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DUNDADZNIEKS

Ir 25. jūlijs, vasaras pilnbrieda 
laiks. Dārzos krāšņi zied rozes, hor-
tenzijas un fl okši. Tie šodien rotā 
arī Dundagas vidusskolas lielo zāli, 
jo šodien svinam svētkus – 74. iz-
laiduma svētkus. Viss ir citādi, 
nekā ierasts, jo – tu esi cits un laiks 
ir cits… Laiks – šīgada vidusskolas 
izlaiduma vadmotī vs.

Zālē pulcējas skolas un no-
vada vadība, abiturientu vecāki. 
Divpadsmitās klases audzinātāja 
svinīgi aicina ienākt absolventus, 
pieminot katra īpašās rakstura iezī-
mes vai talantus. Pateicībā par lo-
lošanu un rūpēm jaunieši ienākot 
dāvā saviem vecākiem ziedus un 
kopīgu dziesmu par sapņiem, kam 
jāpiepildās.

Aplis ir noslēdzies – tāpat kā 
9. klases izlaidumā pirms trim ga-
diem, arī šoreiz svētku pasākumu 
vada klases audzinātāja Sandra 
Salceviča. Toreiz – kopā ar kolēģi, 
paralēlklases audzinātāju Lienīti  
Iesalnieci, šodien – skolotāja Lie-
nīte ir klāt, priecājoti es par ab-
solventu sasniegumiem. Vēlāk arī 
viņi iepriecinās ar ziediem bijušo 
pamatskolas audzinātāju. Savu-
kārt visus Dundagas vidusskolas 
skolotājus uzrunā un svētkos silti  
sveic divpadsmito sagatavots vi-
deo vēstī jums, ko skolotāji saņem 
īsi pirms noti kuma sākuma.

Izlaiduma pasākums ir sirsnīgs, 
ģimenisks un emocionāli piesā-
ti nāts. Skolas direktores, novada 
domes priekšsēdētāja, direktores 
vietnieču mācību un audzināšanas 
jomās, nākamo divpadsmitklasnie-
ku un vecāku pārstāvju pārdomāti e 
sveicieni, atzinība un laba vēlējumi 
mijas cits aiz cita. Tos papildina au-
dzinātājas izvēlēti e dzejnieku I. Zie-

doņa, L. Brieža, A. Krūkļa, D. Rate-
ra viedie vārdi, kas lieliski iederas 
kopējā noskaņā, runājot par laika 
vērtī bu, par dažādiem nozīmīgiem 
laika periodiem un cilvēkiem absol-
ventu dzīvē.

Laiks – tās ir arī atmiņas. Atmi-
ņas par vidusskolā kopā pavadīta-
jiem gadiem. Audzinātāja salīdzina 
šo divu pamatskolas klašu apvieno-
šanos ar divām neatkarīgām upēm, 
kas nu saplūdušas vienā – plašā un 
daudzveidīgā. Kāds ir bijis absol-
ventu ceļš uz laimīgo izlaiduma brī-
di, kādi bijuši viņi paši – to vērojam 
asprātī gajā, atbilstošām dziesmām 
caurvītajā fi lmiņā, kas ietver kadrus 
no dažādiem pasākumiem un noti -

kumiem divpadsmito skolas dzīvē. 
Audzinātāja jeb “klases otrā mam-
ma”, kā absolventi  viņu dēvē, kriet-
ni patukšojusi savus video un foto 
krājumus, atgādinot par saistošām, 
varbūt pat sen aizmirstām lietām 
un vietām, kas liek te pasmaidīt, te 
notraust arī pa kādai aizkusti nāju-
ma asariņai.

Audzinātāja novēl saviem mī-
ļajiem absolventi em atrast spēku 
un laiku darīt to, kas patī k, un, at-
saucoti es uz dziesmas vārdiem par 
krāsainiem sapņiem, nevis dzīvi iz-
sapņot, bet gan sapni – izdzīvot. 

Mūzika un dziesmas ir neat-
ņemama izlaiduma sastāvdaļa, un 
tās šodien skan daudz. Visdažā-

dākā mūzika dzirdama gan atmi-
ņu fi lmā, gan grupas “No Boun-
daries” mūziķa Singura Zariņa 
priekšnesumos, kas kuplina un 
papildina apsveikuma runas. Un, 
neskatoties uz neparasto situāciju, 
kas ilgstoši liegusi jauniešiem tikties 
klātienē, viņi spējuši patstāvīgi 
sagatavot savus muzikālos 
priekšnesumus, kam šodien ir īpaši 
emocionāla nozīme.

Un tad jau pienācis pats svarīgā-
kais, pats īstākais laiks – vispārējās 
vidējās izglītī bas atestātu un serti -
fi kātu saņemšanas laiks. Dažam tas 
ir ļoti  veiksmīgs, pozitī vām sajūtām 
pildīts brīdis, dažam – mazāk, taču 
saviļņojums ir nepārprotams. 

“Tu esi brīvs. Re, vējš ir vaļā. (…) 
Un pasaule kā zive zaļā peld cauri 
tavai tī klenei,” audzinātāja runā 
I. Ziedoņa vārdus. Kā atbildot, skan 
absolventu dziesma: “Vēl ir laiks, 
mūsu ceļš vasarai cauri iet, līdz pir-
mām rudens salnām mums jāti ek 
saules kalnā.” Un tā ir pati esība – 
vēl mazdrusciņ, vēl nepilns mēne-
sis, un – viņu gaitas turpināsies pāri 
citi em kalniem un lejām, pa citi em 
ceļiem. Lai izdodas!

Sirsnīgs paldies visiem, kas pa-
līdzēja radīt vidusskolas izlaiduma 
svētkus ti k īpašus, ti k svinīgus, ti k 
skaistus!

12. klases audzinātāja 
Sandra Salceviča

Nāc, piedzīvo un iededzies Baltijas jūras krastā par vienotību, par piederību savai 
tautai un novadam! Augusta pēdējās sestdienas vakars Baltijas jūras 
piekrastes ļaudis apvieno “Senās uguns naktī”.
Mēs dzīvojam pie jūras, un tā mums dod savu labumu. Ņemšanas un došanas 
procesam jābūt abpusējam, tādēļ jūra mums jāsaudzē un par to jārūpējas. 
Turpināsim aizsākto tradīciju, Senās uguns nakts pasākumu  iesākot ar stafetes 
skrējienu “Sirdspuksti jūrai” no Dundagas robežas zīmes līdz Kolkai (55 km).

Pieteikties skrējienam var Dundagā 
pie Smaidas 22021270 vai pie Andželas 27564484. 

Plkst. 21.00 uz stafetes skrējēju sagaidīšanu un ugunskura iedegšanu jūras krastā 
pie Kolkas tautas nama aicināts ikviens, kas vēlas ar savu attieksmi izrādīt cieņu jūrai. 
Pie Kolkas tautas nama koncerts. Muzicēs grupa “Triānas parks”.

Dundagas Kultūras pils kultūras pasākumu un viesu uzņemšanas organizatore Ruta Bērziņa

29. augusts – 
“Senās uguns nakts”

12. klases izlaidums Dundagas vidusskolā
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Dundagas novada pašvaldība 
2020. gada 14. augustā pašvaldī-
bas administratīvajā ēkā Pils ielā 
5-1, Dundagā, Dundagas pagas-
tā, Dundagas novadā, rakstiskā 
izsolē pārdod nekustamos īpa-
šumus.

 1. “Baltā skola” dzīvoklis 3, 
Mazalakste, Dundagas pagasts, 
Dundagas novads, kadastra Nr. 
8850 900 0528, dzīvokļa īpašums 
sastāv no trīs telpu grupām – divām 
istabām un virtuves, kopējā platība 
55,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 
piederošās 559/7170 domājamās 
daļas no būves un zemes,  nosa-
cītā cena – 1520,00 eiro, nodro-
šinājums – 152,00 eiro, otrā izso-
le plkst. 13.10, pirkuma maksa 
jāsamaksā divpadsmit mēnešu 
laikā.

2. “Baltā skola” dzīvoklis 4, 
Mazalakste, Dundagas pagasts, 
Dundagas novads, kadastra Nr. 
8850 900 0526, dzīvokļa īpašums 
sastāv no četrām telpu grupām – 
divām istabām, virtuves un pielie-
kamā, kopējā platība 63,5 m2, un 
pie dzīvokļa īpašuma piederošās 
635/7170 domājamās daļas no 
būves un zemes,  nosacītā cena 
– 1360,00 eiro, nodrošinājums 
– 136,00 eiro, otrā izsole plkst. 
13.20, pirkuma maksa jāsamaksā 
divpadsmit mēnešu laikā.

3. “Baltā skola” dzīvoklis 11, 
Mazalakste, Dundagas pagasts, 
Dundagas novads, kadastra Nr. 
8850 900 0525, dzīvokļa īpašums 
sastāv no trīs telpu grupām – divām 
istabām, pieliekamā un virtuves, ko-
pējā platība 60,9 m2, un pie dzīvok-
ļa īpašuma piederošās 609/7170 
domājamās daļas no būves un 
zemes,  nosacītā cena – 1280,00 
eiro, nodrošinājums – 128,00 eiro, 
otrā izsole plkst. 13.30, pirkuma 
maksa jāsamaksā divpadsmit mē-
nešu laikā.

4. “Dārza iela 4”, kadastra 
numurs 8850 020 0274, sastāv 
no 0,8597 ha lielas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
8850 020 0274, atrodas Dundagā, 
Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā, 50 m attālumā no Pāces 
upes  un 1,3 km attālumā no 
Dundagas centra nosacītā cena 
– 2800,00 eiro, nodrošinājums – 
280,00 eiro; astotā izsole plkst. 
13.40; pirkuma maksa jāsamaksā 
divpadsmit mēnešu laikā.

5. “Jauntūļi”, kadastra Nr. 
8850 024 0010, platība – 0,1447 ha 
zemes gabala un dzīvojamās mājas 
ar kopējo platību 266,9 m2, Dunda-
ga, Dundagas pagasts, Dundagas 
novadā,  nosacītā cena – 4905,00 
eiro, nodrošinājums – 490,00 eiro, 
otrā izsole plkst. 13.50, pirkuma 
maksa jāsamaksā divdesmit četru 
mēnešu laikā.

6. “Liepu iela 5”, kadastra Nr. 
8850 020 0211, platība – 0,2087 
ha, sākumcena – 2540,00 eiro, 
Dundaga, Dundagas pagasts, 
Dundagas novadā, nodrošinājums 
– 254,00 eiro, otrā izsole plkst. 
14.00,  pirkuma maksa jāsamaksā 
divpadsmit mēnešu laikā.

7. “Pāces iela 2A”,  Dundaga, 
Dundagas pagasts, Dundagas 

novads, kadastra Nr. 8850 020 
0525, kadastra apzīmējums 8850 
020 0487, platība – 0,2761 ha; 
nosacītā cena – 2400,00 eiro, 
nodrošinājums – 240,00 eiro; otrā 
izsole plkst. 14.10; pirkuma mak-
sa jāsamaksā divpadsmit mēnešu 
laikā.

8. Īpašuma “Saules iela 16”, 
kadastra numurs 8850 020 0244, 
kadastra apzīmējums 8850 020 
0244 8016, Dundaga, Dundagas 
pagasts, Dundagas novads, aptu-
venā platība 0,51 ha, zemes vienī-
bas nomas tiesību otrā izsole plkst. 
14.20. Nekustamā īpašuma atļautā 
izmantošana ir vispārējās teritorijas 
uzturēšana. Sākuma nomas maksa 
ir 200,00 eiro gadā bez PVN 21 %.

9. Īpašuma “Saules iela 16”, 
kadastra numurs 8850 020 0244, 
kadastra apzīmējums 8850 020 
0244 8017, Dundaga, Dundagas 
pagasts, Dundagas novads, aptu-
venā platība 0,34 ha liela zemes 
vienības nomas tiesību otrā izso-
le plkst. 14.30. Nekustamā īpašu-
ma atļautā izmantošana ir vispārē-
jās teritorijas uzturēšana. Sākuma 
nomas maksa ir 136,00 eiro gadā 
bez PVN 21 %.

10. “Skolotāju māja 2, dzīvok-
lis Nr. 15”, atrodas Mazirbē, Kol-
kas pagastā, Dundagas novadā, ar 
kadastra numuru 8862 900 0285, 
pie dzīvokļa īpašuma piederošās 
714/9539 domājamās daļas no bū-
ves un zemes. Dzīvokļa īpašums 
sastāv no deviņām telpu grupām 
– gaiteņa, trīs istabām, lodžijas, 
tualetes, vannas istabas, virtuves 
un sienas skapja ar dzīvokļa kopē-
jo platību 71,4 m2.  Nosacītā cena 
– 5840,00 eiro, nodrošinājums – 
584,00 eiro, septītā izsole plkst. 
14.40, pirkuma maksa jāsamaksā 
divdesmit četru mēnešu laikā.

PĀRDOD  MUTISKĀ 
IZSOLĒ NEKUSTAMOS 
ĪPAŠUMUS

 1. “Skolotāju māja 2, dzīvok-
lis Nr.18”, atrodas Mazirbē, Kolkas 
pagastā, Dundagas novadā, ar 
kadastra numuru 8862 900 0288, 
pie dzīvokļa īpašuma piederošās 
706/9539 domājamās daļas no bū-
ves un zemes. Dzīvokļa īpašums 
sastāv no deviņām telpu grupām 
– gaiteņa, trīs istabām, lodžijas, 
tualetes, vannas istabas, virtuves 
un sienas skapja, kopējā platība ir 
70,60 m2..  Nosacītā cena – 7290,00 
eiro, nodrošinājums – 729,00 eiro, 
izsoles solis 100,00 eiro, otrā iz-
sole plkst. 14.50, pirkuma maksa 
jāsamaksā divdesmit četru mēnešu 
laikā.

2. “Vectūļi - 4”, dzīvok-
lis, kadastra numurs 8850 900 
0509, kas sastāv no vienas istabas 
19 m2 platībā un pie dzīvokļa 

piederošā 190/2419 domājamās 
daļas no būves un zemes, atrodas 
Sabdagās, Dundagas pagas-
tā, Dundagas novadā, 3,4 km 
attālumā no Dundagas centra. 
Nosacītā cena – 200,00 eiro, 
nodrošinājums – 20,00 eiro, izso-
les solis 50,00 eiro, septītā izso-
le plkst. 15.10,  pirkuma maksa 
jāsamaksā līdz pirkuma līguma 
parakstīšanai.

3. “Vectūļi - 5”, dzīvoklis, ka-
dastra numurs 8850 900 0508 un 
pie dzīvokļa piederošā 609/2419 
domājamā daļa no būves un ze-
mes, kas sastāv no piecām telpu 
grupām – virtuves, divām istabām, 
pieliekamā un gaiteņa, kopējā pla-
tība ir 60,9 m2, tas atrodas Sabda-
gās, Dundagas pagastā, Dunda-
gas novadā, 3,4 km attālumā no 
Dundagas centra. Nosacītā cena 
– 1046,00 eiro, nodrošinājums – 
104,60 eiro, izsoles solis 50,00 eiro, 
otrā izsole plkst. 15.25,  pirkuma 
maksa jāsamaksā divpadsmit 
mēnešu laikā.

 UN KUSTAMU MANTU
 1. Traktora piekabe 2PTS 

4, reģistrācijas numurs P1472LK, 
rūpnīcas numurs 22*21944, 1979. 
izlaiduma gads, pilna masa – 5800 
kg, reģistrācijas apliecība Nr. 
A418966. Nav tehniskā apskate. 
Nosacītā cena – 200,00 eiro, no-
drošinājums – 20,00 eiro, izsoles 
solis 40,00 eiro, pirmā izsole plkst. 
15.45, pirkuma maksa jāsamaksā 
līdz pirkuma līguma parakstīšanai. 
Izsoles veids – mutiska izsole ar 
augšupejošu soli. Pirkuma maksa 
jāsamaksā līdz 14.08.2020.  

2. Automašīna HONDA CRV 
reģistrācijas Nr.GP4090, šasijas 
Nr. SHSRE57507U022728, pirmā 
reģistrācija – 29.06.2007., motora 
maks. jauda kW – 110, pilna masa 
– 2050 kg, degvielas tips – ben-
zīns, krāsa – gaiši pelēka, veids 
– vieglais pasažieru, nobraukums 
– 287 238 km. Tehniskā apska-
te derīga līdz 07.12.2020. Izsoles 
sākumcena ir 3600,00 eiro, tai 
skaitā PVN, nodrošinājuma sum-
ma ir 10% no automašīnas izsoles 
sākuma cenas – 360,00 eiro. Otrā 
izsole plkst. 13.00. Izsoles veids 
– rakstiska izsole. Pirkuma maksa 
jāsamaksā līdz 21.08.2020.  

v Izsolei pieteikums jāiesniedz 
līdz 14.08.2020. plkst. 11.00 darba 
laikā Dundagas novada pašvaldī-
bas administratīvajā ēkā, nogādājot 
personīgi, ar kurjeru, pa pastu. 

v Īpašumus var apskatīt, 
iepriekš vienojoties pa tālr. 
29419195, 63237856 (darba dienās 
no 9.00 līdz 15.00). Ar izsoles notei-
kumiem var iepazīties pašvaldības 
vietnes www.dundaga.lv sadaļā 
“Pašvaldība/Izsoles un noma”.
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DOMES ZIŅAS
23. jūlijā domes sēdē 
pieņemti e lēmumi

v Atļāva grozīt iestādes “Kultū-
ras pils” budžetu, paredzot fi nansē-
jumu 5927,75 EUR Dundagas pils 
mēbeļu un garderobes iekārtas iz-
gatavošanai un uzstādīšanai.

v  Atcēla 2014. gada 24. aprīļa 
domes lēmumā noteiktos maksas 
pakalpojumus Dundagas Tūrisma 
informācijas centrā un apsti prināja 
“Dundagas Kultūras pils Tūrisma 
informācijas centra sniegtos mak-
sas pakalpojumus”.

v Nolēma uzsākt cirsmu saga-
tavošanu pārdošanai izsolē nekus-
tamā īpašumā “Ošlejas” (25,7 ha) 
un izlases (kopšanas) cirsmu sa-
gatavošanu kokmateriālu pārdo-
šanai izsolē īpašumā “Mazirbes 
mežs” (6,02 ha) un piešķīra tam 
2600 EUR. Noteica, ka cirsmas un 
kokmateriāli pārdodami izsolē fi -
nansiāli izdevīgā ti rgus cenu brīdī 
un iegūti e fi nanšu līdzekļi ir izman-
tojami pašvaldības infrastruktūras 
objektu atjaunošanai saskaņā ar 
2020. gada rīcības plānu vai domes 
lēmumiem.

v  Nolēma uzsākt atsavināša-
nas procesu nekustamajam īpašu-
mam “Jauncelmi”.

v Projektu konkursā “Atbalsts 
vietējo iniciatī vu projekti em” pie-
šķīra 1000 EUR biedrības “Visvīda-
le” projekta “Skatuves vietas piln-
veidošana Vīdales skolas dārzā” 
īstenošanai.

v Atbrīvoja SIA “LEGIT” no 80 
% nomas maksas jeb 2992,99 EUR 
ar PVN par periodu no 12.03.2020. 
līdz 09.06.2020.

v Apsti prināja PII “Kurzemī-
te” darba laiku  no 01.09.2020. no 
plkst. 7.00 līdz 19.00 un palielinā-
ja visiem skolotājiem darba slodzi 
no 0,833 uz 1,0,  piešķirot papildu 
3160 EUR.

v Izsludināja projektu konkur-
sa “Atbalsts vietējo iniciatī vu pro-
jekti em” 2020. gada pieteikumu 
iesniegšanas 2. kārtu un noteica, 
ka projekta iesnieguma doku-
mentācijai pievienojamas vismaz 
2 cenu aptaujas, kur atspoguļotas 
visas veicamo darbu pozīcijas.

v Nolēma robežu pārkārto-
šanai izstrādāt zemes ierīcības 
projektus nekustamajos īpašumos 
Ernesta Dinsberga ielā 1 un Pils 
ielā 5.

v Nolēma sadalīt divās daļās 
8,5 ha lielo nekustamo īpašumu 
“Muižas skola”.

v Pieņēma saistošos notei-
kumus “Par augstas detalizācijas 
topogrāfi skās informācijas aprites 
kārtī bu Dundagas novadā”.

v Apsti prināja iekšējo notei-
kumu “Dundagas novada pašval-
dības grāmatvedības uzskaites 
politi ka” pielikumu “Kārtī ba, kādā 
maksājumi reģistrējami elektronis-
kajā kases aparātā”.

v Apsti prināja SIA “Atkritu-
mu apsaimniekošanas sabiedrības 

“Piejūra”” AS “Swedbank” aizdevu-
ma līguma noteikto atmaksas ter-
miņa pagarināšanu līdz 30.09.2025.

v Atļāva detālplānojuma iz-
strādes uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam “Kurgati ” 1,6106 ha lie-
lajai zemes vienībai Pitragā, Kolkas 
pagastā. 

v Apsti prināja saistošos notei-
kumus Nr. 8 “Par Dundagas novada 
domes 2010. gada 29. septembra 
saistošo noteikumu Nr. 26 “Detāl-
plānojums Nr.06/05/04 Kolkas pa-
gasta nekustamajiem īpašumiem 
“Bierandi”, kadastra Nr. 8862 006 
0002, Dubultvēji”, kadastra Nr. 
8862 006 0030, “Mežrukši”, kadas-
tra Nr. 8862 006 0001, “Spuņi”, ka-
dastra Nr. 8862 006 0031”, atcelša-
nu daļā, kas atti  ecas uz nekustamo 
īpašumu “Mežrukši”, kadastra Nr. 
8862 006 0001”. 

v Piekrita nekustamā īpašuma 
“Meža iela 6”, Dundagā, iznomāša-
nai uz 6 gadiem un atsavināšanas 
procesa uzsākšanai.

v Apsti prināja dzīvojamās mā-
jas Priedaines ielā 18, Dundagā, 
sadalīšanu domājamās daļās.

v Anulēja ziņas par divu per-
sonu deklarēto dzīvesvietas adresi. 

v Nolēma slēgt īres ti esību lī-
gumu ar personu par dzīvojamām 
telpām “Jūras pērles” – 3 Kolkā. 

v Atbrīvoja no Interešu izglī-
tī bas programmu izvērtēšanas un 
fi nansējuma sadales komisijas dar-
ba Vizmu Lagzdiņu un komisijas sa-
stāvā iekļāva Kultūras pils lietvedi 
Ilzi Kriķīti  un izglītī bas speciālistu 
Dināru Neifeldu.

v R eģistrēja vienu personu 
Pašvaldībai piederošās vai tās no-
mātās dzīvojamās telpas izīrēšanas 
reģistrā un vienu personu Palīdzī-
ba speciālista nodrošināšanai ar 
dzīvojamo telpu reģistrā.

v Nolēma nodot nomai ne-
kustamā īpašuma “Laukdārzi” 0,08 
ha lielo zemes vienības daļu un 
slēgt zemes nomas līgumu uz laiku 
līdz 31.07.2026.

v Saskaņoja domes priekšsē-
dētāja Alda Felta rīkojumu “Par 
papildu darba veikšanu uz laiku” 
un ar 01.07.2020. apsti prināja par 
izpilddirektora pienākumu izpildī-
tāju Saimnieciskā dienesta vadītā-
ju Andri Kojro. Atļāva Andrim Kojro 
savienot pašvaldības izpilddirekto-
ra pienākumu izpildītāja amatu ar 
Saimnieciskā dienesta vadītāja un 
pašvaldības Iepirkumu komisijas 
priekšsēdētāja vietnieka amatu.

v Piešķīra domes priekšsē-
dētājam Aldim Feltam ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu no 2020. 
gada 27. jūlija līdz 3. augustam.

Protokolu pārskatī ja 
sabiedrisko atti  ecību speciāliste

Linda Pavlovska-Dišlere

Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti  pieejami 

www.dundaga.lv/lv/ 
pasvaldiba/sedes/.

Komiteju un domes sēdes 
AUGUSTĀ
13.08. plkst.  9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde.
13.08. plkst. 13.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde.
20.08. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde.
27.08. plkst. 10.00 DOMES SĒDE.

IZSOLES

Izsola nomas ti esības, 
nekustamos īpašumus un kustamo mantu 
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Dundagas pilī uzsākta četru logu restaurācija. 
Tika sagatavots projekta pieteikums un saņemts 
fi nansējums 6000 EUR apmērā Nacionālās kultū-
ras mantojuma pārvaldes izsludinātajā Kultūras 
pieminekļu konservācijas un restaurācijas prog-
rammā. Tie ir līdz šim laikam saglabājušies vēs-
turiskie futera logi, kas atrodas Dundagas novada 
pašvaldības būvvaldes telpās. Lai izvēlētos darba 

veicēju, ti ka izsludināta cenu aptauja. Ekonomiski 
izdevīgākais bija SIA “Gora” iesniegtais piedāvā-
jums 10 976,37 EUR apmērā. Dundagas novada 
dome logu restaurācijai piešķīrusi fi nansējumu 
4976,37 EUR apmērā. Darbi paveicami līdz šī gada 
30. septembrim.

Kultūras pils direktore Baiba Dūda
v Dundagas veselības centra otrajā stāvā uzsākts vienas telpas re-

monts, darbus veic  SIA  “Tilžas”, līguma summa 13 971,85 EUR, ieskaitot 
PVN.

v Pabeigts ēdamzāles remonts  Kolkas pamatskolā, darbus veica SIA 
“Tilžas”, līguma summa 13 511,57 EUR, ieskaitot PVN.

v Kolkas pamatskolas struktūrvienībā “Bērnudārzs “Rūķīti s”” veikts 
vecākās grupas garderobes un ēdienu izdales telpas remonts, darbus vei-
ca SIA “Tilžas”, līguma summa 6987,42 EUR, ieskaitot PVN.

v “Bērnudārza “Rūķīti s”” ēkā veikts cokola remonts – darba veicējs 
ir Raivis Kučinskis, līguma summa 980,40 EUR.

v Pabeigts vienas klases remonts Mazajā skolā (Saules ielā 8) un 
tualetes telpas pie sporta zāles remonts, darbus veica SIA “KLINTS 
BŪVE”, līguma summa 17 119,97 EUR, ieskaitot PVN. 

v Uzsākta Dundagas vidusskolas jumta seguma maiņa. Līgums no-
slēgts ar SIA “HB Service”, līguma summa 71 096,24 EUR, ieskaitot PVN. 
Darbus plānots pabeigt divu mēnešu laikā.

v Dundagas vidusskolas (Talsu ielā 18) krievu valodas kabinetā  veik-
ta linoleja maiņa un vienā klases telpā griestu apgaismojuma maiņa. Dar-
bus veica SIA “KLINTS BŪVE”, līguma summa 6152 EUR, ieskaitot PVN .

v  PII “Kurzemīte” turpinās grupas “Taurenīti s” telpu remonts. Dar-
bus veic SIA “ELERTS”, līguma summa 38 798,65 EUR, ieskaitot PVN. Dar-
bus plānots pabeigt augusta vidū.

v PII “Kurzemīte” pabeigts centrālās ieejas vējtvera kosmēti skais re-
monts, darbus veica SIA “Tilžas”, līguma summa 2052,57 EUR, ieskaitot 
PVN. 

v Veikta “Zītaru” ēkas Kolkā vienkāršotās atjaunošanas būvniecības 
dokumentācijas izstrāde 6100 EUR.

v Noslēgts līgums ar SIA “RRB būvserviss” un uzsākta ēkas “Zītari” 
Kolkā jumta seguma maiņa un pārseguma silti nāšana par 30 254,73 EUR, 
ieskaitot PVN.

v Dundagas Mākslas un mūzikas skolai iegādāti  mūzikas instrumenti  
– alta saksofons “Yamaha YAS-280” par 897,00 EUR un divi pianīni par 
13 673,00 EUR.

v Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Mākslas nodaļā garderobei 
iegādātas mēbeles –  1679,66 EUR.

v  Dundagā veikta  gājēju ietves atjaunošana Talsu ielā 18 līdz
Skolas ielai  12 187 EUR un divi posmi Brīvības ielā 11 798,09 EUR. 
Darbus veica SIA “Kandavas ceļi” un SIA ‘’Talce’’ par kopējo summu 
23 985,09 EUR,  ieskaitot PVN. 

Informāciju sniedza fi nanšu speciāliste Inga Ralle.
 

Sabiedrisko atti  ecību speciāliste Linda Pavlovska-Dišlere

Procedūras 
veids

Identifi kācijas 
numurs

Līguma priekšmets Piedāvājuma 
iesniegšanas 

termiņš

Uzvarētājs 
IZMAKSAS 

bez PVN
Cenu aptauja DNPz 2020/17 Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana 

Dundagas pils vajadzībām
25.06.2020. SIA “Woodworking 

Valdgale” 
Reģ.Nr.40203044189 
9 991,53 EUR

Cenu aptauja DNPz 2020/18 Dundagas pils garderobes iekārtas 
izgatavošana un uzstādīšana

26.06.2020. SIA “Hartmetāls”
reģ.Nr.42103057538
4 470,00 EUR

Publiskais 
iepirkums

DNP 2020/8 Jumta seguma maiņa ēkai “Zītari”, 
Kolkas pagastā, Dundagas novadā 

03.07.2020. SIA “RRB būvserviss”
Reģ.Nr.41203044795
25 003,91 EUR

Publiskais 
iepirkums

DNP 2020/9_1 Dundagas vidusskolas ēkas jumta 
seguma maiņa

13.07.2020. SIA “HB service”
Reģ.Nr.41203044795
58 757,22 EUR

Cenu aptauja DNPz 2020/19 Dundagas novada pašvaldības 
2020. gada fi nanšu pārskatu revīzijas 
pakalpojums

21.07.2020. Bez rezultāta

Cenu aptauja DNPz 2020/20 SIA “Dundagas veselības centrs” 
otrā stāva telpas Nr. 33 remonts

21.07.2020. SIA  “Tilžas”
Reģ.Nr.41203051053
11 546,98 EUR

Cenu aptauja DNPz 2020/21 Būvuzraudzība objektam ēkas 
“Zītari” jumta seguma maiņa

20.07.2020. Bez rezultāta

Cenu aptauja DNPz 2020/22 Ceļa klātnes greiderēšana 
Dundagas pagastā

29.07.2020. SIA “Erde VS”
Reģ.Nr.41203026130
1 km greiderēšana
47,85 EUR

Cenu aptauja DNPz 2020/23 Būvuzraudzība objektam ēkas 
“Zītari”  jumta seguma maiņai

24.07.2020. SIA “KLINTS BŪVE”
Reģ.Nr.41203016772
1000 EUR

Cenu aptauja DNPz 2020/24 Dundagas novada pašvaldības 
2020. gada fi nanšu pārskatu revīzijas 
pakalpojums

03.08.2020. SIA “Baltic Audit”
Reģ.Nr.40103888857
EUR 4400,00

Cenu aptauja DNPz 2020/25 Būvuzraudzības pakalpojums 
Dundagas vidusskolas ēkas 
jumta seguma maiņai 

31.07.2020. SIA “KLINTS BŪVE”
Reģ.Nr.41203016772
1000 EUR

Informāciju sagatavoja Iepirkumu komisijas locekle Inga Ralle

REALIZĒTAS UN UZSĀKTAS 
DOMES APSTIPRINĀTĀS 

2020. GADA RĪCĪBAS

Logu restaurācija Dundagas pilī

Publiski izsludināti e iepirkumi un cenu aptaujas laika 
periodā no 2020. gada 25. jūnija līdz 3. augustam
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SPORTS

Panākumi volejbolā

U-13 grupā mūsējiem 
1. un 3.vieta.

U-15 grupas zēni – Dundagai 3. vieta. 

Dundagas novada dome 23.07.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr.146 “Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kurgati ” zemes vienībai Pitragā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā” 
(prot. Nr.10, 16.p.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes vienību sadale, paredzot savrupmāju būvniecību un vie-
notu ceļu un inženiertī klu kopuma izveidi detālplānojuma teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – nekustamā īpašuma “Kurgati ” īpašnieks.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

17. jūnijā Kuldīgā noti ka 2020. 
gada Vasaras spēļu volejbola turnī-
ra pirmais posms. Sacensības agrāk 
bija pazīstamas arī ar nosaukumu 
“TIO Volejs”, “PŪRE Chocolate” un 
“Kinder Volley Fest”.

Šajās sacensībās Dundagas 
vidusskolas zēni startēja ar sešām 
komandām trijās vecuma grupās – 
U-11, U-13 un U-15.

U-15 grupā 13 komandu kon-
kurencē mūsu zēni – Mareks Zum-
bergs, Rainers Blumbergs, Eduards 
Neifelds un Indars Asars – ieguva 
trešo vietu; trenere Una Sila.

 U-13 grupā 12 komandu kon-
kurencē 1. vietu ieguva Dundaga – 
Ingars Blumbergs, Emīls Grīnerts, 
Kevins Krasons un Niks Marti ns 
Dišlers; trenere Una Sila.

U-13 grupā 3. vietu ieguva arī 
dundadznieki – Kristers Šulcs, Ha-
rijs Zviedris, Ernests Šmēdiņš un 
Ralfs Engelbergs; trenere Gundega 
Lapiņa.

Savukārt U-11 grupā 17 ko-
mandu konkurencē mūsu mazie 
zēni ieguva atti  ecīgi 4. un 5. vietu.

5. augustā Jelgavas novadā, 
Valgundē noti ka trešais posms. 

U-13 grupā 23 komandu konkuren-
cē mūsu zēni -  Ingars Blumbergs, 
Emīls Grīnerts, Kevins Krasons 
un Niks Marti ns Dišlers ieguva 
2.vietu;trenere Una Sila.

Arī U-11 grupā 22 komandu 
konkurencē mazie zēni - Tomass 
Silavs, Mārcis Sudmals, Francis 
Blūmentāls – trenere Gundega La-
piņa ieguva 2.vietu.

Finālsacensības noti ks 19. au-
gustā Ozolniekos. 

Apsveicam zēnus un turam īk-
šķus fi nālsacensībās!

Gundega Lapiņa

“Dundagas novada 
sporta svētki 2020”

Dažādas atrakcijas 
bērniem
v Bērnu boulings
v “Augstāk par zemi”
v Balonu siena
v Piepūšamās atrakcijas

Sporta organizatore ANDŽELA LEPERE

15. augustā Dundagas Mazās skolas stadionā 
norisināsies ikgadējie novada sporta svētki.

Aicinām veidot komandas un aktī vi piedalīti es 
visus novada iedzīvotājus, uzņēmumus, 

biedrības, domubiedrus, radus, ģimenes, 
draugus un kopā aizvadīt šo dienu aktī vi, 

produktī vi, veselīgi, sporti skā garā 
un baudot kopā būšanu!

Šogad priecēs tradicionālie sporta veidi, kā arī kas vēl jauns 
un pavisam nebijis lieliem un maziem. Būs jālieto spēks, jākusti na 
smadzenes, jābūt veiklam, att apīgam un ātram. 

Noskaidrosim saliedētāko, atraktī vāko, izveicīgāko, att apīgā-
ko un galu galā arī sporti skāko 2020. gada komandu Dundagas 
novadā.

Dalībnieku pieteikšanās līdz 14. augustam.
Lūdzam komandām sagatavot nosaukumu, vizuālo tēlu un 

saukli.
Sīkāka informācija pie sporta organizatores Andželas 

(27564484).
Ar sporta spēļu nolikumu var iepazīti es www.dundaga.lv.
Atsāksim sen aizmirstas tradīcijas un padarīsim šā gada spor-

ta svētkus īpašus!
Galvenais ir piedalīti es, un uz ti kšanos!

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA 9.00–9.45.
ATKLĀŠANA 10.00.

MAKŠĶERĒŠANA INDIVIDUĀLI 6.00 
(IZLOZE 5.30 UZ SALIŅAS).

APBALVOŠANA 18.00.

Komandu sacensības
v Futbols
v Tautas bumba
v “Bosu cīņas”
v “Dvieļu bols”
v “Siena zārds”
v “Spēka mašīna”
v “Lielā stafete”
v “Domā”
v “Met ar spēku” 

Volejbols kungiem un dāmām 
(neti ek iekļauts komandu vērtējumā)

Individuālās pusaudžiem
v “Spēkavīrs”
v “Esi veikls metējs”
v Svara sti eņa spiešana guļus

Individuāls pieaugušajiem
v Makšķerēšana
v Svara sti eņa spiešana guļus
v “Spēkavīrs”
v Pietupienu veikšana
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Krāšņi un aktī vi jau trešo gadu 
norisinājās vasaras temati skās die-
nas Brīvā laika pavadīšanas centrā 
(BLPC).

Lielajā ekspedīcijā atklājām, 
kas paslēpies piekrastes mežos, un 
uzzinājām vēsturi par piekrastes 
aizsardzību. Paldies Zigmundam 
Kristi ņam par aizraujošo stāstī jumu 
un izrādīšanu, un paldies Edgaram 
Kārklevalkam par drošu braucienu!

Sporta dienā jautri un aktī vi ar 

dažādām spēlēm mūs iekusti nāja 
Andžela Lepere. Paldies Unai Vīto-
lai par veselīgajām balviņām!

Radošajā dienā, iesaistoti es 
“Bilžu 2020” akcijā “apglezno un 
nobildē savu pastkastī ti  arī tu”, 
pārvērtī bas piedzīvoja pastkastī tes. 
Kopā ar Jāni Paulauski tapa jauna 
velonovietne BLPC. Paldies par at-
saucību!

Rūpējoti es par drošu vasa-
ru “drošības dienā” ciemojāmies 

VUGD Dundagas postenī, kur in-
spektore Dace Legzdiņa un dežu-
rējošie ugunsdzēsēji pastāstī ja par 
drošību uz ūdens. Paldies par at-
saucību un noderīgo informāciju! 
Ar videomateriālu palīdzību atkār-
tojām zināšanas par drošību inter-
neta vidē un drošību uz ceļa.

Temati skās nedēļas noslēgumā 
jaunieši izpriecājās karaokes ballītē.

Brīvā laika pavadīšanas centra
administratore Ieva Kristi ņa

20. jūlijā ir noslēgusies akcija “Riteņbrauciens pa 
Dundagas novadu”, kur jebkuram novada iedzīvotājam 
bija iespēja doti es izbraucienā ar velosipēdu divu mē-
nešu garumā Dundagas novada teritorijā, to reģistrējot 
kādā no sporta aplikācijām. 

Kopā nobraukti  1221,52 km, kur riteņbraucēji devās 
izbraucienos 67 reizes, kāds lielāku kilometru skaitu, kāds 
mazāku, bet būtī ba ir nodarboti es ar sporti skām akti vitā-
tēm tepat, novadā, baudot skaisto vasaras dabu. 

Visaktī vākā braucēja ir Laura Zingnika ar nobraukti em 
355,99 km, un viņa izcīna vissporti skāko balvu. Savukārt 
radošākā braucēja ir Lāsma Lavrenova, taču jāatzīst, ka 
ne ti kai radoša, bet arī ļoti  sporti ska, jo kopā nobraukusi 
347,41 km.

Milzīgs paldies visiem akcijas dalībniekiem, gan lie-
liem, gan maziem, gan ti em, kuriem velosipēds ir ikdiena, 
gan ti em, kuriem par to nācās atcerēti es, prieks par spor-
ti sko garu mūsu novadā un atsaucīgo vēlmi piedalīti es. 

 “Velo mugurā piedzīvoti  fantasti ski saulrieti , Dunda-
gas skati  un neaizmirstami mirkļi ar bērniem un draudzeni!

Un gluži vienalga – vai lietus līst vai saule spīd, mēs 
braucam!”

Dundagas novada pašvaldība no 2020. gada 3. augusta līdz 
31. augustam izsludina pieteikšanās 2. kārtu projektu konkursam 
“Atbalsts vietējo iniciatī vu projekti em”.

Konkursa mērķis ir atbalstī t sabiedriski nozīmīgu programmu, projek-
tu un iniciatī vu īstenošanu novadā, veicinot iedzīvotāju akti vitāti  un līdzda-
lību, risinot dažādus jautājumus, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlaboša-
nu, kā arī veicinot sadarbību starp pašvaldību un pretendenti em. 

Uz otro kārtu pieejamais kopējais fi nansējums ir 3282,52 eiro, bet 
vienā pieteikumā pieprasītais fi nansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 
1000,00 eiro. Projekta pieteikumu var iesniegt biedrības, nodibinājumi 
un reliģiskās organizācijas, kurām līdz šim fi nansējums nav piešķirts. 
Pašvaldība turpina mudināt iedzīvotājus iesaistī ti es vides kopšanā un 
vietējās tautsaimniecības attī  stī bā, tāpēc pretendenti  var pieteikt pro-
jektus par rīcības virzieniem “Vide” un “Tautsaimniecība”.

Projektu pieteikumi jāiesniedz pašvaldībā Pils ielā 5–1, Dundagā, 
un Kolkas pagasta pārvaldē “Brigās”, Kolkā, slēgtā aploksnē ar norādi 
“Vietējo iniciatī vu projektu konkursam” vai arī elektroniski, parakstī tu 
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 pa-

redzēts īstenot pretendentam nepiederošā īpašumā;
4. citi  dokumenti , kurus pretendents uzskata par būti skiem pro-

jekta izvērtēšanā.
Vēršam uzmanību:
v projekta apsti prināšanas gadījumā visām akti vitātēm jābūt 

īstenotām līdz 2020. gada 15. novembrim;
v projekta iesnieguma dokumentācijai pievienojamas vismaz 

2 (divas) cenu aptaujas, kur atspoguļotas visas veicamo darbu po-
zīcijas.

Plašāka informācija – projektu konkursa nolikums, pieteikuma 
veidlapa un citi  dokumenti  par projektu konkursu – atrodama paš-
valdības interneta vietnē www.dundaga.lv sadaļā “Vietējo iniciatī vu 
projekti ”.

Pa pildu informācija par pieteikuma sagatavošanu pieejama, sa-
zinoti es ar Attī  stī bas un plānošanas nodaļas projektu vadītāju Diānu 
Kristi ņu (e-pasts diana.kristi na@dundaga.lv).

Dundagas novada pašvaldības attī  stī bas 
un plānošanas projektu vadītāja Diāna Kristi ņa

Izsludināta projektu konkursa 
“Atbalsts vietējo iniciatī vu projekti em” 2. kārtaVasaras temati skās dienas

FOTO NO BLPC FOTOALBUMA

Šobrīd, no 20. jūlija līdz 20. augustam, turpinās Dundagas novada 
skriešanas izaicinājums, kur ikvienam novada iedzīvotājam ir iespē-
ja doti es skriet, to reģistrējot īpaši izveidotā izaicinājumā aplikācijā 
Endomondo (htt ps://www.endomondo.com/challenges/44045946). 

Uz ti kšanos sportojot!

Dundagas novada pašvaldības sporta organizatore Andžela Lepere

Akcijas “Riteņbrauciens 
pa Dundagas novadu” rezultāti 
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Dzimtsarakstu nodaļa informē
v Lepojamies, ka jūlijs ir šī gada pats bagātākais mēnesis ar 

jaundzimušajiem, jo Dundagas novadā jūlijā reģistrēti 7 jaundzimušie 
(Jānis, Denīze, Katrīna Tīna, Māris, Dāvids Oskars). Visi bērni ir ot-

rais, trešais vai ceturtais bērns ģimenē. Tādēļ Dun-
dagas novads ir kļuvis par trim daudzbērnu ģimenēm 
bagātāks. Atsevišķi gribam sveikt ģimeni, kurā dzi-
muši dvīņi (trešais un ceturtais bērns). Interesanti, ka 
Jāņos ir dzimuši divi dundadznieki un arī 20.07.20. 
bija ražens datums, jo atnesa mums divus zēnus. 

Sveicam visus vecākus un novēlam bērniem veselību! 

v Katru gadu oktobrī par tradīciju kļuvuši mazā dundadznieka 
un mazā kolcinieka svētki, lūgums vecākus, kuri savu atvasi šogad vai 
pagājušajā gadā ir reģistrējuši citā Dzimtsarakstu nodaļā un jaundzimušo 
pirmreizēji ir deklarējuši mūsu novadā, sazināties ar Dzimtsarakstu noda-
ļu, tālrunis 63237855, 29155450, e-pasts dzimt@dundaga.lv. 

Atgādinām, ka 2019. gadā dzimušo un pirmreizēji deklarēto bērnu 
novada svinības notiks šī gada 17. oktobrī Dundagas pils lielajā zālē 
plkst. 11.00. Ielūgumi ģimenēm tiks nosūtīti septembrī.

v Dundagas novadā jūlijā svinīgos apstākļos 
divi pāri reģistrēja laulību. Viesu klātbūtnē, dzīvās 
mūzikas pavadījumā Jānis un Anete Dundagas pilī 
nodibināja ģimeni, bet Klāvs un Ilona apmainījās ar 
laulības gredzeniem Gaujas senlejas krastā. Augusta 
mēnesis ir kāzu bagāts, un jau pirmajā augustā pilī tika noslēgtas 
divas laulības – Jānis ar Simonu un Toms ar Līgu. Vēlam jaunajām 
ģimenēm sagaidīt 2070. gadā zelta kāzas!

Vērojama tendence, ka šī gada jaunlaulātie lielas kāzu svinības 
paredz svinēt nākamajā gadā, jo robežu slēgšanas dēļ vai pašizolā-
cijas noteikumu spiesti daudzi nevar atbraukt uz kāzām, tādēļ šogad 
reģistrē laulību mazā radu un draugu lokā. 

Turpinot godināt ģimenes tradīcijas Dundagas novadā, Dzimtsa-
rakstu nodaļa aicina pieteikties Dundagas stipro ģimeņu godināšanas 
pasākumam pārus, kas ir deklarēti Dundagas novadā un kam šajā 
gadā ir 50, 55, 60, 65 un 70 gadu kāzu jubilejas! 

v Diemžēl sēru vēstis Dundagā atnesa arī jūlijs. Mūžībā aiz-
gājuši divi Kolkas pagasta iedzīvotāji un trīs Dundagas pagasta 
iedzīvotāji:

- Aina Puķīte (1979),
- Imants Zūbergs (1952),
- Atvars Strēlis (1952),
- Gunta Bišofa (1952),
- Genovefa Upnere (1929).   
Izsakām līdzjūtību aizgājēju ģimenēm. 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ginta Pļaviņa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
APSTIPRINĀTS
ar Dundagas novada domes
2020. gada 23. jūlija sēdes
lēmumu Nr.147 (protokols Nr.10., 17.p.)

Dundagas novada pašvaldības
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

“Par Dundagas novada domes 2010. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 26 “Detālplānojums 
Nr. 06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem “Bierandi”, kadastra Nr. 8862 006 0002, “Dubultvēji”, 

kadastra Nr. 8862 006 0030, “Mežrukši”, kadastra Nr. 8862 006 0001, “Spuņi”, kadastra Nr. 8862 006 0031”, atcel-
šanu daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu 

“Mežrukši”, kadastra Nr. 8862 006 0001”
2020. gada 23. jūlijā  Nr. 8

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 16.punktu un 41.panta 1.punktu;

“Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 12.panta trešo daļu un 29.pantu

Atcelt Dundagas novada domes 2010. gada 29. septembra saistošos noteikumus Nr. 26 “Detālplānojums Nr. 06/05/04 
Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem “Bierandi”, kadastra Nr. 8862 006 0002, “Dubultvēji”, kadastra Nr. 8862 006 
0030, “Mežrukši”, kadastra Nr. 8862 006 0001, “Spuņi”, kadastra Nr. 8862 006 0031”, daļā, kas attiecas uz nekustamo 
īpašumu “Mežrukši”, kadastra Nr. 8862 006 0001.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošo noteikumu Nr. 8. 

“Par Dundagas novada domes 2010. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 26 “Detālplānojums 
Nr. 06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem “Bierandi”, kadastra Nr. 8862 006 0002, “Dubultvēji”, 

kadastra Nr. 8862 006 0030, “Mežrukši”, kadastra Nr. 8862 006 0001, “Spuņi”, kadastra Nr. 8862 006 0031”, kas 
atceļami daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu “Mežrukši”, kadastra Nr. 8862 006 0001”

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta 
nepieciešamības pama-
tojums

Dundagas novada pašvaldībā saņemts Ē.K., personas kods, (adrese: Kolkas pag., Dundagas 
novads, LV-3275) 2020. gada 25. jūnija iesniegums ar lūgumu atcelt Dundagas novada domes 
2010. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr.26 “Detālplānojums Nr.06/05/04 Kolkas pa-
gasta nekustamajiem īpašumiem “Bierandi”, kadastra Nr. 8862-006-0002, “Dubultvēji”, kadastra 
Nr. 8862-006-0030, “Mežrukši”, kadastra Nr. 8862-006-0001, “Spuņi”, kadastra Nr. 8862-006-
0031”, atceļami daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu “Mežrukši”, kadastra Nr. 8862-006-
0001.
Saskaņā ar “Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 12. panta trešo daļu vietējā pašvaldība ko-
ordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas 
plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu.
Detālplānojums, kas apstiprināts ar saistošiem noteikumiem, ir spēkā, līdz to atceļ vai atzīst par 
spēku zaudējušu. 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 16. punktu pašvaldība apstiprina saistošos no-
teikumus; 41. pantu pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošos noteikumus).
Dundagas novada domes 2010. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr.26 “Detālplānojums 
Nr. 06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem “Bierandi”, kadastra Nr. 8862 006 0002, 
“Dubultvēji”, kadastra Nr. 8862 006 0030, “Mežrukši”, kadastra Nr. 8862 006 0001, “Spuņi”, ka-
dastra Nr. 8862 006 0031”, atceļami daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu “Mežrukši”, kadas-
tra Nr. 8862 006 0001, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Dundagas novada domes 2010. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 26 “Detālplānojums 
Nr. 06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem “Bierandi”, kadastra Nr. 8862 006 0002, 
“Dubultvēji”, kadastra Nr. 8862 006 0030, “Mežrukši”, kadastra Nr. 8862 006 0001, “Spuņi”, ka-
dastra Nr. 8862 006 0031”, risinājumos paredzēja nekustamo īpašumu sadalīšanu un būvniecību. 
Detālplānojuma īstenošana nekustamā īpašuma “Mežrukši”, kadastra Nr. 8862 006 0001 daļā 
nav uzsākta.
Nekustamā īpašuma īpašnieks turpmāku nekustamā īpašuma izmantošanu vēlas veikt saskaņā 
ar Dundagas novada domes 2010. gada 25. augusta saistošo noteikumu Nr. 21 “Dundagas no-
vada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” prasībām.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nav attiecināms

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

Nav attiecināms

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts

Dundagas novada pašvaldība šī 
gada maijā aicināja iedzīvotājus ie-
sniegt projektu pieteikumus vietējo 
iniciatī vu konkursam, kura mērķis ir 
atbalstī t sabiedriski nozīmīgu prog-
rammu, projektu un iniciatī vu īste-
nošanu novadā.

Jūnijā un jūlijā noti ka konkursa 
“Atbalsts vietējo iniciatī vu projek-
ti em” projektu pieteikumu vērtēša-
na, kuras laikā izvērtēti  četri projekti  
pieteiktajos rīcības virzienos “Vide” 
un “Tautsaimniecība”. Pašvaldības 
fi nansējums projektu īstenošanai 

ti ka piešķirts diviem projektu iesnie-
gumiem:

v 2020. gada 25. jūnijā domes 
sēdē apsti prināts Kolkas Jūras Zvaig-
znes Dievmātes katoļu draudzes 
iesniegtais projekta “Kolkas katoļu 
baznīcas apkārtējās ainavas uzlabo-
šana: dzīvžoga sakopšana un atjau-
nošana, dekoratī vā kroņa nosti pri-
nāšana zvana tornī” pieteikumu ar 
kopsummu 717,48 eiro. Projekta 
mērķis ir veikt Kolkas katoļu baznīcas 
apkārtnes labiekārtošanas un vides 
ainavas uzlabošanas darbus.

Atbalstī ti  vietējo iniciatī vu projekti 

Ir pabeigti  jūlija sākumā uzsāk-
ti e asfalta seguma atjaunošanas 
darbi reģionālā autoceļa Vents-
pils–Kolka (P124) posmā no Mazir-
bes līdz Vaidei (56,3. – 67,3. km).

Ceļa posmā veikta vienkārtas 
virsmas apstrāde un ir izklāts ho-
rizontālais marķējums.

Visi būvdarbu laikā noteikti e 

sati ksmes ierobežojumi atcelti .
Būvdarbus veica AS “Saldus 

ceļinieks” par līgumcenu 251 805 
eiro (ar PVN), par valsts budžeta 
fi nansējumu no papildus piešķir-
tajiem 75 miljoniem eiro.

 Informāciju sagatavo-
ja VAS “Latvijas Valsts ceļi” 

Komunikācijas daļa

v 2020. gada 23. jūlijā domes 
sēdē apsti prināts biedrības “Visvī-
dale” projekta “Skatuves vietas piln-
veidošana Vīdales skolas dārzā” pie-
teikums ar kopsummu 1068,60 eiro, 
no kura pašvaldības līdzfi nansējums 
ir 1000,00 eiro. Projekts paredz 
izveidot blietētu segumu, kā arī iz-
veidot pītu kārklu žogu, lai skatuves 
vietu norobežotu.

Projektu konkursa kopējais fi -

nansējums bija 5000,00 eiro. Bied-
rības, nodibinājumi un reliģiskās 
organizācijas varēja pretendēt uz 
fi nansējuma saņemšanu vienam 
projektam, un tā apmērs nedrīkstēja 
pārsniegt 1000,00  eiro.

Ņemot vērā, ka visa projek-
ti em paredzētā nauda nav apgūta, 
Dundagas novada pašvaldība no 
2020. gada 3. augusta līdz 31. au-
gustam izsludina projektu pieteiku-

mu iesniegšanas 2. kārtu. Uz 2. kār-
tu pieejamais kopējais fi nansējums 
ir 3282,52 eiro. Plašāka informācija 
par pieteikšanos projekta konkur-
sā atrodama pašvaldības interne-
ta vietnē www.dundaga.lv sadaļā 
“Vietējo iniciatī vu projekti ”.

Dundagas novada pašvaldības 
attī  stī bas un plānošanas 

projektu vadītāja Diāna Kristi ņa

Atjaunots ceļa posms 
no Mazirbes līdz Vaidei
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Tuvojas nekustamā īpašuma 
nodokļa 3. termiņš

Sarunu festi vāls “Lampa” ir 
vide un impulss nemitī gai sevis 
pilnveidošanai mūžīgi mainīgajā 
pasaulē. Festi vāla saturs neatstāj 
vienaldzīgu – tās ir dzīvesprieka 
pilnas dienas, kurās asināt prātu, 
paplašināt redzesloku un izaicināt 
savus priekšstatus. Tā ir iedves-
mojoša un aizraujoša platf orma 
visiem, kam ir, ko teikt. Visiem, 

kas vēlas uzzināt un sarunāti es 
par Latvijai, Eiropai un pasaulei 
būti skiem jautājumiem.

Sarunu festi vālu “Lampa” šo-
gad varēs piedzīvot no 2. līdz 5. 
septembrim, sarunu ti ešraides 
translēsim arī Kolkas Lībiešu saieta 
namā. Festi vāla virstēma ir “kopā”, 
jo mēs ti cam, ka, apvienojot spē-
kus, var panākt vairāk. Sarunu 

Pašvaldība atgādina, ka līdz 
15.08.2020. ir jāsamaksā kārtējais 
nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sājums (NĪN). Pēc 15.08.2020. ti ks 
veikta nokavējuma naudas aprē-
ķināšana 0,05% apmērā no nesa-
maksātās summas.

Aicinām samaksāt nekustamā 
īpašuma nodokli gan skaidrā naudā 
pašvaldības kasē, gan bezskaidrā 
naudā ar norēķiniem bankā, inter-
netbankā. Droši un ērti  NĪN ir no-
maksāt portālā www.epakalpojumi.
lv un www.latvija.lv. Abos portālos 
pieejami pašvaldības banku konti  
NĪN samaksai, kā arī nodokļa mak-
sātājam automāti ski uzrādās visa 
nepieciešamā informācija maksāju-
ma veikšanai. Portālā www.epakal-
pojumi.lv iespējams veikt nomaksu 
arī par citas fi ziskas vai juridiskas 

personas īpašumiem.
Aicinām visus nekustamā īpašu-

ma nodokļa maksātājus, kas ikdienā 
korespondencei lieto e-pastu, ie-
sniegt pašvaldībai informāciju par e-
pasta adresi! Tas atvieglotu nekus-
tamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojuma nosūtī šanu turpmāk. 
Informāciju par e-pastu var nosūtī t 
nin@dundaga.lv vai iesniegt pašval-
dībai brīvas formas iesniegumu par 
maksāšanas paziņojuma nosūtī ša-
nu e-pastā. To var izdarīt arī portālā 
www.epakalpojumi.lv.

Dundagas novada pašvaldība 
pateicas visiem nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem, kas godprātī -
gi un savlaicīgi veic nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksājumus!

Nekustamā īpašuma nodokļa 
administratore Daiga Muceniece

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. speci�iskā 
atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alter-
natīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvi-
nātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 
9.2.2.3. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegša-
na” 2. uzsaukums, projekta Nr. 9.2.2.3/20/A/005 “Tu vari tāpat kā es”

Šī gada augustā ĢBAC “Brīnumiņš” uzsāk Eiropas sociālā fonda atbalstītā 
projekta “Tu vari tāpat kā es” īstenošanu, projekta Nr. 9.2.2.3/20/A/005, kura mēr-
ķis ir veicināt ilgtspējīgu ĢBAC “Brīnumiņš” Dienas aprūpes centra darbību, no-
drošinot un paplašinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un to pieejamību tuvu 
dzīvesvietai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem piešķirta invaliditāte 
un kuri dzīvo ģimenēs no Talsu novada un Ziemeļkurzemes reģiona. Projekts pa-
redz nodrošināt sa biedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 50 bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, veicinot šo bērnu 
dzīves kvalitātes uzlabošanos, ikdienai nepieciešamo spēju un prasmju attīstību, 
funkcionālo traucējumu mazināšanos un iekļaušanos sabiedrībā, kā arī 24 šo bēr-
nu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuvecākiem. Projekta īstenošanas laikā 18 
mēnešu garumā projekta dalībnieki – gan bērni, gan viņu vecāki – saņems kopumā 
17 sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pie dažādiem speciālistiem. Bērniem tiks 
nodrošināta iespēja saņemt individuālās mūzikas terapijas, fi zioterapijas, ergote-
rapijas, Montessori, vizuāli plastiskās mākslas terapijas, kanisterapijas, psihologa, 
logopēda, audiologopēda, silto smilšu nodarbības, kā arī piedalīties mūzikas un 
dabas vides estētikas grupu nodarbībās, kuru mērķis ir veicināt bērnu socializēša-
nos, kā arī esošo sociālo prasmju nostiprināšanu un jaunu ikdienai nepieciešamo 
prasmju apgūšanu. Projekta dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuvecā-
kiem tiks nodrošinātas individuālās fi zioterapijas nodarbības un psihologa konsul-
tācijas, kā arī tiks nodrošināta iespēja piedalīties vecāku grupu nodarbībās, kuru 
mērķis ir veicināt vecāku socializēšanos, sniegt atbalstu un veikt grupas dalībnieku 
izglītošanu un apmācību, ar mērķi nodrošināt psihoemocionālā līdzsvara saglabā-
šanu, kā arī sekmēt ģimeņu saliedētību un palielināt grupas dalībnieku kapacitāti 
pašaprūpē un bērnu aprūpē, gūstot atelpu no ikdienas pienākumiem un grūtībām.

Projekta rezultātā būs iespējams palielināt ĢBAC “Brīnumiņš” sniegto pakal-
pojumu apjomu, tādējādi mazinot esošās rindas uz pakalpojumu saņemšanu, tur-
klāt projekts dos iespēju paplašināt centra sniegto pakalpojumu klāstu, piesaistot 
jaunus speciālistus.

Līdz šim sociālās rehabilitācijas pakalpojumus centrā bez maksas varēja sa-
ņemt tikai bērni ar funkcionāliem traucējumiem no Talsu novada, bet projekta īs-
tenošanas laikā tiks nodrošināta iespēja bezmaksas sabiedrībā balstītus sociālos 
pakalpojumus saņemt arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem no Ziemeļkurze-
mes reģiona – Dundagas, Mērsraga un Rojas novadiem.

Projekta sadarbības iestāde: Centrālā fi nanšu un līgumu aģentūra.
Projekta īstenošanas laiks: 03.08.2020. – 31.01.2022.
Projekta plānotās kopējās izmaksas un kopējās attiecināmās izmaksas: 

206 750 EUR.

22.AUGUSTĀ  10.00
VĪDALĒ, 

PIE VĪDALES SKOLAS,
SPORTA DIENA

BĒRNIEM UN PIEAUGUŠAJIEM.

No 13.00 piepūšamā pilsētiņa.
                                     Dienas laikā darbosies bufete.

Sarunu festi vāla “Lampa” 
kopā skatī šanās vieta Kolkā

programma un laiki būs apskatāmi 
dundaga.lv un festi valslampa.lv 
mājaslapās.

Kolkas Lībiešu saieta 
nama vadītāja 

Ilze Iesalniece-Brukinga

4. augustā mūsu novadā viesojās piecu Polijas 
žurnālistu grupa, t.sk. no Polijas trešā lielākā tūrisma 
portāla. Vizīte bija Kurzemes tūrisma asociācijas un 
Latvijas Investī ciju un attī  stī bas aģentūras sadarbības 
projekts Latvijas tūrisma mārketi nga nolūkos. Mūsu 
novadā poļu plašsaziņas pārstāvji paviesojās Kolkas 
Lībiešu saieta namā, Kolkasragā un Mazirbes Lībiešu 
tautas namā. Pitragā pie Andra nogaršoja kūpinātas 
butes, tad ar velosipēdiem mēroja ceļu līdz Košraga 

“Pītagiem”, kur bija iespēja fotografēti es kopā ar go-
ti ņu Mellenīti , un noslēgumā Kolkas “Ūšos” mācījās 
gatavot dižraušus un baudīja Dženetas buksti ņbiez-
putru. Žurnālistu grupu pavadīja un par novada tū-
risma iespējām stāstī ja Kolkas Lībiešu saieta nama 
vadītāja Ilze Iesalniece-Brukinga un Alanda Pūliņa no 
Tūrisma informācijas centra. Paldies mūsu tūrisma 
uzņēmējiem par atsaucību!

Tūrisma organizatore Alanda Pūliņa

Polijas žurnālisti  mūsu novadā

Domes priekšsēdētājam Aldim Feltam kreisajā pusē Sāremā pašvaldības mērs Mikk Tuisk.

6. augustā Mazirbē, jūras 
krasta malā mūsu novada domes 
priekšsēdētājs Aldis Felts un iz-
pilddirektora pienākumu izpildī-
tājs Andris Kojro sagaidīja viesus 
no Sāremā pašvaldības. 

Šķiet, ka kaitsērfi ngs Sāremā  
pašvaldībā ir lielā cieņā, jo mērs 
Mikk Tuisk  ar pārējiem viesiem 

ieradās mūsu novadā ti eši šādā,  
neierastā veidā. Neofi ciālās vizītes 
mērķis bija apmeklēt Dundagas 
novada piekrasti  un iepazīti es ar 
vadību. Diemžēl vizīte bija neil-
ga, tās laikā viesi paspēja apskatī t 
vien zvejnieku laivu kapsētu un 
nedaudz aprunāti es ar domes 
priekšsēdētāju. Vizītes ilgumu bū-

ti ski ietekmēja laika apstākļi –  vēja 
ātrums un virziens, jo no tā bija at-
karīga viesu došanās atpakaļceļā.

Šķiroti es, domes priekšsēdē-
tājs vēlēja, lai būtu iespēja ti kti es 
vēlreiz.

Sabiedrisko atti  ecību 
speciāliste 

Linda Pavlovska-Dišlere

Neofi ciālā vizītē Dundagas novada pašvaldībā 
ierodas Sāremā pašvaldības mērs
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Par izstādi tās autore, lī-
biešu valodas skolotāja un 
savas senās tautas gara man-
tas glabātāja un popularizētā-
ja Zoja Sīle raksta:

“XIX. gs. sākumā Irbes 
draudzē par ķesteri uzņēmās 
kalpot Andrejs no Mazirbes Rei-
nu sētas, tā aizsākdams Staltu 
dzimtas ķesteru paaudzes.

 Kārlis Stalte, kam šogad 
9. augustā atzīmējam 150. ju-
bileju, ir Andreja mazmazdēls. 
K. Stalte kļuva par Mazirbes 
ķesteri un ērģelnieku 1905. 
gadā un nokalpoja baznīcai līdz 
1922. gadam, vienlaikus veik-
dams pienākumus arī baznīcas 
valdē. Kā K. Stalte raksta atmi-
ņās, ļaudis viņu dēvējuši kestār 
izānd – ķestera kungs.

Izstādē aplūkojami K. Stal-
tes literāro darbu izdevumu 
paraugi hronoloģiskā secībā. 
Goda vietu tajos ieņem Jaunās 
derības tulkojums, kā arī garīgo 
dziesmu krājums. 

Tā kā K. Stalte bija ieguvis 
klasisku izglītību Rīgas Guber-
ņas ģimnāzijā un zinājis vai-

rākas valodas, viņš tulkojot iz-
mantojis Bībeles tekstu grieķu 
valodā, kā arī tulkojumus igau-
ņu, somu un latviešu valodā.

1931. gadā K. Stalte par 
sevi pieticīgi raksta: “Jūrmalas 
valodā esmu šo to rakstījis.”

Kārlis Stalte miris Vācijā 
1947. gada 12. janvārī.”

Sa ikš piški tēḑ, sīe tīeda,
Īlmas, rāndali, ka ūod.
Jarā kaddõ, pimdõks īedõ – 
Siedā ītõ sa äd tūoḑ!
(“Mazā zvaigzne”. K. Sta lte)

Arī tu kā zvaigzne maza
Savā krastā, jūrmalniek.
Ko tev darīt – izdzist, 
pazust?
To vien ne – tas tev ir liegts!
(Atdz. H. Skuja)

Izstāde ir skatāma baznīcā 
katru dienu.

Biedrības 
“Mazirbes draugu kopa”

valdes locekle 
Lilita Kalnāja

  22. augustā plkst. 16.00 

 
Ieeja bez maksas 

15. jūlijā Mazirbē Līvu tautas namā noti ka ti k-
šanās ar vietējo stāstnieku Gunāru Anševicu. Jau 
trešo reizi bibliotēka rīkoja pasākumu, lai iepazītos 
ar  Gunāra kārtējo jauno devumu lasītājiem. Šoreiz 
autors iepazīsti nāja ar divām jaunākajām grāmatām 
“Tas dullais laiks” un “Pārdomu virpulī”. Apmeklētāji 
varēja uzzināt, cik laikieti lpīgs ir grāmatu tapšanas 
process. Daudzu gadu garumā tapuši rokrakstā pie-
rakstī ti  atmiņu stāsti  parastajās kladēs. Tagad liela 
pacietī ba un, protams, arī laiks vajadzīgs, lai to visu 
vēlreiz pārlasītu, atlasītu publikācijai domāto un no-
dotu tālāk profesionāļu rokās, kas izveido grāmatu. 
Autors neslēpa gandarījumu un prieku par to, ka par 
paša sakrātajiem līdzekļiem izdotās grāmatas lasītāji 
gaida un lasa. Drīzumā varam sagaidīt vēl vienu Gu-
nāra grāmatu.

Pasākuma otrajā daļā viesojās aktī vo dāmu kopa 
no Kolkas ar humoristi sku, teatralizētu uzvedumu 
“Ziņu dienests strādā”. Priecājāmies par ti ešām ta-
lantī gajām Kolkas aktrisēm un izraudzīto aktuālo uz-
veduma tēmu.

Mazirbes bibliotēkas vadītāja
Sniedze Švāģere

Kā jau ierasts, septembra 
pirmajā sestdienā Kubalu skolā 
būs atkalsati kšanās.

Gaidīsim jūs 5.septembrī, 
plkst. 12.00 Kubalu skolā mu-
zejā.

Dalīsimiem atmiņu stāstos, 
sati ksim sen neredzētus skolas 
biedrus.

Uz ti kšanos Kubalu skolā 
muzejā!

Sīkāka informācija ti ks ievie-
tota mājaslapā kubalmuz.lv.

Kubalu skolas muzeja 
vadītājs 

Mārcis Tālbergs

Vīdalē (pie skolas) klausītājus iepriecinās 
“Zaļā galma kapelas” muzikanti. 

Tikšanās ar stāstnieku Gunāru Anševicu

FOTO AUTORS - SNIEDZE ŠVĀĢERE

Biedrība “Mazirbes draugu kopa”, 
atzīmējot dižā mazirbnieka jubileju, 

ir sagatavojusi izstādi. 
Tā ir apskatāma Mazirbes baznīcā

SALIDOJUMS 
KUBALU SKOLĀ  

MUZEJĀ.
MĪĻIE DINSBERGA 

SKOLAS 
ABSOLVENTI!


