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Mūsu dejotāji – paši labākie!
Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem, Pastendē 6. martā
notika tautas deju kolektīvu skate, kurā piedalījās arī Dundagas
Kultūras pils 1.–4. klašu deju kolektīvs “Dun-dang”.
Visā Latvijā laikā no 4. līdz
13. martam ir notikušas 14 skates, kurās piedalījās 226 deju
kolektīvi, 1.–4. klašu grupā – 20
kolektīvi. Talsu deju apriņķa skatē piedalījās 11 kolektīvi.
Visu mācību gadu dejotāji kolektīva vadītājas Daces Treinovskas vadībā cītīgi apguva dejas,
kas iekļautas svētku repertuārā.
Katrs kolektīvs žūrijai atrādīja 2
dejas.
Pašlaik mūsu deju kolektīvs ir
saņēmis augstāko novērtējumu
Latvijā no visiem 1.–4. klašu grupas kolektīviem, kuri līdz šim ir
piedalījušies skatēs. No iespējamiem 50 punktiem mūsējie ieguva 46,5 punktus un tika novērtēti
ar Augstāko pakāpi.
Tagad jau droši varam teikt,
ka dundadznieki būs XII Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku dalībnieki.
Dace Treinovska ļoti lepojas
ar saviem dejotājiem un saka
lielu paldies visiem, visiem, kas
aizveda kolektīvu līdz augstajam
sasniegumam. Īpašs paldies “skates dienas mammām”.
Arī mūsu pašvaldība lepojas
un novērtē skatē iegūto rezultātu. Apsveicam un sakām paldies
dejotājiem un vadītājai Dacei
Treinovskai par ieguldīto darbu. Tāpat pateicamies dejotāju vecākiem par nenogurstošu
atbalstu un rūpēm visa gada
garumā.
Diemžēl, XII Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki tiek pārcelti uz 2021. gada vasaru. Šie dziesmu un deju svētki
ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki,
kas apliecina, ka senās latviešu
dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas
un turētas godā. Ar dziesmu un
deju svētkiem saistītā bērnu un
jauniešu mākslinieciskā jaunra-

Dundagas Kultūras pils 1.–4. klašu deju kolektīvs
“Dun-dang”.
de noris kultūrizglītības pulciņos
un kolektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos, tautas
mūzikas ansambļos, vizuālās un
lietišķās mākslas, kā arī teātra
mākslas kolektīvos un bērnu un
jauniešu folkloras kopās.
31. martā XII Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja, izvērtējot
svētku rīkotāja Valsts izglītības
un satura centra piedāvātos scenārijus, pieņēma lēmumu pārcelt
tos uz 2021. gada vasaru. Šo jautājumu skatīja arī Dziesmu svētku padome, kas atbalstīja rīcības
komitejas lēmumu.
“Svētku rīkošanā svarīgākais
ir sabiedrības, jo īpaši dalībnieku drošības jautājums. Covid-19
neprognozējamā epidemioloģiskā attīstība un ārkārtējā situācija
Latvijā un pasaulē ievieš būtiskus

ierobežojumus un izmaiņas visās
sabiedrības funkcionēšanas jomās. Rīcības komiteja pieņēma
vienprātīgu lēmumu pārcelt svētkus uz nākamā gada vasaru, ņemot vērā gan medicīniskos, gan
cilvēkresursu un organizatoriskos
aspektus, tajā pašā laikā respektējot dziesmu svētku tradīcijas
nepārtrauktības nozīmi.
Viens no galvenajiem uzdevumiem ir uzturēt mundru jauno
dziedātāju un dejotāju garu, lai
līdz nākamajam gadam spars un
dzirkstele nenoplaktu.
Lai svētkus nākamgad padarītu jaudīgākus, paredzēts ļaut
tajos piedalīties arī skolēniem,
kuri šogad absolvēs pamatskolu
vai vidusskolu.
Smaida Šnikvalde,
Dundagas Kultūras
pils kultūras
darba organizatore
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DOMES ZIŅAS

26. marta domes sēdē

v Nolēma atsavināt rakstiskās
izsolēs nekustamos īpašumus
“Pāces iela 2a”, kas sastāv no
0,2761 ha lielas zemes vienības, par
nosacīto cenu 3000 EUR, “Jauntūļi”,
kas sastāv no 0,1447 ha lielas zemes
vienības, par nosacīto cenu 6130
EUR, “Liepu iela 5”, kas sastāv no
0,2087 ha lielas zemes vienības,
par 3170 EUR, dzīvokļu īpašumus
“Baltā skola” Nr.3 ar kopējo platību
55,9 m2 par 1900 EUR, “Baltā
skola” Nr.4 ar kopējo platību 63,5
m2 par 1700 EUR, “Baltā skola”
Nr.10 ar kopējo platību 81,1 m2
par 2500,00 EUR, “Baltā skola”
Nr.11 ar kopējo platību 60,9 m2 par
1600 EUR un “Lauciņi 1” dz.13. ar
kopējo platību 35,90 m2 par 1700
EUR.
v Nolēma pārdot izsolē automašīnas piekabi TOM650, nosakot
izsoles sākumcenu 50,00 EUR (ieskaitot PVN).
v Papildināja Dundagas novada
domes 27.02.2020. sēdes lēmuma Nr.32 “Par nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu” lemjošo daļu ar
5. punktu:
v “5. Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada domes
24.08.2018. lēmumu Nr.176 “Par
dzīvokļa īpašuma “Vectūļi” dz. 5 izsoles rezultātu apstiprināšanu”.
v Nolēma neiebilst Talsu novada domes 27.02.2020. lēmumam
Nr.112 “Par nekustamā īpašuma
V. Ruģēna ielā 4, Talsos, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
v Apstiprināja ceļu fonda ﬁnanšu līdzekļu izlietojuma un rīcību plānu 2020. gadam Dundagas pagastā.
v Apstiprināja Attīstības uzraudzības komisijas nolikumu.
v Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā
pašvaldības
zemi
personisko
palīgsaimniecību vajadzībām” un
zemes nomas parauglīgumu.
v Nolēma nodot Dundagas
novada teritorijas plānojuma 1
redakciju un vides pārskata pro-

Komiteju un domes sēdes
jektu publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
Teritorijas plānojuma redakcijas
un vides pārskata projekta publisko apspriešanu uzsākt pēc valstī
izsludinātās ārkārtējās situācijas
atcelšanas.
v Apstiprināja grozījumus Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes
“Kurzemīte” nolikumā.
v Pieņēma saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr.10
“Par sociālajiem pakalpojumiem
Dundagas novadā””.
v Nolēma divām personām
sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā un slēgt īres tiesību līgumus nekustamos īpašumos “Pils
iela 16-1” un “Talsu iela 11-12” ar
termiņu līdz 31.03.2021., kā arī
vienu personu reģistrēt palīdzības
sniegšanas reģistrā “Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistrs”.
v Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, kurš
atrodas adresē: Meža iela 6, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas
novads.
v Piešķīra vienai personai 50%
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 8,42 EUR apmērā no
01.02.2020. līdz 31.12.2020.
v Iecēla Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā Gintu Pļaviņu
ar 11.03.2020. un atļāva savienot
amatu ar SIA “GP pasākumi” valdes
locekles amatu.
v Nolēma nekustamā īpašuma
“Brīvības iela 1a” nomnieku noskaidrot rakstiskā izsolē.
v Atcēla Dundagas novada
domes 2019. gada 19. decembra
lēmumu Nr.364 “Par telpu nomas
tiesību maiņu”.
v Pārcēla nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas pirmo termiņu
visiem nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem līdz 15.05.2020.
v Pieņēma saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi Dundagas
novada pašvaldības 2010. gada

22. decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums””.
v Atbrīvoja SIA “SĀTS” no nomas maksas un nolēma nepiemērot
kavējuma procentus un līgumsodu
samaksas kavējuma gadījumā uz likuma “Par valsts apdraudējuma un
tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” darbības laiku.

2. aprīļa ārkārtas
domes sēdē
v Nolēma neaprēķināt vecāku līdzﬁnansējuma maksu Dundagas Mākslas un mūzikas skolā no
13.03.2020. līdz ārkārtējās situācijas
beigām.
v Nolēma grozīt Dundagas
vidusskolas budžetu, novirzot ﬁnansējumu digitālā mācību līdzekļa
“Uzdevumi.lv PROF” abonēšanai no
1. aprīļa līdz 31. maijam.
v Nolēma ārkārtējās situācijas
laikā uz attālināto mācību laiku nodrošināt ar pusdienām dzīvesvietā
skolēnus un pirmsskolas izglītības
iestāžu bērnus no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm.
Nolēma pusdienu piegādi sākt 6.
aprīlī, bet ne vēlāk kā no 14. aprīļa.
Uzdeva Sociālajam dienestam,
Kolkas pamatskolai un Dundagas
vidusskolai apzināt ģimenes, kurām
Dundagas novadā ir nepieciešama
ēdiena piegāde dzīvesvietā. Piegādi
nodrošināt uzdeva Saimnieciskajam
dienestam, Sociālajam dienestam
un Kolkas pagasta pārvaldes Saimnieciskai daļai.
Pilnvaroja pašvaldības izpilddirektori vienoties ar SIA “Sāts” par
vienas porcijas izcenojumiem un
pusdienu piegādes sagatavošanu.
Linda Pavlovska-Dišlere,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēžu lēmumi, protokoli
un audioieraksti pieejami
http://www.dundaga.lv/lv/
pasvaldiba/sedes/

IZSOLES

Pārdod nekustamos īpašumus
Dundagas novada pašvaldība šā gada 8. maijā pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdod nekustamos īpašumus:
1. “Pāces iela 2a”, kadastra Nr. 88500200525, kadastra apzīmējums 88500200487, platība – 0,2761 ha; nosacītā
cena – 3000,00 EUR, nodrošinājums – 300,00 EUR; rakstiska pirmā izsole plkst. 13.15; pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā.
2. “Liepu iela 5”, kadastra Nr. 88500200211, kadastra apzīmējums 88500200211, platība – 0,2087 ha; nosacītā cena
– 3170,00 EUR, nodrošinājums – 317,00 EUR; rakstiska pirmā izsole plkst. 13.25; pirkuma maksa jāsamaksā
divpadsmit mēnešu laikā.
3. “Jauntūļi”, kadastra Nr. 88500240010, kadastra apzīmējums 88500240010; īpašums sastāv no 1447 m2 lielas
zemes vienības un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 266,9 m2; nosacītā cena – 6130,00 EUR, nodrošinājums
– 613,00 EUR; rakstiska pirmā izsole plkst. 13.35; pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā.
4. “Lauciņi 1” – dzīvoklis 13, kadastra Nr. 88509000521; dzīvokļa īpašums sastāv no divām telpām – istabas un
virtuves, kopējā platība 35,90 m2 – un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 359/4871 domājamās daļas no būves un
zemes; nosacītā cena – 1400,00 EUR, nodrošinājums – 140,00 EUR; rakstiska trešā izsole plkst. 13.45; pirkuma
maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā.
Rakstiskai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē, norādot īpašuma nosaukumu un iesniedzēja vārdu un
uzvārdu, līdz 08.05.2020. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā. Pieteikums
jānogādā personīgi, ar kurjeru vai pa pastu, vai, elektroniski parakstīts, jāsūta uz e-pastu dome@dundaga.lv.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā “Pašvaldība / Izsoles un noma”,
kā arī var zvanīt uz tālruni 63237856.

APRĪLĪ
09.04.
09.04.
16.04.
23.04.

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 domes komiteju un domes sēdes apmeklētājiem
nebūs pieejamas līdz ārkārtējā stāvokļa valstī atcelšanai.

Iznomā nekustamā īpašuma daļu
Dundagas novada pašvaldība 30.04.2020. plkst. 13.15 pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, rīko nomas tiesību rakstisku izsoli
nekustamajam īpašumam “Brīvības iela 1a”, kadastra Nr. 88500200179, kadastra apzīmējums 88500200179, aptuvenā platība ir 0,2169 ha. Izsoles nosacītā nomas maksa — 120,00 EUR gadā.
Rakstiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 30.04.2020.
plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā,
nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu.
Izsoles laiks un izsoles nosacījumi lasāmi izsoles noteikumos pašvaldības
vietnes www.dundaga.lv sadaļā “Pašvaldība / Izsoles un noma”. Jautājumi pa
tālr. 63237856. Īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195.
Zvanīt darba laikā no plkst. 9.00 līdz 15.00.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Dundagas novada pašvaldības SAISTOŠIE NOTEIKUMI

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

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu.
1.
Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra
saistošajos noteikumos Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.1. papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 33.1 punktu šādā redakcijā:
“Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas kārtējās sēdes un ārkārtas sēdes (turpmāk – sēde) norisē tiek izmantota videokonference (attēla
un skaņas pārraide reālajā laikā). Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu
komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises
vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. Šādā
gadījumā komitejas sēdes sekretāram (protokolistam) ir jāreģistrē komitejas
locekļa piedalīšanās sēdē.”
1.2. papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 64.1 punktu šādā redakcijā:
“Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes kārtējās sēdes un ārkārtas
sēdes (turpmāk – sēde) norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes
sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja
viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences
palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. Šādā gadījumā
domes sēdes sekretāram (protokolistam) ir jāreģistrē deputāta piedalīšanās
sēdē.”
2.
Saistošie noteikumi par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības nolikumā stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2020. gada 26. marta
saistošajiem noteikumiem Nr.5

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

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, kuros Dundagas novada pašvaldības nolikumā tiek precīzi norādītas pašvaldības domes deputātu tiesības
domes un pastāvīgo komiteju kārtējās un ārkārtas sēdēs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties attiecīgā sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta
elektroniskā balsošana tiešsaistē.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums.
Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumam Nr.103 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kā arī ievērojot Slimību proﬁlakses un kontroles centra, Veselības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijas, nolūkā novērst Covid-19 infekcijas izplatīšanos Dundagas novada
pašvaldībā, Dundagas novada pašvaldības nolikumā ir jābūt norādītam, ka
kārtējās un ārkārtējās domes un pastāvīgo komiteju sēdēs pašvaldības domes
deputātam ir tiesības piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu. Neietekmē.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.
Neietekmē.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām
procedūrām.
Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav notikušas.
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Pārcelts nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš
Dundagas novada dome 26.
marta sēdē saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju nolēma
pārcelt 2020. gada nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas pirmo
termiņu visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem no 31.
marta uz 15. maiju.
Saistībā ar valstī izsludināto
ārkārtējo situāciju pašvaldībām ir
tiesības pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņu.
Atgādinām, ka līdz 2020. gada
31. martam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu “Par
nekustamā īpašuma nodokli” nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī,
ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā,
17. augustā un 16. novembrī vai
kā lēmusi pašvaldība saistībā ar
Saeimā pieņemtā likumprojekta
“Par valsts apdraudējuma un tā
seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19

izplatību” 4. punktā tai paredzētajām tiesībām 2020. gadā noteikt
citus nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņus, kas atšķiras no
likumā “Par nekustamā īpašuma
nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku.
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju klientu apkalpošanas centri un kases ir slēgti apmeklētājiem, tādējādi zaudēta iespēja
norēķināties skaidrā naudā.
Aicinām sekot līdzi informācijai
par nekustamā īpašuma nodokļa
jaunajiem apmaksas termiņiem
pašvaldības mājaslapā!
Nomaksāt NĪN iespējams
ar bezskaidras naudas norēķiniem bankā, internetbankā, portālos www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv.
Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai
pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par
NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības

kontiem, kas norādīti sagatavotajā
maksāšanas paziņojumā.
Droši un ērti NĪN var nomaksāt
portālos www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv, kur pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai,
kā arī nodokļa maksātājam automātiski parādās visa nepieciešamā
informācija maksājuma veikšanai.
Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas ﬁziskas vai juridiskas personas
īpašumiem.
Aicinām nodokli samaksāt savlaicīgi, jo saskaņā ar likumu par
laikā neveiktu maksājumu tiek
aprēķināta nokavējuma nauda
0,05% apmērā no nesamaksātās
summas.
Dundagas novada pašvaldība
pateicas visiem tiem nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem,
kuri godprātīgi un savlaicīgi veic
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus.
Daiga Muceniece, nekustamā
īpašuma nodokļa administratore

Ceļu fonda ﬁnanšu līdzekļu izlietojums
un paveiktie darbi 2019. gadā
2019. gada mērķdotācija pašvaldības autoceļu
un ielu uzturēšanai – 111 840 EUR.
2019. gadā izlietotais ﬁnansējums – 96 932,52 EUR.
Kolkas pagastā
Virsmas dubultā apstrāde ar šķembām un emulsiju ceļiem Veikals – Cehs – Zaļmeži 216 m garumā un
Pastnieki – Skolotāju māja 170 m garumā.
Dundagas pagastā:
v 1905. gada ielas asfalta virsmas atjaunošana
pēc ūdenssaimniecības projekta;
v Vecā skola – Dravnieki (grāvju rakšana, veltņošana no 0,000 km līdz 0,500 km).
v Kubele – Stirniņi – Būdeni (caurtekas ierīkošana pie Līgatu mājām, grāvja atjaunošana no Līgatu
mājām līdz ceļam Talsi – Dundaga);
v Silkalēji – Dūmeles kapi (apauguma novākšana, grants uzvešana uz bedrainajiem posmiem no
“Silkalējiem” līdz “Mežmačiem”);
v Dīķlejas – Anaži, Goblejas ceļš (grants uzvešana uz bedrainajiem posmiem).
Visa pagājušā gada garumā visā novadā veikti autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi.

Ceļu fonda ﬁnanšu līdzekļu izlietojuma
un rīcību plāns 2020. gadam
Dundagas pagastā:
v 1905. gada ielas asfalta virsmas atjaunošana
vidēji 6 cm biezumā pēc ūdenssaimniecības projekta
(aptuvenās izmaksas 16 000 EUR);
v Maija ielas asfalta virsmas atjaunošana vidēji 6

cm biezumā 2041 m² (25 000 EUR);
v Dinsberga ielas asfalta virsmas atjaunošana vidēji 6 cm biezumā 592 m² (9000 EUR).

Plānotie darbi uz grants ceļiem:
v Vecā skola – Dravnieki (bedraino posmu labošana no 0,500 km līdz 0,750 km) 2000 EUR;
v Kalnnieki (caurtekas atjaunošana) 500 EUR;
v Vecvagari – Pernītes Vīdalē (caurtekas atjaunošana) 500 EUR;
v Dīķlejas – Anaži un Ozolu ceļš (grants, drupinātā
asfalta uzvešana uz bedrainajiem posmiem) 2000 EUR;
v Ādas bāze – Ozollapas (bedraino posmu labošana) 500 EUR;
v Āžu kapi (grāvju rakšana) 1000 EUR;
v Silkalēji – Dūmeles kapi (bedraino posmu labošana, celmu izraušana) 2000 EUR.

2020. gada pašvaldības autoceļu un
ielu ikdienas uzturēšanas darbi:
v sniega tīrīšana – 10 000 EUR;
v ceļu greiderēšana – 10 000 EUR;
v bedrīšu remonts ar šķembām un asfaltbetonu
– 10 000 EUR;
v grants iegāde, ceļu apstrāde pret putēšanu, grāvju tīrīšana, drupinātā asfalta iegāde u.c. – 10 000 EUR;
v zāles pļaušana, ceļa zīmju atjaunošana, marķējuma atjaunošana, apmaļu atjaunošana – 4000 EUR.
Andris Kojro,
Saimnieciskā dienesta vadītājs

Izmaiņas vietējos autobusu maršrutos
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 30. aprīlim
ir mainīti SIA “Dundagas ABC” apkalpotie sabiedriskā transporta maršruti.
Kursēs ierastajā laikā:
v
Dundaga–Mazirbe–Kolka–Dundaga (6001),
v
Dundaga–Vīdale–Kaļķi–Dundaga (6008).
Ir ATCELTI un nekursēs:
v
Dundaga–Tiņģere–Dundaga (5998),
v
Dundaga–Sabdagas–Dundaga (6000),
v
Dundaga–Kaļķi–Dundaga (6011),
v
Dundaga–Neveja–Oste–Dundaga (5999),
Lūdzam sekot līdzi turpmākām izmaiņām! Uzziņām
v
Dundaga–Pāce–Dundaga (6009),
zvanīt pa telefonu 29921595!
v
Dundaga–Kaļķi–Žagatas–Dundaga (5997).
Pārvadātājs SIA “Dundagas ABC”
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Platību maksājumi 2020. gadā
Šogad nenotiks informatīvs seminārs par platību maksājumiem.
Lūdzu, iepazīties ar izmaiņām un aktualitātēm saistībā ar platību
maksājumiem šajā sezonā. Lauku atbalsta dienesta mājaslapā ir publicēta “Platību maksājumu rokasgrāmata 2020. gadam”, skatīt šeit:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/rokasgramatas/
Ilze Šteine, Lauku attīstības konsultante

Ūdenssaimniecības
attīstības projektā paveiktais
Atbilstoši 2018. gada 31. jūlijā ar SIA “Ostas celtnieks” noslēgtajam
līgumam par būvdarbiem Dundagā, ekspluatācijā ir nodoti kanalizācijas
un ūdensvadu tīkli, kuri tika izbūvēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
līdzﬁnansētā projektā Nr. 5.3.1.0/17/I/028 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā, II kārta”.
Kopā Priedaines, Dakterlejas, Uzvaras, 1905. gada, Vīdales un Raiņa ielā
ir izbūvēts 3692,60 m garš kanalizācijas tīkls, tai skaitā kanalizācijas spiedvads 1087,55 m garumā. Vienlaikus Priedaines ielā ir izbūvēti arī 1194,88 m
ūdensapgādes tīkla.
Nākamā gadā pavasarī atjaunos ielu segumu un labiekārtos teritoriju
vietās, kur to šogad nebija iespējams veikt laika apstākļu dēļ.
Patlaban šajā projektā izbūvētajam ūdenssaimniecības tīklam ir pieslēgts 51 iedzīvotāja īpašums.
Projekta mērķis ir attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, vienlaikus uzlabojot vides kvalitāti un nodrošinot iedzīvotājus ar normatīvu
prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni. Projektā ir izbūvēts jauns 3,19 km garš
kanalizācijas tīkls, jauns 0,81 km garš kanalizācijas spiedvads, trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un jauns 1,1 km garš ūdensvadu tīkls, nodrošinot,
ka pieslēgumu izbūvētajam kanalizācijas tīklam kopumā varēs izmantot 208
iedzīvotāji, bet ūdensvadu tīklam – 64 iedzīvotāji.
Andrejs Bāliņš, SIA “Ziemeļkurzeme” valdes loceklis

Izsludināts 2020. gada projektu konkurss
“Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”
2020. gada 27. februāra Dundagas novada domes sēdē pieņēma
lēmumu Nr.37 13.§ “Par projektu konkursu “Atbalsts vietējo iniciatīvu
projektiem” 2020. gadā”, tāpēc no 2020. gada 27. aprīļa līdz 27. maijam tiek izsludināta pieteikšanās projektu konkursam “Atbalsts vietējo
iniciatīvu projektiem”.
Dundagas novada pašvaldība šādu konkursu organizē ar mērķi atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu novadā, veicinot iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, risinot dažādus
jautājumus, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī veicinot
sadarbību starp pašvaldību un pretendentiem.
Kopējais konkursā pieejamais Dundagas novada domes ﬁnansējums
2020. gadā ir 5000,00 euro, bet vienā pieteikumā pieprasītais ﬁnansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 1000,00 euro. Projekta pieteikumu var iesniegt biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas viena projekta
īstenošanai. Pašvaldība turpina mudināt iedzīvotājus iesaistīties vides
kopšanā un vietējās tautsaimniecības attīstībā, tāpēc pretendenti var
pieteikt projektus par rīcības virzieniem “Vide” un “Tautsaimniecība”.
Projektu pieteikumi jāiesniedz pašvaldībā Pils ielā 5-1, Dundagā, un
Kolkas pagasta pārvaldē “Brigas”, Kolkā, slēgtā aploksnē ar norādi “Vietējo iniciatīvu projektu konkursam”, vai arī elektroniski, parakstītu ar
drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu dome@dundaga.lv.
Pieteikumi jāiesniedz noteiktajā termiņā un atbilstoši konkursa nolikumam. Lai piedalītos konkursā, jāiesniedz:
1. projekta pieteikums; 2. projekta izmaksu tāme; 3. saskaņojums
ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ja projektu paredzēts īstenot pretendentam nepiederošā īpašumā; 4. citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanā.
Projekta pieteikuma lapām jābūt sanumurētām un caurauklotām.
Plašāka informācija – projektu konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un citi dokumenti – atrodama pašvaldības interneta vietnē www.
dundaga.lv, sadaļā “Vietējo iniciatīvu projekti”.
Papildu informācija par pieteikuma sagatavošanu pieejama, sazinoties ar Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju Diānu Kristiņu, e-pasts diana.kristina@dundaga.lv.
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Latvijas Senioru kopienu apvienība
dāvina Dundagas Veselības
centram medicīnas inventāru
sociālās aprūpes pacientiem
Biedrība “Latvijas Senioru
kopienu apvienība” (LSKA) 5.
martā viesojās Dundagas Veselības centrā un pasniedza ar SIA
“DelﬁnGroup”/”Banknote” atbalstu sarūpētos medicīniskos
kopšanas līdzekļus un inventāru
ilgstošās sociālās aprūpes pacientiem. LSKA dāvināja divus
personām ar kustību traucējumiem paredzētus pārvietošanās
galdus un tualetes krēslu, kā arī
gulošiem slimniekiem piemērotus medicīniskās kopšanas
līdzekļus vairāk nekā 700 eiro
vērtībā.
“Palīdzēt senioriem, kuri paši
par sevi parūpēties vairs nespēj,
ir viens no būtiskākajiem LSKA
uzdevumiem, un mēs esam ļoti
gandarīti, ka, pateicoties SIA
“DelﬁnGroup”/”Banknote” ﬁnansiālajam atbalstam, spējam palīdzēt tiem, kuri mūža nogali aizvada sociālās aprūpes centrā,” saka
LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne.
Savukārt Dundagas Veselības centra valdes priekšsēdētāja
Agita Vagenmeistere uzsver, ka
centram šī palīdzība ir ļoti nozīmīga. “Pašreiz mēs ilgstošo sociālo
aprūpi sniedzam 19 cilvēkiem,
un vairāk nekā puse no viņiem ir
kopjami, tādēļ LSKA dāvinājums
mums tiešām ir ļoti liels atbalsts,”
saka Agita Vagenmeistere.
SIA “DelﬁnGroup”/ ”Banknote” mārketinga direktors Miks
Miķelsons norāda, ka uzņēmums
sadarbībā ar LSKA šādas labdarības
akcijas plāno veikt regulāri. “Viens
no mūsu darbības virzieniem ir rūpes par senioriem, tādēļ kopā ar
LSKA identiﬁcēsim, kāds atbalsts
konkrētam sociālās aprūpes centram vai pansionātam ir nepieciešams, un palīdzēsim attiecīga
aprīkojuma vai medicīniskā inven-

tāra iegādē vai, piemēram, remonta veikšanā. Tāpat mūsu speciālisti
turpinās piedalīties LSKA rīkotajos
ﬁnanšu pratības semināros senioriem, jo tieši vecāka gadagājuma
cilvēkus ir būtiski brīdināt par to,
kādi riski pastāv modernajā digitālajā vidē un aizņēmumu ņemšanā.”
Šāds ﬁnanšu pratības seminārs 5. martā notika Dundagā, un
tajā piedalījās biedrības “Dundangas sendienas” biedri. LSKA valdes
priekšsēdētāja Astrīda Babāne
sanākušos informēja par Latvijas
Senioru kopienu apvienības darbību, savukārt biedrības valdes
locekle Lilita Kalnāja pastāstīja,
kādas izmaiņas šā gada 1. janvārī
stājās spēkā pensiju jomā, un informēja par nodokļu izmaiņām,
kas attiecas uz pensionāriem.
LSKA galvenais uzdevums ir
veicināt visas Latvijas senioru
kopienu un apvienību tīklošanos
un savstarpējo sadarbību, kā arī
informēt par visiem pensijas vecuma cilvēkiem svarīgiem jautājumiem, tai skaitā ﬁnanšu pratību. Tā kā lielākajai daļai Latvijas
senioru ﬁnanšu jautājums ir ļoti
būtisks, LSKA arī turpmāk vismaz
reizi ceturksnī dažādos Latvijas
reģionos organizēs šādus seminārus un aicinās tajos piedalīties arī
ﬁnanšu jomas ekspertus.
Lilita Kalnāja,
biedrības valdes locekle

Bibliotēku darbs valstī izsludinātās krīzes periodā
No 17. marta aicinām bibliotēku apmeklētājus būt saprotošiem, ievērot piesardzības pasākumus un bez nepieciešamības uz
bibliotēku nedoties!
Darbs bibliotēkās notiek, taču
piesardzības režīmā, tāpēc bibliotēkas apmeklētājus apkalpojam
bezkontakta režīmā. Grāmatu atdošana bibliotēkā notiek speciāli tam
paredzētās vietās, piemēram, pie
Kolkas bibliotēkas durvīm ir kaste
ar uzrakstu “Nododamās grāmatas
atstāt šeit!”, Dundagā ir novietots
galds 1. stāva kāpņu telpā. Atnestās
grāmatas iepakojam maisiņos un
noliekam karantīnā. Šajā periodā
visām neatnestajām grāmatām un
preses izdevumiem nodošanas termiņš tiek pagarināts automātiski,
līdz ar to jums nav jāuztraucas, ka
varētu kļūt par parādnieku laikā nenodotu grāmatu dēļ.
Ja vēlaties saņemt grāmatas,
jums iepriekš tās jāpasūta attālināti. Pasūtīt grāmatas var trīs veidos:
v piezvanot uz bibliotēku,
v uzrakstot mums e-pastu,
v autorizētie lietotāji veic pasūtījumu IT “Alise” sistēmā.

Pēc tam bibliotēkas darbinieki
sazināsies ar jums telefoniski un
informēs par pasūtīto grāmatu saņemšanas iespējām.
Bibliotēkās ir pārtraukta datorpakalpojumu sniegšana.
Šajā laikā aicinām izmantot
e-grāmatu bibliotēku www.3td.lv.
Lai šo pakalpojumu izmantotu,
jums jābūt autorizētam lietotājam
mūsu bibliotēku sistēmā “Alise”. Ja
līdz šim pakalpojumu vēl neesat
izmantojuši, tad zvaniet uz Dundagas un Kolkas vai Talsu Galveno
bibliotēku un darbinieki jums palīdzēs attālināti reģistrēties.
Iesakām apmeklēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) mājaslapu, kur līdz 14. aprīlim vai ilgāk, ja
ārkārtējās situācijas laiks tiks pagarināts, ir nodrošināta bezmaksas
brīva piekļuve daudziem resursiem, piemēram:
v Latvijas Nacionālās digitālās
bibliotēkas (LNDB) grāmatu kolekcija
gramatas.lndb.lv, kurā ir ap 10 000
komerciālajā apritē neesošu grāmatu
no 16. līdz 21. gadsimta sākumam;
v Nacionālā enciklopēdija www.enciklopedija.lv;

v periodisko izdevumu kolekcija www.periodika.lv.
Saziņai ar bibliotēkām izmantojiet:
v Dundagas novada Centrālā
bibliotēka (darba dienās no 9.00 līdz
17.00) – biblioteka@dundaga.lv,
tālr. 63232268, 26484194;
v
Kaļķu bibliotēka –
kalki@dundaga.lv, tālr. 63200897,
26267574 (diemžēl Kaļķu ciemā ir
ļoti slikts pārklājums un ir sarežģīti
sazvanīt bibliotēku);
v
Kolkas bibliotēka –
kolka_bibl@inbox.lv,
tālr.
63276476, 26424076;
v Mazirbes bibliotēka –
mazirbe_bibl@inbox.lv,
tālr.
28656760;
v
Vīdales bibliotēka –
vidale@dundaga.lv,
tālr.
63254309, 27409287.
Mums tiešām ļoti pietrūkst
ierastā darba ritma un personīgas
satikšanās ar jums, lasītāji! Taču
tagad ir citas prioritātes, tāpēc aicinām – būsim vienoti!
Ruta Emerberga,
Dundagas novada Centrālās
bibliotēkas vadītāja

Kurzemes reģiona lasīšanas vēstnese –
Jolanta Ģērmane

7. martā Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā notika Lielie lasīšanas
svētki, kuros sveica arī aktīvākos
vecākus – lasīšanas vēstnešus. Šogad par Kurzemes reģiona lasīšanas vēstnesi tika godināta Dundagas bibliotēkas izvirzītā kandidāte
– Dundagas vidusskolas skolotāja
Jolanta Ģērmane. Mūsu patiesas
cieņas apliecinājums un paldies
par ieguldīto darbu skolēnu lasītprasmes veicināšanā!
Lasīšanas veicināšanas programmā
“Bērnu/jauniešu/vecāku
žūrija” skolotāja Jolanta ar savām
audzināmajām klasēm iesaistās jau
kopš 2013. gada. Viņas pirmie “Bērnu žūrijas” eksperti nu jau mācās
6. klasē un joprojām ir aktīvi jauniešu žūrijas lasītāji – 2019. gadā
septiņi eksperti no vienas klases!
Skolotāja “Bērnu žūrijas” aktivitātēs
iesaista visus klases skolēnus, un la-

sīšanai pērn atsaucās arī vairāki bērnu vecāki. 2019. gadā skolotājas Jolantas klasē bija 14 jaunie grāmatu
eksperti. Skolotāja par privātajiem
līdzekļiem ir pirkusi arī savai klasei
nepieciešamās “Bērnu žūrijas” kolekcijas grāmatas.
Pēc pasākuma Rīgā skolotāja Jolanta pastāstīja:
“7. martā piedalījos LNB rīkotajā pasākumā – Lielie lasīšanas
svētki. Uz pasākumu biju uzaicināta
kā lasīšanas vēstnese no Kurzemes
reģiona.
Sveica vēstnešus no visiem Latvijas reģioniem: Laimu Bensoni, Ilzi
Zaļankovsku, Diānu Pozdņikovu,
Meldru Gailāni. Četras no vēstnesēm, tāpat kā es, strādā skolā. Man
ir liels gandarījums, ka pirms gadiem
aizsāktais pamudinājums lasīt grāmatas ir nesis augļus un lasīšanas
žūrijas darbā iesaistās arvien vairāk

bērnu, turklāt liela daļa no viņiem
kļūst par pārliecinātiem grāmatu
lasītājiem un literatūras pazinējiem.
Lasīšana nevarētu notikt bez
sadarbības un atbalsta. Paldies 2.a
klases skolnieka Kristapa mammai
Liānai, kura šogad savam bērnam
bija nopirkusi žūrijas grāmatiņas un,
kad tās bija izlasītas mājās, atnesa
uz klasi, lai varētu lasīt arī citi. Prieks,
ka lasīšanā iesaistās visa ģimene, jo,
kad mazajam lasītājam pietrūkst
spara, talkā nāk vecāki, brāļi, omes.
Paldies arī bibliotekārītēm Rutai un
Inai, kuras ir pretimnākošas, laipnas,
atbalstošas un pacietīgas.
Nākamgad ceru, ka lasītāju žūrijas pulku kuplinās arī klases vecāki.
Mēs katrs apzināmies, cik liela vērtība ir grāmatu lasīšanai!”
Ruta Emerberga, Dundagas
novada Centrālās bibliotēkas
vadītāja
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NOTIKUMI IZGLĪTĪBĀ UN KULTŪRĀ

Žetonvakars Dundagas vidusskolā

6. martā 12. klases skolēniem bija īpašs pasākums – Žetonvakars. Tas ikvienam no
divpadsmitajiem ir ļoti svarīgs
notikums, jo viņi saņem Dundagas vidusskolas žetonu, kurš ir kā
piederības apliecinājums savai
skolai.
Kā ik gadu, arī šogad Žetonvakaram bija konkrēta tēma.
12. klase šim pasākumam bija devusi nosaukumu “Tā ir dzīve, tas ir
kino!”. Divpadsmitie bija sagatavojuši dažādus materiālus par šo
tēmu – gan individuālu fotokolāžu
(katrs izveidoja savu personīgo
lielformāta darbu, un tie visi bija
aplūkojami skolas 1. stāva vestibilā), gan kopīgu klases videoko-
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lāžu par saviem skolas un dzīves
notikumiem, atspoguļojot tajos
mirkļus no ikdienas, pasākumiem,
svētkiem, konkursiem, mācību
darba u.c., gan priekšnesumus,
kas saistījās ar dažādiem TV raidījumiem un kino. Priekšnesumus
caurstrāvoja un vienoja sirsnība
un humors. Abiturientu vecāki un
viesi varēja vērot gan jautras ainiņas no skolas dzīves, gan arī enerģiskus muzikālus numurus.
Divpadsmitos sveica skolas
direktore Aiga Štrausa un klases
audzinātāja Sandra Salceviča.
Īpašs bija arī veids, kā šogad
katrs 12. klases skolēns saņēma
savu “raksturojumu” – klasesbiedri, gatavojoties pasākumam,

bija raksturojuši viens otru, klases
audzinātāja Sandra Salceviča šo
informāciju apkopoja un katram
pasniedza dāvanā, turklāt skolotāja šos raksturojumus nevis nolasīja pati, kā tas parasti notiek
šī pasākuma laikā, bet gan bija
palūgusi tos ierunāt/nolasīt kādai katram skolēnam pietuvinātai
personai, un, atskanot ierakstam,
tas bija kā pārsteigums gan pašam
skolēnam, gan visiem klātesošajiem. Tas bija tik ļoti sirsnīgi, ka
daudziem acīs sariesās aizkustinājuma asaras!
12. klases skolēnus sveica arī
Dundagas novada dome, tās pārstāvis deputāts Jānis Mauriņš pēc
žetona un “raksturojuma” saņemšanas katram skolēnam dāvināja
ziedus.
Kā ierasts, pasākumā skolas
žetons tika veltīts arī skolas karogam, un šoreiz godpilno uzdevumu veica Ginta Egle un Elēna
Ozoliņa.
Pasākumā divpadsmitie dalīja
svētku mirkļus kopā ar saviem tuviniekiem un skolas saimi, notika
arī fotografēšanās un pacienāšanās.
Lai 12. klasei veiksmīgs atlikušais mācību posms Dundagas
vidusskolā! Lai veicas gaidāmajos
eksāmenos!
Evita Zoltāne,
latviešu valodas skolotāja

Skaļās lasīšanas sacensības
11. martā Talsos notika Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu
novada reģionālais konkurss. Šogad skaļās lasīšanas vēstnese no
Dundagas bija 5.b klases audzēkne Hanna Karlīna Burnevica, kurai latviešu valodas un literatūras
skolotāja ir Evita Zoltāne. Hanna
sacensībām bija izvēlējusies Gerharda Holca-Baumerta grāmatu
“Alfons Trīcvaidziņš: Kāda neveiksminieka stāsti”. Skolēniem
bija atvēlētas vien trīs minūtes,
kuru laikā jāiepazīstina ar sevi,
izvēlēto grāmatu un jālasa fragments no grāmatas. Žūrijā darbojās Artūrs Špaks (raidījuma “Bez
tabu” žurnālists), Andis Ķīvičs
(Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs) un Ilva Norenberga
(Talsu domes deputāte). Viegli viņiem nebija, jo visi skolēni uzstājās ļoti pārliecinoši.
Reģionālajā konkursā sacentās skolēni no Dundagas, Mērsraga, Rojas un Valdemārpils vidusskolas, Talsu Kristīgās vidusskolas
un Talsu 2. vidusskolas, Pūņu,
Stendes un Talsu pamatskolas,

kā arī Talsu sākumskolas. Mūsu
Hanna gan uz lielo Rīgas ﬁnālu
tālāk netiek, bet no žūrijas puses
meitene tika uzteikta par drosmi un satraukuma pārvarēšanu
(Hannai “laimējās” izvilkt pirmo
kārtas numuru), par ļoti labu intonāciju lasot un labu komunikāciju ar publiku (vēlreiz uzsveram
– katram bija atvēlētas vien trīs
minūtes laika).
Paldies Hannai un viņas skolotājai par uzņēmību papildus tiešajam mācību darbam iesaistīties
šajā konkursā. Paldies vecākiem
par atbalstu un Dundagas pašvaldībai par ﬁnansiālo atbalstu. Katram dalībniekam līdzi varēja doties trīs līdzjutēji. Paldies Hannas
klātienes atbalstītājiem – Žaklīnai
Anzenavai, Keitai Līgai Klaubergai
un Adrianam Blaumanim.
Paldies visiem skolēniem Dundagā un Kolkā, kuri lasa grāmatas
un iesaistās mūsu kopīgajos lasīšanas maratonos!
Ruta Emerberga,
Dundagas novada Centrālās
bibliotēkas vadītāja

Nīcas jauniešu dienā
Jau desmito gadu Nīcā norisinājās Nīcas jauniešu diena, uz
kuru devāmies kopā ar Dundagas
vidusskolas pašpārvaldes skolēniem. Pasākumā piedalījās jaunieši no dažādām Kurzemes vietām – Liepājas, Kuldīgas, Vārmes,
Skrundas, Jelgavas, Brocēniem,
Ventspils, Talsiem, Nīcas un Dundagas. Šā gada pasākuma tēma
bija “Dzīve kā pasakā”.
Katrai komandai bija uzdevums iepriekš sagatavot īsﬁlmu
par konkrētu tēmu. Sagatavotie
video tika rādīti kā ﬁlmas seanss.
Mūsu mājasdarba tēma bija
šausmu ﬁlma “MALAFICIENT”.
Vairāku dienu garumā jaunieši
kopīgi darbojās ﬁlmas tapšanā.
Pēc ﬁlmas prezentācijas Nīcā saņēmām komplimentus un uzslavas.
Jauniešu diena sākās ar kluba
“ZUMBA ﬁtness Liepājā” rīkoto
iesildīšanos Sabīnes Priedolas vadībā.
Elgars Roga no “Windcut Barber Shop Liepāja” iedvesmoja
jauniešus ar pieredzes stāstu par
sava biznesa aizkulisēm, kāpumiem un kritumiem.
Pasākumā bija iespēja pieda-

Skaļās lasīšanas vēstnese no Dundagas Hanna Karlīna
FOTO NO TALSU GALVENĀS BIBLIOTĒKAS ARHĪVA
Burnevica.

Kā strādājam pirmsskolas
izglītības iestādē “Kurzemīte”

līties arī vairākās meistarklasēs:
“Ilzes meikapa studija” piedāvāja
apgūt grima pamatus, “CF Liepāja” iepazīstināja ar boksa pamatiem, bet kopā ar improvizācijas
teātri “Brīvais stils” ikviens varēja
iejusties dažādās lomās.
Pasākuma noslēgumā bija

jautra ballīte kopā ar grupu “Tandēms trijatā”.
Priecājamies, ka mums ir tik
aktīvi un pozitīvi jaunieši, bija patiess prieks kopā būt!
Ieva Kristiņa,
Brīvā laika pavadīšanas
centra administratore

Noteiktajā ārkārtējās situācijas laikā mūsu iestādi apmeklē vidēji desmit bērni dienā. Darbojas
divas dežūrgrupas ar dažāda vecuma bērniem “Mārīšu” un “Skudriņu” grupu telpās. Bērnu uz dežūrgrupu ved tikai tad, ja nav citu
pieskatīšanas iespēju. Vecākiem
tādā gadījumā jāraksta apliecinājums, ka bērns ir vesels, nav kontaktējies ar vīrusa slimniekiem un
nav bijis vīrusa skartās teritorijās
pēdējo 14 dienu laikā.
Vecākiem ir nosūtīta informācija par attālināto mācīšanos
pirmsskolas vecuma bērniem mājas apstākļos. Lai atbalstītu savu
pirmsskolēnu mācībās mājās,
ļaujiet bērniem darboties virtuvē,
piemājas dārzā, lasiet kopā grāmatas, spēlējiet attīstošas galda
spēles, veiciet novērojumus dabā.
5–6 gadus veciem bērniem ir ie-

spēja saņemt sagatavotas mapes
ar mācību materiāliem, iepriekš
piezvanot uz tālruni 29245414.
Uzdevumi pildāmi brīvprātīgā
kārtā un pēc saviem ieskatiem.
Šobrīd pēc mapēm ieradušies
60% bērnu vecāku. Mēs izprotam
situāciju, ka ģimenē bez pirmsskolēna ir skolas vecuma bērni
un vecākiem ir grūti sadalīt savu
uzmanību. Svarīgi šādos apstākļos saplānot laiku un darbības
atbilstoši visu bērnu vajadzībām
ģimenē. Arī tad, ja izdevies izpildīt daļu no plānotā, kopā ar bērnu novērtējiet sasniegto. Paldies
vecākiem par ieguldīto darbu. Ja
rodas jautājumi, vecāki var sazināties ar grupas skolotājām. Lai
mums kopā izdodas!
Inga Blūmentāle,
PII “Kurzemīte” vadītājas
vietniece
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Dzimtsarakstu nodaļa informē!
v Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļā šā gada martā reģistrēti
trīs jaundzimušie – visas meitenes (Emīlija, Enija un Agate Emīlija). Salīdzinot ar 2019. gada martu, reģistrēto bērnu skaits nav mainījies, arī
pērn bija trīs jaundzimušie (viens zēns un divas meitenes). Apsveicam
jaunās ģimenes ar pirmā, otrā un piektā bērna piedzimšanu!
v Svinīgā ceremonijā Dundagas pilī martā laulību noslēdza divi
pāri. Zīmīgi, ka arī zelta kāzas 2020. gada martā atzīmēja divi pāri,
kam deklarētā dzīvesvieta ir Dundagā.
v Martā mūžībā aizgājuši četri Dundagas pagasta iedzīvotāji:
Vija Nierliņa (1941)
Donarts Upners (1936)
Skaidrīte Ozoliņa (1941)
Zigrīda Kantmane (1944)
Izsakām līdzjūtību aizgājēju ģimenēm.
Ārkārtējās situācijas laikā pašvaldība aicina iedzīvotājus maksimāli izmantot attālinātas saziņas iespējas ar pašvaldību, un klātienē Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļa veiks tikai neatliekamās funkcijas – dzimšanas fakta un miršanas fakta reģistrāciju.
Lai saņemtu šos pakalpojumus klātienē, lūgums iepriekš pa tālruni vienoties par pieņemšanas laiku. Tālruņa numuri: 29155450 vai 63237855.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki (lūdzam ierašanos saskaņot):
O
8.00–12.00 un 13.00–17.00
T
8.00–12.00 un 13.00–17.00
C
8.00–12.00
Ja nepieciešama informācija par attālinātu pakalpojumu saņemšanu (izziņas, iesniegums laulības reģistrācijai u.c.), lūgums sazināties pa
tālruni vai rakstīt e-pastu dzimt@dundaga.lv. Pakalpojumus par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu nodrošinām attālināti
(portālā www.latvija.lv). Attālināti tiks nodrošināta arī iesnieguma pieņemšana laulību reģistrācijai (ar drošu elektronisko parakstu).
Iepriekš pieteikto laulību reģistrācija Dzimtsarakstu nodaļā notiks,
bet reģistrācija ir atļauta klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt
laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, turklāt personām jāievēro savstarpēja divu metru distance.
Ginta Pļaviņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

POLICIJA INFORMĒ

Sargājiet lauksaimniecības tehniku!
Lai arī robežas šobrīd ir praktiski slēgtas, joprojām aktuālas ir lauksaimniecības tehnikas un ķimikāliju zādzības, kā arī zādzības no lauksaimniecības tehnikas (vadības bloki, GPRS iekārtas u.c.).
Valsts policija uzsver, ka svarīga ir arī pašu saimnieku atbildība un izpratne par to, kā nosargāt savu īpašumu, un, ņemot vērā zādzību raksturu, aicina lauksaimniekus padomāt par sava kustamā īpašuma drošību un
izvērtēt kādu no aizsardzības līdzekļu izmantošanas iespējām savā saimniecībā, ņemot vērā saimniecības īpatnības un materiālos līdzekļus:
v novietot tehniku drošā un apsargājamā teritorijā (nevajadzētu nepieskatītus transportlīdzekļus atstāt uz lauka vai citā brīvi pieejamā vietā);
v ja iespējams, beidzot darbu, noņemt vadības blokus un neatstāt tos
nakts laikā transportlīdzeklī;
v uzstādīt videonovērošanas kameras (svarīgi izvērtēt, lai skata leņķis
aptvertu lielu daļu teritorijas un video būtu labas kvalitātes, jo nepieciešamības gadījumā videomateriāls ir ļoti noderīgs);
v uzstādīt signalizāciju saimniecības ēkām vai teritorijas perimetram;
v izmantot dzīvo apsardzi – sargsuni (ieteicams gadījumos, ja saimnieki dzīvo turpat blakus un spēj reaģēt uz suņa rejām);
v pieﬁksēt lauksaimniecības tehnikas vadības bloku sērijas numurus
(zādzības gadījumā šī informācija ir izmantojama noziedzīgā nodarījuma
atklāšanā; atrodot ierīci, ir viegli atrast tās īpašnieku);
v uzstādīt kustību sensorus (tos var sasaistīt ar telefonu, kas reaģēs
uz vismazāko kustību zonā, kurā nebūtu vēlams atrasties nepiederošām
personām; sensori nosūta signālus, brīdinot saimniekus, tādējādi norādot
pārkāpējam, ka tas ir pieﬁksēts);
v neatstāt brīvi pieejamus lauksaimniecībā izmantojamos minerālmēslus un citus augu aizsardzības līdzekļus, kur ķimikālijas būtu viegls guvums
nelūgtiem viesiem, bet parūpēties par to uzglabāšanu slēgtās telpās.
Valsts policija atgādina, ka liela nozīme ir ikviena cilvēka vērībai, pieskatot ne tikai savu saimniecību, bet pievēršot uzmanību arī kaimiņos
notiekošajam – ja traktortehnikas, lauku vai saimniecības tuvumā pamanītas nepiederošas vai aizdomīgas personas, svešas automašīnas, vēlams
pieﬁksēt automašīnas numurzīmi un nekavējoties ziņot policijai, zvanot
uz tālruni 110.
Vita Vīlistere, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas vecākā inspektore

SPORTS
Pils sienas palīdz Dundagas jaunajiem šahistiem
4. martā Dundagas pilī pulcējās 62 skolēni no Dundagas,
Kuldīgas, Liepājas, Ventspils un
Talsiem, lai Dundagas novada
atklātajā čempionātā šahā bērniem un jauniešiem noskaidrotu
spēcīgākos šahistus iesācēju, IV
sporta klases un apvienotajā III
un II sporta klases grupā. Mājinieki kļuva par laureātiem visās
grupās.
Iesācēju grupā sacentās 19
dalībnieki. Jau no starta priekšgalā izrāvās mūsu Valters Napskis,
kas ilgāku laiku bija līderis. Taču
viņu drīz vien panāca dundadzniece Katrīna Sāra Kristiņa, kas,
uzvarot savstarpējā cīņā, pārņēma vadību. Katrīna aizvadīja savu
pagaidām labāko turnīru un ar 6
punktiem no 7 iespējamiem pārliecinoši kļuva par šīs grupas uzvarētāju. Saprotams, ka tādējādi
Katrīna arī bija labākā starp meitenēm un labākā dundadzniece.
Turklāt Katrīna ar uzviju izpildīja
IV sporta klases normu, kas nozīmē, ka turpmāk viņai būs jācīnās
par pakāpi augstākos turnīros.
Valteru neveiksme savstarpējā
cīņā ar Katrīnu piebremzēja, un
Valters ﬁnišēja ar 4,5 punktiem,
kas viņu atstāja solīti aiz pjedestāla – 4. vietā zēnu konkurencē. Pirmo šaha turnīru aizvadīja
mūsu Gunārs Gleglu, un līdz ar
to viņš arī pirmo reizi sacensību
gaisotnē izbaudīja gan zaudēju-

Absolūtā uzvarētāja iesācēju
grupā – dundadzniece
Katrīna Sāra Kristiņa.
FOTO: ZANE ROZEFELDE-KRISTIŅA

ma rūgtumu, gan uzvaras prieku.
Noslēgumā Gunārs ar 3 punktiem ieguva 14. vietu. Gluži labs
sniegums.
IV sporta klases grupā spēkiem mērojās 22 šahisti. Jau no
paša sākuma punktus braši krāja Ernests Šmēdiņš. Viņš ir viens
no cītīgākajiem šaha pulciņa dalībniekiem, diemžēl šajā mācību
gadā zēnam iznācis daudz slimot
un tamdēļ izlaist gan nodarbības,
gan sacensības. Tomēr 5 punkti
7 kārtās Ernestam ļāva ieņemt
3. vietu starp zēniem un pārlieci-

noši būt labākajam no dundadzniekiem. Pārējo mūsējo veikums:
Anna Rebeka Irbe ar 3 punktiem
ierindojās 17. vietā, Rūdolfs
Dambergs un Kārlis Beidiņš ar 2
punktiem palika attiecīgi 19. un
20. vietā.
Spēcīgākajā grupā spēlēja 21
šahists, un mājiniekus pārstāvēja divi Emīli. E. Ķiršakmens ar 3
punktiem ierindojās 16. vietā, savukārt E. Grīnerts ar 5 punktiem
no 7 iespējamiem bija otrais absolūtajā vērtējumā, otrais starp
zēniem un, protams, ieguva Dundagas čempiona titulu. Pagaidām
Emīlam joprojām pietrūkst pussolīša līdz II sporta klases normai,
lai gan atsevišķās partijās viņam
izdodas apspēlēt par sevi rangā
augstāk esošus šahistus, tā bija
arī šajā reizē.
Sveicam dundadzniekus –
čempionus: Katrīnu Sāru Kristiņu, Ernestu Šmēdiņu un Emīlu
Grīnertu!
Paldies pašvaldībai par atbalstu turnīram! Labākie šahisti
saņēma diplomus ar Dundagas
simboliku un glītas medaļas. Paldies arī visiem ciemiņiem un tiesnešiem – kuldīdznieku trenerim
Gunāram Gertneram un Liepājas
jauno šahistu audzinātājai Gaļinai Sudmalei!
Alnis Auziņš,
Dundagas vidusskolas
šaha pulciņa vadītājs

Kolkas novusisti izcīna 7. vietu Latvijas
2020. gada komandu čempionātā novusā

FOTO: ALDIS TINDENOVSKIS

Ir noslēdzies 2020. gada Latvijas čempionāts novusā.
Kolkas novusa komanda,
kurā spēlēja Juris Kalmanis, Jānis Grīnpukals, Māris Grīnpukals,

Andrejs Kuzmuks, Juris Leivalds,
Egils Olekts un Aldis Tindenovskis, čempionāta 2. līgā sešpadsmit komandu konkurencē izcīnīja 7. vietu!

Paldies komandai par aktīvu
dalību un nezūdošu entuziasmu!
Andžela Lepere,
Dundagas novada pašvaldības
sporta organizatore
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Par attālināto mācību pirmo nedēļu Dundagas vidusskolā

Attālinātais mācību process Kolkas pamatskolā

Viena attālinātās mācīšanas un mācīšanās nedēļa skolā ir pagājusi. Katru pirmdienu skolotāji tiešsaistē pārrunā aktuālos
attālinātās mācīšanās jautājumus, nedēļas
plānu, dalās pieredzē, kopā mācās. Izmantojot Edurio platformu, esam no skolēniem, vecākiem un skolotājiem izzinājuši attālinātās
mācīšanās stiprās puses un nepieciešamos
uzlabojumus, vajadzības, kas ir ne tikai tehniskais nodrošinājums, bet arī mācību materiālu sagatavošana un nogāde skolēniem.
Aptaujā piedalījās 182 vecāki. Šo nedēļu kopumā vērtē pozitīvi – 63%, viduvēji
– 33%. Ģimenēs ir mainījies dienas režīms,
vecākiem attālinātā mācīšanās ir jauna pieredze, arī skolēni mācās organizēt savu darbu mājās. Ir bijušas tehniskas problēmas,
kas ir atrisinātas. Pamatojoties uz 13. martā
iegūto informāciju par skolēnu iespējām
piedalīties attālinātā mācību procesā, četras ģimenes saņēma IZM un IT kompāniju
kopīgi sarūpētās viedierīces.
Skolas vadība izvērtēja vecāku ieteikumus, tika uzklausīti arī skolēnu un skolotāju
ieteikumi. Secinājums – kopumā attālinātās
mācīšanās organizācijas tendence ir atbilstīga, jo 79% skolotāju un 87% skolēnu atzīst
iepriekšējās nedēļas darbu par veiksmīgu.
Cienījamie vecāki, kopā ar saviem bērniem sekojiet līdzi nedēļas plānam e-klasē,

Attālinātās apmācības Kolkas pamatskolā kopumā norit labi. Jau pirmajā nedēļā sākās aktīva bērnu, skolotāju un vecāku kopējā
sadarbība. Mācību procesu organizējam pēc
stundu plāna. Skolotāji bērniem un vecākiem
pieejamā interneta vietnē ievieto mācību materiālus. Saziņai izmanto visus sakaru veidus
– no telefona zvaniem, īsziņām, “WhatsApp”
un Facebook.com līdz platformām e-klase,
uzdevumi.lv. Vecākajās klasēs mācību stundas notiek tiešsaistē platformā “Zoom”.
Šobrīd vissvarīgākā ir savstarpējā sadarbība. Visām iesaistītajām pusēm tas ir izaicinājumu laiks: mācās visi – bērni, skolotāji,
vecāki. Lielais informācijas apjoms rada spriedzi, stresu. Īpaši tiem, kas ar informācijas tehnoloģijām līdz šim bija uz “jūs”. Bērniem šajā
ziņā ir pat vieglāk, jo labāk orientējas virtuālajā vidē un palīdz skolotājiem, kuriem jāmācās
kopā ar bērniem. Jau tagad varam prognozēt
divus svarīgus pozitīvus ieguvumus no krīzes:
strauja digitālo prasmju un pašvadītas mācīšanās iemaņu izaugsme. Vecāki anketās pozitīvi vērtē bērna un vecāku ciešāku sadarbību,
kā arī novērtē kopā pavadīto laiku. Vecāki ir
vairāk informēti par mācību procesu, bērni
attīsta loģisko domāšanu un patstāvību, darbojoties ar viedierīcēm.
Tomēr saskaramies arī ar problēmām. Sākotnējā aptaujā vecāki apliecināja, ka ģimenē ir

lai veiksmīgi sadalītu nedēļā uzdotos darbus.
Katras mācību stundas plāns, kas pievienots
dienasgrāmatā, ir skolotāja darba plānojums,
kurā gan skolēns, gan arī vecāks redz, kādu
sasniedzamo rezultātu (mācīšanās jēgu) paredz skolotājs un kas jāizdara skolēnam.
Mūsu skolotāji izmanto dažādas mācīšanas formas – gan saziņu, izmantojot darba
lapas, gan platformas uzdevumi.lv, soma.lv,
gan tiešsaistes stundas. Efektīvs un ērts līdzeklis atgriezeniskās saites saņemšanai ir
saziņa rīkā “WhatsApp”, tādēļ arī turpmāk
to izmantosim.
Mēs reaģējam uz problēmām un cenšamies sniegt atbalstu to atrisināšanā, tādēļ,
ja rodas kādas neskaidrības, lūgums nekavējoties ziņot klases audzinātājai vai skolas
vadībai.
Sākumskolas skolēniem ir sarežģīti pārvaldīt interneta un saziņas operācijas datorā, tādēļ lūgums vecākiem atbalstīt un palīdzēt savam bērnam! Attālinātā mācīšanās
vienlaikus ir skolēnu, skolotāju un vecāku
sadarbība un savstarpējs atbalsts.
Vēršam uzmanību uz to, ka, izvērtējot
pirmo nedēļu, nolēmām uzdoto mācību uzdevumu apjomu samazināt, lai samazinātu
skolēnu slodzi.
Inese Freimute un Dinārs Neifelds,
direktora vietnieki izglītības jomā

gan dators, gan telefons. Taču tikai pirmās nedēļas laikā bija skaidrs, ka ģimenē, kurā ir vairāki bērni, ar to nepietiek, lai mācības noritētu
veiksmīgi. Arī ierīču kvalitāte neatbilst visām
vajadzībām. Aicinām palīdzēt mūsu skolēniem
ar datoriem un citām ierīcēm, ja ir tāda iespēja!
Sākumskolas klasēs bērnu patstāvība
ir neliela. Tas ir mūsu, skolotāju, uzdevums
atbrīvot vecākus no pienākuma asistēt visā
mācību laikā. Vecākam nav jādara skolotāja
darbs, bet jāveicina bērna patstāvība. Skolotājiem jāorganizē darbs attālināti tā, lai bērns
to paveiktu maksimāli patstāvīgi.
Iezīmējas pārslodzes problēma gan bērniem, gan skolotājiem, kuri cenšas ikvienam
palīdzēt. Lai to mazinātu, virzīsimies uz dažādu
priekšmetu apvienošanu kopīgos projektos,
piemēram, dabaszinības un sportu apvienosim ar izzinošām aktivitātēm dabā. Izmantosim IZM sagatavotās tiešraides televīzijā.
Lai arī vecāki pauduši, ka bērni vēlas ātrāk atgriezties skolā pie mīļajām skolotājām,
diemžēl situācija ir tāda, kāda tā ir. Tas ir visgrūtākais izaicinājums, kas šajā laikā ikvienam
ir jāpieņem. Zinām, ko darām, ar katru soli
augam pieredzē. Paldies par vecāku uzmundrinājumu: “Tā turpināt!” Izturību un veselību mūsu bērniem, vecākiem, vecvecākiem!
Antra Laukšteine,
Kolkas pamatskolas direktore

Par attālināto mācību procesu profesionālās ievirzes
izglītības programmās Dundagas Mākslas un mūzikas skolā
16. martā saņēmām norādes
no Latvijas Nacionālā kultūras centra, ka saskaņā ar grozījumiem 12.
marta Ministru kabineta rīkojumā
Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” ir jānodrošina attālinātais mācību process profesionālās ievirzes izglītības programmās,
Dundagas Mākslas un mūzikas skolā – mākslā, mūzikā un dejā.
Skolēnu brīvlaikā izglītības iestāde sagatavojās turpmākā mācību
darba nodrošināšanai. Lai to varētu
īstenot, viss skolas kolektīvs darbojās pastiprinātā režīmā. Valstī profesionālās ievirzes izglītībā nav izstrādāts tāds digitālo mācību materiālu
un interneta platformu klāsts, kāds
ir pieejams vispārizglītojošo skolu mācību satura nodrošināšanai.
Lielisks atbalsts ir LNKC mājaslapā
pieejamie interaktīvie mācību līdzekļi solfedžo mācību priekšmeta
apguvei jaunākajās klasēs. Solfedžo
vecākajās klasēs, uzdevumi pārējos
mācību priekšmetos un atbalsta materiāli uzdevumu veikšanai ir DMMS
pedagogu pamatīgs un nesavtīgs
autordarbs. Plānotajiem mācību
uzdevumiem jāatbilst audzēkņu
spējām tos izpildīt, tāpēc pedagogi pārdomāti izvēlējās uzdevumus,
kuru veikšanai viss nepieciešamais
ir atrodams katram mājās. Izglītojamie mūzikā ir nodrošināti ar mācību
darbam nepieciešamajiem mūzikas
instrumentiem iespēju robežās. Bērniem, kuriem mājās nebija klavieru,
sagādājām sintezatorus. Specialitāšu

skolotāji nogādāja audzēkņiem notis, rēķinoties, ka ne visiem mājās ir
printeri, lai varētu tās izdrukāt. Koncertmeistars Raitis Kveska ieskaņoja
vairākus desmitus fonogrammu, lai
izglītības Vokālās mūzikas programmas kora klases audzēkņiem būtu
iespēja mācīties dziedāt klavieru pavadījumā. DMMS dejotājus nodrošinājām ar skolas inventāru vingrošanas treniņiem. Materiālus, ko nevar
iegādāties vietējā veikalā, mākslas
pedagogi nogādāja katram audzēknim individuāli.
Apzinoties, ka šobrīd izglītojamo
vecākiem prioritārie maksājumi ir
par interneta un elektrības patēriņu, kā arī rodas papildu izdevumi
par krāsu, papīra, plastilīna un citu
nepieciešamo lietu (iepriekš nodrošināja skola) iegādi, izglītības iestāde
rosināja Dundagas novada pašvaldības domi pieņemt lēmumu par
vecāku līdzﬁnansējuma maksas neaprēķināšanu līdz ārkārtējā stāvokļa
beigām.
Pusotru nedēļu jau norit attālinātais mācību process, un var izdarīt
pirmos secinājumus par tā norisi. Saziņa, informācijas aprite ar audzēkņiem un vecākiem galvenokārt notiek e-klasē: tur pieejami veicamie
uzdevumi un atbalsta materiāli; darbam nepieciešamo mācību līdzekļu
saraksts; termiņi uzdevumu veikšanai, kā arī norādes mājasdarbu iesūtīšanai. E-klases statistikas dati rāda,
ka komunikācija norit veiksmīgi. Pamazām noskaidrojas audzēkņu ak-

tuālās vajadzības – nepietiekams interneta ātrums konkrētā adresē, lai
nodrošinātu kvalitatīvu mūzikas nodarbību tiešsaistē, kāds attopas, ka
datoram nav visa nepieciešamā audio un video aprīkojuma. Pedagogs
vienlaikus ir kļuvis par IT speciālistu
un palīdz risināt katru gadījumu – ja
plānotā nodarbība tiešsaistē tehnisku iemeslu dēļ nevar notikt, ātri tiek
meklēti alternatīvi risinājumi. Videofaili, audioieraksti, fotofaili ar pirmās
darba nedēļas mājasdarbiem jau
sasniedz pedagogus. Skolotāji mākslā, mūzikā un dejā atzīst, ka iesūtīto
darbu kvalitāte ir patiešām uzteicama. Savus audzēkņus slavē klavierskolotāja Daiga Rūtenberga un deju
skolotāja Dace Treinovska. Sitaminstrumentu spēles skolotājs Gundars
Lintiņš priecājas, ka visi audzēkņi labi
tiek galā ar mācību uzdevumiem un
skolotāja ieskaņotie, bērniem izsūtītie video ar vingrinājumiem dod pozitīvus rezultātus. Skolotāja Dzintra
Tauniņa atzīmē, ka ansambļa čata
grupā Anna Jansone izpaužas ar vēl
vienu savu talantu un uztur pozitīvu
garastāvokli, ievietojot zīmējumus,
kuros portretē savu skolotāju un
skolas biedrus. Pedagogi atzīst, ka
attālinātajam mācību procesam ir
savi plusi – protams, ieguldot milzīgu papildu darbu, ir nodrošināta
individuāla pieeja katram bērnam.
Ātrākai saziņai tiek lietota “WatsApp” aplikācija, kur čata grupās, kā
arī individuāli pedagogi komentē
katra audzēkņa paveikto, dod pado-

mus veiksmīgai darba turpināšanai.
Apmaiņa ar failiem un komentāriem
sākas jau dienas pirmajā pusē, bet ir
atsevišķi gadījumi, kad skolotājs no
audzēkņa atvadās ap gulētiešanas
laiku. Piemērojamies izglītojamo iespējām un strādājam arī brīvdienās,
līdz šim neviens bez atbildes nav
atstāts. Papildus darbam ar audzēkņiem pedagogi intensīvi konsultējas
un apmainās pieredzē ar kolēģiem
no citām profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, pilnveido savas
zināšanas tehnoloģijās, profesionāli
pilnveidojas tiešsaistes kursos un
meklē arvien jaunas metodes, lai
uzlabotu mācību kvalitāti un atvieglotu to norisi.
Lai nodrošinātu pilnīgu atgriezenisko saiti ar izglītojamajiem un
vecākiem un veidotu objektīvu procesa vērtējumu, plānojam Edurio
aptauju izglītojamiem un vecākiem.
Šobrīd sadarbojamies ar platformas
Edurio tehniskajiem speciālistiem,
lai pielāgotu piedāvātās iespējas
profesionālās ievirzes izglītības iestādes speciﬁkai. Izglītojamo vecākiem
un izglītojamajiem e-klasē ir pieejama visu pedagogu kontaktinformācija, direktores tālruņa numurs ir
29543665. Lūdzu informējiet, ja rodas kādas problēmsituācijas, kopīgi
meklēsim optimālākos risinājumus.
Šobrīd noteiktais attālinātā mācību procesa īstenošanas termiņš
ir 14. aprīlis, pagaidām no Kultūras
ministrijas un LNKC nav saņemtas
norādes par turpmāko. Domāju, ka

daudz jautājumu ir skolēniem, kas
gatavojas šogad absolvēt DMMS.
Sekosim līdzi situācijai valstī un būsim gatavi piemēroties notikumiem
šajā pavasarī. Ārkārtējai situācijai
beidzoties, skolēni attālinātā mācību procesa laikā apgūto prezentēs
skolā. Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņiem jāsaglabā visas skices un
radošie darbi, tie tiks vērtēti izglītības iestādē skatē.
Izglītības iestāde, skolēni, vecāki – mēs visi esam nokļuvuši līdz
šim nebijušā situācijā, taču vienlaikus ir iespēja novērtēt, cik patiesībā
ātri spējam adaptēties jaunajiem
spēles noteikumiem. Mēs esam
ārkārtīgi dinamiskā procesā, kuru,
savstarpēji sadarbojoties, ik dienu
uzlabojam. Šis ir laiks, kad tiek pārbaudīta skolēnu spēja plānot savu
laiku, būt patstāvīgiem un motivētiem strādāt radoši, kā vēl nekad.
Paldies visiem vecākiem! Augstu
novērtējam jūsu darbu un iesaisti,
īpaši jaunāko klašu skolēnu atbalstam. Paldies par saņemtajiem ieteikumiem mācību darba uzlabošanā!
Dziļā cieņā novērtēju, cik mūsdienīgi, ar kādu kapacitāti un rezultātu strādā visi DMMS pedagogi un
direktores vietniece izglītības jomā
Linda Celma.
Atgādināšu 2019./2020. mācību
gada 1. septembri, kad Zinību dienas
svinīgajā pasākumā uzrunu beidzu
ar saukli – kopā mēs varam! Marts
ir pierādījis, ka tas tā patiešām arī ir
– mūs vieno sadarbība, līdzatbildība
un tolerance. Turamies visi veseli un
atrodam laiku arī atpūtai!
Dace Čodera, Dundagas
Mākslas un mūzikas skolas direktore
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Pašvaldības policija aicina!
Pašvaldības policija aicina turpināt stingri ievērot valstī noteiktos ierobežojumus. Lūdzam vecākus veikt
pārrunas ar saviem bērniem par pulcēšanās ierobežojumiem un noteiktajām distancēšanās prasībām.
Aicinām izturēties atbildīgi pret sevi un apkārtējiem.
Par visu neskaidro jautāt, kā arī sniegt informāciju par noteikto ierobežojumu pārkāpumiem, zvanot uz
mūsu tālruņiem 26437575 vai 20273535.
Jānis Skujiņš, Pašvaldības policijas struktūrvienības vadītājs

Dundagā ir savs ziedu salons “Grēta”
Marta sākumā Dundagā,
Talsu ielā 16, durvis vēra ziedu
salons “Grēta”.
Ziedu salona uzņēmīgā īpašniece ir Ieva Semaško.
Ieva saka: “Doma un darbošanās šajā jomā ir saistīta
ar manu iegūto izglītību, tas ir
mans hobijs un sirdslieta.”
Esiet laipni aicināti un gaidīti
ziedu salonā “Grēta”!
Linda Pavlovska-Dišlere,
sabiedrisko attiecību speciāliste

28. februārī Liepājas Universitātē notika 11. Kurzemes reģiona skolēnu Zinātniskās pētniecības darbu konference. Tajā piedalījās arī mūsu skolēni ar zinātniskās pētniecības darbiem un ieguva augstus novērtējumus.
Zinātniskās pētniecības darba nosaukums

Žanete Bergmane,
11. klase
Kristīne Emerberga,
11. klase
Kate Nierliņa,
11. klase
Eva Zvirbule,
11. klase
Evelīna Bernāne,
11. klase
Anna Līna Neifelde,
11. klase
Ginta Egle,
12. klase
Līga Emerberga,
11. klase

“Āra klases veidošanas nepieciešamība Dundagas
vidusskolā”
“Dundagas cilvēki un notikumi latviešu dokumentālajās
ﬁlmās”
“Minimālā mīnu skaita problēma pentakingu bloķēšanai”
“Bērza un ozola veģetācijas periodu salīdzinājums”
“Dundagas iedzīvotāju zināšanas un attieksme pret D
vitamīna ietekmi uz veselību”
“Augsnes īpašības atkarībā no zemes izmantošanas
veida”
“Veselības aprūpe 2. pasaules kara laikā Dundagas
novadā”
“Iedzīvotāju priekšstati par liellopu gaļas izmantošanu”

Lepojamies ar sasniegumiem!

Lai dabas atmodas un pavasara saulgriežu laikā
ikvienā mājā ienāk miers, labestība un veselība!
Dundagas novada pašvaldība

SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ

Klientu apkalpošana

Mūsu skolēnu sasniegumi
Zinātniskās pētniecības darbu konferencē
Skolēns, klase

Pumpuru acis vēl kaujas ar miegu,
Aprīļa vējš vēl ber viņās sniegu.
Bet nevienu vairs nebaida salna,
Lieldienu saule jau līgo uz kalna.
(Kārlis Skalbe)

Pedagogs –
darba vadītājs
Inese Freimute

Iegūtais
vērtējums
II pakāpe

Sandra Salceviča

II pakāpe

Inese Ķiršakmene

III pakāpe

Lienīte Iesalniece

III pakāpe

Iveta Kundecka

III pakāpe

Lienīte Iesalniece

Atzinība

Līva Irbe

Atzinība

Olga Blumbaha

Atzinība

Evita Zoltāne

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.
CMYK
Internetā: www.dundaga.lv/avize. Nr. 4 (254). 2020. gada aprīlis.

Sociālais dienests no 16. marta līdz 14. aprīlim (ja ārkārtējā situācija
valstī tiks pagarināta, tad uz noteikto ārkārtējās situācijas laiku) strādās
pēc iespējas attālināti.
Klientus klātienē pieņem tikai izņēmuma gadījumos. Pie dienesta ieejas
durvīm ir izvietota informācija, kur atstāt iesniedzamos dokumentus, iesniegumus, pie ieejas ir zvana poga, ja nepieciešama informācija klātienē un Eiropas
Atbalsta fonda pārtikas, higiēnas paku saņemšanai. Ir norādīti tālruņa numuri
saziņai ar darbiniekiem neklātienē.
Atbilstoši grozījumiem “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, personām un ģimenēm, kurām trūcīgās/maznodrošinātās personas/
ģimenes statuss beidzas 31. martā, izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts
līdz 2020. gada 31. maijam. Pensionāriem, invalīdiem un ilgstošiem bezdarbniekiem izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts uz sešiem mēnešiem, tas ir,
līdz 2020. gada 31. septembrim. Klientiem nav jādodas uz Sociālo dienestu
un jāiesniedz nepieciešamie dokumenti, statuss tiek pagarināts automātiski.
Informējam, ka pagarinātais trūcīgā un maznodrošinātā statuss dod tiesības
ģimenei (personai) saņemt valsts un pašvaldības noteikto atbalstu, atvieglojumus, sociālo palīdzību tāpat kā līdz šim.
Pakalpojuma sniedzējiem (ģimenes ārstiem, aptiekai, juridiskai administrācijai utt.) ir iespējams sazināties ar klienta pašvaldības Sociālo dienestu un
pārliecināties par izziņas derīgumu. Aicinām visus pakalpojumu sniedzējus
jau šobrīd turpināt sniegt nepieciešamos pakalpojumus uz iepriekš izdotās
izziņas pamata, neprasot to saņemt pašvaldības Sociālajā dienestā papīra
formātā.
Ja persona ir atzīta par trūcīgu, tai ir tiesības turpināt saņemt atvieglojumus veselības aprūpes sistēmā:
v nav jāmaksā pacienta iemaksa, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
v nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē
veiktu ķirurģisko operāciju;
v saņemot valsts kompensējamos medikamentus līgumaptiekās un uzrādot trūcīgā izziņu, tiek atbrīvota no valsts nekompensētas daļas samaksas
un maksas par recepti 0,71 eiro.
Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 242 eiro uz cilvēku mēnesī, ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu – pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus –, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi.
Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, ir tiesības:
v saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atbilstoši likumā
“Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam;
v saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību atbilstoši “Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā” noteiktajam;
v pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu atmaksas (lēmumu par
atbrīvojumu, vērtējot personas ienākumus, pieņem tiesa) atbilstoši “Civilprocesa likumā” noteiktajam;
v saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu cenu atbilstoši
“Elektroenerģijas tirgus likumā” noteiktajam.
Dundagas novada Sociālais dienests lūdz sniegt informāciju par personām, kuras atrodas vai varētu atrasties tādā situācijā, kurā no personas gribas
neatkarīgu apstākļu dēļ tā pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība un
persona pati par to nevar paziņot Sociālajam dienestam.
Informējam, ka mūsu pašvaldība nav aizmirsusi cienījama gadagājuma
jubilārus. Jūs sveiksim pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas valstī.
Informācija sniedzama e-pastā soc@dundaga.lv vai uz zemāk norādītajiem tālruņa numuriem:
v Sociālais dienests – 63200803,
v sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām Ineta Mauriņa –
26618686,
v sociālās palīdzības organizatore Ilze Brūna – 26621315,
v sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem Diāna Teibe –
26664310,
v sociālā darbiniece Dina Ludevika – 26673376,
v Sociālā dienesta vadītājs Jānis Langzams – 29294728.
Plašāka informācija un aktualitātes par atvieglojumiem ārkārtējās situācijas laikā atrodama Labklājības ministrijas mājaslapā, sadaļā “Covid-19”
http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683.
Ineta Mauriņa,
Sociālā dienesta vadītāja pienākumu izpildītāja

