
2019. gada AUGUSTS Nr. 7 (246)

DUNDAGAS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVS  IZDEVUMS

DUNDADZNIEKS

6. un 27. jūlijā norisinājās 
tradicionālais Dundagas novada 
atklātais čempionāts pludmales 
volejbolā. 

 Spēlētāji, ņemot vērā savas 
prasmes, izveidoja amati eru un 
entuziastu grupas. Pirmie ti tulē-
tās vietas sadalīja amati eri, bet 
jūlija beigās ti kās entuziasti . 

Amati eru grupā piedalījās 10 
pāri, no kuriem spēcīgākie bija 
Andis Švāģeris un Matī ss Pēter-
sons, kas izcīnīja 1. vietu. 2. vietā 
– Jānis Māgurs un Mārcis Māgurs, 
3. vietā – Nils Piebalgs un Reinis 
Patmalnieks. 

Savukārt entuziastu grupā 
par godalgotām vietām cīnījās 
11 komandas, no kurām šajā rei-
zē 3. vietu ieguva Dāvis Alkšbirze 
un Klāvs Alkšbirze, 2. vietā ierin-
dojās  Andis Švāģeris un Rolands 
Švāģeris, bet 1. vietu izcīnīja Ance 
Kristi ņa un Kaspars Kristi ņš. 

Sakām lielu paldies visiem at-
balstī tājiem, ar kuru gādību varē-
ja noti kt šīs pludmales volejbola 
sacensības! Paldies Dundagas 
novada pašvaldībai, Pāces vilnas 
fabrikai, SIA “AUTO KADA”, SIA “B 
basic”, SIA “LUUX TRANS”. 

Biedrība “Sporta klubs 
“Dundaga””

FOTO NO KORA FOTOALBUMA

Dundagas Kultūras pils jauk-
tais koris, kā jau jubilejas gadā 
pienākas, aktī vi koncertēt un 
piedalīti es pasākumos nolēma, 
jau uzsākot sezonu pagājušā 
gada septembrī. Tāpēc bez dis-
kusijām un ar lielu prieku jau šā 
gada sākumā pieņēmām Ugāles 
jauktā kora “Eglaine” diriģentes 
Zanes Venžegas uzaicinājumu 
piedalīti es Ugāles pagasta svēt-
kos 13. jūlijā.

Pirms pasākuma, protams, 
bija jāizdara mājasdarbs, tas ir, 
dažiem koristi em  jāatkārto, bet 
dažiem pat jāapgūst no jauna  
dziesmas, kuras paredzēts izdzie-
dāt svētku noslēguma koncertā. 
Tas nozīmēja mēģinājumus… mē-
ģinājumus… Un nekādu atlaižu!

13. jūlijā jautrā noskaņojumā 
devāmies uz Ugāli, lai piedalītos 
Ugāles pagasta svētku noslēguma 
koncertā “Sanāciet, sadziediet, 
sa(sa)dancojiet!”. Kopmēģināju-
mā vienotā kopkorī izdziedājām 
repertuāru un izbaudījām atkal-
redzēšanās prieku ar jau pazīsta-
miem koristi em no Laucienes un 

Talsiem, kā arī iepazinām jaunus 
draugus no Ugāles. Priecēja tas, 
ka vasaras vidū svētkos piedalī-
jās arī divi jaukti e kori no Rīgas 
– “Mezgli” un “Saulgrieži”. Visiem 
bija tāda sirsnīga kopības un vie-
notī bas sajūta.

Svētki sākās ar gājienu cauri 
pagastam līdz Ugāles vidusskolai, 
kur visus dalībniekus Ugāles pū-
tēju orķestra pavadījumā ar ap-
lausiem sagaidīja skatī tāji. Svētku 
koncertā bija nedaudz tāda kā 
“mazo Dziesmu svētku” sajūta, jo 
dziesmas, kuras izdziedājām, de-
jas, kuras izdejoja Ugāles tautas 
deju kolektī vs, un skaņas, kuras 
ar saviem instrumenti em izspēlē-
ja Ugāles pūtēju orķestris, mums 
visiem atsauca patī kamas atmiņas 
un emocijas no “lielajiem Dzies-
mu un deju svētkiem”.

Vakara izskaņā, jau krietni ap 
pusnakti , kā jau kārtī giem koris-
ti em pienākas, visi jautrā bariņā 
izdejojāmies ballē kopā ar “Zvaig-
žņu lietu”. 

Savos iespaidos dalījās 
koriste Dace (no soprāniem) 

ANCES KRISTIŅAS FOTO

Dundagas Kultūras pils jauktais koris koncertē...

Sportojam 
arī vasarā

31. augustā 
plkst. 10.00 

Kolkas tautas namā 
3. posms 
novusā.

24. augustā 
plkst. 10.00 

Kolkas stadionā 
“Rubeņa kausa” 
izcīņas 3. posms.
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DOMES ZIŅAS
2 5. jūlija domes sēdē 

v Uzdeva Dundagas novada 
domes priekšsēdētājam ņemt aiz-
ņēmumu un slēgt ilgtermiņa aizde-
vuma līgumu ar Valsts kasi ELFLA 
projekta “Pašvaldības autoceļa 
“Mazās darbnīcas – Būdeni” posma 
no 0,00. līdz 3,3. km pārbūve Dun-
dagas pagastā, Dundagas novadā” 
īstenošanai.

v Atbalstī ja ceļa posma “Kube-
le –  Sti rniņi” (1,227 km) virzīšanu 
uz “Lauku attī  stī bas programmas 
2014.–2020. gadam” investī ciju pa-
sākumu “Pakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”.

v Apsti prināja SIA “Kurzemes 
mežsaimnieks” par nekustamā īpa-
šuma “Gaviļkalns” ieguvēju par no-
solīto cenu 11 712 EUR.

v Piešķīra 34 980,17 EUR fi -
nansējumu Dundagas pils apkures, 
ūdensvada, kanalizācijas sistēmas 
ierīkošanai būvprojektā “Dundagas 
pils pārbūve, pielāgojot to amata 
prasmju popularizēšanai un eks-
pozīciju izvietošanai, būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzība” un 
noteica projekta “Ziemeļkurze-
mes kultūrvēsturiskā un dabas 
mantojuma saglabāšana, ekspo-
nēšana un tūrisma piedāvājuma 
attī  stī ba” kopējo fi nansējumu līdz 
914 229,17 EUR.

v Nolēma izsludināt pieteiku-
mu iesniegšanas 2. kārtu atklātam 
projektu konkursam “Atbalsts vie-
tējo iniciatī vu projekti em”.

v Nodeva Mazirbes speciālās 
internātskolas telpas biedrībai “Lat-
vijas Baskāju skriešanas biedrība” 
bezatlīdzības lietošanā uz vienu 
diennakti  no 30. līdz 31. augustam. 

v Nolēma personai iznomāt 
nekustamo īpašumu “Ievlejas 78” 
un pagarināt zemes nomas ti esī-
bu līgumu uz laiku līdz 2029. gada 
31. decembrim.

v Nolēma reģistrēt personu 

palīdzības sniegšanas reģistrā “Paš-
valdībai piederošās vai tās nomātās 
dzīvojamās telpas maiņas reģistrs”.

v Nodeva biedrībai “Randalis” 
bezatlīdzības lietošanā nekusta-
majā īpašumā “Mazirbes speciālā 
internātskola” esošo būvi “Saim-
niecības ēka – muzejs”, noslēdzot lī-
gumu uz desmit gadiem, un nekus-
tamo īpašumu “Skolotāju māja 2”, 
dz. 2, no 3. līdz 11. augustam.

v Atzīt par spēku zaudē-
jušu Dundagas novada domes 
2016. gada 25. februāra lēmuma 
(protokols Nr.47, 17.§) “Par Dunda-
gas novada teritorijas plānojuma iz-
strādes uzsākšanu” 3. punktu.  Ap-
sti prināja Attī  stī bas un plānošanas 
nodaļas vadītāju Marutu Blūmu par 
Dundagas novada teritorijas plāno-
juma izstrādes vadītāju un uzdeva 
izvērtēt izstrādē esošā teritorijas 
plānojuma dokumentāciju, kā arī 
sagatavot priekšlikumus dokumen-
ta tālākai virzībai.

v Pieņēma saistošos noteiku-
mus “Grozījumi Dundagas novada 
pašvaldības 2010. gada 22. decem-
bra saistošajos noteikumos Nr.47 
“Dundagas novada pašvaldības no-
likums””.

v Apsti prināja iekšējos notei-
kumus “Dundagas novada pašvaldī-
bas iekšējie noteikumi “Trauksmes 
celšana””.

v Saskaņoja Dundagas Māks-
las un mūzikas skolas profesionālās 
ievirzes izglītī bas programmas.

v Apsti prināja zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma “Jāņ-
kužnieki” sadalīšanai divās daļās.

Sabiedrisko atti  ecību speciāliste 
Linda Pavlovska-Dišlere

Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti  pieejami 

www.dundaga.lv/lv/   
pasvaldiba/sedes/.

Komiteju un domes sēdes 
AUGUSTĀ
8.08. plkst. 9 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
12.08. plkst. 10 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
15.08. plkst. 10 Finanšu komitejas sēde
22.08. plkst. 10 DOMES SĒDE

Dundagas novada pašvaldība 
no 1. līdz 31. augustam izsludi-
na pieteikšanās 2. kārtu atklātam 
projektu konkursam “Atbalsts 
vietējo iniciatī vu projekti em”. 
Pieteikumi jāiesniedz noteiktajā 
termiņā un atbilstoši konkursa 
nolikumam. Otrajā kārtā pie-
ejamais kopējais fi na nsējums ir 
3872,28 E UR.

Konkursa uzdevums ir atbal-
stī t sabiedriski nozīmīgu program-
mu, projektu un iniciatī vu īsteno-
šanu novadā, veicināt iedzīvotāju 
akti vitāti  un līdzdalību, risinot da-
žādus jautājumus, kas sekmē viņu 
dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā 
arī  veicināt sadarbību starp paš-
valdību un pretendenti em. Pieda-
loti es projektu konkursā, ir jāņem 
vērā, ka projekti em jāatbilst nova-

da Attī  stī bas programmas rīcības 
virzieniem.

Projektu pieteikumus pre-
tendenti  var iesniegt pašvaldībā 
Pils ielā 5-1, Dundagā, un Kolkas 
pagasta pārvaldē “Brigas”, Kolkā, 
slēgtā aploksnē ar norādi “Vietē-
jo iniciatī vu projektu konkursam” 
vai arī sūtī t elektroniski (parakstī -
tu ar drošu elektronisko parakstu) 
uz e-pastu dome@dundaga.lv.

Šajā gadā pretendenti  var pie-
teikt projektus rīcības virzieniem 
“Vide” un “Tautsaimniecība”.

Lai piedalītos konkursā, jā-
iesniedz: projekta pieteikums, 
izmaksu tāme, saskaņojums ar 
nekustamā īpašuma īpašnieku, ja 
projektu paredzēts īstenot pre-
tendentam nepiederošā īpašumā, 
kā arī citi  dokumenti , kurus pre-

tendents uzskata par būti skiem 
projekta izvērtēšanā (vides labie-
kārtošanas projekti em papildus 
iesniedzams teritorijas plāns ar 
paredzēto labiekārtojuma akti vi-
tāšu izvietojumu). Projekta pietei-
kuma lapām jābūt numurētām un 
caurauklotām.

14. augustā no plkst. 15.00 
līdz 17.00 Attīstības un plāno-
šanas nodaļas telpās Pils ielā 
14 pieejamas konsultācijas klā-
tienē par projekta pieteikuma 
sagatavošanu un citiem jautā-
jumiem, kas saistīti ar konkursu 
“Atbalsts vietējo iniciatīvu pro-
jektiem”.

Dundagas novada 
pašvaldības projektu vadītājs 

Jurģis Rērihs

Informējam par Dundagas novada pašvaldības projektu 
konkursu “Atbalsts vietējo iniciatī vu projekti em”

Dundagas novada pašval-
dība no 21. maija līdz 21. jū-
nijam izsludināja pieteikšanos 
atklātam projektu konkursam 
“Atbalsts vietējo iniciatīvu pro-
jektiem”, kura kopējais finansē-
jums bija 5000,00 EUR. Noteik-
tajā periodā tika iesniegti divi 
pieteikumi: 

Kolkas Jūras Zvaigznes Diev-
mātes Romas katoļu draudze 
iesniedza projekta pieteikumu 
“Kolkas katoļu baznīcas guļbū-
ves ēkas saglabāšana”, paredzot 
koksnes profilaktisku apstrādi 
pret bojājumiem par  kopējo 
summu 546,92 EUR. Projekta 
mērķis – senās ēkas (koka guļ-
būves) aizsargāšana pret ārējās 
vides faktoru un koksngraužu 
ietekmi, lai novērstu turpmāku 
koksnes bojāšanos. Projekta gai-
tā tiks veikta guļbaļķu ārsienu 
un iekšsienu apstrāde/piesūci-
nāšana ar speciālu antiseptiķi 
profilaktiskai un kompleksai aiz-
sardzībai pret ārējās vides ietek-
mi, lai aizkavētu koksnes bojāša-

nos. Ēkas apstrādājamā platība 
ir 410 kvadrātmetru liela, pare-
dzēts iegādāties antiseptiķi, lai 
apstrādātu šo platību.

Biedrība “Visvīdale” iesnie-
dza projekta pieteikumu “Jaunu 
vides objektu izveidošana un 
iepriekšējos projektos izveidoto 
atjaunošana Vīdalē”, projekta 
kopsumma 664,80 EUR, t.sk. 
līdzfinansējumus 75 EUR. Pro-
jekta mērķis – sakārtot un atjau-
not iepriekšējo gadu projektos 
izveidotos vides objektus un iz-
gatavot jaunus. Projekta tiešie 
mērķi: 1) izgatavot un uzstādīt 
galdu un divus solus pie Vīdales 
saieta nama; 2) izveidot impro-
vizētu skatuves vietu ar grants 
segumu, norobežotu ar apstādī-
jumiem; 3) iestādīt dekoratīvos 
krūmus pie tūrisma informācijas 
stenda; 4) atjaunot tūrisma in-
formācijas stenda taciņas grants 
segumu; 5) atjaunot krāsojumu 
puķu podu paliktnim pie karoga 
masta Vīdales centrā; 6) iegādā-
ties divus karogus; 7) papildināt 

mulčas segumu dekoratīvajiem 
stādījumiem pie Vīdales saieta 
nama.

Konkursa komisija izvērtēja 
un atbalstīja Kolkas Jūras Zvaig-
znes Dievmātes Romas katoļu 
draudzes projekta pieteikumu 
par pilnu summu 546,92 EUR 
un biedrības “Visvīdale” pro-
jekta pieteikumu ar korekcijām 
projekta tāmē, proti, projekts 
atbalstīts par pilnu summu 
664,80 EUR, no kuriem 580,80 
EUR ir pašvaldības finansējums 
un 84,00 EUR ir pašu līdzfinan-
sējums.

25. jūlijā Dundagas novada 
domes sēdē projekti tika atbals-
tīti un tika pieņemts lēmums par 
2. kārtas izsludināšanu projektu 
konkursam “Atbalsts vietējo ini-
ciatīvu projektiem”. 

Ar pirmajā kārtā atbalstīto 
projektu realizētājiem ir no-
slēgti līgumi par projektu rea-
lizēšanu un finanšu līdzekļu sa-
ņemšanu.

Izsludina 2. kārtu atklātam projektu konkursam 
“Atbalsts vietējo iniciatī vu projekti em”

PROJEKTI

Izglītī bas apguve turpinās
Dundagas vidusskolas absolventu un skolotāju divpadsmit gadu 

kopdarbs vainagojies ar to izglītī bas iestāžu sarakstu,  kurās,  sākot ar 
2019. gada 1. septembri, izglītī bu jau nākamajā pakāpē turpinās mūsu 
jaunieši: 

v Profesionālās izglītī bas un kompetences centrs “Ventspils tehnikums”;
v Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža;
v Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledža;
v Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultāte;
v Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmija;
v Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte;
v Latvijas Universitātes Vēstures un fi lozofi jas fakultāte;
v Latvijas Universitātes Ģeogrāfi jas un zemes zinātņu fakultāte;
v Latvijas Universitātes Fizikas, matemāti kas un optometrijas fakultāte;
v Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte.

Dažādās izglītī bas iestādes ir kā apliecinājums mūsu vidusskolas absol-
ventu interešu daudzveidībai, kas veidojās šeit, Dundagā. Leposimies ar to! 
Zīmīgi, ka seši absolventi  mācību laikā saņems Vītolu fonda sti pendiju, kuru 
nodrošinās Dundagas vidusskolas absolventi , uzņēmēji Jānis un Arnis Apsīši. 

Novēlam Dundagas jauniešiem izturību un veiksmi!

Dundagas novada pašvaldības izglītī bas speciālists Dinārs Neifelds Dundagas vidusskolas 12. klases izlaidums 2018./2019. mācību gadā.
FOTO: DUNDAGAS VIDUSSKOLAS FOTOALBUMS
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Līdz 30. augustam 22 pro-
fesionālās izglītī bas iestādēs 
visā Latvijā turpinās uzņemšana  
programmā “Jauniešu garanti -
ja”, kur ti ek gaidīti  jaunieši ve-
cumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri 
ieguvuši vidējo izglītī bu un ir bez 
darba. Mācības ir bez maksas, un 
jaunieši 1,5 gadu laikā var apgūt 
40 darba ti rgū pieprasītas profe-
sijas. 

72% absolventu 
atrod darbu

Programmas “Jauniešu ga-
ranti ja” mācības Latvijā pieeja-
mas kopš 2014. gada. Šo gadu 
laikā tās palīdzējušas iekļauti es 
darba ti rgū 8000 jauniešiem. 
Valsts izglītī bas attī  stī bas aģen-
tūras (VIAA) veiktās absolventu 
aptaujas rāda, ka pusgadu pēc iz-
laiduma 72% jauniešu iekārtojas 
darbā, turklāt puse no viņiem ti e-
ši programmā “Jauniešu garanti -
ja” iegūtajā profesijā. 

Noslēdzošajā uzņemšanā pie-
dāvājumā ir 40 ar darba devējiem 
un nozares eksperti em saskaņo-
tas profesijas. Starp tām ir tādas 

Noslēgušās konsultācijas par administratī vi 
teritoriālo reformu ar pašvaldībām

Vides aizsardzības un reģionā-
lās attī  stī bas (VARAM) ministrs Ju-
ris Pūce ir noslēdzis konsultācijas 
ar 114 pašvaldību deputāti em un 
citi em interesenti em par sabied-
riskai apspriešanai izvirzīto ad-
ministratī vi teritoriālā iedalījuma 
modeli. Sākušās ti kšanās ar iedzī-
votājiem, kuras ilgs līdz 2020. gada 
maijam.

Iedzīvotajiem ir iespējams 
zvanīt uz īpašu administratī vi teri-
toriālās reformas zvanu centru un 
rakstī t vēstules e-pastā reforma@
varam.gov.lv, lai izteiktu savu vie-
dokli, konkrētus priekšlikumus un 
gūtu atbildes uz jautājumiem, kas 
saistī ti  ar plānoto reformu.

17. jūlijā Talsu novada pašval-
dības administratī vā centra lielajā 
zālē noti ka ministra Jura Pūces re-
ģionālā darba vizīte. Uz ti kšanos 
bija ieradušies Talsu, Rojas, Dunda-
gas un Mērsraga novada deputāti . 
No mūsu novada piedalījās domes 
priekšsēdētājs Aldis Felts, deputāti  
Tamāra Kaudze, Madars Burnevics, 
izpilddirektore Janita Vanda Valtere 
un sabiedrisko atti  ecību speciāliste 
Linda Pavlovska- Dišlere. Piedāvāta-
jā administratī vi teritoriālās refor-
mas modelī plānots Rojas, Dunda-
gas un Mērsraga novadu pievienot 
Talsu novadam. Tikšanās laikā ti ka 
uzklausīts ministra Jura Pūces ziņo-
jums par administratī vi teritoriālā 
iedalījuma piedāvājumu, izstrādes 
kritērijiem, kā arī eksperta ziņojums 
par administratī vi teritoriālās refor-
mas sociālekonomiskajiem aspek-
ti em un plānotajiem valsts atbalsta 
veidiem konkrētai teritorijai. 

Sapulcē mūsu novada domes 
priekšsēdētājs Aldis Felts runāja 
par jautājumiem, kas ir svarīgi un 
būti ski ikvienam Dundagas nova-

da iedzīvotājam un kas pauž mūsu 
pašvaldības viedokli par apvienotā 
Talsu novada modeli: “Šobrīd mēs 
vairāk esam ieciklējušies uz kartēm 
un robežām, bet nerunājam vai bai-
dāmies runāt par nepieciešamajām 
funkcionālajām pārmaiņām gan 
pašvaldībās, gan valsts pārvaldē. 
Ja ministrija vēlas savu piedāvāju-
mu pārdot man kā iedzīvotājam, 
sagaidu atbildes uz šādiem pieciem 
jautājumiem. Ar kādiem regulēju-
miem un kādiem risinājumiem ti ks 
saglabāta vai uzlabota pašvaldību 
pakalpojumu pieejamība iedzīvotā-
jiem? Ja to nepanāksim, sanāks, ka 
reformu veicam uz iedzīvotāju rēķi-
na. Kā ti ks ierobežota sabiedrības 
urbanizācija? Sabiedrībai ir ti eksme 
tuvināti es varai. Ja mēs sakām, ka 
cilvēku izbraukšana no valsts ir slikti  
valsti j, tad man ir ti esības teikt, ka 
Dundagai slikti  ir cilvēku izbrauk-
šana no Dundagas. Cilvēki izbrauc 
kopā ar naudu, uzņēmējdarbību un 
attī  stī bu. Par attī  stī bu ti eši atbild 
VARAM. Kur “ietaupīti e” pašvaldī-
bas darbinieki atradīs darbu? Tādi 
noteikti  būs, un liela daļa no ti em 
savu karjeru saistī juši ti kai ar darbu 
pašvaldībā, brīvā darba ti rgū viņi 
var izrādīti es konkurēt nespējīgi, 
bet viņi pie tā nav vainīgi. Ar kādiem 
regulējumiem panāksim reģionāli 
līdzsvarotu politi sko pārstāvniecī-
bu? Iedzīvotāji domē vēlas sev zi-
nāmus un uzti camus tautas kalpus. 
Ko konkrēti  no reformas ieguvu-
miem iegūs šībrīža novadu centri 
un iedzīvotāji, vai ti e būs kaut kādi 
procenti , skaitļi vai pasākumi? Tas 
būtu jāpasaka iepriekš, jo pēc tam 
aizmirsīsies.”

Uz mūsu novada domes priekš-
sēdētāja un arī uz citu pašvaldību 
pārstāvju jautājumiem par refor-

mas ieviešanas procesu, par pakal-
pojumu pieejamību iedzīvotājiem, 
par ceļu stāvokļa uzlabošanu, sa-
biedriskā transporta nodrošināša-
nu un citi em ar reformu saistī ti em 
jautājumiem pārliecinošas un kon-
krētas atbildes neti ka saņemtas, to-
mēr VARAM  sola, ka pašvaldībām 
būs pieejamas vairākas atbalsta 
programmas. Lai 2021. gadā no-
drošinātu jauno novadu darbību, 
nākamos divus gadus valsts budže-
tā plānots pieprasīt fi nansējumu, 
lai sniegtu atbalstu pašvaldībām 
apvienošanās projektu izstrādei, 
kā arī citi em papildu izdevumiem. 
VARAM kopā ar uzņēmumu “Lat-
vijas Valsts ceļi” ir izstrādājusi in-
vestī ciju programmu trīs gadiem 
prioritāri sakārtojamo autoceļu uz-
labošanai.

Pēc šīs ti kšanās Dundagas no-
vada domes deputāte Tamāra Kau-
dze pauž savu viedokli: “Jautājums 
ir ļoti  aktuāls un saistošs visām 
pašvaldībām. Ir daudz neskaidrī-
bu, neatbildētu jautājumu un nav 
pārliecības, ka ti eši šāds ministrijas 
piedāvātais reformas modelis būtu 
labākais risinājums novadiem. 

Ministrijas pētī juma rezultāti  
liecina, ka mazajām pašvaldībām 
nākotnē būs grūtī bas pastāvēt šādu 
iemeslu dēļ: iedzīvotāju skaits sa-
mazināsies, nodokļu ieņēmumi at-
ti ecīgi nepieaugs, tādēļ neizbēgami 
palielināsies pašvaldības adminis-
tratī vās izmaksas uz vienu iedzīvo-
tāju un fi nansējuma iespējas būs 
sti pri ierobežotas novada attī  stī bai. 
Paredzamo grūtī bu dēļ VARAM 
ministrs J. Pūce piedāvā mazajām 
pašvaldībām (Dundaga, Roja, Mērs-
rags) apvienoti es ar Talsu novadu, 
kas tādējādi risinātu iepriekš minē-
tās problēmas.

Kāda būs plānotās reformas 
ietekme uz Dundagas novada te-
ritoriju un tās iedzīvotājiem? Kā 
saglabāt teritoriju apdzīvotu nākot-
nē? Man trūkst pārliecības, ka dzīve 
kļūs labāka, mehāniski pievienojo-
ti es Talsu novadam.

Šaubos, vai ministrija ir apzināju-
si mūsu novada vērtī bas – neskarto 
dabu, klusumu, zaļos mežus, lībie-
šu krastu, Slīteres Nacionālā parka 
piedāvātās iespējas. Manuprāt, ti eši 
šobrīd mūsu novads sāk apzināti es 
savas vērtī bas, mēs daudz vairāk 
akcentējam savu unikālo atrašanās 
vietu starp divām jūrām, iezīmējam 
lībiešu kultūrvēsturiskās vērtī bas, 
strauji paplašinām tūrisma plūsmu 
vasaras sezonā, piedāvājot aizvien 
jaunus pakalpojumus. Realizējot 
reformu, visdrīzāk paliksim nomalē, 
nerodot iespēju attī  stī ti es novadam 
nākotnē. Neskaidrība par nākotni un 
neziņa var veicināt iedzīvotāju aiz-
plūšanu uz citām valstī m.

Nopietna diskusija būtu nepie-
ciešama par zinātnieku izstrādāto 
alternatī vo administratī vi teritoriā-
lās reformas modeli, kas piedāvā 
izveidot piecus vai astoņus apriņ-
ķus. Šī reforma ļautu pašvaldībām 
apvienoti es brīvprātī gi, un ti kai 
galvenās funkcijas pārietu atti  ecīgā 
apriņķa kompetencē. Šāda veida 
risinājums mūsu novada saglabā-
šanai un attī  stī bai būtu daudz drau-
dzīgāks, saprotamāks un pieņema-
māks.”

Pēc konsultācijām Talsu novada 
pašvaldībā mūsu novada deputā-
tam Madaram Burnevicam ir savs 
redzējums: “Uz šo sanāksmi brau-
cu ar divējādām domām. Pirms 
pašvaldību vēlēšanām Dundagas 
novada iedzīvotājiem solīju cīnīti es 
par Dundagas novadu, bet biju ie-

pazinies arī ar VARAM izsūtī to plā-
notās teritoriālās reformas modeli, 
esošo un prognozēto situāciju un 
to, kādas pārmaiņas reforma nes-
tu Dundagas novadam. Bija vairāki 
jautājumi, uz kuriem cerēju saņemt 
atbildes šajā ti kšanās reizē.

No VARAM ministra teiktā sa-
pratu, ka reforma būs un tā ti ks 
realizēta līdz 2021. gada pašval-
dību vēlēšanām. Ja iepriekšējās 
reformas laikā pašvaldībām ti ka 
dota liela pašnoteikšanās brīvība 
un uzklausīti  dažādi argumenti , tad 
šoreiz tā nenoti ks. Tāpat ministrs 
pauda sti gru viedokli atti  ecībā uz 
izņēmumiem, jo, ja iepriekšējās 
reformas laikā tādi ti ka pieļauti , 
izveidojot novadus, kas neatbilda 
noteiktajiem kritērijiem, tad, veicot 
šo reformu, izņēmumu nebūs. Ir ie-
spējams diskutēt par detaļām, bet 
ne par gala rezultātu. 

Atgriežoti es no konsultācijām 
par Talsu novada apvienoto admi-
nistratī vo teritoriju, mani galvenie 
secinājumi ir, ka teritoriālā reforma 
ir nepieciešama, bet Dundagas no-
vads nav tas, kura dēļ tā ti ek veikta, 
neesam 110 novadu saraksta lejas-
galā. Tāpat uz teritoriālo reformu 
noteikti  nevajadzētu skatī ti es kā 
uz projektu, kas nesīs rezultātus 
pirmajā tā realizēšanas dienā, tas 
ir ilgtermiņa projekts. Es ļoti  ceru, 
ka šoreiz reformas ieguvumi nebūs 
ti kai uz papīra uzrakstī ti  solījumi, 
bet tos pēc reformas sajutī s ikviens 
Dundagas novada iedzīvotājs, un 
beidzot ti ks pilnībā rekonstruēts 
autoceļš Dundaga–Talsi, saglabāta 
Dundagas vidusskola un nodroši-
nāti  citi  labumi, kuri ti ek solīti  refor-
mas beigu iznākumā.”

Sabiedrisko atti  ecību speciāliste 
Linda Pavlovska-Dišlere

Nestrādājoši jaunieši var pieteikti es bezmaksas mācībām 40 profesijās

pašu jauniešu pieprasītas profesi-
jas kā pavārs, konditors, grāmat-
vedis, spa speciālists, automehā-
niķis, loģisti kas darbinieks, auklis, 
klientu apkalpošanas speciālists, 
fi nanšu darbinieks, programmē-
šanas tehniķis un citas. 

Jaunajā mācību gadā jaunie-

šiem ir iespēja apgūt arī jaunas 
vai atbilstoši jauniem standarti em 
izstrādātas profesijas, piemēram, 
restorāna pavārs, ainavu būvteh-
niķis, interjera dizainera asistents, 
telekomunikāciju tehniķis, tūris-
ma pakalpojumu konsultants un 
citas. 

Sti pendija 
70 – 115 eiro mēnesī

Lai pieteiktos mācībām, jau-
nieti m jābūt vecumā no 17 līdz 29 
gadiem un nestrādājošam. Nepie-
ciešama vidējā izglītī ba vai vidējā 
profesionālā izglītī ba, taču var būt 
iegūta arī augstākā izglītī ba. Ja 
jaunieti m jau ir profesionālā kva-
lifi kācija, tai jābūt iegūtai agrāk 
nekā 12 mēnešus pirms mācību 
uzsākšanas “Jauniešu garanti jā”.

Potenciālie mācību refl ektanti  
nevar atrasti es akadēmiskajā vai 
bērna kopšanas atvaļinājumā, kā 
arī nevar būt pilna laika studenti , 
bet drīkst būt nepilna laika izglī-
tī bas programmu studenti , reģis-
trēti  bezdarbnieki un saņemt bez-
darbnieka pabalstu. 

Mācību laikā audzēkņiem ir 
iespēja saņemt dažādu veidu at-
balstu – sti pendiju no 70 līdz 115 
eiro mēnesī par sekmīgu mācīša-
nos, apmaksātu vietu dienesta 
viesnīcā un nepieciešamos mācī-
bu līdzekļus. Savukārt mācību no-
slēgumā ir jādodas kvalifi kācijas 
praksē, kuras laikā apmaksā ceļa 

izdevumus un naktsmītni, ja tas ir 
nepieciešams. 

Ar visām “Jauniešu garanti -
jas” profesijām, izglītī bas iestā-
dēm, uzņemšanas noteikumiem 
un priekšrocībām var iepazīti es 
VIAA mājaslapā www.viaa.gov.lv/
jauniesugaranti ja.

Projekta “Jauniešu garanti ja” 
akti vitāti  “Sākotnējās profesionā-
lās izglītī bas programmu īsteno-
šana “Jauniešu garanti jas” ietva-
ros” fi nansē Eiropas Savienības 
Jaunatnes nodarbinātī bas iniciatī -
va un Eiropas Sociālais fonds, kā 
arī Latvijas valsts. To bija plānots 
beigt 2018. gadā, taču, tā kā šī 
VIAA īstenotā akti vitāte devusi 
labus rezultātus un jauniešu bez-
darbs Latvijā turpina samazinā-
ti es, tā pagarināta līdz 2021. ga-
dam. 

VIAA Komunikācijas un 
programmu publicitātes 

nodaļas vadītāja 
Inita Blačforda, 

tālrunis 67785437, 29144193, 
e-pasts 

inita.blacforda@viaa.gov.lv
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v 2011. gada 8. janvārī par LS Kolkas grupas vadītāju ievēlēja Maiju Rērihu. Tika 
turpināti  jau iesākti e darbi, kā arī meklēti  jauni attī  stī bas un sadarbības virzieni gan 
vietējā, gan starptauti skā mērogā. Gadu gaitā centrā apkopoti  dažādi vēsturiski ma-
teriāli – grāmatas, dokumenti , vārdnīcas, audiovizuālie materiāli, fotogrāfi jas, avīzes, 
gadagrāmatas un citas liecības par lībiešu dzīvi, tradīcijām un kultūru. Bagātī go kolek-
ciju LS darbības gados iepazinis ne vien liels skaits centra apmeklētāju, bet pētī jumiem 
izmantojuši arī zinātnieki, kurus interesē lībiešu vēsture, valoda un kultūra. Līvu centru 
“Kūolka” apmeklējušas fi lmēšanas grupas no Polijas, Vācijas, Čehijas, Francijas, Latvijas 
un citām valstī m, veidojot televīzijas sižetus.

v Tika apgūta lībiešu va-
loda un pētī ta grupas biedru 
dzimtu vēsture. Līvu centrā 
“Kūolka” savāktā etnogrāfi sko 
priekšmetu kolekcija ti ka ie-
tverta 2010. gadā izdotajā iz-
devumā “Latvijas 111 privāti e 
muzeji un kolekcijas”.

Grupas biedrs Miervaldis 
Ceimurs (no kreisās), 

Maija Rēriha un Gundars 
Bertholds, gaidot Latvjas 

Valsts prezidentu And-
ri Bērziņu un Igaunijas 
Republikas prezidentu 
Tomasu Hendriku Ilve-
su Līvu centrā “Kūolka” 

2012. gada 7. jūnijā. 
FOTO NO LĪVU CENTRA FOTO ARHĪVA    

Līvu centra “Kūolka” atklāšana. Attēlā no kreisās Līvu savie-
nības vadītāja Ieva Neilande un Dina Freimane-Lāce vada 
centra atklāšanas pasākumu.  FOTO NO LĪVU CENTRA FOTO ARHĪVA

v 1989. gada 18. jūlijā Kolkā ti ka nodibināta lībiešu grupa. “Rīgā 
un Ventspilī tādas jau ir,” paziņoja Valda Marija Šuvcāne un Lidija Rapa, 
kuras bija ieradušās no Rīgas, lai vadītu grupas izveidošanas pasākumu. 
Sākumā grupā iestājās 13 cilvēki, bet līdz gada beigām bija jau 29 biedri. 
Par grupas vadītāju ievēlēja jauno, enerģisko Kolkas tautas nama vadītā-
ju Dinu Freimani-Lāci, bet kopš 1990. gada 9. novembra grupa darbojās 
Gundara Bertholda vadībā. Grupā joprojām iestājās jauni biedri, un to 
skaits 2001. gadā sasniedza 74. Viens no nozīmīgākajiem darbības vir-
zieniem bija grupas biedru mājās un saimniecībās esošo seno sadzīves 
priekšmetu, kuri liecina par lībiešu dzīvi no pagātnes līdz pat mūsu die-
nām, apzināšana.

1993. gada 3. aprīlī Kolkas pagasta pašvaldībai piederošajā “Zītaru” 
mājā atklāja Līvu centru “Kūolka”.

Igauņu valodnieks Tīts Reins Vītso (Tiit-Rein Viitso) (aizmugurē) ar lībiešiem Viktoru 
Bertholdu un Valdu Mariju Šuvcāni Kolkā.  FOTO NO LĪVU CENTRA FOTO ARHĪVA 

v Tika izveidota etnogrāfi sko un sadzīves priekšmetu ekspozīcija, pieņemti  apmeklētāji, noti ka sadarbība 
ar valodniekiem, folkloristi em un vēsturniekiem.

Sakarā ar pārvākšanos uz Kolkas Lībiešu saieta namu 2018. gada rudenī sadarbībā ar vēstur-
nieci Īrisu Priedīti  uzsākta centra īpašumā esošās kolekcijas uzskaitī šana, mērīšana, aprakstī -
šana un marķēšana. Uzskaitī ti  486 etnogrāfi skie un sadzīves priekšmeti , 36 digitālie resursi un 
110 grāmatas, kuru kolekcija ti ek papildināta. Kopš 2019. gada 9. marta Kolkas lībiešu grupa 
darbojas Lībiešu saieta namā Kolkas “Pastniekos”.

Līvu savienības  Kolkas grupas vadītāja Maija Rēriha

Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa kundze Iveta Vējone Līvu centrā 
“Kūolka” vizītes laikā Dundagas novadā 2015. gada 12. novembrī. 

Ilggadējā grupas biedre, skolotāja Mārīte Zandberga iepazīsti na Valsts prezidenta 
kundzi Ivetu Vējoni ar Līvu centra materiāliem.  FOTO NO LĪVU CENTRA FOTO ARHĪVA
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3. augustā pie Vīdales skolas 
norisinājās sporta diena bērniem 
un pieaugušajiem. 

Jau nemainīgi vairāk nekā 15 
gadus vasarā Vīdalē norisinās 
sporta svētki, kas pulcē gan lielus, 
gan mazus dalībniekus. Sākotnēji 
sporta svētkus organizēja Anda 
Bērzkalne ar ģimeni, pēc tam da-
žus gadus to darīja Santa Nagla, 
bet šobrīd jau otro gadu galveno 
lomu uzņēmusies biedrība “Vis-
vīdale” ar aktī vu Andas palīdzību. 

Anda stāsta, ka pirmajos ga-
dos vīdalnieku akti vitāte sporta 
svētkos esot bijusi liela, tāpēc arī 
bērniem un pieaugušajiem spor-
ta dienas rīkotas katra savā dienā 
ar nedēļas starpību. Nereti  bēr-
nu sporta dienā piedalījās bērni, 
kuri nedzīvo Vīdalē, bet vasarā 
atbraukuši ciemoti es pie vecvecā-
kiem. Tomēr pēdējos gados dalīb-
nieku skaits ir samazinājies, tāpēc 
bērnu un pieaugušo sporta svētki 
noti ek vienā dienā. 

Bieži vien nav viegli izdo-
māt pieti ekami daudz aizraujošu 
sporta veidu. Šautriņu mešana, 
bundžu lasīšana, dārza boulings 
ir interesantas akti vitātes, taču 
vienmēr nepieciešama arī kāda 
odziņa. Par vienu no iemīļotāka-
jām tradīcijām gan lieliem, gan 
maziem ir kļuvusi ūdens balonu 
mešana pārī pirms apbalvoša-
nas. Sākumā, kad sporta svētkos 
piedalījās liels skaits dalībnieku, 
sporta veidus bija daudz vieglāk 

v 27. jūlijā Kolkas Lībiešu saieta 
namā jaukā, sirsnīgā un mājīgā gai-
sotnē ti ka svinēta jubileja – Līvu savie-
nības Kolkas grupas trīsdesmitgade. 
Uzrunājot visus klātesošos, grupas 
vadītāja Maija Rēriha teica: “Pagājuši 
trīs desmit gadi – trīs desmit gadu pos-
mi, kuros daudz ir darīts un padarīts.” 
Svinīgā noskaņā ti ka dziedāta himna. 
Maija lūdza piedomāt par mūža saulē 
aizgājušajiem īstenajiem un pamatī ga-
jiem lībiešiem un godināt viņus ar klu-
suma brīdi. Jubilejas svinību gaitā ti ka 
prezentēta rūpīgi un izsmeļoši saga-
tavota Kolkas lībiešu grupas vēstures 
prezentācija, kuru rādīja un komentēja 
Mārīte Zandberga. Pasākumu kupli-
nāja un viesus aizkusti nāja Ilzes Sojas 
izpildītās dziesmas. Kā jau jubilejā pie-
nākas, viesiem bija iespēja baudīt īpaši 
gardo dzimšanas dienas torti . Arī šajā 
reizē neizti ka bez apsveicējiem. Vārds 
ti ka dots Līvu savienības vadītājai Ievai 
Ernštreitei, kura norādīja, ka šo gadu 
garumā paveikti e darbi jau runā paši 
par sevi. Viņa  novēlēja, lai aiz katra cie-
nījamā cilvēka, kas atrodas šeit, būtu 
trīs sekotāji, trīs atbalstī tāji un trīs do-
mubiedri. Ieva Ernštreite aicināja visus 
padomāt par to, ka lībiešu vērtī bām 
ir jādzīvo ilgi un skaisti . Un vēl kāds 
vēlējums: labus sadarbības partnerus 
pie labās un kreisās rokas! Dundagas 
novada pašvaldības vārdā dāvanu ju-
bilejā pasniedza domes priekšsēdētāja 
vietnieks Jānis Mauriņš. Sirsnīgus laba 
vēlējumus izteica arī Kolkas pagasta 
pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens. As-
prātī gu un interesantu dāvanu Kolkas 
lībiešu grupai bija sarūpējusi tuvākā 
kaimiņiene – Lībiešu saieta nama vadī-
tāja Ilze Iesalniece-Bruklinga.

Sabiedrisko atti  ecību speciāliste
 Linda Pavlovska-Dišlere Līvu savienības Kolkas grupas 30 gadu jubilejas pasākumā. FOTO AUTORE LINDA PAVLOVSKA-DIŠLERE

FOTO AUTORE AGNESE BĒRZKALNE

Sporta diena 
Vīdalē

izdomāt. Piemēram, pieaugu-
šie spēlēja volejbolu vai tautas 
bumbu, bieži pat izdevās izveidot 
vairākas komandas, bērniem bija 
komandu stafetes ar dažādiem 
pārbaudījumiem. 

Liels paldies jāsaka Dundagas 
novada domei un SIA “Ints”, kas 
visas dienas garumā gādāja par 
dalībnieku labsajūtu, piedāvājot 
dažādus ēdienus un dzērienus. 

Sabiedrisko atti  ecību 
prakti kante 

Agnese Bērzkalne
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Nākamā gada 1. janvārī stā-
sies spēkā nozīmīgas “Ugunsdro-
šības noteikumu” prasības – vi-
sos mājokļos (gan privātmājās, 
gan dzīvokļos) būs jābūt uzstā-
dīti em autonomiem ugunsgrēka 
detektoriem, kas reaģē uz dū-
miem, bet privātmājas papildus 
jānodrošina ar ugunsdzēsības 
aparātu. 

Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta (VUGD) priekš-
nieks ģenerālis Oskars Āboliņš 
saka: ”Ugunsdrošība ir ļoti  būti s-
ka sabiedrības ikdienā, jo ikvienu 
cilvēku var piemeklēt ugunsne-
laime, kad īsā laikā ti ek zaudēta 
ne ti kai mājokļa iedzīve, bet ne-
reti  arī cilvēka dzīvība! Pāris des-
mitu eiro ieguldījums var izglābt 
daudz dzīvību. Aicinu negaidīt 
2020. gada sākumu, bet jau ta-
gad parūpēti es par savu drošību 
– uzstādīt dūmu detektoru un ie-
gādāti es ugunsdzēsības aparātu 
savam mājoklim!” 

Ieteikumi kļūs 
par obligātu prasību

2016. gadā, kad stājās spēkā 
esošā “Ugunsdrošības noteiku-
mu” redakcija, tajā ti ka paredzēts 
pielāgošanās laiks līdz 2020. gada 
1. janvārim, kad dūmu detektoru 
uzstādīšana mājokļos un viendzī-
vokļa objektu nodrošināšana ar 
ugunsdzēsības aparātu no ietei-
kuma kļūs par obligātu prasību.

VUGD rīcībā esošā stati sti ka 
liecina, ka lielākajā daļā gadīju-
mu, kad ugunsgrēkā gājis bojā vai 
cieti s cilvēks, dūmu detektori nav 
bijuši uzstādīti . VUGD aicina neat-
likt rūpes par savu un līdzcilvēku 
drošību, kā arī būt līdzatbildīgiem, 

jo katra paša spēkos ir gādāt par 
ugunsdrošību mājoklī, piemēram, 
uzstādot dūmu detektoru, kas ar 
spalgu skaņas signālu vēstī s par 
radušos sadūmojumu un ļaus 
laikus atstāt bīstamās telpas, sau-
dzējot veselību vai pat dzīvību.

Ārvalstu pieredze rāda, ka 
dūmu detektoru uzstādīšana 
mājokļos līdz pat 75% samazina 
ugunsgrēkos bojā gājušo skaitu. 
Viena no valstī m, kur šāda prasība 
ir pierādījusi savu efekti vitāti  un 
ievērojami samazinājusi bojā gā-
jušo skaitu, ir Igaunija.

Dūmu detektoram 
jābūt katrā mājoklī

Autonoms, uz dūmiem re-
aģējošs ugunsgrēka detektors 
ir neliela ierīce, kas patstāvīgi 
spēj konstatēt telpā izveidojušos 
ugunsgrēka faktorus (dūmu kon-
centrāciju, siltumu) un par ti em 
ar 80 dB skaņas signālu aptuveni 
pusstundu nepārtraukti  brīdināt 
mājokļa iemītniekus. 

Dūmu detektors ir nopērkams 
dažādās ti rdzniecības vietās. Uz tā 
korpusa ir jābūt CE marķējumam 
un informācijai par detektora at-
bilstī bu Eiropas standartam EN 
14604. Detektora uzstādīšana ir 
salīdzinoši vienkārša – to piesti p-
rina pie griesti em ar komplektā 
pievienotām skrūvēm vai abpusē-
jo līmlenti .

Jāpiebilst, ka dzīvoklī jāuzstā-
da vismaz viens dūmu detektors, 
bet privātmājā tam jābūt katrā 
ēkas stāvā. Detektors jāpiesti pri-
na pie griesti em telpā, kur guļ vai 
vairāk uzturas mājokļa iemītnieki. 
Autonomie ugunsgrēka detektori 
darbojas ar baterijām, tādēļ būs 

nepieciešams laikus nomainīt ba-
teriju, par ko atgādinās pats de-
tektors, raidot īsus skaņas signā-
lus, kā arī ik pa laikam ar kontroles 
pogu vajadzēs pārbaudīt detekto-
ra darbspēju.

Privātmājas papildus 
jānodrošina ar 
ugunsdzēsības aparātu

Ugunsdzēsības aparāts privāt-
mājā lieti  noderēs neliela uguns-
grēka dzēšanai tās aizdegšanās 
sākuma stadijā. Jāatceras, ka 
ugunsdzēsības aparātu drīkst iz-
mantot ti kai tad, ja dzēšana nera-
da draudus veselībai un dzīvībai. 
Ja noti kusi ugunsnelaime, izvēr-
tējiet situāciju un neapdraudiet 
sevi, bet nekavējoti es zvaniet uz 
vienoto ārkārtas palīdzības izsau-
kumu numuru 112 un izsauciet 
ugunsdzēsējus glābējus!

Iegādājoti es ugunsdzēsības 
aparātu, jāpievērš uzmanība tam, 
lai uz tā korpusa būtu iestrādāts 
(iespiests) individuālais vai parti -
jas numurs un CE atbilstī bas mar-
ķējums. Savukārt ugunsdzēsības 
aparāta dzēstspējai jābūt vismaz 
21A 113B (kur skaitlis nozīmē, cik 
lielu ugunsgrēku iespējams no-
dzēst, bet burts ugunsgrēka klasi: 
A – kad deg cieti , organiskas izcel-
smes materiāli, B – kad deg šķid-
rumi, kūstoši cieti  priekšmeti ).

Uzturot ugunsdzēsības aparā-
tu, mājas saimniekam būs jāveic 
vizuālā apskate (vai aparāts nav 
bojāts un ir atbilstošs spiediena 
rādījums), bet tehniskā apkope jā-
veic serti fi cētos apkopes punktos 
saskaņā ar ražotāja noteikto ter-
miņu vai, ja termiņš nav noteikts, 
reizi piecos gados.

No 2020. gada 1. janvāra prasības 
ugunsdrošībai mājokļos kļūs sti ngrākas

Kā VUGD kontrolēs, 
vai mājokļos ir uzstādīti  
dūmu detektori?

“Ugunsdrošības noteikumu” 
prasības nav izstrādātas ar mērķi 
sodīt cilvēkus. Noteikumos ir ie-
kļauti  ugunsdrošības pasākumi, 
kuru ievērošana palīdzēs izvairī-
ti es no ugunsnelaimes vai mazi-
nāt tās ietekmi. 

VUGD neplāno pārbaudīt kat-
ru mājokli. Prioritāri pārbaudes 
ti ks veiktas tajos mājokļos, par 
kuriem ti ks saņemti  iesniegumi 
vai sūdzības vai kuros būs noti -
kuši ugunsgrēki. Iespēju robežās 
ti ks veikta arī dzīvojamā sektora 
apsekošana un pārbaudīta ne ti -
kai dūmu detektoru esamība, bet 
arī pārējo ugunsdrošības prasību 
ievērošana. Dzīvojamā sektora 
pārbaudes nebūs nekas jauns, jo 
tādas noti ek katru gadu un noti ks 
arī turpmāk.

Cik liels sods paredzēts 
par neuzstādītu detekto-
ru vai citu “Ugunsdrošī-
bas noteikumos” minēto 
prasību nepildīšanu?

Administratī vo pārkāpumu 
kodeksa 179. pants nosaka, ka 
“par ugunsdrošības prasību pār-
kāpšanu uzliek naudas sodu fi -
ziskajām personām no trīsdesmit 
līdz divsimt astoņdesmit eiro, ju-
ridiskajām personām – no divsimt 
astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt 
eiro”. Salīdzinājumam – viens 
dūmu detektors maksā no pie-
ciem līdz desmit eiro. 

Inta Palkavniece,
VUGD Prevencijas un sabied-

rības informēšanas nodaļa,
tālrunis 67075871, 

e-pasts inta.palkavniece@
vugd.gov.lv

27. jūlijā Dundagā norisinājās Sklandraušu festi vāls, 
kas tagad jau kļuvis par neaizvietojamu ikgadēju tradīciju. 
Sklandraušu festi vāla pasākumā “Gods godam pretī  nāk” 
Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts godi-
nāja Latvijā pirmās Mājas kafejnīcu dienas dalībniekus, 
kuri nebaidījās atvērt sava mājokļa durvis, lai cienātu vie-
sus ar daudzveidīgiem ēdieniem un dzērieniem, kas gata-
voti  no vietējiem produkti em. Dundagas novada domes 
pateicību “Gods godam pretī  nāk” domes priekšsēdētājs 
pasniedza Slīteres ceļotāju dienā rīkotās Mājas kafejnīcu 
dienas dalībniekiem: “Pie Pūpoliņiem”, “Trušu raibumi”, 
“Ziedkalnu pakalnos”, “Kungu mājas kafejnīca”, “Kļav-
nieki”, “Skolas maize un lauku sētas labumi”, “Kurzemes 
Jumari”, “Kad slotas kāti  uzzied”, “Ciemos pie mācītāja”, 
“Zvīņas”, “Pankūkas Vītolos”, “Pie Mārča”, “Lībiešu ķēķis 
/ Līvōd kēk”, “Zivju gardumi un…”, “Santa tubā”, “Stūrīši-
Branki”, “Zivju ķēķis”, “Pie zilās govs”, “Mammas pankū-
kas”, “Sāti g’ un svētī g’ pabūšen baznic’s dārze”, “Brāļtī ru-
mi”, “Pie Elmāra”. Lai bagāti nātu tradīciju klāstu, svarīgi 
meklēt jaunas, un viena no tām, kurai būtu svarīgi pie-
dzimt un turpināti es – Dundagas Mājas kafejnīcu diena. 

Sabiedrisko atti  ecību prakti kante 
Agnese Bērzkalne

PALDIES SAKĀM:
v uzņēmējiem Jānim Mauriņam, Ivo Kaleram, Aldonim 
Zumbergam un Kaivai Jurčai;
v AS “Latvijas Valsts meži”;
v saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro un viņa 
komandai: Modrim Šilbergam, Laurim Kojro, Jevgēņijam 
Vilmanim, Žanetei Bergmanei, Maijai Freimutei, Ievai Klau-
dijai Pētersonei, Robertam Sproģim, Renāram Cīrulim, Ral-
fam Dubovičam, Edgaram Bolšingam;
v brīvprātī gajiem palīgiem: Guntai Mikai, Intai Grīnītei, Ka-
rīnai Alkšbirzei, Katei Nierliņai, Evelīnai Bernānei;
v visiem punktošanas darbnīcas dalībniekiem;
v Sandrai Dadzei par sarūpētajiem skaistajiem ziediem;
v Gunāram Laicānam par rekvizīti em izrādei “Visādi ir un 
visādus vajag”;
v Dundagas jauktajam korim un koncertmeistarei Valentī -
nai Andronovai, ansamblim “Sendienas” un vadītājai Sand-
rai Cirvelei, senioru deju kolektī vam “Dun-dang” un vadītā-
jai Dacei Treinovskai, Mākslas un mūzikas skolas mūsdienu 
deju grupai “Sensus” un vadītājai Dainai Miķelsonei, izrādes 

“Visādi ir un visādus vajag” akti eru kolektī vam un režisorei 
Vairai Kamarai, teātra kopai “Voi man šes!” un tās dalībnie-
cēm Mārītei Jurčai un Ilzei Pirvitei, Edgaram Kramiņam un 
vokālās laboratorijas dalībniekiem;
v Kultūras pils darbiniecēm Marikai Blumbergai, Allai Rafel-
dei, Kristī nei Cīrulei, Zanei Kristi ņai, Ilzei Kriķītei, Santai Sulai, 
Ievai Kristi ņai un saimniecības pārzinim Ivaram Vītolam;
v Aināram Gaidim par informatī vo materiālu sagatavoša-
nu;
v pašvaldības policistam Jānim Simsonam;
v seno tērpu demonstrētājiem Lindai un Gunti m Celmiem, 
Raivim Jurčam un Ilzei Burnevicai, Evai Zvirbulei, Līgai 
Emerbergai un Kristam Iesalniekam;
v Elmai Zadiņai, Dacei Savickai un Dženetai Marinskai par 
iesaistī šanos svētku organizēšanā;   
v sabiedrisko atti  ecību speciālistei Lindai Pavlovskai-
Dišlerei.

Kultūras pils direktore Baiba Dūda, 
kultūras darba organizatores

 Smaida Šnikvalde un Ruta Bērziņa 

GODS GODAM 
PRETĪ NĀK

Ar godu mēs esam uzņēmuši mūsu novada ļaudis un ciemiņus 
no malu malām Sklandraušu svētkos!

Svētku organizatori saka lielu paldies visiem, visiem par līdzdalību, 
radošumu un darbīgumu. Ceram, ka šī karstā vasaras diena paliks atmiņā 

un gribēsies būt kopā ar mums arī nākamajā gadā.
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“Ne ļoti  plati em soļiem, bet lienam ārā no bedres. Esam savu mā-
jasdarbu izpildījuši un “zelta” olu sagādājuši, tagad akcionāriem jāsa-
prot, vai no šīs olas cept omleti  vai izdēt cālēnu?” – tā par noti ekošo 
astoņu pašvaldību kapitāldaļu uzņēmumā “Atkritumu apsaimniekoša-
nas sabiedrība “Piejūra”” saka valdes loceklis Ēriks Zaporožecs. Viņš 
šos amata pienākumus sāka pildīt martā, kad ti ka konstatēts, ka ie-
priekšējā valde rīkojusies nesaimnieciski, uzņēmumam iekrāti  parādi 
un nav skaidra tālākā darbības stratēģija.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” no 
2018. gada 29. marta nodrošina nešķirotu sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Jūrmalas pilsētā, Tukuma, Talsu, Jaunpils, Engures, Kandavas, 
Rojas, Mērsraga un Dundagas novadā. Viens no uzņēmuma sakārtoša-
nas soļiem ir jauna tarifa apsti prināšana, kas stājās spēkā 1. augustā.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrība “Piejūra”” informē

turpmāku dabas resursu nodokļa 
likmes un degvielas akcīzes no-
dokļa palielināšanu.

“Esam uzsākuši darbu pie pi-
lotprojekta “Privātmāju iedzīvo-
tāju dalīto atkritumu savākšanas 
pakalpojums Tukuma pilsētā”. 
Tukumā privātmāju iedzīvotājiem 
ti ks piedāvāts jauns pakalpojums: 
sti kla iepakojuma (tī ru pudeļu un 
burku) savākšana. Šobrīd apzinām 
klientus, kuri gribētu izmantot šo 
pakalpojumu. Plānojam pilotpro-
jektu rudenī uzsākt arī Talsos,” pa-
stāsta uzņēmuma valdes loceklis. 
Uzkrātais sti kla iepakojums ti ks 
savākts bez maksas, bet iesākumā 
tāda iespēja būs blīvāk apdzīvotos 
privātmāju rajonos.

Šobrīd uzņēmumā izveidota 
jauna organizatoriskā struktūra, 
darbiniekiem precīzi defi nēti  to 
pienākumi, un ti ek strādāts indi-
viduāli pie pakalpojumu sniegša-
nas kvalitātes paaugsti nāšanas, 
sastādīts divu gadu stratēģiskais 
plāns, ņemot vērā auditoru reko-
mendācijas. “Ja darbiniekiem ir 
kādi ieteikumi vai vajadzības, jā-
sagatavo redzējums. Arī problēm-
situāciju risināšanā speciālisti em 
ir jāsniedz savs plāns. Es uzdodu 
jautājumus, viņi atbild,” nosaka 
valdes loceklis.

“Lejupslīde ir apturēta, strā-
dājam ar augšupejošu tendenci. 
Ļoti  labi noslēdzām pirmo pusga-
du, lai gan bija jāti ek galā ar kre-
ditoru saistī bām un ar atlaišanas 
pabalstu izmaksām,” saka Ē. Za-
porožecs. Izdevies pārtraukt uz-
ņēmumam nelabvēlīgos līgumus, 
uzsākta inventāra un tehniskā ap-
rīkojuma pakāpeniska atjaunoša-
na. Piemēram, iegādāta rezerves 
atkritumu savācējmašīna, dalīto 
atkritumu savākšanas un atkritu-
mu pārvadāšanas mašīna. Tāpat 
klienti em ti ek nomainīti  iepriek-
šējie SIA “Eco Balti a Vide” atkritu-
mu konteineri pret jauniem.

Neskatoti es uz pārmaiņām, 
sniegto pakalpojumu kvalitāte 
un izpilde nav traucēta. Jopro-
jām ti ek slēgti  jauni līgumi – no 
31. marta līdz 30. jūnijam no-
slēgti  780 jauni līgumi, palielinot 
izvesto atkritumu apjomu. Uzņē-
mumam izdevies sakārtot iepa-
kojuma materiālu pāršķirošanas 
un realizēšanas sistēmu, bet 
kopš jūlija Tukuma pārkraušanas 
un šķirošanas stacijā ir iespējams 
nodot bīstamos atkritumus. Bez 
maksas var nodot svina akumu-
latorus un elektropreces, par 
maksu – vecas motoreļļas, eļļas 
fi ltrus, absorbējošos materiālus 
un luminiscentās spuldzes. Uzņē-
muma birojos Talsos un Tukumā 
ieviests maksājumu terminālis, 
kas klienti em par pakalpojumiem 
ļauj norēķināti es ar bankas kar-
tēm. Uzņēmums gatavo informa-
tī vos materiālus, ko izplatī t izglī-
tī bas iestādēs. 

“Iedzīvotāju izglītošana ir ļoti  
būti ska. Arī atkritumus šķirojot, 
jāzina, ko dalītajos konteineros 
drīkst mest un ko ne, jo par pār-
šķirošanu, kas ir manuāls darbs, 
ir jāmaksā,” uzsver E. Zaporožecs.

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu 
iespēju par atkritumu apsaimnie-
košanas pakalpojumiem maksāt 
mazāk, Ē. Zaporožecs aicina at-
kritumus šķirot un izmantot no-
vietotos dalīti  vākto atkritumu 
konteinerus tuvākajā apkaimē. 
Tā iedzīvotāji var samazināt iz-
maksas par nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, 
savukārt apsaimniekotājs – ie-
taupīt līdzekļus par dalīti  vāktā 
iepakojuma pāršķirošanu un no-
glabāšanu. Tuvākajā laikā “AAS 
“Piejūra”” sakārtos dalīti  vāktā ie-
pakojuma šķirošanas laukumus, 
saskaņojot to nepieciešamību un 
adreses ar pašvaldībām, izvietos 

savus zvanveida konteinerus da-
līti  vāktajam iepakojumam, vairs 
neapsaimniekojot SIA “Eco Balti a 
Vide” konteinerus, jo 10. augustā 
šis uzņēmums pārtrauca līguma 
darbību. Tā būs panākta konsek-
venta pakalpojumu sniegšana. 
Jau šobrīd uzņēmuma mājaslapā 
www.piejuraatkritumi.lv (sada-
ļā “pakalpojumi” – “šķirošanas 
konteineri) ir publicētas kartes, 
kur norādītas dalīti  vākto atkritu-
mu konteineru atrašanās vietas. 
Iedzīvotāji, šķirojot atkritumus, 
ilgtermiņā varēs samazināt sa-
vus izdevumus, jo pakalpojuma 
izmaksas zemākas nepaliks – 
valsti skā līmenī ti ek runāts par 

Maksa 
(līdz 31.07.)

Maksa 
(no 1.08.)

Izmaiņas

Pozīcijas 1m3 = 0,158 t 1m3 = 0,105 t EUR
NSA apglabāšanas pakalpoju-
ma komponente (EUR/m3)

4,49 4,27 - 0,22

DRN (EUR/m3) 4,42 2,11 - 2,31
NSA savākšanas pakalpojuma 
maksa (EUR/m3)

1,70 6,76 5,06

NSA apsaimniekošanas 
maksa bez PVN (EUR/m3)

10,61 13,14 2,53

NSA apsaimniekošanas 
maksa ar PVN (EUR/m3)

12,84 15,90 3,06

* NSA – nešķiroti sadzīves atkritumi.     
* DRN – dabas resursu nodoklis.

SIA “AAS “Piejūra”” turpina 
darbu, arī darbinieki, redzot, ka 
uzņēmums nav izputējis un sāk 
atkopti es, attī  stī ti es, ar lielāku 
degsmi un pašaizliedzību veic sa-
vus dienesta pienākumus. Man 
pati ešām prieks, ka ti k īsā laikā 
(četros mēnešos) izdevās saliedēt 
kolektī vu, mobilizēt to daudziem 
darbiem. Un tā, visiem kopīgi pie-
daloti es un sadarbojoti es šajā at-
dzimšanas procesā, tapa “zelta” 
ola.

Tomēr aktuāls paliek jautā-
jums par kapitāldaļu turētāju 
ieguldījumu uzņēmuma pamat-
kapitālā. Šis jautājums, sola Ē. Za-
porožecs, ti ks aktualizēts. 

Aktuāls ir arī jautājums par 
iepriekšējās valdes saukšanu pie 
atbildības. Uzņēmumā veiktais 
padziļinātais audits uzrādījis dažā-
das darbības, kas nebūt neliecina 
par saimniecisku un godprātī gu 
pārvaldi.

“Kolīdz saņemšu no kapitālda-
ļu turētājiem deleģējumu, tā uz-
reiz nodošu lietu advokātam, kurš 
to iesniegs Valsts policijā civillie-
tas un krimināllietas ierosināšanai 
pret valdi,” teic Ē. Zaporožecs.

 SIA “AAS “Piejūra”” 
sabiedrisko atti  ecību 

speciāliste 
Justī ne Ilmane
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Iespiests SIA ″Kurzemes Vārds″. Tirāža 1500 eks. Bezmaksas.
Internetā: www.dundaga.lv/avize.
Nr. 7 (246). 2019. gada augusts.
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administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, izsolē pārdod 7 nekustamos 
īpašumus: “Skolotāju māja 2”-1, kadastra nr. 88629000271, platība – 53,7 
m2, sākuma cena – 6380,00 EUR; “Skolotāju māja 2”-15, kadastra nr. 
88629000285, platība – 71,4 m2, sākuma cena – 8210,00 EUR; “Ievlejas 
85”, kadastra nr. 88500200378, platība – 0,0652 ha, nosacītā cena – 980,00 
EUR, “Ievlejas 86”, kadastra nr. 88500200539, platība – 0,0605 ha, nosacītā 
cena – 950,00 EUR; “Zvērēni”, kadastra nr. 88500180139, platība – 0,7159 
ha, nosacītā cena – 1170,00 EUR; “Upes iela 4”, kadastra nr. 88500200196, 
platība – 0,5048 ha, nosacītā cena – 42 170,00 EUR; “Upes iela 5”, kadastra 
nr. 88500200542, platība – 0,5527 ha, sākuma cena – 5000,00 EUR.

Mutiskai izsolei pieteikums jāiesniedz līdz 16.08.2019. plkst. 11.00 darba 
laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, 
ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski (parakstītu) e-pastā dome@dundaga.lv.

Rakstiskai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 16.08.2019. 
plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, 
nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz.

Izsoļu laiki, nodrošinājuma maksa un pārējie nosacījumi lasāmi izsoļu 
noteikumos pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā “Pašvaldība/Izsoles 
un noma”. Jautājumus uzdot pa tālruni 63237856. Personu ar pirmpirkuma 
tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties 
pa tālruni 29419195. 

SLUDINĀJUMS

Senās ugunis ti ka kurtas jau 
vikingu laikos. Senlaikos jūras 
krastā aizdegtās ugunis rādīja 
jūrniekiem ceļu uz drošu ostu vai 
piekrasti . Šīs ugunis izmantoja arī 
uzraudzības sistēmā brīdinājumu 
un citu ziņu nodošanai no atklā-
tas jūras uz piekrasti , bieži līdz pat 
iekšzemei. Briesmu gadījumā labi 
redzamās vietās rindā ti ka iedegti  
ugunskuri, kopējā gaismas līnija 
varēja sasniegt desmiti em jūdžu 
garumu. Rūpēšanās par uguni 
vikingu laikos bija piekrastes ie-
dzīvotāju uzdevums. Katram pie-
krastes ciemam bija jāsniedz savs 
ieguldījums ugunskura iedegšanā 
un uzturēšanā. Par ziņas nenodo-
šanu draudēja bargs sods. Ugunis 
ti ka kurtas arī aizkavējušos laivi-
nieku dēļ. Uguns kūrējs par lies-
mu uzturēšanu no katras laivas 
saņēma pa simts reņģēm.

Senās uguns nakts atdzīvi-
nāšanu aizsāka Somijas Turku 
apriņķa Kultūras padome, un 
1992. gadā dienviddaļas arhipelā-
gā ti ka aizdegti  pirmie ugunskuri, 
bet gadu vēlāk arī Igaunijas pie-
krastes ciemos parādījās pirmie 

ugunskuri. Senās uguns aizdegša-
nas vakaru sāka saukt par Senās 
uguns nakti . Mūsdienās ugunsku-
ri Balti jas jūras krastā ti ek aizdeg-
ti , lai apliecinātu piejūras tautu 
vienotī bu un atgādinātu par mūsu 
vēsturi un kultūras mantojumu. Tā 
ti ek dota zīme, ka mēs rūpējamies 
par dabu un ka gadu tūkstošiem 
pastāvējusī saikne ar jūru nav 
zudusi. Ugunis ti ek aizdegtas arī 
par ti em, kas uz mūžiem palikuši 
jūras klēpī. Ugunskuri katru gadu 
ti ek aizdegti  augusta pēdējās sest-
dienas vakarā pulksten 20.30 pēc 
Somijas laika. Šajā vakarā sakurto 
ugunskuru ķēde pāri Somijas līcim 
un Ālandu salām ir aizsti epusies 
arī uz Zviedriju. Ugunskuri ti ek 
kurti  arī Lietuvas, Polijas, Vācijas, 
Dānijas piekrastē.

Pirmās ziņas par Latvijā iedeg-
tajiem ugunskuriem ir no 2010. 
gada, lai gan atsevišķās vietās ti e 
degti  arī agrāk.

Pēc Dundagas un Kolkas  no-
vadu apvienošanās arī mums, 
kultūras darbiniekiem, radās ideja 
iesaistī ti es šajā akcijā, lai apvie-
notu novada iedzīvotājus kopīgā 

emocionālā pasākumā.  Un nu 
jau astoņus gadus šis ir viens no 
visapmeklētākajiem pasākumiem 
novadā, kad pulcējamies Kolkā, 
jūras krastā, un izbaudām brīniš-
ķīgu vakaru. Tā paša iemesla dēļ, 
lai apvienotu novada iedzīvotājus, 
radās arī ideja par stafetes skrē-
jienu “Sirdspuksti  jūrai”. Pirmos 
gadus skrējām no Dundagas  cen-
tra līdz Kolkai, bet nu jau vairākus 
gadus stafetes skrējiens sākas pie 
Dundagas novada robežzīmes. 
Stafetes garums ir 55  kilometri. 
Katrs skrējiena dalībnieks izvēlas 
savām spējām atbilstošu skrējie-
na posmu. Ir bijuši arī skrējēji, kas 
veic visu maršrutu. Ir arī tādi, kas 
skrējuši visus gadus, ne reizi neiz-
laižot. Paldies visiem, kuri pieda-
lījušies šajā stafetes skrējienā, un 
aicinām posti es jaunam skrējie-
nam 31. augustā. Pieteikti es pie 
Smaidas pa tālruni 22021270 vai 
sporta organizatores Sinti jas pa 
tālruni 26615907  līdz 27. augus-
tam. Mums atkal izdosies!

Dundagas kultūras darba 
organizatore Smaida Šnikvalde

Senās uguns nakts un stafetes 
skrējiens “Sirdspuksti  jūrai”

Dundagas novada pašvaldība 
ATGĀDINA!

Lai godinātu ģimenes vērtī bu saglabāšanu, Dundagas novada 
Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikti es pārus, kuri šā gada 2. no-
vembrī vēlas svinīgos apstākļos atzīmēt savas laulības 50 gadu (laulī-
ba reģistrēta 1969. g.), 55 gadu (laulība reģistrēta 1964. g.), 60 gadu 
(laulība reģistrēta 1959. g.), 65 gadu (laulība reģistrēta 1954. g.), 
70 gadu (laulība reģistrēta 1949. g.) un 75 gadu (laulība reģistrēta 
1944. g.) jubileju.

Lūdzam pieteikti es Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļā līdz 
1. oktobrim.

Krāšņi un aktī vi jau otro gadu norisinājās temati skās dienas Brīvā lai-
ka pavadīšanas centrā. Kopā ar Daci Laukmani iepazinām, cik aizraujoša 
var būt punktēšanas tehnika, un sapunktējām krāšņus sklandraušus. 
Sporta dienā jautri un aktī vi mūs iekusti nāja Andžela Lepere. Dabas die-
nā devāmies uz Slīteres Nacionālo parku, kur mūs laipni sagaidīja dabas 
izglītī bas speciāliste Andra Ratkeviča, kas ļoti  interesanti  un izglītojoši 
iepazīsti nāja ar parka mazajiem iemītniekiem. Raitā solī izstaigājām da-
bas taku un uzkāpām Slīteres bākā. Liels paldies visiem par atsaucību un 
Edgaram par vizināšanu.

Brīvā laika pavadīšanas centra administratore Ieva Kristi ņa

Vasara  Brīvā laika 
pavadīšanas centrā
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