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PII “Kurzemīte” ekoskolas
aktivitātes par tēmu “Ūdens”
Tā kā sniegs janvārī Dundagu nav sasniedzis, tad varam
vairāk laika veltīt eksperimentiem un mazajiem projektiem
ar ūdeni.
Bērni gūst jaunas zināšanas
un esošās liek lietā, aktīvi piedaloties pētnieciskā darbībā
par ekoskolas tēmu “Ūdens”.
Pirmsskolēni iepazīstas ar ūdens
īpašībām, agregātstāvokļiem, ar
ūdens piesārņojuma rašanos,
ūdens attīrīšanu, tā ietekmi uz
dzīvo, nedzīvo dabu.
Daba ir aizraujošs iedvesmas
avots, kas piedāvā arvien jaunus
iespaidus un iespējas atklāt un
radīt idejas, tās izmēģināt. Vides
izpēte dod iespēju diferencēt
mācīšanās procesu – dabā vienmēr ir iespēja padziļināti turpināt pētīt jebkuru jautājumu un
variēt mācību procesu atkarībā
no bērnu kompetences līmeņa.
Bērni, kuri regulāri veic novērojumus dabā, iegūst noturīgas,
pašu pieredzē balstītas zināšanas un prasmes. Daudzi pret vidi
izturas atbildīgāk.
(Nobeigums 2. lpp.)

Dundagas novada pašvaldības 2020. gada budžets
Dundagas novada pašvaldības budžets 2020. gadam sastāv
no pamatbudžeta un ziedojumu,
dāvinājumu budžeta.
2020. gada novada infrastruktūra un ekonomiskā attīstība ir plānota, īstenojot Eiropas
Savienības ﬁnansētos projektus,
nosakot budžeta ﬁnansējumu
mērķmaksājumiem un noteiktu
objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem.
Lai sabalansētu budžetu, tiek
plānots ņemt aizņēmumu Valsts
kasē par kopējo summu 455 365
EUR (2019. gadā – 1 146 036
EUR).

IEŅĒMUMI

Pašvaldības
pamatbudžeta 2020. gada ieņēmumi plānoti
4 686 059 EUR apmērā, plānotie
ieņēmumi ir par 35 821 EUR vairāk,
nekā 2019. gadā sākotnēji plānoti
(4 650 238 EUR). Pamatbudžets
ir Dundagas novada pašvaldības
budžeta galvenā daļa, ieņēmumus
veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN),
nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi
no valsts un pašvaldību nodevām,
sodiem un sankcijām; pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi
no pašvaldības īpašuma iznomā-

šanas, pārdošanas; ieņēmumi no
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un transferti, kurus veido
valsts budžeta transferti un pašvaldību budžeta transfertu jeb valsts
mērķdotācijas, kas tiek saņemtas
no atsevišķām ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu
darba samaksai, kā arī dažādu Eiropas Savienības fondu ﬁnansēto
projektu īstenošanai.
Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju
ienākumu nodoklim – 43,5% vai
2 038 310 EUR budžeta apstiprināšanas brīdī (salīdzinot ar 2019.
gadu, palielinājums par 83 296

EUR). Iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumu apjoms prognozēts atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra
noteikumiem Nr.653 “Noteikumi
par pašvaldības ﬁnanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to
sadales kārtību 2020. gadā”. Iedzīvotāju ienākumu nodokļa atlikums no 2019. gada 32 687 EUR,
kas pašvaldības budžetā ieskaitīts
2020. gada janvārī.
Nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumi 2020. gadā tiek plānoti,
pamatojoties uz prognozi, kas aprēķināta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. maija noteikumos Nr.292 “Nekustamā īpašuma

nodokļa ieņēmumu prognozes
noteikšanas kārtība” noteiktajiem
nosacījumiem. NĪN plānots iekasēt
238 640 EUR apmērā, t.sk. nekustamā īpašuma nodokļa prognoze
par zemi – 188 751 EUR, par ēkām
– 20 229 EUR, par mājokļiem un
inženierbūvēm – 11 110 EUR. Iepriekšējo gadu parādi 18 550 EUR.
NĪN veido 5,1% no kopējiem Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārdošanas tiek prognozēti 77 531 EUR
apmērā, pieaugums, salīdzinot ar
2019. gadu, veido 36 747 EUR.
(Nobeigums 4., 5. lpp.)
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DOMES ZIŅAS

23. janvāra domes sēdē
v Nolēma slēgt sadarbības
līgumu ar Kurzemes Tūrisma asociāciju par sadarbību tūrisma attīstības veicināšanā un tūrisma mārketingā Dundagas novadā.
v Nolēma slēgt sadarbības
līgumu ar Talsu un Rojas novada
pašvaldībām par Ziemeļkurzemes
jauniešu kamerorķestra darbības
nodrošināšanu.
v Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību
par sadarbību kultūras jautājumos,
izglītības un sporta jomā.
v Piešķīra ﬁnansējumu pašvaldības deleģēto uzdevumu īstenošanai 2020. gadā: Līvu (lībiešu)
savienībai “Līvõd īt” – 3390 eiro un
biedrībai “Randalist” – 3339 eiro.
v Apstiprināja Dundagas Kultūras pils kultūras pasākuma plānu
par 34 391 eiro, Kolkas tautas namam par 21 962 eiro, Brīvā laika pavadīšanas centram par 2350 eiro,
Kubalu skolai muzejam par 395 eiro
un Lībiešu saieta namam par
3588 eiro.
v Atbilstoši iepriekšējā gada
naudas plūsmas izdevumiem apstiprināja Dundagas vidusskolas,
pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” un Kolkas pagasta pamatskolas izglītības iestāžu izdevumu
tāmes un viena audzēkņa izmaksas
2020. gadā no pašvaldības budžeta.
v Nolēma izsludināt jaunas automašīnas iepirkumu – kompakto
apvidus automašīnu ar priekšpiedziņu līdz 25 000 eiro operatīvajā
līzingā uz 5 gadiem. Nolēma novērtēt un pārdot automašīnu “Honda
CRV”.
v Nolēma piedalīties biedrības
“Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāto projektu konkursa 9. kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda
lauku attīstības (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” ar
pieteikumu multifunkcionālas velotrases izbūvei.
v Nolēma slēgt atcēlēja līgumu
par Dundagas novada pašvaldības

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, jo pircējs ir pārdomājis iegādāties dzīvokli.
v Noteica īres maksu nekustamā īpašumā “Bānīša iela 4” Dundagā.
v Nolēma nodot nomai nekustamo īpašumu “Ievlejas 29” un
pagarināt tā zemes nomas līgumu
ar personu līdz 31.12.2030., bet nekustamajam īpašumam “Laukdārzi” – līdz 18.05.2029.
v Nolēma nodot īpašumā
bez atlīdzības nekustamā īpašuma
“Maija iela 6” domājamās daļas un
slēgt vienošanos ar dzīvokļa “Maija
iela 6–4” tiesisko valdītāju.
v Nolēma atsavināt mutiskā
izsolē dzīvokļa īpašumu “Skolotāju
māja 2”, dz. 3, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās domājamās daļas
par nosacīto cenu 6890 eiro.
v Nolēma slēgt servitūta līgumu ar nekustamā īpašuma “Pils 1”
īpašnieku SIA “MELISA N” par ceļa
servitūta noteikšanu nekustamajā
īpašumā “Pils iela 3”.
v Nolēma sniegt palīdzību personām dzīvokļa jautājuma risināšanā un slēgt līgumus par īres tiesībām nekustamā īpašumā Bānīša
ielā 4, Dundagā.
v Atcēla 24.10.2019. domes
lēmumu Nr. 277 “Par nomas tiesību
izsoles sākumcenu” un noteica nekustamā īpašuma “Brīvības iela 1a”
aptuveni 0,2169 ha lielajai zemes
vienības daļai nomas tiesību izsoles
sākumcenu 120 eiro gadā bez PVN.
v Izslēdza no Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas un
Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāva Ievu
Dambergu un šo komisiju sastāvos
iekļāva Ringoldu Zukuli-Emerbergu.
v Apstiprināja Dundagas novada domes saistošos noteikumus
Nr. 1 “Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”.
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Linda Pavlovska-Dišlere
Domes sēžu lēmumi, protokoli
un audioieraksti pieejami
http://www.dundaga.lv/lv/
pasvaldiba/sedes/

Komiteju un domes sēdes
FEBRUĀRĪ
13.02.
13.02.
20.02.
27.02.

Plkst. 9.00
Plkst. 13.00
Plkst. 10.00
Plkst. 10.00

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Finanšu komitejas sēde
DOMES SĒDE

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties uz vakancēm:
v Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja vakancei, pieteikties līdz 18. februārim;
v Centrālās administrācijas juriskonsulta vakancei, pieteikties līdz 28. februārim;
v Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vakancei līdz 21. februārim.
Uzziņas pa tālruni: 63237850 vai e-pastu: dome@dundaga.lv.
Sīkāku informāciju par aktuālajām vakancēm skatīties tīmekļvietnē
www.dundaga.lv sadaļā “Darba piedāvājumi”.

Dundagas novada domes saistošie noteikumi
Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Dundagas novada pašvaldība aprēķina nomas
maksu par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai tā daļu (turpmāk – neapbūvēts zemesgabals), kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.
2. Neapbūvētam zemesgabalam lauku apvidū, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts
nomniekam kvaliﬁcējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa tiek noteikta:
2.1. par zemesgabalu līdz 100 m2 – 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5,00 EUR gadā;
2.2. par zemesgabalu no 101 m2 līdz 500 m2 – 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā 7,00 EUR gadā;
2.3. par zemesgabalu ar platību no 501 m2 līdz 1000 m2 – 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet
ne mazāk kā 10,00 EUR gadā;
2.4. par zemesgabalu ar platību no 1001 m2 līdz 1500 m2 – 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet
ne mazāk kā 15,00 EUR gadā.
3. Atzīt par spēku zaudējušiem Dundagas novada domes 2013. gada 24. janvāra saistošos noteikumus Nr.2 “Par
zemesgabalu nomas maksas apmēru”.
4. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Dundagas novada domes 2019. gada 19. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.19
“Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošo noteikumu projekts nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, nomas maksas aprēķināšanas kārtību Dundagas novadā.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” (turpmāk – likums) 7.panta:
- pirmā daļa nosaka, ka Latvijas Republikas pilsoņiem un pilngadīgajiem iedzīvotājiem, kā arī ārzemēs dzīvojošiem
bijušajiem Latvijas Republikas zemes īpašniekiem (pēc stāvokļa uz 1940. gada 21. jūliju) vai viņu mantiniekiem ir tiesības iesniegt pieprasījumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā zemnieku saimniecību vai piemājas saimniecību
uzturēšanai, atjaunošanai vai jaunu veidošanai, dzīvojamo māju, vasarnīcu uzturēšanai vai celtniecībai, individuālo
augļu dārzu uzturēšanai vai to ierīkošanai vai citām vajadzībām. Ja zeme pieprasīta arī citos pagastos, pieteikumā
jānorāda šo pieprasījumu iesniegšanas vietas, zemes izmantošanas mērķis un platība;
- otrā daļa nosaka, ka Pagastu vai rajonu Tautas deputātu padomju izpildkomitejas iesniedz zemes pieprasījumus
pašvaldības, arī personisko palīgsaimniecību4 vajadzībām;
- trešā daļa nosaka, ka juridiskās personas iesniedz pieprasījumus par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā
savas darbības vajadzībām.
Likuma ceturtā nodaļa “Vispārīgie noteikumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu pilsoņiem īpašumā”: 4 “Par personiskajām palīgsaimniecībām uzskatāmas lauku saimniecības (ieskaitot arī sakņu dārzus
un dienesta zemi), kuras termiņlietošanā uz nomas līguma pamata piešķir pašvaldības vai arī citas juridiskās personas
no savas zemes Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kas dzīvo valsts vai kooperatīvu dzīvokļos, kā arī personiskajos
dzīvokļos vai mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā nav lauksaimniecībā izmantojamas zemes vai tās ir nepietiekami un
vismaz viena darba spējīgā ģimenes locekļa pamatdarbs ir ārpus palīgsaimniecības.”
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.350) 31. punktu, kurš nosaka,
ka pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem
zemesgabaliem, nekā minēts šo noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3. apakšpunktā. MK noteikumu 30.2. apakšpunkts nosaka, ka šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksa gadā ir 0,5 % no zemesgabala kadastrālās
vērtības (nepiemērojot šo noteikumu 5. punktu), savukārt 29.2. apakšpunkts skaidro – neapbūvēts zemesgabals, kas
tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai
samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvaliﬁcējams kā komercdarbības atbalsts.
MK noteikumos Nr.350 noteiktā zemes nomas maksa ir tik zema, ka nesedz pašvaldības administratīvos izdevumus par
zemes nomu. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai minimālā nomas maksa segtu zemes nomas administrēšanas izdevumus.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes nomas maksu, kuras apmērs tiek tuvināts nomas maksas administrēšanai nepieciešamo līdzekļu apjomam, tādēļ saistošo noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz
pašvaldības budžeta ienākumu daļu.
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.

PII “Kurzemīte”
ekoskolas aktivitātes
par tēmu “Ūdens”
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)

Bērnu vecāki!
Februārī pirmsskolā “Kurzemīte” norit
veselīga dzīvesveida aktualizēšana bērniem
un vecākiem. Kopā ar aktīvo Dundagas novada sporta organizatori Andželu Leperi
aicinām vecākus uz vingrošanas nodarbību,
kas notiks 25. februārī plkst. 18.00 PII “Kurzemīte” zālē. Gaidīsim!
PII “Kurzemīte” vadītājas vietniece
izglītības jomā Inga Blūmentāle
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Realizējamās rīcības 2020. gadā
Dundagas novada attīstībai par kopējo
summu 360 216 EUR (ieskaitot PVN)
1. Saimnieciskais dienests (Dundagas novads), kopējā summa 75 422 EUR:
1.1. Apgaismojuma bojāto balstu ierīkošana Vīdales un Slīteres ielā;
1.2. Gājēju ietves atjaunošana Talsu ielā Dundagā;
1.3. Būvprojekts tilta rekonstrukcijai (tilts Pils ielā Dundagā);
1.4. Granulu apkures katla ierīkošana Mazās skolas ēkā (Saules iela 8, Dundaga);
1.5. Granulu apkures katla ierīkošana PII “Kurzemīte” ēkā (Talsu iela 7, Dundaga);
1.6. Pieturas vietas labiekārtošana Dundagā, Vīdales ielā, pie pansionāta un pie Dundagas vidusskolas, iegāde un uzstādīšana;
1.7. Saules ielā 8 Dundagā – žogs;
1.8. Dundagas veselības centra II stāva telpu remonts, telpa Nr.33 (Pils
iela 6, Dundaga).
2. Dundagas vidusskola, kopējā summa 103 290 EUR:
2.1. Jumta seguma maiņa (Talsu iela 18, Dundaga);
2.2. Klases remonts (Saules iela 8, Dundaga);
2.3. Linoleja maiņa krievu valodas kabinetā (Talsu iela 18, Dundaga);
2.4. Griestu apgaismojuma maiņa klases telpā (Talsu iela 18, Dundaga);
2.5. Tualetes remonts pie sporta zāles (Saules iela 8, Dundaga);
3. Kolkas pamatskola, kopējā summa 28 486 EUR:
3.1. Ūdensvada nomaiņa Kolkas pamatskolā;
3.2. Ēdamtelpas remonts Kolkas pamatskolā;
3.3. Bērnudārza “Rūķītis” ēkā cokola remonts (Kolka);
3.4. Bērnudārza “Rūķītis” vecākās grupas garderobes un ēdienu izdales
telpas remonts (Kolka);
3.5. Kolkas pamatskolā veļas mašīna ar žāvētāju.
4. PII “Kurzemīte”, kopējā summa 46 353 EUR:
4.1. Grupas “Taurenītis” visu telpu remonts (Talsu iela 7, Dundaga);
4.2. Centrālās ieejas vējtvera kosmētiskais remonts (Talsu iela 7, Dundaga).
5. Kolkas pagasta pārvalde, kopējā summa 59 250 EUR:
5.1. “Zītari” – ēkas apliecinājuma kartes izstrāde centrālās apkures ierīkošanai, t.sk. siltummezgls (Kolka);
5.2. “Zītari” – ēkas jumta seguma maiņa un pārseguma siltināšana (Kolka);
5.3. Tirgus ēkas projekta izstrāde Kolkā.
6. Bibliotēka, kopējā summa 30 000 EUR:
6.1. Dundagas bibliotēkas bērnu nodaļas remonts (Talsu iela 7, Dundaga);
6.2. Kolkas bibliotēkas telpu remonts/paplašināšana (“Zītari”, Kolka);
7. Dundagas Mākslas un mūzikas skola, kopējā summa 17 415 EUR:
7.1. Alta saksofons “Yamaha YAS-280”;
7.2. Garderobes mēbeles Mākslā;
7.3. 2 pianīni 1. klavierklasei;
7.4. Videonovērošanas kameras un iekārtošana (Pils iela 14, Dundaga).

IEDZĪVOTĀJU SKAITS Dundagas novadā
Dundagas pagastā:
Kolkas pagastā:
KOPĀ:

skaits
3022
850
3872

%
78%
22%
100%

REALIZĒJAMĀS RĪCĪBAS Dundagas novadā
Dundagas pagastā:
Kolkas pagastā:
KOPĀ:

EUR
260 480
99 736
360 216

%
72%
28%
100%
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Biedrības “Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija” paziņojums
ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2020. gada 17. februāra līdz 2020. gada 17. martam.
Sludinājuma kopsumma: 203 599,20 EUR.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novads, Ventspils novads un Talsu novada Īves, Lubes un Valdgales pagasti.
Projektu īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1
gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Rīcība

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

Atbalsta lielums

203 599,20 EUR

Atbilstošā MK
noteikumu Nr.590
5.punktā minētā
darbība

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

Rīcības apraksts

Paredzēts atbalstīt pašvaldību, sabiedrisko un reliģisko organizāciju, uzņēmēju iniciatīvas infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamiem objektiem to labiekārtošanai/izveidei un kvalitatīvai piekļuvei (brīvdabas estrādes, parki, atpūtas vietas, dabas takas ar atpūtas elementiem,
publiskie sporta un rotaļu aktivitāšu laukumi, kapsētu teritorijas un citas tamlīdzīgas vietējai
sabiedrībai aktuālas un publiski pieejamas vietas).Paredzēts atbalstīt sabiedrisko un reliģisko
organizāciju, pašvaldību un uzņēmēju iniciatīvas vietējo iedzīvotāju interešu jomā telpu izveidei, labiekārtojumam, aprīkojumam, ārtelpas elementiem, apmācībām.Priekšroka projektiem,
kuri vērsti uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, uz bērnu un jauniešu interešu un ﬁzisko spēju attīstīšanu, lietderīga brīvā laika
pavadīšanas iespēju nodrošināšanu, kultūrvēstures mantojuma un dabas objektu pieejamību
un efektīvu izmantošanu, projektiem, kas paredz iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska
grupām iekļauties sabiedrībā.Infrastruktūras projektiem nepieciešams saskaņojums ar vietējo
pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.

Maksimālā
attiecināmo
izmaksu summa
vienam projektam

30 000 EUR,
2000 EUR – apmācību projektiem.

Maksimālā
atbalsta intensitāte

90%

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam un projektu vērtēšanas kritērijiem var
iepazīties biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās), vai Ventspilī, Kuldīgas ielā 3 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).
Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā: www.lad.gov.lv.
Projekta iesniegumi jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktpersonas: koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv, konsultante Evita Roģe –
tel. 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv.
Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja

Atjaunots darbā Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs
Talsos 2020. gada 22. janvārī
Kurzemes rajona tiesa izskatīja atklātā tiesas sēdē civillietu prasītāja
prasībā pret Dundagas novada pašvaldību par darba devēja uzteikuma
atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, darba algas piedziņu
par darba piespiedu kavējuma laiku
un morālā kaitējuma atlīdzināšanu.
Tiesa daļēji apmierināja prasītāja prasību, atzīstot par spēkā neesošu Dundagas novada pašvaldības
izpilddirektores 2019. gada 12. augusta darba līguma uzteikumu Dundagas novada pašvaldības Kolkas
pagasta pārvaldes vadītājam, kā arī

uzliekot par pienākumu nekavējoties atjaunot viņu iepriekšējā darbā.
Tika nolemts piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu
prasītājam vidējo izpeļņu par darba
piespiedu kavējuma laiku no 2019.
gada 23. augusta līdz 2020. gada
22. janvārim 6803,70 EUR, ieturot
likumā paredzētos nodokļu maksājumus.
Noteica, ka spriedums daļā par
atjaunošanu darbā un vidējās izpeļņas piedziņu 2000 EUR, ieturot
likumā paredzētos nodokļu maksājumus, izpildāms nekavējoties.
Nolēma piedzīt no Dundagas

novada pašvaldības par labu prasītājam morālā kaitējuma kompensāciju 1500 EUR, bet pārējā daļā 8500
EUR prasību noraidīt.
Uzlika par pienākumu Dundagas novada pašvaldībai publicēt
atvainošanos prasītājam par morālā kaitējuma nodarīšanu interneta
portālā www.dundaga.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā.
Nolēma piedzīt no Dundagas
novada pašvaldības par labu valstij
valsts nodevu 628,06 EUR.
Nolēma piedzīt no Dundagas
novada pašvaldības par labu valstij ar lietas izskatīšanu saistītos

izdevumus 1,51 EUR.
Noraidīja prasību daļā par Dundagas novada domes 2019. gada 9.
augusta lēmuma Nr.189 atzīšanu
par spēkā neesošu.
Dundagas novada pašvaldība
informē, ka sprieduma daļu, kas izpildāma nekavējoties par prasītāja
atjaunošanu darbā un vidējās izpeļņas piedziņu 2000 EUR, ieturot
likumā paredzētos nodokļu maksājumus, pašvaldība izpildīja 2020.
gada 23. janvārī.
Dundagas novada domes
priekšsēdētājs Aldis Felts saskaņā ar likuma “Par pašvaldī-

bām” 62. panta 3. un 9. punktu
2020. gada 5. februārī izdeva rīkojumu izpilddirektorei Janitai
Vandai Valterei līdz 2020. gada
10. februārim veikt nepieciešamās
darbības pārējo sprieduma lemjošās daļas punktu izpildei.
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Linda Pavlovska-Dišlere
Dundagas novada pašvaldība atvainojas Kolkas pagasta pārvaldes
vadītājam Aldim Pinkenam par
morālā kaitējuma nodarīšanu.
Dundagas novada pašvaldība
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Dundagas novada pašvaldības
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
2020. gadā prognozētie pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti 1 971 132 EUR, t.sk.
saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim.
Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānoti – 571 294 EUR (salīdzinot ar 2019. gadu, palielinājums par
55 132 EUR) apmērā.

PLĀNOTIE PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMI 2020.GADĀ
Pašvaldību budžeta transferti 141 382 eiro

No valsts budžeta daļēji ﬁnansēto atvasināto publisko personu un budžeta neﬁnansēto
iestāžu transferti 11 517 eiro

miem, kancelejas pakalpojumi, ieņēmumi par nomu un īri, ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem, ieņēmumi par zemes nomu, ieņēmumi par biļešu realizāciju, ieņēmumi par dzīvokļu un
komunālajiem pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi.
Valsts nodevas un nodokļi, kurus ieskaita pašvaldības budžetā, kā arī pašvaldību nodevas
tiek plānotas 37 320 EUR apmērā, tai skaitā ieņēmumi par dabas resursu ieguvi, izmantošanu
vai vides piesārņošanu, ieskaita: 60 procentus – valsts pamatbudžetā; 40 procentus – tās vietējās pašvaldības pamatbudžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība, 2020. gadā prognozētie ieņēmumi 33 600 EUR.

Ieņēmumi no budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi 170 227 eiro

Pašvaldību
saņemtie
transferti
no valsts
budžeta
1 971 132
eiro

IZDEVUMI

Pašvaldības pamatbudžeta 2020. gada izdevumi plānoti 5 564 506 EUR apmērā (salīdzinot
ar 2019. gadu, samazinājums par 304 804 EUR), Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta
ﬁnansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo, sabiedriskās kārtības iestāžu, domes administrācijas ﬁnansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, novada
pasākumu ﬁnansēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un citiem izdevumiem,
kas paredzēti Dundagas novada domes saistošajos noteikumos “Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”.

Valsts nodevas
un nodokļi, kurus
ieskaita pašvaldības
budžetā un pašvaldību nodevas
37 320 eiro

Ieņēmumi no pašvaldības
īpašuma iznomāšanas un
pārdošanas 77 531 eiro

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
2 038 310 eiro
Nekustamā īpašuma nodoklis 238 640 eiro

Mērķdotāciju apjoms pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. augustam ir šāds:
v mērķdotācija – pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 404 448 EUR,
v mērķdotācijas – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 18 552 EUR,
v mērķdotācijas – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 55 344 EUR,
v mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 3573 EUR,
v mērķdotācija profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no
2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim – 89 377 EUR.
Brīvpusdienām 1.–4.klašu skolēniem valsts dotācija 14 642 EUR. Dotācija skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā un algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem ﬁnansējums prognozēts
23 940 EUR apmērā.
Valsts budžeta transfertu apjoms Eiropas Savienības struktūrfondu līdzﬁnansēto projektu
īstenošanai ir 51 317,00 EUR.
Prognozētā dotācija no pašvaldības ﬁnanšu izlīdzināšanas fonda veido 1 174 981,00 EUR,
t.sk. atlikums no 2019. gada 25 476 EUR, kas pašvaldības budžetā ieskaitīts 2020. gada janvārī.
Pieaugums, salīdzinot ar 2019. gadu, 166 204 EUR.
Dotācijas apjoms pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai, t.sk. atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai, pašvaldības īpašumā esošo ielu un autoceļu
uzturēšanai 2020. gadā prognozēts 100 000 EUR apmērā.
Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmuma daļu 64 435 EUR veido ieņēmumi no citām pašvaldībām par skolēnu apmācību, ieņēmumi no speciālā budžeta 76 947 EUR līdzekļu atlikuma
uz 31.12.2019. un saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji ﬁnansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta neﬁnansētām iestādēm 11 517 EUR.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 170 227 EUR (salīdzinot ar 2019. gadu,
samazinājums 2558 EUR) apmērā veido ieņēmumi no vecāku maksām par izglītības pakalpoju-

Sociālā
aizsardzība
EUR 314 544

PAMATBUDŽETA
PLĀNOTIE IZDEVUMI

Vispārējie valdības dienesti
EUR 579 195
Sabiedriskā kārtība
un drošība EUR 84 241
Ekonomiskā darbība
EUR 593 822

Izglītība
EUR
1 916 881

Vides aizsardzība
EUR 725 769

Teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana EUR 374 203

Atpūta, kultūra un reliģija
EUR 975 851

Pamatbudžeta kopējie izdevumi 2020. gadā tiek plānoti 5 570 196 EUR, attiecībā pret iepriekšējā gada plānu samazinājums ir par 2%. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem veidojas no tā, ka budžeta izdevumos iestrādāti iepriekšējā gada naudas atlikumi kontos. 2020. gadā
Dundagas novada pašvaldība plāno īstenot Eiropas Savienības fondu atbalstītus projektus, kuru
īstenošanai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti 579 195 EUR apmērā (10% no kopējiem 2020. gada plānotiem izdevumiem), un
tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, ﬁnanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
v novada domes administrācija – 253 059 EUR;
v Kolkas pagasta pārvalde – 35 317 EUR;
v aizņēmumu procentu maksājumi Valsts kasei – 3424 EUR;
v Dzimtsarakstu nodaļa – 16 113 EUR;
v skolēnu apmācība (pašvaldību savstarpējie norēķini) – 110 625 EUR;
v dotācija pašvaldības komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem 53 953 EUR;
v grāmatvedības darbības nodrošināšana – 96 749 EUR;
v Klientu apkalpošanas centrs – 7560 EUR;
v parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem, izdevumi – 2395 EUR.

NOVADA EKONOMISKĀ UN SOCIĀLĀ SITUĀCIJA
Iedzīvotāji

v Dundagas novadā 2020. gada 1. janvārī savu dzīvesvietu deklarējuši
3872 iedzīvotāji, Dundagas pagastā 3022 iedzīvotāji, Kolkas pagastā 850
iedzīvotāji. Salīdzinājumam: pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
(PMLP) datiem, 1.01.2019. kopējais iedzīvotāju skaits bija 3967. Vērtējot
iedzīvotāju skaita izmaiņas laika periodā no 2012. gada, redzam, ka iedzīvotāju skaita ziņā novadā saglabājas negatīva tendence.

Iedzīvotāju skaits 2020. gada 1. janvārī
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v Saskaņā ar PMLP datiem 1.01.2020. darbaspējas un vecuma struktūra pašvaldībā ir
šāda – iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam – 645; darbspējas vecumā – 2330; pēc
darbspējas vecuma – 897.
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v Dundagas novadā
Dzimtsarakstu nodaļā
2019. gadā sastādīts
31 dzimšanas reģistrs, dzimis 21 zēns
un 10 meitenes, un
tas ir par 8 bērniem
vairāk nekā
2018. gadā. Dundagas novadā dzīvesvieta deklarēta 35
bērniem, kuri dzimuši
2019. gadā.
v Reģistrēto bezdarbnieku skaits
Dundagas novadā
2020. gada 1. janvārī
– 89 darbspējas vecuma iedzīvotāji, vērtējot bezdarba līmeni
procentuāli – 4%.

DUNDADZNIEKS

2020. gada FEBRUĀRIS

2020. GADA BUDŽETS
Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti 84 241 EUR apmērā (2% no kopējiem 2020. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:
v bāriņtiesa – 34 568 EUR;
v Pašvaldības policija – 49 673 EUR.

Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti 593 822 EUR apmērā (11% no kopējiem 2020. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:
v būvvalde – 39 560 EUR;
v pašvaldības transportlīdzekļu uzturēšana, degvielas iegāde – 100 161 EUR;
v pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšana – 122 936 EUR;
v rūpnieciskās zvejas tiesību noma un privāto zvejas tiesību izmantošana – 31 445 EUR;
v projekts “Pašvaldības autoceļa “Mazās darbnīcas–Būdēni” posma no 0,00 līdz 3,3 km
pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā” – 262 004 EUR;
v projekts “Pašvaldības autoceļa “Kubele–Stirniņi” posma no 0,00 līdz 1,313 km pārbūve
Dundagas pagastā, Dundagas novadā” – 13 776 EUR;
v sabiedriski derīgais darbs – 23 940 EUR.
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PROGRAMMA TURPMĀKAJIEM
2 SAIMNIECISKAJIEM GADIEM

Turpmākajos divos gados tiks īstenoti ES fondu līdzﬁnansētie projekti, pilnveidota pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošana un nodrošināta pašvaldības ﬁnanšu stabilitāte.
Ziedojumu un dāvinājumu budžetā naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 11,70 EUR.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Izdevumi plānoti 379 893 EUR apmērā (7% no kopējiem 2020. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:
v Attīstības un plānošanas nodaļa – 127 220 EUR;
v nekustamā īpašuma apsaimniekošana – 238 541 EUR;
v projekts “Multifunkcionāla velotrase Dundagā” (projekta izstrāde) – 3080 EUR;
v projekts “Piekļuves nodrošināšana Kalna dārzam” – 11 052 EUR.

2020. gadā pašvaldība turpina iesāktā ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” investīciju daļas īstenošanu. Projekta ieviešanas rezultātā tiks nodrošināts apmeklētājiem pieejams, funkcionāls, atjaunots un atbilstoši uzturēts unikāls Ziemeļkurzemes reģiona kultūras, izglītības un tūrisma
centrs novada radošās un saimnieciskās dzīves atspoguļošanai, sniedzot plašu pakalpojumu klāstu ar
mērķi veicināt novada pievilcību, apmeklētību un iedzīvotāju radošā potenciāla attīstību. Dundagas pils
darbība tiks uzlabota, pievienojot muižas saimnieciskās dzīves atspoguļošanas funkciju. Projekts pilī
paredz tādu tradicionālu nozaru popularizēšanu kā vilnas pārstrāde un aušana, radot iespēju piedāvāt
Dundagas mājražotāju un amatnieku produkciju ikvienam tūristam. Projekta īstenošanas termiņš no
2017. gada 1. decembra līdz 2020. gada 30. decembrim.
2019. gadā tika uzsākti darbi pie projekta Nr. Nr.19-08-A00702-000027 “Pašvaldības autoceļa
“Mazās darbnīcas–Būdēni” posma no 0,00 līdz 3,3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā”
īstenošanas. 2020. gada pavasarī lauku grants ceļu pārbūves darbi, kurus veic SIA “Talsu meliorators”,
atsāksies un plānotā aizņēmuma summa ir 236 655 EUR.
2020. gadā Dundagas novada pašvaldībai galvojumu saistību apmērs 5548 EUR (projekts “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā”. AAS “Piejūra”).
Dundagas novada pašvaldība 2020. gadā un turpmākajos trijos gados nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu
līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. Dundagas novada pašvaldība 2020. gadā un
turpmākajos trijos gados nodrošina pašvaldības galvojumu summas iekļaušanu pārskatos par saistību
apmēru saskaņā ar noslēgtajiem galvojuma līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
2020. gadā pašvaldība plāno veikt aizņēmumus projektu “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” un “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” īstenošanai.
Kopējā plānotā aizņēmumu summa ir 455 365 EUR. Plānotais ﬁnansējums aizņēmumu atmaksai
saskaņā ar Valsts kases aizdevuma līgumiem paredzēts 106 104 EUR.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

AIZŅĒMUMI

Vides aizsardzībai
Izdevumi plānoti 725 769 EUR apmērā (13% no kopējiem 2020. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:
v Kolkas saimnieciskais dienests – 224 094 EUR;
v Dundagas saimnieciskais dienests – 309 181 EUR;
v iegūto dabas resursu nodokļu līdzekļu izmantošana – 63 166 EUR;
v projekts “Development and promotion of small ethno – cultural regions as tourism destinations – UNESCO – tourism Nr.Est-Lat15” – 3290 EUR;
v ielu apsaimniekošana – 120 631 EUR;
v sabiedrības iniciatīvas projektu atbalsts (LAD projekti) – 5407 EUR.

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti 976 451 EUR apmērā (18% no kopējiem 2020. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:
v sporta pasākumi – 19 817 EUR;
v XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki – 12 154 EUR;
v Brīvā laika pavadīšanas centrs – 33 601 EUR;
v Dundagas pagasta bibliotēka – 76 750 EUR;
v Kolkas pagasta bibliotēka – 32 053 EUR;
v Mazirbes bibliotēka – 9962 EUR;
v Kaļķu bibliotēka – 12 461 EUR;
v Vīdales bibliotēka – 11 502 EUR;
v Kubalu skola muzejs – 45 209 EUR;
v Tūrisma informācijas centrs – 47 440 EUR;
v Dundagas Kultūras pils – 137 390 EUR;
v Dundagas pils “Jauniešu mītne” – 35 752 EUR;
v Kolkas kultūras pasākumi – 72 660 EUR;
v Dundagas kultūras pasākumi – 102 198 EUR;
v Pensionāru un invalīdu apvienības – 3171 EUR;
v Lībiešu saieta nams – 44 238 EUR;
v Projekts “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājumu attīstība” – 280 093 EUR.

Izglītība
Izdevumi plānoti 1 916 881 EUR apmērā (34% no kopējiem 2020. gada plānotiem izdevumiem), t.sk. valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un nodokļiem, interešu izglītības
nodrošināšanai, mācību līdzekļu un materiālu iegādei:
v Dundagas vidusskola – 819 014 EUR
(t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI – 384 432 EUR);
v Kolkas pamatskola – 328 853 EUR
(t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI – 45 671 EUR);
v Dundagas Mākslas un mūzikas skola – 268 212 EUR
(t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI – 93 362 EUR);
v PII “Kurzemīte” – 450 820 EUR
(t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI – 51 683 EUR);
v projekts “Skolas piens un auglis” – 9000 EUR;
v projekts “Latvijas skolas soma” – 2352 EUR;
v projekts “Erasmus+ Nr.2018-1-PL01-KA229-050970_1” – 13 535 EUR;
v projekts “Erasmus+ Nr.2017-1-DE03-KA219-035579_4” – 8100 EUR;
v projekts “Erasmus+ Nr.2017-1-CZ01-KA219-035448_3” – 11 500 EUR;
v projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – 5495 EUR.

Sociālā aizsardzība
Kopējie izdevumi sociālo funkciju veikšanai plānoti 314 544 EUR (6% no kopējiem 2020.
gada plānotiem izdevumiem):
v Sociālajam dienestam – 99 959 EUR;
v pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem – 205 525 EUR;
v projektam “Kurzeme visiem” – 9060 EUR.

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

Mērķis
ELFLA projekta “Dundagas pils – novada kultūras centrs” īstenošanai
Kolkas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana un sporta zāles būvniecība
SIA “Ziemeļkurzeme” pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/5.1.1.0/08/
IPIA/VIDM/034 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” īstenošanai
ELFLA projekta Nr.11-08-L32100-000163 “Vasaras brīvdabas estrādes būvniecība Dundagas
pils parkā” īstenošanai
SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/052/093 “Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība” Kolkas ciemā īstenošanai
ELFLA projekta Nr.16-08-AL17-A019.2201-000002
“Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšana
Dundagā” īstenošanai
ELFLA projekta Nr.16-08-AL17-A019.2202-000004
“Publiskā bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana
Dundagā” īstenošanai
ELFLA projekta Nr.16-08-AL17-A019.2201-000003
“Aktīvās atpūtas vietas “Stacijas dārzs” ierīkošana
Dundagā” īstenošanai
EJZF projekta Nr.16-08-FL04-F043.0203-000001
“Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar
vēstures un kultūras tūrisma apriti” īstenošanai
EJZF projekta Nr.16-08-FL04-F043.0202-00001
“Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana
Kolkas piekrastē” īstenošanai
SIA “Ziemeļkurzeme” pamatkapitāla palielināšanai KF projekta Nr.5.3.1.0/17/I/028
ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma
attīstība” investīciju daļas īstenošanai
ELFLA projekta Nr.19-08-AL17A019.2203-000007 “Piekļuves nodrošināšana
Kalna dārzam” īstenošanai
Projekta Nr.19-08-A00702-000027 “Pašvaldības
autoceļa “Mazās darbnīcas–Būdēni” posma no 0,00
līdz 3,3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas
novadā”

Aizņēmuma
2020.
līguma noslēgšanas datums
11.07. 2013. 13 189

2021.

2022.

13 189

Turp- Pavisam
mākajos
gados
13 189
9 144
48 711

04.04. 2007.

30 032

30 032

30 032

120 406 210 502

28.12. 2012.

22 205

22 205

20 766

65 176

22.11. 2013.

12 260

12 260

12 260

10 892

47 672

16.09. 2014.

7 747

7 747

7747

52392

75 633

08.06. 2017.

281

08.06. 2017.

954

08.06. 2017.

1 018

09.11. 2017.

5 404

5 397

5377

26 719

42 897

30.07. 2018.

4 875

4 893

4 881

27 834

42 483

04.10. 2018.

12 472

24 004

23 946

369 582 430 005

11.12. 2018.

11 433

11409

63 151

706 835 792 828

11.2019.

16 666

16 666

15 280

48 612

78 885

78 885

2020.

281
952

475

2 381
1 018

78 885

236 655

GALVOJUMI
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā

25.05.2010.

5 548

5 548

5 548

45 293

61 937

Līdzdalībai komersantu pašu kapitālā plāno novirzīt ﬁnansējumu 23 400 EUR (salīdzinot ar 2019.
gadu, samazinājums par 296 602 EUR) apmērā, ﬁnansējums nepieciešams, lai turpinātu ūdens trases tīkla nomaiņu Kolkas ciemā.
Dundagas novada pašvaldības ﬁnansiste Inga Ralle
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Kā strādājuši novada deputāti

Mobilais mamogrāfs Dundagā

Dundagas novada pašvaldības deputātu darba stundas uzskaite saskaņā ar pašvaldības iekšējiem noteikumiem “Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) darba samaksu un sociālajām garantijām”. Deputāti saņem atlīdzību par nostrādātajām stundām, piedaloties pastāvīgo komiteju un domes sēdēs,
un par gatavošanos komiteju un domes sēdēm (komitejas loceklim – 10 stundas, komitejas priekšsēdētājam
– 12 stundas).

2019. GADĀ NOTIKUŠAS 18 DOMES SĒDES (12 KĀRTĒJĀS UN 6 ĀRKĀRTAS SĒDES)
Aldis Felts
Gunārs Kristiņš
Jānis Mauriņš
Regīna Rūmniece
Māris Napskis (līdz 24.10.2019.)
Zane Tālberga (no 28.11.2019.)
Andra Grīvāne
Vilnis Skuja
Tamāra Kaudze
Madars Burnevics

Apmeklētais
sēžu skaits
18
16
17
16
15
2
15
13
16
11

Neierašanās iemesls

1 – personīgs iemesls 1 – darba dēļ
1 – personīgs iemesls
2 – darba dēļ
1 – darba dēļ
1 – komandējums 1 – personīgs iemesls 1 – nav paziņots
1 – personīgs iemesls 1 – darba dēļ 3 – nav paziņots
2 – personīgs iemesls
2 – darba dēļ 2 – atrodas ārpus valsts 3 – nav paziņots

2019. GADĀ NOTIKUŠAS 12 FINANŠU KOMITEJAS SĒDES
Aldis Felts
Jānis Mauriņš
Regīna Rūmniece
Māris Napskis (līdz 24.10.2019.)
Zane Tālberga (no 28.11.2019.)
Andra Grīvāne
Vilnis Skuja
Madars Burnevics

Apmeklētais
sēžu skaits
9
12
9
8
1
10
3
7

Neierašanās iemesls

1 – atvaļinājumā 1 – konferencē 1 – darba dēļ
3 – darba dēļ
2 – darba dēļ
1 – darba dēļ 1 – atrodas ārpus valsts
8 – nav paziņots 1 – darba dēļ
3 – darba dēļ 1 – personīgs iemesls 1 – atrodas ārpus valsts

2019. GADĀ NOTIKUŠAS 12 ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS KOMITEJAS SĒDES
Jānis Mauriņš
Māris Napskis (līdz 24.10.2019.)
Zane Tālberga (no 28.11.2019.)
Vilnis Skuja
Tamāra Kaudze

Apmeklētais
sēžu skaits
12
9
1
9
10

Šogad nenotiks bērnu dziesmu konkurss
“Dundagas balss pavēlnieks”

Neierašanās iemesls
1 – darba dēļ

Sakarā ar to, ka novadā esošie muzikālie pedagogi bērnu dziesmu konkursam “Dundagas balss pavēlnieks” var sagatavot tikai 6–8
bērnus, šogad konkurss nenotiks.
Dundagas Kultūras pils kultūras darba organizatore
Smaida Šnikvalde

2 – nav paziņots 1 – atrodas ārpus valsts
2 – personīgs iemesls

2019. GADĀ NOTIKUŠAS 11 SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS
JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES
Regīna Rūmniece
Andra Grīvāne
Gunārs Kristiņš
Madars Burnevics

Apmeklētais sēžu Neierašanās iemesls
skaits
11
11
11
7

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ

Dundagas novada Pašvaldības policijas operatīvā
informācija par 2019. gadu

1 – darba dēļ 3 – nav paziņots

Domes un komitejas sēžu protokolus pārskatīja sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Pavlovska-Dišlere

PROJEKTI
Dundagas novada pašvaldība plāno iesniegt projekta pieteikumu ELFLA LEADER Latvijas lauku attīstības
programmā 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Multifunkcionālo velotrasi paredzēts izbūvēt Bānīša ielā 4, Dundagā, blakus Dundagas vidusskolas (Lielās
skolas) sporta stadionam, pļavā pretī Sociālā dienesta jeb bijušās stacijas ēkai. Trase būs lielisks papildinājums
blakus esošajai skeitrampai, kā arī atpūtas vietai “Stacijas dārzs”, veidojot veselu atpūtas kompleksu ar dažādām brīvā laika pavadīšanas iespējām vienkopus, veicinot pozitīvu attieksmi pret ﬁziski aktīvu dzīvesveidu
kopumā.
Trase būs brīvi pieejama ikvienam iedzīvotājam jebkurā brīdī neatkarīgi no vecuma un ﬁziskās sagatavotības, braukšanas prasmju līmeņa, jo tā būs speciāli konstruēta trase, kas sastāvēs no dažāda izmēra kalniņiem,
virāžām un nelieliem tramplīniem.
Trasi veidos ar asfalta segumu, lai to varētu izmantot ar kalnu divriteņiem, BMX, skeitbordu, skrejriteņiem,
skrituļslidām, u.c., kā arī nodrošinātu tās ilgtspējas risinājumu.
Tiks sludināts iepirkums, un precīzās multifunkcionālās velotrases izmaksas būs zināmas pēc iepirkuma
rezultāta.
Atttīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Jurģis Rērihs
Nr.p.k.

Tāmes pozīcijas nosaukums

Izmaksas
EUR bez
PVN 21%

PVN 21%

Kopā ar
PVN 21%

ES ﬁnansējums EUR
(t.sk. PVN)

Pašvaldības
ﬁnansējums
EUR (t.sk.
PVN)
3 079,45

Pašvaldības
līdzﬁnansējums EUR
(t.sk. PVN)

1.

Projektēšana

2 545,00

534,45

3 079,45

2.

Multifunkcionālās asfalta velotrases izbūve

41 294,04

8 671,75

49 965,79

27 000,00

19 965,79

3 000,00

43 839,04

9 206,20

53 045,24

27 000,00

23 045,24

3 000,00

PAVISAM KOPĀ

21. februārī Dundagā pie Veselības centra Pils ielā 6 ieradīsies “Veselības centra 4” mobilais mamogrāfs. Aicinām sievietes izmeklēt krūtis!
Mamogrāfs izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Pierakstīties var pa tālruni 27866655. Lūgums iepriekš sagatavot
personas kodu un tālruņa numuru.
Sievietēm, kas saņēmušas uzaicinājuma vēstuli (tā ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma) no Nacionālā veselības dienesta valsts
skrīninga programmā, izmeklējumi ir bez maksas. Sievietēm ar ģimenes vai ārstējošā ārsta norīkojumu, ja ārstam nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, par izmeklējumiem jāmaksā pilna maksa.
Vairāk www.mamograﬁja.lv.
SIA “Veselības centrs 4” mobilo mamogrāfu projekta koordinatore
Jolanta Lasmane

-

Aizvadītajā gadā Pašvaldības policija saskārās ar pārkāpumiem par
sīko huligānismu, nepilngadīgo smēķēšanu, alkohola lietošanu tam neparedzētās vietās, kā arī personām, kuras atradās stiprā alkohola reibumā un cilvēka cieņu aizskarošā izskatā. Ir bijuši izsaukumi, lai risinātu ģimeņu konﬂiktus. Konstatēti dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpumi.
Veiktas pārbaudes par automašīnu novietošanu atbilstoši noteikumiem
un citas ar institūcijas darbu saistītas darbības.
Liels paldies visiem sadarbības partneriem un iedzīvotājiem par atsaucību, un aicinām arī turpmāk par visu neskaidro jautāt, kā arī sniegt
informāciju, zvanot uz mūsu tālruņiem 26437575, 20273535 vai nākot
pieņemšanas laikā: Pils ielā 5, Dundagā, pirmdienās no plkst. 14.00 līdz
17.00 un trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00. Anonimitāte garantēta.
Saņemtie izsaukumi – 290.
Nodota informācija Valsts policijai – 23.
Uz vietas risinātie konﬂikti – 26.
Veiktas apsekošanas, pārbaudes ar bāriņtiesu, Sociālo dienestu,
Valsts policiju un citām iestādēm – 18.
Saņemtie un atbildētie iesniegumi – 21.
Informatīvās sanāksmes novada skolās – 6.
Sastādīti administratīvie protokoli – 37.
Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu – 3.
Sadarbība ar Valsts robežsardzi – 1.
Meklētas pazudušas personas – 2.
Sadarbība ar AS “Sadales tīkli” – 1.
Lietas par īpašuma sakopšanu – 4.
Patruļstundu skaits – 281.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pasākumu laikā – 94.
Aizturētās personas alkohola reibumā – 20.
Nepilngadīgo smēķēšana – 3.
Reidi jūras krasta kāpu aizsargjoslā – 9.
Par uzliktajiem sodiem kopsummā iekasēti 1885 EUR.
Dundagas novada Pašvaldības policijas vadītājs Jānis Skujiņš
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SPORTS

Cīnoties ar vīrusiem un pretiniekiem
Mūsu jaunajiem šahistiem gada sākumā iznācis cīnīties
ne tikai šaha frontē. Lai nu izdodas nomatot arī slimības!

Super�inālā sacenšas Emīls Grīnerts (no labās)
un Antons Docenko. Spēli vēro Ventspils meistarkandidāts Jānis Isakovs, bet mūsu Fēliksam Zvanam
jau viss skaidrs...
24. janvārī Ventspils jaunrades namā norisinājās Pāvela Pikas piemiņas sacensības bērniem
un jauniešiem, kuras uzcītīgi rīko
P. Pikas mazdēli Pauls un Ivo
Prinči. Trīs turnīros pavisam sacentās 62 dalībnieki no Ventspils,
Liepājas, Kuldīgas, Talsiem un
Dundagas. Arī šogad mūsējiem
viena pirmā vieta, ko spēcīgākajā
– III sporta klases – grupā izcīnīja
Emīls Grīnerts. Pērn šāds panākums iesācēju grupā bija dundadzniekam Fēliksam Zvanam.
Šo sacensību nolikumā ir
savdabīgs punkts – katrā sporta
klases grupā pēc pamatsacensībām pirmo divu vietu ieguvēji vēl
sacenšas superﬁnālā, noskaidrojot absolūto uzvarētāju un kausa
ieguvēju. III sporta klases grupā
šajā duelī E. Grīnerts tikās ar Antonu Docenko no Liepājas, kas tāpat kā Emīls 7 kārtās bija ticis pie
5 punktiem. Cīņa izvērtās patiesi
dramatiska. Emīls ieguva labu pozīciju, bet izšķirīgajā brīdī samulsa,
zaudēja spēles pavedienu un pēc

Emīlu Grīnertu apbalvo viens no sacensību rīkotājiem – Pāvela Pikas mazdēls
Pauls Princis.

mirkļa līdzīgā stāvoklī atstāja pa sitienam dāmu... Tomēr Emīlam tika
medaļa, diploms un arī balva.
Ceturtās sporta klases grupā
25 dalībnieku vidū labāko rezultātu no dundadzniekiem sasniedza
Jēkabs Zvans, ar 4 punktiem ierindojoties 9. vietā. Punkts mazāk un
15. vieta Jēkaba brālim Fēliksam.
Tikpat punktu un 17. vieta Kārlim
Beidiņam.
Iesācēju grupā spēkiem mērojās 24 jaunie šahisti. Mūsu Valters
Napskis ar 4 punktiem ieguva 8.
vietu.
29. janvārī Kuldīgā pulcējās
102 jaunie šahisti no Kuldīgas, Liepājas, Grobiņas, Ventspils, Talsiem
un Dundagas, lai noskaidrotu Kurzemes novada spēcīgākos šahistus
sākumskolas un 5.–9. klašu grupā.
Dažādu vīrusu māktā dundadznieku šaha komanda šoreiz bija pavisam neliela – vien 4 šahisti.
Sasirgušie palika cīnoties ar
vīrusiem mājās, savukārt veselie
dūšīgi cīnījās ar pretiniekiem tā
saucamajā Kuldīgas “Poligonā”.

Laureāti. Pirmais no labās Emīls Grīnerts.

Sākumskolas grupā rezultāta ziņā
ļoti labs sniegums mūsu Valteram
Napskim – 4,5 punkti 7 kārtās un
dalīta 11.–14. vieta 52 dalībnieku
konkurencē. Katrīnai Sārai Kristiņai, spēlējot pēc ilgāka pārtraukuma, 2 punkti un 43. vieta.
Spēcīgākajā, 5.–9. klašu, grupā
abi dundadznieki mācās 6. klasē,
kas nozīmē, ka šajās sacensībās labākos sasniegumus vajadzētu gūt
pēc gadiem trim. Vai tā būs, to rādīs laiks, bet šoreiz Marijas Hannas
Kristiņas gūtie 3 punkti vērtējami
ļoti atzinīgi, un tie Marijai deva
dalītu 28.–39. vietu 50 dalībnieku
vidū. Emīlam Grīnertam jau ierastie 5 punkti 7 kārtās šoreiz nodrošināja dalītu 5.–7. vietu – tātad tūlīt
aiz “pjedestāla”.
Šajā mācību gadā vēl priekšā
vismaz piecas sacensības, arī Dundagas atklātais čempionāts 4. martā, un tātad iespējas uzspēlēt kaujas
apstākļos visiem tiem, kuri dažādu
iemeslu dēļ šoreiz nepiedalījās.
Vidusskolas šaha pulciņa
vadītājs Alnis Auziņš

AUTORA FOTO
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Bāriņtiesa 2019. gadā
Bāriņtiesa ir pašvaldības
veidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Dundagas
novadā bāriņtiesa Civillikumā
noteiktajos gadījumos sniedz
palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, izdara apliecinājumus
un pilda citus uzdevumus, jo
novadā nav notāra.
Aizvadītais gads bāriņtiesai
bija īpašs, jo notika bāriņtiesas vēlēšanas. Tika izsludināts
konkurss uz bāriņtiesas priekšsēdētājas un bāriņtiesas locekļu amatiem. Par bāriņtiesas
priekšsēdētāju deputāti ievēlēja Dainu Dēvitu, par bāriņtiesas
locekli Jāni Skujiņu. Uz laiku,
kamēr bāriņtiesas sastāvā nav
likumā paredzēto 3 locekļu, bāriņtiesa sadarbojas ar kolēģiem
no Talsiem.
2019. gadā bāriņtiesas redzeslokā ir 10 ģimenes, kuras
audzina 14 bērnus un kurām ir
nepieciešams atbalsts, palīdzība bērnu aprūpē un audzināšanā. Lielākoties tie ir bērni pusaudžu vecumā, kuriem vecuma
īpatnību dēļ rodas domstarpības ar pieaugušajiem ģimenē
un izglītības iestādēs. Vecākiem
nevajag baidīties meklēt palīdzību pie speciālistiem izglītības
iestādēs, bāriņtiesā, Pašvaldības policijā, Sociālajā dienestā. Bāriņtiesa iesaka apmeklēt
nodarbības “Bērnu emocionālā
audzināšana” un “Ceļvedis pusaudžu audzināšanā”, kas šogad
būšot mūsu novadā.
2019. gadā bāriņtiesas
priekšsēdētāja nav pieņēmusi
nevienu vienpersonisko lēmumu. Tas ir labs rādītājs, tātad
ir atrasti risinājumi un nav bijis
jāpieņem radikāls lēmums, lai
izņemtu bērnus no ģimenes.
Bērna aizgādības tiesības pārtrauca vienam vecākam, pēc
pāris mēnešiem tās atjaunoja
un bērni varēja atgriezties ģimenē.
Novadā 16 bērni ir ārpusģimenes aprūpē. Aizbildnībā ir
10 bērni. 3 bērni ir ārpusģimenes aprūpes iestādēs. Diviem
no šiem bērniem ir paveicies,
un apstākļi, kādi ir iestādē, ir
maksimāli pietuvināti ģimeniskai videi. Taču 11 gadus vecs
puika, kurš ir bez veselības
problēmām, sabiedrisks, aktīvs,
sportisks, dusmīgs uz pieaugušajiem, kuri viņu ir vairākas
reizes sāpinājuši, meklē ģimeni.
Vairāk informācijas par zēnu var
saņemt bāriņtiesā. Trīs mūsu
novada bērni turpina uzturēties
audžuģimenēs. Apciemojot, sazvanoties ar bērniem, audžuvecākiem, ir konstatēts, ka bērni
jūtas saprasti, mīlēti, aprūpēti.
Divām ģimenēm piešķīra
audžuģimenes statusu, un drīz
pēc statusa iegūšanas ģimenēs

ievietoja bērnus. Paldies audžuģimenēm par uzdrīkstēšanos,
lai viņām veicas, jo būt par audžuģimeni ir darbs 24 stundas
7 dienas nedēļā un ne katrs to
spēj. Esmu pārliecināta, ka ir
vairākas ģimenes novadā, kuras
ar to lieliski tiktu galā. Tāpēc
piesakieties, jo atbalsta centros sākas grupu komplektēšana jaunajām apmācībām. Mūsu
pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumus ar visiem atbalsta
centriem, kuri vēlējās ar mums
sadarboties.
Bāriņtiesā šogad ir divas
adopcijas lietas, pēc tam, kad
rajona tiesa adopcijas apstiprinās, 3 bērni iegūs ģimenes un
būs pilntiesīgi ģimenes locekļi.
Novadā ir 10 personas, kurām bāriņtiesa iecēlusi aizgādni
darījumu veikšanai.
Vienu lēmumu bāriņtiesa
pieņēma par nepilngadīgo bērnu un personu ar ierobežotu
rīcībspēju mantisko interešu
nodrošināšanu vai aizstāvību.
Viens lēmums ir pieņemts lietā par valsts sociālo pabalstu,
apgādnieka zaudējuma pensijas
un atbalsta ar celiakiju slimiem
bērniem, kuriem nav noteikta
invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu.
Uz konsultācijām pie psihologa, ģimenes ārsta vai cita speciālista ir nosūtīti 4 bērni. Bāriņtiesas lietvedībā 2019. gadā
no jauna tika izveidotas 13 lietas, aktīvas ir 95 lietas un pieņemti 28 lēmumi.
Ir veiktas 346 notariālās
darbības.
Bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, novada Sociālo dienestu, Valsts un Pašvaldības policiju, novada izglītības
iestādēm, ģimenes ārstiem u.c.
iestādēm un organizācijām.
Darbs bāriņtiesā ir grūts,
bet radošs, interesants un izaicinājumiem bagāts. Gandarījums rodas tad, kad izveidojas
sadarbība ar ģimeni un bērns
paliek pie saviem mīļajiem vai
pēc sadarbības ar ģimeni bērnam ir iespēja atgriezties ģimenē. Ja bērns tomēr nonāk
citā ģimenē, tad ir prieks, ka
viņš iegūst jauku audžumāti un
audžutēvu. Vislielākais gandarījums ir par ģimenēm, kuras
bērnu ir meklējušas, gaidījušas
un beidzot izdodas satikties, lai
paliktu kopā uz mūžu. Gandarījuma sajūta rodas tad, kad kāds
pasaka, ka uz bāriņtiesu varot
atnākt, parunāt un tad paliekot
vieglāk.
Cerot uz turpmāku sadarbību,
Dundagas novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja
Daina Dēvita
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Apstiprināts novada kultūras pasākumu plāns 2020. gadam
Viens no pašvaldības uzdevumiem ir rūpēties par kultūras dzīves norisi pašvaldībā atbilstoši dažādu iedzīvotāju grupu vajadzībām. Dundagas novada pašvaldībā kultūras vērtību radīšanas, izplatīšanas un saglabāšanas funkciju veic pašvaldības iestāde “Kultūras pils”, Kolkas pagasta pārvaldes
struktūrvienība “Tautas nams” un Kolkas pagasta pārvaldes struktūrvienība “Lībiešu saieta nams”.
Šo iestāžu un struktūrvienību vadītāju sagatavotos kultūras pasākumu plānus un izdevumus 2020. gadam deputāti apstiprināja 23. janvāra domes sēdē.

Kultūras pils
JANVĀRIS
v Filma “Nekas mūs neapturēs”
v Amatierteātra izrāde
FEBRUĀRIS
v Tiltiņa atklāšanas pasākums
v Filma “Pilsēta pie upes”
MARTS
v Sieviešu dienai veltīts pasākums kopā ar BLPC
v Dzejniekam un rakstniekam
Arnoldam Auziņam veltīts pasākums un ﬁlmas “Es dzīvoju
priecīgi” demonstrēšana
v Leģionāru piemiņas diena
v Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena
v Pavasara ieskaņas koncerts
APRĪLIS
v Cirka izrāde “Cirks no citas
planētas”
v Lieldienas
MAIJS
v Baltā galdauta svētki Vīdalē
v Mana pils diena
v Ģimenes diena
v Skolēnu godināšanas pasākums
JŪNIJS
v Mājas kafejnīcu dienas
v Sezonas atklāšanas pasākums un balle parkā
v Jāņu dienas ielīgošana
JŪLIJS
v Vēsturisko dārzu un parku
dienas
v Sklandraušu festivāls
AUGUSTS
v Sporta dienas balle
v Senās uguns nakts pasākums
un stafete “Sirdspuksti jūrai”
SEPTEMBRIS
v Zinību diena
v Izrāde bērniem
v Senioru dienas koncerts
OKTOBRIS
v Skolotāju diena
v Jaundzimušo uzņemšana
novada saimē
v Leģendu nakts
NOVEMBRIS
v Lāčplēša diena
v Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena
DECEMBRIS
v Pils egles iedegšana
v Ziemassvētku viesmākslinieku koncerts
Pasākumu plānā paredzētas
četras ﬁlmu izrādes un sešas
izstādes.
Kopējie Kultūras pils pasākumu izdevumi – 34 391 eiro.
Dundagas Kultūras pils
kultūras darba organizatore
Smaida Šnikvalde

Kolkas tautas nams

JANVĀRIS
v Filma “Jaungada taksometrs 2”
v Amatierteātra izrāde –
K. Valdemāra Talsu teātris
“Pavisam parasts vakars”

FEBRUĀRIS
v Filma “Pilsēta pie upes”
v Dejotāju un koklētāju sadarbības
koncerts pirms skates
v Meteņdiena kopā ar ansambli
“Līvlist” – notiks Mazirbē
MARTS
v Skolas “Popiela”
v Sieviešu dienai veltīts pasākumsballe-disko “70.–80. gadi”
v Filma bērniem “Karalienes Korgijs”
v Putnu modināšana ar pieaicinātu
folkloras kopu
APRĪLIS
v Lieldienu pasākums
v Senioru pasākums balle
v Joku diena
MAIJS
v Latvijas Republikas neatkarības
deklarācijas pasludināšanas gadadiena – koncerts
v Tikšanās ar rakstnieci publicisti
M. Kosteņecku
v “Laula” – Ventspilī lībiešu kāzu spēle
v Mūzikas skolas izlaidums –
sveikšana
JŪNIJS
v “Laula” – dalība mājas kafejnīcu
dienās Dundagas novadā
v Vasaras saulgrieži
v “Laula” – vasaras saulgriežu pasākums Jurkalnē

JŪLIJS
v Jūras svētki
v Vasaras brīvdabas izrāde –
amatierteātris no kaimiņu novada
AUGUSTS
v Lībiešu svētki
v Senās uguns nakts
SEPTEMBRIS
v Teātra izrāde bērniem
v Senioru pasākums – balle
v Dzejas dienas/Miķeļdienas tirgus
v Lībiešu kultūras dienas
Ventspilī – “Laula”
OKTOBRIS
v Tikšanās ar interesantiem
cilvēkiem, radošās darbnīcas
NOVEMBRIS
v Lāčplēša diena
v Filma
v Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadiena –
Dundagas novada pašdarbnieku
koncerts
DECEMBRIS
v Pašdarbnieku un mūzikas skolas
audzēkņu koncerts
v “Iesildi Ziemassvētkus”
(ciema egles iedegšana)
v Eglīte pirmsskolas bērniem
v Vecgada balle – tautas nama
jubilejas pasākums
Kopējie Kolkas tautas nama
pasākumu izdevumi – 21 962 eiro.
Kolkas tautas nama vadītāja
Ilona Onzule

Kubalu skola muzejs
MAIJS
v Muzeju nakts
JŪNIJS
v Mājas kafejnīcu diena
v Izstāde
“Soﬁjai Dravniecei 125”
SEPTEMBRIS
v Absolventu salidojums
DECEMBRIS
v Ziemassvētku pasākums
Kopējie Kubalu skolas
muzeja pasākumu izdevumi –
395 eiro.
Kubalu skolas muzeja
vadītājs
Mārcis Tālbergs

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.
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Lībiešu saieta nams

FOTO: AINARS GAIDIS

Lībiešu saieta nams strādā nepilnu gadu, kura laikā ir notikuši teju 40 pasākumi. Saieta namā tie ir visnotaļ maza mēroga, ieplānojot katru mēnesi, un
gada laikā pasākumu plāns tiek papildināts, satiekot cilvēkus, kas vēlas pie
mums organizēt kādu tematisku sarīkojumu. Pērnais gads parādīja, ka nevaram ieplānot, kad kāds interesants ceļotājs brauks garām un gribēs veidot
stāstu vakaru vai kad satiksim kādu pieredzes bagātu lībieti, kas gribētu par
savu dzīvi pastāstīt publikai vai iemācīt kādu amatu prasmi. Sekojiet līdzi
pasākumu plāna izmaiņām Dundagas novada mājaslapā!
v Šobrīd Lībiešu saieta namā ir divas izstādes – Gunas Hainovskas fotogrāﬁju izstāde “Toreiz un tagad” par Imanta Ziedoņa “Dižkoku atbrīvotāju
grupu” un Līvu (lībiešu) savienības Līvõd Īt Kolkas grupas krājuma izstāde
“Gaismas nesēji cilvēkam. No skalu gaismas līdz elektrībai”. Tikko piedalījāmies arī 27. starptautiskajā tūrisma izstādē gadatirgū “Balttour 2020”.
v 14. februārī notiks Dabas aizsardzības pārvaldes organizēts seminārs
“Putni Kolkasragā – iespējas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Slīteres Nacionālajā parkā”. Tad arī tiks izlikta jauna izstāde, kurā būs apskatāmas Mareka
Ieviņa kukaiņu fotogrāﬁjas.
v 29. februārī Meteņus svinēsim kopā ar ansambļiem “Laula” un “Līvlist” pie
Mazirbes skolas “muzeja”.
v Martā būs tradicionālā putnu modināšana pie jūras.
v Aprīlī gaidāms pasākums skolēniem par jūras profesijām, un 5. aprīlī būs
pasākums, kas veltīts lībiešu folkloras teicēja Alfona Bertholda 110. jubilejai.
v Maijā plānots Rīgas lībiešu dziesmu ansambļa “Līvlist” koncerts “Emilis
Melngailis. Lībieši”. Šogad arī plānojam piedalīties Muzeju nakts aktivitātēs.
v Vasaras sākumā visus aicinām uz Slīteres ceļotāju dienām un Mājas kafejnīcu dienām, kas notiks 6. un 7. jūnijā. Šajā vasarā plānojam sestdienās
veidot mājražotāju tirdziņus Lībiešu saieta nama sētā.
v 26. septembrī Lībiešu saieta nama pagalmā notiks tradicionālais Miķeļdienas dzejas tirgus.
v Šogad tiek atzīmētas apaļas jubilejas tādiem dižgariem kā Kārlim Staltem
un Krišjānim Valdemāram, par kuriem plānojam veidot tematiskus pasākumus.
v Esam ieplānojuši piecas vakarēšanas vai stāstu vakarus šī gada laikā.
Gaidām idejas, kādas prasmes iemācīties vai kādus cilvēkus kolcenieki vēlētos satikt, to arī noorganizēsim!
v Šogad esam ieplānojuši 9 dažāda veida izstādes visa gada garumā, kā
arī plānojam atzīmēt vasaras saulgriežus, Meteņus un ziemas saulgriežus.
v Decembrī Līvu (lībiešu) savienības Līvõd Īt Kolkas grupa organizēs rokdarbnieku izstādi, dalībnieki aicināti sazināties ar Kolkas lībiešu grupu.
Kopējie Lībiešu saieta nama pasākumu izdevumi – 3588 eiro.
Aicinām iedzīvotājus un ceļotājus apmeklēt Lībiešu saieta namu un dalīties
ar idejām, kādus pasākumus vēlaties pie mums redzēt un apmeklēt!
Kolkas Lībiešu saieta nama vadītāja Ilze Iesalniece-Brukinga

Brīvā laika pavadīšanas centrs
FEBRUĀRIS
v Valentīndienas
pasākums
MARTS
v 8. marta
pasākums
sievietēm
APRĪLIS
v Lieldienas
MAIJS
v Ģimenes diena

SEPTEMBRIS
v 1. septembris
NOVEMBRIS
v Valsts svētki
DECEMBRIS
v Ziemassvētki
Pasākumu plānā iekļauti
v 3 pasākumi sadarbībā ar Dundagas vidusskolu
v 2 slēgti jauniešu atpūtas pasākumi
v 5 semināri visa vecuma iedzīvotājiem
v 2 pieredzes apmaiņas braucieni jauniešiem

Kopējie Brīvā laika pavadīšanas centra pasākumu
JŪNIJS, JŪLIJS,
izdevumi – 2350 eiro.
AUGUSTS
v Vasaras
Brīvā laika pavadīšanas centra
tematiskās nedēļas
administratore Ieva Kristiņa

