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Šī gada 9. martā atklātajā 
Lībiešu saieta namā Kolkas 
“Pastniekos” atspoguļojas pro 
jektētāju un būvnieku meis
tarība, kas ir novērtēta augsta 
līmeņa Latvijas būvniecības 
konkursos.

Marta sākumā noslēdzās 
konkurss “Latvijas Būvniecības 
gada balva 2018”, kuram kopskai-
tā tika pieteiktas 140 būves un 
objekti, kas nodoti ekspluatācijā 
2018. gadā. Nominācijā “Koka 
būve” lielā konkurencē Dunda-
gas novada pašvaldības ēkas 
“Pastnieki” un palīgēkas pārbūve 
ieguva 3. vietu.

Otru balvu Kolkas Lībiešu sa-
ieta nams ieguva skates “Gada 
labākā būve Latvijā 2018” nomi-
nācijā “Pārbūve”, ierindojoties 
godpilnajā 3. vietā starp sākot-
nēji pieteiktajiem 14 konkuren-
tiem. Šīs skates mērķis ir veicināt 
būvniecības procesa kvalitāti, 
nosakot un popularizējot labākās 
būves un labās prakses piemērus 
būvniecības procesā.

Šie apbalvojumi pierāda, 
ka komanda, kas strādājusi pie 
Lībiešu saieta nama tapšanas, 
ir augsta līmeņa profesionāļi. 
Projekta pasūtītājs un līdzfinan-
sētājs ir Dundagas novada paš-
valdība, pārdomāto būvprojektu 
veidojis Mārcis Pēterhofs no SIA 
“REMM”. Taču galvenais būvuz-
ņēmējs, kam varam pateikties 
par kvalitatīvo būvi, ir SIA “Pret-
pils” tepat no Talsu novada.

Kolkas Lībiešu saieta nams ieguvis 
jau divas valsts mēroga atzinības
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Dundagas novada pašvaldības 2019. gada budžets

“Pastnieku” ēkas pārbūves 
darbi norisinājās projekta “Kolkas 
lībiskā un zemūdens mantojuma 
sinerģija ar vēstures un kultū-
ras tūrisma apriti” (projekta Nr. 
16-08-FL04-F043.0203-000001) 

ietvaros, kura mērķis ir novadam 
raksturīgā lībiešu nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšana, 
popularizēšana un pieejamības 
veicināšana vietējam zemūdens 
mantojumam, izveidojot daudz-

funkcionālu Lībiešu saieta 
na mu. Tas viss nevarētu no-
tikt bez Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda, kas pro-
jektu finansējis.

Šobrīd Kolkas Lībiešu saieta 

nams ir atvērts apmeklētājiem 
katru darba dienu no plkst. 
8.00 līdz 17.00 ar pusdienu 
pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 
13.00. 

Dundagas novada pašvaldības 
budžets ir novada domes finan-
siālās darbības pamatdokuments 
un finanšu instruments, ar kuru tā 
nodrošina savu autonomo funkci-
ju izpildi, kā arī veic ekonomisko 
un sociālo vajadzību sabalansēša-
nu ar finansiālajām iespējām.

Pašvaldības 2019. gada bu-
džets izstrādāts, ievērojot likumos 
“Par pašvaldībām”, “Par pašval-
dību budžetiem”, “Par budžetu 
un finanšu vadību”, “Attīstības un 
plānošanas sistēmas likums”, “Te-
ritorijas attīstības plānošanas 

likums”, kā arī nodokļu likumos, 
Latvijas Republikas Ministru kabi-
neta noteikumos un citos likum-
došanas aktos izvirzītām prasī-
bām. 

Pašvaldību rīcībā ir ierobežoti 
un ne vienmēr visu funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai 
pietiekami finanšu līdzekļi, paš-
valdības budžeta mērķis ir pēc 
iespējas racionālāk attiecīgajā pe-
riodā sadalīt prognozētos pieeja-
mos finanšu līdzekļus pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildei un 
attīstībai, atbilstoši pašvaldības 
prioritātēm un uzdevumiem. 

Dundagas novada pašvaldība 
budžeta ieņēmumu daļu plāno, 
ņemot vērā valsts budžeta trans-

fertu piešķirto apjomu, nozaru 
ministriju sniegto informāciju par 
iespējamo finansējuma apmēru 
2019. gadā, spēkā esošos norma-
tīvos aktus un noslēgtos līgumus 
par Eiropas Savienības struktūr-
fondu apguvi.

Dundagas novada pašvaldības 
budžets 2019. gadam  sastāv no 
pamatbudžeta, speciālā budžeta, 
ziedojumu un dāvinājuma budže-
ta.

2019. gada novada infra-
struktūra un ekonomiskā attīstī-
ba ir plānota, īstenojot Eiropas 
Savienības finansētos projektus, 
nosakot budžeta finansējumu 
mērķmaksājumiem un noteiktu 
objektu rekonstrukcijai un būv-

niecībai ar budžeta un aizņēmu-
ma līdzekļiem.

Lai sabalansētu budžetu, tiek 
plānots ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē par kopējo summu 1 189 854 
EUR (2018. gadā – 619 234 EUR)

IEŅĒMUMI
PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽE-

TA 2019. gada ieņēmumi plānoti  
4 650 238 EUR apmērā, plānotie ie-
ņēmumi ir par 445 943 EUR vairāk, 
nekā 2018. gadā sākotnēji plānoti 
(4 204 295 EUR). Pamatbudžets 
ir Dundagas novada pašvaldības 
budžeta galvenā daļa, ieņēmumus 
veido nodokļu ieņēmumi – iedzī-
votāju ienākuma nodoklis, nekus-

tamā īpašuma nodoklis, nenodok-
ļu ieņēmumi, ieņēmumi no valsts 
un pašvaldību nodevām, sodiem 
un sankcijām; pārējie nenodokļu 
ieņēmumi, ieņēmumi no pašval-
dības īpašuma iznomāšanas, pār-
došanas; ieņēmumi no budžeta 
iestāžu sniegtajiem maksas pakal-
pojumiem un citi pašu ieņēmumi 
un transferti, kurus veido valsts 
budžeta transferti un pašvaldību 
budžeta transferti jeb valsts mērķ-
dotācijas, kas tiek saņemtas no 
atsevišķām ministrijām un pare-
dzētas galvenokārt pedagogu dar-
ba samaksai, kā arī dažādu Eiropas 
Savienības fondu finansēto projek-
tu īstenošanai. 

PAŠVALDĪBAS  
BUDŽETS

(Nobeigums 6., 7. lpp.)

(Nobeigums 5. lpp.)
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Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti pieejami  

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

DOMES ZIŅAS
22. februāra  
domes sēdē nolemtais

  
v Uzdot Dundagas novada do-

mes priekšsēdētājam domes vārdā 
ņemt aizņēmumu un slēgt ilgter-
miņa aizdevuma līgumu ar Valsts 
kasi. Projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/003 
“Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā 
un dabas mantojuma saglabāšana, 
eksponēšana un tūrisma piedā-
vājumu attīstība” īstenošanai par  
792 533 EUR.

* * *
v Apstiprināt kultūras pasā-

kuma plānus  2019. gadam par 
kopējo summu 20 062,70 EUR 
Kolkas tautas nams, 30 868 EUR 
Dundagas Kultūras pils, 2125 EUR 
Dundagas Kultūras pils Brīvā laika 
pavadīšanas centrs, 2867 EUR “Lī-
biešu saieta nams”.

 * * *
v Slēgt sadarbības līgumus 

par 2019. gadu ar Talsu novada 
pašvaldību par sadarbību kultūras, 
izglītības  un sporta jomā par kopē-
jo summu 9067,02 EUR.

* * *
v Veikt valsts piešķirtās mērķ-

dotācijas 3830 EUR sadali Dun-
dagas pašvaldības māksliniecisko 
kolektīvu vadītāju darba samaksai 
un VSAOI.

* * *
v Slēgt sadarbības līgumu 

ar Rojas novada pašvaldību un 
Talsu novada pašvaldību par Zie-
meļkurzemes jauniešu kameror-
ķestra darbības nodrošināšanu 
2019. gadā par 947,31 EUR.

* * *
v Apstiprināt 2019. gada viena 

izglītojamā vidējās izmaksas Dun-
dagas novada pašvaldības izglītības 
iestādēs  –  Dundagas vidusskola, PII 
“Kurzemīte”, Kolkas pamatskola.

*  * *
v Piešķirt pašvaldības budžeta 

dotāciju 7084,21 EUR Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas intere-
šu izglītības programmu “Māksla. 
Mūzika. Deja.”, “Sagatavošanas 
klase – Vizuāli plastiskā māksla”, 
“Vokālais ansamblis”, “Sagatavo-
šanas klase. Mūzika”, “Mūsdienu 
deja” un 1762,03 EUR Kolkas pa-
matskolas interešu izglītības prog-
rammu “Mūzikas ritma pulciņš” 
un “Deju pulciņš” pedagogu darba 
samaksai un VSAOI.

* * *
v Atsavināt maiņas ceļā ne-

kustamo īpašumu “Dakterlejas iela 
8” par nosacīto cenu 4214,31 EUR  
pret nekustamo īpašumu “Sī-
rupfabrika” par nosacīto cenu 
4057,30 EUR. Nekustamo īpašumu 
nosacīto cenu starpību 157,01 EUR 
segt SIA “Dundagas meži”.

* * *
v Apstiprināt Dundagas no-

vada domes saistošos noteikumus 
Nr.2 “Par Dundagas novada paš-
valdības 2018. gada budžeta izpil-
di” un atzīt par spēku zaudējušiem 
Dundagas novada domes saistošos 
noteikumus Nr.1 “Par Dundagas 
novada pašvaldības 2018. gada 
budžeta izpildi”. 

* * *
v 2019.gada budžetā pare-

dzēt 5050 EUR Dundagas vidussko-
las un Kolkas pamatskolas 6. klašu 
skolēnu nodrošināšanai ar brīv-
pusdienām, sākot ar 1. septembri.

* * *
v Piešķirt nekustamā īpašuma 

“Jūras piekrastes josla” nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi “Publis-
kie ūdeņi”.

* * *
v Precizēt nekustamā īpašu-

ma “Albatrosi-Cehs” ar platību no 
0,65 ha uz 0,30 ha.

* * *
v Nodot Dundagas novada 

teritorijas plānojuma 5. redakciju 
publiskajai apspriešanai un atzinu-
mu saņemšanai.

* * *
v Apstiprināt iesniegto noli-

kuma “Grozījumi Dundagas nova-
da pašvaldības domes 2014. gada 
27. marta  nolikumā “Ētikas komi-
sijas nolikums”” projektu.

* * *
v Pieņemt iesniegto iekšējo no-

teikumu “Grozījumi Dundagas nova-
da domes 2014. gada 18. decembra 
iekšējos noteikumos “Amatpersonu 
un darbinieku darba samaksas no-
teikumi”” projektu.

* * *
v Anulēt ziņas par vienas per-

sonas deklarēto dzīvesvietu adre-
sē Dundagas novads, Dundagas 
pagasts, Vīdale, “Jaunbrieži”.

* * *
v Reģistrēt 2 speciālistus pa-

līdzības sniegšanas reģistrā “Palī-
dzība speciālista nodrošināšanai ar 
dzīvojamo telpu”.

* * *
v Atļaut iemitināt vienu per-

sonu dzīvoklī E. Dinsberga ielā 2–2, 
Dundaga, Dundagas pag., Dunda-
gas nov., LV-3270.  

* * *
v Sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā vienai per-
sonai, apmainot dzīvojamo telpu 
Nr.65 pret dzīvojamo telpu Nr.77 
nekustamā īpašuma “1905.gada 
iela 4” būvē. 

* * *
v Atļaut apvienot nekusta-

mā īpašuma “Muņu komplekss” 
zemes un nekustamā īpašuma 
“Muņu lauki” zemes vienību, ne-
izstrādājot zemes ierīcības projek-
tu, un izveidot jaunu nekustamo 
īpašumu. 

 * * *
v Pieņemt iesniegto iekšējo 

noteikumu “Dundagas novada 
pašvaldības klientu personas datu 
apstrādes privātuma politika” pro-
jektu. 

* * *
v Slēgt sadarbības līgumu ar 

biedrību “Līvu (lībiešu) savienība 
“Līvod Īt””.

* * *
v Slēgt sadarbības līgumu ar 

biedrību “Domesnes”. 
* * *

v Atstāt spēkā Dunda-
gas novada pašvaldības domes 
23.03.2018. sēdes lēmumu Nr.53 
“Par dzīvokļa īres tiesību līguma 
pārslēgšanu”.

* * *
v Izdarīt labojumus Dundagas 

novada domes 26.01.2018. sēdes 
lēmumā Nr.26 “Par Dundagas no-
vada domes 28.07.2017. lēmuma 
Nr.160 “Par zemes ierīcības projek-
ta apstiprināšanu īpašumam “Būde-
ni”” atcelšanu un par Dundagas no-
vada domes 24.11.2017. lēmuma 
Nr.267 “Par zemes ierīcības projekta 

izstrādi nekustamajam īpašumam 
“Būdeni”” grozījumiem”.

 * * *
v Grozīt Dundagas novada 

domes 2014. gada 23. oktobra 
lēmumu Nr.268 “Par Attīstības uz-
raudzības komisiju” lemjošo daļu, 
izsakot to šādā redakcijā:

1) Dundagas novada domes 
priekšsēdētāju,

2) Dundagas novada domes 
Attīstības un plānošanas komitejas 
vadītāju,

3) Dundagas novada domes 
Sociālo, izglītības un kultūras jau-
tājumu komitejas vadītāju,

4) Centrālās administrācijas 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāju,

5) tūrisma jomas uzņēmēju – 
Evitu Laukšteini,

6) zivsaimniecības jomas uzņē-
mēju – Andri Laukšteinu,

7) lauksaimniecības jomas uz-
ņēmēju – Aigaru Zadiņu,

8) mežsaimniecības jomas uz-
ņēmēju – Nauri Freimutu,

9) sabiedriskās organizācijas 
pārstāvi – Andri Freimutu,

10) Kolkas pagasta pārvaldes 
vadītāju.

* * *
v Atbalstīt projektu iesniegša-

nu atklāta konkursa 7. kārtas Eiro-
pas lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2. “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” 
saskaņā ar pielikumu.

Nodrošināt priekšfinansē-
jumu projektu realizācijai līdz 
108 000 EUR un līdzfinansē-
jumu projektu realizācijai līdz 
18 000 EUR.

22. marta 
domes sēdē nolemtais

v Piešķirt dotāciju SIA “Kol-
kas ūdens” 24 400 EUR. Piešķirtie 
finanšu līdzekļi izmantojami SIA 
“Kolkas ūdens” ikdienas uzturēša-
nas izdevumu segšanai, lai nodro-
šinātu ūdensapgādes un kanalizā-
cijas pakalpojumus apstiprinātā 
tarifa ietvaros.

* * *
v Palielināt SIA “Kolkas ūdens” 

pamatkapitālu, ieguldot Dundagas 
novada pašvaldības finanšu līdzek-
ļus 12 261 EUR.

* * *
v Palielināt SIA “Ziemeļkurze-

me” pamatkapitālu, ieguldot Dun-
dagas novada pašvaldības finanšu 
līdzekļus 4651 EUR. 

* * *
v Slēgt līgumu starp Dunda-

gas novada pašvaldību un Līvu 
(lībiešu) savienību “LĪVÕD ĪT” un 
piešķirt finansējumu 2019. gadam 
3110 EUR.

* * *
v Slēgt līgumu starp Dunda-

gas novada pašvaldību un biedrību 
“Randalist” un piešķirt finansēju-
mu 2019. gadam 2396 EUR. 

* * *
v Paredzēt 2019. gada budže-

tā finansējumu 5000 EUR projektu 
realizācijai saskaņā ar Dundagas 
novada domes saistošajiem notei-

kumiem Nr.25 “Par Dundagas no-
vada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu”.

* * *
v Piešķirt finansējumu 800 EUR 

AS “Latvijas Mediji” grāmatas Dzid-
ras Ritenbergas “Atmiņas” (pagaidu 
nosaukums) izdošanai.

* * *
v Slēgt sadarbības līgumu ar 

Kurzemes Tūrisma asociāciju par 
sadarbību tūrisma attīstības vei-
cināšanā un tūrisma mārketingā 
Dundagas novadā 2019. gadā.

* * *
v Piešķirt finansējumu Ap-

liecinājuma kartes sagatavošanai 
1500 EUR. 

* * *
v Apstiprināt aktualizēto Dun-

dagas novada Attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam rīcības 
un investīciju plānu.

* * *
v Apstiprināt Dundagas no-

vada domes saistošos noteikumus 
Nr.2 “Par Dundagas novada paš-
valdības 2018. gada budžeta izpil-
di” un atzīt par spēku zaudējušiem 
Dundagas novada domes saistošos 
noteikumus Nr.1 “Par Dundagas 
novada pašvaldības 2018. gada 
budžeta izpildi”. 

* * *
v Apstiprināt Dundagas no-

vada domes saistošos noteikumus 
Nr.3 “Par Dundagas novada pašval-
dības budžetu 2019. gadam”.

* * *
v Pieņemt iesniegto iekšējo 

noteikumu “Grozījumi Dundagas 
novada domes 2014. gada 18. de-
cembra iekšējos noteikumos 
“Amatpersonu un darbinieku dar-
ba samaksas noteikumi” projektu.

* * *
v Dzēst nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma 
naudu SIA “Kolkas liedags” īpašu-
miem – 23 706,36  EUR a/s “Kol-
ka”, ēkas; 352,64 EUR “Ronīši”, 
zeme; 131,06 EUR “Ronīši”, ēkas.

* * *
v Dzēst nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma 
naudu SIA “Park Studios Latvia, 
Ltd” 58,64 EUR par bijušo nekusta-
mo īpašumu “Gruži”. 

* * *
v Akceptēt datortehnikas un 

sadzīves tehnikas, kas novērtēta 
530 EUR apmērā, saņemšanu kā 
ziedojumu no J. Dambīša.

* * *
v Mainīt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus četrām (4) ze-
mes vienībām. 

* * *
v Izdalīt nekustamā īpašumā 

“Vecpeļauši” zemes vienības daļu 
120 m² platībā un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi “Ar maģis-
trālajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, 
naftas produktu, ķīmisko produktu, 
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto 
būvju, ūdens ņemšanas un notek-
ūdeņu attīrīšanas būvju apbūve”.

* * *
v Apstiprināt zemes ierīcī-

bas projektu nekustamā īpašuma 
“Būdeni” sadalīšanai sešās daļās.

* * *
v Apstiprināt zemes ierīcī-

bas projektu nekustamā īpašuma 
“Druvnieki” sadalīšanai divās daļās.

* * *
v Atļaut izstrādāt zemes ierī-

cības projektu nekustamā īpašuma 
“Jaunžoki” un nekustamā īpašuma 
“Žoki” robežu pārkārtošanai.

* * *
v Apstiprināt zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma “An-
šķeni” sadalīšanai divās daļās.

* * *
v Atļaut izstrādāt nekustamā 

īpašuma “Karlīnas” zemes ierīcības 
projektu, sadalot to divās daļās. 

* * *
v Atļaut izstrādāt nekustamā 

īpašuma “Pilsupes” zemes ierīcī-
bas projektu, sadalot to divās daļās 

* * *
v Atļaut izstrādāt nekustamā 

īpašuma “Lielkļavas” zemes ierī-
cības projektu, sadalot to divās 
daļās.

* * *
v Atļaut izstrādāt nekustamā 

īpašuma “Mieži” zemes ierīcības 
projektu, sadalot to divās daļās. 

* * *
v Nodot Dundagas novada 

teritorijas plānojuma 5. redakciju 
publiskajai apspriešanai un atzinu-
mu saņemšanai.

* * *
v Sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā un slēgt līgu-
mu par īres tiesībām nekustamajā 
īpašumā “E.Dinsberga 2”, dzīvoklis 
Nr.6.

* * *
v Noteikt nekustamā īpašuma 

“E.Dinsberga 2” dzīvoklim Nr.7 sta-
tusu – “speciālistam izīrējamā dzī-
vojamā telpa” un slēgt līgumu par 
īres tiesībām.

* * *
v Apstiprināt Dundagas novada 

pašvaldības 2019. gada 22. februāra 
saistošo noteikumu Nr.4 “Grozīju-
mi Dundagas novada pašvaldības 
2014. gada 27. februāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 “Par speciālajiem 
pabalstiem”” projektu.

* * *
v Atbalstīt Dundagas novada 

pašvaldības iesaistīšanos Izglītī-
bas kvalitātes dienesta īstenotajā 
Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas sa-
mazināšanai”.

* * *
v Apstiprināt  Dundagas novada 

pašvaldības 2019. gada 22. februāra 
saistošos noteikumus Nr.5 “Par līdz-
finansējuma samaksas kārtību izglī-
tības programmu ieguvei Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolā”.

* * *
v Piešķirt Dundagas novada 

domes priekšsēdētājam Aldim 
Feltam 3 kalendārās nedēļas ilgu 
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

* * *
Dundagas novada pašvaldības 

Privatizācijas, atsavināšanas un 
iznomāšanas komisijā ievēlēt Ingu 
Ralli un Ievu Dambergu. 

Linda PavlovskaDišlere,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Komiteju un domes sēdes 
12.04.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
12.04. plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
18.04. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
26.04. plkst. 10.00  DOMES SĒDE

APRĪLĪ

IZNOMĀ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU DAĻAS 
Dundagas novada pašvaldība iznomā nekustamo īpašumu daļas 

sakņu dārzu ierīkošanai: 
“Lauks. zeme pie Dzelmēm”, kadastra numurs 8862 007 0203, ka-

dastra apzīmējums 8862 007 0203, platība – 0,022 ha, nomas maksa 
6,20 EUR/gadā, neieskaitot PVN;

“Lauksaimniecības zeme pie Kāviem”, kadastra numurs 8862 007 
0225, kadastra apzīmējums 8862 007 0225, platība – 0,007 ha, nomas 
maksa 4,70 EUR/gadā, neieskaitot PVN;

“Lauksaimniecības zeme pie Kāviem”, kadastra numurs 8862 007 
0225, kadastra apzīmējums 8862 007 0225, platība – 0,018 ha, nomas 
maksa 5,80 EUR/gadā, neieskaitot PVN.

Iesniegumu par pieteikšanos uz zemes nomu var nosūtīt Dundagas 
novada pašvaldībai (adrese: Pils iela 5–1, Dundaga, Dundagas pag., 
Dundagas nov., LV-3270) pa pastu, iesniegt klātienē pašvaldības kan-
celejā vai Kolkas pagasta pārvaldē vai nosūtīt kā elektroniski parakstītu 
dokumentu uz adresi dome@dundaga.lv līdz 17.04.2019. plkst. 12.00.

Par papildinformāciju, kā arī par nepieciešamību apskatīt nomas 
objektu lūdzu sazināties ar Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Aldi 
Pinkenu pa tālruni 63220548 vai 29174294!

NOMAS TIESĪBU IZSOLE
Dundagas novada pašvaldība 17.04.2019. plkst. 13.40 pašvaldības 

administratīvajā ēkā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dun-
dagas novadā, rīko rakstisku nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašu-
mam “Antes”, kadastra numurs 8850 018 0104, kadastra apzīmējums 
8850 018 0104, platība – 10,29 ha.

Nekustamais īpašums tiek iznomāts lauksaimnieciskai darbībai. Sā-
kuma nomas maksa ir 60,00 EUR/ha gadā, neieskaitot PVN.

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 17.04.2019. plkst. 12.00 dar-
ba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādā-
jot personīgi vai pa pastu. Īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa 
tālr. 63237857. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības viet-
nes www.dundaga.lv sadaļā “Pašvaldība/Izsoles un noma” vai pa tālr. 
63237856.

PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI NODOTA 
DUNDAGAS NOVADA TERITORIJAS 
PLĀNOJUMA 5. REDAKCIJA

Ar Dundagas novada domes 22.03.2019. sēdes lēmumu Nr.77 no 
08.04.2019. līdz 29.04.2019. publiskajai apspriešanai nodota Dundagas 
novada teritorijas plānojuma 5. redakcija un Vides pārskats.

Ar teritorijas plānojuma 5. redakciju un Vides pārskatu publiskās 
apspriešanas laikā varēs iepazīties Dundagas novada pašvaldības Attīstī-
bas un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā, darba laikā, pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.dundaga.lv un valsts vienotā ģeotelpiskās informā-
cijas portālā www.geolatvija.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 25. aprīlī plkst. 13.00 Kolkā, 
Lībiešu saieta namā “Pastniekos”, un plkst. 17.00 Dundagā, Brīvā laika 
pavadīšanas centrā Pils ielā 9.

Rakstiski priekšlikumi līdz publiskās apspriešanas beigām iesniedza-
mi un adresējami Dundagas novada pašvaldībai uz adresi: Pils iela 5–1, 
Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270 vai Kolkas pagasta 
pārvaldei uz adresi: “Brigas”, Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275, 
vai kā elektroniski parakstīti dokumenti uz e-pastu: dome@dundaga.lv.

Apmeklētājus piektdienās no 8.00 līdz 15.00 pieņem Dundagas 
novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, 
Dundagā.

PĀRDOD AUTOMAŠĪNU
Dundagas novada pašvaldība 17.04.2019. plkst. 13.20 rakstiskā izso-

lē pārdod automašīnu “Dacia Logan”, reģistrācijas Nr. GO4623, šasijas 
numurs UU1KSDOF537479439, pirmā reģistrācija – 07.06.2007., moto-
ra tilpums – 1598 cm3, pilna masa – 1810 kg, degvielas tips – benzīns, 
krāsa – gaiši pelēka, veids – vieglais pasažieru, nobraukums – 191 276. 
Izsole notiks pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5–1, Dundagā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Nosacītā cena ir 500,00 EUR (ie-
skaitot PVN), nodrošinājums – 50,00 EUR. 

Pieteikumi jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 17.04.2019. plkst. 12.00 
darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogā-
dājot personīgi vai nosūtot pa pastu. Uz aploksnes jābūt norādītam 
tekstam “Pieteikums automašīnas rakstiskai izsolei”. Nodrošinājums jā-
iemaksā pašvaldības (reģ. Nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s “Swed-
bank”, bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai 
a/s “Citadele banka”, bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 
5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda: “Nodrošinājums par automa-
šīnu”. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Pirku-
ma maksa jāsamaksā līdz 23.04.2019. Automašīnu var apskatīt, iepriekš 
vienojoties pa tālr. 29458652. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties paš-
valdības interneta vietnes www.dundaga.lv sadaļā “Pašvaldība/Izsoles 
un noma” vai pa tālr. 63237856. 

Apstiprināti ar Dundagas novada domes 2019.gada 22.marta lēmumu Nr.80. (prot. Nr.3.,29.p.)

Dundagas novada domes 2019.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 4
“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 “Par speciālajiem pabalstiem””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par speciālajiem 
pabalstiem” šādus grozījumus:

Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

“Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.3.punktā minēto pabalstu ir daudzbērnu ģimenei (ģimene, kuras aprū-
pē ir trīs vai vairāk bērnu, tai skaitā audžuģimenē ievietoti bērni un aizbildnībā esoši bērni), kuras locekļi deklarējuši 
pamata dzīvesvietu Dundagas novada pašvaldībā.”

Izteikt saistošo noteikumu 24.punktu šādā redakcijā:

“Pabalsts daudzbērnu ģimenei ir pabalsts daudzbērnu ģimenes bērniem (līdz 20 gadu vecumam, sociālās korek-
cijas klašu audzēkņiem bez vecuma ierobežojuma) ēdināšanas izdevumu segšanai Dundagas novada vispārizglītojo-
šās izglītības iestādēs.”

Dundagas novada domes priekšsēdētājs A.Felts

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada domes 2019.gada 22.marta 
saistošajiem noteikumiem Nr.4 

“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra 
saistošajos noteikumos Nr.3 “Par speciālajiem pabalstiem””

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Tiek noteikts, ka Dundagas novada pašvaldībā deklarēto daudz-
bērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē Dundagas novada vispārizglītojošās izglītības iestādes, tiek piešķirts pabalsts 
ēdināšanas izdevumu segšanai.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Dundagas novada pašvaldības iniciatīva atbalstīt Dun-
dagas novada pašvaldībā deklarētās daudzbērnu ģimenes, kuru bērni apmeklē Dundagas novada vispārizglītojošās 
izglītības iestādes.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu.  2019.gada budžeta plānā paredzēti 
finanšu līdzekļi 12 500 EUR apmērā.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nemainās.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām. Nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav notikušas.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs A.Felts

SIA “Piejūra” turpina 
pilnā apjomā sniegt 
savus pakalpojumus 
SIA “Piejūra” kapitāla daļu turētāju jeb dalībnieku paziņojums

PAŠVALDĪBAS SLUDINĀJUMISAISTOŠIE NOTEIKUMI

Pašvaldību (Jūrmalas pilsētas 
dome, Talsu novada dome, Tu-
kuma novada dome, Kandavas 
novada dome, Engures novada 
dome, Dundagas novada dome, 
Jaunpils novada dome, Mērsra-
ga novada dome, Rojas novada 
dome) kapitāla daļu turētāja 
pārstāvji SIA “Piejūra” (turpmāk 
– Sabiedrība), ārkārtas sapul-
cēs 2019. gada 6. un 12. martā, 
izskatot Sabiedrības valdes pār-
skatu par 2018. gada finanšu 
darbību, Sabiedrības valdes plā-
nu un priekšlikumus uzņēmu-
ma maksātspējas uzlabošanai, 
iepazīstoties ar AS “Swedbank” 
sniegto informāciju, uzklausot 
neatkarīgā revidenta – SIA “Audi-
torfirma Inspekcija” – viedokli un 
iepazīstoties ar Tukuma novada 
domes speciālistu izlases kārtā 

veikto Sabiedrības iepirkumu un 
finanšu dokumentu pārbaudi, ir 
konstatējuši faktus, kas norāda 
uz Sabiedrības valdes nesaimnie-
cisku un, iespējams, prettiesisku 
rīcību, neapzinātu vai apzinātu 
bezdarbību un iespējamiem nor-
matīvo aktu pārkāpumiem.

Ņemot vērā konstatēto, pa-
ziņojam, ka Sabiedrības valde ir 
zaudējusi kapitāla daļu turētāju 
(dalībnieku) uzticību un tiek at-
saukta pilnā sastāvā, pamatojo-
ties uz “Publiskas personas ka-
pitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma” 74. panta 
otrās daļas 1. punktā noteikto 
kārtību. Ar dalībnieku sapulces 
lēmumu par Sabiedrības pagai-
du valdes locekli 2019. gada 12. 
martā ir iecelts Ēriks Zaporo
žecs, kura galvenais darba uzde-

vums ir nodrošināt nepārtrauktu 
sadzīves atkritumu pakalpojuma 
sniegšanu, organizēt Sabiedrības 
iekšējās revīzijas veikšanu, 2018. 
gada pārskata sagatavošanu un 
2019. gada budžeta izvērtēšanu, 
kā arī regulāru kapitāla daļu tu-
rētāju (dalībnieku) informēšanu 
par situāciju uzņēmumā. Pēc 
revīzijas ziņojuma saņemšanas 
dalībnieki lems par tālāko rīcību 
atbilstoši “Publiskas personas 
kapitāla daļu un kapitālsabied-
rību pārvaldības likumam”. Pēc 
pagaidu pasākumu veikšanas 
tiks lemts par Sabiedrības val-
des skaitlisko sastāvu un atklāta 
konkursa izsludināšanu uz valdes 
locekļa amatu.

Sabiedrības pagaidu valdes 
loceklis Ēriks Zaporožecs ir pro-
fesionālis atkritumu apsaimnie-
košanas jomā, ir pieredze krīzes 
menedžmentā, kā arī loģistikā.

Informējam, ka SIA “AAS 
Piejūra” pieejamie pakalpojumi 
tiks nodrošināti bez pārtrauku
ma esošajā apjomā.

Sintija Zekunde, 
Tukuma novada domes 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste
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Ir patiess prieks piedalīties 
ēkas tapšanā no sākuma līdz tās 
atvēršanai. Dundagas novada paš
valdībā no 2016. gada. 25. maija 
sāku strādāt gan būvvaldē par 
vadītāju, gan iepirkumu komisijā 
un tad 2018. gada 26. aprīlī pēc 
neliela pārtraukuma sāku strādāt 
pašvaldībā par izpilddirektori.

2016. gada jūlijā Dundagas 
novada dome nolēma piedalīties 
biedrības “Ziemeļkurzemes bizne-
sa asociācija” izsludinātā atklātā 
projektu konkursa 2. kārtas Eiro-
pas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda (EJZF) Latvijas Rīcības prog-
rammas zivsaimniecības attīstībai 
2014.–2020. gadam apakšpasā-
kumā 43.02. “Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju īsteno-
šana”. Pašvaldība konkursā piedalī-
jās ar diviem objektiem Kolkā: ne-
kustamo īpašumu “Pastnieki” un 
nekustamo īpašumu “Stāvlaukums 
Kolkā”. Abus divus projektam pie-
teiktos objektus atbalstīja.

Vienlaikus sākās darbs pie 
abiem objektiem – idejas, skices, 
specifikācijas, aptuvenās projek-
tēšanas un būvdarbu izmaksas utt.

Man bija patīkami strādāt ko-
mandā ar Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāju Lauri Laicānu, 

projektu vadītāju Baibu Reima-
ni, Kolkas pagasta vadītāju Aldi 
Pinkenu, būvinspektoru Ringoldu 
Zukuli-Emerbergu, tā laika izpild-
direktori Zintu Eizenbergu un ci-
tiem kolēģiem, sajust savstarpēju 
sadarbību un atbalstu. Komanda 
neatlaidīgi un ar augstu atbildības 
sajūtu ķērās pie darba, lai projek-
tus sagatavotu un iesniegtu laikus. 

Un nu jau konkrētāk par Lībie-
šu saieta nama tapšanu. Projekta 
pieteikums “Kolkas lībiskā un zem-
ūdens mantojuma sinerģija ar vēs-
tures un kultūras tūrisma apriti” (Nr. 
16-08-FL04-F043.0203-000001) 
Lauku atbalsta dienestam tika ie-
sniegts 2016. gada 15. augustā. 
Nepacietīgi gaidījām rezultātus un 
2016. gada 30. novembrī saņēmām 
Lauku atbalsta dienesta vēstuli ar 
lēmumu par projekta apstiprināša-
nu.

Tā kā projekta dokumentācija 
pēc Lauku atbalsta dienesta ap-
stiprināšanas ir jāizstrādā sešu mē-
nešu laikā, tika nolemts jau 2016. 
gada oktobrī noslēgt līgumu ar SIA 
“REMM”, lai izstrādātu būvpro-
jektu minimālā sastāvā objektam 
“”Pastnieku” ēkas pārbūve par 
Lībiešu saieta namu un teritorijas 
labiekārtošana”. Arhitekts Mārcis 

Peterhofs iesūtīja vairākas skices, 
kuras kopīgi pilnveidojot nonācām 
pie gala varianta. Ieteicu saglabāt 
ēkas galveno apjomu, tam pie-
kļaut piebūvi un šķūni, ar ēkām 
veidojot L veida formu. Līdz ar to 
iegūtu maksimāli lielu ēkas ieskau-
tu pagalmu. Ēkai ieteicu izveidot 
akcentu — lielu, atvērtu telpu per-
pendikulāri galvenajam apjomam, 
lai no ielas puses būtu redzams arī 
pagalms un veidotos vilinoša sajū-
ta apmeklēt gan ēku, gan ārtelpu 
– pagalmu, lai veidotos apļa veida 
kustība, ieejot ēkā, izejot pagalmā 
un atkal ēkā. Ļoti patīkami bija 
strādāt ar arhitektu Mārci, viņš ātri 
saprata ieteikto koncepciju, ideju, 
un galu galā ēka ieguva tieši tādu 
apjomu, kāds patlaban ir uzcelts, 
ar arhitektoniski estētisku fasādi, 
funkcionālām telpām un ārtelpu, 
respektējot vēsturisko apjomu.

2017. gada februārī tika izslu-
dināts iepirkums “Būvprojekta 
“Lībiešu saieta nams” izstrāde un 
autoruzraudzība”. Iepirkumā par 
uzvarētāju tika atzīts SIA “REMM”, 
un projektētāji turpināja darbu 
pie būvprojekta izstrādes. Termiņš 
projekta izstrādei bija gaužām īss, 
bet projektētāji ar to tika galā.

Jau 2017. gada aprīlī bija pa-

beigta būvprojekta izstrāde un tika 
izsludināts būvniecības iepirkums 
“Ēkas “Pastnieki” un palīgēkas pār-
būve, teritorijas labiekārtošana”. 
Par iepirkuma uzvarētāju kļuva SIA 
“Pretpils”.

2017. gada jūnijā sākās būv-
darbi. Autoruzraudzību veica SIA 
“REMM”, būvniecības darbus vei-
ca SIA “Pretpils”, sadarbojoties ar 
apakšuzņēmējiem SIA “Prestons”, 
SIA “Sanmeistars”, SIA “Elfa” un 
SIA “AE Lux”. Būvuzraudzību veica 
Andris Girniuss, SIA “AG&CO”. Un 
jau 2018. gada 30. augustā ēku no-
deva ekspluatācijā.

Uzreiz sāka īstenot divus citus 
projektus, kas bija sinerģijā ar Ei-
ropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda projektu, lai gatavotos ēkas 
svinīgai atklāšanai.

Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda specifiskā atbalsta mērķa 
5.5.1 projektā “Ziemeļkurzemes 
kultūrvēsturiskā un dabas manto-
juma saglabāšana, eksponēšana 
un tūrisma piedāvājuma attīstība” 
(projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/003) 
Lībiešu saieta namā ir iekārtota 
ekspozīciju zāle un tūrisma infor-
mācijas punkts, konferenču zāle 
ar mūsdienīgu aprīkojumu, palīg-
telpas un darba telpas. Un trešais 
projekts, ar kura palīdzību tapis Lī-
biešu saieta nams, ir “Mazo etnis-
ko kultūrtelpu attīstība un popu-
larizēšana kā tūrisma galamērķis 
“UNESCO-tūrisms””. Šajā projektā 
tapuši vairāki tūrisma materiāli, 

izstrādāts vienota stila zīmols, ie-
sniegts pieteikums lībiešu valodas 
iekļaušanai UNESCO kultūrvēs-
turiskā mantojuma sarakstā un 
notikušas citas aktivitātes lībiešu 
kultūrvēsturiskā mantojuma sagla-
bāšanai, popularizēšanai un attīs-
tībai. Tika iegādāts Lībiešu saieta 
nama tehniskais aprīkojums, kā arī 
iegādāti un izveidoti iekštelpu un 
ārtelpu eksponāti.

Un tā pēc sūra, grūta darba 
2019. gada 9. martā svinīgi atklā-
jām Lībiešu saieta namu Kolkā. Bija 
sabraukuši ļoti daudz viesu gan 
no tuvākām, gan tālākām vietām. 
Svinīgu uzrunu un apsveikumu tei-
ca gan Dundagas novada domes 
priekšsēdētājs Aldis Felts, gan lie-
lākā daļa no viesu pulka.

Esmu ļoti gandarīta par paveik-
to un vēlos pateikt lielu paldies 
Dundagas novada domei, visiem 
trīs sasaukumiem, sākot no 2010. 
gada, ka tika realizēts šāds projekts 
no idejas līdz pat gatavai ēkai. 

Lībiešu saieta nams gaidīs cie-
mos visus interesentus: gan no 
tālienes, gan vietējos novada ie-
dzīvotājus, lai varētu gūt ieskatu 
lībiešu kultūrā, jūras zemūdens 
mantojumā, saņemtu tūrisma in-
formāciju, apskatītu mainīgās iz-
stādes. 

Gaidīsim ciemos mūsu nova-
dā!

Dundagas novada pašvaldības  
izpilddirektore 

Janita Vanda Valtere

Līvõd Īt: ziņas no Līvu 
(lībiešu) savienības

LĪBIEŠU SAIETA NAMS

25. marts – Komunistiskā 
genocīda upuru 
piemiņas diena Dundagā

Jau pagājuši 70 gadi no no
tikumiem, kuros iznīcināja un 
pārvērta vairāk nekā 42 tūkstošu 
cilvēku dzīves. Sākās cita dzīve – 
ar badu, salu, dzimtenes, māju, 
mīļu cilvēku zaudējumu. Arī dau-
dzu dundadznieku ģimenēm bija 
lemts šis moku ceļš, tāpēc katru 
gadu 25. martā – Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienā 
– Dundagā, pie piemiņas akmens, 
pulcējas gan tie, kas paši piedzī-
voja šos baisos notikumus, gan 
tie, kas atnākuši pieminēt savus 
mīļos, kurus bez tiesas un sprie-
duma izdzina svešumā.

Taču, jo tālākā pagātnē aiziet 
25. marta notikumi, jo mazāk pa-
liek to, kuri šo dienu sirdī un prā-
tā iezīmējuši uz mūžu. Arī Dunda-
gā. Ir izaugušas jaunas paaudzes, 
kas nekad nesapratīs to ļaunu-
mu, ko mūsu tautai nodarīja vai-
rāk nekā piecdesmit gadu okupā-
cijas režīms. Tie zaudējumi nav 
aprēķināmi, jo nevar aprēķināt 
cilvēku sāpes, ciešanas, tuvo cil-
vēku zaudējumu, pazemojumus.  
Atceres  un piemiņas dienas nav 
tikai cieņas apliecinājums cietu-
šajiem. Šīs dienas ir kā skaudrs 
apliecinājums visai pasaulei par 
to, kas mūsu zemē noticis lielva-
ru ambīciju dēļ.

Cik daudz nerealizētu dzīves 
aicinājumu, sagandētu dzīvju, 
tūkstošiem izpostītu ģimeņu, ne-
uzrakstītu grāmatu, neuzgleznotu 

gleznu, nesacerētu skaņdarbu, 
miljoniem nepasacītu labu vārdu, 
neizdomātu domu, neizsapņotu 
sapņu. Tie ir tūkstošiem neapmī-
ļotu bērnu, tie ir miljoniem glāstu, 
kurus zaudējuši tie, kuri palika bā-
reņos un atraitnēs.

Cik droši mēs jūtamies un vai 
esam laimīgi šodien savā dzimte-
nē? Tas ir jautājums, uz kuru kat-
ram no mums būs sava atbilde. 

Paldies ansamblim “Sendie-
nas” un vadītājai Sandrai Cirvelei, 
kas ar savām dziesmām kuplināja 
pasākumu pils mazajā zālē, un 
paldies Vilim Kēnigsvaldam un Ed-
garam Ozolinkēvicam, kas dalījās 
atmiņās par izsūtījumā piedzīvo-
to.

Dundagas kultūras pils 
kultūras darba organizatore 

Smaida Šnikvalde

v 30. martā Mazirbes Lībiešu 
tautas namā uz ikgadējo Līvu sa-
vienības gada kopsapulci pulcējās 
ļaudis no visām četrām nodaļām 
– no Rīgas, Mazirbes, Kolkas un 
Ventspils. Šajā reizē atskatīties uz 
paveikto un pārrunāt nākotnes 
ieceres bija sanākuši turpat 40 
dalībnieki.

Līvu savienības valdes priekš-
sēdētāja Ieva Ernštreite akcentēja 
pagājušajā gadā biedrības būtis-
kākos notikumus un paveiktos 
darbus, īpaši izceļot Līvu savienī-
bas 95 gadu jubilejas pasākumu 
Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, Lībie-
šu tautas nama Mazirbē vērienīgo 
jumta rekonstrukcijas projektu, 
lībiešu izcelsmes bērnu un jaunie-
šu vasaras skoliņas “Mierlinkizt 
2018” norisi, tradicionālos lībiešu 
svētkus Mazirbē, Kolkā atklāto Lī-
biešu saieta namu, Tārgalē izvei-
doto Lībiešu sētu un, protams, 
īpaši nozīmīgo notikumu – lībiešu 
kultūrtelpas oficiālu apstiprinā-
šanu un iekļaušanu Latvijas Na-
cionālajā nemateriālā kultūras 
mantojuma sarakstā, par ko die-
nu pirms kopsapulces Krapes tau-
tas namā svinīgā ceremonijā tika 
saņemts oficiālais apliecinājums.  
Paveiktajā darbā svarīgs solis 
bija un turpmāk būs nostiprinātā 
sadarbība starp vairākām bied-
rībām, uzņēmējiem, kā arī Dun-
dagas, Ventspils un Rojas novada 
pašvaldībām. Šā gada galvenais 
notikums – Lībiešu tautas nama 
Mazirbē 80 gadu jubileja. 

v 24. aprīlī notiks mediju 
pārstāvju brauciens uz Lībiešu 
krastu, kura laikā žurnālisti ap-
meklēs arī Lībiešu tautas namu 
Mazirbē. Lībiešu kultūras darbi-
niece un Līvu savienības (Līvõd Īt) 
vadītāja Ieva Ernštreite pastāstīs 
par nama īpašo lomu lībiešu tra-
dīciju kopšanā, kā arī par gaidā-
majiem šīs vasaras pasākumiem.

v 27. aprīlī Līvu savienības 
nodaļu ļaudis atkal pulcēsies Maz-
irbē. Šoreiz tā būs Lielā pavasara 
talka. Darāmā ir daudz – telpu un 
apkārtnes sakopšana, apstādīju-
mu atjaunošana un garš saraksts 
citu darbu. Pavisam drīz sāksies 
tūrisma sezona Lībiešu krastā, tā-
dēļ šī gada jubilārs – Lībiešu tau-
tas nams – sagaidīs ikvienu viesi, 
tūristu vai interesentu mājīgās 
telpās, lai dotu iespēju uzzināt 
par Mazirbi, tautas namu un radu 
tautu – somu, igauņu un ungāru 
– ieguldījumu lībiešu kultūrvēstu-
res saglabāšanā. Aicinām piedalī-
ties talkā! Pēc talkas – garda zivju 
zupa un saviesīgas sarunas!

v 4. maijā – Baltā galdauta 
svētki Mazirbē. Latvijas Repub-
likas neatkarības atjaunošanas 
diena un Lībiešu tautas nama 80. 
gadskārtas pasākumu ieskaņa. 
Mazirbē īpašu svētku koncertu 
sniegs jauktais koris “Ziemeļmei-
ta” (Helsinki, Somija). Vēlāk – pie-
vakarē “Ziemeļmeita” dosies uz 
Dundagu, lai sveiktu Dundagas 
jaukto kori 150 gadu jubilejā.

Koris “Ziemeļmeita” ir dzimis 

2012. gadā no Somijā dzīvojo-
šo latviešu pārdrošas ieceres un 
trakas uzdrīkstēšanās. Sākot ar 
pirmajiem nedrošajiem pīkstie-
niem, kora diriģents ir talantīgais 
diriģents Ilmārs Millers, kurš ie-
rodas apraudzīt savus skolojamos 
ik nedēļu no Latvijas. Pateicoties 
veiksmīgajai sadarbībai ar diri-
ģentu Ilmāru Milleru, kora izpil-
dījuma kvalitāte piecu sadarbības 
gadu laikā ir ievērojami augusi, 
un to ir novērtējuši arī profesio-
nāļi: 2017. gada koru skatē koris 
“Ziemeļmeita” ieguva pirmo vietu 
(43 punktus) latviešu diasporas 
koru grupā. Pieaugot kora māksli-
nieciskajam līmenim, pieaudzis ir 
arī kora koncertu daudzums, kas 
vainagojies ar kolektīva atpazīsta-
mību latviešu diasporā un radījis 
interesi par kora darbību arī som-
valodīgos kora mūzikas cienītājos. 

Korim bija gods piedalīties visā 
pasaulē unikālajos Latvijas simtga-
des Dziesmu un deju svētkos, ku-
ros 16 000 balsu izsekoja Latvijas 
likteņstāstam noslēguma koncertā 
“Zvaigžņu ceļā”. Koris “Ziemeļmei-
ta” muzicēja arī kopā ar pasaules 
latviešu koriem koncertā “Cilvēks. 
Mūžs. Skan!”. Koncertu ieskandi-
nāja un nobeidza tieši diriģenta 
Ilmāra Millera diriģētās dziesmas.

9. martā apmeklētājiem durvis 
vēra Lībiešu saieta nams Kolkā
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Garīgās un praktiskās 
meistarklases 
Mazirbes skolā

16. martā Mazirbes skolā 
biedrība “Randalist” organizēja 
garīgās un praktiskās meistar
klases ar Julgī Stalti.

Vispirms mācījāmies paga-
tavot ārstniecisko tēju no vie-
tējiem skujkokiem – priedes, 
egles un kadiķa –, no kuriem iz-
gatavojām skuju maisījumu, tad 
tapa zaļais medus. Ar vietējiem 
dabas resursiem apguvām pras-
mes, kas palīdz uzlabot veselību, 
uzveikt nogurumu. Ļāvāmies ie-
grimt smaržu pasaulē, pagata-
vojot no dabiskām eļļiņām lūpu 
balzamus ar sev tīkamām smar-
žām. 

Mācījāmies gatavot dabai 
draudzīgu vairākkārt izmantoja-
mo ietinamo materiālu no bišu 
vaska drāniņām, kurās var tīt un  
uzglabāt pārtikas produktus. Ar 
gardu muti baudījām dzērienu, 
kas tika gatavots, izmantojot ka-
mas miltu maisījumu kopā ar sa-
maltiem dažāda veida riekstiem, 
sēkliņām un kefīru. Mūsuprāt, 
tas pārspēja pat iecienīto pa-

rasto pūteli. Interesanti dalīb-
niekiem bija dalīties ar pieredzi 
Pāces nevērptās dzijas izmanto-
šanā. 

Meistarklases noslēdzās 
ar meditatīvo daļu. Draudzīgi 
sēdāmies aplī, noklausījāmies 
interesanto un rosinošo Julgī 
ievadstāstījumu un pamācību 
dotajam uzdevumam. Skanot 
mūzikai, klusinātam Julgī dzie-
dājumam un nobeigumā klauso-
ties šamaņu bungu rībināšanas 
skaņās, devāmies iztēles ceļo-
jumā – aizvērām acis un pa garo 
pupu kāpām debesīs, lai savās 
domās satiktu katrs savu skolo-
tāju. 

Sakām paldies Pāces vilnas 
fabrikas darbiniekiem par dzi-
jām, ko izmantojām nodarbības 
laikā, kā arī izsakām pateicību 
Julgī par radošām, iedvesmo-
jošām un izglītojošām nodarbī-
bām.

Biedrības “Randalist” 
valdes priekšsēdētāja 

Veronika Millere
VERONIKAS MILLERES FOTO

(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Mūsu izstāžu zālē ap skatāma 

gleznu izstāde “Līv zeme”, kas 
ir veltījums Latvijas simtgadei, 
lībiešiem un Latvijas cilvēkiem, 
kuri vēl sīksti turas pie savas 
zemes, kopjot un audzējot 
vērtību tam, kas mums pieder. 

Nākamo izstādi atklāsim 10. 
aprīlī plkst. 12.00 – “Bibliotēkas, 
kas palīdzēja izaugt Latvijai”. Tajā 

atspoguļoti stāsti par 12 Latvijas 
bibliotēkām, kurām ir simboliska 
nozīme Latvijas tapšanā par val-
sti. Pēc tam 11. aprīlī plkst. 18.00 
aicinām uz paaudžu vakarēšanu, 
kurā mācīsimies gatavot zivju 
ēdienus un plātsmaizes prasmī-
gas Kolkas saimnieces pavadībā. 

Gaidām ciemos!
Kolkas Lībiešu saieta nama 

vadītāja Ilze IesalnieceBrukinga

Par Izglītības ministrijas 
aktualizētajiem jautājumiem

IZGLĪTĪBAKolkas Lībiešu saieta nams ieguvis 
jau divas valsts mēroga atzinības

Latvijas izglītības sistēma 
jau daudzus gadus ir sava attīs
tības virziena meklējumos. Šos 
meklējumus sabiedrība pazīst 
ar daudzajām reformām, kuru 
ieviešana – nereti arī tikai daļē
ja – rada noteiktas konsekven
ces, ar kurām nākas rēķināties 
lielai sabiedrības daļai. Pašlaik 
aktualizētie izglītības sistēmas 
jautājumi ir jaunā mācību sa
tura ieviešana vidējās izglītības 
pakāpē un skolu tīkla pilnveido
šana.

Izmaiņas mācību saturā 
saistītas ar nepieciešamību 
paaugstināt skolēnu vispārē-
jo kompetenci, tādējādi radot 
nosacījumus mūsu skolēniem 
lietpratīgāk veidot savu dzīves 
karjeru, veiksmīgi iekļaujoties 
nākamajās izglītības pakāpēs un 
darba tirgū. 

Skolēni, kuri 2020. gada 
1. septembrī uzsāks mācības 
10. klasē, būs citā mācīšanās 
situācijā, ja salīdzina ar ta-
gadējiem vidusskolēniem – 
2020. gadā skolēniem būs jāveic 
izvēle starp mācību priekšmetu 
kopumu, atbilstoši savām spē-
jām un interesēm, kas izveido-
jušās, apgūstot mācību saturu 
pamatizglītības pakāpē. Dunda-
gas vidusskolas pedagogi pašlaik 
modelē iespējamos piedāvā-
jumus topošajiem vidusskolē-
niem, ņemot vērā pieejamos 
resursus un iespējamās skolēnu 
intereses un vajadzības. Te jā-

piebilst, ka iespējamie varētu 
būt inženiertehniskais vai eko-
nomikas un valodu virzieni ar at-
tiecīgiem mācību priekšmetiem. 

Ar nākamo gadu Dundagas 
vidusskolā tiks ieviesta valsts 
aizsardzības mācība 10. klasē.

Novadā vispārizglītojošo 
skolu tīklu veido divas skolas – 
Dundagas vidusskola un Kolkas 
pamatskola, kas nodrošina iz-
glītības pakalpojuma sniegšanu 
teritoriāli plašā novada noteiktu 
apdzīvoto vietu iedzīvotājiem, 
savā starpā nekonkurējot. Mā-
cību procesa īstenošanai ne-
pieciešamais finansējums abās 
skolās nodrošināts, lielā mērā 
pateicoties pašvaldības princi-
piālajai attieksmei pret izglītību 
novadā un, protams, iespējām. 

Visā Latvijā ar dažādu at-
tieksmi runā un atbildīgās in-
stitūcijas mēģina noformulēt 
nosacījumus skolu tīkla attīstī-
bai. Šis jautājums saistīts ar ļoti 
dažādo skolēnu skaitu skolās, 
kas lielā mērā ietekmē skolēnu 
prasmju attīstības dinamiku, 
mācību procesā izmantojamo 
metodikas un didaktikas pa-
ņēmienu lietojumu, kā arī 
izmaksas. Vispārizglītojošo skolu 
finansēšanu nodrošina valsts 
budžeta mērķdotācija pedagogu 
darba samaksai un pašvaldības 
budžeta dotācija tehnisko 
darbinieku darba samaksai un 
skolu uzturēšanai atbilstoši 
normatīvos noteiktajam. 

Diemžēl skolu ar nelielu skolēnu 
skaitu pedagogu darba samaksu 
nevar pilnā mērā nodrošināt no 
valsts budžeta mērķdotācijas, 
tādēļ noteikts pašvaldības ie-
dzīvotāju nodokļu kopums tiek 
novirzīts arī pedagogu darba 
samaksai. Tomēr – veids, kā iz-
glītības pakalpojuma sniegšana 
novadā organizēta pašlaik, at-
bilst izglītības pieejamības prin-
cipam, kas jāievēro pamatizglītī-
bas pakāpē. 

Skolu tīkla jautājums ska-
tāms kontekstā ar vairākiem iz-
aicinājumiem, ar kuriem skolas 
sastopas: 1) neliels izglītojamo 
skaits (nepietiekamā skolēnu 
skaita dēļ Kolkas pamatskolā ir 
pieci klašu komplekti, no kuriem 
trīs ir apvienotās klases, vidē-
ji klasēs ir 6 skolēni, Dundagas 
vidusskolas pamatizglītības pa-
kāpes klasēs – 14 skolēni); 2) 
vietējās kopienas vairāk nespēj 
nodrošināt nepieciešamo peda-
gogu sastāvu ar atbilstošas kva-
lifikācijas pedagogiem, nelielais 
stundu skaits ir apgrūtinošs 
faktors pedagogu piesaistei no 
citiem novadiem, kuros arī ie-
zīmējas pedagogu deficīts; 3) 
pedagogu sastāva neatjauninā-
šanās; 4) mācību vides materiāl-
tehniskais nodrošinājums.

Diskusijai par skolu tīklu no-
vadā jānotiek gluži tāpat kā citos 
novados.

Izglītības speciālists 
Dinārs Neifelds

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS
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mērķdotācija – pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas (VSA) obligātajām iemaksām – 369 016 EUR; mērķdo-
tācijas – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un VSA obli-
gātajām iemaksām – 17 298 EUR; mērķdotācijas – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu 
no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSA obli-
gātajām iemaksām – 54 352 EUR un mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju darba samaksai un VSA obligātajām iemaksām – 3830 EUR.

Valsts budžeta transfertu apjoms Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto pro-
jektu īstenošanai sastāda 485 290 EUR.

Prognozētā dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda veido 988 122 EUR, 
pieaugums, salīdzinot ar 2018. gadu, – 78 748 EUR.

Nenodokļu ieņēmumus 8 879 EUR (salīdzinot ar 2018. gadu, samazinājums 905 EUR) 
apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 172 785 EUR (salīdzinot ar 2018. 
gadu, samazinājums ir 49 174 EUR) apmērā veido ieņēmumi no vecāku maksām par 
izglītības pakalpojumiem, kancelejas pakalpojumi, ieņēmumi par nomu un īri, ieņēmumi 
par viesnīcu pakalpojumiem, ieņēmumi par zemes nomu, ieņēmumi par biļešu realizāci-
ju, ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem.

IZDEVUMI
PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA 2019. gada izdevumi plānoti 5 269 679 EUR apmē-

rā (salīdzinot ar 2018. gadu, palielinājums par 582 125 EUR), Dundagas novada pašvaldī-
bas pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai –  

Dundagas novada pašvaldības  2019. GADA BUDŽETS

NOVADA EKONOMISKĀ  
UN SOCIĀLĀ SITUĀCIJA

Dundagas novada pašvaldība atrodas Latvijas Ziemeļ
kurzemes daļā. Dundagas novadā ietilpst Dundagas un 
Kolkas pagasts.  Novada platība ir 674,98 km2, Dundagas 
pagasts – 558,7 km2, Kolkas pagasts – 116,9 km2. Novads 
ietilpst Kurzemes plānošanas reģionā, kurā kā piektais lie
lākais novads aizņem 5% no Kurzemes plānošanas reģio
na teritorijas.

Iedzīvotāji 
Dundagas novadā uz 2019. gada 1. janvāri savu dzīvesvietu deklarējuši 3967 iedzīvotāji, Dundagas 

pagastā – 3084 iedzīvotāji, Kolkas pagastā – 883 iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar PMLP datiem 01.01.2018. 
kopējais iedzīvotāju skaits bija 4071, vērtējot iedzīvotāju skaita izmaiņas laika periodā no 2012. gada, 
redzam, ka iedzīvotāju skaita ziņā novadā saglabājas negatīva tendence.

Saskaņā ar PMLP datiem uz 01.01.2019. darbaspējas un vecuma struktūra pašvaldībā ir šāda – iedzīvo-
tāju skaits līdz darbaspējas vecumam – 548; darbaspējas vecumā – 2 530; pēc darbaspējas vecuma – 881.

Dundagas novadā Dzimtsarakstu nodaļā 2018. gadā sastādīti 23 dzimšanas reģistri, dzimuši 12 zēni 
un 11 meitenes, un tas ir par 14 bērniem mazāk nekā 2017. gadā. Dundagas novadā dzīvesvieta deklarē-
ta 20 bērniem, kuri dzimuši 2018. gadā.

Reģistrēto bezdarbnieku skaits Dundagas novadā uz 2019. gada 31. janvāri  – 100 darbaspējas vecu-
ma iedzīvotāji, vērtējot bezdarba līmeni procentuāli – 4 % .

Datu avots: PMLP dati Datu avots: PMLP dati

Iedzīvotāju skaits 2019. gada 1. janvārī
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(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 42 

% jeb 1 930 092 EUR uz budžeta apstiprināšanas brīdi (salīdzinot ar 2018. gadu, samazi-
nājums par 6 875 EUR). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms prognozēts at-
bilstoši 2018. gada 14. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 760 “Noteikumi par 
pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2019. gadā”. 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums no 2018. gada 8 524 EUR, kas pašvaldības budžetā 
ieskaitīts 2019. gada janvārī. Vērtēto ieņēmumu prognozē iekļauj speciālo dotāciju, kuru 
sadalījumā pa pašvaldībām aprēķina pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem. 
Speciālā dotācija Dundagas novada pašvaldībai 2019. gadā sastāda 73 218 EUR.

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) ieņēmumi 2019. gadā tiek plānoti, pa-
matojoties uz prognozi, kas aprēķināta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. maija 
noteikumos Nr. 292 “Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtī-
ba” noteiktajiem nosacījumiem. NĪN plānots iekasēt 257 006 EUR apmērā, t.sk., nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – 189 840 EUR, par ēkām – 19 329 EUR, par 
mājokļiem un inženierbūvēm – 11 437 EUR. Iepriekšējo gadu parādi 36 400 EUR, NĪN veido 
5,5 % no kopējiem Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinot 
ar 2018. gadu, ieņēmumi no NĪN tiek plānoti par 32 823 EUR lielāki.

2019. gadā prognozētie pašvaldības saņemtie valsts budžeta tranferti noteiktam mēr-
ķim – 669 307 EUR (salīdzinot ar 2018. gadu, samazinājums par 11 566 EUR), t.sk. valsts 
mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātajām iemaksām ir plānota 516 162 EUR.

Mērķdotāciju apjoms pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātajām iemaksām periodam no 2019. gada  1. janvāra līdz 2019. gada 31. augustam ir: 

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis  
1 930 092 eiro

Nekustamā īpašuma 
nodoklis  257 006 eiro

Ieņēmumi no zemes, 
meža īpašuma 
pārdošanas 41 384 eiro

Pašvaldību saņemtie 
transferti no valsts 
budžeta 2 175 227 eiro

Pašvaldību saņemtie 
transferti no citām  
pašvaldībām 60 283 eiro

No valsts budžeta daļēji finansēto 
atvasināto publisko personu un budžeta 
nefinansēto iestāžu transferti 4 582 eiro

Ieņēmumi 
no budžeta 
iestāžu snieg-
tajiem maksas 
pakalpojumiem 
un citi pašu 
ieņēmumi 
181 664 eiro

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumi pa funkcionālajām kategorijām
Vispārējie 
valdības dienesti 
543 930 EUR

Sabiedriskā 
kārtība un 
drošība  
91 390 EUR 

Ekonomiskā 
darbība 
542 434
EUR 

Vides 
aizsardzība  
573 965 EUR

Teritorijas un mājokļu 
apsaimniekošana  
244 797 EUR

Atpūta, kultūra un reliģija 1 397 464 EUR

Izglītība 
1 584 215 EUR

Sociālā aizsardzība 
291 484 EUR

>>
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     izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultū-
ras, sporta, sociālo, sabiedriskās kārtības iestāžu, domes administrācijas finansēšanai, 
novada infrastruktūras uzturēšanai, novada pasākumu finansēšanai, pabalstiem mazno-
drošinātajiem iedzīvotājiem un citiem izdevumiem, kas paredzēti Dundagas novada do-
mes saistošajos noteikumos “Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”.

Pamatbudžeta kopējie izdevumi 2019. gadā tiek plānoti 5 269 679 EUR, attiecībā pret 
iepriekšējā gada plānu pieaugums ir par 2%. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem 
veidojas no tā, ka budžeta izdevumos iestrādāti iepriekšējā gada naudas atlikumi kontos. 
2019. gadā Dundagas novada pašvaldība plāno īstenot Eiropas Savienības fondu atbals-
tītus  projektus,  projektu īstenošanai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti 543 930 EUR apmērā (10 % no kopējiem 2019. gada plānotiem 

izdevumiem) un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un 
klientu apkalpošanai, t.sk.: novada domes administrācija  231 268 EUR; Kolkas pagasta 
pārvaldei 35 019 EUR; aizņēmuma pamatsummas un aizņēmumu procentu maksāju-
miem Valsts kasei 6 643 EUR; Dzimtsarakstu nodaļai 15 895 EUR; skolēnu apmācībai 
(pašvaldību savstarpējie norēķini) 109 167 EUR; dotācija pašvaldības komersantiem, 
biedrībām un nodibinājumiem 49 890 EUR; grāmatvedības darbības nodrošināšanai  
89 148 EUR un klientu apkalpošanas centram 6 900 EUR.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti 91 390 EUR apmērā (2 % no kopējiem 2019. gada plānotiem izdevu-

miem) , t.sk.: bāriņtiesai 28 291 EUR; Pašvaldības policijai 45 849 EUR; projektam “Video 
Guard” Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības kopprojektam – 17 250 EUR.

Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti 542 434 EUR apmērā (10 % no kopējiem 2019. gada plānotiem 

izdevumiem), t.sk.: būvvaldei 32 406 EUR; pašvaldības transportlīdzekļu uzturēšanai, 
degvielas iegādei 88 828 EUR; projektam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” – 400 000 EUR; sabiedriski derīgais darbs 21 200 EUR.

Vides aizsardzībai
Izdevumi plānoti 573 965 EUR apmērā (11% no kopējiem 2019. gada plānotiem izde-

vumiem), t.sk.: Kolkas saimnieciskajam dienestam 163 197 EUR; Dundagas saimniecis-
kajam dienestam 268 594 EUR; projektam “Development and promotion of small ethno 
– cultural regions as tourism destinations – UNESCO – tourism Nr.Est-Lat15” 39 302 EUR; 
ielu apsaimniekošana 97 465 EUR un sabiedrības iniciatīvas projektu atbalsts 5 407 EUR.

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti 244 797 EUR apmērā (5 % no kopējiem 2019. gada plānotiem iz-

devumiem), t.sk.: Attīstības un plānošanas nodaļai 112 742 EUR; nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanai 132 055 EUR.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti 1 397 464 EUR apmērā (27 % no kopējiem 2019. gada plānotiem 

izdevumiem), t.sk.: Dundagas pagasta bibliotēkai 58 180 EUR; Kolkas pagasta bibliotēkai 
21 000 EUR; Mazirbes bibliotēkai 8 594 EUR; Kaļķu bibliotēkai 11 574 EUR; Vīdāles bib-
liotēkai 11 303 EUR; Kolkas kultūras pasākumiem 71 884 EUR; Lībiešu saieta namam 41 
896 EUR; sporta pasākumiem 16 347 EUR; Dundagas pils Jauniešu mītnei 32 530 EUR; 
projektam “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponē-
šana un tūrisma piedāvājuma attīstība” 793 000 EUR; Dundagas kultūras pasākumiem 90 
600 EUR; pensionāru un invalīdu apvienībām 3 036 EUR; Brīvā laika pavadīšanas centram  
31 128 EUR; Kubalu skolai muzejam 44 464 EUR; Tūrisma informācijas centram 43 055 
EUR; Dundagas pils darbības nodrošināšanai 118 873 EUR. 

Izglītība
Izdevumi plānoti 1 584 215 EUR apmērā (30 % no kopējiem 2019. gada plānotiem izdevu-

miem), t.sk. valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un nodokļiem, interešu izglītības 
nodrošināšanai, mācību līdzekļu un materiālu iegādei: Dundagas vidusskolai 672 321 EUR 
(t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI  353 961 EUR); Kolkas pamatskolai 
302 483 EUR (t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI 47 976 EUR); Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolai 205 946 EUR (t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un 
VSAOI 66 282 EUR); PII “Kurzemīte” 343 855 EUR (t.sk. mērķdotācija pedagogu darba sa-
maksai un VSAOI 47 943 EUR); projektam “Skolas piens un auglis” 9000 EUR; projektam “Lat-
vijas skolas soma” 2 352 EUR; projektam “Erasmus+”, Nr.2018-1-PL01-KA229-050970_1, 14 
150 EUR; projektam “Erasmus+”, Nr.2017-1-DE03-KA219-035579 4, 9 038 EUR; projektam 
“Erasmus+”, Nr.2017-1-CZ01-KA219-035448 3, 13 774 EUR; projektam “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai”, Nr.8.3.2.2/16/I/001, 11 296 EUR.

Sociālā aizsardzība
Kopējie izdevumi sociālo funkciju veikšanai plānoti 291 484 EUR (6 % no kopējiem 

2019. gada plānotiem izdevumiem): Sociālajam dienestam 90 064 EUR; pabalstiem maz-
nodrošinātiem iedzīvotājiem 196 838 EUR; projektam “Kurzeme visiem” 4 582 EUR.

Saskaņā ar 2019. gada 22. marta domes lēmumu daudzbērnu ģimenēm (ģimene, 
kuras aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, tai skaitā audžuģimenē ievietoti bērni un aizbildnībā 
esoši bērni), kuras locekļi deklarējuši pamata dzīvesvietu Dundagas novada pašvaldībā, 
tiks piešķirts pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai Dundagas novada vispārizglītojo-
šās izglītības iestādēs (sākot ar 01.05.2019. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, 
no 01.09.2019. Dundagas novada pamatskolas skolēniem).

Pamatojoties uz 2019. gada 22. februāra domes lēmumu brīvpusdienas, sākot ar 
01.09.2019., tiks nodrošinātas 6. klašu skolēniem Dundagas novada izglītības iestādēs. 

PROGRAMMA TURPMĀKAJIEM  
2 SAIMNIECISKAJIEM GADIEM

Turpmākajos divos gados tiks īstenoti ES fondu līdzfinansētie projekti, pilnveidota pašval-
dības nekustamo īpašumu apsaimniekošana un nodrošināta pašvaldības finanšu stabilitāte.

Dundagas novada pašvaldības speciālais budžets
Dundagas novada pašvaldības speciālo budžetu veido dabas resursu nodoklis, autoceļu 

fonda ieņēmumi un ieņēmumi no zvejas licencēm. Kopējie ieņēmumi plānoti 157 000 EUR 
(dabas resursu nodoklis 40 000 EUR; autoceļu fonds 110 000 EUR, zvejas licences 7 000 
EUR), izdevumi 157 000 EUR, naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2019. 71 225 EUR.

Pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļi izmantojami tikai tādu pasākumu 
un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, vides un dabas resursu izpēti, novēr-
tēšanu, atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, atkritumu 
apsaimniekošanu. Plānotie autoceļu fonda ieņēmumi  paredzēti novada ceļu uzturēšanai.

Ziedojumu un dāvinājumu budžetā naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 2592,63 EUR.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgto aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi 2019. gada janvārī Dundagas no-

vada pašvaldība veica lielākas daļas aizņēmuma atmaksu 287 999,98 EUR vērtībā, kas tika 
piešķirta par projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāša-
na, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” īstenošanu, 2019. gada janvārī pašval-
dība Valsts kasei atmaksāja aizdevuma daļu 129 599,97  EUR vērtībā, kas tika piešķirta par 
projekta “Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē” īstenošanu.

2019. gada galvojumu saistību apmērs ir 5 548 EUR. Dundagas novada pašvaldība 2019. 
gadā un turpmākajos trijos gados nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu 
un kredītu procentu samaksu saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim 
mērķim plānotajiem līdzekļiem. Dundagas novada pašvaldība 2019. gadā un turpmākajos tri-
jos gados nodrošina pašvaldības galvojumu summas iekļaušanu pārskatos par saistību apmēru 
saskaņā ar noslēgtajiem galvojuma līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

2019. gadā pašvaldība plāno veikt aizņēmumus projektu “Ziemeļkurzemes kultūrvēs-
turiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” 
īstenošanai, kas paredz Dundagas pils pirmā stāva pārbūvi un amatnieku darbnīcu izveido-
šanu, un projektam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (grants 
ceļi). Kopējā plānotā aizņēmumu summa ir 1 479 251 EUR. 

 2019. gadā aizņēmumu atmaksai plānotais finansējums – 544 758 EUR. Pašvaldībai ir 
61 937 EUR saistības. 2019. gada galvojums saistību apjoms 5548 EUR.

Līdzdalībai komersantu pašu kapitālā plāno novirzīt 320 002 EUR (salīdzinot ar 2018. 
gadu, palielinājums par 296 792 EUR) lielus naudas līdzekļus, finansējums nepieciešams, lai 
nodrošinātu projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta” īsteno-
šanu un turpinātu ūdens trases tīkla nomaiņu Kolkas ciemā.

Atbildība par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu
Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu 

un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas 
nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši 
ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Finansiste Inga Ralle

Ar izvērstu informāciju var iepazīties tīmekļa vietnē www.dundaga.lv.

Dundagas novada pašvaldības  2019. GADA BUDŽETS

  Atalgojums
             

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 
maksājumi, starptautiskā sadarbība

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 
iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

Pamatkapitāla veidošana

Procentu izdevumi

Subsīdijas un dotācijas

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā 
noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes 

administratīvie izdevumi
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas 

sodu maksājumi

Izdevumi periodikas iegādei

 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

  Pakalpojumi

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
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8. marts

Jau trešo gadu Dundagas Brī
vā laika pavadīšanas centrā no
tika pasākums īpaši dāmām. Lai 
katra sieviete sajustos kā Dīva, 
šoreiz padomājām par Dīvas cie
nīgu vakara programmu un spe

roons  meistarklasē. Šī darbnīca 
radīja lielu interesi dāmu vidū, tāpēc 
19. aprīlī gaidāma vēl viena meistar-
klase (sekot līdzi informācijai).

Sieviete bez lūpu krāsas nav 
iedomājama! Tāpēc dāmām bija 
iespēja izgatavot savu perfekto 
lūpu krāsu darbnīcā “PATI”.

Vakara izskaņā priecēja mū-
ziķis, ģitārists Gatis Mūrnieks ar 
īpašu programmu dāmām.

Paldies Ilvai un Ilzei par sagā-
dāto garšīgo pārsteigumu!

Uz drīzu tikšanos!
Brīvā laika pavadīšanas 

centra dāmas

Svētku gaidās.

Vakara īpašo noskaņu radīja saksofoniste Līva Birkenšteine.
IEVAS KRISTIŅAS FOTO

Jau iepriekšējos “Dun
dadznieka” numuros esam 
rakstījuši par gaidāmajiem 
pils rekonstrukcijas darbiem, 
īstenojot apjomīgu projektu 
Nr. 5.5.1.0/17/I/003  “Ziemeļ
kurzemes kultūrvēsturiskā un 
dabas mantojuma saglabāša
na, eksponēšana un tūrisma 
piedāvājuma attīstība”. Starp 
Dundagas novada pašvaldības 
darbiniekiem sarunvalodā ie
gājies termins “Pils projekts”. 
Atgādinājumam ieskats laika 
nogrieznī. 

2015. gada 14. jūlijā Kultūras 
ministrija izsludināja darbības 
programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” prioritārā virziena 

“Vides aizsardzības un resursu 
izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Sagla-
bāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī attīstīt ar to saistītos pakal-
pojumus” (turpmāk – SAM 5.5.1) 
projektu ideju priekšatlasi.

Dundagas novada pašval-
dība kopā ar Ventspils muzeju, 
Ventspils novada pašvaldību, 
Jūrkalnes Romas katoļu draudzi 
SAM 5.5.1. ietvaros 2016. gada 
augustā izvērtēšanai iesniedza 
projekta ideju “Ziemeļkurzemes 
kultūrvēsturiskā un dabas man-
tojuma saglabāšana, eksponē-
šana un tūrisma piedāvājuma 
attīstība” (turpmāk – projekts), 

kura mērķis ir saglabāt, aizsar-
gāt un attīstīt nozīmīgus kultū-
ras un dabas mantojuma objek-
tus Ziemeļkurzemē, vienlaicīgi 
radot priekšnoteikumus tūrisma 
plūsmu pieaugumam Ziemeļkur-
zemē. Vadošais projekta partne-
ris – Ventspils muzejs. 

Soli pa solim projektā iesais-
tītie partneri ir virzījuši plānotos 
darbus. Notiek regulāras tikša-
nās, kurās katra no iesaistītajām 
pusēm informē par paveikto, sa-
režģījumiem, risinājumiem. 

Arī mēs esam tikuši uz priek-
šu ar plānotajiem darbiem Dun-
dagas pilī. Izstrādāts Dundagas 
pils pārbūves būvprojekts, SIA 
“Livland Group”, autors arhitekts 

Sāksies plānotie būvdarbi pilī

ciāli Dīvai gatavotu foto stūri.
Vakara īpašo noskaņu radīja 

saksofoniste Līva Birkenšteine.
Ar plašo  “Tēviņu” mājas vīnu 

klāstu iepazīstināja vīndaris Ivo 
Immermanis, produkciju varēja 

gan degustēt, gan iegādāties.
Aiva Veinberga prezentēja fir-

mas “Tupperware”  gudros trau-
kus un dalījās ar pielietošanas re-
ceptēm, kas sagādāja saimniecēm 
ne vienu vien pārsteigumu.

Ar makarūnu pagatavošanas 
knifiņiem dalījās Līga Leila maca-

Ēriks Cērpiņš. Šī gada 22. martā 
ar AS “R.A.J” tika noslēgts būv-
darbu līgums par kopējo summu 
777 649,53 EUR. Darbus objektā 
plānots uzsākt maijā. Plānotais 
darbu veikšanas laiks – 10 mē-
neši. 

Ja neskaita jumta nomaiņu, 
tik apjomīgus rekonstrukcijas 
darbus pils nav piedzīvojusi. 
Beidzot varēsim uzlabot telpu 
stāvokli 458 m² apjomā. Vislie-
lākās vizuālās un infrastruktūras 
pārmaiņas piedzīvos pils 1. stāvs, 
kā arī piecas telpas 2. stāvā. 
Protams, lai tiktu apstiprināts 
projekta pieteikums, bija jārada 
pavisam jauni, vēl neesoši pa-
kalpojumi. Ko gan dundadznieki 

un pils viesi iegūs? Pēc rekons-
trukcijas 2. stāvā tiks iekārtota 
audēju studija ar ekspozīciju zāli. 
Nelielām laulībām un svētku no-
risei tiks izveidota Ceremoniju 
zāle ar skatu platformu pils ve-
randā. Ierīkojot pacēlāju (liftu), 
no pirmā stāva uz otro tiks no-
drošināta piekļuve cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. Pirmajā 
stāvā iedzīvināsim mājražotāju 
un amatnieku izstrādājumu tir-
gotavu, pārplānojot un atjauno-
jot Tūrisma informācijas centru 
un atverot skatam jaunas, līdz 
šim aizslēgtas telpas. Atjauno-
sim vēsturisko gaiteni. Caurstai-
gājams būs gaitenis no Pils ielas 
(dundadznieki atceras ieeju Krāj-
bankā) līdz pat vestibilam pie 
centrālajām kāpnēm (galvenās 
ieejas ar ciļņiem). Tā kā pils izse-
nis ir bijusi muižas dzīves atspogu-
ļotāja, kā arī kopumā iedzīvināma 
ideja par mājražotājiem, amatnie-
kiem, esam nodomājuši izveidot 
Vilnas darbnīcu. Būtiski uzlabo-
sies arī ugunsdrošības pasākumi. 

Visi, kas kaut reizi ir remon-
tējuši savus mājokļus, ir pār-
liecinājušies, ka darbi sagādā 
arī neērtības un nākas mainīt 
ikdienas paradumus. Tā būs arī 
pils gadījumā. Tiklīdz sāksies 
rekonstrukcijas darbi, ieeja pilī 
būs no terases (dīķa puse). Pa-
galmu nodosim būvnieku rīcī-
bā. Pils darbinieku darba telpas 
(kultūras nodaļas darbinieki, pils 
administrācija, tūrisma centrs) 
ir pārvietotas uz citām telpām. 
Sekojot norādēm vai pajautājot 
Tūrisma informācijas centrā pils 
2. stāvā, visi būs sasniedzami un 
atrodami. Pasākumu norisi, mā-
cības Mākslas un mūzikas skolā 
darbi neietekmēs. Viss varēs ritēt 
savu plānoto gaitu.

Šobrīd gatavojamies inten-
sīvam darba ciklam ar domu par 
uzlabojumiem un jaunu, līdz šim 
nebijušu pils dzīves piepildījumu. 

Kultūras pils direktore 
Baiba Dūda
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Dundagas vidusskolas 
skolēnu panākumi

IZGLĪTĪBA

DMMS  pavasari sagaida in
tensīvā darbā, paralēli čaklam 
mācību darbam – gatavošanās 
un piedalīšanās dažādos konkur
sos, koncertos un citos ārpussko
las pasākumos. 

DMMS Mūzikas nodaļas vadī
tāja INGA ŠMĒDIŅA:      

“Visdarbīgākais un atbildī-
gākais šis mācību gads ir bijis 
Pūšaminstrumentu un Sitamins-
trumentu spēles audzēkņiem, jo 
viņiem bija sevi jāpierāda Valsts 
konkursā Latvijas profesionālās 
ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 
10V un 20V izglītības program
mas Pūšaminstrumentu spēle 
un Sitaminstrumentu spēle au
dzēkņiem. Valsts konkurss katrā 
specialitātē notiek reizi četros 
gados. Decembrī DMMS audzēk-
ņi piedalījās I kārtā, kas notika  
mūsu skolā. Uz II kārtu Ventspilī, 
kas noritēja PIKC Ventspils Mūzi-
kas vidusskolā, tika izvirzīti Sita-
minstrumentu spēles izglītojamie, 
skolotāja Gundara Lintiņa audzēk-
ņi – Ralfs Kučinskis, Edgars Šmē-
diņš, Roberts Ludeviks un Arnolds 
Bergmans.  No Ventspils visi mūsu 
skolas audzēkņi atgriezās ar dip-
lomiem par godalgotām vietām – 
Roberts un Edgars ieguva 2. vietu, 
Ralfs un Arnolds – 3. vietu. Uz III 
fināla kārtu Rīgā Ventspils žūrija 
izvirzīja Robertu un Ralfu.

    Valsts konkursa III kārta no-
tika Rīgā, Augusta Dombrovska 
Mūzikas skolā, no 11.  līdz 14. feb-
ruārim. Dundadznieku konkursa 
diena bija 11. februārī. Ralfam un 
Robertam bija lieliska iespēja re-
dzēt labāko Latvijas mūzikas skolu 
audzēkņu uzstāšanos, pašiem tikai 
par nepilnu punktu atpaliekot no  
godalgotām vietām. 

1. martā mūsu Sitaminstru-
mentu spēles audzēkņi Ralfs 
Kučinskis, Roberts Ludeviks un 
Edgars Šmēdiņš pirmoreiz pie-
dalījās starptautiskā konkursā 
“Citādais ritms 2019”, kas notiek 
ārpus mūsu valsts robežām – Lie-

tuvā, Šauļos. Šis konkurss notiek 
ik pa diviem gadiem, divās grupās 
– melodiskajiem un ritma instru-
mentiem. Mūsu puiši piedalījās 
melodisko instrumentu grupā, 
un visi trīs  bija starp laureā-
tiem. Vakarā apmeklējām arī šajā 
pašā konkursā rīkoto festivālu, 
kas notika brīvākā gaisotnē. 
Festivālā piedalījās dažādi 
sitaminstrumentu ansambļi no 
Lietuvas. Puišiem tā noteikti bija 
vērtīga pieredze.

6. martā notika starptautisks  
konkurss Saldus Mūzikas sko-
lā – XIV Kurzemes un Žemaitijas 
reģionu mūzikas skolu Pūšamins-
trumentu un Sitaminstrumentu 
nodaļu audzēkņu konkurss, kurā 
DMMS audzēkņi regulāri pieda-
lās. Šogad mūsu skolu  pārstāvēja 
pieci audzēkņi – Arnolds Berg-
mans,  Roberts Ludeviks, Edgars 
Šmēdiņš jau atkārtoti, savukārt 
Ralfs Kučinskis un Keita Kronberga 
uz Saldus Mūzikas skolas skatuves 
spēlēja pirmoreiz. Liels prieks par 
Keitu, kas, pirmoreiz piedaloties 
konkursā, tika atzīta par labāko 
jaunākajā grupā – 1. vieta, Ral-
fam šajā pašā grupā – 2. vieta. Arī 
vidējā grupā labākais bija mūsu 
audzēknis – Roberts Ludeviks, 
Edgaram Šmēdiņam vidējā grupā 
– 2. vieta. Arnolds vecākajā grupā 
ieguva 2. vietu. Gandarījums par 
ieguldīto darbu liels gan audzēk-
ņiem, gan skolotājam Gundaram 
Lintiņam un koncertmeistaram  
Valdim Tensonam.

21. februārī apgūtās iemaņas 
klavierspēlē uz PIKC Ventspils 
Mūzikas vidusskolas skatuves 
Kurzemes reģiona mūzikas skolu 
pianistu konkursā “No prelūdi-
jas līdz…” demonstrēja DMMS 1. 
klases audzēkne Adriana Zoltāne 
un 7. klases audzēkne Lelde Man-
teja, skolotāja Dace Šmite, kā arī 
2. klases audzēkne Ance Enija 
Salceviča, skolotāja Daiga Rūten-
berga. Prieks, ka daudzu spēcīgu  
pianistu konkurencē  mazā Adri-
ana Zoltāne saņēma Atzinību. Tas 

ir lielisks panākums un veiksmīga 
uzstāšanās pieredze konkursā.”

Vijoļspēles skolotāja IEVA 
HERMANE:

     “20. martā Ventspils Pārven-
tas bibliotēkā uz koncertu “Stīgu 
virpulī” pulcējās vijolnieki un čel-
listi no sešām Kurzemes mūzikas 
skolām – Ventspils, Kuldīgas, Tal-
siem, Engures, Kandavas un Dun-
dagas. Pēc solo priekšnesumiem 
koncerta izskaņā 68 jaunie mūziķi 
apvienojās lielā koporķestrī un 
Ventspils Bērnu kamerorķestra di-
riģentes, šī pasākuma iniciatores 
Vinetas Krūmiņas vadībā atska-
ņoja trīs skaņdarbus. Daudzbalsī-
gajā, skanīgajā stīgu korī muzicēja 
arī Dundagas vijolnieces, skolo-
tājas Ievas Hermanes audzēknes 
– Nikola Ansberga, Annija Paula 
Heiberga un Krista Sudmale. “

* * *
22. un 23. martā Rīgā, Liepājā, 

Valmierā un Rēzeknē norisinājās 
Valsts konkursa Latvijas profesio
nālās ievirzes mākslas un dizaina 
izglītības programmu audzēk
ņiem 2018./2019. mācību gadā 
II kārta. Konkursa II kārtas norises 
vietu katrai mākslas skolai nosaka 
piederība reģionālajam metodis-
kajam centram, tāpēc 23. martā 
DMMS jaunie mākslinieki – Eve-
līna Jaunbirze, Mare Kristīne Her-
mane un Kārlis Ģērmanis kopā ar 
skolotājām Sandru Dadzi, Daci Ki-
rilko un Daci Čoderu devās uz PIKC 
Rīgas Dizaina un mākslas vidus-
skolu, lai demonstrētu visas savas 
prasmes, zināšanas un iemaņas, 
izpildot konkursa uzdevumu. Kon-
kursa tēma šogad ir dabas objek-
tu pētīšana skicēšana un pētniecī-
bas rezultātu izmantošana radošā 
darbā. Konkursa žūrija vērtēs dar-
ba idejisko un radošo risinājumu, 
darba māksliniecisko risinājumu 
(izteiksmes līdzekļi, novietojums 
lapā, kompozīcija, teksta kompo-
zīcija u.c. risinājumi), arī darba 
tehniku un izpildījuma kvalitāti, ar 
roku rakstīta teksta vizuālo kop-

skatu, darba kopējo noformēju-
mu. DMMS konkursantu radošie 
darbi, kuri tapa uz Valsts konkursa 
I kārtu, iekļauti  izstādē “Zīmētāja 
piezīmes”, ekspozīcijā PIKC RDMV. 
Dundadznieku darbi kopējā izstā-
dē, kā arī konkursa dienā paveik-
tais apliecināja izglītības iestādes 
augstos standartus profesionālās 
ievirzes izglītības jomā. Gaidām 
konkursa rezultātus, savukārt 
mākslas pedagogi pošas Valsts 
konkursa noslēguma semināram, 
kas šogad plānots 26. un 27. aprīlī 
Vecumniekos un Rīgā. 

Direktores vietniece izglītības 
jomā LINDA CELMA:

“Sistemātiski tiek apsekotas 
visas Latvijas skolas, kurās māca 
dejas pamatus, lai izvērtētu mā-
cību satura atbilstību izglītojamo 
vecumam. Šī monitoringa laikā 
27. martā notika Latvijas Nacio-
nālā kultūras centra pārstāvju plā-
notā darba vizīte par profesionā-
lās ievirzes izglītības programmas 
“Dejas pamati” mācību saturu 
un kvalitatīvu izglītību. Ar prie-
ku mūsu izglītības iestādē uzņē-
mām mūzikas izglītības ekspertu 
Kārli Jēkabsonu, vecāko referenti 
Baibu Bienaroviču un Rīgas Ho-
reogrāfijas skolas vadītāju  Agnesi 
Andersoni.  

Kamēr abas viešņas un di-
rektore Dace Čodera vēroja 
skolotājas Daces Treinovskas 
vadītās klasiskās dejas stundas, 
direktores vietniece Linda Cel-
ma kopā ar mūzikas izglītības 
ekspertu Kārli Jēkabsonu aizvadīja 
vairākas spraiga darba stundas 
pārrunās par mācību procesa 
reglamentējošās dokumentācijas 
izstrādi un citiem ar izglītības 
procesu saistītiem jautājumiem. 

Secinājums – mācību process ir 
pārskatāms, un esam nopietni un 
detalizēti piegājuši ikviena iekšējā 
normatīvā akta izstrādē. 

B. Bienaroviča un A. Ander-
sone atzina, ka esam pirmā no 
viņu apskatītajām profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēm, kurās 
audzēknes izglītības programmas 
“Dejas pamati” apguvē izman-
to puantes. Horeogrāfijas skolas 
vadītāja atzina, ka meitenēm ir 
ielikti labi pamati klasiskās dejas 
apguvē, un ar prieku novadīja 
meistarklasi baleta kustības pi-
rouette en dedans un en dehors 
apguvē, kā arī labprāt piekrita 
turpmākai sadarbībai meistarkla-
sēs. 

Darba dienai beidzoties, bijām 
gandarīti par pozitīvo attieksmi, 
jaunu pieredzi un ieteikumiem, 
par to, ka tika uzklausīti gan mūsu 
ierosinājumi, gan jautājumi, uz 
kuriem ceram saņemt atbildes jau 
šī mācību gada izskaņā. Viesi ap-
skatīja mācību telpas un izglītības 
iestādi kopumā, secinot, ka ir liels 
gandarījums aizbraukt tik tālu no 
Rīgas un ieraudzīt kaut ko tik sa-
turīgu, labu un skaistu! “

* * *
Pirmo pavasara mēnesi pabei-

dzām labā noskaņojumā, jo 31. 
marta vakarā DMMS Mūzikas no-
daļas vecāko klašu skolēni un pe-
dagogi apmeklēja LNOB viesizrādi 
Ventspilī teātra namā “Jūras vār-
ti”. Baudījām G. Doniceti komisko 
operu “Dons Paskvāle”. Izrādes 
scenogrāfija bija bagātīgi papildi-
nāta ar jocīgām un asprātīgām vi-
deoprojekcijām, kas lieliski papil-
dināja un ilustrēja operas sižetu.

Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolas direktore 

Dace Čodera

Aktualitātes Dundagas Mākslas un mūzikas skolā

30. janvārī Dundagas vi
dusskolā aizstāvēja skolēnu zi
nātniskās pētniecības darbus. 
Savus darbus prezentēja sep
tiņi 11. klases skolēni. Vane-
sa Balmane prezentēja darbu 
“Dundagas vidusskolas skolēnu 
mediju lietošanas paradumi un 
medijpratība” (sk. Mārīte Pēter-
hofa), Elēna Ozoliņa – “Dundagas 
vidusskolas 3. stāva rekreācijas 
telpa un tās dizaina uzlabošanas 
iespējas” (sk. Sandra Braže), Lau-
ra Šermukšne – “Dundagas nova-
da vizuālais tēls latviešu kinolen-
tēs”  (sk. Sandra Salceviča), Anna 
Pavlovska – “Pašvadīta mācīšanās 
Dundagas vidusskolas 7. klasēs” 
(sk. Inese Freimute), Krista Lude-

vika — “Interešu izglītības iespējas 
Dundagas pagastā un tās nozīme 
personības veidošanā” (sk. Vaira 
Kamara), Ginta Egle – “Medicīna 
2. pasaules kara laikā Dundagas 
novadā” (sk. Līva Irbe) un Hanna 
Monta Kuģiniece – “Iekštelpu pa-
audze” (sk. Aija Pētersone).

Dalībai Kurzemes reģiona 
10. skolēnu zinātniskās pētnie-
cības darbu konferencē Liepājā 
8. martā tika izvirzīti Vanesas 
Balmanes, Lauras Šermukšnes un 
Annas Pavlovskas darbi.

Šajā konferencē Laura 
Šermukšne par darbu “Dundagas 
novada vizuālais tēls latviešu ki-
nolentēs” (sk. Sandra Salceviča) 
un  Anna Pavlovska par “Pašvadīta 

mācīšanās Dundagas vidusskolas 
7. klasēs” (sk. Inese Freimute) sa-
ņēma III pakāpes diplomus, bet 
Vanesa Balmane par darbu “Dun-
dagas vidusskolas skolēnu mediju 
lietošanas paradumi un medij-
pratība” (sk. Mārīte Pēterhofa), 
iegūstot 99 punktus, saņēma I 
pakāpes diplomu un tika izvirzīta 
dalībai Latvijas skolēnu 43. zināt-
niskās pētniecības darbu konfe-
rencē Rīgā 12. un 13. aprīlī.

Priecājamies par sasniegu-
miem, lepojamies un sveicam! 

Novēlam veiksmi Vanesai 
Rīgā!

Informāciju sniedza 
Dundagas vidusskolas 

skolotāja Evita Zoltāne
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Programma “Bērnu/Jaunie
šu/Vecāku žūrija” ir Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras centra izstrādāta, 
Latvijas Republikas Kultūras 
ministrijas finansiāli atbalstīta 
un kopā ar pašvaldībām (finan
sējums grāmatu kolekcijas ie
gādei), bibliotēkām un skolām 
īstenota priekpilna jaunāko 
grāmatu lasīšanas sacensība, 
kas norisinās visā Latvijā jau 
astoņpadsmit gadus, bet kopš 
2007. gada arī latviešu centros 
citur pasaulē.

Radošas aktivitātes, sarunas 
un tikšanās ar autoriem ļauj iz-
vērsties un ieinteresēt katru 
gadu ap 20 tūkstošiem prog-
rammas dalībnieku, 2018. gadā 
rosīgas vietējās lasītāju žūrijas 
darbojās 630 bibliotēkās. Arī 57 
latviešu diasporas centri, kas 
darbojas programmā, atrodas 
teju visos pasaules kontinentos 
– Austrālijā, Amerikā, Eiropas 
valstīs. 

Uzdevums izlasīt 6 grāma-
tas atbilstoši savam vecumam 
neatbaida lasītājus. Kopumā 
kolekciju veido 28 grāmatas no 
vienpadsmit dažādām izdevnie-
cībām.

Programmas mērķis ir veici-
nāt lasītprasmi un interesi par 
grāmatām, vienot lasītājus un 
rosināt diskusijas par grāmatām, 
sekmēt kvalitatīvu grāmatu no-
kļūšanu līdz bibliotēkām un la-
sītājiem. 

Nu jau darbs pie grāmatu 
lasīšanas un vērtēšanas ir pa-
beigts, un 26. februārī Talsu 
sporta namā, kas bija pārtapis 
par zaķa Garauša Laimes zemi, 

“Skaļās lasīšanas” sacensības

Dundagas novada jaunie grāmatu eksperti

notika reģionālie Lielie lasīšanas 
svētki. Kā ik gadu, tajā pulcē-
jās lasīšanas eksperti no Talsu, 
Mērsraga, Rojas un Dundagas 
novadiem.

Mūsu novadā šajā lasīšanas 
veicināšanas programmā darbo-
jas Dundagas un Kolkas bibliotē-
kas.

Kā “Bērnu/Jauniešu/Vecāku 
žūrijas 2018” eksperti šajā pa-

sākumā tika pieteikti Dundagas 
vidusskolas 31 skolēns un Kolkas 
skolas 12 skolēni. Īpaši izcēlās 
Dundagas vidusskolas 5.a klase 
ar savu audzinātāju Mārīti Pē-
terhofu, kuri projektā piedalījās 
visa klase (šī klase šajā projektā 
aktīvi darbojās arī sākumskolā, 
kad viņu klases audzinātāja bija 
Jolanta Ģērmane).

Talsos reģionālais noslē-

gums tiek rīkots nu jau vairāk 
nekā desmit gadus pēc kārtas. 
Talsu bērnu bibliotēkas vadītāja 
Ilze Jaunbērziņa stāsta, ka Tal-
sos šis pasākums norit jau ap-
tuveni 13, 14 gadus, bet Bērnu 
žūrijas pirmsākumi meklējami 
pirms aptuveni 18 gadiem. Pie-
redze ņemta no Nīderlandes, 
ko Latvijā nolēma ieviest Bērnu 
literatūras centrs Latvijas Na-

2017. gadā Latvijas Nacio
nālās bibliotēkas (LNB) Bērnu 
literatūras centrs pirmo reizi 

aicināja bibliotēkas kopā ar sko
lām iesaistīties jaunā lasīšanas 
veicināšanas programmā “Skaļā 

“Skaļās lasīšanas” sacensību dalībnieki.

Grāmatu eksperti. ATTĒLI NO DUNDAGAS NOVADA CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS KRĀJUMIEM

cionālajā bibliotēkā. Bet, tā kā 
noslēguma pasākumā (Rīgā) va-
rēja piedalīties tikai viens bērns 
no katras bibliotēkas, sapratām, 
ka ir pārāk grūti izvēlēties un 
izvirzīt tikai vienu. Pēc diviem 
trīs gadiem nospriedu, ka šādu 
pasākumu varam rīkot paši, un 
uz noslēguma pasākumu var ie-
rasties visi! Bērniem ļoti patīk 
šī iespēja – satikt tepat, mājās, 
cilvēkus, kuri pirms tam redzēti 
tikai televīzijā. Tā ir sava veida 
motivācija, kas labi strādā. 

Noslēguma pasākumā tiek 
paziņotas grāmatas – uzvarētā-
jas (TOP 3) katrā vecuma posmā 
un uzstāties tiek aicināti Latvijā 
pazīstami mākslinieki un mūziķi. 
Šogad pasākuma otrajā daļā visus 
priecēja grupas “Santehniķi” pui-
ši, kuri demonstrēja virtuozu spēli 
ar trubafonu (pašu izveidots mū-
zikas instruments no kanalizācijas 
caurulēm), izpildot populāru skaņ-
darbu melodijas. Puiši dalījās ar 
savu pieredzi, dzīvesstāstiem, ko 
viņi dara un kā nokļuvuši līdz tam, 
kur ir pašlaik, iedvesmoja jaunie-
šus nebaidīties darīt to, ko viņi 
patiesi vēlas. Neizpalika klātesošo 
iesaistīšana, kā rezultātā tapa ko-
pīgs skaņdarbs, spēlējot gan tru-
bafonu, gan citus muzikālus rīkus. 
Noslēgumā uzstājās televīzijas 
šova “X faktors” skatītāju sim-
pātija Didzis Melderis un ģitāras 
virtuozs Gints Smukais. Arī viņi 
ne tikai sniedza muzikālus priekš-
nesumus, bet parunāja ar visiem, 
turpinot uzturēt un radīt pozitīvā 
viļņa gaisotni, uzmundrinot un 
uzlādējot visus, lai arī turpmāk 
grāmatu lasīšanai netiktu atmests 
ar roku!

lasīšana”. Ideja un pieredze pār-
ņemta no Nīderlandes, kur šāda 
veida lasīšanas sacensības norit 

jau vairāk nekā 20 gadus. Dalīb-
nieki ir 5. un 6. klašu skolēni (11 
– 12 gadu vecums).

Sacensības vispirms notiek 
skolu līmenī, kur tiek izvirzīts 
viens pārstāvis dalībai reģio-
nālajā konkursā, kurā savukārt 
noskaidro labāko dalībai valsts 
“Skaļās lasīšanas” sacensībai. 

19. martā Talsos notika Tal-
su reģionālais konkurss. Šogad 
“Skaļās lasīšanas” vēstnesis no 
Dundagas ir 5.b klases audzēkne 
Emīlija Antmane, latviešu va-
lodas un literatūras skolotāja 
Inta Freiverte. Emīlija sacensībai 
izvēlējās Henrika Tamma grāma-
tu “Nindzja Timijs un nozagtie 
smiekli”. Skolēniem atvēlētas 
vien 3 minūtes, kuru laikā jāie-
pazīstina ar sevi, izvēlēto grā-
matu un jālasa fragments no 
grāmatas. Žūrijā darbojās Māra 
Liniņa (runas mākslas pasnie-
dzēja Latvijas Kultūras koledžā), 
Toms Liepājnieks (aktieris un SIA 
“Rīgas aktieru studija” valdes 
priekšsēdētājs) un Uldis Katlaps 
(Talsu Izglītības pārvaldes vadī-
tājs). Viegli viņiem nebija vērtēt, 
jo visu skolēnu uzstāšanās bija 
laba.

Reģionālajā konkursā sa-

centās skolēni no Dundagas, 
Mērsraga un Rojas, Valdemār-
pils vidusskolām, Talsu Kristīgās 
vidusskolas un Talsu 2. vidus-
skolas, Pūņu, Stendes un Talsu 
pamatskolām, kā arī Talsu sā-
kumskolas. Mūsu Emīlija gan uz 
lielo Rīgas finālu tālāk netiek, no 
žūrijas puses meitene tika uzteik-
ta par balss tembru un izcili labu 
komunikāciju ar publiku (vēlreiz 
uzsveram – tam visam atvēlētas 
vien 3 minūtes! laika).

Paldies Emīlijai un viņas sko-
lotājai par uzņēmību papildus 
tiešajam mācību darbam iesais-
tīties šai konkursā, paldies vecā-
kiem par atbalstu un Dundagas 
pašvaldībai par finansiālo atbal-
stu. Katram dalībniekam līdzi va-
rēja doties trīs līdzjutēji. Paldies 
Emīlijas klātienes atbalstītājām 
– Nikolai Ansbergai, Paulai Betijai 
Rozefeldei un Alisei Tīnai Sulai. 

Paldies visiem skolēniem 
Dundagā un Kolkā, kuri lasa grā-
matas un iesaistās mūsu kopīga-
jos grāmatu lasīšanas marato-
nos!

Informāciju apkopoja 
Dundagas novada Centrālās 

bibliotēkas 
vadītāja Ruta Emerberga
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Visu šo sezonu Dundagas 
Brīvā laika pavadīšanas centrā 
(BLPC) notiek aktīva galda teni
sa spēles apgūšana, un intere
se par šo sporta veidu jauniešu 
vidū aug neticamā ātrumā. Kat
ru dienu BLPC esošie galda teni
sa galdi ir pārslogoti un jāgaida 
rindā uz spēlēšanu. 

Centra darbinieču Ievas Kris-
tiņas un Santas Sulas neatlai-
dība sekmēt mūsu jauniešu ie-
spēju parādīt savas jau apgūtās 
prasmes vainagojās ar panāku-
miem, un 29. martā ceļš aizveda 
uz Kuldīgas Jauniešu māju. 10 
jaunajiem tenisistiem vecumā 
no 11 līdz 14 gadiem bija ie-
spēja iepazīt Kuldīgas Jauniešu 
mājas plašumus un sniegtās 
iespējas, kā arī nedaudz ielū-
koties neredzīgu un vājredzīgu 
cilvēku ikdienā, ko laipni izprast 
palīdzēja Liepājas Neredzīgo 
biedrības darbinieki. Varēja iz-
mēģināt rakstību Braila rakstā, 
neredzot, ar taustes palīdzī-
bu noteikt monētu vērtību, ar 
aizsietām acīm un palīgierīces 
palīdzību pārvietoties pa telpu 
un nokļūt noteiktā telpas vietā. 
Domāju, ka mūsu jaunieši līdz 
šim nebija iedomājušies, kādas 
grūtības jāpārvar cilvēkiem ar 
redzes traucējumiem, un tāpēc 
vēl jo vairāk varēja novērtēt 
spēju redzēt, brīvi pārvietoties 
un darīt to, kas patīk, šajā 
gadījumā – spēlēt galda tenisu. 

Mūsu puiši jau veselu mēnesi 
neatlaidīgi gatavojās šai dienai, 
un tā vainagojās ar panākumiem. 
Komandu sacīkstēs Dundaga – 
Kuldīga mūsu puiši plūca uzvaras 
laurus ar rezultātu 18:12. Ko-
mandā startēja 6 puiši, kuri mā-
jas turnīrā bija uzrādījuši labākos 

SARAUJ, SARAUJ!

Jauno Dundagas galda tenisistu pirmā pieredze

rezultātus. Nepārspēts, nezaudē-
jot nevienu spēli, palika Rainers 
Blumbergs, iegūstot arī labākā 
spēlētāja titulu. Komandas uz-
varu ar labu spēli kaldināt palī-
dzēja Aleksis Gorjunovs, Ingars 
Blumbergs, Indars Asars, Kevins 
Krasons, Edgars Šmēdiņš.

Īpaši patīkami bija vērot mūsu 
puišu spēlētprasmi, aizrautību, 
bet vēl vairāk – viņu saskarsmes 
un spēles kultūru. Mācējām ar 
cieņu izturēties pret pretinieku, 
pateikties par labu spēli arī pēc 
zaudējuma, uzmundrināt, iedro-

šināt un uzslavēt pretinieku un 
citam citu.

Šī bija pirmā pieredze ārpus 
BLPC sienām, kurā puiši varēja 
pārbaudīt savas prasmes, un 
tas izdevās lieliski, tā darot 
zināmu, ka galda tenisa pasaulē 
ar dundadzniekiem būs jārēķinās 
un ka Dundagā galda teniss 
dzīvos.

Liels paldies Santai un Ievai 
par atsaucību, organizējot šo 
braucienu, un pašvaldībai par at-
balstu!

Sandra Kokoreviča

Laimīgā dundadznieku komanda.

“Trenere” Sandra ar Raineru 
Blumbergu un Kuldīgas 

Jauniešu mājas vadītāju.

Ar aizsietām acīm nav viegli nokļūt vajadzīgajā vietā. Ejam uz uzvaru! IEVAS KRISTIŅAS FOTO
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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 2. datumam. 
E-pasts zinas@dundaga.lv, 
tālrunis 63237515, 26388076.
Par rakstu saturu un faktu  
precizitāti atbild autors.
Iespiests SIA ″Kurzemes 
Vārds″. Tirāža 1500 eks.  
Bezmaksas.
Internetā:  
www.dundaga.lv/avize.  
Nr. 3 (242). 
2019. gada aprīlis.

CMYK

Kā var par aizgājušiem
 gadiem skumt,
ja pavasaris līksmi
 klauvē logā,
kad palu straumēs 
 ziema projām zūd,
no pūpoliem
 kad debesis ceļ žogus.
Kā var par aizgājušiem
 gadiem skumt,
kad aprīlis liek 
 sniegputeņus plaukstās,
kad putna dziesmām
 līdzi lido sirds
līdz koku galotnēm
 un pat vēl augstāk.
Vai iespējams šai laikā 
 skumjam būt,
ir projām jādzen
 asaras ar smaidu,
ir tik daudz iespēju,
 kur prieku varam gūt,
ar gara stiprumu
 ir sāpes jāatraida.
Kaut neiespējami
 tas daudzreiz šķiet,
bet notiek brīnums –
 pazūd mūsu vājums,
ja sirds ar pavasari 
 kopā zied,
kļūst asnu prieks
 tai dzīves turpinājums.

(K. Apškrūma)
Lai pavasara možums, saules 
spēks un dzīves prieks mūsu 

aprīļa jubilāriem!
Pensionāru klubs 

“Sendienas”

v 10. aprīlī plkst. 12.00 
Lībiešu saieta namā 
izstādes “Bibliotēkas, kas 
palīdzēja izaugt Latvijai” 
atklāšana, ieeja brīva.
v 11. aprīlī plkst. 18.00 
Lībiešu saieta namā 
paaudžu vakarēšana. 
Gatavosim zivju ēdienus un 
plātsmaizi prasmīgas Kolkas 
saimnieces vadībā.
v 13. aprīlī plkst. 13.00 
Kolkas tautas namā senioru 
apvienība “Sarma” aicina 
uz Pavasara balli. 
Muzicēs Juris Pavlovs no 
Džūkstes.
v 19. aprīlī plkst. 12.00 
Brīvā laika pavadīšanas cen-
trā Līgas Leilas makarūnu 
darbnīca (dalības maksa 
12 eiro – cenā iekļauti 
izejmateriāli).
v 21. aprīlī Lieldienas 
Dundagā. No plkst. 10.00 
Brīvā laika pavadīšanas 
centrā, no plkst. 13.00 
Dundagas pils parkā.
v 21. aprīlī Lieldienas Kolkā. 
Muzikāla leļļu izrāde 
“Gliemezīša piedzīvojumi”. 
Jautras izrīcības kopā ar 
Lieldienu zaķi.
v 22. aprīlī plkst. 9.30 
Brīvā laika pavadīšanas 
centrā Lieldienu zolītes 
turnīrs.
v 27. aprīlī plkst. 10.00 
Kolkas tautas namā 
Dundagas novada 
individuālais čempionāts 
novusā.
v 29. aprīlī plkst. 17.00 
Brīvā laika pavadīšanas 
centrā seminārs par 
sievietes veselību 
“Starp mums, sievietēm, 
runājot”.
v 1. maijā plkst. 18.00 
Kolkas tautas namā vieso-
sies Rojas amatierteātris ar 
B. Jukņēvičas lugu 
“Ak, šī jaukā lauku dzīve”. 
Režisore: Sigita Līdaka.
v 4. maijā plkst. 18.00 
Dundagas pilī Dundagas 
jauktā kora 150 gadu 
jubilejas koncerts.
v 11. maijā plkst. 13.00 
Dundagas pils parkā 
Ģimenes dienas pasākums.

  
 

Aktuālākā informācija 
par pasākumiem 

www.dundaga.lv sadaļā 
“Notikumu kalendārs”.

Pasākumā “Le povsars 
tov sirde ploukst”

Ak, pavasar, ak, pavasar, 
Tu visiem sirdis dullas dar’!

Ar tādu pantiņu var sākt aprakstīt Dundagas pensionāru klu-
ba “Sendienas” organizēto pasākumu martā. Ciemiņu ir daudz 
– “Sarma” no Kolkas, “Mārtiņroze” no Pūņām, “Rūķi” no Rudes, 
“Liedags” no Rojas, kā arī viesi no Kandavas novada pensionāru 
biedrības. Arī paši esam sarosījušies visu vadīt dundžiņu mēlē. Kā 
pasākuma vadītāja uzaicināta Māra Kraule no Puzes, kas pēcpus-
dienu dara piepildītu, interesantu, humoristisku. Viņa ir posusies 
Zaļās Jumpravas ģērbā. Skaisti! Mūsu vadītāja Irma tik skanīgā dun-
džiņu mēlē izteic apsveikumu visiem, bet vissirsnīgāk jubilāriem 
Baibai un Imantam. Aizrautīgi klausāmies Baibas amizanto stāstu 
par kodiņu, Māras J. un Ilzes skeču, Ārijas iznācienu. 

Bija jautri, sirsnīgi, dziesmoti, priecīgi. Un šo gaisotni vēl vairāk 
bagātināja muzikanti no Dursupes.

Dundagas pensionāru kluba 
“Sendienas” dalībnieku vārdā Ārija Jāvalde 

“KURZEMĪTEI” 35 gadi
23. aprīlī
Svētku atklāšana ar darbinieku izrādi bērniem “Kas man par to būs?”.

24. aprīlī
Āra pasākums – sporta aktivitātes iestādes pagalmā.

25. aprīlī
Kliņģera cepšana un kopīgās svētku pusdienas.

26. aprīlī
Dzimšanas dienas ballīte bērniem.

P.S. Apraksts ar attēliem pēc notikušā pasākuma.

Lielas dienas rītiņā 
Agri gāju šūpoties, 
Lai redzēju koku galus 
Zelta sauli margojam.

Lai šajā brīnišķīgajā dabas 
atmodas laikā katrā 
Dundagas novada 
iedzīvotāja mājā ienāk 
mīlestība, iecietība un 
cieņa vienam pret otru.

Svētīgas un saulainas 
Lieldienas!

                                                                                                Dundagas novada pašvaldība

Pirmskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” 
vadītājas vietniece izglītības jomā 

Rudīte Baļķīte


