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DUNDAGAS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVS  IZDEVUMS

DUNDADZNIEKS

DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU:
ZEMI, CILVĒKUS, VALODU, DZIESMU UN TICĪBU,
GODAPRĀTU UN DARBA TIKUMU;
UZTURI MŪS DZĪVUS, DARI MŪS BRĪVUS GARĀ UN PATEICĪBĀ,
CILVĒKA VĀRDA CIENĪGUS LATVIEŠUS TĒVZEMĒ UN PASAULĒ.

                                        Velta Toma

16. novembrī plkst. 18.00 Dundagas pilī 
un 18. novembrī plkst. 14.00 Kolkas tautas namā 

svinēsim Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu 
un godināsim mūsu novada iedzīvotājus.

GODA RAKSTS
v Maijai Rērihai – par ievērojamu un nozīmīgu ie-
guldījumu kultūras, kultūrvēstures un sabiedriskajā 
jomā Dundagas novadā.

ATZINĪBAS RAKSTS
v Guntai Skujiņai – par ievērojamu un nozīmīgu 
devumu Dundagas novada iedzīvotājiem veselības 
veicināšanas jomā.
v Gundegai Lapiņai – par personīgu devumu Dun-
dagas novada iedzīvotājiem skolēnu sporta popula-
rizēšanas jomā.
v Kārlim Rozenbergam – par drošsirdību un cilvē-
ka dzīvības glābšanu.
v Oskaram Bērzlejam – par drošsirdību un cilvēka 
dzīvības glābšanu.
v Kristapam Dzīlem – par drošsirdību un cilvēka 
dzīvības glābšanu.
v Sandrai Dadzei – par ievērojamu un nozīmīgu 
ieguldījumu izglītī bas jomā Dundagas novadā.

v Jānim Mikānam – par nozīmīgu personīgo iegul-
dījumu kultūras, kultūrvēstures un tūrisma attī  stī -
bas jomā Dundagas novadā.

PATEICĪBAS RAKSTS
v Ilzītei Pilmanei – par nozīmīgu personīgu devu-
mu Dundagas novada iedzīvotājiem veselības veici-
nāšanas jomā.
v Skaidrītei Motmillerei – par nozīmīgu devumu 
Dundagas novada iedzīvotājiem izglītī bas un sporta 
jomā.
v Agitai Zakarei – par nozīmīgu personīgu devumu 
Dundagas novada iedzīvotājiem veterinārmedicī-
nas un saimnieciskajā jomā.
v Valteram Laķevicam – par nozīmīgu ieguldījumu 
kultūras jomā Dundagas novadā.
v Aijai Krūmiņai – par nozīmīgu personīgu devu-
mu Dundagas novada iedzīvotājiem veselības vei-
cināšanas jomā.
v Sandrai Salcevičai – par nozīmīgu ieguldījumu 
izglītī bas jomā Dundagas novadā.

Dundagas novada pašvaldība sirsnīgi sveic 
Latvijas proklamēšanas 101. gadadienā! 



2019. gada NOVEMBRIS2  DUNDADZNIEKS

DOMES ZIŅAS Komiteju un domes sēdes
14.11.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
14.11. plkst. 13.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
21.11. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
28.11. plkst. 10.00  DOMES SĒDE

NOVEMBRĪ

Pārdod nekustamo īpašumu
Dundagas novada pašvaldība 19.11.2019. pašvaldības administratī -

vajā ēkā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, 
pārdod nekustamo īpašumu “Lauciņi 1” – 13, kadastra Nr. 8850 900 
0521, platī ba – 35,90 m2, nosacītā cena – 1700,00 eiro, nodrošinājums – 
170,00 eiro, muti ska otrā izsole plkst. 13.15, pirkuma maksa jāsamaksā 
divdesmit četru mēnešu laikā.

Pieteikums izsolei jāiesniedz līdz 19.11.2019. plkst. 11.00 darba 
laikā Dundagas novada pašvaldības administratī vajā ēkā, nogādā-
jot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstī tu e-pastā 
dome@dundaga.lv.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. Nr. 90009115209) norē-
ķinu kontā a/s “Swedbank”, 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 “No-
drošinājums par “Lauciņi 1” – 13”. Personu ar pirmpirkuma ti esībām uz 
izsolāmo mantu nav. Īpašumu var apskatī t, iepriekš vienojoti es pa tālr. 
29419195, darba dienās plkst. 8.00–17.00. Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīti es pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā “Pašvaldība/Izso-
les un noma” vai pa tālr. 63237856.

Lauku grants ceļu pārbūve 
uzņēmējdarbības attī  stī bai 
Dundagas novadā

Dundagas novada pašvaldība īsteno lauku grants ceļu pārbūvi uz-
ņēmējdarbības attī  stī bai.

Dundagas novada pašvaldība 2019. gada 8. jūlijā saņēma Lauku 
atbalsta dienesta apsti prinājumu iesniegtajam projektam Nr. 19-08-
A00702-000027 “Pašvaldības autoceļa “Mazās darbnīcas–Būdeni” pos-
ma no 0,00 līdz 3,3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā”, 
kurā pārbūvē 3,37 km garu ceļa posmu “Mazās darbnīcas–Būdeni”. 
Projekts ti ek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attī  stī bai 
(ELFLA) Latvijas Lauku attī  stī bas programmas 2014.–2020. gadam pasā-
kumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

 Fonds, programma, akti vitāte: projektu līdzfi nansē Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attī  stī bai  (ELFLA). Projekts 
ti ek īstenots Latvijas Lauku attī  stī bas programmas 2014.–2020. gadam  
pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attī  stī bai 
pieejams Eiropas Komisijas tī mekļa vietnē htt p://ec.europa.eu/agricul-
ture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Īstenošanas vieta: Dundagas pagasts, Dundagas novads.
Plānotais īstenošanas laiks: 12.09.2019. – 29.05.2020.
Projekta mērķis: ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Dunda-

gas novada lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu 
apdzīvotī bu.

Galvenās akti vitātes: īstenojot projektu, veiks lauku grants ceļa pār-
būvi pašvaldības autoceļa “Mazās darbnīcas–Būdeni” posmā no 0,00 
km līdz 3,37 km.

Rezultatī vie rādītāji: projektā ti ks pārbūvēti  3,37 km lauku grants ceļa.
Darbu veicēji:
projektētājs – SIA “EAE Projekts”,
būvuzņēmējs – SIA “Talsu Meliorators”,
būvuzraudzība – IK “AG&CO”,
autoruzraudzība – SIA “EAE Projekts”.
Projekta kopējās izmaksas: 308 208,46 EUR.
ELFLA fi nansējums 90% (no atti  ecināmām izmaksām): 271 888,51 

EUR.
Pašvaldības līdzfi nansējums: 36 319,95 EUR.

24. oktobra domes sēdē 
v Iecēla Rudīti  Baļķīti  par 

pirmsskolas izglītī bas iestādes “Kur-
zemīte” vadītāju. 

v Apsti prināja Dundagas vi-
dusskolas attī  stī bas plānu 2020.–
2022. gadam.

v Nolēma “Zītaru” ēkas silti nā-
šanas projekta izstrādei piešķirtos 
9000 eiro pārdalīt un 2541 eiro ar 
PVN piešķirt “Zītaru” ēkas jumta 
seguma maiņas projekta izstrādei 
un 7870,68 ar PVN — “Zītaru” ēkas 
2. stāva logu nomaiņai.

v Piešķīra 7480 eiro Mazirbes 
skolas katlumājas skursteņa atjau-
nošanai. 

v Nolēma 2020. gada budžetā 
iekļaut 8783,74 eiro apgaismojuma 
kabeļu ierīkošanai Šlīteres un Vīda-
les ielās un koka balstu atsavināša-
nai.

v Nolēma atjaunot 1905. gada 
ielas asfaltu.

v Nolēma neizlietoto 1099,35 
eiro valsts mērķdotāciju sadalīt 
Dundagas pašvaldības māksliniecisko 
kolektī vu vadītāju darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām. 

v Piešķīra Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolai papildu 32,51 
eiro fi nansējumu interešu izglītī -
bas programmu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām.

v Apsti prināja valsts budžeta 
mērķdotācijas sadalījumu pedago-
gu darba samaksai un va lsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām: 180 940 eiro Dundagas 
vidusskolai, 18876 eiro Kolkas pa-
matskolai un 25 264 eiro pirmssko-
las izglītī bas iestādei “Kurzemīte”.

v Apsti prināja valsts budže-
ta mērķdotāciju interešu izglītī -
bas programmu pedagogu daļējai 
darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām: 6484,48 eiro Dundagas vidus-
skolai, 1193,48 eiro Kolkas pamat-
skolai un 1597,04 eiro Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolai.

v Nolēma ņemt pašvaldības 
grāmatvedības uzskaitē 7408,24 
ha lielo nekustamo īpašumu “Jūras 
piekrastes ūdeņi” ar kadastrālo vēr-
tī bu 592 659 eiro.

v Noteica, ka nekustamā īpa-
šuma “Brīvības iela 1a” nomas ti e-
sību izsoles sākumcena ir  60 eiro 
gadā bez PVN un ka nomnieku no-
skaidros muti skā izsolē.

v Apsti prināja aktualizēto Dun-
dagas novada pašvaldības investī ci-
ju plānu līdz 2020. gadam.

v Uzdeva domes priekšsēdē-
tājam Aldim Feltam domes vārdā 
ņemt aizņēmumu un slēgt vidēja 
termiņa aizdevuma līgumu ar Valsts 
kasi ELFLA projekta “Pašvaldības 
autoceļa “Mazās darbnīcas–Būde-
ni” posma no 0,00 līdz 3,3 km pār-
būve Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā” īstenošanai. Aizdevuma 
prognozētais apmērs 236 655 eiro.

v Apsti prināja Dundagas no-
vada domes 2019. gada 24. ok-
tobra saistošos noteikumus Nr. 15 
“Par Dundagas novada pašvaldības 
2019. gada budžeta grozījumiem”. 

v No pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem piešķīra 2 744 eiro līdz-
fi nansējumu Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attī  stī bai 
projekta “Piekļuves nodrošināšana 
Kalna dārzam” īstenošanai.

v Apsti prināja noteikumus 
“Par Dundagas novada pašvaldības 
amatpersonu (darbinieku) darba 
samaksu un sociālajām garanti jām”.

v Nolēma nodot nomai 0,06 
ha lielo nekustamo īpašumu “Ievle-
jas 5” un pagarināja ar personu ze-
mes nomas līgumu līdz 31.12.2029.

Nolēma nodot nomai 0,05 ha 
lielo nekustamo īpašumu “Ievlejas 
8” un noteica sākumcenu 7 eiro 
gadā.

v Noraidīja izstrādāto Dunda-
gas novada teritorijas plānojuma 
redakciju un apsti prināja darba uz-
devumu Dundagas novada terito-
rijas plānojuma izstrādei no jauna.

v Pilnvaroja pašvaldības iz-
pilddirektoru pieņemt lēmumu par 
zemes ierīcības projekta uzsākšanu 
un apsti prināšanu; piešķirt nekus-
tamajiem īpašumiem nosaukumus 
saskaņā ar teritorijas plānojumu, 
detālplānojumu vai zemes ierīcības 
projektu; noteikt un mainīt nekus-
tamo īpašumu lietošanas mērķus 
saskaņā ar teritorijas plānojumu, 
detālplānojumu vai zemes ierīcības 
projektu.

v Apsti prināja zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
“Skaistkalni” sadalīšanai divās da-
ļās.

v Nolēma vienpusēji atkāpti es 
no zemes nomas līgumiem, kas no-
slēgti  starp Dundagas novada paš-
valdību un individuālo komersantu 
“RaikoZ”,  un paziņot par sadarbī-
bas līgumu izbeigšanu. 

v Apsti prināja nekustamā īpa-
šuma “Upes iela 5” izsoles rezultā-
tus par pirkuma maksu 4706 eiro, 

dzīvokļa īpašumu “Lauciņi 1” – 2 
par 1280 eiro, “Lauciņi 1” – 5 par 
1370 eiro, “Lauciņi 1” – 6 par 2230 
eiro, “Lauciņi 1” – 8 par 1720 eiro, 
“Lauciņi 1” – 10 par 1630 eiro, 
“Lauciņi 1” – 11 par 1410 eiro un 
“Niedolas” – 2 par 1160 eiro.

v Apsti prināja SIA “LEGIT” par 
nekustamā īpašuma “Mazirbes 
speciālā internātskola” 1. daļas no-
mas ti esību izsoles uzvarētāju par 
nosolīto cenu 970 eiro mēnesī bez 
PVN, 2. daļas par nosolīto cenu 25 
eiro mēnesī bez PVN, 3. daļas no-
mas ti esību izsoles uzvarētāju par 
nosolīto cenu 50 eiro mēnesī bez 
PVN, 4. daļas par nosolīto cenu 20 
eiro mēnesī bez PVN.

v Nolēma noteikt nekustama-
jiem īpašumiem “Maija iela 4” – 
17  un “Maija iela 2” – 10 statusu 
– “speciālistam izīrējamā dzīvojamā 
telpa” un līdz 23.10.2022. pagarinā-
ja ar personām īres ti esību līgumus.

v Atbrīvoja no darba Ēti kas ko-
misijā Leldi Bēķi. 

v Iekļāva Ar lauksaimniecības 
zemi veikto darījumu ti esiskuma 
uzraudzīšanas komisijas sastāvā 
Jurģi Rērihu. 

v Izveidoja Medību koordi-
nācijas komisiju. Iekļāva komisijas 
sastāvā Aldi Feltu, Andri Kovalčuku 
(aizvietotājs Kaspars Plivna), Aigaru 
Zadiņu un Lauri Ķemleru.

v Iekļāva Apbalvojumu komisi-
jas sastāvā Rutu Emerbergu un Ritu 
Langmani.

v Atbalstī ja domes priekšsē-
dētāja priekšlikumu pašvaldībai iz-
mantot mediāciju strīda risināšanai 
civillietā Nr. C69361719.

v Nolēma ar 24.10.2019. iz-
beigt Dundagas novada pašvaldī-
bas domes deputāta Māra Napska 
pilnvaras pirms termiņa.

Sabiedrisko atti  ecību speciāliste
Linda Pavlovska-Dišlere

Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti  pieejami 

htt p://www.dundaga.lv/lv/
pasvaldiba/sedes/

v Pašvaldības policija pēdējā laikā ir regulāri saskārusies ar meža pie-
sārņotājiem. Bieži pēc dažādiem sadzīves remonta darbiem mežā tiek izgāzti 
būvgruži. Daudzos gadījumos Pašvaldības policija ir spējusi noskaidrot pie-
mēslotājus un saukt pie administratīvās atbildības. Bieži atkritumus ved no 
citiem novadiem, lai izgāztu mūsu mežos. Visvairāk no meža piemēslošanas 
ciešam mēs paši. Daudzi būvniecības materiāli tiek uzskatīti par indīgiem un, 
protams, ir aizliegti. Tomēr mantojumā no padomju laikiem ir palikuši azbesta 
šīferi. Minētais materiāls ir plaši sastopams un īpaši indīgs. Smagi ir noskatī-
ties uz gadījumiem, kad šāda veida materiāli tiek vienkārši izgāzti mežā. Šī-
fera plāksnes vienmēr var nodot atkritumu poligonos par atsevišķu samaksu. 
Protams, papildu samaksa par būvgružu izvešanu uz atkritumu poligonu sa-
dārdzina remonta izmaksas. Tomēr lietas pašas no sevis nevar atrisināties. 
Arī mežā izgāztie atkritumi nekur nepazūd. Aicinu iedzīvotājus informēt polici-
ju par aizdomīgiem kravas pārvadājumiem mežos, lauku ceļos, tam netipiskās 
vietās.

v Par visu neskaidro jautāt, kā arī sniegt informāciju varat, zvanot uz 
mūsu tālruņiem 26437575 vai 20273535 vai nākot pieņemšanas laikā uz Pils 
ielu 5 Dundagā pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00 un trešdienās no plkst. 
9.00 līdz 12.00. Anonimitāte garantēta.

Dundagas novada Pašvaldības policijas 
struktūrvienības vadītājs Jānis Skujiņš

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ
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Grozījumi Dundagas novada domes 
2011. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr.23 

"Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Dundagas novadā""

Izdoti saskaņā ar "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" 
8.panta pirmās daļas 3.punktu; likuma "Par pašvaldībām" 

41.panta pirmās daļas 1.punktu

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 24. novembra saisto-
šajos noteikumos Nr.23 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dunda-
gas novadā" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
"6. Dundagas novada pašvaldības atkritumu radītājiem un valdītājiem, 

fi ziskām un juridiskām personām ir pienākums iesaistīties pašvaldības no-
teiktajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, to iesaisti apliecina ar atkritu-
mu apsaimniekotāju, kurš tiek izvēlēts saskaņā ar Atkritumu apsaimniekoša-
nas likuma 18. pantā noteikto kārtību, noslēgts līgums."

2. Papildināt saistošo noteikumu I. Nodaļu ar  71.punktu šādā redakcijā: 
" 71. Atkritumu savākšanas sistēmu Dundagas novada administratīvajā 

teritorijā veido:
v noslēgtais līgums starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, 

kurš veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teri-
torijā;

v atkritumu radītāja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju 
par sadzīves vai sadzīves un dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu;

v atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos dalīto atkritumu sa-
vākšanas punktos vai laukumos, ko veic atkritumu sākotnējais radītājs, 
sadzīves atkritumu savākšana (tai skaitā arī atkritumu dalītā savākšana), 
sadzīves atkritumu pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana un 
savākto sadzīves atkritumu, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai 
izmantošanai, apglabāšana sadzīves atkritumu poligonā;

v citu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu funkciju izpilde atbilsto-
ši saistošajiem noteikumiem un atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējo-
šiem normatīvajiem aktiem."

3. Izteikt saistošo noteikumu 20.punktu šādā redakcijā: 
"20. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs:
20.1. iesaistās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmā atbil-

stoši normatīvo aktu prasībām;
20.2. slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, ņemot vērā īpašumā 

radīto atkritumu daudzumu (apjomu); 
20.3. nodrošina, lai atkritumi netiktu uzkrāti ārpus atkritumu konteine-

riem;
20.4. saskaņo ar pašvaldību atkritumu konteineru novietošanas vietas 

un dizainu, ja tie ir attiecīgās personas īpašums un atrodas publiski redza-
mās vietās;

20.5. iesaistās dalītā sadzīves atkritumu sistēmā atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām un atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam;

20.6. pieprasa atkritumu apsaimniekotājam vai pats nodrošina atkritumu 
savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu, ņemot vērā sadzīves atkritumu 
daudzumu un konteineru iztukšošanas biežumu;

20.7. uztur īpašumā vai valdījumā esošos konteinerus lietošanas kār-
tībā, nodrošina konteineru lietošanas atbilstību atkritumu apsaimniekotāja 
prasībām, kas noteiktas līgumā par atkritumu apsaimniekošanu;

20.8. nodrošina citu atkritumu veidu (piemēram, lielu izmēru atkritumu, 
būvniecības atkritumu, mēbeļu, matraču, liela izmēra sadzīves tehnikas, 
mājsaimniecības priekšmetu, iepakojumu u.tml.) nogādāšanu uz šķiroto at-
kritumu laukumiem, pārstrādes vietām vai sadzīves atkritumu poligoniem ar 
savu transportlīdzekli vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpoju-
mus par atsevišķu samaksu".

4. Aizstāt 21.5. vārdu "tvertnei" ar vārdu "konteineram".
5. Aizstāt 21.6. vārdu "tvertnes" ar vārdu "konteinerus".
6. Aizstāt 21.7. vārdus "tvertnes tīras" ar vārdiem "konteinerus tīrus".
7. Izteikt 21.8. punktu šādā redakcijā:
"21.8. atkritumu konteineru iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu kon-

teineri no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem jānovieto specializētajiem 
transporta līdzekļiem pieejamā vietā, kur tie netraucē gājēju un transporta 
līdzekļu kustību. Pēc konteineru iztukšošanas jānodrošina to novietošana 
atpakaļ pastāvīgajā atrašanās vietā."

8. Aizstāt 21.9. punktā vārdus "tvertnes" ar vārdiem "konteinerus".
9. Aizstāt 21.10. punktā vārdu "tvertnes" ar vārdu "konteinerus".
10. Aizstāt 22.1. punktā vārdus "tvertnes" ar vārdiem "konteinerus".
11. Aizstāt 27.5. punktā vārdus "tvertnes" ar vārdiem "konteinerus".
12. Aizstāt 27.6. punktā vārdus "tvertnes" ar vārdiem "konteinerus".
13. Aizstāt 27.7. punktā vārdus "tvertnēs" ar vārdiem "konteineros".
14. Aizstāt 27.8. punktā vārdus "tvertnes" ar vārdiem "konteinerus".
15. Aizstāt 27.9. punktā vārdus "tvertnēs" ar vārdiem "konteineros".
16. Aizstāt 31. punktā vārdus "tvertnes" ar vārdiem "konteinerus".
17. Aizstāt 33. punktā vārdus "tvertnes" ar vārdiem "konteinerus".
18. Aizstāt 34. punktā vārdus "tvertņu" ar vārdiem "konteineru".
19. Aizstāt 35. punktā vārdus "tvertņu" ar vārdiem "konteineru".
20. Izteikt 43.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"43.1. izmantojot dalīto atkritumu konteinerus;"
21. Izteikt 43.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"43.2. izmantojot nešķiroto atkritumu konteinerus";
22. Izteikt saistošo noteikumu 44. punktu šādā redakcijā: 
"44. Dundagas novada teritorijā atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkri-

tumus un ievieto tos speciāli apzīmētos atkritumu konteineros, kuri atrodas 
dalītās atkritumu vākšanas punktos:

44.1. šķirošanas konteiners zaļā krāsā ar apaļu atveri – stikla iepakojums;

SAISTOŠIE NOTEIKUMISAISTOŠIE NOTEIKUMI

PAŠVALDĪBA AICINA SAŅEMT 
SVĒTKU PABALSTU POLITISKI 
REPRESĒTAJĀM PERSONĀM 
VAI NACIONĀLĀS PRETOŠA-
NĀS KUSTĪBAS DALĪBNIEKIEM

Dundagas novada pašvaldība 
piešķir vienreizēju svētku pabalstu 
politi ski represētajām personām 
vai nacionālās pretošanās kustī bas 
dalībniekiem, atzīmējot Latvijas 
Republikas proklamēšanas gada-
dienu. Pabalsta apmērs ir 30 eiro. 
Pabalsta saņemšanai personai, 
kurai piešķirts politi ski represētas 
personas statuss vai nacionālās 
pretošanās kustī bas dalībnieka 
statuss, jāvēršas Dundagas nova-
da pašvaldībā Pils ielā 5 Dundagā 
(kasē) vai Kolkas pagasta pārvaldē 
“Brigas” Kolkā laikā no 2019. gada 
8. novembra līdz 15. decembrim.

Līdzi jāņem pase un statusu 
apliecinošs dokuments. 

Informācija pa tālruni 63200803.

FINANSIĀLAIS ATBALSTS S POR-
TA AKTIVITĀŠU ĪSTENOŠANAI

Dundagas novada pašvaldība 
aicina līdz 30. novembrim iesniegt 
pieteikumus 2020. gadam fi nan-
siālā atbalsta saņemšanai sporta 
akti vitāšu īstenošanai Dundagas 
novadā.

Pieteikumus lūdzam iesniegt 
Dundagas novada pašvaldības kan-
celejā saskaņā ar Dundagas novada 
pašvaldības noteikumiem  “Sporta 
akti vitāšu fi nansiālā atbalsta notei-
kumi”.

“Sporta akti vitāšu fi nansiālā 
atbalsta noteikumi” un pieteikuma 
veidlapa pieejami www.dundaga.
lv/lv/pasvaldiba/normativie-ak-
ti-un-attistibas-planosanas-doku-
menti /ieksejie-noteikumi/.

44.2. šķirošanas konteiners dzeltenā krāsā ar apaļu vai taisnstūra atveri 
– PET, skārda iepakojums, papīrs, kartons;

44.3. šķirošanas konteiners/metāla režģis ar apaļu atveri – PET, metāla 
iepakojums."

23. Aizstāt 46. punktā vārdu "tvertņu" ar vārdu "konteineru".
24. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:
"48. Dalīto sadzīves atkritumu apsaimniekotājs pēc konteineru iztuk-

šošanas nodrošina dalītās atkritumu apsaimniekošanas vietu sakopša-
nu."

Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2019. gada 26. septembra  saistošajiem 

noteikumiem Nr.12
"Grozījumi Dundagas novada domes 

2011. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr.23 
"Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Dundagas novadā""
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Tiek norādīts uz atkritumu savākšanas sistēmu Dundagas novada admi-

nistratīvajā teritorijā. Kā arī tiek norādīts uz atkritumu konteineru izmēriem, 
izskatu un to pielietojumu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 8.08.2019. Nr.1-

132/7562 atbildes vēstule ar izvērtējumu un priekšlikumiem par Dundagas 
novada domes 2019. gada 24. maija saistošiem noteikumiem Nr.9 "Grozī-
jumi Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 24. novembra saistošajos 
noteikumos Nr.23 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas no-
vadā""

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu. 

Nemainās.
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

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

“Dundagas novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 1.punktu

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” šādus 
grozījumus:

izteikt saistošo noteikumu 5.12 punktu šādā redakcijā:
“Kultūras pils ar struktūrvienību Kubalu skola – muzejs.”

D undagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2019. gada 26. septembra

 saistošajiem noteikumiem Nr.13
“Grozījumi Dundagas novada domes 

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

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, kur Dundagas novada paš-

valdības nolikumā tiek pievienota iestādes struktūrvienība atbilstoši iepriekš 
pieņemtam domes lēmumam.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļai pašvaldībai ir 

tiesības veidot iestādes. Dundagas novada pašvaldība ar 22.12.2017. 
lēmumu Nr.278 (protokols Nr.15) “Par pašvaldības institucionālās sis-
tēmas pilnveidošanu” ir nolēmusi par iestādes reorganizāciju un tās 
pārveidošanu par citas iestādes struktūrvienību. Līdz ar to jāprecizē 
pašvaldības nolikums, struktūrā korekti parādot iestādi ar tās struktūr-
vienību.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu. 

Neietekmē.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības 

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

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

Dundagas novada domes priekšsēdētājs A.Felts

BEZMAKSAS BŪV-
GRUŽU NODOŠANA 
POLIGONĀ “JANVĀRI”

SIA “Atkritumu apsaimnie-
košanas sabiedrība “Piejūra”” 
no 2019. gada 1. novembra 
līdz 31. decembrim  poligonā 
“Janvāri” (Laidzes pagastā, Tal-
su novadā) piedāvā iespēju bez 
maksas nodot tī rus būvgružus 
(bez piemaisījumiem). 

Nodot var šādus būvgružu 
veidus:

v gāzbetonu,
v ķieģeļus,
v asfalta betonu.
Būti ski:
v bez maksas ti ks pieņemti  

ti kai tī ri būvgruži (bez piemaisī-
jumiem);

v ja ievestajos būvgružos ti ks 
konstatēts piemaisījums, par to 
ti ks piemērota pilna nodošanas 
maksa – 71,44 EUR/t (bez PVN).

Jautājumu vai neskaidrību ga-
dījumā aicinām sazināti es ar uz-
ņēmumu, pa tālruni 63123306 vai 
e-pastu info@piejuraatkritumi.lv.

PAŠVALDĪBA 
INFORMĒ
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31. oktobra pēcpusdienā bērnu 
dienas centrā “Mājas” viss bija ci-
tādāk nekā parasti , jo bērni svinēja 
“Māju” 15. jubileju.

Šajā reizē nācās sasveicināti es 
ne ti kai ar centriņa darbiniecēm, 
bet arī ar klaunīti  Pendeli – galve-
no svētku vadītāju. Pēc tam bērni 
nonāca lielākajā telpā, kurā pilnīgi 
citādāk nekā ikdienā bija salikti  lie-
lie un mazie krēsli un sēžammaisi, 
turklāt grīdu klāja ap 30 spilveniem, 
un tas viss tāpēc, lai “mājiniekiem” 
būtu kopīga vieta, kur sapulcēti es 
svētkiem. Savukārt mazākajā telpā 
novusa galda vietā atradās lielais 
galds ar svētku kliņģeri. Pat somas 
bija jānoliek citā vietā un nevienam 
nebija jāpierakstās, ka ir ieradies. 

Kad nu beidzot apmēram 60 
bērni bija sanākuši un ieņēmuši 
savas vietas, svētki varēja sākti es. 
Vispirms skaitāmpantā “mājinieki” 
apliecināja, ka viņu kājas un rokas, 
un arī sirdis ir te, centriņā. 

Nelielajā viktorīnā bērni rādīja, 
cik uzmanīgi un vērīgi viņi ir bijuši. 
Daži jautājumi nesagādāja nekādas 
grūtī bas, piemēram, “mājinieki” zi-
nāja, kas att ēlots uz viena no cen-
triņa paklājiem un kāda dzīvnieka 
fotogrāfi ja redzama sienas kalen-

dārā, kas atrodas otrajā telpā. Arī 
nosaukt vienīgās fl orbola bumbi-
ņas krāsu neprasīja nekādu piepūli. 
Drusku grūtāk bija ar kiju skaita no-
teikšanu, bet vissarežģītākais izrā-
dījās jautājums par to, kur paslēpts 
sintezators. Te domas krasi dalījās, 
bet pareizo atbildi par pārsteigu-

mu visiem sniedza fotogrāfs Edgars 
Lācis, ciemiņš no “Talsu Vēstī m”. 
Vērīgākie un veiksmīgākie ti ka pie 
uzlīmēm ar smaidiņu. 

Pēc tam klaunīte Pendele rā-
dīja dažādus trikus, kuros aicināja 
iesaistī ti es arī bērnus, kas izrādīja 
lielu atsaucību. Klaunītes vadībā 

viņi ik pa laikam kārtī gi izdejojās. 
Pendele ar triku palīdzību, iesaistot 
trīs centriņa bērnus – Lienīti , Rūtu 
un Tomu –, uzskatāmi atklāja, ko 
nozīmē draudzība un būt draudzī-
giem. Un tad visi – aidā! – devās 
ārā, kur pierādīja, ka prot būt drau-
dzīgi, meklējot un pa vairākiem 

kopā atnesot atrastās kastes, kurās  
paslēpti  dārgumi, kas izrādījās balo-
nu zobeni.

Kad Pendele iedarbināja bur-
buļpūšamo mašīnu, bērni, vicinot 
zobenus, priecīgi cīnījās ar ziepju 
burbuļiem. Tādi sīkumi kā peļķes un 
dažas lietus piles nevienu netrau-
cēja. 

Svinību noslēgumā kopīgi ti ka 
nopūstas 15 svecītes, kas rotāja 
svētku kliņģeri, un tas ar gardu muti  
ti ka noti esāts. Kad Pendele jau 
bija devusies ceļā, “Māju” virtuvē 
ti ka atrasts viņas sarkanais klauna 
degungals. Tas – uz atgriešanos! 
Sirsnīgs paldies viņai par mājinieku 
iepriecināšanu!

Pateicība par palīdzību svēt-
ku sagatavošanā arī Zintai Ķierpei, 
Lenvijai Jānbergai un Jolantai An-
zenavai.

Pēc svētkiem aprunājoti es ar 
bērniem, noskaidrojās, ka viņiem 
tajos visvairāk pie sirds gājusi pati  
Pendele. Protams, katru dienu taču 
īstu klaunu nesati ksi un trikus ne-
redzēsi! Bērni atzina, ka arī balonu 
zobeni viņiem pati kuši un kliņģeris 
bijis garšīgs. 

Diāna Siliņa, bērnu dienas 
centra “Mājas” vadītāja

Rudenim ir vērtī ba – rudenī 
ražu vāc, rudenī atskatās uz paveik-
to, rudenī mūsu valsts svin savu 
dzimšanas dienu, rudenī svētki 
mazajiem novadniekiem ar svinīgu 
uzņemšanu Dundagas novada sai-
mē noti ek jau septī to gadu.

 2018. gadā novada saimei pie-
pulcējušies 25 mazuļi – 14 zēni un 
11 meitenes.

Sapucējušies un droši savai mā-
miņai un tēti m pie rokas uz svinīgo 
pasākumu bija ieradušies vairāk 
par pusi jauno novadnieku. Viņu 
vārdi ti ka ierakstī ti  Goda grāma-
tā, un sudraba karotī ti , kas kļuvusi 
par piederības simbolu Dundagas 
novadam, ar gravējumu “Mazais 
dundadznieks” saņēma divdesmit 
trīs Dundagas pagasta iedzīvotāji, 
savukārt ar gravējumu “Mazais kol-
cinieks” – 2 mazuļi.

Ikviens bērniņš savā ģimenē ie-
nāk mīlēts, lolots un gaidīts. Bērns 
ir lielākā dāvana savai ģimenei, 
novadam un Latvijai. Šie bērniņi ir 
īpaši ar to, ka pasaulē nāca valsts 
simtgadē.

“Bērns mums atdod to pasauli, 
ko esam pazaudējuši. Zieda spilg-
tumu. Liesmas plaiksnīšanos. Tau-
riņu. Lapu. Putnu. No jauna radītu. 
Brīnumainu. Mēs redzam to visu ar 
nevainības acīm. Un bērna prieks ir 
mūsējais.” (Paema Brauna)

Ienākot bērniņam ģimenē, 
mūsu dzīves saturs ir mainījies. Tas 
ir jums pie rokas. Lai pieti ek mīles-
tī bas, sirdssiltuma un dzīvesgudrī-
bas, šo saturu veidojot!

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Rita Langmane

Svētki mūsu mazulīšiem

Klaunīte Pendele, triki un draudzība

EDGARA LĀČA FOTO

FOTO AUTORS – VISVALDIS BIEZBĀRDIS
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Septembrī Pācē brīvdie-
nu mājās “Annes’’ un “Savē-
jie” notika brīnišķīgs pasā-
kums, kura mērķis bija kopā 
radoši darboties un dalīties 
pozitīvās emocijās.

Piedalījās gan lieli, gan 
mazi. Kopā darbojāmies, zī-
mējām, glez nojām, gājām ro-
taļās, ēdām pankūkas un no 
sirds priecājāmies.

Lielu paldies saku cilvē-
kiem, kas palīdzēja tapt šim 
pasākumam, kā arī lielu pal-
dies visiem, kas atrada laiku 
un iespēju sarīkojumu ap-
meklēt.

Tiekamies pirms Ziemas-
svētkiem!

Helvijs Norenbergs

“Ģimeņu 
sazīmēšanās”

Turēti es pie savām saknēm, darīt bagātāku savu valsti ! 
18. novembrī Lībiešu tau-

tas namā Mazirbē noti ks Latvi-
jas Republikas proklamēšanas 
101. gadskārtai un Lībiešu ka-
roga dienai veltī ts īpašs svētku 
koncerts sadarbībā ar Valsts 
prezidenta kanceleju un Dun-
dagas novada pašvaldību. Tā 
norisi nodrošina VSIA “Latvijas 
koncerti ” sadarbībā ar Līvu (lī-
biešu) savienību – Līvõd Īt. 

v Plkst. 16.30 svētku die-
nas ieskaņā – lībiešu himna 
Min izāmõ (“Mana tēvzeme”), 
karoga dziesma Plagā loul, uz-
runas un vēlējumi. 

2018. gada nogalē kompo-
nists Raimonds Tiguls pēc Rīgas 

Doma zēnu kora diriģenta Mār-
ti ņa Klišāna aicinājuma uz kopī-
gu projektu, kas ieskandinātu 
kora 70. jubilejas sezonu, sāka 
darbu pie vokāli instrumentāla 
dziesmu cikla “Rīta un vakara 
dziesmas”. Šo ciklu, kuru klau-
sīsimies svētku koncertā Mazir-
bē, raksturo tā īpašā noskaņa, 
emocijas, iedvesma, miers un 
harmonija. Koncerta sākums – 
17.30.

v Rīgas Doma zēnu koris di-
riģenta Mārti ņa Klišāna vadībā 
ar ti kai sev raksturīgo skanēju-
mu pazīstams gan mūsmājās 
– Latvijā, gan arī daudzās jo 
daudzās ārvalstī s. Kopā ar kori 

šajā koncertā muzicēs instru-
mentālā grupa – Roberts Rasa 
(basģitāra), Kristers Hartmanis 
(sitamie instrumenti ), Andis 
Klučnieks (stabules, fl auta), Ri-
hards Lībieti s (ģitāra). Pie kla-
vierēm – komponists un vairāku 
šī koncerta skaņdarbu aranžē-
tājs Raimonds Tiguls, viņš arī 
izcils hanga un duduka spēles 
meistars.

v 18. novembris lībiešu 
saimei, lai arī kur tās ļaudis 
šobrīd dzīvotu, katru gadu ir 
īpašs. Šajā dienā svinam Lībie-
šu karoga dienu, kura savu īpa-
šo vietu lībiešu kultūrā atguva 
1998. gadā. Bet pirmo reizi za-

ļi-balti -zilo karogu pacēla Maz-
irbes mācītājmuižā 1923. gada 
18. novembrī. Šeit tā paša gada 
pavasarī ti ka dibināta jauna 
sabiedriskā organizācija Līvu 
savienība – Līvõd Īt un tai bija 
vajadzīgs savs karogs.

v Lībieši tur godā savus 
simbolus, savus izcilos senčus 
un viņu nozīmīgo veikumu lībie-
šu kultūrvēsturē. Pavisam tuvu 
ir 2020. gads, kad plaši ti ks at-
zīmēta ievērojamā lībiešu dzej-
nieka un sabiedriskā darbinie-
ka, lībiešu himnas Min izāmõ 
(“Mana tēvzeme”) un karoga 
dziesmas Plagā loul tekstu au-
tora Kārļa Staltes 150. jubileja.

Svētku koncerta dalībnie-
kus un klausītājus video uzrunā 
sveiks Valsts prezidents Egils 
Levits.

“Lai Mazirbē allaž lepni plī-
vo kā Latvijas, tā lībiešu karogs! 
Lai Latvijas līvu kopiena sti pri 
turas pie savām saknēm, da-
rot bagātāku mūsu valsti !” (No 
Valsts prezidenta Egila Levita 
pateicības vēstules 2019. gada 
Lībiešu svētku rīkotājiem – 
5.09.2019.). 

Priecīgus svētkus!

Ieva Ernštreite,
Līvu (lībiešu) savienība – 

Līvõd Īt
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Esam lepni par mūsu kultūras 
vērtī bām dažādās jomās, tajā skai-
tā arī kora dziedāšanu, kura Latvijā 
veidojusies no 19. gadsimta otrās 
puses. Varam pamatoti  teikt, ka 
Dundagas koris ir viens no senāka-
jiem Latvijas koriem.  Kora vēsturi 
pamatī gi pētī jis un materiālus ap-
kopojis mūžībā aizgājušais skolo-
tājs, korists un kormeistars Ernests 
Ābols. Par pamatu ņemot viņa 
apkopoto materiālu, ieskatī simies 
kora vēstures gaitā.

Dundagas pusē pirmos kora 
mēģinājumus 1869. gada rudenī 
Kubales skolā sāka šīs skolas skolo-
tājs Gustavs Traubergs, dzimis dun-
dadznieks, mācījies Irlavas skolotāju 
seminārā. Tas bija laiks, kad nesen 
Latvijā bija sācies latviešu koru dibi-
nāšanas vilnis, un Irlavas seminārs 
jauno kora vadoņu sagatavošanā 
nestāvēja malā.

Dundagas  koris – visvecākais 
Ziemeļkurzemes puses koris – rosīgi 
darbojies jau aizpagājušajā gadsim-
tā. Visvairāk koncertējis pašu mājās, 
taču aktī vākie diriģenti  centušies 
kori arī citur parādīt. Pirmā nozīmī-
gā uzstāšanās bija Puiškalnā 1874. 
gada vasarā (sešus gadus kora no-
saukums bija Puiškalna koris). 1882. 
gada 18. maijā ar deviņu garīgu 
dziesmu programmu koncertējis 
Talsu baznīcā un tai pašā reizē ar 
desmit laicīgu dziesmu programmu 
– Grunska viesnīcas zālē (Talsos). 
Tajā laikā ne Talsos, ne Talsu apkār-
tnē vēl koru nebija. 20. gs. 20. gados 
kori dibināja Laucienē, Pastendē, 
Sabilē, Valdemārpilī un Vandzenē. 
Tikai viens vienīgs Dundagas koris 
rosīgi darbojies jau iepriekš, turklāt 
veselus trīs gadu desmitus.

Kāpēc tāds izņēmuma stāvok-
lis? Varētu saskatī t divus cēloņus. 
Dundagas pagastam bija laime, ka 
pagasta vadībā pailgu laiku bija divi 
izcili pagasta vecākie: Fricis Adamo-
vičs (darbības laiks 1867–1879) un 

Kārlis Rovičs (darbības laiks 1879–
1887). Šie abi vīri bija gudri, ener-
ģiski, saimnieciski, ar progresīviem 
uzskati em, ar samērā plašu garīgo 
apvārsni. (F. Adamovičs bija K. Ba-
rona svainis). Viņu laikā pagastā bija 
nodibināta dziedāšanas biedrība 
(1872. gadā), neliels simfoniskais or-
ķestris (1884) sešpadsmit vīru sastā-
vā (5 vijoles, alts, čells, kontrabass, 
fl auta, 2 klarnetes, 2 trompetes, 2 
mežragi, tuba), uzceltas 7 jaunas 
mūra skolas ēkas, ērts pagasta nams 
ar sarīkojumu zāli. Kultūras dzīvi bal-
stī ja pagasta spēcīgais ekonomiskais 
stāvoklis: 1874. gadā nodibinājās 
krājaizdevu sabiedrība, viena no 
spēcīgākajām toreiz visā Latvijā. Bija 
gadi, kad tās kapitālu skaitī ja ap 200 
tūkstošiem zelta rubļu. Sabiedrības 
kasieris bija Jānis Irbiņš, spējīgs fi -
nansists, arī aktī vs korists, kora pat-
riots un kontrabasists.

Otrs faktors varēja būt tas, ka 
dziedāšanas biedrībā toreiz ļoti  ak-
tī vi iesaistī jās skolotāji, toreiz gal-
venā Dundagas un tās apkārtnes 
inteliģence. Diriģenti  bija skolotāji, 
organizētāji – skolotāji, kora balsts 
– skolotāji (toreiz – ti kai vīri). 1880. 
gada Dziesmu svētkos korī bija 14 
vīri, 7 no viņiem skolotāji.   Brauca 
uz mēģinājumiem arī no Vīdales, 

Nevejas, Kubeles.
E. Dinsbergs šai laikā jau bija 

sti pri gados, tomēr arī viņš atbalstī -
ja dziedāšanas biedrības darbu, cik 
bija viņa spēkos.

Dundagas kora darbības laikā ir 
bijuši pārtraukumi, bet ti e nav bijuši 
ti k gari, lai zustu dziedātāju paaudžu 
pēctecība. Kora dziedāšanas tradīci-
jas dundadzniekos vienmēr bijušas 
dzīvas.

Sava loma kora stabilitātē ir 
bijusi arī pagasta ekonomiskajam 
stāvoklim. Pagājušajā gadsimtā  
Dundagā bija spēcīga krājaizdevu 
sabiedrība. Tās kasieris ilgus gadus 
bija Jānis Irbiņš, spējīgs fi nansists, 
arī aktī vs korists un kultūras darba 
atbalstī tājs.

Pēc Otrā pasaules kara kultūras 
darbu savukārt materiāli (ar tēr-
piem, transportu un tml.) balstī ja 
atsaucīgie iestāžu vadītāji (Dunda-
gas MRS, Dundagas kolhozs, Patērē-
tāju biedrība u.c.).

Kora stabilo darbību vislabāk 
izsaka piedalīšanās Vispārējos dzies-
mu svētkos. 

Dundagas koris varēja stabili 
darboti es ti eši tāpēc, ka tam biju-
ši labi diriģenti . Tādi ir bijuši Jānis 
Dreibergs (sagatavojis kori lielajiem 
Dziesmu svētkiem  1880., 1888. un 

1895. gadā), Jānis Šultners (1926, 
1931, 1933, 1938), Gastons Šteins 
(1965, 1970, 1973, 1977, 1980) un 
Ferijs Millers (1985, 1990). 

Koris īpaši lepojas, ka 1873. 
gadā pirmo Vispārējo latviešu dzie-
dāšanas svētku ievadījumā Rīgas 
Latviešu biedrības pārpildītajā zālē 
Balti jas skolotāju semināra koris 
dziedāja pirmatskaņojumu Bauma-
ņu Kārļa “Dievs, svētī  Latviju” Dun-
dagas novada Slīterē dzimušā Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavaliera, diriģenta 
Kārļa Dreiberga vadībā.

Krietni kora vadītāji bijuši arī 
Kārlis Liepiņš, Rūdolfs Ermanbriks 
un Ansis Alberings. Viņi darbojušies 
neilgu laiku 50. gados.

19. gadsimta beigās un 20. gad-
simta 20. – 30. gados kora dalīb-
nieku skaits bija caurmērā 30–33. 
Dziedāt nāca ti e, kam koris bija 
sirdslieta, kas bija ar mieru paši ga-
tavot tērpus, paši maksāt par dzelz-
ceļa biļetēm, paši gādāt sev uzturu 
Rīgā. 

PSRS laikā koristu skaits Dun-
dagas korī palielinājās divkārt. Vis-
lielākais tas bija 1973. gadā – 71 
dziedātājs. Tas tādēļ, ka atbalstī t 
māksliniecisko pašdarbību bija 
valsts politi ka. Dziesmu svētku da-
lībniekiem vairs nebija  pašiem jā-
maksā ne par uzturu, ne transportu. 
Valsts toti es prasīja pretī  ar dzies-
mām slavināt komunistu parti ju, 
iekārtu, dziedāt sveštauti ešu dzies-
mas, dziedāt daļu repertuāra krievu 
valodā.

Tāpat kā mainās laiks un cilvē-
ki, līdzi laikam mainījies arī kolektī -
va nosaukums. Kora pastāvēšanas 
laikā tam bijuši dažādi nosaukumi 
– Dundagas dziedāšanas koris, Puiš-
kalna koris, Dundagas Dziedāšanas  
biedrības koris, Dundagas dziedā-
tāju koris, Dundagas sadraudzīgās 
biedrības koris, Dundagas sadrau-
dzīgās biedrības “Vārpa” koris, Dun-
dagas kultūras nama koris, Dunda-

gas pagasta jauktais koris, Dundagas 
pagasta jauktais koris “Dundaga” un 
šobrīd Dundagas Kultūras pils jauk-
tais koris.

Skatoti es vēsturē, mēs varam 
katrā laika posmā atrast cilvēkus, 
kuriem pateikti es par nesavtī gu 
atbalstu kora dibināšanai, pastāvē-
šanai un nemitī gam atjaunošanās 
ritumam.

Nav iespējams viņu devumu 
izvērtēt: kurš liekams augstāk, kurš 
zemāk. Viņi visi bijuši kora draugi. 
MRS grāmatveži Andrejs Ķirsis un 
Vilhelms Undavs (abi koristi ) saziņā 
ar direktoru Aivaru Siliņu izgādājuši 
prāvus līdzekļus kora tērpu iegādei. 
Vidusskolas kora diriģente Rita Zem-
ti ņa (koriste) republikas Dziesmu 
svētkos (4 reizes) apmācījusi lielo 
repertuāru daļai skolēnu un audzi-
nājusi kora rezerves.

Kultūras n ama direktors Alberts 
Lūsis (korists) sadarbībā ar Patērētā-
ju biedrības valdes priekšsēdētāju 
Jāni Melderi izgādājuši līdzekļus diri-
ģenta A. Alberinga algošanai.

Kolhoza priekšsēdētājs Aldonis 
Zumbergs, dispečeri Kārlis Linde-
manis, Gunta Šteina (visi koristi ) un 
Mārīte Jurča atbalstī juši kori ar bez-
maksas transportu. Diriģenta Šteina 
laikā visi Dundagas iestāžu vadītāji 
pēc grafi ka gādāja transportu diri-
ģenta vešanai uz Talsiem. Kultūras 
nama direktore Magda Ozollapa 
aktī vi un radoši strādāja jaunā Dun-
dagas rajona apstākļos un visādi 
sekmēja kora darbu. Līdzīga loma 
bija Valentī nai Bernānei, kura bija 
klāt visos kora koncertos un visos 
Dziesmu svētkos un nodrošinājusi 
kori ar diviem stabiliem diriģenti em. 
Mums atmiņā iespiedušies viņas 
vārdi: “Lai man piedod citi  kultūras 
nama kolektī vi, bet koris man cieši 
pie sirds.” 

Dundagas kultūras darba 
organizatore Smaida Šnikvalde

Turpinājums nākamajā numurā.

Dundagas jauktajam korim 150

FOTO NO KUBALU SKOLAS MUZEJA KRĀJUMIEM

Dziesmu svētku dalībnieku gājiens, pagājušā gadsimta 30. gadi.

Koris 1927. gadā Koncertā Dundagas kultūras namā 1951. gadā.
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SPORTA ZIŅAS

Šahisti  brīvlaikā neslinko
Rudens brīvlaika sacensības Kuldīgā 23. oktobrī pulcēja 22 dalīb-

niekus A turnīrā (IV sporta klases) un 40 šahistus B turnīrā (iesācēji). 
Spēkiem mērojās melnbaltā galdiņa bruņinieki no Kuldīgas, Liepājas, 
Ventspils, Dobeles un Dundagas.

Iesācēju grupā dundadzniekus pārstāvēja Katrīna Sāra Kristi ņa un 
Valters Napskis. Katrīnas iespēt ais – 3,5 punkti  7 kārtās – deva 19. vietu, 
bet Valteram 4,5 punkti  nodrošināja 10. vietu. IV sporta klases šahistu 
cīņās mūsu Ernests Šmēdiņš ieguva 5 punktus, sporti skajā ziņā aizvadī-
dams vienu no saviem veiksmīgākajiem turnīriem. Šajā grupā spēlētāju 
galvgals bija spēkos ļoti  līdzīgs – pirmo divu vietu ieguvēji izcīnīja pa 5,5 
punkti em katrs, nākamie trīs – pa 5. To vidū bija arī Ernests, iegūdams 
dalītu 3.–5. vietu. Atsevišķi zēnu vērtējumā Ernestam 4. vieta. Anna Re-
beka Irbe ar iegūtajiem 4 punkti em bija trešā labāka meiteņu vidū, par 
to saņemot diplomu un medaļu. Pārējo dundadznieku varējums šoreiz 
pieti cīgāks – Kārlim Beidiņam un Marijai Hannai Kristi ņai pa 2 punkti em 
un atti  ecīgi 18. un 19. vieta, savukārt Rūdolfs Dambergs ar 1,5 punktu 
palika 21. vietā. 

Tuvākās ieceres ir piedalīti es Lāčplēša dienas turnīrā kopā ar Talsu 
un Ventspils jaunajiem šahisti em.

Vidusskolas šaha pulciņa vadītājs Alnis Auziņš

30. novembrī plkst. 10.00 Kolkas tautas namā noti ks individuālā 
čempionāta 5. noslēguma posms novusā. Tiks pasniegtas balvas arī 
kopvērtējumā labākajiem dalībniekiem.

Interesentus aicinām pieteikti es, zvanot pa tālruni 26569814 
(Aldis).

Arnolds Auziņš. Cilvēks, 
mūsējais. Viņa domu lido-
jums sniedzas ārpus grāmatu 
vākiem, vijas caur melodijām 
un atbalsojas savu lasītāju un 
klausītāju priekā. Latviešiem 
zināms dzejnieks, rakstnieks un 
publicists. Personība ar ārkārtīgi 
bagātu dzīves pieredzi. Piedzī-
vojis neapšaubāmi dažādus un 
sarežģītus laikus Latvijā, pāri vi-
sam stāvējis ar savu smalko hu-
mora izjūtu un vieglu prieku par 
dzīvi un cilvēkiem, ko saglabājis 
līdz pat šodienai. Pārliecinošs 
Latvijas patriots un nacionālās 
pašapziņas sargātājs, ko laika 
gaitā pierādījis gan ar saviem 
vārdiem, gan darbiem.

Bagāta autoram ir ne vien dzī-
ves pieredze, bet arī radošo dar-
bu apjoms. A. Auziņš darbojies 

dažādos žanros, rakstot gan bēr-
niem, gan pieaugušajiem. Lielu 
daļu no sava radošā mūža veltī jis 
publicisti kai, sarakstī dams piecas 
vēsturiska satura grāmatas. Savas 
dzīves laikā sarakstī jis vairāk nekā 
70 grāmatas, no kurām zināmā-
kās ir “Karuselis”, “Arnolds Auziņš 
klausās un smej. Pastāsti ņi par 
latviešu literāti em”, “Labrīt, va-
kardiena!”, “Mīlestī bas mācība” 
u.c. Autors rakstī jis arī vairākas 
lugas un prozas darbus bērniem 
un pieaugušajiem – “Spoks pilī”, 
“Nelaimes putns”, “Mirušie sāk 
runāt” un citas. Dzejoļi atdzejoti  
angļu, krievu, lietuviešu, gruzīnu, 
somu un bulgāru valodās.

Filmā ti ek atspoguļots A. Au-
ziņa dzīvesstāsts no bērnības līdz 
mūsdienām. Filmā atklājas rakst-
nieka ilgā darba mūža un dzīves-

prieka formula. Šī fi lma ir unikala arī 
ar to, ka tajā ti ek parādīti  20. gad-
simta otrās puses ievērojamākie 
inteliģences darbinieki (O. Vācieti s, 
R. Ezera, I. Auziņš, Z. Ērgle, I. Zie-
donis, S. Kaldupe, G. Treimanis, 
Ā. Elksne un daudzi citi ).

Filmas režisore – Inga Neste-
re, kura ir ekranizējusi rakstnieka 
stāstu “Zilie zvaniņi” un dzejoli 
“Vecmāmuļa”.

Filmas tapšanu atbalstī ja Dun-
dagas novada pašvaldība, Jēkab-
pils pilsētas dome un Aizkraukles 
novada pašvaldība.

Pirmizrāde noti ks 30. novem-
brī plkst. 14.00 Rīgas Latviešu 
biedrības namā, kurā piedalīsies 
arī Dundagas novada pašvaldības 
pārstāvji.

Informāciju sagatavoja 
Marta Saule

Arnolds Auziņš un režisore Inga Nestere.

Uzņemta fi lma “Es dzīvoju priecīgi” par 
dzejnieku un rakstnieku Arnoldu Auziņu

Paldies par labiem 
vārdiem un 
atsauksmēm!

Anna Rebeka Irbe ar diplomu un medaļu. AUTORA FOTO

Aizvadīta kārtējā Leģendu nakts Dundagā. Pasākumā “Laikme-
ta grieži  Dundagas pils parkā” satikās dažādi laikmeti – viduslaiki, 
barona laiki, padomju laiki un mūsdienas.

Mēs arī gribam pateikt paldies tiem, kas palīdzēja pasākuma 
sagatavošanā – paldies Ievai Kristiņai, Marikai Blumbergai, Kristīnei 
Cīrulei, Ancei Remesai, Līgai Dzīlei, Katei Nierliņai, Katrīnai Alkšbir-
zei, Žanetei Bergmanei, Arnim Ozoliņam, Edgaram un Dacei Kārkle-
valkiem, Jurim Šleineram, Maijai Dāvidsonei, Modrim Šilbergam, 
Laurim Kojro, Andrim Kojro, Andim Upītim, Jevgēņijam Vilmanie-
tim, Andrejam Bāliņam, Ivo Kaleram, Valdim Šleineram un Gunā-
ram Laicānam! Paldies Dundagas kokaudzētavas SIA “Jaunemari” 
meitenēm!

Paldies “Latvijas Valsts mežiem” par iespēju Leģendu nakts pa-
sākumu rīkot pils parkā.

Dundagas kultūras darba organizatore Smaida Šnikvalde 
un pasākumu organizatore Ruta Bērziņa

FOTO AUTORS VISVALDIS BIEZBĀRDIS
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CMYK

Dundagas novada pašvaldības izdevums ″Dundadznieks″ Adrese: Pils 5-1, Dundaga, LV-3270.
Raksti un informācija nākamajam 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. 10 (249).  2019. gada novembris.

v 16. novembrī plkst. 18.00 Dundagas pilī Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums un novada ap-
balvojumu pasniegšana. 
Plkst. 21.00 svētku balle. Spēlēs grupa “Ilūzija”. Uz balli ieeja 3  eiro.

v 18. novembrī plkst. 13.00 Dundagas pilī izrādīs fi lmu 
“Dvēseļu putenis”.
Filma veidota pēc Aleksandra Grīna romāna motīviem, tā ved 100 
gadus senā pagātnē. Sešpadsmitgadīgais Artūrs dodas strēlniekos 
un kopā ar draugiem cīnās par brīvību – pat tad, kad neviens ne-
zina, kurā pusē tā meklējama. Saviļņojošais stāsts ļauj skatītājam 
pieaugt kopā ar Artūru un jaundibināto Latvijas valsti, vērojot dzīvi 
ierakumos zēna acīm, pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, 
meklējot īstu mīlestību un mācoties novērtēt brīvības cenu.
Filma “Dvēseļu putenis” atspoguļo latviešu tautas cīņu par ne-
atkarību un to, ka Latvijas valsts esamība nav pašsaprotama.
Biļetes cena 4 eiro.

v 29. novembrī plkst. 18.00 Dundagas pilī un Kolkas tautas 
namā IV Latvijas Orķestru asociācijas festivāla koncerts.

v Dundagas novada Centrālajā bibliotēkā novembrī skatā-
ma izstāde “Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli”. Šo izstādi, atzīmējot 
eksprezidentes, dainu pētnieces, psiholoģijas profesores Vairas 
Vīķes-Freibergas prezidentūras laiku (1999–2007), jubileju un Lat-
vijas valsts simtgadi, 2017. gadā izveidojusi Salaspils novada bib-
liotēka. 10 stendos foto un fakti stāsta par izcilās sievietes dzīves 
un darba gaitām, par sasniegumiem un aktivitātēm.

v Dundagas pilī skatāma starptautiskā mākslas plenēra 
“Līvzeme 2019” izstāde.
Tajā apskatāmas dažādu valstu mākslinieku – Aniko Herberta (Un-
gārija), Leonīda Medvedska (Baltkrievija), Arvida Brazdžuna (Lie-
tuva), Sumita Kumara (Indija), Allas Svitinas (Krievija), Kristinas 
Rubinas (Krievija), Anetes Lesītes (Latvija), Ievas Liepiņas (Latvi-
ja), Antras Ivdras (Latvija), Laimas Akmentiņas (Latvija) un Agnijas 
Ģērmanes (Latvija) gleznas. 

Vairāk informāciju par pasākumiem 
un izmaiņas skatieties www.dundaga.lv.

 Kultūras diena “Sasildi salnu” Kolkā
30. novembrī Kolkā norisināsies kultūras die-

na “Sasildi salnu”, kurā noti ks sarunas un kon-
certi , lai izglītotu sabiedrību par kultūras manto-
jumu un radītu kopības sajūtu rudens drēgnajā 
laikā.

Pasākuma “Sasildi salnu” laikā apmeklētāji ir 
aicināti  viesoti es Kolkas Lībiešu saieta namā, kurā 
noti ks meistarklase, sniedzot iespēju apmeklētā-
jiem radoši izpausti es. Gaidāma Latvijas Kultūras 
koledžas studentu izrāde “Sarunas ar Ziedoni”, kā 
arī saruna par kultūras mantojumu, sabiedrības 
vērtī bām un interesēm. 

Programma Lībiešu saieta namā:
v 12.00 Meistarklase,
v 14.00–14.45 Latvijas Kultūras koledžas stu-

dentu izrāde “Sarunas ar Ziedoni”,

v 15.00–16.30 Diskusija par kultūras manto-
jumu, sabiedrības vērtī bām.

Vakara noslēgumā ikviens būs gaidīts Kolkas 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, lai baudītu mūzi-
ķa Mārti ņa Jātnieka un spēcīgās balss īpašnieces 
Aleksandras Špicbergas koncertu. Tā laikā apmek-
lētāji aicināti  ziedot fondam “Līdzskaņa”. 

Fonds “Līdzskaņa” ti ka dibināts 2016. gadā, tā 
mērķis ir sniegt fi nansiālu un prakti sku atbalstu 
Latvijas mūziķiem, kuri saskārušies ar dažādām 
problēmām un paši nav spējīgi tās atrisināt.

Pa sākumu rīko Latvijas Kultūras koledžas studen-
ti  sadarbībā ar Kolkas Lībiešu saieta namu, Kolkas 
evaņģēliski luterisko baznīcu, Kolkas tautas namu. 

Informācijai: Zanda Kočāne, tālrunis 
+371 25644492, e-pasts: zandakocane@gmail.com


