem,
priesteriem un labdariem. Pēc svētīgā pasākuma varējām aiziet mājās gandarīti, cerības un mīlestības
piepildīti. Siltā svecīšu gaisma, kas
rotāja Jūras Zvaigznes Dievmātes
altāri, bija uzvarējusi rudens tumsu, atverot mūsu sirdis ticībai labajam un gaišajam!
Lai labestības un miera pilns,
svētīgs Adventa laiks!
Aiva Rēriha

tiek uzskatīts, ka ar puzura palīdzību mūsu senči ir mēģinājuši
attēlot visumu. Senie latvieši uzskatīja, ka puzuris telpā ap mums
attīra enerģiju un aizbiedē ļaunos
garus.
Ar piparkūku smaržu, karstiem zāļu tējas garaiņiem un siltu liesmu skolas sirdī gaidīsim jūs
ciemos “Kubalos”.

Lai allaž kāds prieks kā eņģeļa mats sien dvēseli zvaigznes starā!
Lai Ziemassvētki un Jaunais gads dod sirdij mīlestības tik daudz,
Ka paši, gluži kā eņģeļi, to citiem dāvāt varam.
(K. Apškrūma)
Klāt baltais, kaut domās, bet Ziemassvētku laiks. Laiks, kad nedaudz
piestājam no saspringtā darba ritma. Palūkojamies uz paveikto šajā gadā
un secinām, ka mūsu bērnudārzs ir labi pastrādājis. Jau ceturto gadu pēc
kārtas godam nesam ekoskolas nosaukumu. Piedalījāmies “Greenwalk”
(Baltijas valstīs izveidots zīmols produktiem, kas padara ikviena cilvēka
ikdienu draudzīgāku pašam un apkārtējai videi) organizētajā projektā
“Uzkop videi saudzīgi”, kurā mūsu iestāde ieguva godpilno 2. vietu. Par
ieguldīto darbu projektā liels paldies skolotāja palīdzei S. Melkertei. Vides izglītība ir nākotnes izglītība.
Aktīvi cenšamies īstenot kompetenču pieeju mācību satura apguvē.
Lepojos ar pedagogiem, kuri ne tikai mudināti, bet arī pēc savas iniciatīvas mācās profesionālās kompetences pilnveides kursos un jauniegūtās
zināšanas liek lietā – dalās ar kolēģiem un bērnu vecākiem. Esam ceļā uz
mūsdienīgu izglītību, kur skolotājs ir mācību procesa vadītājs.
Laba sadarbība mums ir izveidojusies ar dažādu žanru māksliniekiem
Latvijā, tādēļ katru mēnesi mūsu bērniem ir iespēja redzēt pa viesizrādei vai koncertam.
Jauno mācību gadu 23 bērni uzsāka
skaisti izremontētās telpās, īpaši priecājoties par meistaru izloloto lielo tāfeli visas sienas
garumā. Paldies “MK namdara” rūķiem!
Savam kolektīvam un bērnu vecākiem
novēlu jaunu cerību, prieka, laimes un
veiksmes pilnu 2019. gadu!
I. Onzule, Dundagas PII “Kurzemīte”

DUNDADZNIEKS

2018. gada DECEMBRIS

SIA “Ziemeļkurzeme” aicina klientus
pieteikties rēķinu saņemšanai e-pastā
E-rēķins ir bezmaksas pakalpojums. E-rēķins ir analogs rēķinam, kas tiek saņemts katru mēnesi pastkastītē. E-rēķinu varat apskatīt, izdrukāt un lietot kā dokumentu papīra formā, kā arī saglabāt to elektroniski failu
arhīvā.
Dundagas novada pašvaldības SIA “Ziemeļkurzeme”
informē, ka no 2018. gada novembra ikmēneša rēķinu
saņemšana uz papīra ir maksas pakalpojums. Maksas ieviešana saistīta ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu,
kas reglamentē personas datu aizsardzību un apstrādi
un ir piemērojama, sākot ar 2018. gada 25. maiju.
Regulas prasību ievērošana saistīta ar papildu izmaksām, tādēļ tiem klientiem, kas no novembra vēlas
saņemt rēķinus papīra formā, ikmēneša rēķinos tiks iekļauta 0,48 eiro (t. sk. PVN 21%) maksa par rēķina sagatavošanu un piegādi klienta norādītajā adresē.

Kā pieteikties e-rēķina saņemšanai?
Aizpildiet iesnieguma veidlapu (pielikumā) par rēķina
saņemšanu un iesniedziet to SIA “Ziemeļkurzeme”. To
var izdarīt dzīvokļa īpašnieks:
v parakstot ar drošu elektronisko parakstu un atsūtot uz e-pastu ziemelkurzeme@dundaga.lv;
v nosūtot pieteikumu no e-pasta, kuru dzīvokļa īpašnieks jau ir reģistrējis SIA “Ziemeļkurzeme” klientu datu
bāzē;
v personīgi iesniedzot SIA “Ziemeļkurzeme” birojā
Pils ielā 5-3, Dundagā.
Pēc pieteikuma saņemšanas SIA “Ziemeļkurzme”
parūpēsies par kārtējā rēķina savlaicīgu sagatavošanu un
nosūtīšanu uz norādīto e-pasta adresi.
Sīkāku informāciju par e-rēķinu saņemšanu iespējams uzzināt, zvanot pa tālruni 63242430.
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Senioru klubiņš “Sendienas” aicina uz Ziemassvētku pasākumu 22. decembrī plkst. 13 Dundagas pilī.
Par labu noskaņojumu gādās jūsu līdzpaņemtie groziņi. Par dejas ritmiem rūpēsies Māris Lembers no Ventspils.
Dalības maksa 2 eiro. Par dalību zvanīt līdz 18. decembrim pa
tālruni 29390342 vai 28337852.
Irma Beņislavska

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ
v Ir sācies ziemas tumšais
laiks. Šajā laikā doties ārā bez atstarotāja vai kāda atstarojoša elementa apģērbā ir neprātīga doma,
taču, kā izrādās, daudzi pret savu
drošību uz ceļa attiecas, maigi izsakoties, ļoti pavirši. Katrs cilvēks, kas
pārvietojas pa brauktuvi vai tās nomali, piedalās ceļu satiksmē un ir
atbildīgs par savu un citu drošību.
Ceļu satiksmes noteikumi paredz,
ka diennakts tumšajā laikā, ja ceļš
nav pietiekami apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz brauktuves vai
nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. Gājējam ir svarīgi
ne tikai ievērot ceļu satiksmes no-

teikumus, bet arī pienākums būt
redzamam uz ceļa, nodrošinoties
ar atstarotāju vai atstarojošu elementu. Lietojot atstarotāju vai atstarojošu elementu, cilvēka pamanīšanas attālums palielinās 5 – 10
reizes. Ja gājējs ir redzams, viņš
ceļu satiksmē var justies droši.
v Aicinām visus ceļu satiksmes dalībniekus, pat transportlīdzekļu vadītājus, lietot atstarotājus. Atstarotājs jāpiestiprina tajā
ķermeņa pusē, kas atrodas tuvāk
brauktuvei.
v Aicinām iedzīvotājus, pavadot veco un sagaidot jauno gadu,
pievērst uzmanību novada nomalēs dzīvojošiem iedzīvotājiem,
sniegt palīdzīgu roku kaimiņam,

ja tas nonācis nelaimē. Atcerēsimies arī par drošību uz ledus!
Aicinu vecākus būt atbildīgiem un
nepieļaut, ka bērni staigā pa tikko
aizsalušiem dīķiem.
v Novēlu visiem novada iedzīvotājiem gaišus un patīkamus
Ziemassvētkus.
v Aicinām par visu neskaidro
jautāt, kā arī sniegt informāciju,
zvanot uz tālruņiem 26437575
un 20273535 vai nākot pieņemšanas laikā Pils ielā 5, Dundagā,
pirmdienās no plkst. 14 līdz 17
un trešdienās no plkst. 9 līdz 12.
Anonimitāte garantēta.
Jānis Skujiņš, Dundagas
novada Pašvaldības policijas
struktūrvienības vadītājs

SPORTS

Volejbolistiem otrā vieta
9. novembrī Koknesē notika
Latvijas Skolu sporta federācijas
rīkotās sacensības – Latvijas skolēnu 72. spartakiāde. Volejbolā
Vidusskolu kausa izcīņas III līgā
(4Z+2M jeb 4 jaunieši un 2 jaunietes) licencētiem spēlētājiem
Dundagas vidusskolas komanda
ieguva 2. vietu.
Pretinieku komandas bija no
Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja, Siguldas Valsts ģimnāzijas, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas un
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas.
Treneres Una Sila
un Gundega Lapiņa

Jauns šaha draudzības sākums
Lāčplēša
dienas
turnīrā
13. novembrī Dundagas pilī sacentās šaha spēles iesācēji no
Dundagas un Talsiem.
Pirms vairāk nekā 15 gadiem,
kad sāku mācīt Dundagas bērniem šaha gudrības, sacensībās
vispirms iedraudzējāmies ar kuldīdzniekiem. Drīz vien iepazinām
arī Rīgas un Liepājas jaunos talantus un viņu audzinātājus. Pirms
pāris gadiem mūsu paziņu lokam
piepulcējās Ventspils šahisti. Visbeidzot, šajā mācību gadā pirmo
reizi tikāmies ar saviem tuvākajiem kaimiņiem. Maija Aveniņa
ir sākusi vadīt šaha pulciņu Talsu
Valsts ģimnāzijā. Pamatoti ceram,
ka turpmāk savstarpējās cīņās tiksimies bieži.

Bija paredzēts, ka septiņās
kārtās sacentīsies pa desmit šahistiem no Dundagas un Talsiem,
diemžēl pēdējā brīdī viena dundadzniece apslima. Meiteņu konkurencē labāko trijnieks bija šāds:
1. vietā Māra Brigmane no Talsiem (6 punkti), 2. vietā Anna Rebeka Irbe, 3. vietā Marija Hanna
Kristiņa (abas no Dundagas, katrai
pa 4 punktiem). Māra ar 6 punktiem bija labākā arī kopvērtējumā,
vienīgo neveiksmi viņa piedzīvoja
pēdējā kārtā pret mūsu Valteru
Napski. Zēniem 1. vietā dundadznieks Jēkabs Zvans (6 punkti un
2. vieta kopvērtējumā), aiz viņa
V. Napskis ar 5 punktiem un talsenieks Martins Keinis. Jāpiebilst,
ka Martinam un dundadzniekam

Fēliksam Zvanam pēc turnīra bija
vienāds punktu skaits (4), un visu
izšķīra papildpartija, kurā veiksme
uzsmaidīja talseniekam.
Starp meitenēm mūsu Katrīna
Sāra Kristiņa ieguva 4. vietu, Rasa
Ratkeviča bija piektā, bet Rovena
Onufrijčuka un Samanta Petrovica
dalīja 6. un 7. vietu.
Pirmo triju vietu ieguvēji zēnu
un meiteņu ieskaitē ieguva skaistus mākslinieka Uģa Aulika darinātus diplomus, bet pilnīgi visi dalībnieki tika pie saldumu balvām,
par kurām bija parūpējusies jauno talsenieku skolotāja. Paldies
arī Kultūras pilij par mājīgo un labi
apgaismoto mazo zāli!
Alnis Auziņš, Dundagas
vidusskolas šaha pulciņa vadītājs

Konkurss “Mana nākotnes osta”
Ir noslēdzies Rīgas brīvostas
pārvaldes organizētais bērnu
un jauniešu zīmējumu konkurss
“Mana nākotnes osta”. Tā kā Rīgas
brīvostas pārvalde izstrādā jaunu
Rīgas ostas attīstības programmu
un nākotnē vēlas redzēt Rīgu kā
mūsdienīgu ostu, kas veiksmīgi
iekļaujas pilsētas dzīves ritmā,
konkursa organizatori, iesaistot
bērnus un jauniešus, vēlējās noskaidrot, kādu Rīgas ostu tuvākā
vai tālākā nākotnē vēlētos redzēt
viņi. No 100 konkursā iesūtītajiem
darbiem izvēlēti 13 labākie.
Lepojamies, ka viens no tiem
ir Dundagas Mākslas un mūzikas
skolas vizuāli plastiskās mākslas
interešu izglītības programmas sagatavošanas klases audzēkņa Paula Jurča darbs. Izvēlētie darbi tiks
iekļauti Rīgas brīvostas pārvaldes
2019. gada kalendārā.
No Dundagas Mākslas un mūzikas skolas konkursā piedalījās
pieci interešu izglītības program-

mas sagatavošanas klases audzēkņi, tie bija Gunārs Gleglu, Rasa
Ratkeviča, Rūta Reinholde, Fēlikss
Zvans un Pauls Jurčs. Visiem audzēkņiem ir 7 gadi. Konkursam
bērni gatavojās skolotājas Daces
Kirilko vadītajās mācību stundās.
Skolotāja stāsta, ka bērni strādājuši cītīgi. Idejas bijušas ļoti dažādas. Daudz runāts par ostas ikdienu, par to, kas tur notiek, cik tā
ir dažāda un interesanta. Konkursa
aicinājumam – ļaut vaļu fantāzijai
– gatavi bijuši visi. Kuģi, kravas, ceļamkrāni, darbinieki un citas lietas,
kas saistās ar ostu un tās ikdienas
darbu, – kā lai to visu uzzīmē? Pēc
sarunām un ideju apspriešanas
bērni ķērušies pie darba. Spēlējoties ar gadalaikiem, krāsām, materiāliem, sekmīgi attēlojuši iedomāto nākotnes ostu. Rezultātā tapuši
ļoti interesanti un radoši darbi.        
Linda Celma, Dundagas
Mākslas un mūzikas skolas direktores vietniece izglītības jomā
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NOTIKUMU
KALENDĀRS
v 15. decembrī plkst. 11

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem Kolkas
tautas namā.
v 15. decembrī plkst. 13
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem Vīdalē.
v 16. decembrī plkst. 11
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem Dundagas pilī.
v 16. decembrī plkst. 13 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem Dundagas pilī.
v 21. decembrī plkst. 18
nepieradinātā folka orķestris ar
Ziemassvētku programmu
“Tilti sapņo par bezgalību”
Dundagas pilī.
Biļešu iepriekšpārdošana:
biļetes cena – 4 eiro,
koncerta dienā – 5 eiro, skolēniem un pensionāriem – 3 eiro.
Pirmsskolas vecuma bērniem
ieeja bez maksas.
v 22. decembrī plkst. 13
Senioru klubiņš “Sendienas”
aicina uz Ziemassvētku pasākumu Dundagas pilī.
v 22. decembrī plkst. 16
Inetas Rudzītes Ziemassvētku
koncertprogramma “Lai nepietrūkst gaismas” Kolkas tautas
namā. Biļetes: 3 eiro – iepriekšpārdošanā Kolkas pagasta
pārvaldes kasē,
4 eiro – koncerta dienā.

v 24. decembrī plkst. 9.00

Ziemassvētku zolītes turnīrs.
Brīvā laika pavadīšanas centrā
Dundagā.
Pieteikties pa telefonu: 29181910.
v 29. decembrī plkst. 20 Vecgada balle kopā ar grupu
“Liepavots” un Nacionālā teātra
aktieri Mārtiņu Eglienu Kolkas
tautas namā. Biļetes: 4 eiro –
iepriekšpārdošanā Kolkas
pagasta pārvaldes kasē, 6 eiro
– pasākuma dienā Kolkas tautas
namā. Galdiņu rezervācija pa
tālruni 26385604.
Vairāk informācijas
par pasākumiem un izmaiņām
vietnes www.dundaga.lv sadaļā
“Notikumu kalendārs”.
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