
2019. gada DECEMBRIS Nr. 11 (250)
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DUNDADZNIEKS

Ziemassvētku pasaka
Ziemassvētku rītā es satiku cilvēku – apsnigušu baltu. 
Sniegaziedu palagos jo silti satinušos, lai nenosaltu.
Lai klusībā, mierā un svētrīta sapņos neviens to ne-
traucētu un Ziemassvētku rīta noskaņās sevi no ci-
tiem pasargātu.
Sniga. Zeme ar debesīm čukstot savā valodā sarunā-
jās. Staltas egles, baltos sniega lakatos tinušās, debe-
sīs noraudzījās.
Šajā Ziemassvētku agrajā rītā egles pirms saules jau 
pamodušās un debesu doto balvu uz rokām svētsvi-
nīgi pacēlušas.
Baltais, tīrais, klusais pārdomu un cerību laiks alktin 
alkst gūt mīlestību. Liek apstāties, ieklausīties sevī, lai 
nepazaudētu žēlsirdību.
Laiks – sava mūža vērtība un mērs. Savas likteņ-
zvaigznes gaišais stars, kurā mīt mīlestība, cēlsirdība, 
spēks un gars.
Laiks atstāj aiz sevis iemītas pēdas, pat putenī neaiz-
segtas. Liek savā dvēselē mudināt jūtas – citu nelai-
mēs un bēdās.
Mans baltais pasakas cilvēks baltajā pasaulē vēl ne-
modināts. Debesu un zemes mīlestības aizsega ap-
skauts – ieputināts.
Lai jaunajā gadā pamostos savā sirdsskaidrībā pārlie-
cināts, ka nedrīkst pazaudēt sirdsapziņu, līdzjūtību, 
mīlestību, cilvēcību un savas dvēseles skaidrību.

(Vēsma Kokle-Līviņa)

Novēlam katram mūsu novada iedzīvotājam  veidot savu Ziemassvētku pasaku. 
Lai svētīgi, saskaņas un labestības piepildīti Ziemassvētki, kas iedvesmos mūs visus būt laimīgiem jaunajā 2020. gadā!

Dundagas novada pašvaldība

Sākums un 
spilgtākie projekti 

“Mājas” ir sākušās ar Alfas Au-
ziņas sirdssāpi par Dundagas pu-
ses bērniem – gan par ti em, kam 
ir pajumte, bet kuri nezina, kas 
ir īstas mājas, gan par ti em, kam 
nav kur palikt pēc stundām. Tādēļ 
pēc viņas aicinājuma kopā sanā-
ca kristi ešu grupa, cilvēki no trim 
konfesijām – luterāņi, bapti sti  un 
no “Prieka vēsts” –, un visi nolē-
ma, ka jāveido droša, uz kristī ga-
jām pamatvērtī bām balstī ta vieta, 
kur bērni Dundagā varētu attī  stī -

Radošums, rosīgums un draudzība 
Dundagas bērnu dienas centram “Mājas” – 15! Tas ir iemesls, lai pavisam 
nedaudz ielūkotos pagātnē, tagadnē un ar acs kakti ņu pavērtos arī nākotnē

ti es gan fi ziski, gan garīgi. Par to 
ti ka sirsnīgi lūgts, un Dievs atbil-
dēja – ierosmi atbalstī ja toreizē-
jais Veselības un sociālā dienesta 
vadītājs, Latvijas organizācijas 
“Glābiet bērnus!” valdes loceklis 
Valdis Rande. Viss centriņa darbs 
ir bijis balstī ts ti cībā. Lūgšanas par 
centriņu nekad nav mitējušās, un 
tās vēl aizvien turpinās.

Kad novada dome bērnu cen-
tram piešķīra tobrīd tukšās telpas 
bērnudārzā “Kurzemīte”, nekāda 
fi nansējuma, lai tās izremontētu, 
nebija. Viss tapa pašu rokām. Alfa 
Auziņa kopā ar bērniem, kas bija 

gatavi darboti es, un tādu netrū-
ka, un ar daudzu labvēļu morālo 
un materiālo atbalstu telpas izre-
montēja tā, lai bērni tajās justos 
labi, kā mājās. 

Uzvarot Talsu novada fonda 
Mazo projektu konkursā, “Mājas” 
ieguva 500 latus, kas ļāva iegādā-
ti es pašas nepieciešamākās lietas: 
krāsas, spuldzes, paklāju un spē-
les. Savukārt dāvanā no organi-
zācijas “Glābiet bērnus!” centriņš 
saņēma divus datorus. Tie vēl aiz-
vien atrodas “Mājās”, un bērni tos 
izmanto.  

Centriņš bērnudārza “Kurze-

mīte” izremontētajās telpās sa-
vas durvis bērniem un ciemiņiem 
vēra 2004. gada 24. septembrī. 
Savukārt 20. decembrī Dundagā 
noti ka biedru sapulce, kurā nolē-
ma dibināt biedrību “Dundagas 
bērnu dienas centrs “Mājas””. Kā 
vēsta protokols, par šo lēmumu 
nobalsojuši visi sapulces dalībnie-
ki: Alfa Auziņa, Tālis Frišenfelds, 
Maruta Šulce, Ina Brauna, Andra 
Ratkeviča un Anita Šulce. 

Biedrība ir īstenojusi dažādus 
projektus. Visus neuzskaitī t, taču 
dažus, manuprāt, spilgtākos, ir 
vērts pieminēt. Viens no ti em ir 

2006. gadā Latvijas Vides aizsar-
dzības fonda atbalstī tais “Bērnu 
vides izglītī bas centrs “Pūka sko-
la””, ko realizēja centra darbinieki 
sadarbībā ar Slīteres Nacionā-
lā parka speciālisti em. Projekta  
mērķis: veidot zaļo dzīvesziņu un 
sirdsgudrību bērnos un jauniešos. 
“Pūka skolā” bija daudz dažādu 
aizraujošu akti vitāšu, viena no 
tām – “Ekspotī cija uz Polu”, kurā 
piedalījās arī, piemēram, Velta 
Skurstene, Latvijas vislabākais 
ēzelīti s I-ā, un Inese Jaunzeme, 
olimpiskā čempione šķēpmešanā. 

(Nobeigums 6. lpp.)
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DOMES ZIŅAS Komiteju un domes sēdes
19.12. plkst. 10.00    DOMES SĒDE

DECEMBRĪ28. novembra domes sēdē 

Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti  pieejami 

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

Biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” paziņojums

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta kon-
kursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attī  stī bai (ELFLA) Latvijas Lauku attī  stī bas programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attī  stī bas stratēģiju” akti vitātēs: 19.2.1. 
“Vietējās ekonomikas sti prināšanas iniciatī vas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana noti ks: no 2019. gada 20. de-
cembra līdz 2020. gada 20. janvārim.

Sludinājuma kopsumma: 369 763,81 EUR.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novads, Ventspils novads un 

Talsu novada Īves, Lubes un Valdgales pagasti .
Projektu  īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projek-

ti em – 2 gadi, pārējiem projekti em – 1 gads no LAD lēmuma pieņemša-
nas par projekta iesnieguma apsti prināšanu.

Rīcība ELFLA1: Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības 
veicināšana

Mērķis: Veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdar-
bību laukos

Apbalsta 
lielums  369 763,81 EUR 

Atbilstošā 
MK noteikumu 
Nr.590 5. pun-
ktā minētā 
darbība 

Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo 
produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai 
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to reali-
zēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek 
realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu 
ieviešanai.

Darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
Rīcības 
apraksts 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņē-
mumu veidošanos un esošo darbības uzlabošanu un 
paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. 
Atbalsts esošiem mājražotājiem un jauniem darbības 
uzsākšanai. Ieguldījumu atbalsts paredzēts būvniecībā, 
iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attie-
cībām saistītām izmaksām un personāla kvalifi kācijas 
paaugstināšanā. Vietējās lauksaimniecības produkcijas 
realizācijas vietu izveide iespējama arī republikas nozī-
mes pilsētās, izņemot Rīgu.

Maksimālā 
attiecināmo 
izmaksu 
summa vienam 
projektam

50 000 EUR,
100 000 EUR – infrastruktūras projektiem, ja iegul-

dījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecinā-
mo izmaksu summas.

Maksimālā at-
balsta intensi-
tāte

70%,
80% – kopprojektiem.

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. ga-
dam var iepazīti es biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā 
Dundagā, Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas tel-
pās), vai Ventspilī, Kuldīgas iela 3 (Ventspils novada pašvaldības Attī  stī -
bas nodaļā).

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

Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pie-
teikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktpersonas: koordinatore Gunta Abaja – tālrunis 29172814, 
zba@dundaga.lv, konsultante Evita Roģe – tālrunis 29295234, 
evita.roge@ventspilsnd.lv.

Biedrības “Ziemeļkurzemes 

biznesa asociācija” koordinatore 

Gunta Abaja

v Nolēma līdz 2019. gada bei-
gām ierīkot apkuri ar “Jotul” ti pa 
krāsni  pašvaldības ēkā – tautas 
namā Pils ielā 9. 

v Nolēma līdz 2019. gada bei-
gām ierīkot apkures sistēmu paš-
valdības ēkā Bānīša ielā 4.

v Piešķīra SIA “Dundagas ve-
selības centrs” papildus nepiecie-
šamo fi nansējumu 1585 eiro kva-
litatī vas ilgstošās sociālās aprūpes 
nodrošināšanai un vienreizēju do-
tāciju 6270 eiro nodokļu parādu 
nomaksai. 

v Nolēma iznomāt pašvaldī-
bai piederošu nomas objektu – 
nedzīvojamās telpas Nr. 13, 14, 15 
Pils ielā 14 par nosacīto cenu 1,57 
eiro/m², neieskaitot PVN. Pieņē-
ma noteikumus “Par Dundagas 
novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma Pils ielā 14, Dundagā, 
Dundagas pagastā, Dundagas no-
vadā, atsevišķu telpu nomas ti esī-
bu izsoli”.

v Noteica nomas maksu Dun-
dagas novada centrālās bibliotē-
kas telpām, Talsu ielā 7 un zālei 
Vīdales bibliotēkā. 

v Piešķīra papildu fi nansē-
jumu Dundagas Mākslas un mū-
zikas skolai 2159 eiro darbinieka 
atlaišanas pabalstam. Nolēma 
ņemt vērā pie 2019. gada budžeta 
grozījumiem, pārskatot iekšējos 
iestādes fi nanšu līdzekļus.

v Veica  grozījumus Dundagas 
vidusskolas budžetā, lai iegādātos 
kopētāju “Konica Minolta bh 227” 
par 1452 eiro.

v Nolēma apmaksāt 18. no-
vembra svētku koncerta dalībnie-
ku ēdināšanu Mazirbē 744 eiro 
apmērā.

v Apsti prināja dzīvokļa īpašu-
ma “Skolotāju māja 2” – 2 izsoles 
rezultātus par pirkuma maksu 
8010 eiro un nekustamā īpašuma 
“Upes iela 4” par 42 205 eiro. 

v Nolēma muti skā izsolē atsa-
vināt nekustamo īpašumu “Jaun-
tūļi” par nosacīto cenu 6130 eiro 
un nekustamo īpašumu “Liepu 
iela 5” par 3170 eiro. 

v Izveidoja XII Latvijas skolu 
jaunatnes Dziesmu un deju svēt-
ku Dundagas novada Rīcības ko-
miteju. 

v Veica grozījumus Starpin-
sti tucionālās sadarbības komisijas 
darbā ar ģimenēm nolikumā.

v Apsti prināja grozījumus 
Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolas nolikumā.

v Apsti prināja Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas “Attī  s-
tī bas plānu 2019.–2021. gadam”.

v Grozīja Dundagas novada 
domes 2019. gada 25. janvāra 
lēmumu Nr.21 “Par Dundagas no-
vada pašvaldības amatu klasifi kā-
cijas katalogu”.

v Anulēja ziņas par personas 
deklarēto dzīvesvietas adresi.

v Reģistrēja personu palīdzī-
bas sniegšanas reģistrā “Pašval-
dībai piederošās vai tās nomātās 
dzīvojamās telpas maiņas re-
ģistrs”.

v Atbalstī ja projekta “Kolkas 
Lībiešu saieta nama pastāvīgās 
ekspozīcijas mākslinieciskās kon-
cepcijas izstrāde un realizācija” 
ieceri. 

v Pilnvaroja pašvaldības iz-
pilddirektoru pieņemt lēmumus 
par nekustamo īpašumu sada-
līšanu atsevišķos īpašumos bez 
zemes ierīcības projekta izstrādes 
un zemes ierīcības projekta uzsāk-
šanas noraidīšanu.

v Nodeva nomai nekusta-
mo īpašumu “Ievlejas 55”, kas 
sastāv no 0,06 ha lielas zemes 
vienības, un pagarināja personai 
zeme s nomas līgumu uz laiku līdz 
3.07.2030., un nekustamo īpašu-
mu “Ievlejas 34”, kas sastāv no 
0,06 ha lielas zemes vienības, un 
pagarināja zemes nomas līgumu 
uz laiku līdz 27.11.2029.

v Noteica nekustamajiem 
īpašumiem “Zītari” dzīvoklim Nr.4 
un “Vīdales 8” dzīvoklim Nr.2 sta-
tusu – “speciālistam izīrējamā dzī-
vojamā telpa” un personām paga-
rināja īres ti esību līgumu uz laiku 
līdz 27.11.2022.

v Ievēlēja  deputāti  Zani Tāl-
bergu Attī  stī bas un plānošanas 
komitejas sastāvā, izdarot grozī-
jumus Dundagas novada domes 
2017. gada 30. jūnija lēmumā 
Nr.133 “Par pastāvīgo komiteju 
sastāvu”.

v Apsti prināja ziedojuma at-
likumu 2 592,63 eiro mērķti ecīgu 

izlietojumu – brīvā laika atribūta 
iegādei un uzstādīšanai Kolkā. 

v Izslēdza no Trauksmes cēlē-
ju ziņojumu izvērtēšanas komisi-
jas sastāva Jāni Langzamu.

v Atlika Dundagas novada do-
mes 26.09.2019. lēmuma Nr.241 
“Par neapbūvēta pašvaldības ze-
mesgabala nomas maksas aprē-
ķināšanas kārtī bu” atcelšanu un 
izskatī šanu uz Attī  stī bas un plāno-
šanas komitejas sēdi 2019. gada 
decembrī.

v Atbalstī ja uzņēmuma SIA 
“LEGIT” ieceri reģistrēt juridis-
ko adresi nekustamajā īpašumā 
“Maz irbes speciālā internātskola”.

v Atcēla Sociālā dienesta lē-
mumu “Par pabalstu daudzbēr-
nu ģimenei” un piešķīra pabalstu 
ēdināšanas izdevumu segšanai PII 
“Kurzemīte” daudzbērnu ģimenes 
bērniem.

v Nolēma izveidot Kolkas 
pagasta pārvaldes struktūrvienī-
bā “Saimnieciskā daļa” sētnieka 
amata vietu.

v Nolēma iesniegt projek-
ta pieteikumu Lauku attī  stī bas 
programmas 2014.–2020. gadam 
investī ciju pasākumā “Pakalpoju-
mi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” pašvaldības grants ceļa 
“Kubele–Sti rniņi” 1,313 km pos-
ma pārbūvei un nodrošināt priekš-
fi nansējumu līdz 101 886,84 eiro, 
tai skaitā pašvaldības līdzfi nansē-
jumu 13 775,35 eiro.

v Apsti prināja Kolkas tautas 
nama vadītāju Ilonu Onzuli par 
Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja 
pienākumu izpildītāju un akcep-
tēja grāmatvedei kasierei Evai 
Frišenfeldei uzlikto papildu darbu 
– daļēju Kolkas pagasta pārvaldes 
vadītāja pienākumu veikšanu uz 
laiku līdz 30.12.2019.

v Apsti prināja domes priekš-
sēdētāja rīkojumu “Par komandē-
jumu A. Grīvānei”.

Sabiedrisko atti  ecību 
speciāliste

Linda Pavlovska-Dišlere

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS 

Dundagas novada pašvaldības pateicība
6. decembrī Talsos noti ka Valsts policijas 

101. gadadienai veltī ts svinīgs pasākums, kurā ti ka 
godināti  labākie Talsu policijas iecirkņa darbinieki. 

Godināšanā piedalījās arī mūsu novada domes 
priekšsēdētājs Aldis Felts un  pasniedza Dundagas 
novada pašvaldības pateicību “Par veiksmīgu sa-
darbību policijas uzdevumu realizēšanā un perso-
nisko atdevi Dundagas novada iedzīvotāju drošības 
labā”, kuru  pēc Pašvaldības policijas struktūrvie-
nības vadītāja Jāņa Skujiņa ierosinājuma Apbalvo-
jumu komisija lēma piešķirt Mārcim Pētersonam, 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu 
iecirkņa priekšniekam, kurš 2019. gada rudenī spē-

ja operatī vi noorganizēt Talsu iecirkņa kolektī vu 
mūsu novada Vīdales ciema iedzīvotāja meklēšanā, 
kurš bija apmaldījies un pazudis Slīteres Nacionālā 
dabas parka teritorijā – mežā. Pašvaldības policijas 
inspektoru un Talsu iecirkņa policistu meklēšana 
kopīgiem spēkiem vainagojās pozi tī vi – cilvēks pēc 
diennakts pazušanas mežā ti ka atrasts dzīvs. Šāds 
pozitī vs rezultāts bija, ti kai pateicoti es šādai veik-
smīgai policistu sadarbībai un Valsts policijas Kur-
zemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieka 
Mārča Pētersona operatī vajai rīcībai.

Sabiedrisko atti  ecību speciāliste 
Linda Pavlovska-Dišlere
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“Es dzīvoju priecīgi”

KOPĒJAIS IEDZĪVOTĀJU SKAITS PA VECUMA GRUPĀM
Vecuma 
grupas

2000 2011 2016 2017 2018 2019

Kopā 5 355 4 228 3 970 3 854 3 740 3 637
0–6 416 269 257 262 264 241
7–14 761 316 292 286 273 284
15–24 744 692 510 440 402 360
25–34 698 396 551 549 527 512
35–44 730 580 426 381 367 360
45–54 598 616 579 592 584 546
55–64 619 509 509 510 500 533

≥65 789 850 846 834 823 801

VĪRIEŠU SKAITS PA DAŽĀDĀM VECUMA GRUPĀM
Vecuma 
grupas

2000 2011 2016 2017 2018 2019

Kopā 2 606 2 055 1 908 1 844 1 784 1 736
0–6 231 142 135 129 128 112
7–14 402 173 151 149 140 150
15–24 391 376 282 243 216 194
25–34 367 231 304 293 286 276
35–44 381 290 222 213 215 208
45–54 299 311 288 295 287 264
55–64 283 247 239 238 235 257

≥65 252 285 287 284 277 275

SIEVIEŠU SKAITS PA DAŽĀDĀM VECUMA GRUPĀM
Vecuma 
grupas

2000 2011 2016 2017 2018 2019

Kopā 2 749 2 173 2 062 2 010 1 956 1 901
0–6 185 127 122 133 136 129
7–14 359 143 141 137 133 134
15–24 353 316 228 197 186 166
25–34 331 165 247 256 241 236
35–44 349 290 204 168 152 152
45–54 299 305 291 297 297 282
55–64 336 262 270 272 265 276

≥65 537 565 559 550 546 526

Informācijas avots: Centrālās statistikas pārvaldes datu bāze

Dundagas novada iedzīvotāju skaits

30. novembrī Rīgā, kinoteātrī 
“K.Suns” noti ka fi lmas  “Es dzīvo-
ju priecīgi” par mūsu novadnieku 
– dzejnieku un rakstnieku Arnol-
du Auziņu – pirmizrāde. 

Filmas galveno varoni un ra-
došo komandu bija ieradušies 
sveikt Arnolda Auziņa laikabied-

ri, viņa talanta cienītāji, kā arī 
filmas atbalstītāji. Sveicēju vidū 
bija arī mūsu novada domes 
priekšsēdētājs Aldis Felts. Kā 
pēc filmas noskatīšanās atzina 
skatītāji, par tik ilgus gadus pa-
zītu cilvēku filmas gaitā uzzināts 
daudz kas jauns. 

Filma ti ks demonstrēta arī ci-
tās Latvijas pilsētās. 

G aidīsim Arnoldu Auziņu un 
fi lmas režisori Ingu Nesteri Dun-
dagā 2020. gada 8. martā plkst. 
13.00.

Sabiedrisko atti  ecību speciāliste
Linda Pavlovska-Dišlere 

Projekts “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu 
attī  stī ba Dundagā, II kārta”

Atbilstoši 2018. gada 31. jūlijā ar SIA “Ostas celtnieks” noslēgto 
līgumu par būvdarbiem Dundagā ir pabeigti kanalizācijas un ūdens-
vada izbūves darbi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansē-
tajā projektā Nr.5.3.1.0/17/I/028 “Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Dundagā, II kārta.”

Atbilstoši līgumam Priedaines, Dakterlejas, Uzvaras, 1905. gada, 
Vīdales un Raiņa ielā ir izbūvēti kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu 
3692,60 m, t.sk. kanalizācijas spiedvads ar kopējo garumu 1087,55 
m. Paralēli Priedaines ielā ir izbūvēti arī ūdensapgādes tīkli ar kopējo 
garumu 1194,88 m.

Nākamā gada pavasarī veiks ielu segumu atjaunošanu un teritori-
jas labiekārtošanu zonās, kur minētos darbus klimatisko apstākļu dēļ 
šogad nebija iespējams veikt.

Mērķis ir attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sis-
tēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 
vienlaikus uzlabojot vides kvalitāti un nodrošinot iedzīvotājus ar 
normatīvu prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni. Projektā izbūvēs jau-
nu 3,19 km garu kanalizācijas tīklu, jaunu 0,81 km garu kanalizāci-
jas spiedvadu, trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un jaunu 1,1 
km garu ūdensvada tīklu, nodrošinot, ka izbūvētajam kanalizācijas 
tīklam varēs pieslēgties 208 iedzīvotāji, bet ūdensvada tīklam – 64 
iedzīvotāji.

SIA “Ziemeļkurzeme” valdes loceklis
 Andrejs Bāliņš

5. decembrī 31 lauku 
tūrisma uzņēmums saņēma 
vides kvalitātes zīmi “Za-
ļais sertifikāts”, tostarp arī 
Dundagas novada brīvdienu 
māja, kempings “Ūši”,  brīv-
dienu māja un kempings 
“Pītagi” un viesu nams “Pū-
poli”. Apsveicam!

”Zaļais sertifikāts” ir nacionālas nozīmes lauku tūrisma uz-
ņēmumu ekosertifikācijas jeb vides kvalitātes zīme, ko 1999. 
gadā ieviesa Latvijas Lauku tūrisma asociācija “ Lauku ceļotājs”. 
Sertifikāts norāda, ka tiek saimniekots, saudzējot apkārtējo 
vidi, taupot dabas resursus, saglabājot ainavas un bioloģisko 
daudzveidību un ievērojot vietējās tradīcijas. Latvijā ir 77 lauku 
tūrisma uzņēmumi, kas saņēmuši “Zaļo sertifikātu” pirmo reizi 
vai pagarinājuši tā darbību un atpazīstami pēc zīmola nosau-
kuma “Zaļās brīvdienas”. Sertifikātu Vides aizsardzības un re-
ģionālas attīstības ministrijā pasniedza ministrs Juris Pūce, klāt-
esot “Zaļā sertifikāta” komisijai.

“Ūši” ir viena no pirmajām mājvietām Kolkā, pašā jūras 
krastā netālu no Kolkasraga. Jūras un priežu smaržas piesātināts 
gaiss, savdabīga vietas identitāte. Sadarbojas ar Slīteres Nacio-
nālo parku, kempingā izveidota jauna atpūtas vieta, demonstrē 
Ziemeļkurzemes tradicionālā ēdiena – sklandraušu – gatavoša-
nas procesu.

Košraga “Pītagi” atrodas pašā Slīteres Nacionālā parka sirdī. 
Saimniecībā šķiro atkritumus, saimnieki organizē jūras krasta 
sakopšanas talkas. 

Dundagas “Pūpoli” rūpējas, lai viesi uzturētu labu fizisko 
formu, iegādāti jauni velosipēdi, atjaunota koka lapene. Veik-
ti arī energoefektivitātes uzlabojumi – nomainītas LED lampas, 
uzstādīti kustību sensori.

Izraksts no tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” 
preses ziņas 4.12.2019.

Detalizēta informācija: 
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/975
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Kolkas pamatskola, bērnudārza ēka
14. Vecākās grupiņas vienas (no trim) telpu remonts (grupa) – renovēta 

telpa, kas atbilst mūsdienīgam mācību procesam  
11 470 EUR

15. Āra nojumes remonts (2) – tek jumts, bojāts grīdas segums 500 EUR
16. Šefpavāra kabineta vienas sienas remonts Kolkas pirmsskolas ēkā 300 EUR
KOPĀ 12 270 EUR

Dundagas Mākslas un mūzikas skola
17. Skolas simbolikas izveide 500  EUR
18. Mūzikas instrumentu iegāde 5000 EUR
KOPĀ 5 500 EUR

Dundagas centrālā bibliotēka
19. Bērnu abonementā 5 plaukti. Nodrošināta krājuma izvietojamība 

atbilstoši grāmatu izmēriem un apjomam Dundagas bibliotēkā 
1 800 EUR

Saimnieciskais dienests Dundagā
20. Telpu pārbūve Bānīša ielā 4, Dundagā (Sociālā dienesta darba 

nodrošināšana); siltumtrases izveidošana posmā no Dundagas 
vidusskolas katlumājas līdz Bānīša ielai 4

24 146 EUR

21. Apkures sistēmas ierīkošana ēkā Bānīša ielā 4, Dundagā 22 940 EUR
22. Ielu apgaismojums Dakterlejas ielā 7766 EUR
23. Ielu apgaismojums Dinsberga ielā 6999 EUR
24. Materiālu iegāde kabeļa un pamatņu ierīkošanai Talsu, Vīdales un 

Slīteres ielās
9 200 EUR

25. Sāls – smilts kaisītājs/birdinātājs 2 420 EUR
26. Kabineta remonts Pils ielā 5–1 saskaņā ar tāmi 1900 EUR
27. Jauna lieveņa izbūve Pils ielā 5–1 5 565 EUR
KOPĀ 80 936 EUR

Kolkas pagasta pārvalde
28. "Zītaru" ēkas jumta seguma maiņas projekta izstrāde 2541,00 EUR
29. "Zītaru" ēkas logu (28 gab.) nomaiņa 7870,68 EUR
KOPĀ 10 411,68 EUR

Dundagas veselības centrs
30. Telpu remonts 2. stāvā, Dundagas veselības centrā 8022 EUR
Projekti
31. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu izstrādei – ne-

viens pārstāvis nav pieteicis savu dalību ēkas siltināšanas projekta 
izstrādei

4 000 EUR

32. Līdzfi nansējums vietējiem iniciatīvas projektiem, saskaņā ar noliku-
mu "Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem": - Kolkas Jūras Zvaigznes 
Dievmātes Romas katoļu draudze – Kolkas katoļu baznīcas guļbūves 
ēkas saglabāšana – koksnes profi laktiska apstrāde pret bojājumiem, 
- biedrība "Visvīdale" – jauna vides objekta izgatavošana un iepriek-
šējos projektos izveidoto atjaunošana Vīdalē, - biedrība "Randalist" 
– būves "Saimniecības ēka – muzejs" telpu vizuālā tēla uzlabošana, 
- biedrība "Dundangas Sendienas" – publiska atpūtas un maltītes ie-
turēšana dabā, vietas iekārtošana dārzkopības sabiedrības "Ievlejas" 
teritorijā Dundagā (2. kārta).

546,92 EUR
589,80 EUR
924,45 EUR
987,18 EUR

KOPĀ 3048,35 EUR
SPECIĀLAIS BUDŽETS
1.

2.

Āra tualetes uzstādīšana pie tautas nama Dundagā (fi nansējums no 
Dabas resursu nodokļa ieņēmumiem)
Sadzīves kanalizācijas darbi (tvertnes iegāde, transportēšana, uzstā-
dīšana) ”Zītaru” ēkā Kolkā

9999 EUR

5189 EUR

Pārskatu sagatavoja pašvaldības fi nansiste Inga Ralle

2019. gadā atsavinātie un iznomātie Dundagas novada pašvaldības nekustamie 
īpašumi

Likuma "Par pašvaldībām" 21. pantā noteikts, ka pašvaldības dome var noteikt kārtību, 
kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī lemt par pašvaldības nekustamā 
īpašuma atsavināšanu. Ja nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju pil-
dīšanai un tas nav iznomāts, pašvaldības dome var lemt par tā atsavināšanu. Šobrīd ir un tiek 
atsavināti pašvaldības funkciju nodrošināšanai nevajadzīgi īpašumi, kuri pašvaldībai rada ne-
pamatotas izmaksas. Vairākos gadījumos atsavinātie īpašumi tiek iesaistīti uzņēmējdarbības 
attīstībā. Pašvaldība ļoti pozitīvi vērtē arī iedzīvotāju vēlmi iegādāties nekustamos īpašumus, 
kas veicina to stāvokļu uzlabošanu un sakopšanu. Finanšu līdzekļi, kas tiek iegūti no nekus-
tamā īpašuma atsavināšanas, tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā un, pamatojoties uz domes 
lēmumiem ieguldīti pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības īpašumu sakārtošanai un 
attīstībai nepieciešamajām rīcībām. 

Savukārt pašvaldības nekustamo īpašumu nomas izsoles notiek atbilstoši pašvaldībā ie-
sniegtajiem potenciālo nomnieku pieprasījumiem. Nekustamo īpašumu iznomāšanai nepiecie-
šams veikt darbības, kas ir saistītas ar fi nanšu līdzekļu izlietojumu, tāpēc tikai pēc pašvaldībā 
reģistrēta  pieprasījuma tiek virzīts jautājums par īpašuma iznomāšanu. Līdz šim visi pašvaldībā 
iesniegtie pieprasījumi ir izskatīti un iznomāti. Diemžēl ir vairāki objekti, kuru noma vai pārdošana 
ir izsludināta vairākkārt un nomnieki vai pircēji nav pieteikušies.

2019. gada iznomātie un atsavinātie objekti
Izsoles 
datums

Objekta at-
savināšanas/
iznomāšanas 
paņēmiens

Iznomājamais/atsavināmais 
objekts

NĪ pārdošana 
vai noma

 Objekta 
atsavināša-
nas/izno-
māšanas 
ieguvējs

Nosolītā cena

11.11.2019. mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums           
"Skolotāju māja 2" dz.2  
pirmā izsole

NĪ pārdošana fi ziska 
persona

8010,00 EUR

mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums           
"Skolotāju māja 2" dz.15  
sestā izsole

NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums           
"Skolotāju māja 2" dz.18  
pirmā izsole

NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

rakstiska 
izsole

NĪ "Upes iela 4"                           
trešā izsole

NĪ pārdošana juridiska 
persona

42205,00 EUR

IEDZĪVOTĀJIEM AKTUĀLIE JAUTĀJUMI
Paldies visiem mūsu novada iedzīvotājiem, kurus interesē mūsu pašvaldībā notiekošais. 

Mums ir svarīgs jūsu viedoklis! 
v  Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai Dundagas novada pašvaldības mājaslapā ir izveidota sa-

daļa https://www.dundaga.lv/lv/pasvaldiba/uzdot-jautajumu/, kur jebkurš var uzdot savu jautājumu, kā 
arī izteikt viedokli par pašvaldībā notiekošo. Pašvaldība neatbild uz jautājumiem, kas ir pret ētikas nor-
mām, satur rupjības, cieņu vai godu aizskarošus izteikumus, draudus, seksuāli orientētus izteikumus, 
aicinājumu uz vardarbību un diskriminējošus izteicienus. Papildus tam pašvaldība organizē aptaujas, 
kur interneta vidē var izteikt priekšlikumus un viedokļus. Ņemot vērā iedzīvotāju aktivitāti un interesi,  
turpmāk, veidojot aptaujas, anketas drukātā veidā būs pieejamas arī pašvaldības iestādēs. 

v Dundagas novada domes deputāti un pašvaldībā strādājošie dažādu nozaru speciālisti, ie-
vērojot un atsaucoties uz iedzīvotāju vēlmi tikties, lai apspriestu aktualitātes saistībā ar pašvaldības 
darbu, tās funkciju nodrošināšanu, uzlabošanu, budžeta līdzekļu sadalījumu un citiem interesējo-
šiem jautājumiem, pēc 2020. gada pašvaldības budžeta apstiprināšanas plāno tikties ar iedzīvotā-
jiem. Lai šī tikšanās būtu ar saistošu saturu, kā arī produktīva un konstruktīva visām iesaistītajām 
pusēm, tiek domāts par sapulces formātu.

Dundagas novada attīstības plānošana, gaidāmās teritoriālās reformas ietekme un pa-
veiktais 2019. gadā.

Dundagas novadam atbilstoši pastāvošai likumdošanai ir izstrādāti šādi attīstības plānošanas 
dokumenti:

v Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija, 2014.–2030. gads (turpmāk – IAS);
v Dundagas novada attīstības programma, 2014.–2020. gads (turpmāk – AP);
v teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi.
IAS paredz dokumentu uzraudzības procesu, kas īstenojams ik gadu, vērtējot novada teritorijas 

attīstības rādītājus. Jāatzīst, ka darbu steigā tas līdz šim nav darīts, taču jau nākošā gada pirmajā 
pusē pašvaldība iepazīstinās iedzīvotājus ar jaunākajiem datiem un attīstības tendencēm. Tas pats 
sakāms par AP uzraudzības sistēmas procesu. Ir izveidota Attīstības uzraudzības komisija, kuras 
sastāvā ir iekļauti novada domes pārstāvji, attīstības un plānošanas nodaļas pārstāvis, kā arī uzņē-
mēji, aktīvākie sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Darbu noslēdzot, tiks secināts, vai ir nepieciešami 
jauni vidējā termiņa mērķi un/vai rīcību priekšlikumi, norādot to sasaisti ar IAS noteiktajiem ilgtermi-
ņa attīstības mērķiem. Pašlaik notiek jauna Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrāde, kur būs 
detalizēts iepriekšējā plānošanas dokumenta izvērtējums. 

Dundagas novada fi nanšu plānošana notiek ciešā sasaistē ar attīstības plānošanas dokumentiem. 
Izvērtējot ieplānotos un paveiktos darbus, tiek izvirzītas citas, iespējams, jaunas, ilgtermiņā novadam 
svarīgas un nepieciešamas prioritātes rīcībās. Īstenojamo projektu virzība lielā mērā ir pakārtota valstī 
izsludinātajiem projektu konkursiem, kur pašvaldība var iegūt ES atbalstu savu uzstādīto mērķu sa-
sniegšanai. 2020. gadā īstenosim projektus, plānosim un veiksim darbus atbilstoši Dundagas novada 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam sastāvā esošajai mērķu un rīcību sasaistei. Šobrīd valstī tiek 
plānota administratīvi teritoriālā reforma. Tās gaisotnē valdība kopš pagājušā gada īsteno pašvaldību 
kreditēšanas sistēmu, kura pašvaldībām kavē lielāku attīstības projektu īstenošanu. Pašreiz mums būtu 
svarīgi ar ierobežotiem līdzekļiem nodrošināt pamatlietas – izglītību, sociālos jautājumus, infrastruktūras 
un vides sakārtošanu. Līdz teritoriālai reformai turpināsim darbu esošo projektu īstenošanā, kā arī izvēr-
tēsim iespējas piedalīties jaunos projektu konkursos, lai veiktu darbus, kas kā prioritāri izvirzīti novada 
attīstības programmā. Paredzams, ka par vērienīgu attīstību lems citi pēc reformas.

Pašlaik tiek īstenoti vairāki projekti, kas atbalstu guvuši dažādos projektu konkursos. Tā, pie-
mēram, notiek vērienīgi rekonstrukcijas darbi Dundagas pilī. Lai sakārtotu pašvaldības infrastruk-
tūru, notiek pašvaldības autoceļa "Mazās darbnīcas–Būdeni" posma 3,3 km pārbūve un iesniegts 
vērtēšanai projekta pieteikums pašvaldības grants ceļa "Kubele–Stirniņi" 1,313 km posma pārbū-
vei. Turpinās Kalna dārza tiltiņa būvniecības īstenošana, sākta gatavošanās projekta iesniegšanai 
multifunkcionālās velotrases izveidošanai Dundagā, kā arī plānots projekts "Kolkas Lībiešu saieta 
nama pastāvīgās ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un realizācija". 

Šogad ir īstenoti četri vietējo iniciatīvu projekti, kur atbalsts atbilstoši attīstības programmā no-
teiktajām rīcībām sniegts pašvaldības teritorijā reģistrētajām biedrībām:

v "Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze" īstenojusi projektu "Kolkas kato-
ļu baznīcas guļbūves ēkas saglabāšana";

v biedrība "Visvīdale" – projektu "Jaunu vides objektu izveidošana un iepriekšējos projektos 
izveidoto atjaunošana Vīdalē";

v biedrība "Randalist" – projektu "Mazirbes speciālās skolas sastāvā esošās būves "Saimnie-
cības ēka – muzejs" telpu vizuālā tēla uzlabošana";

v biedrība "Dundangas Sendienas" – projektu "Publiska atpūtas un maltītes ieturēšanas dabā 
vietas labiekārtošana dārzkopības sabiedrības "Ievlejas" teritorijā Dundagā (2. kārta)".

Tiek organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profi laksei, 
kā arī sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu tiek īstenots sociālais projekts "Kurzeme visiem".  

2019. gada paveiktie darbi un realizētās rīcības.
PII "Kurzemīte", Talsu iela 7, Dundaga
1. Jaunas grupiņas izveide PII "Kurzemīte", Dundagā 42 807 EUR
2. Jauna inventāra iegāde  (galdi, krēsli, gultas, drēbju skapīši, mīkstais 

inventārs, žalūzijas)
5 014 EUR

3. Žogs pie PII "Kurzemīte", Dundagā 4 300 EUR
KOPĀ 52 121 EUR

Dundagas vidusskola, Talsu iela 18, Dundaga
4. Sporta zāles grīdas remonts 6 245 EUR
5. Mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas ierīkošana ķīmijas kabi-

netā
2 945 EUR

6. Gaiteņa kreisās puses remonts 1.st. 11 853 EUR
7. Kartupeļu mizojamā mašīna Dundagas vidusskolas ēdināšanas blokam 1 508 EUR
KOPĀ 22 551 EUR

Dundagas vidusskola, Saules iela 8, Dundaga
8. Klases remonts mazās skolas ēkā 10 347 EUR
9. Telpu pārbūve mazās skolas ēkā, skolotāju istabas un kabineta ierīkoša-

nai (starpsienas izbūve)
2180 EUR

10. Biedrības "Māja" telpu remonts – pielāgošana mazās skolas ēkā 20 222  EUR
KOPĀ 32 749 EUR

Kolkas pamatskola, skolas ēka
11. Jumta bojāto vietu remonts  3 000 EUR
12. Lietus ūdens sistēmas nomaiņa, cokola remonts 14 657 EUR
13. Ugunsdrošības evakuācijas izejas durvju nomaiņa atbilstoši prasībām 

Kolkas pamatskolas ēkā
750 EUR

KOPĀ 18 407 EUR
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mutiska 
izsole

NĪ "Dārza iela 4"                       
septītā izsole

NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums                   
"Vectūļi" dz.4                                
sestā izsole

NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

14.10.2019. mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums              
"Lauciņi" 1-2

NĪ pārdošana fi ziska 
persona

1280,00  EUR

mutiska 
izsole

 Dzīvokļa īpašums            
"Lauciņi" 1-5

NĪ pārdošana fi ziska 
persona

1370,00 EUR

mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums               
"Lauciņi" 1-6

NĪ pārdošana fi ziska 
persona

2230,00 EUR

mutiska 
izsole

 Dzīvokļa īpašums               
"Lauciņi" 1-8

NĪ pārdošana fi ziska 
persona

1770,00 EUR

mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums               
"Lauciņi" 1-10

NĪ pārdošana fi ziska 
persona

1630,00 EUR

mutiska 
izsole

 Dzīvokļa īpašums                 
"Lauciņi" 1-11

NĪ pārdošana fi ziska 
persona

1410,00 EUR

mutiska 
izsole

 Dzīvokļa īpašums                  
"Lauciņi" 1-13

NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

mutiska 
izsole

 Dzīvokļa īpašums              
"Niedolas"–2

NĪ pārdošana fi ziska 
persona

1160,00 EUR

rakstiska 
izsole

NĪ "Vecpeļauši" NĪ nomas 
tiesību izsole

juridiska 
persona

500,00 EUR/gadā 
neieskaitot PVN 21%

27.09.2019. mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums  
"Skolotāju māja 2" dz.15,  
piektā izsole

NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

rakstiska 
izsole

NĪ "Upes iela 4", otrā izsole NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

rakstiska 
izsole

NĪ "Upes iela 5", 
trešā izsole

NĪ pārdošana fi ziska 
persona

3706,00 EUR

mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums                    
"Skolotāju māja 2" dz.1,               
trešā izsole

NĪ pārdošana fi ziska 
persona

8880,00 EUR

16.08.2019. mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums  "Skolo-
tāju māja 2" dz.15,  ceturtā 
izsole

NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

mutiska 
izsole

NĪ "Ievlejas 85" izsole NĪ pārdošana fi ziska 
persona

1030,00 EUR

mutiska 
izsole

NĪ "Ievlejas 86" izsole NĪ pārdošana fi ziska 
persona

1000,00 EUR

mutiska 
izsole

NĪ "Zvērēni" izsole NĪ pārdošana fi ziska 
persona

3020,00 EUR

rakstiska 
izsole

NĪ "Upes iela 4" pirmā 
izsole

NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

rakstiska 
izsole

NĪ "Upes iela 5" otrā izsole NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

rakstiska 
izsole

NĪ "Ozolvalki" Medību tiesību 
nomas izsole

juridiska 
persona

0,50 EUR/ha gadā

01.08.2019. rakstiska 
izsole

NĪ "Mazirbes speciālā inter-
nātskola" 1.daļas noma

NĪ nomas 
tiesību izsole

juridiska 
persona 

970,00 EUR/mēne-
sī, neieskaitot PVN

rakstiska 
izsole

NĪ "Mazirbes speciālā 
internātskola" 2.daļas 
noma

NĪ nomas 
tiesību izsole

juridiska 
persona

25,00 EUR/mēnesī, 
neieskaitot PVN

rakstiska 
izsole

NĪ "Mazirbes speciālā inter-
nātskola" 3.daļas noma

NĪ nomas 
tiesību izsole

juridiska 
persona

50,00 EUR/mēnesī, 
neieskaitot PVN

rakstiska 
izsole

NĪ "Mazirbes speciālā inter-
nātskola" 4.daļas noma

NĪ nomas 
tiesību izsole

juridiska 
persona

20,00 EUR/mēnesī, 
neieskaitot PVN

mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums                   
"Vectūļi" dz.4, piektā izsole

NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

08.07.2019. mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums                    
"Skolotāju māja 2" dz.1,                   
otrā izsole

NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums                    
"Skolotāju māja 2" dz.15,     
trešā izsole

NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

mutiska 
izsole

NĪ "Gaviļkalns", ceturtā 
izsole

NĪ pārdošana juridiska 
persona

11 712,00 EUR

mutiska 
izsole

NĪ "Dārza iela 4", sestā 
izsole

NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

10.05.2019. mutiska 
izsole

NĪ "Upes iela 5", pirmā 
izsole

NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

mutiska 
izsole

NĪ "Ievlejas 19" izsole NĪ pārdošana fi ziska 
persona

1070,00 EUR

mutiska 
izsole

NĪ "Gaviļkalns" trešā izsole NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums "Vectūļi" 
dz.4, ceturtā izsole

NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums                   
"Skolotāju māja 2" dz.1,                
pirmā izsole

NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums                  
"Skolotāju māja 2" dz.10,  
pirmā izsole

NĪ pārdošana fi ziska 
persona

8290,00 EUR

mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums                   
"Skolotāju māja 2" dz.11,  
pirmā izsole

NĪ pārdošana fi ziska 
persona

5870,00 EUR

mutiska 
izsole

Dzīvokļa īpašums                   
"Skolotāju māja 2" dz.15,               
otrā izsole

NĪ pārdošana  nav pieteicies 
neviens dalībnieks

rakstiska 
izsole

NĪ "Antes"                                    
nomas tiesību izsole

NĪ nomas 
tiesību izsole

juridiska 
persona

110,00 EUR/gadā, 
neieskaitot PVN

Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 2019. gada 
sēdes protokolus pārskatīja Inga Ralle

Kas var apsaimniekot namus Kolkā?
"Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma" 9. pantā teikts, ka par dzīvojamās mājas pārvaldīša-

nu dzīvojamās mājas īpašnieks atbild likumā noteiktajā kārtībā. Citas pārvaldīšanas darbības ir 
saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka 
gribai un maksātspējai. Pie tām pieder ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim 
nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības.

"Dzīvokļa īpašuma likuma" 9. pantā defi nētas dzīvokļa īpašnieka tiesības. Tur teikts, ka dzī-
vokļa īpašniekam attiecībā uz dzīvokļa īpašumu ir pilnīgas varas tiesības, tai skaitā tiesības 
piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā.

Minētajā likumā ir arī defi nēti dzīvokļa īpašnieka pienākumi, kur cita starpā ir noteikts, 
ka dzīvokļa īpašniekam ir pienākums piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā. Dzīvojamās 
mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā – dzīvokļu īpašnieki, pamatojoties uz likumā 
noteiktajā kārtībā pieņemtu īpašnieku lēmumu, pilnvaro vienu personu, kas var būt arī pārvald-
nieks, pakalpojuma līguma noslēgšanai. Pilnvarotā persona slēdz pakalpojuma līgumu visu 
dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā. Ņemot vērā iepriekš minēto, norādām, ka Kolkas dzīvo-
jamo māju īpašniekiem ir jāveic normatīvos aktos noteiktās darbības, lai tiktu izvēlēts namu 
apsaimniekotājs un tas visvairāk atkarīgs no pašiem kolceniekiem, no viņu spējas atrast kopēju 
risinājumu.

Vai pašvaldībai rūp iedzīvotājiem svarīgu pakalpojumu kā bibliotēkas un aptieka 
nodrošināšana Kolkas pagastā?

No pieminētajiem pakalpojumiem pašvaldības funkcijās ietilpst bibliotēka. Pašvaldība ir 
gatava turpināt sadarbību arī ar aptieku. Decembra domes sēdē tiek virzīts lēmumprojekts 
par telpu nomas platību maiņu, lai telpas atbilstu normatīvo aktu noteiktajām prasībām un 
aptieka nezaudētu licenci. Ēkā "Zītari" Kolkā jau uzsākta kanalizācijas notekūdeņu savākšana 
un sakārtošana, lai novērstu ilgstošu notekgrāvju piesārņošanu. Šī problēma netika risināta 
vairāku gadu garumā. Drīzumā tiks izstrādāts jumta atjaunošanas projekts, lai nākamgad to 
varētu realizēt. Šajā gadā ēkā tiks nomainīti visi logi. Par šādu nepieciešamību mutiski lūguši 
ēkas iemītnieki. 

Ar ko šobrīd virzītais "Zītaru" ēkas Kolkā remontu plāns ir labāks par to, kas bija 
apstiprināts iepriekš?

Iepriekšējais plāns bija komplekss ēkas energoefektivitātes uzlabošanas projekts ar pa-
pildus ēkas pārbūvi, līdz ar to ļoti dārgs. Tagad tiek sakārtotas tikai atsevišķas lietas – kana-
lizācija, ēkas logu nomaiņa un izstrādāts projekts jumta seguma maiņai. Izstrādājot projektu, 
kura būvniecības izmaksas ir ļoti dārgas, to iespējamo izpildi varētu gaidīt vairākus gadus, kā 
rezultātā notekgrāvji arī turpmāk tiktu piesārņoti. Arī dzīvokļu īrniekiem un citiem ēkas lietotā-
jiem sagādātu neērtības. Nenomainīta jumta seguma dēļ turpinātos ēkas bojā eja. Pašvaldība 
risina šīs ēkas sakārtošanu atbilstoši fi nanšu iespējām. Tāpat tiks meklēts risinājums apkures 
maiņai.

Kāpēc Dundagas novada priekšsēdētājs neierodas uz iedzīvotāju pieņemšanu Kolkā 
(22.10.2019.)?

Iedzīvotāju pieņemšanas Dundagā un Kolkā nebija aktuālas un pieprasītas līdz šī gada 
septembrim. Iedzīvotāji uz tām nenāca, un pieņemšanas laiki bija publicēti pēc pasenas iner-
ces. Diemžēl 22. oktobrī uz iedzīvotāju pieņemšanu Kolkā priekšsēdētājs neieradās, jo notika 
pārpratums: mājaslapā tika izmainīts pieņemšanas laiks, bet savā laika plānotājā tas netika 
izdarīts. Priekšsēdētājs atvainojas apmeklētājiem par sagādātajām neērtībām. 

Kāpēc Dundagas novada priekšsēdētājs nepiedalās publiskos pasākumos Kolkā, 
piemēram, "Jūras svētkos 2019", nerunājot nemaz par mazāka mēroga publiskiem pa-
sākumiem?

2019. gads ir bijis bagāts ar nozīmīgiem notikumiem un pasākumiem. 
Domes priekšsēdētājs ir centies piedalīties pašvaldībai un iedzīvotājiem svinīgos un no-

zīmīgos dažāda mēroga pasākumos Dundagas novadā un ārpus tā, piemēram, Dundagas 
senioru kluba "Sendienas" un Kolkas "Sarmas" organizētajos pasākumos, mūsu novada izglī-
tības iestāžu – Dundagas vidusskolas, Kolkas pamatskolas, Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolas un PII "Kurzemīte" pasākumos (Zinību diena, Pēdējais zvans, izlaidums u. c.), Skolotāju 
dienai veltītajā pasākumā, novada skolēnu godināšanas pasākumā, sporta aktivitāšu pasāku-
mos (Dundagas novada sporta spēlēs, Pāces kausā "Kalēji – 2019", dažādu sporta veidu sa-
censībās), Lāčplēša dienas pasākumā, Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgajos 
pasākumos Dundagā, Kolkā un Mazirbē, Kolkas Lībiešu saieta nama atklāšanā, Dundagas 
jauktā kora 150 gadu jubilejas pasākumā, piedalījies pasākumā novada uzņēmējām, Latvijas 
pašvaldību pārstāvju rododendru stādīšanā Mežaparkā, fi lmas "Es dzīvoju priecīgi" par mūsu 
novadnieku – dzejnieku un rakstnieku Arnoldu Auziņu – pirmizrādē, Valsts policijas 101. gada-
dienai veltītajā pasākumā Talsos, sveicis mūsu novada iedzīvotājus nozīmīgās jubilejās, kā arī 
piedalījies citos pasākumos.

Aldis Felts: "Man ir tiesības arī uz personīgo dzīvi, šogad Jūras svētku laikā notika ģimenes 
pasākums, kuru jau iepriekš biju plānojis apmeklēt. 2018. gada Jūras svētkos piedalījos, tomēr 
bez pārliecības, ka mana klātbūtne tajos ir nozīmīga. Šogad Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs 
pat nepiezvanīja un neuzaicināja ņemt dalību šajos svētkos, bet par dāsnu atalgojumu nolīga 
Jūras valdnieku, kura "spožums" noteikti aizpildīja manu prombūtni." 

Kadru mainība Dundagas novada pašvaldībā
Kadru mainība ir ierasta parādība katrā Latvijas pašvaldībā. Izteiktāk tā notiek, mainoties 

vadībai. Tā uzstāda jaunus, prasīgākus nosacījumus, kuri darbiniekiem nav ērti. Piemēram, 
ieviesām pašvaldības transporta līdzekļu izmantošanas noteikumus, kuri paredz  elektronisku 
maršrutu uzskaiti visām pašvaldības mašīnām un izslēdz to izmantošanu personīgām vajadzī-
bām, nokļūšanai no darba uz mājām un otrādi. Centāmies panākt, ka darbinieki nostrādā pilnu 
darba dienu, kopējā kalendārā piesaka savas prombūtnes. Tas, protams, tālāk braucošajiem 
spieda pārvērtēt savu personisko komfortu un izmaksas. Bija darbinieki, kurus neapmierināja 
attiecīgā amata nelielais noslogojums un atalgojums, kāds no darbiniekiem darbavietu mainījis 
saistībā ar gaidāmo novada reformu, kāds varbūt saprata, ka netiek galā ar saviem pienāku-
miem, un kādi izvēlējās karjeras izaugsmi. Lai gan darbinieku vidū ir notikusi speciālistu maiņa, 
darbs pašvaldībā nav apstājies. 

Par labu pārvaldību pašvaldībā un amatpersonu (darbinieku) iespējamo visatļautību 
un neprofesionalitāti darba pienākumu veikšanā

Domes priekšsēdētājs un pašvaldības izpilddirektore novembrī piedalījās Valsts darba in-
spekcijas rīkotajā konferencē "Emocionālā vardarbība un konfl ikti darbā – slikti darbiniekiem, 
slikti uzņēmumiem", kurā tika gūtas ļoti vērtīgas atziņas un lielāka izpratne par notiekošo mūsu 
pašvaldībā. Pašvaldībā tiek apzināti iespējamie apmācību kursi un semināri par jautājumiem, 
kas saistīti ar konfl iktu risināšanu darba vidē. Apmācībās tiks aicināti piedalīties ne tikai paš-
valdības darbinieki, bet arī visi Dundagas novada domes deputāti. Tuvākajā laikā tiek domāts 
arī par iekšējā audita sistēmas, iekšējā audita darba organizācijas un iekšējā audita veikšanas 
kārtības ieviešanu mūsu pašvaldībā, kas būtu labs palīgs pašvaldības darbā. Diemžēl jāatzīst, 
ka šāda sistēma mūsu pašvaldībā līdz šim nav bijusi. 

Aldis Felts: "Visatļautības gadījumi pie manis nonāk pieņēmumu, atstāstījumu un ap-
galvojumu formā, bez pierādāmiem faktiem un notikumiem. Šīs situācijas ir subjektīvas, at-
karīgas no tā, kā viena puse izsakās un kā otra puse ieklausās, tās nav iespējams sasaistīt 
ar darbinieka novērtējumu. Pats esmu saskāries ar situācijām, kad lietišķs jautājums tiek 
uztverts kā aizvainojums. Tas ir dabiski, ka vēlamies vērtēt cilvēkus, tomēr profesionali-
tātes vērtējums vienmēr būs šaurs un relatīvs. Ja amatpersonas (darbinieki), manuprāt, 
dara kaut ko nepareizi vai kļūdās, vienmēr prasu skaidrojumus un sniedzu vērtējumu, arī 
disciplināru."

Atbildes uz šobrīd iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem sniedza domes 
priekšsēdētājs Aldis Felts, izpilddirektore Janita Vanda Valtere, 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta Blūma, 
kā arī pašvaldībā strādājošie speciālisti. 

Apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste 
Linda Pavlovska-Dišlere



2019. gada DECEMBRIS6  DUNDADZNIEKS

(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
2010. gadā ar Eiropas Lauk-

saimniecības fonda lauku attī  stī bas 
fi nansējumu un pašvaldības līdzfi -
nansējumu īstenots projekts “Dun-
dagas bērnu dienas centra “Mājas” 
rotaļu un atpūtas telpas vienkāršota 
rekonstrukcija un labiekārtošana”. 
Tajā iegūti e plaukti , rotaļlietu kastes 
uz ritenti ņiem, virtuves skapīti s ar 
leti  un sēžammaisi vēl aizvien kalpo 
centriņa vajadzībām.

Borisa un Ināras Teterovu fonda 
atbalstī tā projekta “Sasiesim kopā 
lielus un mazus!” galvenās sada-
ļas bija jauno māmiņu nodarbības 
un sākumskolas skolēnu piedalī-
šanās “Burtu skolā”, kas noslēdzās 
2016. gada 25. maijā, piedaloti es 
dzejniecei Inesei Zanderei un māks-
liniecei Ūnai Laukmanei. Projekts ir 
beidzies, bet pēc tā savu darbu uz-
sācis un cītī gi turpina jauno māmiņu 
klubiņš, kas ti ekas trešdienas rītos 
centriņā. Dažas no viņām kļuvušas 
arī par “Māju” biedrēm. 

Noteikti  pieminama “Māju” 
ilggadējā sadarbība ar Slīteres Na-
cionālā parka cilvēkiem. Centriņa 
bērni izstādes Šlīteres bākai gata-
vojuši 14 gadus, arī šovasar tur bija 
aplūkojami pavasarī atjaunoti e rūķi, 
ko papildināja no jauna izgatavotās 
laivas, zivis un bruņurupuči. Tāpat 
tur izliktas Dundagas izloksnes tau-
tasdziesmu ilustrācijas, kas tapušas 
par godu Latvijas simtgadei.

Bijušo “mājinieku” atmiņas 
Nu jau “Mājās” ir izaugušas vai-

rākas paaudzes. Savās atmiņās par 
šo vietu dalās trīs bijušie “mājinie-
ki”: Mārti ņš Abajs, Sanija Valciņa un 
Maija Freimute. 

Mārti ņam pašlaik ir 26 gadi, 
darba dienas viņš pavada Rīgā, brīv-

Radošums, rosīgums un draudzība 
Dundagas bērnu dienas centram “Mājas” – 15! Tas ir iemesls, lai pavisam 
nedaudz ielūkotos pagātnē, tagadnē un ar acs kakti ņu pavērtos arī nākotnē

dienas – Kolkā, ir vājstrāvu sistēmu 
projektētājs. Mārti ņš atceras, ka 
viņš palīdzējis savām māsām Mā-
rai un Rūtai “Māju” pirmsākumos, 
kad tur bijis daudz remontdarbu, 
piemēram, jālīmē tapetes. Centriņā 
uzturējies skolas laikā, gaidot auto-
busu. Tur Vikiņš, kā mīļi ti ek saukts 
Viktors Bernāns, mācījis spēlēt no-
vusu. Jāpiebilst, ka viņš “Mājās” to 
dara vēl aizvien. Mārti ņš atceras, ka 
abi ar klasesbiedru Dzintaru Pēter-
sonu skatī jušies, kā Tālis Frišenfelds 
darbojies ar koku, vai arī paši viņam 
palīdzējuši. Mārti ņa vērtējums ir 
skaidrs – labāk kopā ar vienaudžiem 
darboti es centriņā, nekā staigāt ap-
kārt pa Dundagu!

Sanijai Valciņai ir 21 gads, viņa 
dzīvo Talsos un audzina savu mazo 
bērniņu. Sanijai “Mājas” saistās ar 
radošumu, rosīgumu un draudzīgu-
mu. Tur bijis interesanti  un viņai ļoti  
pati cis.

“Mājas” ir bijusi vieta, kur Alfa 
un Zinta (Zinta Ķierpe – D.S.) mācīju-
šas draudzēti es. Abas rūpējušās par 
visiem bērniem, atti  eksme ir bijusi 
vienlīdzīga pret visiem.  

Jaunā sieviete atceras, ka bijuši 
dažādi konkursi. Sanijai labi padevu-
sies kociņu tī šana, un viņa šajā kon-
kursā uzvarējusi. Bērnu radīti e darbi 
ti kuši izlikti  Šlīteres bākā izstādē. Va-
sarās bijuši arī pārgājieni.

Maijai ir 16 gadi, viņa pirmo 
gadu mācās metālapstrādes izstrā-
dājumu tehniku Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidusskolā. Mei-
tene uzbur ti k pazīstamo “Māju” 
ainu vēl “Kurzemītes” telpās: “Pir-
mais, kas ienāk prātā, ir uzraksts ar 
kārtī bas noteikumiem “Mājās”. Te 
smaržoja pēc piparmētru tējas un 
medus. Kad ieej “Mājās”, dzirdi, ka 
papagaiļi kaut ko runā savā valodā. 

Bērni vienmēr spēlēja galda spēles, 
spēlējās ar dažādām mantām un 
skatī jās multi plikācijas fi lmas. Daži 
bija iegrimuši datorspēlēs. Zinta 
šuva. Alfa kādam palīdzēja izpildīt 
mājasdarbus. Man vislabāk pati ka, 
ka varēju tur mierīgi pasēdēt un pa-
runāti es ar Alfu un Zintu. 

“Mājās” nedrīkstēja ienest kāru-
mus un vienam pašam ar ti em mie-
loti es. Ja ti e bija līdzi, nācās da līti es 
arī ar pārējiem. Kad mums, skolē-
niem, bija brīvlaiks, visi ar nepacie-
tī bu gaidījām, kad pulkstenis rādīs 
divpadsmit un centriņš būs vaļā.”

Turpinājums
Nu jau gandrīz trīs mēnešus 

“Mājas” atrodas citviet – “Mazajā 
skolā”. Taču to būtī ba nav mainīju-
sies – centriņa darbību vēl aizvien 
raksturo radošums, rosīgums un 
draudzīgums. Priecē, ka, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, pieaudzis bēr-
nu skaits, turklāt nāk daudz vairāk 
pirmklasnieku. 

Šajos divos mēnešos bērni ir 
čakli darbojušies: viņi gatavojuši 
kartona mājiņas ar meldru jum-
ti em, lai tās dāvinātu centriņa 
ciemiņiem. Tāpat bērni darinājuši 
skaistus sapņu ķērājus, kas oktobrī 
un novembrī rotāja “Māju” logus. 

Protams, novembrī sapņu ķērājiem 
pievienojās arī sarkanbalti  sarkani 
dekori, jo starp citi em sapņiem bū-
ti sks ir sapnis par Latviju. Mums, 
centriņa darbiniecēm, tā ir Latvija, 
kur “gods Dievam augstī bā un miers 
virs zemes, un cilvēkiem labs prāts”.

Tika šūtas un izgreznotas au-
duma pūcītes, kā arī apgūtas citas 
iemaņas un prasmes, veicot sīkākus 
darbiņus. Lielākie zēni gatavojas no-
vusa sacensībām, kas paredzētas 
janvāra vidū. Pašlaik top Ziemas-
svētku dāvanas sadarbības partne-
riem, vecākiem un draugiem. Ad-
venta laikā bērnus ievadīja mācītājs 
Kārlis Irbe.

Novembrī īpašu interesi sko-
lēniem, īpaši lielākajiem, raisīja 
spēle par Latviju. Tā ti ka izspēlēta 
vairākkārt. To darot, viņi uzzināja 
vai nosti prināja savas zināšanas par 
Latvijas vēsturē, kultūrā un sportā 
būti skiem fakti em. 

Prieks, ka centriņu apmeklēju-
šas divas bērnudārza “Kurzemīte” 
grupas – “Sienāzīši” un “Spārītes”. 
Pirmajai ierosme ciemoti es šeit ra-
dusies, pateicoti es bērnudārzā ap-
gūstamajai tēmai “Mājas”. Savukārt 
“Spārīšu” nolūks bija aplūkot centri-
ņu, iepazīti es ar tā kārtī bas noteiku-
miem un darbošanās iespējām, lai 

nākamajā gadā varētu piebiedroti es 
“mājinieku” pulciņam, jo daļa no 
bērniem jau būs pirmklasnieki. Par 
apciemojumu paldies Zanei Reinfel-
dei un Sinti jai Bumbierei, kā arī Sar-
mītei Sirkelei un Santai Melkertei!

No 14. oktobra biedrība iesais-
tī ta ESF projektā “Atbalsts bezdarb-
nieku izglītī bai” Nr.7.1.1.0/15/1/001 
“Darbam nepieciešamo iemaņu at-
tī stī ba nevalsti skajā sektorā”, dodot 
iespēju prakti skās iemaņas darbā 
ar bērniem iegūt vienai jaunietei 
no Dundagas. Projekts turpināsies 
līdz 2020. gada 13. aprīlim. Šīs jau-
nietes palīdzība mums ir nozīmīga, 
jo palielinājies bērnu skaits, īpaši 
pirmklasnieku, un darbiniecēm klāt 
nācis papildu uzdevums – braucēji ir 
jāpavada uz autobusiem. Bez trešā 
darbinieka būtu gandrīz neiespēja-
mi izti kt. 

Lūkojoti es nākotnē, ir paredzēts 
plānošanas seminārs par to, ko cen-
triņš 15 gados devis Dundagas puses 
bērniem, kāda ir tā nozīme mūsu ko-
pienā un kā tam attī  stī ti es tālāk.

Pateicības
Par to, ka “Mājas” var pastā-

vēt un bērni tajās aktī vi darboti es, 
paldies Dundagas novada domei, 
jo centriņš visus 15 gadus bijis tā 
paspārnē! Pateicība vecākiem par 
uzti cēšanos un sadarbību! Paldies 
dibinātājiem, visiem biedriem un 
draugiem! Pateicība ilggadējai cen-
tra vadītājai Alfai Auziņai un uzti ca-
majai darbiniecei Zintai Ķierpei! Par 
sadarbību no pašiem “Māju” pirm-
sākumiem paldies Slīteres Nacionā-
lā parka cilvēkiem! Pateicība arī SIA 
“Pāces vilnas fabrika”, kas dāsni mūs 
apgādājusi ar dziju! Vēl tagad mums 
ir krājumi, ko lietojam.

Par apzinīgu un rūpīgu darbu 
paldies Lenvijai Jānbergai! Par rado-
šajām izpausmēm, šajā rudenī brīv-
prātī gi darbojoti es centrā, pateicība 
Dacei Kirilko un Jolantai Anzenavai. 
Par nesen iegūtajām rotaļlietām, 
pildspalvām un citi em labumiem 
paldies Gvido Židavam, par ik pa 
laikam sagādātajām saldajām dā-
vanām – Inesei Dragūnei! Pateicība 
“Māju” krustmātei – Dundagas no-
vada domes izpilddirektorei Janitai 
Vandai Valterei!

Paldies ilggadējai sadarbības 
partnerei Ivetai Rorbahai, Talsu 
novada fonda vadītājai, un mūsu 
atbalstī tājām Kanādā – “Daugavas 
Vanadzēm”, īpaši Vijolītei Alksnis 
Hamiltonā!

Visiem priecīgus Ziemassvētkus 
– Bērniņa Jēzus Kristus piedzimša-
nas svētkus! 

Bērnu dienas centra “Mājas” 
vadītāja Diāna Siliņa

 AUTORES FOTO
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Būs arī jaunā gadā rūpju stundas garas
Un laimes mirkļi ātri aizzibēs.
Un sapņi būs, un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs. 

Tas eņģelis ar veiksmes spārniem
Pie katra klusi ciemos nāk,
Vien izgaismo tam DOMU savu
Un ti ci – piepildījums nāks,
Jo arī eņģelim no svara,
Ka acis priekā starot sāk!

Pensionāru klubs “Sendienas” sveic sava 
kluba biedrus un visus pārējos Dundagas nova-
da iedzīvotājus Ziemassvētkos un novēl veselīgu, 
priecīgu un laimīgu 2020. gadu!

* * *
Zinu tavu domiņu:
“Ziemassvētku vīriņ, nes
Saldumiņus, konfektes –
Pilnu, pilnu somiņu!”
– Var jau našķēt’ mazuliet,
Bet man tomēr labāk šķiet:
“Vīriņ zaļu bārdiņu,
Ziemassvētku vakarā
Ieliec bērna somiņā
Daudz, daudz mīļu vārdiņu:
Saldumiem ir mūžiņš īss, –
Mīļi vārdi nezudīs.”
   (Edvards Treimanis-Zvārgulis)

Saviem lasītājiem un ikvienam novada iedzīvotājam vēlam sirds sil-
tumu Ziemassvētkos un sirds gudrību jaunajam gadam!

Ikdienā un svētkos daudz interesantu mirkļu kopā ar labu grāmatu!
Dundagas novada bibliotekāres

Lai svētku mirkļi griežas ap mums, sajauco-
ti es krāsām, emocijām un smaržām. Lai katram 
izdodas savs svētku raksts – spilgts, mainīgs un 

aizraujošs, lai izdodas izdzīvot tās vērtī bas, kas ir 
ti k nozīmīgas – mīlestī bu pret ti em, ar ko 

dalām šo brīdi. Lai izdodas notvert savu 
brīnumu un laimes sajūtu, kas līdz ar svecīšu lies-

miņām un sniegpārslu virtenēm virmo gaisā 
ti kai šajos svētkos! Atvērt durvis 

brīnumam, svētī tam priekam un baltai 
cerībai.  Smelti es spēku veiksmei, jauniem 

panākumiem un darbiem!
Sveic Dundagas Kultūras pils ļaudis no 

kultūras, tūrisma un brīvā laika 
pavadīšanas centra, muzeja un pils.

Trīs baltas pati esības iet pa gadu takām. 
Tā pirmā labestī ba katrā vārdā, ko viens otram sakām.
Tai blakus godīgums, kam jāvalda starp mums. 
Un ja vēl pienākums šiem diviem mērķiem līdzi nāk, – 
Tad pati esi citas laimes nevajag. 

                                                                            (K. Skalbe)

 SIA “Ziemeļ-
kurzeme” un 

SIA “Kolkas 
ūdens”

Lai katrā mājā 
gaiši un mierīgi 
Ziemassvētki, ve-
selīgs un bagāts 
jaunais gads!

Lai, sveču liesmām degot lēni
Vecā gada eglītē,
No mums aiziet visas rūpes, raizes,
Sāpju mirkļi izciesti e,
Viss, kas nomāca mūs.
Lai pa baltu, gaišu ceļu
Atnāk jaunais gads un, 
Sniega taureņiem dejojot valsi,
Zīmē jaunus rakstus
Dzīves grāmatā.

                                (M. Šmite)
Lai jums un jūsu mājās ir priecīgi Ziemassvētki, laimīgs, 

veselīgs un bagāts jaunais gads! 
Vēl Dundagas novada Sociālais dienests.

Dundagas novada iedzīvotājiem novēlu neapjukt mākslīgi radītajā Ziemassvētku burzmā un iepirkšanās 
drudzī. Mūsu laiks ir vērtī gāks par jebkuru dāvanu spožā iesaiņojumā. 

Dāvāsim to saviem tuvajiem un atradīsim brīdi arī sev! 
Jaunajā gadā vēlu deviņas dzīvības visās lietās – veselību, darbaspējas, uzdrīkstēšanos un izdomu, 

būt neatkarīgiem gan fi nansiāli, gan domās un spriedumos. Lai jums izdodas viss!                                             

Attī  stī bas un plānošanas komitejas vadītāja 
Zane Tālberga

Kad zemi apmirdz Ziemassvētku zvaigznes,
Lai mūsu sirdīs iemājo balts prieks,
Lai vēji visas bēdas projām aiznes
Un pats sev nejūti es kā parādnieks.
Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestī bu sēj.
           J. Tabūne
Siltus sveicienus svētkos 
Dundagas novada iedzīvotājiem sūta 

PII “Kurzemīte” bērni un darbinieki

 ZĪMĒJUMA AUTORE 
EIMIJA SELĪNA ASARE

gaismu var arī redzēt
gaismu var just ar visām maņām
ar kāju pēdām ar pakausi
ar lūpu savilkšanos smaidā
ar gaidām jā ti eši ar gaidām
vispirms gaisma sāk aust
jau brīdi pirms uzaušanas...
gaismu var arī neredzēt
gaismu var just tāpat kā mīlestī bu
tāpat kā pirmās pavasara vizbulītes
zem sniega elpošanu...

                                        (M. Laukmane)

Dundagas vidusskolas kolektī vs skolēniem, vecā-
kiem, Dundagas novada domes speciālisti em, de-
putāti em, iestāžu darbiniekiem un visiem novada 
iedzīvotājiem novēl gaišus un sirds siltuma pilnus 
Ziemassvētkus!

Lai 2020. gads ikvienam nāk ar darboti es gribu 
un prieku par izdošanos it visā!

Lai Ziemassvētku prieks valda
Ikvienā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu,
ko sati ekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras,
dāvājot ti kai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms 
noti ek mūsos.                          (I. Ziedonis)

Novēlam, lai šajā svētku laikā un jau-
najā gadā cerībām ir zaļas egles sīkstums, 
darbiem – dvēseles mūžība, domām – 
Ziemassvētku sniega baltums!

Kolkas seniori

Lai mums visiem svētī gs šis laiks, lai šajos 
Ziemassvētkos uzplaiksnī mirkļi, kas pilni ar mīles-
tī bu  un labestī bu.

Sociālās, izglītī bas un kultūras komitejas 
vadītāja Regīna Rūmniece 

Priecīgus svētkus un laimīgu jauno gadu vi-
siem lieliem un maziem novada iedzīvotājiem, lai 
prieks, laime un veselība jums un jūsu mīļajiem.
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Kādēļ man vajadzēja kļūt tur-
pat piecdesmit gadus vecam, lai 
pirmo reizi nonāktu zemē, kurā  
mani senči dzīvoja un darbojās 
vairāk nekā sešu gadsimtu garu-
mā? Šajā zemē dzīvojošo cilvēku 
sirds atvērtī ba ir ti k uzrunājoša, 
tā liek man nožēlot, ka ti kai ta-
gad sasparojos šim apmeklēju-
mam. 

Kādēļ ti k ilgi ti ka atlikts?
Kamēr vēl Dzelzs priekškars 

aizkavēja jebkuru piekļuvi zemei, 
par kuras brīvību mans vectēvs cī-
nījās vēl Balti jas landesvēra ierin-
dā, Latvija bija daudzu pasakainu 
nostāstu apvīta, bet tomēr ne-
pieejama pasaule, uz kuras gūla 
komunisma drūmā ēna. Bet kad 
Dzelzs priekškars daļēji pavērās 
un ceļošana līdz ar Latvijas iestā-
šanos Eiropas Savienībā (2004) 
un tūlīt pēc tam arī pievienoša-
nos Šengenas zonai (2007) kļuva 
daudz vienkāršāka, mani bērni 
bija vēl pa mazu šādam ceļoju-
mam un ar to saistī tajiem intensī-
vajiem iespaidiem.  

pļavām es saskaitī ju nolaidušos 
22 stārķus! Iepaids bija gandrīz 
vai tāds, ka šajā reģionā mīt vairāk 
stārķu nekā cilvēku. Brīnišķīgajos 
mežos sastopamā biezā sūnu sega 
rādās esam kā visērtākais atsperu 
matracis, un, ja vien visur nebūtu 
strādīgo skudru taciņu, es vislab-
prātāk pārnakšņotu šeit zem klajas 
debess. Tā varētu vien turpināt 
sajūsmināti es bez sava gala: melle-
nes, jūras gaiss un bezgalīgie balti e 
liedagi, Balti jas jūras tī rais ūdens, 
ilgā dienas gaisma vasarā...

Man kā aizrautī gam vaļasprie-
ka dravniekam bija iespēja ap-
meklēt arī vairākas dravas. Manas 
vecvecmātes Luīzes izveidotajā 
veco ļaužu namā arī ti ka turētas 
bites, un viņas meita Klāra kalpoja 
par padomdevēju Dundagas drav-
niekiem vēl ilgu laiku. 

Aizmirsto ēdienu 
pazīstamās garšas 

Un tad vēl te noteikti  ir jā-
piemin brīnišķīgie vietējie ēdieni, 
kuru garšas tūlīt atsauca atmiņā 
manos bērnības gados vecāku 
namā baudīto: rudzu rupjmai-
ze jeb klona maize, aukstā biešu 
zupa, salātu pārpilnība, kuros 
allaž pielietotas man ti k tī kamās 
dilles, gardās kūkas un tortes no 
Dundagas konditorejas, kādas ne-

Latvijas ceļojuma iespaidi

OLAFS FON DER OSTEN-ZAKENS, 
barona Kristi ana v.d. Osten-Zakena, pēdējā Dundagas 
muižas pilskunga, un baroneses Luīzes v.d. Osten-Zakenas 
mazmazdēls (no vācu valodas tulkojis Dr. Aigars Dāboliņš) 

Un visbeidzot – savu lomu 
spēlēja arī materiālie apstākļi, jo 
mūsu ģimene drīzāk pieskaitā-
ma t.s. „nabadzībā nonākušajai“ 
muižniecībai un tādēļ tāds garš 
ceļojums kuplajai piecu bērnu ģi-
menei bija rūpīgi jāplāno. Tā  nu 
mēs ceļojām ļoti  komfortabli ar 
lidmašīnu, nevis iesprostoti  kāda 
kuģa ti lpnē, kā to nācās piedzīvot 
Luīzei v.d. Zakenai 1939. gadā vāc-
baltu piespiedu izceļošanā, kuru 
izraisīja nacistu un staļinistu po-
liti skās intrigas (Hitlera – Staļina 
pakta kontekstā). Līdz tam viņa 
palika uzti cīga Latvijai un dzīvoja 
kā atraitne Ventspilī (Windau). 

Balti ešu1 viesmīlība 
Pirms tam es gan nenojautu, 

ka šis atvaļinājums izvērtī sies par 
pašu iespaidīgāko un vērtī gāko no 
visiem maniem līdzšinējiem at-
vaļinājumiem. Mūsu uzturēšanās 
laikā un izbraucienos mēs sasta-
pām šo neaprakstāmo „balti ešu 
viesmīlību“ un spontanitāti , kura 
ļoti  ātri atdarīja mums daudzas 
durvis un piepulcināja jaunus 

draugus – šī neaptveramā izpa-
līdzība jeb gatavība palīdzēt, ar 
kādu mums reizēm pilnīgi nepa-
zīstami cilvēki, kuriem prasījām 
ceļu, tūlīt tvēra pēc sava viedtāl-
ruņa vai arī aicināja palīgā kādu 
vairāk zinošu kaimiņu, atstāja ļoti  
dziļu iespaidu uz mums. 

Vai tā nav tā pati  „balti ešu kul-
tūras“ tradīcija, kurā es pats esmu 
ti cis audzināts un kura, mītot Vāc-
zemē, daudzkārt asi atdūrās pret 
drīzāk stī vo un formāli ievirzīto 
saskarsmes veidu vāciešu star-
pā. Mans tēvs ļoti  labprāt mēdza 
spontāni ielūgt viesus vai arī pats 
atļāvās pie izdevības ierasti es vie-
sos pie citi em ar visu savu ģimeni, 
kamēr Vācijā viesošanās arī privā-
tā saskarsmē ti ek plānota ilgu lai-
ku uz priekšu – viss ti ek smalki un 
detalizēti  izsvērts, kas gan nozīmē 
ļoti  pārraugāmu, bet reizē arī laik-
ieti lpīgu un pat apgrūti nošu visu 
lietu iepriekš organizēšanu.

Dabas skaistums
Arī daudz apdziedātās un pla-

šās Kurzemes āres un mežus es 
nebiju iedomājis esam ti k skaistus. 
Kad mēs uzmeklējām šobrīd jau 
sti pri noplukušo Puzenieku muižu 
(Gut Pusseneeken), kurā ir uzau-
gusi Luīze un no kuras arī Kristi ans 
viņu ņēma par sievu, uz kādas no 

spētu izcept pat vislabākie vācu 
beķeri. Drīz vien mēs iepazinām 
arī izdevīgos pašapkalpošanās 
ātro uzkodu restorānus, kuriem lī-
dzīgus Vācijā nāktos vēl pameklēt.

Pateicība 
par savstarpējo saistī bu

Mana apmeklējuma fakti skais 
guvums sniedzās daudz dziļāk: 
manas vecvecmātes Luīzes, kā arī 
viņas meitas Rutas un viņas švā-
ģerienes/svaines Hedvigas (Kris-
ti ana māsas) pierakstos ir lasāma 
ļoti  dziļa, turpat vai ģimeniska 
savstarpējā saistī ba ar daudziem 
dundadzniekiem un arī otrādi – 
dundadznieku saistī ba ar maniem 
priekštečiem. Šī mīlestī ba un ab-
pusējā lojalitāte sniedzās pat līdz 
gatavībai ziedot savu dzīvību vie-
nam par otru. Kopš 1919. gada 
janvāra noti kumiem2 ir pagājuši 
jau simts gadu – neviens no to 
aculieciniekiem, kuriem es gribē-
tu pateikti es, nav vairs šajā saulē. 
Tādēļ mēs kā ģimene ieradāmies 
vizītē pie Dundagas mēra, lai pa-
teiktos viņam kā ofi ciālam Dun-
dagas ļaužu pārstāvim, ko es arī 
labprāt vēlreiz pasvītroju šeit savā 
rakstā, tātad publiski.

Kad lasīju vēstures liecības 
par šo laiku, kā mana vecvectēva 
apcieti nāšanas naktī  pilī nodarbi-

Olafa barona fon der Osten-Zakena 
ģimene. No kreisās Olafa sieva 

Mirjama (Mirjam), pats Olafs (Olaf) 
un viņu bērni – Joēls Jona (Joel-Jona), 

Matiss (Mathis), Talita(Talita), Debora 
(Debora) un Miha (Micha).

Nepazīstamā dzimtene –  pazīstamā svešatne
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nāto dundadznieku sievas tūdaļ 
metās uz Dundagas pils iekšpagal-
mu, lai mēģinātu kaut vārdu kaujā 
stāti es pretī  boļševiku karakalpu 
nodomiem, man acīs sariesās 
asaras. Ar visiem spēkiem viņas 
mēģināja nepieļaut šo apcieti -
nāšanu. Tikai dēļ Kristi ana paša 
aicinājuma att urēti es no sacelša-
nās pret boļševikiem sievas bija 
pierunājamas atkāpti es un doti es 
mājup. Kristi ans to varēja panākt, 
ti kai izliekoti es, ka viņš pats brīv-
prātī gi dodas līdzi boļševikiem. 
Viņam bija skaidrs, kādas sekas 
izraisīs neapbruņotu civiliedzīvo-
tāju pretošanās boļševikiem, ka 
bruņoti e zaldāti  par to noteikti  
viņiem atriebtos.

Arī daudzi citi , kuri bija no-
darbināti  pie barona vai vienkār-
ši negribēja atzīt boļševiku varu, 
nonāca cietumā, kur viņi uz kailas 
grīdas gulēja līdzās viens otram: 
ti e bija latvieši un vācieši, gan 
muižnieki, gan strādnieki, gan 
zemnieki. 

Kristī gā ti cība kā pamats 
sabiedrības kārtu 
nošķiršanās 
pārvarēšanai un 
savstarpējai vienotī bai

Kāpēc Kristi ans jau savlaicī-
gi negādāja par savu drošību un 
nebēga prom no Kurzemes, kaut 
arī viņš jau iepriekš bija nogādājis 
drošībā daudzus savus padotos, 
kuri bija saņēmuši draudu vēstu-
les no boļševikiem?

Arī par to var spriest ne ti kai 
no jau augstāk pieminētajiem 
pieraksti em, bet arī no vienas  
saglabājušās vēstules, kuru Kris-
ti ans adresēja savai sievasmātei: 
izšķirīgs bija kāda uzti cama ti cības 
brāļa, prāvesta Moltrehta šajā 
sakarā teiktais sprediķis, kurš arī 
apzināti  izšķīrās palikt pie savas 
draudzes, bet vēlāk tāpat ti ka 
saņemts ciet un nošauts Tuku-
mā reizē ar Kristi anu. Kristi anam 
tātad bija skaidrs, ka boļševiki 
citādāk sarīkotu asiņainu izrēķi-
nāšanos, briesmu darbus ar viņa 
pakļautī bā esošajiem cilvēkiem. 
Tāpat viņam bija skaidrs, ka palik-
šana viņam nozīmētu mirt. Savu 
iekšējo nemieru viņš nevarēja 
noslēpt no saviem bērniem un 
sagatavojās šim liktenim, noturot 
mājas svētbrīžus kopā ar saviem 
tuviniekiem. Kā raksta viņa māsa, 
Kristi ans pats ilgi cīnījās ar šo 
domu savās lūgšanās, līdz kamēr 
lēmums ti ka pieņemts. Toti es pēc 
tam viņš raudzījās nāvei acīs ar 
sti pru pārliecību.

Es domāju, ka ti e latvieši, kuri 
pienesa ieslodzītajiem ēdienu, 
rīkojās, vadoti es no tādas pašas 

Latvijas ceļojuma iespaidi kristī gās pārliecības, kaut arī par 
to drīz ti ka apcieti nāti  pat viņu 
bērni. Kristi eši atpazīst savos līdz-
cilvēkos brāļus un māsas un nevis 
dažādu kārtu pārstāvjus!

Baznīcas un draudzes 
Dundagas novadā

Apmeklējuma laikā īpašu uz-
manību veltī jām baznīcām, kuras 
uzturēja Kristi ans, pildot savu pie-
nākumu kā par savā pakļautī bā 
esošo cilvēku garīgo aprūpi atbil-
dīgais muižkungs (Majoratsherr). 
Līdzās Dundagas baznīcai tām ir 
pieskaitāmas Mazirbes, Ģipkas 
un Kolkas baznīcas, kuras ti kušas 
uzceltas viņa vectēva vadībā. Īpaši 
mēs esam pateicīgi prāvestam Ir-
bem un Dundagas draudzes mācī-
tājam Armandam Klāvam par viņu 
personisko pavadību visās vietās 
un priecājamies, ka Dieva Gara 
vēsma vēl nav apsīkusi, respektī -
vi, ka tā atkal dāvā savu svētī bu 
visai zemei un ka dažviet iedragā-
tās baznīcas atkal ir atjaunotas un 
ti ek uzturētas kā ti cīgo pulcēša-
nās vietas. Biju priecīgs redzēt, ka 
Dundagā ir iesakņojusies arī viena 
bapti stu baznīca.

Spitālīgo slimnīca 
un paļaušanās uz Dievu

No iepriekš rakstī tā ir skaidrs, 
ka mani vecvecāki spēja ti kt galā ar 
saviem smagajiem pienākumiem, 
smeļot spēku ti cībā. Prakti zētā ti -
cība bija visas ģimenes sirdslieta, 
kas izpaudās ne ti kai baznīcu cel-
šanā un uzturēšanā, bet arī dzīvē 
īstenotā tuvāko mīlestī bā un da-
žādu brīvprātī gu un neapmaksātu 
sabiedrisko amatu un pienākumu 
veikšanā (Ehrenämter). Kristi ana 
aktī vā iesaistī šanās spitālīgo ap-
rūpē tapa man zināma ti kai mūsu 
apmeklējuma laikā, kad mums ti ka 
izrādīta kādreizējā spitālīgo slimnīca 
(Leprasorium), kas atradās netālu 
no Tukuma, Sēmes pagasta Brīv-
niekos, kur es uzzināju, ka viņš ir 
darbojies kā spitālīgo aprūpes bied-
rības prezidents. Man nebija pat zi-
nāms, cik lielā mērā spitālība bija iz-
platī ta vēl viņa laikā. Pēc mūsdienu 
priekšstati em par darba laika iedali, 
ir liela mīkla, kā viņš spēja ti kt galā 
ar visiem saviem brīvprātī gi uzņem-
tajiem sabiedriskajiem amati em 
līdzās savam amatam kā sava apriņ-
ķa muižniecības maršalam (Kreis-
marschall3) Ventspilī (Windau) un 
saviem pienākumiem Dundagā. 
Viņa meita Ruta atceras: ja gribēja 
tēvu redzēt, tad viņai nācās par spē-
ļu vietu izvēlēti es tēva darbistabu. 
Turpat vakaros viņa varēja saņemt 
arī „ar labunakti “ vēlējumu un tam 
piederošo buču uz vaiga. 

Kaut arī Dundagas novadā jau 
agrākos laikos darbojās astoņas 

pils uzturētas tautskolas un arī 
viena tālākizglītojošā skola, Luīzei 
nebija par grūtu arī pašai pieslēg-
ti es mācīšanai gadījumos, ja kāds 
no uzņemtajiem audzēkņiem 
neprata ne lasīt, ne rakstī t. Viņai 
rūpēja, lai visi varētu kā nākamie 
konfi rmanti  piedalīti es iesvētes 
mācībā. Ticības spēkā Luīze sa-
sniedza lielu vecumu un ir gājusi 
cauri daudziem pārbaudījumiem, 
kā viņa to apraksta kādā manā rī-
cībā esošā vēstulē, kas adresēta 
manam tēvam, kuru viņa 91 gada 
vecumā raksta aizvien vēl izcili 
skaidrās, noturīgās rokraksta līni-
jās: „vislielāko prieku man sagādā, 
ka tu mīli Dievu un mūsu Pestī tā-
ju, kas nozīmē vairāk nekā visas 
pasaulīgās gudrības, un kurš pa-
liek šajā mīlestī bā, tam Dievs ļauj 
plaukt un zelt, ka viņš nes labus 
augļus“. Par spīti  visiem likteņa 
triecieniem, viņa raksta pati  par 
sevi: „Es zinu, ka esmu pasargāta 
zem Dieva spārniem un ka man 
ir dāvāta visdziļākā mīlestī ba uz 
manu Dievu un Pestī tāju, es izjūtu 
sevi no Dieva nestu un uzturētu, 
kaut arī mani dzīvē ir piemeklēju-
šas smagas ciešanu un sāpju nas-
tas, kuras man ir nācis nest.“

Izstāde un piemiņas 
plāksne Tukumā 

Man radās izdevība uzzināt 
par saviļņojošiem noti kumiem, 
kuri ienesa vairāk skaidrības par 
apstākļiem saistī bā ar manu ra-
dinieku nāvi. Manas vizītes laikā 
Tukumā bija atvērta izstāde par 
Balti jas landesvēru. Apmeklēju-
ma laikā mūs sveicināja pat muze-
ja direktore personiski, un turklāt 
mēs ti kām iepazīsti nāti  ar tekoši 
vāciski runājošo pētnieci Dr. Diš-
leri, kura arī pārzināja visus šos 
noti kumus saistī bā ar manu ģi-
meni. Šī apmeklējuma un privātas 
saskarsmes laikā es atklāju piemi-
ņas plāksni 1919. gada 20. janvārī 
terora laikā nogalinātajiem, kuru 
starpā bija lasāms arī Kristi ana 
vārds. Izstādes gide savā prezen-
tācijā citēja arī kādu fragmentu 
no R. Gurlanda grāmatas „Piere-
dzēt Dievu ieslodzījumā“, kurā au-
tors, mācītājs Gurlands, apraksta 
nonāvēto identi fi cēšanas norises 
– kā mans vectēvs Ulrihs atrada 
savu tēvu Kristi anu starp citi em 
kaili izģērbti em nonāvētajiem: 
„Dundagas barona Zakena dēls 
uzlūkoja līķi pēc līķa un neatrada 
starp ti em savu tēvu. Līdz es parā-
du viņam tā līķi. Sudrabaini sirmi, 
gūstniecības laikā gari izaugušie 
mati , dziļas nopietnības pilns ska-
ti ens. Dēls noņem savu galvasse-
gu un saka lūgšanu, tad pagriežas 
un dodas prom. Sievas un meitas 
mēs nepielaidām šī līķu pārklātā 

lauka apskatei. Mēs gribējām pa-
saudzēt viņas no šausmīgās daļēji 
izkropļoto līķu ainas uzlūkošanas.“

Izstādē bija apskatāma arī 
kāda, man līdz šim vēl nezināma 
manas vecvecmātes Luīzes vēstule 
boļševiku komisāriem, kurā viņa 
lūdz izziņu par viņas vīra likteni 
un par viņam izvirzītājām apsūdzī-
bām. Savās atmiņās viņa raksta, ka 
Dievs viņai piešķīra drosmi divas 
reizes vērsti es pie boļševiku komi-
sāriem, kas, protams, nenesa neko 
citu, kā vienīgi izņirgāšanos par 
viņu. Viņas māsa Marta, kura dzī-
voja kādā no palīgmuižām Ģibzdē 
(Gibsden) un latviešu starpā bija 
pazīstama kā mundras dabas sav-
rup dzīvojoša un turklāt apkārtējo 
ļoti  mīlēta sieviete, arī ti ka atrasta 
nonāvēto vidū ar sadragātu galvas-
kausu. 

Dundagas novada 
infrastruktūra kādeiz 
un šodien

Ļoti  uzkrītošs bija teicamais 
un salīdzinājumā ar Vāciju daudz 
efektī gākais mobilo datu pārrai-
des pārklājums: pat att ālos meža 
nostūros bija garantēta pilna uz-
tvere. Ar to, iespējams, ir izskaid-
rojuma izplatī tā jauno viedtālruņu 
lietošana. Autoceļu stāvoklis katrā 
ziņā ir atšķirīgs no Vācijā pierastā 
standarta, un tādēļ pa grants ce-
ļiem mēs braucām ļoti  piesardzīgi 
un labprāt ļāvāmies ti kt apdzīti .

Jau Kristi ana laikos Dundagā 
bija apti eka, kura saskaņā ar no-
stāsti em izdalīja arī bezmaksas 
medikamentus. Apti ekas nams ir 
saglabājies vēl šobaltdien. Veco 
ļaužu aprūpes namu, ti esa gan, 
mēs vairs neuzgājām. No pils ad-
ministrācijas puses esot ti kusi uz-
turēta arī slimnīca, kurā ir bijis pa-

stāvīgi nodarbināts vismaz viens 
ārsts un viena vecmāte. Dun-
dadznieki var ti k ti ešām lepoti es 
ar senu sociālās nodrošināšanas, 
respektī vi, aprūpes, vēsturi. Pēc 
pils nodedzināšanas 1905. gadā 
dundadznieki nolēma kopā ar 
Kristi anu atjaunot šo ēku un šajā 
procesā, izmantojot ūdens slūžu 
sistēmu, uzbūvēja paši savu elek-
trostaciju, ar kuras strāvu ti ka dar-
bināta arī moderna kokzāģētava. 

Jau kopš vairāk nekā simts 
gadiem Dundagā pastāvēja pieno-
tava un citi  saimnieciski uzņēmu-
mi, no kuriem dažviet šodien pāri 
palikušas vien drupas (piemēram, 
vējdzirnavas).  Pēc Kristi ana iztei-
kumiem, vissvarīgākā saimniecis-
kā nozare esot bijusi mežsaimnie-
cība. Ģipkā atradās kokmateriālu 
pārkraušanas stacija, kur baļķi 
ti ka pārkrauti  uz kuģiem un ti ka 
veiksmīgi pārdoti . Tirdzniecība ar 
kokmateriāliem tajos laikos esot 
plaukusi un zēlusi, citādi Dundaga 
nekad nebūtu varējusi atļauti es 
uzturēt, piemēram, šo lielus lī-
dzekļus prasošo veselības aprūpi. 

Sāpīgās atvadas
Pavadot pēdējo nakti  mūsu 

jaukajā mītnes nostūrī, es nespē-
ju iemigt. Tik daudz iespaidu ņirb 
manu acu priekšā: skaistā daba, 
jaukie cilvēki un šis man ti k atpa-
zīstamais, šeit pasniegtais ēdiens. 
Man ir sāpīgi apzināti es, ka uz šīs 
zemes man nav īstas dzimtenes/
mājvietas4, jo ar visu savu iedabu 
un mentalitāti  un ar savu pasaules 
izjūtu es iederos šeit labāk nekā 
Vācijā. Nemiera ti rdīts, esmu dzī-
vojis Vācijā, mainot vairākas dzī-
vesvietas pavisam piecās vācu 
federālajās zemēs, un nevienā no 
tām es neiedzīvojos ti k strauji, ne-
atradu ti k strauju pieslēgšanos, kā 
šeit – zemē, kuras valodu neesmu 
apguvis, kaut arī mani senči pār-
valdīja to tekoši. Esmu iemīlējis šo 
zemi un tās cilvēkus, it kā tā būtu 
mana dzimtā zeme.

Nepazīstamā dzimtene –  pazīstamā svešatne

1 Autors lieto vārdu „balti eši“ atti  ecībā uz  arvien vēl dzīvīgo  kultūras tradīciju un uz 
visām Latvijā tolaik dzīvojošajām grupām: latviešiem, vācbalti em u.c. Tulkotāja piezīme.

2 Autors šeit atsaucas uz boļševisti skā terora laikiem Kurzemē, kad ti ka veiktas mas-
veida represijas un besti ālas nošaušanas. Arī barons Kristi ans v.d. Osten-Zakens, Dunda-
gas muižas īpašnieks, ti ka kopā ar citi em „šķiras ienaidniekiem“, mācītājiem, pilsonības 
pārstāvjiem, intelektuāļiem u.c. (tostarp arī jūdiem un čigāniem, kuru iznīcināšana arī 
bija boļševiku plānā), apcieti nāts un brutālā veidā eksekutēts. Boļševiku slepkavnieciskie 
nolūki bija labi zināmi, tomēr Kristi ans nebēga šo nāves draudu priekšā, jo viņš zināja, 
ja boļševiki nevarēs izrēķināti es ar muižniekiem, viņu vietā viņi apcieti nās un iznīcinās 
citus Dungdagas iedzīvotājus.  Kādā no atmiņu veidā fi ksētajām šo noti kumu liecībām 
parādās stāsts, ka šo nāves eskadronu sastāvā bija sastopami arī uz nošaušanu vestajiem 
pazīstami ļaudis, kuri cieņā pret nāvei nolemtajiem pieteicās rakt kapa bedri viņu vietā, 
kuriem ziemas salā līdz apakšveļai izģērbti em un līdz pēdējam novājināti em viņu bendes 
pavēlēja rakt pašiem sev kapu. 

3 Kurzemē Bruņniecības (muižniecības) kamera ievēlēja pavisam trīs reprezentan-
tus – apriņķa maršalus, kuri kopā ar diviem citi em Kurzemes pilnvarotajiem (ienākumu 
virsuzraugs un Bruņniecības sekretārs) veidoja Bruņniecības komiteju. Apriņķa maršals 
bija arī visa apriņķa Bruņniecības sanāksmju priekšsēdis un pārstāvēja savdabīgu izpild-
varu, gādājot par Bruņniecības komitejas lēmumu izpildi, kuri skāra gan muižas un dzīves 
norises tajās, gan to īpašumā esošos mežus. Tulkotāja piezīme. 

4 Vācu vārda „dzimtene“ apzīmējums ir  „Heimat“, kam ir nedaudz atšķirīgs seman-
ti skais fons:  tas neliek uzsvaru ti k daudz uz dzimto vietu, bet gan uz mājvietu – vietu, kur 
kāds ir guvis pati esas mājas un vispirms izjūt savu vēsturisko piederību, kaut arī piedzim-
šanas un uzaugšanas aspekts tajā arī spēlē lielu lomu, tomēr tas te nav vienīgais jēgas 
pavediens. Tikām vārds „tēvzeme“ ir tulkojams arī vāciski semanti ski 1:1 – „Vaterland“, 
tomēr autors šo vārdu nelieto un izvēlas šo daudz ieti lpīgāko, bet arī no latviskā vārda 
„dzimtene“ nedaudz atšķirīgo apzīmējumu „Heimat“. Tulk. piez.
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30. novembrī ti ka svinēta 
Dundagas jauktā kora jubileja. Kā 
jau jubilejas reizē pienākas, varē-
jām griezti es atmiņu virpulī par 
kora tapšanas pirmsākumiem, 
atcerēti es visus tos, kuru sirds, 
talants un profesionālā meistarī-
ba vadījusi koristus šajos garajos 
gados, un pateikti es ar ziediem 
un sajūsmas pilniem vārdiem par 
ieguldīto darbu.

Cieņas un klusuma piepildītajā 
brīdī noliecām galvas, lai godinā-
tu diriģentus un dziedātājus, arī 
kora dvēseli, ilggadējo Dundagas 
kultūras nama direktori Valentī nu 
Bernāni un kluso, bet vienmēr par 
kori rūpi turošo un kora vēstures 
apkopotāju Ernestu Ābolu, kuri nu 
jau ieskanējuši citā gaismas lokā...

Dziedāt vienā no visvecākajiem 
un tradīcijām bagātākajiem koriem 
Latvijā, iet Dziesmu svētku gājienā 
ar tautastērpiem, vainadziņiem un 
ziedu pušķiem un priecāti es par 
gavilēm Dundagai, kad estrādē 
nevari vairs padziedāt, jo kamols 
kaklā un asaras acīs... Kora mēģi-
nājumi, kad visi sanākuši, lai dzie-

 “DZIESMU VARA 
DUNDAGĀ 150 GADOS”

dātu un uzņemtu kārtī gu humora 
devu, – tā ir ti kai maza daļiņa no 
tā, ko par laimi uzskata Dundagas 
kora dziedātāji.

Šodien Dundagas koris apvie-
no trīsdesmit vienu dziedātāju, kas 
ir gan visdažādāko profesiju, gan 
dažādu vecumu pārstāvji – cits jau 
pensijas gados iekāpis, cits studē, 
cits vēl ti kai skolas solā nākotnes 
plānus kaļ, un nu jau septi ņus 
gadus to vada Dace Šmite. Vi ņas 

Dundagas Kultūras pils 
jauktā kora dalībnieku vārdā 
no sirds pateicamies visiem, 
visiem klātesošajiem, kuri 
dalījās ar mums emocijās, 
līdzpārdzīvojumā un atmi-
ņās Dundagas jauktā kora 
150 gadu jubilejas pasākumā 
30. novembra vakarā.

Paldies režisorei Vairai Ka-
marai par interesanti  veidoto 
pasākuma scenāriju, kur dzies-
mas mijās ar atmiņu stāsti em, 
vakara vadītājiem Ilzei Pirvitei 
un Valdim Šleineram par spē-
ju uzturēt mums visiem možu 
garu, Kultūras pils meitenēm 
Baibai, Smaidai un Rutai par 
ziediem un laba vēlējuma vār-
diem un novada pašvaldībai 
par atbalstu un garšīgo dāvanu 
– kārtī go enerģijas devu. 

Paldies sveicējiem – mūsu 
“cīņu biedriem” – Valdemār-
pils jauktajam korim “Akords”, 
Talsu ev. lut. draudzes jaukta-
jam korim “Amenda”, Laucie-
nes jauktajam korim, mūsu 
draugiem no Kandavas un Ugā-
les jauktā kora. Paldies Talsu 
novada pašvaldības Kultūras 
daļas speciālistei kultūras jau-
tājumos Inai Jurkevičai, kā arī 
Talsu, Rojas, Dundagas novadu 
koru apriņķa virsdiriģentam 
Gintam Cepleniekam par svei-
cieniem no tālienes. Paldies 
bijušajai Dundagas jauktā kora 
diriģentei Sandrai Lielansei par 
ieguldīto darbu 14 gadu garu-
mā un sagatavoto interesanto 
un atmiņām pilno materiālu 
par kora gaitām, kas paliks 
mantojumā kora vēsturē. Pār-
steigums bija saņemtais sirs-
nīgais sveiciens un novēlēju-
mi no Lielbritānijas – Gustava 
Trauberga, kora dibinātāja un 
pirmā kora vadoņa maz-maz-
maz-mazmeitas Annas Arājas.

Šis vakars nenoliedzami iz-
devās, pateicoti es mūsu kora 
vadītājai Dacei Šmitei. Visu 
koristu vārdā sirsnīgs paldies 
viņai par gribasspēku, par 
spēju mūs saturēt kopā, uz-
mundrināt, iedvesmot un, pats 
galvenais, mīlēt dziesmu un 
dziedātprieku.

“Kopā esam, kopā būsim, 
mums ir visiem viena sirds…” 
Šie dziesmas vārdi ir mūsu visu 
moto, un ļoti , ļoti  ceram arī 
turpmāk būt kopā, nezaudēt 
dziedātprieku un ar lepnumu 
nest kora tradīcijas garu vēl 
daudzus gadus. 

Kora  dalībniece 
Dace Kurpniece

Dziesma, 
ar ko tu 
sācies…

vadībā koris piedalījies divos vispā-
rējos Dziesmu un deju svētkos, Pa-
saules koru olimpiādes noslēguma 
koncertā, Dziesmu svētku ieskaņu 
koncertos Saules kalnā, dziesmu 
dienās Kuldīgā un Jelgavā, sadrau-
dzības koncertos Tinģerē, Kandavā 
un, protams, Laucienē. Neiztrūk-
stoša kora dalība ir mūsu novada 
pasākumos, Ziemassvētkos koris 
priecē citu un savas sirdis, uzstā-
joti es baznīcās. Pats svarīgākais 

diriģentei ir muzikālais sniegums – 
dinamiskās gradācijas, krāsainība 
un izpildījuma kvalitāte. Lai arī ga-
diem dziedātās latviešu dziesmas 
ir neapšaubāma vērtī ba, papildus 
repertuārā ti ek iekļauts kas inte-
resants, nedzirdēts un varbūt pat 
netradicionāls. Mēģinājumos mā-
cītais neliek mieru arī naktī s – viņa 
diriģē un dzied pat sapņos – ti eši 
ti k nozīmīga viņai ir mūzika un dar-
bība ar kori.

Jubilejā izpildītās dziesmas, 
daudzveidīgi sagatavotais reper-
tuārs ir diriģentes Daces Šmites 
profesionalitātes apliecinājums par 
darīto darbu septi ņu gadu garumā. 
Kora dalībnieku dziedājums, mir-
dzošās acis un atti  eksme deva bau-
dījumu un emocionālu pacēlumu 
visiem klātesošajiem klausītājiem. 

Lai piepildās visi korim veltī ti e 
vēlējumi un lai mūžu mūžos skan 
kora balsis Dundagā!

Sagatavotajā materiālā izman-
tots teksts no režisores Vairas Ka-
maras scenārija.

Sabiedrisko atti  ecību speciāliste 
Linda Pavlovska-Dišlere

 FOTO AUTORS VISVALDIS BIEZBĀRDIS
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SPORTOJAM!

Lāčplēša dienas turnīru jau-
nie šahisti  pirmo reizi aizvadīja 
pērn, kad dundadznieki mērojās 
spēkiem ar talseniekiem. Šogad 
8. novembrī uz mūsu pili uzaici-
nājām arī ventspilniekus. Šveices 
sistēmas turnīrā 7 kārtās sacen-
tās 32 šahisti  – vienkopus iesā-
cēji un IV sporta klases šahisti . 
Līdztekus šīm sacensībām divi 
augstāk kvalifi cēti  šahisti , mūsu 

Šahisti  Lāčplēša dienas sacensībās

5. POSMA REZULTĀTI
Kungu grupā (LNF reiti nga spēlētāji):
Juris Leivalds,
Aldis Tindenovskis,
Juris Kalmanis.
TAUTAS KLASE (LNF reiti nga sarakstā neesoši vīri, dāmas):
Jānis Grīnpukals,
Māris Grīnpukals,
Dita Kalmane.
KOPVĒRTĒJUMA REZULTĀTI:
Kungu grupā (LNF reiti nga spēlētāji):
Juris Kalmanis,
Aldis Tindenovskis,
Juris Leivalds.

TAUTAS KLASE 
(LNF reiti nga sarakstā neesoši vīri, dāmas):
Jānis Grīnpukals,
Dita Kalmane,
Māris Grīnpukals.

Liels paldies visiem aktī visti em, kuri ir piedalīju-
šies visos posmos un uzrādījuši lieliskus rezultātus. 

Liels paldies arī Aldim Tindenovskim par ikkatra 
posma sagatavi un radošo pieeju, lai viss ti ktu rea-
lizēts. Un paldies Dundagas novada pašvaldībai par 
atbalstu. 

Dundagas novada pašvaldības sporta organizatore
Andžela Lepere

Sacensī-
bu kop-

skats.

Volejbolistu panākumi
30. novembrī un 1. decembrī Talsos noti ka fi nālsacensības volejbo-

lā LVF “Kausa izcīņa jauniešiem” U-14 grupas zēniem, kur 13 komandu 
konkurencē Dundagas vidusskola ieguva 3. vietu. Pirmās divas godalgo-
tās vietas izcīnīja Daugavpils BJSS 1. un 2. komanda. 

Apsveicam  Robertu Ludeviku, Edgaru Šmēdiņu, Indaru Asaru, Ralfu 
Jasinoviču, Kevinu Krasonu, Andi Grubenbergu, Ingaru Blumbergu, Emī-
lu Grīnertu, Emīlu Alkšbirzi un treneri Unu Silu.

III sporta klases šahists Emīls Grī-
nerts un Mihails Prošcenko no 
Ventspils, kurš ti kko  bija izpildījis 
II sporta klases normu, izspēlēja 
četru parti ju maču ar lielāku ap-
domas laiku.

Diplomus un saldumu balvas 
saņēma trīs labākie zēni un trīs la-
bākās meitenes iesācēju grupā un 
IV sporta klases grupā, kā arī abi 
mača dalībnieki, savukārt medaļas 

ti ka labāko trijniekam absolūtajā 
vērtējumā un mača dalībniekiem. 

IV sporta klases grupā mei-
tenēm 1. vietu izcīnīja talseniece 
Māra Brigmane, kļūdama arī par 
sacensību absolūto uzvarētāju. 
Otro un trešo vietu ieguva dun-
dadznieces – atti  ecīgi Anna Re-
beka Irbe un Marija Hanna Kris-
ti ņa (abām pa 4 punkti em). Zēnu 
konkurencē pirmais bija mūsu 
Jēkabs Zvans ar 6 punkti em, par 
puspunktu atpalika un 2. vietu ie-
ņēma Ernests Šmēdiņš. Absolūtajā 
vērtējumā Jēkabam otrā vieta, bet 
Ernestam trešā.

Iesācēju grupā Katrīna Sāra 
Kristi ņa ar 3,5 punkti em bija otra 
labākā starp meitenēm. Šajā pašā 
grupā Valters Napskis ar 4 punk-
ti em ti kai sliktāka koefi cienta dēļ 

30. novembrī Kolkas tautas namā noslēdzās 2019. gada Dundagas novada individuālais čempionāts 
novusā. Norisinājās 5. posms un apbalvoja kopvērtējumā labākos.

26. decembrī plkst. 9.00 
Dundagas Brīvā laika 
pavadīšanas centrā 

 ZIEMASSVĒTKU 
ZOLĪTES TURNĪRS.

Visus interesentus 
aicinām pieteikti es 

pa tālruni 29181910. 
Turnīra nolikums pieejams: 

www.dundaga.lv 
un www.kolka.lv.

Dundagas novada pašvaldības 
sporta organizatore 

Andžela Lepere

Gājienu 
pierak-
sta 
Emīls 
Grīnerts.
AUTORA FOTO

palika ārpus labāko trijnieka zēnu 
vērtējumā.

Divu šahistu mačs bija jau-
nums – līdz šim jaunie šahisti  bija 
sacentušies ti kai Šveices sistēmas 
vai apļa turnīros. Visās parti jās ri-
sinājās sīva cīņa, tomēr nedaudz 
meistarīgāks un arī aukstasinīgāks 
allaž izrādījās mūsu Emīls, kurš 
svinēja pārliecinošu uzvaru ar 4 
pret 0.

Vidusskolas šaha pulciņa 
vadītājs Alnis Auziņš
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Gada nogale Kolkas Lībiešu saieta namā

Kas par to, ka dienas nāk ar salnām,
Kas par to, ka kaut kur gaida sniegs,
Ja līdzīgs mežrozei uz gadu kalna
Deg tavas dvēseles un tavu dienu 
           prieks.
                                       (K. Apškrūma)

Dundagas vidusskola – 
“Skolu reiti ngā 2019”

Siltu pavardu, možu garu 
un neizsīkstošu 

dzīvesprieku ziemas 
mēnešu jubilāriem 

novēl pensionāru kluba 
“Sendienas” biedri. 

Pirmais gads Kolkas Lībiešu 
saieta namam ir paskrējis vēja 
spārniem. Ir noti kuši vairāk 
nekā trīsdesmit pasākumi, biju-
šas regulāras mainīgās izstādes, 
novadīti  vairāki desmiti  ekskur-
siju, saņemti  viesi no tuvienes 
un tālienes. Esam gandarīti  par 
šo gadu. 

Taču darbs neapstājas ar tū-
risma sezonas noslēgumu. De-
cembrī un janvārī Lībiešu saieta 
namā apskatāma Gunas Hainov-
skas veidotā izstāde par Imanta 
Ziedoņa Dižkoku atbrīvošanas 
grupu jeb dageriem. Izstāde pa-

rāda, ka koki un nācijas gars aug 
lēni un pamatī gi.

Šogad aprit 10 gadi, kopš 
Kolka tika pārsteigta ar milzī-
gu sniega vētru. Katram, kas 
to piedzīvoja, ir stāsts par šīm 
sniegotajām dienām. Tāpēc aici-
nu iesūtīt fotogrāfijas vai kādus 
citus materiālus par 2009. gada 
decembra lielo sniegu Kolkā uz 
lsn@kolka.lv. Veidosim stāstu 
vakaru, kur rādīsim bildes un 
katrs varēs pastāstīt savas at-
miņas par piedzīvoto. Gaidīsim 
visus ciemos 17. decembrī plkst. 
18.00, kad dalīsimies par piedzī-

voto Kolkas lielā sniega laikā.
Un gadu noslēgsim ar Zie-

massvētkiem veltī tu pasākumu 
27. decembrī plkst. 13.00, kurā 
piedalīsies Tārgales pagasta līvu 
folkloras kopa “Kāndla”.

Lai visiem skaists un mier-
pilns gada noslēgums! Lai iedves-
mojošs, mīlestī bas un veselības 
piepildīts jaunais gads! 

Rīemliži Talšpivḑi ja vȯndzist 
Ūdtāigastõ!

Lībiešu saieta nama vadītāja
Ilze Iesalniece-Brukinga

Esam sagaidījuši vietnē 
www.konkurss.lv publicētos 
“Draudzīgā aicinājuma fonda” 
apkopotos datus – par iepriekšē-
jā mācību gada 12. klašu skolēnu 
sniegumiem centralizētajos ek-
sāmenos.

Kopvērtējumā Dundagas vi-
dusskola ir ierindojusies 15. vietā 
(78 lauku vidusskolu grupā).

Latviešu valodas centralizēto 
eksāmenu rezultāti  ir bijuši ti k ļoti  
labi, ka Dundagas vidusskola atro-
das augstajā 4. vietā lauku vidus-
skolu 77 skolu grupā un 24. vietā 
visas Latvijas 386 skolu konkuren-
cē. Eksāmenam gatavoja skolotā-
ja Inta Freiverte.

Dabaszinību centralizēto ek-
sāmenu rezultāti  arī ir bijuši ļoti  
labi – Dundagas vidusskola ir 
5. vietā lauku vidusskolu grupā. 
Eksāmenam gatavoja skolotāja 
Lienīte Iesalniece.

Vēstures centralizēto eksāme-
nu rezultātu sarakstā mūsu skola 
atrodas 7. vietā lauku vidusskolu 
grupā. Eksāmenam gatavoja sko-
lotāja Līva Irbe.

Angļu valodas centralizēto 
eksāmenu rādītāji Dundagas vi-
dusskolu ierindojuši 12. vietā lau-
ku vidusskolu 77 skolu grupā un 
62. vietā visas Latvijas 384 skolu 
konkurencē. Eksāmenam gatavo-
ja skolotāja Andra Grīvāne.

Matemāti kas centralizēto ek-
sāmenu rezultātu sarakstā mūsu 
skola atrodas 27. vietā (77 lauku 
vidusskolu grupā). Eksāmenam 
gatavoja skolotāja Inese Ķiršak-
mene.

Lepojamies un priecājamies 
par augstajiem rādītājiem šajā 
skolu reiti ngā!

Paldies pagājušā mācību gada 
12. klases skolēniem par augsta-
jiem sasniegumiem centralizēta-
jos eksāmenos!

Paldies pedagogiem, kas mā-
cīja 12. klases skolēnus un gatavo-
ja viņus eksāmeniem!

Latviešu valodas skolotāja 
Evita Zoltāne

Dievkalpojumi  svētkos
DUNDAGAS BAPTISTU BAZNĪCĀ
24. decembrī plkst. 16.00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums,
25. decembrī plkst. 11.00 – Ziemassvētku dievkalpojums.
DUNDAGAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
24. decembrī plkst. 18.00 – koncerts un svētku dievkalpojums.
KOLKAS JŪRAS ZVAIGZNES DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ
15. decembrī plkst. 15.00 – III Adventa svētdienas Svētā Mise,
25.  decembrī plkst. 15.00 – Kristus dzimšanas svētku Svētā Mise,
5. janvārī plkst. 15.00 – Kunga parādīšanās svētku Svētā Mise.
KOLKAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
24. de cembrī plkst. 15.00 – koncerts un svētku dievkalpojums.
KOLKAS PAREIZTICĪGO BAZNĪCĀ
25. decembrī plkst. 10.00 – Ziemassvētku dievkalpojums.
MAZIRBES LUTERĀŅU BAZNĪCĀ
24. dece mbrī plkst. 18.00 – Ziemassvētku priekšvakara dievkalpojums,
25. decembrī plkst. 11.00 – Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums,
29. decembrī plkst. 11.00 –  
dievkalpojums svētdienā pēc Ziemassvētkiem,
31. decembrī plkst. 18.00 – 
Vecgada vakara dievkalpojums,
1. janvārī plkst. 12.00 – 
Jaungada, Jēzus vārda došanas 
dienas, dievkalpojums.
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