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Dundagas Saimnieciskajam
dienestam darba pilnas rokas
Par aktuālo Saimnieciskā dienesta darbā stāsta iestādes vadītājs
ANDRIS KOJRO:
“Ir paveikti šajā gadā plānotie lielākie pašvaldības autoceļu
sakārtošanas darbi Dundagas pagastā. Asfalta virsma vidēji 6 cm
biezumā ir atjaunota Dinsberga
un Maija ielā un pēc ūdenssaimniecības projekta realizēšanas arī
1905. gada ielā, kā arī uzklāts asfalts Talsu ielā pretī bērnudārzam.
Par Ceļu fonda līdzekļiem atsevišķos asfaltēto ceļu posmos ar
šķembām un emulsiju ir salabotas
bedrītes. Salīdzinot ar citiem gadiem, šogad šādu remontdarbu
bija krietni mazāk.
No mazāka apjoma darbiem
var minēt marķējuma atjaunošanu uz gājēju pārejas Brīvības ielā,
uz “gulošajiem policistiem” Maija,
Saules un Pils ielā. Šo pakalpojumu veica VAS “Latvijas autoceļu
uzturētājs”. Saviem spēkiem tiks
atjaunotas auto stāvvietu līnijas
Dundagas centrā.
Pašvaldība rēķinās ar to, ka
katru mēnesi budžetā tiek ieskaitīti vidēji 9000 eiro no Ceļu fonda, tādēļ pašlaik ir nepieciešams
uzkrāt naudas līdzekļus, lai turpinātu īstenot domes lemtos Ceļu
fonda līdzekļu izlietošanas plānus
2020. gadam.
Lai iespēju robežās uzlabotu
dzīves apstākļus tiem, kas dzīvo
grants autoceļu tuvumā, un pasargātu no putekļiem pašvaldības
objektus un ēkas, par pašvaldības
piešķirto ﬁnansējumu ir veikta
virsmas pretputēšanas apstrāde
ceļu posmos Valpene – Sabdagas,
Kubalu skola-muzejs, Ražošanas
bāze – attīrīšanas iekārtas, Dūmelē viesu nams un posmā uz Sociālā
dienesta ēku. Drīzumā pretputēšanas apstrāde paredzēta valsts ceļu
posmos uz Balto skolu un Vīdali.
Bez ikdienas darbiem Saimnieciskais dienests turpina arī
Dundagas pagasta kapsētu sakārtošanu.
(Nobeigums 3. lpp.)

Tajā ozolā,
kur Jāņos saules sveces degs –
dziesmas
spārnos celsies, gaismu nenosegs.
Tajās mājās,
kurās alus dzirkstīt sāks –
līgotāji
līgodami roku rokā nāks.
No tā ozola,
kur Jāņos saules sveces degs –
Jāņu vainagos
būs ievīts gaišais ozolspēks.
Tas kā saule
gadu gados mirdzēt spēs,
tajās mājās
saules gaismu nenodzēs.
(Vēsma Kokle-Līviņa)

Skanīgas līgodziesmas,
spožas jāņugunis
un priecīgus Jāņus!
Dundagas novada pašvaldība
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Pārcelts nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš

DOMES ZIŅAS
28. maija domes sēdē
pieņemtie lēmumi

v Apstiprināja Dundagas novada pašvaldības, SIA “Kolkas ūdens”
un SIA “Ziemeļkurzeme” 2019. gada
ﬁnanšu pārskatus.
v Nolēma uz divdesmit gadiem
nodot bezatlīdzības lietošanā VSIA
“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” aptuveni 8 m²
lielu lauksaimniecībā izmantojamās
zemes daļu pazemes ūdeņu monitoringa stacijas izveidošanai.
v Atbalstīja projekta pieteikuma “Pastāvīgās ekspozīcijas izveide
Kolkas Lībiešu saieta namā” iesniegšanu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadā apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē 43.02.4. “Zvejas vai
jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” (9. kārta),
nodrošinot priekšﬁnansējumu līdz
74 000 EUR un līdzﬁnansējumu līdz
8000 EUR projekta īstenošanai.
v Nolēma pārcelt nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas pirmo
un otro termiņu līdz 2020. gada 30.
jūnijam.
v Apstiprināja nekustamo īpašumu nomas uzvarētājus un izsoles
rezultātus “Brīvības iela 1a” par 133
EUR bez PVN un “Laukdārzi” par
277,44 EUR bez PVN gadā.
v Apstiprināja dzīvokļa īpašuma “Lauciņi 1”–13 izsoles rezultātus
par pirkuma maksu 1450 EUR un
“Baltā skola” Nr.10 par 2500 EUR.
v Apstiprināja automašīnas
piekabes TOM650 izsoles rezultātus
par pirkuma maksu 200 EUR.
Nolēma pārdot rakstiskā izsolē
automašīnu Honda CR-V GP 4090,
nosakot izsoles sākumcenu 4500
EUR.
v Nolēma nodot nomai nekustamo īpašumu “Laukdārzi”, “Lauksaimniecības zeme pie Kāviem”,
“Brigas”, “Lauksaimniecības zeme
pie Saulrietiem”, “Lauksaimniecības
zeme pie Dzelmēm”, “Ievlejas 98”,
“Ievlejas 81”, “Ievlejas 41” zemes

vienību daļas un slēgt līgumus ar
personām līdz 2026. gada 30. jūnijam.
v Nolēma slēgt līgumu “Par
pakalpojumu sniegšanu – sadzīves
atkritumu apglabāšanu poligonā
“Janvāri”” ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” līdz 2021. gada 24. maijam.
v Izveidoja 2020. gada projektu
konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu
projektiem” vērtēšanas komisiju
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Maruta Blūma, komisijas
priekšsēdētāja vietniece Diāna Kristiņa, komisijas locekļi – Iveta Plato,
Ilze Iesalniece-Brukinga un Andra
Grīvāne.
v Nolēma sadalīt pašvaldības
nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.
88500050050 un no jauna izveidotajiem īpašumiem piešķirt nosaukumus “Andreja Upīša iela 5”, “Dižantes”, “Oļi” un “Vīlītes”.
v Nolēma iekļaut Apbalvojumu
komisijas sastāvā Leldi Iesalnieci.
v Nolēma nodot Dundagas
novada teritorijas plānojuma 1.0 redakciju un Vides pārskata projektu
publiskai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai.
v Papildināja 21.01.2019. domes lēmuma Nr.19. 2. punktu, izsakot to šādā redakcijā: “Noteikt
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pieņemšanas ekspluatācijā
un pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu izslēgšanas no uzskaites komisiju Dundagas pagastā šādā sastāvā: 1) Centrālās
administrācijas ﬁnansists, 2) Saimnieciskā dienesta saimniecības pārzinis;
3) Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja;
4) Saimnieciskā dienesta vadītājs, 5)
grāmatvede (Ieva Legzdiņa), 6) galvenās grāmatvedes vietniece.”
Protokolu pārskatīja sabiedrisko
attiecību speciāliste
Linda Pavlovska-Dišlere
Domes sēžu lēmumi, protokoli
un audioieraksti pieejami
http://www.dundaga.lv/lv/
pasvaldiba/sedes/

Komiteju un domes sēdes
JŪNIJĀ
11.06.
11.06.
18.06.
25.06.

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

Aicina strādāt pašvaldības komisijās
Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties darbam novada Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas komisijā, Ētikas komisijā un Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijā.
Telefons uzziņām – 63237851.
Prasības komisijas locekļiem: Dundagas novada pašvaldības iedzīvotājs.
Darba samaksa pēc faktiski nostrādātā, piemērojot stundas likmi.
Pieteikumus lūdzam iesniegt Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā.

Saistībā ar valstī izsludināto
ārkārtējo situāciju pašvaldībām ir
tiesības pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņu.
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 paredzētajām
tiesībām pašvaldībām 2020. gadā
noteikt citus nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņus, kas
atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikta-

jiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku
2020. gadā.
Dundagas novada dome 28.
maija sēdē valstī izsludinātās
ārkārtējās situācijas dēļ nolēma pārcelt 2020. gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas
pirmo un otro termiņu visiem
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem no 31. marta un 15.
maija uz 2020. gada 30. jūniju.
NĪN iespējams nomaksāt gan
skaidrā naudā pašvaldības kasē, gan
ar norēķiniem bankā, internetbankā, portālos www.epakalpojumi.lv
un www.latvija.lv.
Pārskaitījums veicams uz kādu
no tiem pašvaldības kontiem, kas
norādīti maksāšanas paziņojumā.
Droši un ērti NĪN var nomaksāt
portālos www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv, kur pieejami pašval-

dību banku konti NĪN samaksai, kā
arī nodokļa maksātājam automātiski
uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā
www.epakalpojumi.lv
iespējams
veikt nomaksu arī par citas ﬁziskas
vai juridiskas personas īpašumiem.
Aicinām nodokli samaksāt laikus, jo par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma
nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas. Pēc 30. jūnija
tiks atsākta nokavējuma naudas
aprēķināšana.
Dundagas novada pašvaldība
pateicas visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri
godprātīgi un savlaicīgi veic NĪN
maksājumus.
Nekustamā īpašuma
nodokļa administratore
Daiga Muceniece

Publiski izsludinātie iepirkumi un cenu aptaujas
no 2020. gada 11. maija līdz 8. jūnijam
Procedūras
veids

Identiﬁkācijas
numurs

Līguma priekšmets

Cenu aptauja

DNPz 2020/7

Ceļa klātnes greiderēšana
Dundagas pagastā

Cenu aptauja

DNPz 2020/8

Cenu aptauja

DNPz 2020/9

Cenu aptauja

DNPz 2020/10

Cenu aptauja

DNPz 2020/11

1 m garas malkas piegāde
Kolkas pagasta pārvaldei
Dundagas pils garderobes iekārtas
izgatavošana un uzstādīšana
Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana
Dundagas pils vajadzībām
PII “Rūķītis” grupiņas ģērbtuves un
trauku mazgātavas remonts

Cenu aptauja

DNPz 2020/12

Cenu aptauja

DNPz 2020/13

Iepirkums

Piedāvājuma Uzvarētājs,
iesniegšanas izmaksas bez PVN
termiņš
11.05.2020.
SIA “ERDE VS”,
reģ. Nr. 4120302613;
41,70 EUR par vienu km
11.05.2020.
Bez rezultāta
29.05.2020.

Bez rezultāta

29.05.2020.

Bez rezultāta

28.05.2020.

SIA “Tilžas”,
reģ. Nr. 41203051053;
5774,73 EUR
SIA “Tilžas”,
reģ. Nr. 41203051053;
3259,02 EUR
SIA “Tilžas”,
reģ. Nr. 41203051053;
11 166,59 EUR
SIA “Elerts”,
reģ. Nr. 41203066754;
32 065 EUR
SIA “KLINTS BŪVE”,
reģ. Nr. 41203016772;
17 119,97 EUR
Iepirkums pārtraukts

PII “Rūķītis” ēkas un saimnieciskā bloka pamata virszemes daļas
remonts
Kolkas pamatskolas ēdamzāles
remonts

29.05.2020.

DNP2020/6

Grupas telpu remonts
PII “Kurzemīte”

05.06.2020.

Cenu aptauja

DNPz 2020/14

03.06.2020.

Iepirkums

DNP2020/7

Telpu remonts (klase un tualetes
telpa) Dundagas vidusskolas ēkā
Saules ielā 8
Dundagas vidusskolas ēkas jumta
seguma maiņa

01.06.2020.

08.06.2020.

Informāciju sagatavoja Iepirkumu komisijas locekle Inga Ralle

PROJEKTI

Projekta “Piekrastes apsaimniekošanas
praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošana
Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī
šogad Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča piekrastes pašvaldībām, tai
skaitā Dundagas novada pašvaldību, īsteno Latvijas Vides aizsardzības fonda valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības
projekti” nacionālas nozīmes projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, reģ. Nr. 1-08/2/2020.
Projekta mērķis ir Baltijas jūras piekrastes pludmalēs nodro-

šināt kvalitatīvu, tīru, drošu vidi
un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
Projekta īstenošanas laiks ir
no 2020. gada 1. maija līdz 1. oktobrim.
Piešķirtie līdzekļi tiek izmantoti izskaloto un atpūtnieku atstāto atkritumu, kā arī mirušo dzīvnieku savākšanai un utilizēšanai
visā Dundagas novada pludmales

garumā (36 km). Lai īstenotu projektu, Dundagas novada pašvaldība ir noslēgusi pakalpojuma līgumu ar SIA “Janvāri” par pludmales
joslu kopšanu.
Projekta izmaksas ir 12 001,46
EUR, tās pilnībā ﬁnansē Latvijas
Vides aizsardzības fonds.
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja
Diāna Kristiņa
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Dundagas Saimnieciskajam
dienestam darba pilnas rokas
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Āžu kapos pilnībā atjaunoti vārtu
mūra stabi un uzstādīti jauni metāla
vārtiņi. Savukārt Anstrupes vecajos
kapos ir nomainīts zvanu torņa jumtiņš un nokrāsoti mūrētie stabiņi.”
Jau no aprīļa vidus mūs priecē
Dundagas puķu dobēs ziedošās atraitnītes, tulpes un citi augi. Pie pašvaldības ēkas Pils ielā 5 periodiski
izbrīnu un prieku radīja zālājā krāšņi
ziedošie krokusi, mini narcisītes
un tulpītes. Andris Kojro atklāj, ka
pirmo gadu izmēģināts sīpolpuķes
stādīt zālājā. Saimnieciskā dienesta darbs, labiekārtojot puķu dobes
un apstādījumus, tiek rūpīgi pārdomāts un plānots. Tas turpināsies
līdz pat vēlam rudenim.
Par to, lai vasaras mēnešos
Dundaga būtu vēl krāšņāka un pievilcīgāka, lai prieks būtu gan iedzīvotājiem, gan ciemiņiem, rūpējas
Saimnieciskā dienesta darbinieki
sadarbībā ar SIA “Janvāri”. Daudzās
vietās novietoti iekarināmie puķu
podi ar dažādiem augiem un ziediem, lielākos un mazākos betona
podos izveidotas skaistas krāšņumaugu kompozīcijas. Tās redzamas
pie pašvaldības iestādēm, Dundagas centrā un citās vietās. Acis priecē jaunums – kompozīcijas Maija
un Īsajā ielā, kas izveidotas plastikāta podos, kuru diametrs ir 1m un
augstums ap 70 cm.
Lai jauka un saulaina vasara!
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Linda Pavlovska-Dišlere

Dundagas novada teritorijas
plānojuma izstrāde
Dundagas novada dome 28. maijā pieņēma lēmumu “Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai”.
Lūdzam iedzīvotājus būt atsaucīgiem un saprotošiem, sekot līdzi
Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitai. Par publiskās apspriešanas laikiem informēsim vietnēs www.dundaga.lv un
www.geolatvija.lv, kā arī informatīvajā izdevumā “Dundadznieks”
un laikrakstā “Talsu Vēstis”.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta Blūma

SIA “DUNDAGAS ABC” AUTOBUSU KUSTĪBAS
SARAKSTS NO 21.06.2020. LĪDZ 31.08.2020
Dundaga–Pāce–Dundaga (6009)
Kursēšanas dienas: pirmdiena, trešdiena, piektdiena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dundaga
Mazā skola
Pāce
Jaunķeģi
Kaziņas
Jaunķeģi
Pāce
Mazā skola
Dundaga

No RĪTA
↓8.15
─
8.23
8.26
8.29
8.32
8.35
8.43
8.45

PĒCPUSDIENĀ
↓16.05
16.07
16.15
16.18
16.21
16.24
16.27
─
16.35

Dundaga–Vīdale–Kaļķi–Dundaga (6008)
Kursēšanas dienas: pirmdiena, trešdiena, piektdiena

Gaismas ceļš apkārt Latvijai noslēgsies Kolkasargā
Visapkārt gaisma ausa/ Vidū saule ritināja/ Visapkārt zelta josta/ Vidū mana Tēvuzeme
Sagaidot 2020. gada vasaras
saulgriežus, apkārt Latvijai pa
ceļu “1836”, kas vijas pa Latvijas
(pie)robežu, tiks nestas gaismas
lāpas, izgaismojot Latviju, veidojot Gaismas un mīlestības ceļu.
Apvienojoties “1836” un “Stirnubuks.lv” komandām, Dinam
Vecānam, kurš 2017. gadā apskrēja apkārt Latvijai, un brīvprātīgo tempa turētāju komandām,
divas gaismas lāpas no Krāslavas
uzsāks ceļu viena otrai pretī, lai
nepilnu sešu dienu laikā 20. jūnija novakarē satiktos Kolkasragā.
Skrējiens sāksies 16. jūnijā, un tā
dalībnieki mainīsies pēc aptuveni
20 km, nododot lāpu nākamajam
un nodrošinot Gaismas ceļa nepārtrauktu ritējumu. Skrējiens notiks pa ceļu “1836”, kas 2018. gadā
tika dāvāts Latvijai simtgadē. Šis
ceļš simbolizē ceļu uz brīvību. To
trīs gadu garumā, sākot ar 2016.
gadu, veidoja gājēji – brīvprātīgie,
kas devās ekspedīcijās pa Latvijas
pierobežu, meklējot, atklājot, ieraugot katras vietas unikalitāti tās
dabā, vēsturē un cilvēkos, lai galu
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galā to visu apvienotu vienā nedalāmā Ceļā, ļaujot lepoties ar savu
tautu, zemi un valsti. Lai arī izklausās, ka ceļš uz brīvību ir viegls un
gaišs, tas vienmēr piedāvā arī grūtākus brīžus, un, pateicoties tiem,
mums ir iespēja kļūt viedākiem un
gudrākiem. Arī šī brīža Latvijas un
pasaules situācija visus cilvēkus
ievedusi grūtā laikā ar daudziem
izaicinājumiem. Lai neapjuktu to
priekšā, mēs izvēlamies vairot
gaismu sevī, ļaujot iemirdzēties
skaistajam mums apkārt. Skrējiena
laikā no vienas uguns tiks iedegti
ugunskuri visapkārt Latvijai, veidojot Gaismas un mīlestības ceļu.
Ikvienam būs iespēja sekot līdzi
šim skrējienam attālināti, dzīvojot
līdzi, daudzinot un atbalstot, jo tikai kopā mēs varam izdziedāt ceļu
kā Lielvārdes jostas rakstus – gaišā
latviskā gara spēkā. Veidojot Gaismas un mīlestības ceļu, mēs izstarosim sirsnīgu pateicību mūsu tautai, mūsu Latvijai, mūsu planētai.
Mēs izstarosim ticību un cerību!
Gaismas ceļš uzsāksies Krāslavā 18. novembra laukumā. Ceļā

dosies divas skrējēju komandas
– “Ziemeļaustrenis” un “Dienvidrietenis” (strikti ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un
prasības!), lai katra pa savu pusi
apmīļotu, izgaismotu Latviju un
tiktos Kolkasragā. Plānots, ka katra tempa turētāju komanda sastāvēs no trīs skrējējiem – kapteiņa
un diviem pavadošajiem skrējējiem. Katra komanda nes gaismas
lāpu, veicot apmēram 20 km distanci. Pēc šīs distances veikšanas
tiek iedegts ugunskurs, un lāpa
tiek nodota nākamajai tempa
turētāju komandai, kas turpina
ceļu. Kopumā Gaismas ceļā dosies 46 vienības pa ziemeļu pusi
un 41 pa dienvidu pusi, iededzot
87 ugunskurus un izgaismojot
Latviju. Īpaša līdzdalība tiek sagaidīta no Gaismas ceļa komandu
kapteiņiem un vēstnešiem.
Gaismas skrējienam būs iespēja sekot līdzi sociālajos tīklos. Vairāk informācijas vietnē
www.1836.lv
Informāciju apkopoja
Linda Pavlovska -Dišlere

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dundaga
Alakste
Kaļķi
Žagatas
Akmeņdārzi
Brieži
Rīgzemes
Vīdale
Vecvagari
Zaķi
Mazā skola
Dundaga

No RĪTA
↓7.05
7.10
7.14
7.17
7.20
7.30
7.40
7.45
7.48
7.50
7.58
8.00

PĒCPUSDIENĀ
17.35
17.30
17.26
17.23
17.20
17.10
17.00
16.55
16.52
16.50
16.42
↑ 16.40

Dundaga–Kolka–Dundaga (6001)
Kursēšanas dienas: otrdiena, ceturtdiena, piektdiena
No RĪTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dundaga
Mazā skola
Neveja
Slītere
Mazirbe
Pitrags
Saunags
Vaide
Kolka

↓6.40
─
6.50
6.54
7.03
7.11
7.16
7.19
7.27

8.17
8.15
8.07
8.03
7.54
7.46
7.41
7.38
↑ 7.30

PĒCPUSDIENĀ
↓16.15
16.17
16.25
16.29
16.38
16.46
16.51
16.54
17.02

17.52
─
17.42
17.38
17.29
17.21
17.16
17.13
↑17.05

Dundaga–Žagatas–Dundaga (5997)
Kursēšanas dienas: otrdiena, ceturtdiena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

$

Dundaga
Mazā skola
Alakste
Kaļķi
Žagatas
Akmeņdārzi
Žagatas
Seņķi
Kaļķi
Alakste
Dundaga

No RĪTA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

PĒCPUSDIENĀ
↓14.55
14.57
15.03
15.07
15.10
15.13
15.16
15.21
15.26
15.30
15.35

Tālrunis uzziņai – 63232318, 29921595.
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Absolventu
pavasaris
Dundagas Mākslas
un mūzikas skolā
Mācību gads un skaņdarbs – gan vienam, gan otram ir ievads, savs ritms, dažādība un arī nobeigums.
2019./2020. mācību gads izvērtās kā
džeza improvizācija. Improvizācija mūzikā
ir profesionāls izaicinājums, kur būtiski ir
pat sensitīvi just kolēģus un veidot veiksmīgu saspēli. Improvizācijas veidojas
skanējuma laikā, tām nav nošu teksta uz
lapas, arī skaņdarba nobeigums iepriekš
nav uzrakstīts. Šis oriģinālais pavasaris
nenoliedzami ieies pasaules vēsturē, bet
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas 15
absolventu ģimenēm paliks atmiņā kā atbildīgs un īpašs pavasaris, kad noslēdzās
profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve mākslā, mūzikā un dejā.
Paldies vecākiem un vecvecākiem par
to, ka šopavasar bijāt burtiski blakus saviem bērniem mācību procesā, paldies,
ka atbalstījāt viņus, paldies, ka bijāt lieliski video operatori, paldies, ka uzmundrinājāt, paldies, ka motivējāt un neļāvāt
padoties! Šis pavasaris arī akcentē to, cik
liela loma ir skolotāja darbam. Paldies
DMMS pedagogu kolektīvam, jo jūs paveicāt darbu, kas vēl 12. martā šķita neiespējams!
Lepojamies ar Dundagas Mākslas
un mūzikas skolas absolventiem, kuri
30. maijā saņēma apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas
apguvi, un tie ir Anna Jansone, Laura
Licenberga, Miks Matīss Kehers, Elīna
Graudēvica un Elizabete Anna Feldentāle Kolkā, Alise Kraulere, Lelde Manteja,
Estere Raikstiņa, Annija Paula Heiberga,
Krista Sudmale, Krista Tomsone, Krista
Kučere, Kristīne Reinholde, Anete Elīna
Vītola un Kārlis Ģērmanis Dundagā!
Dundagas Mākslas un mūzikas
skolas direktore
Dace Čodera

FOTO AUTORS – RŪDOLFS MIĶELSONS

FOTO AUTORS – ALDIS PINKENS

Meklējam labākos kolēģus!
Dundagas Mākslas un mūzikas skola
aicina pieteikties ģitāras spēles pedagoga
(klasiskās ģitāras spēle) vakancei darbam
Dundagā un klavierspēles pedagoga un
koncertmeistara vakancei darbam Dundagā un Kolkā!
Informācija par vakancēm:
v darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku (pārbaudes laiks – līdz 3 mēnešiem);
v paredzamais darba tiesisko attiecību
uzsākšanas datums – 2020. gada 1. septembris;
v mēneša algas likme par pilnu slodzi pirmajā darba gadā (valstī noteiktā) –
750,00 EUR;
v paaugstinātas pedagoga mēneša
algas likmes noteikšana pēc pedagoga

darbības izvērtēšanas, vienlaikus motivējot pedagogu kvalitatīvai profesionālajai
darbībai;
v piemaksa par sasniegumiem, augstu
profesionālo darbu un augstiem darba rezultātiem;
v ģitāras spēles pedagogam prognozējamais slodzes apmērs – vismaz 0,6 slodzes;
v klavierspēles pedagogam un koncertmeistaram prognozējamais slodzes apmērs:
- vismaz 0,3 (Dundagā);
- vismaz 0,5 (Kolkā).
(Pilna slodze ir 28 kontaktstundas un 2
stundas gatavošanās kontaktstundām.)
Prasības pretendentiem:
v profesionālā un pedagoģiskā izglītība saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem

nepieciešamo izglītību un profesionālo
kvaliﬁkāciju un pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
v pedagoga pieredze profesionālās
ievirzes izglītības iestādē tiks uzskatīta
par priekšrocību, izskatīsim pretendentu
pieteikumus, kuriem ir iegūts diploms par
vidējo profesionālo izglītību specialitātē
un izglītība pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā “Pedagoģija” (B programma) 72 stundu apmērā, kā
arī augstskolas studentu pieteikumus;
v profesionalitāte, motivācija uz sasniegumiem, pacietība, labas saskarsmes
prasmes, emocionālā inteliģence, augsta
atbildības sajūta, precizitāte, prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām.
Piedāvājam:
v stabilu un regulāru atalgojumu;
v sociālās garantijas saskaņā ar Dun-

dagas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem;
v profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
v labus darba apstākļus radošā un
draudzīgā kolektīvā vienīgajā Dundagas
novada profesionālās ievirzes izglītības
iestādē. Izglītības iestāde Dundagā atrodas
13. gadsimtā celtas pils trešajā stāvā, savukārt divu jūru satikšanās vietā Kolkā nodarbības notiek tautas nama otrajā stāvā.
Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot CV formu un motivācijas vēstuli. Pieteikumus ar norādi uz vakanci līdz
2020. gada 1. augustam sūtīt uz e-pastu
dmms@dundaga.lv. Informācija par izglītības iestādi vietnē www.dundaga.lv, sadaļā “Izglītība”. Tālrunis uzziņai – 29543665,
Dace Čodera (Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktore).
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Sveicam izglītības iestāžu absolventus,
vecākus un pedagogus!
Tu esi tik –
cik tu vari,
Tu būsi tik –
cik tu dosi.
Tu tapsi tik –
cik tu ņemsi,
Tu paliksi tik,
cik tu spēsi.
(Vēsma Kokle-Līviņa)

Tici brīnumam šajā pasaulē, zilu brīnumu ir
tik daudz, tici brīnumam šajā pasaulē, viss,
ko vēlies, ir iespējams...
(Guntars Račs)

Dundagas novada
pašvaldība

Klāra Sproģe

Klases
audzinātāja
AIJA VALCIŅA

Klases audzinātāja
ANDRA GRĪVĀNE
“Kalniem pāri citi kalni būs”, dzied
“The Sound Poets”. Lai jums lieli
mērķi un pulka mērķtiecības “ar
vienu soli pāri tiem, ar vienu soli...”.
Veiksmi jums un dzirksti acīs!

Sendija Jansone

Annija Valciņa

Jānis Sproģis

Klases audzinātāja SINTIJA KRONBERGA
Ja tu vēlies, lai tev pieder kaut kas, kas tev
nekad agrāk nav piederējis, vajadzēs darīt
to, ko tu agrāk nekad neesi darījis.
(Koko Šanele)
Mani devītie! Novēlu nezaudēt drosmi,
optimismu, pārliecību un nebaidīties no
izaicinājumiem! Lai pietiek neatlaidības
īstenot savus sapņus!

Annija Paula Heiberga

Krista Kučere

Rūdolfs Artūrs
Miķelsons

Jānis Garsels

Krista Sudmale

Marks Sudmals

Felicita Ludevika

Elīne Burnevica

Markuss Alens

Alkšbirze Ieva Pētersone

Alekss Pipars

Melisa Zoltāne

Simona Krišjāne

Laura Rumpe

Tomass Ernests
Jaunķierpis

Gustavs Avots

Alise Damberga

Krista Tomsone

Alvīne Marta Freiberga

Klāvs Alkšbirze

Emīls Markuss
Silmanis

Arnolds Bergmans

Lauris Bleive

Megija Helēna Bandere

Elvis Engelbergs
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Akreditēta Dundagas vidusskola
Dundagas novada pašvaldība kā Dundagas vidusskolas dibinātājs saņēmusi Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmumu
par Dundagas vidusskolas un
tajā īstenoto izglītības programmu akreditāciju līdz 2026. gada
4. maijam.
Akreditācijas laikā tika izvērtēta Dundagas vidusskolas izglītojošā darba organizācija, darbības atbilstība valstī noteiktajiem
likumiem, izglītības pakalpojuma
kvalitāte.
Tika vērtēti dati speciﬁskajās
informācijas sistēmās, e-klasē,
skolas iekšējie normatīvie akti,
kā arī mācību stundu un izglītojamiem sniegto atbalsta pasākumu
norise.
Iegūstot akreditāciju uz sešiem gadiem, kas ir maksimālais

akreditācijas termiņš, Dundagas
vidusskola apliecina, ka iesaistīto pušu – pedagogu, skolēnu,
viņu vecāku, pašvaldības, kā arī
sadarbības partneru – uz kopīgu
mērķi vērstā darbība ir sekmīga.
To apliecināja arī negaidītais izaicinājums – attālinātās mācības
ārkārtējās situācijas laikā, kad
ierastā darba kārtība ļoti īsā laikā bija jāpārveido gan skolā, gan
skolēnu ģimenēs.
Līdz ar to Dundagas novadā
visas izglītības iestādes, kurās periodiski notiek ārējā vērtēšana,
kā to nosaka valsts likumdošana,
ir akreditētas, un tās var sekmīgi
turpināt izglītojošo darbību līdz
nākamajam akreditācijas procesam.
Izglītības speciālists
Dinārs Neifelds

Dzimtsarakstu nodaļa informē
v Dundagas novads kļuva par diviem zēniem bagātāks, jo Dzimtsarakstu nodaļā maijā reģistrēja divus jaundzimušos – Albertu un
Raineru. Viens zēns ir pirmais bērns ģimenē, bet otrā ģimenē piedzima jau astotais bērniņš. Sveicam jaunās ģimenes!
v Dzimtsarakstu nodaļa atgādina, ka šā gada 17. oktobrī uz
Mazā dundadznieka un Mazā kolcinieka svētkiem aicinās visus
2019. gadā dzimušos un novadā deklarētos bērnus. Svinības notiks
Dundagas pils lielajā zālē plkst. 11.00. Uzaicinātajām ģimenēm tiks
nosūtīti ielūgumi.
Lai tiktu apzināti visi bērni, lūgums vecākiem, kas bērna dzimšanu ir reģistrējuši citā Dzimtsarakstu nodaļā, bet pirmreizēji ir deklarējuši mūsu novadā, sazināties līdz šā gada 1. augustam ar Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļu, tālrunis 63237855, 29155450,
e-pasts dzimt@dundaga.lv.
v Dundagas novadā maijā svinīgos apstākļos jūras
krastā reģistrēta viena laulība.
v Vēloties godināt ģimenes tradīcijas Dundagas novadā,
Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties Dundagas stipro ģimeņu
godināšanas pasākumam.
Gaidām pieteikumus no ģimenēm, kurās šogad nosvinētas vai
vēl tiks svinētas Sudrabkāzas (kopā 25 gadi), Pērļu kāzas (30 gadi),
Koraļļu kāzas (35 gadi), Rubīna kāzas (40 gadi), Safīra kāzas (45 gadi),
Zelta kāzas (50 gadi), Smaragda kāzas (55 gadi), Dimanta kāzas (60
gadi), Briljanta kāzas (70 gadi).
Pasākums plānots šā gada 6. decembrī Dundagas pils lielajā zālē
plkst. 12.00.
Pieteikšanās – līdz šā gada 6. oktobrim Dundagas novada
Dzimtsarakstu nodaļā, tālrunis 63237855, 29155450, e-pasts
dzimt@dundaga.lv.
v Skumjas ziņas – maijā mūžībā aizgājuši trīs Dundagas
pagasta iedzīvotāji:
- Aivars Freimanis (1953),
- Boriss Berezins (1935),
- Tamāra Voina (1954).
Izsakām līdzjūtību aizgājēju ģimenēm.
v Pirms Jāņiem mainīti Dzimtsarakstu nodaļas darba laiki,
lai varētu nodrošināt nepārtrauktu darbu.
Pieņemšanas laiks:
16. jūnijā no plkst. 13.00 līdz 17.00;
17. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00;
18. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00;
19. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 12.00.
Pēc svētkiem 25. jūnijā pieņemšanas laiks pagarināts un ir no
plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ginta Pļaviņa

Kādas izmaiņas jaunais mācību
gads nesīs Dundagas vidusskolā?
Mācību gads ir veiksmīgi
beidzies. Skolēniem sākušās vasaras brīvdienas, bet skolotāji
apgūst jauno, plāno un gatavojas jau nākamajam 2020./2021.
mācību gadam.
Ar nākamo mācību gadu pamatizglītībā un vidusskolā pakāpeniski sāksim ieviest pilnveidoto kompetenču jeb lietpratības
mācību saturu un pieeju. Lietpratības attīstīšana saistīta ar mācīšanos iedziļinoties – procesu,
kura laikā skolēns attīsta spēju
vispārināt, pārnest jaunās zināšanas un prasmes uz nezināmām
situācijām.
Lai pilnveidotā pieeja mācībām skolās Latvijā sasniegtu savu
mērķi, tas ir, veidotu skolēnu par
zinošu un domājošu darītāju, būtiska būs visu pušu – skolas, skolēna un vecāku – sadarbība.
Jauno mācību standartu
2020./2021.mācību gadā apgūs
1., 4., 7. un 10. klasē. Klāt nāk
jauni mācību priekšmeti, dažiem
mācību priekšmetiem tiek mainīts nosaukums un arī saturs.

Lielākās pārmaiņas skar nākamos 10. klases skolēnus, jo
viņiem jāizvēlas, kādus mācību
kursus apgūt kā padziļinātos jeb
kādos mācību priekšmetos zināšanas, izpratni un prasmes apgūs
augstākajā līmenī, domājot par
savām tālākajām izglītības gaitām augstākās izglītības iestādēs.
Dundagas vidusskolas 10. klasē katram jaunietim mēs piedāvājam divus izvēles kursus jeb tā
saucamos izvēles grozus. 10. un
11. klasē vidusskolēni apgūs septiņu mācību jomu obligātos mācību priekšmetus optimālajā līmenī. Mācoties divus gadus, skolēns
nostiprina prasmes plānot un
īstenot patstāvīgu izziņas un
problēmu risināšanas darbību,
identiﬁcē un risina problēmas,
veido padziļinātu konceptuālo
izpratni, demonstrē kompleksas
prasmes. Mācību saturs šajā apguves līmenī ir būtiski svarīgs vispusīgai vispārējai vidējai izglītībai
un pietiekams sekmīgai izglītības
turpināšanai augstskolā.
Dundagas vidusskolas viena

izvēles kursa nosaukums ir “Sabiedriskās attiecības”, kuru izvēloties padziļinātie mācību priekšmeti būs angļu valoda, latviešu
valoda un literatūra, sociālās zinātnes, bet otra izvēles kursa
nosaukums ir “Medicīna”, kurā
padziļināti apgūstamie mācību
priekšmeti būs angļu valoda, bioloģija un ķīmija.
Padziļinātā apguves līmeņa
mācību priekšmeti skolēniem
būs 12. klasē, katram izvēles kursam tiks piedāvāti arī specializētie mācību priekšmeti.
9. klašu absolventi un viņu
vecāki ir iepazinušies ar skolas
piedāvātajām iespējām, uzsākot
mācības 10. klasē. Mēs, skolotāji, aicinām turpināt mācības savā
vidusskolā, kā arī būsim priecīgi
savā saimē uzņemt citu skolu
9. klašu beidzējus! Iestāšanās vidusskolā – no 15. jūnija.
Sīkāk ar skolas piedāvātiem
izvēles kursiem var iepazīties mājaslapā www.skola.dundaga.lv.
Direktores vietniece izglītības
jomā Inese Freimute

Kolkā būs tikšanās ar rakstnieci
Marinu Kosteņecku
18. jūnijā plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB)
Atbalsta biedrība un Kolkas tautas nams ielūdz uz tikšanos ar
publicisti un rakstnieci Marinu
Kosteņecku. Ar rakstnieci sarunāsies LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone. Pasākums notiks Kolkas tautas namā.
Saruna būs par nesen iznākušo atmiņu krājumu “Mans XX
gadsimts”, rakstnieces dzīvesstāstu, radošo darbību un lomu
nesenajos Latvijas vēstures notikumos.
Marina Kosteņecka ir populāra rakstniece un publiciste, viena
no Tautas frontes dibinātājām
un aktīva cīnītāja par Latvijas
neatkarības atjaunošanu. Viņas
biogrāﬁja ļoti cieši savijusies ar
Latvijai izšķirošu laika periodu –
neatkarības atjaunošanu. Vēsturiskie notikumi ietekmējuši rakstnieces radošo un personīgo dzīvi
un otrādi – Marina Kosteņecka
bijusi aktīva līdzdalībniece valsts
vēsturē. Tieši tādēļ rakstnieces
atmiņām un dzīvesstāstam ir īpaša vērtība.
Atmiņu krājumu veido divas
grāmatas – “Mans XX gadsimts”
un “Vēstules no XX gadsimta”
latviešu un krievu valodā. Rakstniece to sauc par mūža darbu.
Grāmatās viņa dalās ar savu dzī-

vesstāstu, atmiņām par Latvijai
izšķirošiem nesenās vēstures
notikumiem un unikālu laikmeta
liecību – atmodas laikā no lasītājiem un atbalstītājiem saņemtām
vēstulēm. Izdevuma “Mans XX
gadsimts” līdzautors ir Georgs
Stražnovs, grāmatu priekšvārdus
rakstījuši Dainis Īvāns un Knuts
Skujenieks.
Rīkojot tikšanos ar rakstnieci,
Kolkas tautas nams un LNB Atbalsta biedrība vēlas dot iespēju
ikvienam interesentam dzirdēt
dokumentālus stāstus no mūsu

laikmeta lieciniekiem – cilvēkiem,
kam bijusi nozīmīga loma valsts
liktenī. Pasākuma laikā LNB Atbalsta biedrība atmiņu krājumu
“Mans XX gadsimts” dāvās Dundagas novada Centrālajai bibliotēkai un Kolkas bibliotēkai.
Grāmatu izdošanu atbalstījis
Valsts kultūrkapitāla fonds, “Baltic International Bank“, Kalēju
biedrība, “Latvijas gāze“, Rīgas
dome, Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Sanita Kitajeva,
LNB Atbalsta biedrība
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Kolkas Lībiešu saieta nama ziņas

Fotoorientējies Dundagā!
Padarīsim pastaigas svaigā gaisā interesantākas – ir izveidots
izzinošs maršruts ar orientēšanās elementiem, lai šķietami zināmo apkārtni ieraudzītu no cita skatpunkta. Aicinām aktīvi pavadīt
laiku ar ģimeni, draugiem vai kolēģiem! Meklējot foto objektus,
būs jābūt īpaši vērīgiem un būs iespēja aplūkot vietas, kas ikdienā,
iespējams, paliek apslēptas vai nepamanītas. Maršruts ļaus izbaudīt skatus un uzzināt interesantus faktus par Dundagu.
Maršruts paredzēts patstāvīgai iziešanai jebkurā katram vēlamā
dienā, ievērojot sociālo distancēšanos un pārējos valstī noteiktos
ierobežojumus, kā arī spēkā esošos Latvijas valsts likumus, tāpat
lūdzam saglabāt toleranci pret vietējiem iedzīvotājiem. Maršruta
uzdevumi nav grūti, līdz ar to var piedalīties dažāda vecuma cilvēki
un cilvēki bez iepriekšējām zināšanām.
Uzdevums ir ar kājām pārvietoties pa Dundagu un apmeklēt
foto lapā redzamos punktus. Attēlotie objekti var būt visdažādākie
– kultūrvēsturiskas vietas, Dundagas lepnums, celtnes, dabas takas,
ēku nosaukumi u.c.
Dodieties uz kartē norādītām vietām (vienā teritorijā var būt arī
vairāki objekti):
v
atrodiet objektus, kas ir attēloti bildēs;
v
nofotografējieties pie tiem;
v
izpildiet papilduzdevumus, lai saņemtu vēl vairāk punktu.
Izdrukājiet papilduzdevumus, lejupielādējiet foto lapu un dodieties atklāt Dundagu! Nesteidzīgai pastaigai vēlams ieplānot no 2
līdz 4 stundām sava brīvā laika. Pastaigājieties bez steigas un ieturiet pauzi katrā vietā!
Maršrutu ir iespējams sākt no jebkura punkta, punktu apmeklēšanas un papilduzdevumu izpildīšanas secība nav noteikta, netiks
kontrolēts maršrutā pavadītais laiks, kā arī varat izvēlēties spēles
grūtības pakāpi, apmeklējot tikai foto lapā norādītos objektus vai
izmantojot iespēju nopelnīt papildu punktus, atbildot uz interesantiem erudīcijas jautājumiem. Maršrutu iespējams pārtraukt un atsākt citā laikā vai pat dienā. Par katru foto iespējams iegūt 1 punktu
un par atrisinātiem uzdevumiem vai mīklām nopelnīt papildpunktus (punktu skaits norādīts pie katra uzdevuma atsevišķi).
Rezultātus un savus spilgtākos brīžus iesūtiet Dundagas sporta
organizatorei Andželai e-pastā andzela.lepere@dundaga.lv. Interesantāko bilžu autoriem un komandām ar lielāko punktu skaitu piešķirsim pārsteiguma balvas.
Sporta organizatore Andžela Lepere

Mobilais mamogrāfs Dundagā
15. jūlijā Dundagā pie Veselības centra Pils ielā 6 ieradīsies
“Veselības centra 4” mobilais
mamogrāfs. Aicinām sievietes izmeklēt krūtis!
Mamogrāfs izbrauc tikai pēc
iepriekšēja pieraksta.
Lai pierakstītos, zvanīt uz 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 izmeklējumu jāmaksā pilna maksa.

Vairāk www.mamograﬁja.lv.
SIA “Veselības centrs 4”
mobilo mamogrāfu projekta
koordinatore Jolanta Lasmane

v Lībiešu saieta nama vasaru iesākam ar Justīnes
Lūces izstādi “sõv. vasara”. Izstādē apskatāmi darbi, kas tapuši dažādās tehnikās. Nedaudz no Šlīteres
naktstauriņiem, nedaudz no kukaiņiem Kolkā, nedaudz no saules un vēja dvesmas. Lielākā daļa darbu
radīti tieši šai izstādei, kas apskatāma līdz 11. jūlijam.
v 27. jūnijā plkst. 15.00 Kolkas Lībiešu saieta
namā būs grāmatas “Latviešu dziedināšanas tradīcija” prezentācija un tikšanās ar autori Ievu Ančevsku.
Ieva ir etnoloģe, tradīciju pētniece un ﬁloloģijas doktore, savā promocijas darbā pētījusi latviešu dziedināšanas tradīcijas teorētiskos un praktiskos aspektus
dažādu vēstures periodu un cittautu tradīciju kontekstā. Tagad šo savu pētījumu viņa ir pārvērtusi grāmatā “Latviešu dziedināšanas tradīcija”, ko prezentēs arī
mums. Tā būs saruna par tradīcijas pētīšanu, atklāsmēm un ceļu uz grāmatu. Liela daļa grāmatas materiālu ir savākta tieši Kolkas apkārtnē. Grāmatu varēs
arī iegādāties.
v 11. jūlijā saieta namā notiks meistardarbnīca “Ota
dabā”. Tajā par ainavu un Kolkas augiem stāstīs bioloģijas doktore Iluta Dauškane, sekos mākslinieces Justīnes
Lūces stāstījums. Dalībnieki tiks aicināti uzzīmēt vai uzskicēt personalizētā “Atmiņu grāmatā” iepriekš zinātniski un
mākslinieciski apskatīto augu vai ainavu. Pasākuma laikā
dalībnieki aizpilda saņemto grāmatu ar mākslas darbiem
un pierakstiem. Pieteikties un uzzināt vairāk, zvanot uz
Lībiešu saieta namu pa tālruni 29402093.

Kolkas Lībiešu saieta nams ir atvērts apmeklētājiem katru dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00.
Gaidām ciemos!
Lībiešu saieta nama vadītāja Ilze Iesalniece-Brukinga

Bērnu drošība vasarā:
5 jautājumi, kas noteikti jāpārrunā

Lai vasara būtu piedzīvojumiem
bagāta un tiktu aizvadīta bez liekām
rūpēm un raizēm, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)
aicina vecākus pārrunāt ar bērniem
piecus drošības jautājumus.
1. Kā uzvesties, atpūšoties pie
ūdens.
Peldēties ieteicams tikai oﬁciālajās peldvietās (par to liecina zīme
“Peldēties atļauts”). Ja tuvumā nav
šādu peldvietu, tad tādās peldvietās, kur krasts ir lēzens, ar cietu pamatu, bez lielas straumes un atvariem. Bērniem var ļaut rotaļāties ar
piepūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi,
matracīši, bumbas u.c.) un peldēties
tik tālu, cik pieaugušais var labi pārskatīt un nepieciešamības gadījumā
ātri piesteigties palīgā. Visdrošāk
būs, ja pieaugušais atradīsies ūdenī
starp krastu un dziļumu. Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri
vai kādu citu peldlīdzekli, bērniem
obligāti jāvelk glābšanas vestes.
VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpēm pat uz mirkli nepieskatīts bērns
var pakļūt zem ūdens un noslīkt. Arī
piemājas dīķi bieži kļūst par traģēdijas iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst
atstāt pagalmā bez pieskatīšanas,
ja tajā ir izveidots dīķis vai piepūšamais baseins. VUGD aicina vecākus
apzināties, ka atrašanās ar bērnu
pie ūdens nav atpūta, bet gan divkārša atbildība, jo bērni jāuzmana
visu laiku – pat uz minūti novēršot
uzmanību, var notikt liela nelaime,
viņš var iekrist ūdenī.
2. Kā rīkoties, ja notikusi nelaime, un kādos gadījumos jāzva-

na uz tālruni 112.
Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne tikai bērni, bet arī pieaugušie
apjūk un nezina, kā pareizi rīkoties
un kur zvanīt, lai saņemtu palīdzību.
Pieaugušajiem ar bērniem jāpārrunā
rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime – jāpaskaidro, kādos gadījumos
jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem
uz tālruni 112 un kāda informācija
jāsniedz, kā arī jāpārrunā iespējamā
rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime, bet nav pieejams telefons, proti,
tad ir jāmeklē tuvākais pieaugušais
un jāizstāsta par notikušo.
Ir svarīgi, lai bērni apzinātos, ka
par katru nelaimi ir nekavējoties
jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt
gan cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam
ir jāizskaidro, ka viņam par nelaimes
izraisīšanu nedraudēs sods, citādi
kritiskā brīdī viņš domās nevis par
to, kā izglābties, bet gan par to, kā
izvairīties no gaidāmā soda.
3. Kā droši lietot plītis un elektroierīces, paliekot mājās bez pieaugušo klātbūtnes.
Vasarā noteikti būs dienas, kas
bērniem jāpavada mājās bez pieaugušo klātbūtnes. Vecākiem ir jāparūpējas, lai tad, ja bērni palikuši
vieni, viņiem pašiem nav jāgatavo
vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, nepareizi darbojoties ar plīti vai aizmirstot par ēdienu uz tās un aizskrienot
ar draugiem spēlēties, var izcelties
ugunsgrēks.
Ne vienmēr bērnu izraisīto
ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība,
nereti tie izceļas tieši bērnu nezināšanas dēļ vai tāpēc, ka bērni neprot
veikt saimnieciskos darbus. Pirms

uzticēt patstāvīgi darboties ar plīti
vai kādu citu sadzīves tehniku, vecākiem ar bērniem to vajadzētu izmēģināt. Piemēram, būtu ļoti noderīgi
kopīgi pagatavot ēdienu un tikai pēc
tam ļaut bērnam rīkoties virtuvē
patstāvīgi.
4. Kāpēc jāinformē pieaugušais
par to, kur plāno doties un cik ilgi.
Vasaras brīvlaikā daudzi bērni
mājās paliks vieni, tādēļ vecāku uzdevums ir iemācīt bērniem regulāri
pavēstīt, kurp viņi dodas, ar ko būs
kopā un cik ilgu laiku būs prom.
Ikvienam vecākam jāspēj atbildēt uz jautājumu, kur pašlaik atrodas un ar ko nodarbojas viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir nepieciešams,
lai gadījumos, ja ar bērnu ir noticis
kāds nelaimes gadījums, vecāki varētu informēt par viņa atrašanās
vietu.
5. Kāpēc nedrīkst atrasties un
staigāt pa pamestām ēkām un
būvlaukumiem.
Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, aiciniet viņus neizvēlēties pamestas jaunceltnes un ēkas
pastaigām vai rotaļām. Tas var būt
ļoti bīstami, jo ir iespējams nokrist
no liela augstuma, iekrist būvgružu
bedrē un gūt traumas vai pat apdraudēt dzīvību.
VUGD aicina vecākus pārrunāt
ar bērniem drošības jautājumus, lai
bērni nekāptu uz ēku jumtiem un
nestaigātu pa pamestām ēkām.
VUGD novēl saulainu un drošu vasaru!
Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļas priekšniece
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Kubalu skolā-muzejā
ieradusies akreditācijas komisija

Dundagas novada pašvaldības izdevums ″Dundadznieks″
Adrese: Pils 5-1, Dundaga, LV-3270.
Raksti un informācija nākamajam izdevumam jāiesniedz līdz katra
mēneša 2. datumam.
E-pasts zinas@dundaga.lv, tālrunis 63237515, 26388076.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autors.
Iespiests SIA ″Kurzemes Vārds″. Tirāža 1500 eks. Bezmaksas.
Internetā: www.dundaga.lv/avize.
Nr. 6 (256). 2020. gada jūnijs.
CMYK

Pavisam nemanot pagājuši pieci gadi, un bija pienācis
laiks veikt muzeja atkārtoto akreditāciju. 5. jūnijā muzejā
ieradās trīs ekspertes, lai izvērtētu, kā tad muzejam pa šo
laiku veicies. Akreditācijas komisija bija iepazinusies ar iepriekš aizsūtītajiem muzeja plānošanas dokumentiem un
darbības politiku.
Uz iepazīšanās brīdi ieradās arī novada domes priekšsēdētājs, Kultūras pils direktore un Kubalu muzejskolas atbalsta biedrības pārstāvis, protams, arī muzeja speciālisti. Īsumā tika pārrunāts paveiktais iepriekšējā pārskata periodā,
kā arī nākotnes plāni. Sarunās nedaudz tika skarta arī administratīvi teritoriālā reforma, secinot, ka vēl joprojām līdz
galam nav skaidrs, kādas pārmaiņas tā nesīs novada dzīvē.
Akreditācijas komisija iepazinās ar muzeja infrastruktūru – apskatīja etnogrāﬁsko sētu, ekspozīcijas, krājuma
glabātavas. Pēc tam tika pārbaudīta muzeja krājuma dokumentācija.
Kopsavilkumā akreditācijas komisijas ekspertes sniedza vērtīgus norādījumus muzeja jaunajiem speciālistiem.
Gala lēmums par muzeja akreditāciju tiks pieņemts Rīgā
Latvijas Muzeju padomes sēdē.
Kubalu skolas-muzeja vadītājs Mārcis Tālbergs

Tev rītausmas spozmi
Un vakara blāzmu,
Tev dienvidu sauli
Un jūras šalkas
Gliemežvākā sadzirdēt,
Lai mūsu vasaru vari
Savās atmiņās paliekošu
Paturēt!
Sveicam vasaras mēnešu
jubilārus dzīves svētkos!
Dundagas senioru klubs “Sendienas”
19. jūnijā
plkst. 22.00
Dundagā
uz saliņas
brīvdabas
kino
“Klases
salidojums 2”.
Biļetes cena
3 eiro.
Bērniem līdz
16 gadiem
ﬁlmu
neiesaka.

