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Lībiešu saieta nams Kolkas 
“Pastniekos” ir veidojies trīs nozī-
mīgos Eiropas Savienības finansē-
tos projektos ar pašvaldības līdz-
dalību. Divi vērienīgākie no tiem 
ir noslēgušies, un jau pavisam drīz 
– 9. martā – nams tiks atklāts pub-
likai.

2018. gada 27. jūnijā ir noslēgu-
šies ‘’Pastnieku’’ ēkas pārbūves dar-
bi, īstenojot projektu “Kolkas lībiskā 
un zemūdens mantojuma sinerģija 
ar vēstures un kultūras tūrisma 
apriti” (projekta Nr. 16-08-FL04-
F043.0203-000001), kura mērķis ir 
novadam raksturīgā lībiešu nemate-
riālā kultūras mantojuma saglabā-
šana, popularizēšana un pieejamī-
bas veicināšana vietējam zemūdens 
mantojumam, izveidojot daudz-
funkcionālu Lībiešu saieta namu un 
zemūdens mantojuma eksponēša-
nas vietu. 

Projekta gaitā veikta “Pastnie-
ku” ēkas nojaukšana, tās vietā uz-
būvējot jaunu. Būvdarbus veica SIA 
“Pretpils”. Būvprojekta autors ir SIA 
“REMM”. Projekta kopējās izmaksas 
ir 449 648,69 EUR, no kurām publis-
kais finansējums ir 359 999,98 EUR 
(Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda finansējums), bet pašvaldības 
līdzfinansējums ir 89 648,71 EUR.

Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda specifiskā atbalsta mērķa 
5.5.1 projekta “Ziemeļkurzemes kul-
tūrvēsturiskā un dabas mantojuma 
saglabāšana, eksponēšana un tūris-

Kolkas Lībiešu saieta nams 
vērs durvis apmeklētājiem

ma piedāvājuma attīstība” (projekta 
Nr. 5.5.1.0/17/I/003) mērķis ir sagla-
bāt un aizsargāt, un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, kā 
arī attīstīt ar to saistītos pakalpoju-
mus. Projekts tiek realizēts kopā ar 
sadarbības partneriem – Ventspils 
muzeju, Ventspils novada pašval-
dību un Jūrkalnes Romas katoļu 
draudzi. Īstenojot projektu, Lībiešu 
saieta namā ir iekārtota ekspozīciju 
zāle un Tūrisma informācijas punkts, 
konferenču zāle ar mūsdienīgu aprī-
kojumu, palīgtelpas un darba telpas.

Trešais projekts, ar kura palī-
dzību tapis Lībiešu saieta nams, 
ir “Mazo etnisko kultūrtelpu attīs-
tība un popularizēšana kā tūrisma 
galamērķis “UNESCO-tūrisms’’’’. 
Projekta mērķis ir radīt jaunus uz 
mazajām etniskajām kultūrām bal-
stītus tūrisma produktus, kas veici-
nātu to attīstību un popularizēšanu. 
Projektā ir iesaistīti četri nelieli et-

nisko kultūru reģioni – Setomā re-
ģions un Kihnu sala Igaunijā, Suitu 
zeme un Lībiešu krasts Latvijā. Pro-
jekta īstenotāji un sadarbības part-
neri ir etniskās kultūras centrs “Sui-
ti”, Dundagas, Ventspils, Kuldīgas un 
Alsungas novada pašvaldības, LLTA 
“Lauku ceļotājs”, “Setomaa Tourism 
NVO”, Kihnu pašvaldība, Kihnu kul-
tūrtelpas fonds, Verskas pašvaldība, 
Meremē pašvaldība, nodibinājums 
Setu institūts.

Projekta kopējās izmaksas 
ir 1 123 547,00 EUR, no tiem 
955 014,95 EUR ir publiskais finan-
sējums no Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda. Dundagas novada paš-
valdības daļa projekta īstenošanai 
ir 99 808,00 EUR, no kuriem 85% 
ir ERAF finansējums. Ir notikušas 
tūrisma uzņēmēju apmācības un 
praktiskās nodarbības, kā arī orga-
nizēti pieredzes apmaiņas braucieni 
pie projekta partneriem. Tāpat ir ta-

puši vairāki tūrisma materiāli, izstrā-
dāts vienota stila zīmols, iesniegts 
pieteikums lībiešu valodas iekļauša-
nai UNESCO kultūrvēsturiskā man-
tojuma sarakstā un citas aktivitātes 
lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanai, popularizēšanai un 
attīstībai. Tika iegādāts Lībiešu sa-
ieta nama tehniskais aprīkojums tā 
pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī 
iegādāti un izveidoti iekštelpu un 
ārtelpu eksponāti.

Pateicoties šiem projektiem, 
ir radīta brīnišķīga, jauna vieta, kur 
kopdarbosies Dundagas novada 
pašvaldība, Līvu savienības “Līvõd 
Īt” Kolkas grupa un biedrība “Do-
mesnes”. Saieta nams ir vieta, kur, 
sākot ar jauno tūrisma sezonu, ik-
viens ir aicināts iegriezties, lai gūtu 
ieskatu lībiešu kultūrā, jūras atdoto 
priekšmetu izpētē, saņemtu tūris-
ma informāciju, apskatītu mainīgās 
izstādes, piedalītos pasākumos vai 

vienkārši brīvā brīdī pabūtu šeit, 
atpūstos no steigas un iepazītos ar 
namā pieejamajiem materiāliem 
par lībiešu kultūrvēsturi un mūsu 
novadu. Lībiešu saieta namā būs 
ekspozīcija par dzīvi piekrastē, no-
tiks vakarēšanas un pamazām arī 
gadskārtu svinēšanas tradīciju iedzī-
vināšana, lekcijas, izstādes. Šī ir vie-
ta, kur nākt ar savām pasākumu un 
izstāžu idejām, un kopā domāsim, 
kā tās realizēt.

Lībiešu saieta nams gaidīs gan 
ceļotājus no tālienes, gan novada 
iedzīvotājus, gan, protams, kolcinie-
kus. Tiekamies pavasarī!

Ilze Iesalniece-Brukinga,
Kolkas Lībiešu saieta nama vadītāja

Ieva Damberga,
Dundagas novada pašvaldības 

Attīstības un plānošanas nodaļas 
projektu vadītāja

Ilze Šteine, projekta “UNESCO – 
tourism” vadītāja Dundagas novadā
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Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti pieejami  

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

DOMES ZIŅAS
25. janvāra domes sēdē 
deputāti nolēma

v Apstiprināt Dundagas nova-
da domes 25.01.2019. saistošos 
noteikumus Nr.1 “Par Dundagas 
novada pašvaldības 2018. gada 
budžeta izpildi”. 

v Paredzēt 2019. gada budže-
tā 1500,00 eiro dotāciju Kurzemes 
plānošanas reģionam.

v Atbalstīt Dundagas vidussko-
las skolēnu braucienu uz Eiropas 
Parlamentu Strasbūrā un piešķirt 
priekšfinansējumu 3110,00 eiro. 

v Atzīt pašvaldības līdzfinan-
sējumu biedrībai “Randalist” par 
kopējo summu 2271,00  eiro izde-
vumos, tajā skaitā arī par summu 
1299,99 eiro un 99 centi sakarā ar 
4.11.2018. notikušo ugunsgrēku.

v Noteikt, ka nekustamā īpa-
šuma “Antes” nomas tiesību iz-
soles sākumcena ir 60,00 eiro/ha 
gadā bez PVN.

v Atsavināt mutiskā izsolē ne-
kustamo īpašumu “Ievlejas 19” par 
nosacīto cenu 1020,00 eiro.

v Atsavināšanas procesu uz-
dot organizēt Privatizācijas, atsa-
vināšanas un iznomāšanas komi-
sijai.

v Pārbūvēt telpas Pils ielā 
5–1, 2. stāvā,  lai spētu nodrošināt 
Dundagas novada Sociālā dienesta 
funkciju kvalitatīvu izpildi. Uzdot 
Dundagas novada domes priekšsē-
dētājam domes vārdā ņemt aizņē-
mumu un slēgt ilgtermiņa aizdevu-
ma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot 
šādus nosacījumus:

aizņēmuma prognozētais ap-
mērs – 96 582,00 eiro;

aizņēmumu mērķis – Dunda-
gas novada administratīvās ēkas 
jumta seguma maiņas un jumta 
stāva telpu grupas rekonstrukcijas 
II kārta, Pils iela 5–1;

aizņēmuma izņemšanas laika 
grafiks – 2019. gada aprīlis;

paredzētais atmaksas termiņš 
– 10 gadi;

plānotais atliktais pamatsum-
mas maksājums – 2020. gada jūlijs;

aizņēmuma atmaksāšanas ga-
rantija – Dundagas novada pašval-
dība garantē ar savu budžetu.

v Pēc Aizdevuma līguma no-
slēgšanas Dundagas novada do-
mes priekšsēdētājam slēgt līgumu 
ar SIA “Praktiskums” par “Dunda-
gas novada administratīvās ēkas 
jumta seguma maiņas un jumta 
stāva telpu grupas rekonstrukci-
jas II kārtas” īstenošanu saskaņā 
ar Dundagas novada pašvaldības 
iepirkumu komisijas 14.01.2019. 
sēdes protokolu Nr. 4.

v Nesamazināt kristiešu drau-
dzei “Prieka vēsts” nomas maksu 
par telpu nomu Dundagas Brīvā 
laika pavadīšanas centrā.

v Akceptēt mācību tehnisko 
līdzekļu saņemšanu no uzņēmuma 
SIA “Kurekss”, kuru kopējā vērtība 
nepārsniegs 5200,00 eiro.

v Atlika jautājuma izskatīšanu 
par SIA “Vertex” dāvināto 30 krēs-
lu pieņemšanu ēdamzālei 437,67 
eiro vērtībā, izslēdzot to no darba 
kārtības. 

v Atļaut izstrādāt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašumā 
“Anšķeni”.

v Atļaut izstrādāt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašumā 
“Silmalas”, sadalot to divās daļās.

v Anulēt ziņas par personas 
deklarēto dzīvesvietu. 

v Iegūt malku pašvaldības 
iestādēm no nekustamā īpašuma 
“Kraujenieki”, veicot cenu aptauju 
par pakalpojuma sniegšanu; pār-
dot izsolē taras klučus un papīr-
malku.

v Piekrist nekustamā īpašuma 
“Dižvalki” sadalīšanai, atdalot no 
tā zemes vienību.

v Atdalītajai zemes vienībai 
piešķirt nosaukumu “Lielvalki”.

v Piekrist nekustamā īpašuma 
“Ozolkalni” sadalīšanai, atdalot no 
tā zemes vienību. Atdalītajai ze-
mes vienībai piešķirt nosaukumu 
“Meža Kalni”.

v Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
“Biškalni” sadalīšanai divās daļās. 

Saskaņā ar zemes ierīcības projek-
tu saglabāt nosaukumu “Biškal-
ni”, noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība; piešķirt nosau-
kumu “Meža Biškalni”, noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība.

v Ar 29.01.2019. izdarīt gro-
zījumus Dundagas novada paš-
valdības Ētikas komisijas sastāvā: 
izslēgt no komisijas sastāva Mada-
ru Burnevicu un Astru Langzamu 
Balsojumā par katru komisijas lo-
cekļa kandidātu komisijas sastāvā 
ievēlēt: Aldonu Zumbergu, Leldi 
Bēķi, Marutu Šulci. 

v Noraidīt sagatavoto lēmuma 
projektu “Par Privatizācijas, atsavi-
nāšanas un iznomāšanas komisijas 
sastāvu”, jo saskaņā ar Dundagas 
novada pašvaldības 2010. gada 
22. decembra saistošo noteikumu 
Nr. 47 “Dundagas novada pašval-
dības nolikums” 13. punktu paš-
valdības izveidoto komisiju sastāvā 
var būt domes deputāti un attiecī-
gās pašvaldības iedzīvotāji, līdz ar 
ko pretendents Privatizācijas, atsa-
vināšanas un iznomāšanas komisi-
jā, kura dzīvesvieta ir citā novadā, 
neatbilst šim kritērijam.

v Ar 29.01.2019. apstiprināt 
Vizmu Lagzdiņu, Ances pamatsko-
las sociālo pedagogu, un  Veroniku 
Milleri, biedrības “Randalist” va-
dītāju, Dundagas novada interešu 
izglītības programmu izvērtēšanas 
un finansējuma sadales komisijas 
sastāvā.

v Pamatlīdzekļu un nemateri-
ālo ieguldījumu pieņemšanai eks-
pluatācijā un pamatlīdzekļu, ne-
materiālo ieguldījumu, inventāra 
un krājumu izslēgšanai no uzskai-
tes Kolkas pagastā izveidot Materi-
ālo vērtību norakstīšanas komisiju 
šādā sastāvā: 1) Kolkas pagasta 
pārvaldes vadītājs, 2) saimniecības 
pārzinis, 3) sekretāre lietvede, 4) 
Kolkas pamatskolas direktore, 5) 
Kolkas tautas nama vadītāja.

v Pamatlīdzekļu un nema-
teriālo ieguldījumu pieņemšanai 
ekspluatācijā un pamatlīdzekļu, 
nemateriālo ieguldījumu, inventā-
ra un krājumu izslēgšanai no uz-
skaites Dundagas pagastā izveidot 
Materiālo vērtību norakstīšanas 
komisiju šādā sastāvā: 1) centrālās 
administrācijas finansists, 2) Saim-
nieciskā dienesta saimniecības 
pārzinis, 3) Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja, 4) Saimnieciskā dienesta 
vadītājs, 5) grāmatvede. Noteikt, 
ka pamatlīdzekļu un nemateriālo 
ieguldījumu pieņemšanas eksplua-
tācijā un pamatlīdzekļu, nema-
teriālo ieguldījumu, inventāra un 
krājumu izslēgšanas no uzskaites 
aktus paraksta vismaz trīs perso-
nas no komisijas locekļiem.

v Noteikt, ka visus komisiju 
aktus apstiprina novada pašvaldī-
bas izpilddirektors.

v Ar šo lēmumu tiek atcelts 
29.05.2014. Dundagas novada do-
mes lēmums Nr.124 “Par materi-
ālo vērtību norakstīšanas komisiju 
Dundagas pašvaldībā”.

v Centrālajai administrācijai 
nodrošināt šādu grozījumu veikša-
nu Dundagas novada pašvaldības 
2012. gada 13. jūlija iekšējos notei-
kumos “Dokumentu pārvaldības 
kārtība”, iekļaujot papildu punktu 
pie vispārīgiem noteikumiem:

Dundagas novada pašvaldības 
domes deputātiem tiek nodroši-
nāta piekļuve pašvaldības doku-
mentu vadības sistēmā “Namejs” 
lasīšanas režīmā šādām doku-
mentu grupām: 1) domes sēžu 
dokumenti (domes sēžu protokoli, 
domes sēžu lēmumu projekti, do-
mes lēmumi), 2) novada pašval-
dība – korespondence (saņemtie 
dokumenti, iesniegumi, nosūtītie 
administratīvi saimnieciskos jau-
tājumos, nosūtītie pamatdarbības 
jautājumos), 3) iekšējie normatī-
vie dokumenti (saistošie noteiku-
mi, maksas pakalpojumi, pašval-
dības nolikumi, noteikumi, iestāžu 
un struktūrvienību nolikumi), 4) 
komiteju dokumenti (Sociālo, iz-

Komiteju un domes sēdes 

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

08.03.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
08.03. plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
15.03. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
22.03. plkst. 10.00  DOMES SĒDE

MARTĀ

glītības un kultūras jautājumu ko-
mitejas protokoli, Attīstības un 
plānošanas komitejas protokoli, 
Finanšu komitejas protokoli), 5) 
ciemu valžu protokoli (Kolkas cie-
ma valdes sēžu protokoli).

v Iepazīstināt deputātus ar 
dokumentu pārvaldības kārtību; ar 
apliecinājumiem par iegūtās infor-
mācijas saglabāšanas un neizpau-
šanas pienākumiem.

v Apstiprināt jaunus amatus 
Dundagas novada pašvaldības 
iestādēs: Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolā – lietvede sekretāre, 
laborants; kultūras pilī – lietvede 
sekretāre; Kolkas pagasta pārval-
dē – Lībiešu saieta namā klientu 
administrators, apkopējs.

v Apstiprināt Dundagas nova-
da pašvaldības amatu klasifikācijas 
katalogu.

v Atteikties 9.3.1.1. pasāku-
ma “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai” ietvaros vei-
dot Kurzemes plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plānā ie-
kļauto sabiedrībā balstīto sociālo 
pakalpojumu sniedzēju infrastruk-
tūru, izveidojot grupu dzīvokļus 
ar sociālo aprūpi, kur projekta 
“Kurzeme visiem” ietvaros tiks 
sniegts pakalpojums 16 personām 
ar garīga rakstura traucējumiem 
ar kopējo finansējumu 366 917,00 
EUR, tostarp ar 9.3.1.1. pasākuma 
ietvaros pieejamo ERAF līdzfinan-
sējumu 311 879,45 EUR (vai 292 
885,35 EUR bez snieguma rezer-
ves) (85%) un valsts/pašvaldības 
līdzfinansējumu 55 037,55 EUR 
(15%) (vai 74 031,65 EUR bez snie-
guma rezerves) apmērā.

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

Jaunumi 2018. gada ienākumu deklarācijas iesniegšanā 
AKTUALITĀTES

Sākot ar 1. martu, Valsts ie-
ņēmumu dienestā varēs iesniegt 
iedzīvotāju gada ienākumu dek-
larāciju. Šogad deklarācijas aiz-
pildīšanas kārtībā ir vairākas iz-
maiņas. 

Deklarācija par 2018. gadu būs 
aizpildāma divos veidos – vienkār-
šotā un detalizētā. Ja nodokļu mak-
sātājam ir bijuši tikai attaisnotie 
izdevumi (paša, ģimenes locekļu), 
piemērojams 2018. gada diferen-
cētais neapliekamais minimums, 
atšķirīgas iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa likmes (20%, 23%, 31,4%), 
varēs aizpildīt vienkāršoto deklarā-
cijas versiju. 

Detalizēta deklarācija būs jāaiz-
pilda tiem nodokļu maksātājiem, 
kam ir bijusi ne tikai alga, bet arī citi 
ienākumi, par kuriem nodoklis nav 
ieturēts. 

Maksājumu čekus var aizsūtīt 
jau pirms deklarācijas iesniegšanas. 
Nosūtīt EDS čekus par izglītības un 

ārstniecības pakalpojumiem var 
divos veidos – izmantojot mobilo 
lietotni “Attaisnotie izdevumi” vai 
datorā izmantojot EDS sākumekrā-
nā pieejamo sadaļu “Attaisnoto iz-
devumu dokumenti”.

Tad, kad pienāks deklarācijas 
iesniegšanas laiks, atverot elektro-
niskās deklarēšanas sistēmā (EDS) 
savu deklarāciju, iepriekš sagata-
votie čeki par attaisnotajiem izde-
vumiem jau būs pievienoti no čeku 
krātuves. Tātad deklarācijā jau būs 
visa informācija. Tas ļaus ietaupīt 
deklarācijas aizpildīšanai nepiecie-
šamo laiku, turklāt vienkāršos pro-
cesu.

Saskaņā ar grozījumiem Minis-
tru kabineta noteikumos Nr. 336 
“Noteikumi par attaisnotajiem 
izdevumiem par izglītību un ārst-
nieciskajiem pakalpojumiem”, kas 
ir spēkā no 2018. gada 1. janvāra, 
katras personas iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa attaisnotie izdevumi 

nedrīkst pārsniegt 50 procentus 
no gada ar nodokli apliekamā ie-
nākuma lieluma un ne vairāk kā 
600 eiro gadā. 

Tie ir:
v izdevumi par izglītību; 
v izdevumi par medicīnas un 

ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
v veselības apdrošināšanas 

prēmijas maksājumi; 
v ziedojumi vai dāvinājumi bu-

džeta iestādei vai Latvijas Republikā 
reģistrētai biedrībai, nodibināju-
mam, reliģiskajai organizācijai vai to 
iestādei, kurai piešķirts sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss; 

v ziedojumi vai dāvinājumi po-
litiskajai partijai vai politisko partiju 
apvienībai.

Noteikumos noteikts, ka iero-
bežojums ir attiecināms uz visiem 
attaisnotajiem izdevumiem, tai 
skaitā izdevumiem par operācijām, 
zobārstniecības pakalpojumiem 
(ieskaitot zobu protezēšanu), en-

doprotēžu un citu veidu ar cilvē-
ka organismu savienotu protēžu 
izgatavošanu un iegādi, kā arī par 
olšūnu punkciju (folikulu iegūšanu, 
izmantojot punkciju).

Izdevumu pārsnieguma daļu ir 
tiesības attiecināt uz nākamajiem 
trīs gadiem hronoloģiskā secībā. 
Pārsnieguma summu atskaita no ap-
liekamā ienākuma katrā no nākama-
jiem trim gadiem pēc attiecīgā gada 
attaisnoto izdevumu atskaitīšanas, 
ievērojot izdevumu ierobežojumu.

Pārsnieguma daļu, kas iz-
veidojusies 2013., 2014., 2015., 
2016. vai 2017. gadā, drīkst at-
tiecināt uz nākamajiem pieciem 
gadiem hronoloģiskā secībā, vis-
pirms atskaitot taksācijas gada 
izdevumus un ievērojot, ka katrā 
nākamajā gadā atskaitāmais ko-
pējais attaisnoto izdevumu ap-
mērs nedrīkst pārsniegt izdevumu 
ierobežojumu.

Valsts ieņēmumu dienesta 
Nodokļu pārvalde
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Biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” paziņojums

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa pro-
jektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fon-
da (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. ga-
dam apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 
īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. “Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas 
veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. 
“Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas noza-
rēs”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2019. gada 22. februāra līdz 2019. gada 
22. martam.

Sludinājuma kopsumma: 300 000,00 EUR.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūr-

kalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasti un Ventspils pilsēta.
Projektu  īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, 

pārējiem projektiem – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu.

Rīcība EJZF1: Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, 
dažādošana un sezonalitātes mazināšana
Mērķis: Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un paaugstināt to 
konkurētspēju

Apbalsta apmērs  300 000,00 EUR 
Atbilstošā MK 
noteikumu 
Nr. 605 6. punktā 
minētā darbība 

Pievienotās vērtības veidošanai un inovācijas veicināšanai visos zve-
jas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos.
Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicinā-
šana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs 
– darbību dažādošana.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG teritorijas piekrastes 
pagastos strādājošos uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās 
saimnieciskās darbības uzlabošanai – tai skaitā ražošanas procesa 
uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu zvejnieku un 
zivju produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai. Piemēram: atbalstu 
var saņemt zvejas inventāra uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu 
nodrošināšanai, zivju atvēsināšanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes 
izveidošanai, specializētā transporta iegādei.
Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras 
ekonomikas nozarēs (jūras transports, zivju produkcijas tirdz-
niecība, piekrastes tūrisms un citas ar jūru un piekrasti saistītas 
darbības), it sevišķi zvejniecības un tūrisma nozares sezonalitātes 
ietekmes mazināšanai. Atbalstu var saņemt uzņēmējdarbības pro-
jekti, kas veicina piekrastes ekonomisko izaugsmi un rada pozitīvu 
ietekmi jaunu darba vietu izveidei piekrastes teritorijā. Papildus 
atbalsts projektiem, kas paredz inovatīvu produktu vai pakalpojumu 
radīšanu.

Maksimālā attie-
cināmo izmaksu 
summa vienam 
projektam

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

Maksimālā atbal-
sta intensitāte

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

Projekta vērtēšanas kritēriji
Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties 

biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas 
pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī, Skolas ielā 4 (Ventspils novada 
pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv 
un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistē-
mā (EPS).

Kontaktpersonas
Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv.
Konsultante Evita Roģe – tel. 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv.

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore 
Gunta Abaja

Biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” paziņojums

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu ie-
sniegumu pieņemšanas 7. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.2. 
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2019. gada 22. februāra līdz 2019. gada 
22. martam.

Sludinājuma kopsumma: 200 000,00 EUR.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novads, Ventspils novads un Talsu novada Īves, 

Lubes un Valdgales pagasti.
Projektu īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārē-

jiem projektiem – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstipri-
nāšanu.

Rīcība ELFLA2: Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un 
sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei.
MĒRĶIS: Veicināt kvalitatīvas dzīves vides un publiskās infrastruktūras 
attīstību un sabiedrisko organizāciju iniciatīvas vietējo kopienu izaugsmei.

Apbalsta lielums  200 000,00 EUR 
Atbilstošā MK no-
teikumu Nr. 590 
5. punktā minētā 
darbība 

Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošana pakalpoju-
mu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
Sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, sociālo aprūpes 
vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošana.
Citas aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt sakārtotas vietējās teritorijas izvei-
došanu un nodrošināt lauku iedzīvotāju drošumspēju.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt pašvaldību, sabiedrisko un reliģisko 
organizāciju, uzņēmēju iniciatīvas infrastruktūras attīstībai publiski izman-
tojamiem objektiem to labiekārtošanai/izveidei un kvalitatīvai piekļuvei 
(brīvdabas estrādes, parki, atpūtas vietas, dabas takas ar atpūtas elemen-
tiem, publiskie sporta un rotaļu aktivitāšu laukumi, kapsētu teritorijas un ci-
tas tamlīdzīgas vietējai sabiedrībai aktuālas un publiski pieejamas vietas).
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt sabiedrisko un reliģisko organizāciju, 
pašvaldību un uzņēmēju iniciatīvas vietējo iedzīvotāju interešu jomā telpu 
izveidei, labiekārtojumam, aprīkojumam, ārtelpas elementiem, apmācī-
bām.
Priekšroka projektiem, kuri vērsti uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēs-
turiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, uz bērnu un jauniešu 
interešu un fizisko spēju attīstīšanu, lietderīga brīvā laika pavadīšanas 
iespēju nodrošināšanu, kultūrvēstures mantojuma un dabas objektu pie-
ejamību un efektīvu izmantošanu, projektiem, kas paredz iespēju radīšanu 
sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.
Infrastruktūras projektiem nepieciešams saskaņojums ar vietējo pašvaldī-
bu attīstības plānošanas dokumentiem.

Maksimālā attie-
cināmo izmaksu 
summa vienam 
projektam

50 000 EUR
2 000 EUR – apmācību projektiem

Maksimālā atbal-
sta intensitāte 90%

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties bied-
rības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils otrā 
stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī, Skolas ielā 4 (Ventspils novada pašvaldības 
Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv un 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 
(EPS).

Kontaktpersonas
Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv.
Konsultante Evita Roģe – tel. 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv.

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore 
Gunta Abaja

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTSATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

PROJEKTI

Ir uzsākti būvdarbi Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda līdzfi-
nansētajā projektā “Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība 
Dundagā, II kārta”.

Atbilstoši 2018. gada 31. jūlijā 
ar SIA “Ostas celtnieks” noslēgto lī-
gumu par būvdarbiem ir uzsākti un 
turpinās kanalizācijas un ūdensva-
du izbūves darbi Dundagā.

No 2018. gada oktobra līdz 
decembrim ir izbūvēts kanali-
zācijas tīkls Priedaines un Raiņa 
ielā. Priedaines ielā ir izbūvēts 
arī kanalizācijas spiedvads un 
ūdensvads.

Projekta “Ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu attīstība Dun-
dagā, II kārta” mērķis ir attīstīt 
un uzlabot ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas pakal-
pojumu kvalitāti un nodrošināt 
pieslēgšanās iespējas, vienlai-
kus uzlabojot vides kvalitāti un 
nodrošinot iedzīvotājus ar nor-
matīvu prasībām atbilstošu dze-
ramo ūdeni. Projektā izbūvēs 
jaunu 3,19 km garu kanalizācijas 
tīklu, jaunu 0,81 km garu kana-
lizācijas spiedvadu, trīs jaunas 

kanalizācijas sūkņu stacijas un 
jaunu 1,1 km garu ūdensvada 
tīklu, nodrošinot, ka izbūvēta-
jam kanalizācijas tīklam varēs 

Turpinās būvdarbi ūdenssaimniecības projektā 

pieslēgties 208 iedzīvotāji, bet 
ūdensvada tīklam — 64 iedzīvo-
tāji.

Andrejs Bāliņš
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Dundagas vidusskolas skolēni 
2018./2019. mācību gada 1. se-
mestrī piedalījās iniciatīvā “Lat-
vijas skolas soma”. Šīs iniciatīvas 
laikā Dundagas vidusskolas skolēni 
apmeklēja dažādus pasākumus, 
izglītojošas programmas un nodar-
bības, muzejus, kultūrvēsturiskus 
notikumus, apskates objektus u.c. 
Apkopojot informāciju un iespai-
dus, ko snieguši klašu audzinātāji, 
secinām, ka esam piedalījušies pla-
šā, daudzveidīgā, interesantā un 
izglītojošā programmu klāstā.

1. a klase kopā ar klases audzi-
nātāju Jolantu Ģērmani 9. decem-
brī devās uz Rīgu, kur Lielajā ģildē 
klasei bija unikāla iespēja klātienē 
baudīt Kanādā dzīvojošā latviešu 
komponista Imanta Ramiņa operu 
bērniem “Lakstīgala”. Latvijā tas 
bija pirmuzvedums – muzikālos tē-
los iedzīvināta pasaulslavenā dāņu 
rakstnieka Hansa Kristiana Ander-
sena tāda paša nosaukuma pasaka. 
Opera sarakstīta 2003. gadā pēc trīs 
amerikāņu koru pasūtījuma. “Lak-
stīgalas” pirmizrādes notika 2005. 
gadā Amerikā, Vašingtonā, Čikāgā 
un Portlendā. Pēc lieliskiem panā-
kumiem un cildinošām recenzijām, 
kurās Imants Ramiņš salīdzināts 
ar izcilo bērnu operu komponistu 
Bendžaminu Britenu, autoram ra-
dās iecere “Lakstīgalu” izrādīt lat-
viešu publikai dzimtajā valodā. Tā 
tapa Astrīdas Stahnkes, Amerikā 
dzīvojošās latviešu rakstnieces un 
literatūrzinātnieces, operas libreta 
atdzejojums latviešu valodā. Un 1.a 
klase piedzīvoja šo pirmizrādi Latvi-
jā. Operas beigās uz skatuves sko-
lēniem bija iespēja skatīt arī pašu 
autoru Imantu Ramiņu.

1.b klase kopā ar klases audzi-
nātāju Vēsmu Frišenfeldi 7. decem-
brī viesojās Pastariņa muzejā. Tas 
ir muzejs Tukuma novada Zentenes 
pagasta Dzirciemā – lauku sētā “Bis-
nieki”, kur dzimis rakstnieks Ernests 
Birznieks-Upītis (1871–1960). Mu-
zejs veltīts populāram grāmatu tē-
lam Pastariņam, kā rakstnieks saukts 
bērnībā. Pastariņa muzejs ir muzejs 
bērniem, kas paši vēlas darīt lauku 
darbus, apgūt tradicionālās spēles 
un rotaļas, iepazīt Ziemeļkurzemes 
lauku sētas sadzīvi un tradīcijas, 
izstaigāt Pastariņa taku un iepazīt 
Birznieku dzimtas vēsturi. 1.b klase 
iepazinās ar latviešu saulgriežu svēt-
kiem. Bērni gāja rotaļās, cepa un ēda 
piparkūkas, dzēra tēju, gatavoja puz-
les, no niedrēm gatavoja rotājumus 
– saulītes, lēja sveces. Iepazinās ar 
E. Birznieka-Upīša muzeju.

Arī abas 2. klases (2.a klases 
audzinātāja Marita Čaunāne un 2.b 
klases audzinātāja Aija Heinsberga) 
20. septembrī viesojās Pastariņa 
muzejā un piedalījās izglītojošajā 
programmā “Latvieša dzīves gudrī-
ba Pastariņa muzejā”. Programmā 
bija uzmanības aktivizēšanas rota-
ļas, sagatavošana veicamajam dar-
bam, kā arī “Bisnieku” mājas saimes 
ļaužu lomu sadalījums bērniem, 
vadoties no latviešu tautas ticēju-
miem un dzīves pieredzes. Skolēni 
piedalījās sviesta kulšanā ar dziedā-

šanu un atjautības uzdevumu minē-
šanu. Skolēniem patika miltu malša-
na, dažādu labību atšķiršana, miltu 
sijāšana dziedāšanas (un kustību) 
pavadībā. Viņiem šeit bija iespēja 
apgūt arī maizes cepšanas iemaņas.

3.a klases skolēni un klases au-
dzinātāja Zanda Zviņģele 4. oktob-
rī devās uz Pastariņa muzeju, lai 
piedalītos izglītojošajā programmā 
“Maizes cepšana Pastariņa muzejā”. 
Skolēni iepazinās ar maizes cepša-
nas tradīcijām 19. gadsimtā. Viņi ar 
aizrautību un arī mīlestību veidoja 
maizes kukulīšus, pēc tam nogar-
šoja izcepto maizīti ar pašu sakulto 
lauku sviestu. Brīvajā brīdī lielu jaut-
rību bērniem radīja iespēja muzeja 
pagalmā pastaigāt ar koka kājām jeb 
ķekatām.

3.b klases skolēni un klases au-
dzinātāja Zinta Vidiņa 5. decembrī 
Pastariņa muzejā piedalījās izglī-
tojošajā programmā “Ziemas Saul-
griežu skoliņa”.

Abas 4. klases (4.a klases audzi-
nātāja Džeila Dzalbe un 4.b klases 
audzinātāja Ilva Zēberga) 19. ok-
tobrī Ventspilī apmeklēja Digitālo 
centru, kur piedalījās  interesantās 
nodarbībās – “Robotika” un “Digi-
tālā mājturība”. Visiem ļoti patika 
darboties ar modernajām tehnolo-
ģijām, zīmēt ar 3D pildspalvām, ra-
dītos darbiņus katrs varēja saņemt 
savā īpašumā. Pēc nodarbībām Di-
gitālajā centrā abas klases apmek-
lēja arī vaska figūru izstādi Ventspils 
viduslaiku (Livonijas ordeņa) pilī.

5.a klase ar klases audzinātāju 
Mārīti Pēterhofu 12. decembrī Rīgā 
bija Latvijas Nacionālajā vēstures 
muzejā, kur apmeklēja izstādi “Latvi-
ja gadsimtos”. Tā bija interaktīva pro-
gramma. Skolēni saņēma informatī-

vu mācību materiālu, kurā bija doti 
objekti, kas apskatāmi/atrodami iz-
stādē, kā arī dažādi interesanti uzde-
vumi saistībā ar šiem eksponātiem. 
Pēc izstādes apskates skolēni katrs 
rakstīja savu novēlējumu Latvijai un 
katrs savu novēlējumu izvietoja īpa-
šā šim mērķim izveidotā stendā.

5.b klases skolēni un klases au-
dzinātāja Zinta Rozefelde 27. novem-
brī apmeklēja Rīgas Motormuzeju.

6.a klases skolēni kopā ar klases 
audzinātāju Sandru Braži 19. de-
cembrī bija Rīgā, kur apmeklēja gan 
Latvijas Nacionālās operas un baleta 
ēku, gan nodarbību Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā, kurā vispirms bija 
ekskursija un iespēja iepazīties ar 
dažādiem objektiem. Pēc tam klasi 
sadalīja 2 komandās un katrai ko-
mandai iedeva darba lapas. Tajās 
bija dažādu objektu informācija, kat-
rai komandai bija jāatrod bibliotēkas 
ēkā šis objekts un pie tā jānofotogra-
fējas. Tad “WhatsApp” vietnē jāno-
sūta fotogrāfija uz telefona numuru. 
Bija arī jāraksta komentāri par ob-
jektu. Kad uzdevums bija paveikts, 
nodarbības noslēgumā klase satikās, 
un visi kopā lielformātā skatījās no-
sūtītās bildes, pārrunāja, kā bija vei-
cies, un bija komandu apbalvošana.

6.b klases skolēni un klases 
audzinātāja Līva Irbe 11. decem-
brī bija ciemos pie dundadznieces 
Elmas Zadiņas, kur uzzināja daudz 
ko par sklandraušiem un piedalījās 

sklandraušu cepšanas meistarklasē.
7.a klase un klases audzinātāja 

Evita Zoltāne 18. decembrī Rīgā pie-
dalījās izglītojošajā programmā “Ce-
ļojums pagātnē”, kas sastāvēja no 
divām izglītojošajām nodarbībām. 
Tās organizēja Dzelzceļa muzejs. 
Pirmā nodarbība notika Dzelzceļa 
muzejā. Šīs nodarbības laikā skolēni 
iepazinās ar dzelzceļa vēsturi, vil-
cieniem, biļetēm u.c. vēsturiskajām 
pagātnes liecībām, kas saistītas ar 
ceļošanu un pārvietošanos, izman-
tojot dzelzceļu. Skolēniem ļoti pati-
ka iejusties pasažieru lomā, vilciena 
vagonā izspēlēt lomu spēli par laiku, 
kad pirms daudziem gadiem pasa-
žieriem nebija nedz mobilo telefo-
nu, nedz citu moderno tehnoloģiju, 
skolēni pasažieru lomā varēja lasīt 
tā laika preses izdevumus u.tml. 
Savukārt otro nodarbību Dzelzce-
ļa muzejs rīkoja sadarbībā ar LNB, 
un otrā nodarbība notika Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā. Bibliotēkā 
skolēniem bija izglītojoša un rado-
ša/praktiskā nodarbība par pastkar-
tēm – vispirms iepazinās ar dažādu 
laiku pastkartēm, uzzināja, kāda ir 
to nozīme u.tml, pēc tam katrs pats 
izgatavoja savu pastkarti par dienas 
iespaidiem, par redzēto. Izgatavoša-
nā tika izmantota arī sena iespied-
tehnikas ierīce. Izgatavotās pastkar-
tes bija iespējams uzreiz arī nosūtīt 
uz Dundagu vai jebkur citur, jo LNB 
piedāvā arī šādu iespēju. Pēc tam 

Mūsu dalība un ieguvums iniciatīvā 

bibliotēkas ekspozīcijā ar mūsdienu 
tehnoloģiju palīdzību varēja iepazī-
ties ar grāmatu iespiešanas ierīcēm, 
kā arī ar grāmatniecības vēsturisko 
attīstību un grāmatām.

7.b klases skolēni un klases au-
dzinātāja Norika Segliņa 1. novem-
brī bija Rīgas Motormuzejā.

8.a klases skolēni un klases au-
dzinātāja Sintija Kronberga 22. no-
vembrī devās uz Liepāju, kur Kar-
ostā piedalījās izrādē “Aiz restēm”. 
Tas ir vēsturisks realitātes uzvedums 
ar skatītāju līdzdalību. Uzvedums ir 
veidots pēc patiesiem stāstiem no 
Karostas virssardzes dzīves.

9.a klase kopā ar klases audzi-
nātāju Ilgu Treimani 18. oktobrī 
Rīgā, Mencendorfa namā, piedalī-
jās muzejpedagoģiskajā program-
mā “Viena diena rīdzinieku namā”.

9.b klases skolēni un klases 
audzinātāja Skaidrīte Motmillere 
11. oktobrī Rīgā apmeklēja multi-
mediālo koncertizrādi “Mana tau-
tasdziesma”, kurā piedalījās Agnese 
Rakovska, FLAME, Dj Aspirīns, Arnis 
Mednis, koklētājs Ansis Jansons. 
Klase bija arī ekskursijā Latvijas Na-
cionālajā bibliotēkā un Nacionālajā 
vēstures muzejā gida vadībā iepazi-
nās ar pamatekspozīciju.

10. klase un klases audzinātāja 
Aija Pētersone 28. novembrī devās 
uz Siguldu un Turaidu. Apmeklēja 
gan Turaidas muzejrezervātu un pili, 
gan Siguldas bobsleja trasi.

8.b klase (klases audzinātāja 
Andra Grīvāne) un 11. klase (klases 
audzinātāja Sandra Salceviča), kā 
arī 12. klases skolēni (klases audzi-
nātāja Una Sila) saņēma projekta 
“Latvijas skolas soma” devumu, kad 
29. novembrī 5.–12. klašu skolēni 
piedalījās “Andžeja Grauda bungu 
skolas” pasākumā meistarklasē.

Arī 2018./2019. mācību gada 
2. semestrī skolēniem būs iespēja 
piedalīties iniciatīvā “Latvijas skolas 
soma”.

“Latvijas skolas soma” ir lielākā 
valsts simtgades dāvana vairāk nekā 
200 000 Latvijas bērnu un jaunie-
šu. Sākot ar 2018. gada septembri, 
ikvienam mūsu valsts skolēnam 
tiek nodrošināta iespēja izzināt un 
klātienē pieredzēt Latvijas kultūras 
un dabas vērtības, iepazīt dažādos 
laikos Latvijā radītās inovācijas un 
uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” 
veidota kā kompleksa, starpdiscipli-
nāra programma, kas apvieno resur-
sus, lai stiprinātu jaunās paaudzes 
nacionālo identitāti, pilsoniskuma, 
valstiskās piederības apziņu un na-
cionālo identitāti, attīstītu kultūras 
izpratnes un izpausmes kompetenci, 
paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā 
arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis – nodroši-
nāt Latvijas skolas vecuma bērniem 
un jauniešiem valsts garantētās iz-
glītības iegūšanas ietvaros iespēju 
klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un 
iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu 
un attiecības dinamiskā un jēgpilnā 
darbībā, tādējādi spēcinot piederī-
bas sajūtu un valstisko identitāti.

Evita Zoltāne

“LATVIJAS SKOLAS SOMA”
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21. janvārī profesionālās 
izglītības kompetences centrā 
“Ventspils Mūzikas vidusskola” 
notika 2018./2019. mācību gada 
Latvijas profesionālās ievirzes 
izglītības programmas “Sitamins-
trumentu spēle” valsts konkursa 
II kārta. Mūsu skolu pārstāvēja 
skolotājs Gundars Lintiņš ar au-
dzēkņiem: Ralfu Kučinski, Ro-
bertu Ludeviku, Edgaru Šmēdiņu 
un Arnoldu Bergmanu, koncert-
meistars – Valdis Tensons.

Šajā reģionālajā sacensībā sa-
tikās Engures Mūzikas un māks-
las skolas, Ventspils Mūzikas vi-
dusskolas, Talsu Mūzikas skolas 
un Dundagas Mākslas un mūzi-
kas skolas audzēkņi. Žūrijas sa-
stāvā bija Elvijs Endelis – sitam-
instrumentu spēles pedagogs un 
LNOB orķestra mūziķis, Dainis 
Brauns – PIKC “Ventspils Mūzikas 
vidusskola” Pūšaminstrumentu 
un sitaminstrumentu spēles no-
daļas vadītājs – un šīs pašas iz-

glītības iestādes direktors Andris 
Grigalis.

Žūrijas un publikas vērtēju-
mam uzstājās 18 audzēkņi. Mūsu 
puiši saņēma augstu novērtēju-
mu, apsteidzot Ventspils un En-
gures audzēkņus: I grupā ar 20 
punktiem, maksimālais iespēja-
mais punktu skaits – 25 punkti, 3. 
vietu guva Ralfs Kučinskis, II gru-
pā  Edgars Šmēdiņš ar 22 punk-
tiem un Roberts Ludeviks ar 23,33 
punktiem – abi ieņēma 2. vietu. 
Bet III grupā Arnolds Bergmans ar 
19 punktiem ierindojās 3. vietā.

Uz valsts konkursa fināla kār-
tu Rīgā, kas paredzēta februāra 
otrajā nedēļā, izvirzīti četri Talsu 
Mūzikas skolas audzēkņi un divi 
no dundadzniekiem — Ralfs Ku-
činskis un Roberts Ludeviks.

Svinam uzvaru un spraigi gata-
vojamies III konkursa kārtai.

Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolas direktore 

Dace Čodera

Kempings “Saules mājas” saņēmis zaļo sertifikātu
31. janvārī Rīgas pilī Latvijas Valsts prezidents un “Zaļā sertifikā-

ta” patrons Raimonds Vējonis pasniedza vides kvalitātes zīmi “Za-
ļais sertifikāts” 21 lauku tūrisma saimniecībai, tostarp to saņēma arī 
kempings “Saules mājas”, kas  piedāvā iespēju nakšņot divvietīgās 
mucveida koka mājiņās pašā jūras krastā priežu kāpās Kolkasragā.

Projekts “Rāndakēļ min jemākēļ” – 
jauns veids lībiešu valodas apguvē 

Biedrība “Kolkas radošā 
grupa”, iekļaujoties ANO Ģene-
rālās Asamblejas pasludinātā 
Starptautiskā pamatiedzīvotā-
ju valodas gada (2019) norisēs, 
īsteno projektu “Rāndakēļ min 
jemākēļ” (Piekrastes valoda – 
mana mātes valoda) – lībiešu 
valodas stundas cilvēkiem ar 
priekšzināšanām, izmantojot 
moderno tehnoloģiju sniegtās 
iespējas, proti, iespēju sazinā-
ties tiešsaistē. Projekta īster-
miņa mērķis ir uzlabot lībiešu 
valodas prasmes cilvēkiem ar 
priekšzināšanām, ilgtermiņa 
mērķis – veicināt lībiešu valo-
das lietošanu un stiprināt lībie-
šu kopienas identitāti.

Mācībām pieteikušies ap 10 
cilvēku, kas savulaik apguvuši 
lībiešu valodu kursos, vasaras 
nometnēs vai patstāvīgi. Sapro-
tot to, ka valodas apguves inte-
resentu nelielais skaits ir ģeo-
grāfiski izkaisīti Latvijas robežās 
un aiz tām, tika nolemts nodar-
bības organizēt tiešsaistē Sky-
pe programmā, kas pieļauj grup-
veida sarunas, turklāt vienlaicīgi 
ir iespējams skatīt arī attēlus un 
sarakstīties. Nodarbības vada lī-

biešu valodas zinātāja Zoja Sīle, 
kurai ir ilggadēja pieredze lībie-
šu valodas mācīšanā. Projektā 
paredzētas 9 nodarbības, tieko-
ties tiešsaistē reizi nedēļā, un 
noslēguma pasākums jaunuzcel-
tajā Kolkas Lībiešu saieta namā 
marta pirmajā pusē, kad savas 
valodas prasmes izrādīs lībiešu 
valodas stundu klausītāji un tiks 
aicināts piedalīties ikviens inte-
resents.

Projekts kā finansiālu atbal-
stu ir saņēmis mini grantu no 
programmas “SANA 2019”, kas 
ir daļa no projekta “Pilsoniskās 
sabiedrības tīkls pamatiedzīvo-
tāju valodu atjaunošanai” (Civil 
Society Network for Revitalising 
Indigenous Languages), kura īs-
tenošanai apvienojušās sabied-
riskās organizācijas no Igaunijas, 
Somijas un Krievijas un kuru 
finansiāli atbalsta Ziemeļvalstu 
Ministru padome. “SANA 2019” 
mērķis ir atbalstīt sabiedrības 
iniciētas, galvenokārt jaunas un 
neatkarīgas somugru valodu at-
tīstības un atjaunošanas idejas 
to tradicionālajās teritorijās. 
Kopumā mini grantu program-
mai bija iesniegti 65 projekti, no 

kuriem 10 tika atbalstīti, tostarp 
biedrības “Kolkas radošā grupa” 
iniciatīva. Grantus ieguvušo or-
ganizāciju pārstāvji tiek aicināti 
piedalīties tīklošanas (networ-
king) semināros Somijā – Inari, 
sāmu kultūras centrā, Krievijā 
– Ļeņingradas apgabalā – vepsu 
apdzīvotā teritorijā un Petroza-
vodskā, Karēlijā. Tajos piedalī-
sies arī biedrības “Kolkas radošā 
grupa” pārstāvji.

Par projekta īstenošanas 
gaitu un rezultātiem turpināsim 
informēt sociālajos tīklos, paš-
valdības mājaslapās www.kolka.
lv un www.dundaga.lv.

Projekta iniciatore, 
biedrības “Kolkas 

adošā grupa” biedre 
Dženeta Marinska

Mākslas un mūzikas 
skolas audzēkņu 
panākumi valsts konkursā 

Ceturtdien, 17. janvārī, Dun-
dagas novada pašvaldības Attīstī-
bas un plānošanas nodaļā notika 
sanāksme, lai informētu iedzīvo-
tājus par a/s “Latvenergo” ieceri 
būvēt radiotorni, kas nepiecie-
šams uzņēmuma telemehānikas 
tīkla palielināšanai, modernizā-
cijai, jaunu a/s “Sadales tīkls” 
objektu (transformatoru, jaudas 
slēdžu) pieslēgšanai Dundagas 
apkārtnē, kas ļautu tos attāli-
nāti vadīt. Sanāksmē piedalījās: 
Andris Skadiņš, a/s “Latvenergo” 
ITT pārdošanas direktors, Aivars 
Slišāns, a/s “Sadales tīkls” kor-
poratīvo klientu apkalpošanas 

direktors, un Ilvija Līvmane, a/s 
“Latvenergo” komunikācijas pro-
jektu vadītāja.

Plānotais radiotornis atrastos 
iespējami tuvu apakšstacijas teri-
torijai tehniski piemērotākā vie-
tā. 72 metrus augstā radiotorņa 
būvniecībai nepieciešami 120 m² 
pašvaldības zemes.

Lai nodrošinātu mūsdienīgu 
elektroenerģijas vadības sistēmu 
ar vienmērīgu teritorijas pārklāju-
mu, šādus torņus būvē visā valstī.

Paredzētie Dundagas novada 
iedzīvotāju ieguvumi pēc radio 
torņa izbūves un darbības: sa-
mazināsies elektroenerģijas at-

slēgumu laiki, jo varēs operatīvāk 
pārslēgt bojātās elektrolīnijas, lai 
piegādātu elektroenerģiju.

Atgādinām, ka rakstiskus 
priekšlikumus un viedokļus var 
iesniegt līdz pat 17. februārim 
a/s “Latvenergo” Rīgā, Ventspils 
ielā 58, tālr. 67728900.

Iegūt informāciju par paredzē-
to radiotorni var:

a/s “Latvenergo” interneta 
lapā www.latvenergo.lv,

Dundagas novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļā 
darba laikā.

Inguna Pekmane, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Notikusi sanāksme par a/s 
“Latvenergo” radiotorņa būvniecību

 

Attēlā ar zilu krāsu atzīmēta teritorija, kurā pašlaik nav iespējams bojājumus konstatēt attālināti.
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No šī gada ikviens iedzīvotājs 
un uzņēmums var portālā Latvija.lv 
izveidot savu elektronisko adresi, 
darot valstij zināmu, ka turpmāk 
viņš ar valsts pārvaldes iestādēm 
vēlas sazināties tikai elektroniski. 
Iedzīvotājiem e-adrese būs brīv-
prātīga, bet no 2020. gada 1. janvā-
ra e-adreses lietošana uzņēmējiem 
būs obligāta.

Jautājumi un atbildes 
par e-adresi

Kas ir e-adrese?
E-adrese ir rīks, kas ļaus droši 

sazināties iedzīvotājiem un uzņē-
mumiem ar valsts un pašvaldību 
iestādēm (x iestādi). Ja aktivizēsiet 
savu e-adresi, jūs turpmāk vienuviet 
saņemsiet visu valsts un pašvaldības 
iestāžu sūtītās ziņas un dokumen-
tus. Nebūs vairs jāiet uz pastu pēc 
ierakstītas vēstules vai jāsatraucas 
par pazaudētiem sūtījumiem. Saņe-
mot ziņas elektroniski, ar interneta 
starpniecību varēsiet sarakstei pie-
kļūt no jebkuras vietas pasaulē.

Kādas sekas ir vēstulei e-adresē?
E-adrese aizstāj ierakstītu vēstu-

li. Saskaņā ar “Paziņošanas likumu”, 
dokuments, kas nosūtīts uz oficiālo 
elektronisko adresi, uzskatāms par 
paziņotu otrajā darba dienā pēc tā 
nosūtīšanas.

Par tehniskām lietām  
(kā pieslēgt, sākt lietot)

Kā var sākt lietot e-adresi (kā 
IZVEIDOT)?

Lai sāktu lietot (izveidotu) e-ad-
resi, cilvēkam ir jāpiesakās tās izvei-
dei, izmantojot tam paredzētu spe-
ciālu formu “E-adreses pieteikuma 
forma” portālā Latvija.lv. Kad ekrā-
nā parādīsies vienotās pieteikšanās 
logs, būs nepieciešams apliecināt 
savu identitāti ar vienu no šiem lī-
dzekļiem: eID karti vai eParaksts 
Mobile. Tālāk jāseko dažiem vienkār-
šiem soļiem, kuri tiks aprakstīti uz 
ekrāna, un e-adrese būs izveidota.

Kā es varu piekļūt e-adreses 
pastkastītei?

Iedzīvotāji un uzņēmēji var 
piekļūt savai e-adreses pastkastītei 
portālā Latvija.lv, spiežot uz “Mana 
darba vieta”. Lai apliecinātu savu 
identitāti, cilvēkam būs jāizman-
to eID karte vai eParaksts Mobile 

(mobilā tālruņa lietotne, kas atļaus 
identificēties bez eID kartes, bet tik-
pat droši).

Vai varu e-adresei piekļūt arī ar 
savas bankas autentifikāciju?

Ar bankas identifikāciju e-adre-
sei nevar piekļūt, jo pagaidām ne-
viena banka nav nokārtojusi likumā 
noteikto drošības sertifikāciju. Taču 
tikpat ērti, kā ar bankas identifikāci-
ju (izmantojot savu viedtālruni), jūs 
varat pieslēgties e-adresei, izmanto-
jot eParakstu Mobile. Tā ir bezmak-
sas lietotne, kura brīvi pieejama 
katram. Savukārt, lai sāktu izmantot 
eParakstu Mobile, apmeklējiet viet-
ni www.eparaksts.lv un piesakieties 
šī pakalpojuma lietošanai. eParaksts 
Mobile ir rīks, kurš, tāpat kā eID, ir 
valsts uzturēts un atbilst augstāka-
jām drošības prasībām.

Vai varu piekļūt e-adresei arī 
no sava mobilā tālruņa?

Jā, un šis ir tas gadījums, kad 
noteikti nepieciešams eParaksts 
Mobile. Karšu lasītāju pie tālruņa 
pieslēgt nevarēs, tāpēc šajā gadīju-
mā eID kartes izmantošana nebūs 
iespējama. Savā tālrunī atvērsiet 
portālu Latvija.lv, bet identifikācijai 
izvēlēsieties eParaksts Mobile, kas 
ļaus apstiprināt jūsu identitāti, iz-
mantojot eParaksts Mobile lietotni 
tajā pašā viedtālrunī. Par pieslēg-
šanos eParaksts Mobile varat uzzi-
nāt www.eparaksts.lv.

Par tehniskām lietām 
(pakalpojuma lietošana 
ikdienā)

Kā es uzzināšu, ka pienācis 
pasts e-adresē?

Pēc e-adreses aktivizēšanas 
jums tiks piedāvāts norādīt jūsu 
privāto e-pasta adresi, uz kuru vē-
laties saņemt paziņojumu par jauna 
ziņojuma saņemšanu. Kad to būsiet 
norādījis, par jaunām vēstulēm e-
adrese katrreiz nosūtīs paziņojumu 
uz jūsu e-pastu.

E-adreses lietotāja informēšana 
par jaunas vēstules saņemšanu e-
adresē būs pavisam vienkārša – jūs 
savā e-pastā saņemsiet ziņojumu 
no Latvija.lv, ka portālā uz e-adresi 
ir pienākusi jauna vēstule.

Kurš sniedz un ir atbildīgs par 
šā e-risinājuma izstrādi un funkcio-
nalitāti?

E-adrešu informācijas sistēmas 
pārzinis ir Valsts reģionālās attīstī-
bas aģentūra.

Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrija atbild par 
e-adreses ieviešanas juridiskajiem 
jautājumiem: izstrādā un virza Mi-
nistru kabineta noteikumus, kā arī 
izstrādā normatīvo regulējumu. Par 
ziņojumu sūtīšanu un saņemšanu 
e-adresē ir atbildīga katra konkrētā 
iestāde.

Cik ilgi vēstules tiks uzglabā-
tas manā a-adreses kontā?

Visus dokumentus uzglabās 5 
gadus.

Pienākumi un  iespējas
Vai e-adrese ir obligāta? Kāpēc? 

Kādas ir sankcijas, ja tie, kam tas ir 
paredzēts, tomēr to neizmanto?

Iedzīvotājiem e-adreses lieto-
šana ir brīvprātīga. E-adresi var ak-
tivizēt jebkurā laikā portālā Latvija.
lv. Pastāv iespēja jebkurā laikā e-ad-
resi deaktivizēt un tad atkal saņemt 
iestāžu vēstules uz savu deklarēto 
adresi.

Iedzīvotāji (tai skaitā fiziskās 
personas, kuras reģistrētas Valsts 
ieņēmumu dienesta nodokļu mak-
sātāju reģistros), e-adresi var lietot 
brīvprātīgi jau kopš 2018. gada 1. 
jūnija. Savukārt fiziskām personām, 
kuras ir arī rezerves karavīri, e-adre-
se jālieto obligāti.

Uzņēmēji e-adresi var sākt lie-
tot brīvprātīgi no brīža, kad tā pie-
ejama, taču no 2020. gada sākuma 
e-adreses lietošana uzņēmējiem 
būs obligāta. Turklāt no brīža, kad 
uzņēmējs e-adresi aktivizēs, to at-
slēgt vairs nevarēs.

Juridiskās privātpersonas (ko-
mersanti) e-adresi brīvprātīgi varēs 
sākt izmantot, sākot no 2019. gada 
sākuma, bet no 2020. gada e-adre-
ses lietošana tiem būs obligāta.

Sankcijas par e-adreses neiz-
mantošanu nav noteiktas. Vienlai-
kus atgādinām, ka e-adreses lieto-
šana ir pašu interesēs. Ja e-adrese 
ir aktivizēta, bet netiek izmantota, 
jūs varat nesaņemt jums būtisku un 
svarīgu informāciju.

Pēc 2018. gada 15. oktobra e-
adrese obligāti jāizmanto valsts un 
pašvaldību iestādēm, plānošanas 
reģioniem, valsts augstskolām un 

zinātniskiem institūtiem, publis-
kiem nodibinājumiem, prokuratūrai 
un privātpersonām, kam deleģēts 
valsts pārvaldes uzdevums. No 
2020. gada e-adresi lietos tiesas, 
zvērināti tiesu izpildītāji un maksāt-
nespējas administratori.

Kam cilvēks var sūtīt vēstules 
no savas e-adreses?

Katrs iedzīvotājs vai uzņēmējs 
no savas e-adreses varēs sūtīt vēs-
tules valsts un pašvaldību iestādēm. 
Nevarēs sūtīt citiem iedzīvotājiem 
vai uzņēmējiem.

Ar kurām konkrēti valsts un 
pašvaldību iestādēm varēs sazinā-
ties caur e-adresi? Vai varēs sazi-
nāties ar komunālo pakalpojumu 
sniedzējiem?

Ar visām iestādēm, kas ir iekļau-
tas Uzņēmumu reģistra mājaslapā 
pieejamajā publisko personu un ies-
tāžu sarakstā: https://www.ur.gov.
lv/lv/regis... Tās ir gan ministrijas un 
valsts iestādes, gan pašvaldības un 
pašvaldību iestādes, kā arī pašval-
dību kapitālsabiedrības, piemēram, 
komunālie dienesti un skolas.

Ja persona (iedzīvotājs vai uzņē-
mējs) būs izveidojusi e-adresi portālā 
Latvija.lv, iestādes, sūtot vēstuli per-
sonai, portālā, meklējot pēc perso-
nas koda vai uzņēmuma reģistrācijas 
numura, uzzinās, ka personai ir a-ad-
rese, un šajā gadījumā vēstuli sūtīs uz 
e-adresi, nevis uz deklarēto adresi.

Par naudu un atbildību
Cik e-adreses projekts izmaksā 

no nodokļu maksātāju kabatām?
E-adreses īstenošanas izmaksu 

avots ir ES struktūrfondu, precīzāk, 
Eiropas Reģionālā attīstības fon-
da nauda, bet valsts budžets segs 
nepieciešamās uzturēšanas izmak-
sas – sākot no 2019. gada, summa 
būs 255 221 eiro gadā. Saskaņā ar 
aprēķiniem valsts varētu ietaupīt 
aptuveni 1,4 miljonus eiro gadā, ja 
90% dokumentu aprites valstī būtu 
elektroniska.

Cik šī e-risinājuma izstrāde iz-
maksāja un kas finansēja?

Lai nodrošinātu iespējami racio-
nālu līdzekļu izlietojumu, e-adrese ir 
ieviesta uz jau esošu risinājumu bā-
zes portālā Latvija.lv. Kopējās e-ad-
reses centralizēto risinājumu izstrā-
des un ieviešanas izmaksas, ietverot 

E-grāmatas bibliotēku lasītājiem 

Ikviens iedzīvotājs un uzņēmums var portālā 
Latvija.lv izveidot savu elektronisko adresi 

risinājuma izstrādi, datu sniedzēju 
reģistru pielāgošanu, papildu infra-
struktūru e-adreses lietotāju doku-
mentu glabāšanai, tiek finansētas 
no Eiropas Reģionālā attīstības fon-
da līdzekļiem.

Kāds labums no e-adreses pro-
jekta būs valstij un sabiedrībai?

E-adrese ir ērtākais un izdevīgā-
kais saziņas veids cilvēkiem ar valsti. 
E-adrese ļaus izvēlēties elektronisko 
kā primāro saziņas veidu ar iestādēm 
– oficiālā saziņa vairs nebūs piesais-
tīta fiziskai vietai — piekļuve jebkurā 
laikā un no jebkuras vietas pasaulē 
(arī ārvalstīs dzīvojošajiem). Savu-
kārt valsts saskaņā ar aprēķiniem va-
rētu ietaupīt aptuveni 1,4 miljonus 
eiro gadā, ja 90% dokumentu aprites 
valstī būtu elektroniska.

E-adrese nodrošinās ātrāku, ēr-
tāku un, kas būtiski, drošāku, kā arī 
efektīvāku saziņu un elektronisko 
dokumentu apriti starp valsts pār-
valdi un privātpersonām.

Par drošību
Kāpēc vēstules no valsts vai 

pašvaldības iestādēm nevar sa-
ņemt uz privāto e-pastu?

E-adreses risinājumu var pie-
līdzināt drošam internetbankas 
risinājumam – slēgtā vidē, vieno-
tajā pakalpojumu portālā Latvija.
lv, ikvienam e-adreses lietotājam 
būs pieejams personificēts konts, 
kas nodrošinās ziņojumu sūtīšanu, 
saņemšanu un glabāšanu. Arī ban-
kas svarīgu informāciju nesūta uz e-
pastu, bet uz internetbanku – drošu 
vidi, kas pasargāta no maldināšanas 
riskiem.

Vai e-adreses lietošana ir dro-
ša?

E-adrese pielīdzināma drošam 
internetbankas risinājumam – slēgtā 
vidē portālā Latvija.lv ikvienam e-ad-
reses lietotājam ir pieejams personi-
ficēts konts, kas nodrošina saziņu ar 
valsts pārvaldi – vēstuļu nosūtīšanu, 
saņemšanu un glabāšanu.

E-adreses risinājums neparedz 
ziņojumu apriti ārpus e-adreses. Tas 
garantēs datu uzglabāšanas drošību 
un aizsardzību.

 
Vairāk informācijas 

mana.latvija.lv/eadrese vai 
https://www.latvija.lv/lv/BUJE

No šī gada bibliotēku lasītājiem iespē-
jams izmantot jaunu pakalpojumu “Trešā 
tēva dēla e-grāmatu bibliotēka”. Tagad re-
ģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku 
lietotājiem ir iespēja bez maksas lasīt e-grā-
matas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.

Šobrīd lasītājiem piedāvā vairāk nekā 
simts “Zvaigznes ABC” izdevumus (galveno-
kārt daiļliteratūru) – gan latviešu literatūras 
klasiku (Apsīšu Jēkabs, Jānis Ezeriņš u. c.), gan 
mūsdienu autoru darbus, kas iemantojuši la-
sītāju atzinību. To skaitā ir Vladimira Kaijaka 
“Enijas bize”, “Zem Marsa debesīm”, “Nārbuļu 
dēli” un “Mantinieki”, kas pamatā populāra-
jam televīzijas seriālam “Likteņa līdumnieki”, 
tāpat kinorežisora Aivara Freimaņa “Katls”, 
Ingunas Baueres biogrāfiskie romāni, latviešu 
fantāzijas un detektīvžanra sacerējumi.

Reģistrēšanās notiek vietnē https://3td.
lv, kur sākumlapas augšējā joslā jāizvēlas ie-
spēja Reģistrēties. Ja līdz šim lasītājam nav 
lietotājvārda un paroles e-kataloga izman-
tošanai, tad lasītājam jāvēršas savā biblio-
tēkā to saņemšanai! E-grāmatas lasīšanai 
paredzētais termiņš ir divas nedēļas, pēc 
kura grāmata vairs nav pieejama lasītājam. 
E-grāmatu saņemšanai noteikts šāds iero-
bežojums – lasītājs nevar saņemt vienlaicī-
gai lasīšanai vairāk par divām e-grāmatām. 
E-grāmatas lasīšana nav pieejama lasītājam, 
ja bibliotēkā nav laikus atdotas visas izsnieg-
tās grāmatas. Šo iespēju valsts vienotajā 
bibliotēku informācijas sistēmā nodrošina 
Kultūras informācijas sistēmu centrs sadar-
bībā ar SIA “Tieto Latvia”.

Ruta Emerberga
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Aprēķināts nekustamā īpašuma 
nodoklis 2019. gadam

Mācības mazajiem 
un mikrokomersantiem 

Par 2018. gadu

Talsu novada atklātajā olimpi-
ādē skolu sportā “Tautas bumba” 
12 komandu konkurencē Dundagas 
vidusskolas zēnu komanda iegu-
va 1. vietu un turpinās piedalīties 
Kurzemes reģiona Latvijas skolēnu 
72. spartakiādē tautas bumbā 5.–4. 

Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta (VUGD) apkopotā 
informācija liecina, ka 2018. gadā ir 
pieaudzis ar apkures iekārtu nepa-
reizu ekspluatāciju, bojājumu un ne-
pareizu izbūvi saistītajos ugunsgrē-
kos bojāgājušo skaits. Ja 2017. gadā 
ar apkuri saistītos ugunsgrēkos gāja 
bojā 18 % no visiem bojāgājušajiem, 
tad 2018. gadā jau – 21 %.

Apkures iekārtas bojājuma, ne-
pareizas izbūves vai ekspluatācijas 
noteikumu pārkāpumu dēļ katru 
gadu izceļas gandrīz desmitā daļa no 
ugunsgrēkiem. Papildus tam vairāk 
nekā 500 gadījumos ugunsdzēsēji 
glābēji dodas dzēst dūmvados de-
gošus sodrējus. VUGD aicina rūpīgi 
izvērtēt savu apkures ierīču tehnisko 
stāvokli un to lietošanas paradumus.

Jānovērtē apkures iekārtu teh-
niskais stāvoklis un jātīra dūmvadi!

Ja pirms apkures sezonas sā-
kuma dūmvadi nav tīrīti, tad tas 
jāizdara apkures sezonas laikā, lai 
dūmvadā nedegtu sodrēji. Degošie 
sodrēji rada augstu temperatūru. 
Tās dēļ dūmenī var rasties plaisas, 
un no tām karstuma un liesmu ie-
tekmē var aizdegties ēkas konstruk-
cijas. Ja ir vajadzīgās zināšanas un 
aprīkojums, privātmāju īpašnieki 
dūmvadu tīrīt var paši.

Lai izvairītos no nelaimes un 
varētu droši sildīties, kurinot mal-
kas, gāzes vai cita veida apkures 

ierīci, reizi piecos gados jāapseko 
dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu 
tehniskais stāvoklis. To drīkst veikt 
atbilstoši sertificēti speciālisti.

Lietojot malkas plīti, jāatceras, 
ka tā laika gaitā nolietojas – var iz-
degt cepeškrāsns metāla apšuvums 
un plīts virsmā parādīties spraugas. 
Lai liesmas un dzirksteles pa plīts 
spraugām nenokļūtu uz degtspē-
jīgiem priekšmetiem, plīts perio-
diski jāatjauno, rūpīgi aizsmērējot 
radušās plaisas, laikus nomainot 
izdegušo cepeškrāsni un nostiprinot 
durtiņas.

Jāievēro drošas apkures ierīču 
lietošanas noteikumi:

aizliegts tuvāk par 1,2 metriem 
kurtuves atveres priekšā novietot 
kurināmo un citus degtspējīgus ma-
teriālus;

nedrīkst atstāt bez uzraudzības 
degošas apkures ierīces, ja to neat-
ļauj tehniskās ekspluatācijas notei-
kumi;

uz apkures ierīcēm novietoti 
degtspējīgi priekšmeti un materiāli 
(drēbes, apavi, dvieļi utt.) sakarstot 
var aizdegties un izraisīt ugunsgrēku;

krāsnis un plītis atļauts kurināt 
ar malku, kuras garums nepārsniedz 
kurtuves izmērus;

ieteicams krāsni iekurināt vairā-
kas reizes dienā, nevis to pārkurināt;

cietā kurināmā krāsns, piemē-
ram, virtuves plīts, kurtuves priekšā 

degtspējīga materiāla grīda ir jāpār-
klāj ar nedegošu loksni, piemēram, 
skārdu, lai no krāsns izkritušas ogles 
vai dzirksteles neizraisītu ugunsgrēku;

lietojot bojātu apkures iekārtu un 
dūmvadu, var izcelties ugunsgrēks.

Dūmu detektora ierīkošana sa-
mazina bojāgājušo skaitu!

Tā kā lielākā daļa no ugunsgrē-
kos bojāgājušajiem nosmok dūmos, 
nevis sadeg, VUGD aicina iedzīvotā-
jus savos mājokļos uzstādīt dūmu 
detektorus, kas ar spalgu skaņas 
signālu  brīdina par mājoklī izveido-
jušos sadūmojumu.

Dūmu detektorus var iegādā-
ties jebkurā mājsaimniecības preču 
veikalā. To cena atkarīga no papildu 
funkciju klāsta, bet vidēji tā nepār-
sniedz 10 eiro. Dūmu detektorus var 
uzstādīt gandrīz jebkurš cilvēks, jo 
sienā vai griestos vien jāizurbj pāris 
caurumu un ar skrūvēm jāpiestip-
rina dūmu detektora korpuss. Visa 
nepieciešamā informācija ir norādī-
ta lietošanas instrukcijā.

VUGD aicina iedzīvotājus parū-
pēties par sava mājokļa drošību, lai 
aukstajā laikā apkures ierīces varētu 
darbināt droši, neuztraucoties par 
iespējamo ugunsnelaimi!

Inta Palkavniece, 
VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa, 
tel. 67075871, 27098250 

inta.palkavniece@vugd.gov.lv   

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ

SPORTS

Pieaug ar apkuri saistītajos 
ugunsgrēkos bojāgājušo skaits 

Pašvaldības policija informē 
par aizvadītā gada notikumiem 
novadā. Iedzīvotāji aizvadītajā 
gadā pēc palīdzības ir vērsušies 
312 reizes un saņemti 32 rakstis-
ki iesniegumi. Dundagas novada 
Pašvaldības policija par izdarītiem 
administratīviem pārkāpumiem 
Dundagas novadā 2018. gadā sa-
stādījusi 53 administratīvo pārkā-
pumu protokolus. Pašvaldības po-

licija aizvadītajā gadā ir saskārusies 
ar sīko huligānismu, smēķēšanu 
un alkohola lietošanu tam nepare-
dzētā vietā un dzīvnieku labturības 
noteikumu pārkāpumiem. Tāpat ir 
izsaukumi par konfliktiem ģimenē, 
kā arī pārbaudes, vai automašī-
nas novietotas atbilstoši noteiku-
miem. Vasaras siltajos mēnešos 
Pašvaldības policija regulāri saņem 
sūdzības no piejūras ciematu iedzī-
votājiem par tūristu likuma pārkā-
pumiem. Tādēļ Pašvaldības policija 

pastiprināti veic patruļas pa cie-
matiem Kolkas pagastā.

Aicinām par visu neskaidro 
jautāt, kā arī sniegt informāci-
ju, zvanot uz mūsu tālruņiem 
26437575 vai 20273535 vai nā-
kot pieņemšanas laikā: Pils ielā 
5, Dundagā, pirmdienās no plkst. 
14.00 līdz 17.00 un trešdienās no 
plkst. 9.00 līdz 12.00. Anonimitā-
te garantēta.

Jānis Skujiņš,
Pašvaldības policijas vadītājs

Panākumi tautas bumbā
klasēm 15. februārī Vaiņodē.

Komandā spēlēja Niks Martins 
Dišlers, Ingars Blumbergs, Romans 
Gorjunovs, Emīls Grīnerts, Deivids 
Roberts Sidra, Kevins Krasons, Hen-
rijs Vaicis, Harijs Zviedris, Sandijs 
Zumbergs un Kristers Šulcs.

Savukārt Dundagas meiteņu ko-
manda sešu komandu konkurencē 
ieguva 2. vietu. Komandā spēlēja 
Viktorija Kārklevalka, Dārta Jākob-
sone, Keita Kronberga, Marija Han-
na Kristiņa, Paula Betija Rozefelde, 
Rezija Jākobsone, Annija Trūle, Bella 
Jākobsone un Samanta Rudene. Ko-
mandas sagatavoja sporta skolotājas 
Una Sila un Skaidrīte Motmillere.

Gundega Lapiņa

Pašvaldība ir aprēķinājusi ne-
kustamā īpašuma nodokli (NĪN) 
2019. gadam un maksāšanas pa-
ziņojumus nosūtīs nodokļa mak-
sātājam vai tā pilnvarotai personai 
līdz 15. februārim. Ja maksāšanas 
paziņojums laikā nav saņemts, lū-
dzam par to informēt Dundagas 
novada pašvaldības NĪN adminis-
tratoru.

Lai iegūtu aktuālo informāciju 
par nekustamā īpašuma nodokli, 
izmantojiet portālu www.epakal-
pojumi.lv vai www.latvija.lv.

Ja nodokļa maksātājs nav dek-
larējis dzīvesvietu likumā noteiktā 
kārtībā un nav paziņojis adresi, kurā 
viņš ir sasniedzams, kā arī nodokļa 
maksātājs nav informējis par mak-
sāšanas paziņojuma nesaņemšanu, 
maksāšanas paziņojumu nenosū-
ta, bet NĪN aprēķins stājas spēkā  
22. martā.

NĪN maksātājam – juridiskai 
personai – mēneša laikā no NĪN 
maksāšanas pienākuma rašanās 
brīža turpmākai saziņai ar NĪN ad-

ministratoru ir jāpaziņo pašvaldībai 
sava elektroniskā pasta adrese.

Lai nekrātu papīru kaudzes un 
nepiesārņotu vidi, aicinām juridis-
kās un fiziskās personas – NĪN no-
dokļa maksātājus – pieteikties mak-
sāšanas paziņojumu saņemt savā 
e-pastā. To var izdarīt portālā www.
epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. 
Vai atsūtiet parakstītu iesniegumu 
(skat www.dundaga.lv) pa pastu.

Nodokļa maksātāji var pieteik-
ties saņemt atgādinājumu par ne-
kustamā īpašuma nodokļa apmak-
sas termiņa tuvošanos e-pastā vai 
ar īsziņu uz mobilo tālruni. Pieteik-
ties pakalpojumam portālā www.
epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. 
Atgādinājuma vēstuli uz norādīto e-
pastu izsūtīs septiņas dienas pirms 
maksāšanas termiņa, bet īsziņu – 
maksāšanas termiņa dienā.

Pašvaldības nekustamā īpašu-
ma nodokļa administratore 

Sintija Gāliņa, 
sintija.galina@dundaga.lv, 

63237856, 25446570

Latvijas Informācijas un ko-
munikācijas tehnoloģijas asoci-
ācija (LIKTA) un Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonds piedāvā mazo 
un mikrokomersantu mācības 
inovāciju un digitālo tehnoloģiju 
attīstībai.

Projektā piedāvā vairāk nekā 60 
dažādu kursu, kas saistīti ar digitā-
lajām tehnoloģijām, piemēram, par 
Microsoft Excel, Facebook, personu 
datu drošību, mājaslapu veidošanu 
un daudziem citiem tematiem.

Mācības notiks gan Rīgā, gan 
novados. Baltijas Datoru akadēmi-
jas pasniedzēji ir vadījuši mācības 

Cēsīs, Daugavpilī, Priekuļos, ir vie-
sojušies arī Madonā, Kuldīgā.

Projektā var piedalīties mazo 
uzņēmumu, mikrouzņēmumu dar-
binieki un pašnodarbinātie. Kursi 
notiek darba dienās, vienu, divas 
vai trīs pilnas dienas pa 8 akadēmis-
kām stundām katrā.

Sīkākas ziņas par piedāvāta-
jām programmām un par nosacī-
jumiem lasiet projekta interneta 
vietnē www.mmu.lv vai vaicājiet 
mācību koordinatoriem pa tālru-
ņiem 28303898 un 26411894!

Baltijas Datoru akadēmijas 
projektu vadītāja Gunta Kivliša
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Dundagas novada pašvaldības 
izdevums ″Dundadznieks″ 
Adrese: Pils 5-1, Dundaga, 
LV-3270.
Raksti un informācija nākama-
jam izdevumam jāiesniedz līdz 
katra mēneša 5. datumam. 
E-pasts zinas@dundaga.lv, 
tālrunis 63237515.
Par rakstu saturu un faktu  
precizitāti atbild autors.
Iespiests SIA ″Kurzemes 
Vārds″. Tirāža 1500 eks.  
Bezmaksas.
Internetā:  
www.dundaga.lv/avize.  
Nr. 2 (241). 
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2018. gada 24. oktobrī Tal-
su novada bibliotekāri viesojās 
Dundagas novada bibliotēkās un 
apmeklēja arī Dundagas pili, kur 
mājvietu radusi Dundagas Māks-
las un mūzikas skola. Lielu iespai-
du atstāja skaistie un oriģinālie 
bērnu darbi, tāpēc radās iecere 
kaut nelielu daļiņu no tiem parā-
dīt arī mūsu – Talsu novada – ie-
dzīvotājiem.

No 1. februāra pašā ziemas 
baltumā Pastendes bibliotēkas 
apmeklētājus priecē Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas au-
dzēkņu košā izstāde “Pavasara 
ziedi”. Izstādē apskatāmi 8 dar-
bi. Ziedus gleznojuši 8 un 9 ga-
dus veci bērni skolotājas Daces 

Čoderas vadībā.
Dundagas Mākslas un mūzi-

kas skola dibināta 1988. gadā kā 
Talsu Mūzikas skolas filiāle, bet 
1991. gadā ieguva patstāvīgas 
skolas statusu. Šajā mācību gadā 
dažādās mākslas un mūzikas 
programmās zinības apgūst 231 
izglītojamais.

Izstāde “Pavasara ziedi” Pa-
stendes bibliotēkā būs apskatāma 
līdz 28. februārim.

Paldies Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolas direktorei Dacei 
Čoderai par atsaucību, un ceram 
uz turpmāku sadarbību!

Pastendes bibliotēkas 
nodaļas vadītāja 

Liene Rozenberga

Mūsu novadā bērnu vakcināciju  
pret ērču encefalītu apmaksā valsts 

Dundagas novads ir iekļauts to novadu skaitā, kuros arī 
šogad valsts  apmaksā bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu, 
informē Slimību profilakses un kontroles centrs.

Valsts apmaksā vakcināciju pret ērču encefalītu bērniem no 
viena līdz 18 gadu vecumam katru gadu saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi”. Tajos 
noteikts, ka vakcināciju valsts apmaksā bērniem, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Tā ir teri-
torija, kurā saskaņā ar epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir 
vislielākā saslimstība ar ērču encefalītu.

Informāciju par iespējām vakcinēties pret ērču encefalī-
tu par valsts budžeta līdzekļiem jautājiet savam ģimenes ār-
stam!

Iespēja saņemt bezmaksas apģērbu
Ir iespēja izvēlēties un saņemt bezmaksas apģērbu un apavus 

Dundagā, 1905. gada ielā 4 (vecajā slimnīcā). Laiku vēlams iepriekš 
saskaņot, darba dienās zvanot pa tālruni 27412510. 

Dundagas novada Sociālā dienesta 
vadītāja Astra Langzama

Pastendes bibliotēkā 
pavasaris nāk no Dundagas! 

v 14. februārī Valentīndie-
nas pasākums Dundagas 
Brīvā laika pavadīšanas 
centrā. 

v 16. februārī plkst. 12.00 
mazo vokālistu konkurss 
“Dundagas balss 
pavēlnieks 2019” Dundagas 
pilī. 

v 16. februārī plkst. 17.00 
režisora Jāņa Ābeles 
spēlfilma “7 miljardi gadu 
pirms pasaules gala” 
Kolkas tautas namā. Biļetes 
cena 2 eiro. 

v 22. februārī plkst. 19.00 
Sabiles amatierteātra 
izrāde “Mucenieks un muce-
niece” Dundagas pilī.

v 23.februārī plkst. 14.00  
jaunā latviešu piedzīvojumu 
filma ģimenēm
“Vecā dārza noslēpums”. 
Dundagas pilī. Biļetes 
cena 3 eiro. 

v 24. februārī rokdarbnieču 
radošā tikšanās 
Dundagas Brīvā laika pavadī-
šanas centrā. 

v 28. februārī plkst. 16.00 
bērnu deju kolektīvu 
koncerts “Nāc ar mani padan-
cot!” Dundagas pilī. 
Piedalās 1.–4. klašu deju 
kolektīvs “Dun-dang” no 
Dundagas, “Mare” no 
Tukuma, “Āģītis” no Rīgas un 
“Rīdze” no Rīgas. 

v 1. martā plkst. 10.00 
izrāde bērniem “Noslēpumu 
sala” Dundagas pilī. 

v 1. martā plkst. 19.00 
humora šovs pieaugušajiem 
“Briseles kāposti Dundagas 
pilī. 

v 8. martā no plkst. 10.00 
līdz 12.00 Talsu Biznesa 
inkubatora konsultācijas 
Dundagas Brīvā laika pavadī-
šanas centrā.  

v 8.martā no plkst. 17.00 
Dāmu dienas pasākums 
Dundagas Brīvā laika pavadī-
šanas centrā. 

v 16. martā plkst. 13.00 
Dundagas pilī senioru 
kluba “Sendienas” pasākums 
“Lai pavasar’s Tev sirdī 
plaukst”.

Aktuālākā informācija 
par pasākumiem 
www.dundaga.lv 

sadaļā 
“Notikumu kalendārs”.


