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DUNDAGAS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVS  IZDEVUMS

DUNDADZNIEKS

Ik gadu, Latvijas svētku 
laikā esam apzinājuši un go-
dinājuši cilvēkus, kuri ar savu 
veikumu, sasniegumiem un 
aizrautī bu vairojuši mūsu 
dzīves labklājību, nesavtī gi 
rūpējušies par līdzcilvēkiem, 
popularizējuši, veicinājuši 
novada atpazīstamību un iz-
augsmi. Arī 2020. gadā mēs 
paši esam saskatī juši un iz-
raudzījušies cilvēkus, kuru 
vārdi ti ks ierakstī ti  Dundagas 
novada vēstures lappusītē.   

Sirdīs godināsim, lepo-
simies un būsim kopā ar vi-
ņiem!

Latvijas svētkos godinām novadniekus

   delna no kuras
 knābā putni
   galds tas pie kura
              cilvēki sēd
    logs tas pa kuru
  bērni raugās
    tas viss varētu būt karogs
             es varētu būt nesējs

                   bet tā ir dzimtene
                   viens pats
          es nespēju pacelt
                                      redzu
          ļaudis, ļaudis, ļaudis

                            paldies
     es ti em saucu
     ka jūs nesat 
              paldies
                         viņi veras manī
                  rausta plecus
                          viņi dara
            savu darbu              

                  (J. Marcinkevičs)

Dundadzniece Aina Marga-
rēta Pūliņa 2020. gadā ir viena 
no BeActi ve Eiropas Sporta ne-
dēļas vēstnesēm, jo akcijas de-
vīze “Piecelies un piecel citus!” 
visus deviņdesmit mūža gadus 
bijusi viņas dzīves pozīcija.

Gandrīz 15 gadus pēc darba 
gaitām Ventspilī Aina Margarēta 
atgriezusies Dundagā un piepil-
da savu ikdienu ar aktī vu dzīves-
veidu, iedvesmojot citus. Vairā-
kus gadus strādājusi par vides 
gidi, vadot ekskursijas grupām 
pa Dundagas novadu, tagadējo 
Slīteres dabas parku. 

(Nobeigums 4., 5. lpp.)

Aina Margarēta Pūliņa apbalvota ar 
Dundagas novada pašvaldības Goda rakstu
Par nozīmīgu un ilgstošu devumu Dundagas novada iedzīvotājiem, 
popularizējot novada tēlu
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DOMES ZIŅAS

Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti  pieejami 

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Komiteju un domes sēdes 
12.11.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde.
12.11. plkst. 13.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde.
19.11. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde.
26.11. plkst. 10.00  Domes sēde.

NOVEMBRĪ

22. oktobra domes sēdē 
pieņemti e lēmumi

v Nolēma atļaut uzsākt SIA 
“Dundagas veselības centrs” 1. stā-
va gaiteņa remonta īstenošanai ne-
pieciešamo procedūru.

v Nolēma neizmantot paš-
valdības ti esības veikt nekustamā 
īpašuma “Nevejas skola”-5 novēr-
tēšanu un izsoles rīkošanu un neap-
maksāt sprieduma izpildes izdevu-
mus 677,60 EUR.

v Nolēma ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē EJZF projekta “Pastā-
vīgās ekspozīcijas izveide Kolkas 
Lībiešu saieta namā” īstenošanai 
prognozētā apmērā līdz 60 425 
EUR. 

v  Nolēma piešķirt 6541 EUR 
bez PVN granulu apkures katla ierī-
košanai un siltā ūdens padeves no-
drošināšanai nekustamā īpašumā 
“Dakterlejas iela 3”- 4.   

v Nolēma piešķirt  1126,80 
EUR paceļamu garāžas durvju ierī-
košanai Talsu ielā 18. 

v  Nolēma piešķirt papildu 3650 
EUR tualetes un dušas telpu remon-
ti em pils katlumājā Pils ielā 14.

v   Nolēma, veicot cenu aptau-
ju, organizēt rotaļlaukumu elemen-
tu iegādi un uzstādīšanu PII “Kur-
zemīte” teritorijā līdz  6595 EUR 
(iekaitot PVN).

v    Nolēma piešķirt 5579,83 EUR 
Dundagas pils mēbeļu sistēmas, aiz-
karu  izgatavošanai un uzstādīšanai.

 v   Nolēma apsti prināt saistošos 
noteikumus Nr.10 “Par Dundagas 
novada pašvaldības 2020. gada bu-
džeta grozījumiem”.

v    Nolēma piešķirt 933,33 EUR 
autoratlīdzības līguma saistī bu izpil-
dei Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolas profesionālās ievirzes izglī-
tī bas programmas "Dejas pamati " 
izglītojamo deju priekšnesumu sti -
lista un vizāžista pakalpojumiem, 
video uzņemšanai un montāžai 
Latvijas profesionālās ievirzes izglī-
tī bas iestāžu dejas jomas audzēkņu 
valsts konkursā.

 v   Nolēma piešķirt papildus 
1777  EUR pasākumam “Mūsdienu 
Barona ceļš”. 

v    Nolēma nodot atsavināšanai 
nekustamo īpašumu “Filmaņi” un 
slēgt pirkuma līgumu par 11 191,17 
EUR.

v   Nolēma att ālināto mā-
cību laikā nodrošināt ar 
siltām pusdienām Dundagas 
novada izglītības iestāžu 7.–12. 
klašu skolēnus no trūcīgām, 
maznodrošinātām un daudzbērnu 
ģimenēm, un attālinātā mācību 
procesa gadījumā arī citām klašu 

grupām, pusdienas nodrošināt arī 
visiem 1.–6. klašu skolēniem.

v    Nolēma piešķirt līdz 1500 
EUR būvprojekta pašvaldības auto-
ceļa “Tautas nams–Jūrskola–Zem-
bahi” izstrādei. 

v    Nolēma atcelt 2020. gada 
24. septembra domes lēmumu 
Nr.194 “Par fi nansējuma piešķirša-
nu biedrības “Kolkas makšķernieku 
klubs” projektam “Koka takas atjau-
nošana un barjeras uzstādīšana pie 
Zēņu dīķa Kolkā””.

v    Nolēma piedalīti es Talsu no-
vada Attī  stī bas programmas 2021.–
2027. gadam izstrādē, Ilgtspējīgas 
attī  stī bas stratēģijas 2021.–2030. 
gadam izstrādē, Talsu novada paš-
valdības administratī vās struktūras 
projekta izstrādē un pilnvaroja do-
mes priekšsēdētāju noslēgt sadar-
bības līgumu starp Talsu, Dundagas, 
Rojas un Mērsraga novada domēm 
Talsu novada teritorijas attī  stī bas 
plānošanas dokumentu izstrādei.

v    Nolēma noteikt bezatlīdzības 
lietošanu Dundagas pils lielajai zālei 
bezmaksas semināra organizēšanai 
27. novembrī un noteica, ka mainot 
semināra datumu, nosacījumi pa-
liek spēkā. 

v    Nolēma anulēt ziņas par vie-
nas personas deklarētās dzīvesvie-
tas adresi.

v    Nolēma divas personas reģis-
trēt palīdzības sniegšanas reģistrā 
“Pašvaldībai piederošās vai tās no-
mātās dzīvojamās telpas izīrēšanas 
reģistrs”.

v    Saskaņoja domes priekš-
sēdētāja Alda Felta rīkojumu “Par 
papildu darba veikšanu uz laiku” 
un ar 01.10.2020. apsti prināja par 
izpilddirektora pienākumu izpildī-
tāju Saimnieciskā dienesta vadītāju 
Andri Kojro. Atļāva Andrim Kojro 
savienot pašvaldības izpilddirekto-
ra pienākuma izpildītāja amatu ar 
Saimnieciskā dienesta vadītāja un 
pašvaldības Iepirkumu komisijas 
priekšsēdētāja vietnieka amatu.

v    Nolēma veikt grozījumus pa-
stāvīgo komiteju sastāvā, izslēdzot 
no Sociālo, izglītī bas un kultūras jau-
tājumu komitejas sastāva un ievēlot 
Attī  stī bas un plānošanas komitejas 
sastāvā Madaru Burnevicu un ievē-
lot Sociālo, izglītī bas un kultūras jau-
tājumu komitejas sastāvā Unu Silu.

Protokolu pārskatī ja 
sabiedrisko atti  ecību speciāliste

Linda Pavlovska-Dišlere

Saskaņā ar likuma “Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” 9. panta 
1. daļu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju pienākums ir pašiem sav-
laicīgi interesēti es par nodokļa ap-
mēru un to, vai nodoklis ir nomak-
sāts pilnā apmērā. Šī paša likuma 
9. panta 2. daļa norāda, ka “no-
teiktajā laikā nenomaksāto nodokli, 
soda naudu vai nokavējuma naudu 
saskaņā ar pašvaldības lēmumu 
piedzen bezstrīda kārtī bā atbilstoši 
likumam “Par nodokļiem un node-
vām” un “Administratī vā procesa 
likumā” noteiktajai administratīvā 
akta piespiedu izpildes kārtībai”.

 Savukārt likuma “Par nodok-
ļiem un nodevām” 26. panta 6.1 
punkts nosaka, ka nokavēto nodok-
ļu maksājumu piedziņu, izņemot 
muitas nodokli un citus līdzvērtī gus 
maksājumus, neuzsāk, ja piedzena-
mā parāda kopsumma nav lielāka 
par 15 eiro. 

Aicinām būt atbildīgiem, mak-
sāt nekustamā īpašuma nodokli 
savlaicīgi, neveidot parādu un no-
kavējuma naudu, jo par termiņos 
nenomaksāto nekustamā īpašuma 
nodokli ti ek aprēķināta nokavējuma 
nauda – 0,05% no laikā nenomak-
sātā pamatparāda par katru noka-
vēto dienu! Daudziem nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem ir 

izveidojies parāds, jo 2020. gada 
sākumā pašvaldība sakarā ar ārkār-
tējās situācijas izsludināšanu valstī  
pārcēla pirmā un otrā nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas termiņu 
uz 30.06.2020., tādējādi piešķirot 
nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātājiem “nodokļa brīvdienas”, kas 
daļēji izmainīja ieradumus maksāt 
gada sākumā.

Par nekustamā īpašuma nodok-
ļa parādu pašvaldība nosūta gan 
elektroniskus, gan izdrukātus atgā-
dinājumus ar aicinājumu samaksāt 
maksājumu norādītajā termiņā, 
vienlaicīgi informējot par tālāko 
procesu, ja parāds neti ek nomak-
sāts. Patlaban pašvaldība aktī vi strā-
dā ar senākiem parādiem. Diemžēl 
zvērināti em ti esu izpildītājiem pie-
dziņai ir nodotas 7 lietas. Visās lietās 
parādi ir vecāki par 3 gadiem. Par šī 
gada parādiem nav uzsāktas piedzi-
ņas, bet par ti em atgādinām gan te-
lefoniski, gan e-pastā, gan pa pastu, 
gan arī reizēm apmeklējot maksātā-
jus personīgi. Tiem nodokļu maksā-
tājiem, kuriem ir kavēti  iepriekšējo 
periodu maksājumi, lūgums pirms 
maksājuma veikšanas precizēt no-
kavējuma naudu maksāšanas brīdī.

Aicinām samaksāt nekustamā 
īpašuma nodokli portālos:  

www.epakalpojumi.lv un www.

latvija.lv, veicot pārskaitī jumus uz 
maksāšanas paziņojumā norādīta-
jiem norēķinu konti em vai skaidrā 
naudā pašvaldības kasē. Veicot mak-
sājumus caur internetbanku, mak-
sājuma mērķī lūdzam norādīt infor-
māciju par nodokļa maksātāju vai 
īpašuma adresi, vai kadastra numu-
ru, par kuru maksājat. Internetban-
kā maksājot, ir svarīgi pārliecināti es, 
vai pārskaitī jums adresēts pašval-
dībai, kas izsūtī jusi paziņojumu par 
nodokļa nomaksu. Pārskaitī jums 
veicams uz kādu no ti em pašvaldī-
bas konti em, kas norādīti  sagatavo-
tajā maksāšanas paziņojumā. 

Maksātājus, kas lieto e-pastu, 
lūdzam pašvaldībai paziņot savu e-
pasta adresi. Tas būti ski atvieglos 
korespondences nosūtī šanu jaunā 
taksācijas gada sākumā! Ir iespē-
jams pieteikti es arī atgādinājumu 
saņemšanai īsziņas veidā uz mobilo 
tālruni (SMS).

Atgādinām, ka 16. novembris ir 
šī gada pēdējais maksājuma termiņš 
nekustamā īpašuma nodoklim!

Dundagas novada pašvaldība 
pateicas visiem, kas godprātī gi un 
laikus nomaksā nekustamā īpašuma 
nodokli.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
administratore

Daiga Muceniece

Svētku pabalsts politi ski represētai personai Dundagas novadā

Publiskās vietās lietosim sejas maskas!

Atgādinām, ka, sākot ar 20. novembri, par mutes un deguna aizsega nelietošanu sabiedriskās 
vietās �iziskai personai varēs piemērot brīdinājumu vai naudas sodu no 10 līdz 50 eiro. Sodu 
par mutes un deguna aizsega nelietošanu varēs piemērot Valsts policija un pašvaldību policijas.

Sakarā ar Dundagas novada 
pašvaldības 2020. gada 9. oktobra 
rīkojumu Nr. DD-4-2.3/20/96 “Par 
ierobežojošiem pasākumiem ar 
mērķi ierobežot koronavīrusa Co-
vid-19 izplatī bu Dundagas novadā” 
ir noteikts nodrošināt bezskaidras 
naudas pārskaitī jumus, līdz maksi-
mumam samazinot skaidras nau-
das darījumus pašvaldības kasēs. 
Tādēļ pabalsta saņēmējus lūdzam 

sazināti es ar Sociālā dienesta 
darbiniecēm Ilzi Brūnu pa tālruni 
26621315, Inetu Mauriņu pa 
tālruni 2661866 vai Dinu Ludeviku 
pa tālruni 26673376, lai norādītu 
bankas konta numuru pabalsta 
ieskaitī šanai kontā. Tiem, kuri ne-
būs iesnieguši un kuriem bankas 
kontu nav, pabalstu piegādās mā-
jās 24. un 26. novembrī.

Pamatojoti es uz Dundagas 

pašvaldības 2014. gada 24. februā-
ra saistošajiem noteikumiem Nr.3 
“Par speciālajiem pabalsti em”, 
Dundagas novadā deklarētās po-
liti ski represētās personas var sa-
ņemt svētku pabalstu. Pabalsta 
apmērs politi ski represētai perso-
nai Dundagas novadā ir 30 eiro.

Priecīgus v alsts svētkus!
Sociālā dienesta vadītājas p.i 

Ineta Mauriņa

Jau klāt ceturtais nodokļa samaksas termiņš!
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Pabeigta grants ceļa “Mazās darbnīcas–
Būdeni” pārbūve 3,3 km garumā 

Par Dundagas novada teritorijas 

Īstenots projekts “Kļavu vainagu sakopšana”

plānojumu
2020. gada 28. maijā Dun-

dagas novada domes sēdē ar 
lēmumu “Par Dundagas novada 
teritorijas plānojuma 1.0 
redakcijas un Vides pārskata 
projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinuma 
saņemšanai” (protokola Nr.8, 
lēmuma Nr.116., 19.p.) Dunda-
gas novada teritorijas plāno-
juma 1. redakcija ti ka nodota 
publiskajai apspriešanai. Publis-
kā apspriešana noti ka  30 dienas 
– no 10. jūlija līdz 10. augustam. 
Šajā laikā publiskās apspriešanas 
sanāksmes noti ka gan Dundagā, 
gan Kolkā.

Ar teritorijas plānojuma un 
vides pārskata redakcijas mate-
riāliem varēja  iepazīti es interne-
ta vietnēs htt ps://geolatvija.lv un 
www.dundaga.lv, kā arī klāti enē 
Dundagas novada pašvaldības 
telpās. Papildus tam viedokļus un 
priekšlikumus varēja izteikt elek-
troniski vietnē htt ps://geolatvija.
lv/geo/tapis#document_16549 
un raksti ski priekšlikumi ti ka pie-
ņemti  pa pastu. 

Publiskās apspriešanas laikā 
ti ka saņemti  personu iesniegumi 
ar priekšlikumiem teritorijas plā-
nojuma pirmās redakcijas piln-
veidošanai, bet 13 priekšlikumi 
bija izteikti  teritorijas attī  stī bas 
plānošanas informācijas sistēmā. 
Lielākoti es iedzīvotāju iesniegu-
mos bija pausta neapmierinātī ba 
ar krasta kāpas aizsargjoslas att ē-
lošanu. 

Krasta kāpu aizsargjosla ir no-
teikta atbilstoši normatī viem ak-
ti em, taču precīzu pieeju ti e ne-
paredz, tāpēc aizsargjosla dažādi 
ir ti kusi att ēlota nu jau sešās teri-
torijas plānojuma redakcijās. Lai 
situāciju atrisinātu, pašvaldība 
rosināja klāti enes ti kšanos Lat-
vijas Pašvaldību savienībā (LPS), 
kur jautājums ti ka skatī ts Latvijas 
Piekrastes pašvaldību apvienības 
(LPPA) valdes sēdē 6. oktobrī. 

Sēdē piedalījās LPPA val-
des priekšsēdētājs un vairāki 
piekrastes pašvaldību vadītāji. 
No Dundagas novada pašvaldī-
bas sanāksmē piedalījās domes 
priekšsēdētājs Aldis Felts un At-
tī stī bas un plānošanas nodaļas 
vadītāja Maruta Blūma. 

LPPA valdes sēdē ti ka izska-
tī ts Dundagas novada pašvaldī-
bas virzītais jautājums par krasta 
kāpu aizsargjoslas noteikšanu, 
jo pašvaldības teritorijas plā-
nošanas process turpinās no 
2016. gada, un galvenais brem-
zējošais faktors ir krasta kāpu aiz-
sargjoslas att ēlošana. Tas pašval-
dībai ir radījis lielu administratī vu 
slogu un resursu nelietderīgu pa-
tēriņu, tāpēc aicinājām ministri-
ju pildīt deleģēto vadošās valsts 
pārvaldes iestādes uzdevumu 
teritorijas attī  stī bas plānošanas 
un dabas aizsardzības jomā un 
nodrošināt teritorijas attī  stī bas 
plānošanas metodisko vadību. 
Jautājuma izskatī šanā no Vides 
aizsardzības un reģionālās attī  s-
tī bas ministrijas (VARAM) pie-
dalījās Telpiskās plānošanas un 
zemes pārvaldības departamen-
ta pārstāvji un Dabas aizsardzī-
bas departamenta pārstāvji. No 
Vides pārraudzības valsts biroja 
sanāksmē piedalījās ietekmes uz 
vidi novērtējuma daļas vadītāja. 
Sanāksmē jautājumu palīdzēja 
virzīt LPS padomniece vides aiz-
sardzības jautājumos un LPS pa-
domniece reģionālās attī  stī bas 
jautājumos. 

2020. gada 26. oktobrī Dun-
dagas novada pašvaldība saņē-
ma atbildes vēstuli no VARAM. 
Vēstulē noteikts, ka “Aizsargjos-
lu likums” pieļauj krasta kāpu 
aizsargjoslas sašaurināšanu no 
300 metriem līdz 150 metriem, 
īpaši aizsargājamo biotopu 
atrašanās ir obligāti izvērtējama 
un iekļaujama krasta kāpu 
aizsargjoslā ne mazāk kā 300 m 
platā joslā. VARAM uzsvērusi, 
ka likums nenosaka maksimālo 

PROJEKTI

Šī gada augustā Kolkas 
luterāņu draudze ar projektu 
“Kļavu vainagu sakopšana” pie-
dalījās Dundagas novada paš-
valdības izsludinātajā projektu 
konkursā “Atbalsts vietējo ini-
ciatī vu projekti em”. Kolkas lute-
rāņu baznīcai blakus atrodas pa-
gasta ceļš ar kļavu aleju, šo koku 
zari noēnoja baznīcas ziemeļu 
daļu. Radās nepieciešamība tos 
apzāģēt, lai ilgtermiņā novērstu 
baznīcas jumta un konstrukciju 
bojāšanos. Draudzes rīcībā nav 
atbilstoša aprīkojuma un pras-
mes šos zarus apzāģēt, tāpēc bija 
jāvēršas pie serti fi cēta arborista. 

Dundagas novada dome no-
lēma atbalstī t mūsu projektu un 
tā īstenošanai piešķīra visu ne-
pieciešamo fi nansējumu 675,18 
eiro apmērā. Projekts ti ka īste-
nots vienas dienas laikā, un koku 
zari, kas sniedzās uz baznīcas 
jumtu, ti ka nozāģēti . Tās pašas 

nedēļas sestdienā draudze sa-
rīkoja talku un sakopa kritušos 
zarus un lapas. Lai baznīca arī 
turpmāk varētu priecēt novada 
cilvēkus un viesus.

Luterāņu draudzes 
priekšsēdētājs

Kārlis Rutkis

Īstenots Dundagas novada 
pašvaldības projekts “Pašval-
dības autoceļa “Mazās darbnī-
cas–Būdeni” posma no 0,00 līdz 
3,3 km pārbūve Dundagas pa-
gastā, Dundagas novadā” Nr.19-
08-A00702-000027. Projekts īs-
tenots Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attī  stī bai (ELFLA) Lat-
vijas Lauku attī  stī bas programmas 
2014.–2020. gadam pasākumā 
 “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”. 

Šis ceļa posms ir nozīmīgs 
daudziem lauksaimniecības 
uzņēmumiem, veicot ikdienas 
darbību, un ik gadu šī noslodze 
pieaug, ko pamatā nodrošina 

lauksaimniecības tehnikas vienību 
skaita pieaugums. 

Īstenojot projektu, 3,3 km 
garā ceļa posmā noņemts 
apaugums, izbūvētas caurtekas, 
izrakti un iztīrīti grāvji, veikta 
esošās brauktuves profilēšana 
atbilstoši vertikālajām atzīmēm un 
šķērsprofilu elementiem, izbūvēta 
ceļa konstruktīvā kārta un segums, 
nostiprinātas nogāzes un teknes, 
kā arī labiekārtota teritorija. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
267 616,57 EUR, t.sk. publiskais 
fi nansējums 235 344,37 EUR ap-
mērā.

Attī  stī bas un plānošanas nodaļas 
projektu vadītāja Diāna Kristi ņa

Informāciju sagatavoja Iepirkumu komisijas locekle Inga Ralle.

Procedūras veids Identifi kācijas 
numurs

Līguma priekšmets Piedāvājuma 
iesniegšanas termiņš

Uzvarētājs, izmaksas bez PVN

Cenu aptauja DNPz 2020/38 Telpu pārbūve Mazirbes bibliotēkas vajadzībām saskaņā ar 
arhitektes E. Freimanes izstrādāto un Dundagas novada būvval-
dē apstiprināto apliecinājuma karti un darbu apjomiem

14.10.2020. SIA “Elerts”,reģistrācijas Nr.441203066754,
14 780,89 EUR

Publiskais iepirkums DNP 2020/15 Transporta pakalpojumi Dundagas novada pašvaldības autoceļu 
infrastruktūras uzturēšanai

28.10.2020. IK “Jūrmalnieki AI”,reģistrācijas Nr.41201005562, transpor-
ta pakalpojumi ar pašizgāzēja automašīnu 0,90 EUR/km; 
smilts, grants izlīdzināšana 20,00 EUR/km; greiderēšana 
Kolkas pagastā 30,00 EUR/km;

Cenu aptauja DNPz 2020/39 Kabineta  remonts  Dundagas vidusskolā Talsu ielā 18, Dundagā 05.11.2020. SIA “Elerts”, reģistrācijas Nr.441203066754, 6269,26 EUR
Cenu aptauja DNPz 2020/40 Pirmā stāva gaiteņa remonts Pils ielā 6 (Dundagas veselības 

centrs), Dundagā
05.11.2020. SIA “Elerts”, reģistrācijas Nr.441203066754, 4610,34 EUR

krasta kāpu aizsargjoslas pla-
tumu, tā noteikšana ir vietējās 
pašvaldības kompetencē. Līdz ar 
to, ietverot īpaši aizsargājamos 
biotopus un ņemot vērā vēsturis-
ko apdzīvojuma struktūru, krasta 
kāpu aizsargjoslas platums ciemā 
var būt arī 300 un vairāk metru. 

Ministrija savā vēstulē norā-
dījusi, ka šobrīd Eiropas Savie-
nības Kohēzijas fonda projekta 
“Priekšnosacījumu izveide la-
bākai bioloģiskās daudzveidī-
bas saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā” ietvaros 
ti ek veikta dabas vērtī bu inven-
tarizācija jeb Eiropas Savienības 
nozīmes biotopu kartēšana, lai 
apzinātu dabisko dzīvotņu jeb 
biotopu sastopamību, izvietoju-
mu un kvalitāti  visā valsts terito-
rijā. Biotopu apzināšana noti ek 
pēc ministrijas apsti prinātas un 
Zemkopības ministrijas saskaņo-
tas “ES nozīmes biotopu izplatī -
bas un kvalitātes apzināšanas un 
darbu organizācijas metodikas”. 
Līdz ar to ministrijas ieskatā bio-
topu kartēšanas rezultātā iegūtā 
informācija par biotopu izplatī bu 
ir jaunākā pieejamā informācija, 
kura izmantojama, nosakot kras-
ta kāpu aizsargjoslas platumu 
ciemu teritorijās.

Dundagas novada pašvaldī-
ba, ņemot vērā VARAM vēstu-
lē norādīto, turpinās teritorijas 
plānojuma izstrādi. Esam piepra-
sījuši aktuālos datus no Dabas 
aizsardzības pārvaldes par īpaši 
aizsargājamo biotopu esamību 
piekrastē, un, balstoti es uz snieg-
to informāciju, atbilstoši VARAM 
noteiktajai metodikai ti ks att ēlo-
ta krasta kāpu aizsargjosla Balti -
jas jūras un Rīgas jūras līča pie-
krastē. 

Pateicamies visiem, kuri ie-
saistī jās teritorijas plānošanā,  un 
aicinām sekot līdzi teritorijas plā-
nošanas procesam arī turpmāk! 

Attī  stī bas un plānošanas 
nodaļas vadītāja 

Maruta Blūma

PUBLISKI IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI UN CENU APTAUJAS 
NO 2020. GADA 14. OKTOBRA LĪDZ 5. NOVEMBRIM

Publiskais iepirkums DNP 2020/13 Kolkas Lībiešu saieta nama pastāvīgās ekspozīcijas dizaina 
projekta izstrāde un tā īstenošana

05.11.2020. SIA “Expo Alliance”,reģistrācijas Nr.40103309617, 
un SIA “Haritas”, reģistrācijas Nr.40103143174, 
45 557,00 EUR

Publiskais iepirkums DNP 2020/14 Jauna mikroautobusa noma operatīvajā līzingā uz 5 gadiem 16.10.2020. SIA “Transporent”, reģistrācijas Nr.40003722171,
17 362,20 EUR
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Ilmārs Gleglu apbalvots ar Dundagas novada pašvaldības Atzinības rakstu

Munda Egle apbalvota ar 
Dundagas novada pašvaldības 
Atzinības rakstu 
Par nozīmīgu devumu medicīnas aprūpes jomā 
Dundagas novada iedzīvotājiem

Ģimenes ārstes 
prakses medmāsa 
Munda Egle jau 38 ga-
dus nesavtī gi, ar lielu 
atbildības izjūtu veic 
savu darbu, rūpējo-
ti es par mūsu novada 
iedzīvotāju veselību. 
Munda vienmēr ir 
laipna, nosvērta, iejū-
tī ga un ļoti  saprotoša. 
Pie māsiņas pēc palī-
dzības un padoma vai 
problēmas risinājuma 
var vērsti es jebkurā 
laikā un situācijā – ne-
kad neatt eiks. Māka 
uzklausīt pacientus, 
nomierināt, pateikt 
vajadzīgos vārdus, kā 

arī sniegt atbalstu grūtākos dzīves brīžos ir veicinājusi pacientu 
uzti cību un augsto darba novērtējumu. 

Inga Leistmane apbalvota ar 
Dundagas novada pašvaldības 
Atzinības rakstu 
Par nozīmīgu devumu izglītī bas jomā, līdzdarbojoti es 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē

Inga Leistmane Dunda-
gas vidusskolā strādā par 
bibliotekāri un informāti -
kas skolotāju, kā arī koor-
dinē zinātniski pētniecisko 
darbu. Skolotājas prasmī-
gais darbs, konsultējot 
pedagogus un skolēnus zi-
nātniskās pētniecības dar-
bībā, nodrošina skolēniem 
augstus sasniegumus zi-
nātniskās pētniecības dar-
bu konferencē Kurzemes 
reģionā un valsts mērogā. 
2019./2020. mācību gadā 
skolēni ieguvuši 2. un 3. pa-
kāpes diplomus reģiona lī-
menī un 3. pakāpes – valsts 
mērogā, 2018./2019. mā-
cību gadā – 3. pakāpes diplomus reģionā un atzinību valstī . Darba pie-
nākumus veic profesionāli, apzinīgi un atbildīgi, izrādot iniciatī vu. Piemīt 
spēja veidot un uzturēt pozitī vas atti  ecības ar skolēniem, vecākiem, sko-
lotājiem un citi em darbiniekiem. Sirsnīga, atsaucīga un atbalstoša kolēģe. 
Šoruden skolotāja svinēja 30 darba gadu jubileju Dundagas vidusskolā.

Inese Freimute Dundagas 
vidusskolā veic pedagoģisko 
darbu kā latviešu valodas un 
literatūras skolotāja pamat-
izglītī bas un vidējās izglītī bas 
pakāpē, kā arī administratī vo 
darbu kā direktora vietniece 
izglītī bas jomā, nodrošinot 
valsts izglītī bas standarta un 
izglītī bas programmu īste-
nošanu atbilstoši normatī vo 
aktu prasībām. Strādājot pe-
dagoģisko darbu, skolotāja 
veicinājusi izglītojamo valodas 
pratī bu, kas apliecināta ar la-
biem sasniegumiem izglītī bas 
pakāpju noslēguma valsts 
pārbaudījumos, kā arī augstu 
novērtēta mācību priekšme-
tu visu mērogu olimpiādēs, 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs 
Kurzemes reģionā un valsts mērogā. Ineses veik-
tais administratī vais darbs saistī ts arī ar vispārējās 
izglītī bas satura reformu valstī, kas nosaka paaugsti -
nātu darba intensitāti , veicot pedagogu izglītojošo 
darbu un pārorganizējot pedagoģisko darbu skolā. 

Paralēli tam ļoti  būti sks ir 
viņas devums Dundagas 
vidusskolas sagatavošanai 
skolā īstenoto izglītī bas 
programmu akreditācijai, 
kas noti ka 2020. gada pa-
vasarī.

Līdz ar profesionāla-
jām akti vitātēm skolotāja 
pastāvīgi veicinājusi savas 
profesionālās kvalifi kā-
cijas pilnveidi, iegūstot 
mācīšanās konsultanta 
eksperta kvalifi kāciju un 
sniedzot kvalifi cētu atbal-
stu arī citu izglītī bas iestā-
žu pedagogiem, kā arī pie-
ņemot Izglītī bas kvalitātes 
valsts dienesta piedāvāju-
mu būt par eksperti  vispā-

rējās vidējās izglītī bas iestāžu akreditācijā.
Ineses devums Dundagas vidusskolas īstenotās 

izglītī bas kvalitātes nodrošināšanā un līdzdalība 
valsts izglītī bas sistēmas kvalitātes pilnveidošanā 
sekmē Dundagas vidusskolas un Dundagas novada 
pozitī vu vērtējumu plašā mērogā. 

Ints Šermukšnis apbalvots ar Dundagas novada 
pašvaldības Atzinības rakstu 
Par nozīmīgu saimniecisko darbību Dundagas novada mazajos ciemos Ilze Šteine apbalvota ar 

Dundagas novada pašvaldības 
Pateicības rakstu
Par nozīmīgu devumu Dundagas novada tēla po-
pularizēšanā, līdzdarbojoti es Mājas kafejnīcu dienu 
un citu tūrisma pasākumu organizēšanā un norises 
nodrošināšanā 2019. gadā

Ilze Šteine aktī vi līdzdarbojās 
Dundagas novadā 2019. gada 1. 
un 2. jūnijā organizētajās Mājas 
kafejnīcu dienās, kas noritēja ar 
izciliem panākumiem un rekord-
lielu apmeklētāju skaitu, tādējā-
di veicinot novada pozitī vo tēlu 
un atpazīstamību. 

Sadarbībā ar novada tūrisma 
uzņēmējiem un mājamatnie-
kiem aktī vi piedalījusies dažādu 
pasākumu norisēs. Brīvprātī gi 
uzņemoti es atbildīgus pienāku-
mus, ar savām idejām un izdo-
mu devusi savu artavu novada 
pasākumu organizēšanā. Viņas 
veikums ir rūpīgs, radīts ar prie-
ku un lielu atbildības iz jūtu.

(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Latvijā viņu daudzi atpazīst 

kā Dundagas pils gidi – erudī-
tu, zinošu, enerģisku, smaidīgu. 
Stāstī jums ir piepildīts ar dau-
dziem interesanti em vēsturis-
kiem noti kumiem, tos akcentējot 
un iekrāsojot ar humora devu. 
Katrs stāstī jums ir piesāti nāts ar 
lokālpatrioti smu. Aina mēdza 
sagaidīt tūristus pēc pils darba 
laika vakara stundās, lai ikviens 
justos gaidīts, varētu iepazīt šo 
Ziemeļkurzemes kultūras manto-
juma pērli. Aina Margarēta prot 
ieinteresēt gan gados jaunāku, 
gan seniora vecuma auditoriju. 
Katrs saņem īpašo atti  eksmi un 
uzmanību. Aina pati  vienmēr 
pauž atziņu, ka tūristi  ir brīnišķīgi 
cilvēki. Ar šo atziņu viņa iedves-
mo arī pārējos kolēģus novērtēt 
Dundagas viesus. Ainas personī-
ba ir novērtēta no apmeklētāju 
puses. Viesi īpaši mēdza pieteikt 
ti eši viņas vadītās ekskursijas, 
bet pēc ekskursijām tās vēl ilgi 
atceras un piemin. 2017. gadā 
Latvijas Piļu un muižu asociācijas 
rīkotajā akcijā “Apceļo Latvijas 
pilis un muižas” apmeklētāji Ainu 
Margarētu atzinuši par labāko 
stāstnieci starp Latvijas piļu un 
muižu gidiem.

2004. gadā pirmo reizi ti ka 
organizēta “Barona taka Tar-
tu – Dundaga”. Aina Margarēta 
ir viena no šīs akti vitātes idejas 
autorēm. “Barona taka” Vitas 
Jaunzemes vadībā turpinājās 10 
gadus pēc kārtas.

Ainas Margarētas darboša-
nās ir vērsta uz aktī va dzīvesveida 
popularizēšanu, Dundagas no-
vada vārda daudzināšanu plašā 
auditorijā. Šajā gadā piedalījusies 
arī “Gaismas ceļā”, kas ir skrējiens 
apkārt Latvijai visas robežas garu-
mā. Projekta nosaukums “1836”. 
Piedalījusies arī projektā “101 
daina Latvijas simtgadei”, ieskan-
dinot savu tautasdziesmu.

Ainu Margarētu interesē viss 
Dundagā noti ekošais. Gatava ar 
savām idejām dalīti es, lai uzlabo-
tos dzīve Dundagā, tās apkārtnē, 
objektos. Ainas dzīvesspars un 
ekstravagance iedvesmo dau-
dzus novadniekus un plašāku 
sabiedrību būt aktī viem veselīga 
dzīvesveida prakti zētājiem un sa-
vas zemes patrioti em. Būti sks un 
novērtējams ir Ainas Margarētas 
ieguldījums Dundagas novada 
tēla daudzināšanā. 

Latvijas svētkos godinām  novadniekus Baiba Sproģe apbalvota ar 
Dundagas novada pašvaldības 
Atzinības rakstu
Par nozīmīgu devumu Kolkas pagastā medicīnas 
aprūpes jomā

Baiba Sproģe 38 gadu garumā strādā par farmaceiti  Kolkā. Pa-
gājušā gadsimta 90. gadu sākumā Baiba uzsāka  uzņēmējdarbību, 
izveidojot apti eku “Baiba”, līdz ar to uzņemoti es rūpes par ti em 
Kolkas pagasta iedzīvotājiem, kuri ir noraizējušies un meklē palīdzī-
bu veselības problēmu gadījumos. Kolcenieki uzti cas Baibas zinā-
šanām, darba pieredzei, sniegtajiem padomiem un piedāvātajiem 
risinājumiem, iegādājoti es un nodrošinot tos ar nepieciešamajiem 
apti ekas produkti em daudzu gadu garumā. 

Viņas atsaucība, laipnība un izpalīdzība jebkurā diennakts laikā 
liecina par lielo atdevi un mīlestī bu pret darīto darbu. Šajā saspring-
tajā pandēmijas laikā apti ekas darbības nepārtrauktī ba un Baibas 
ieguldītais darbs no kolcenieku puses ir jo īpaši augstu novērtēts un 
lielas pateicības vērts. 

Aina Margarēta Pūliņa 
apbalvota ar Dundagas 
novada pašvaldības 
Goda rakstu

Par nozīmīgu devumu Kolkas pagasta kultūras, sabiedriskajā un sporta jomā
Ilmārs Gleglu godam pelnījis šo ap-

balvojumu! Darīt ar prieku – šie vārdi 
raksturo Ilmāra atti  eksmi pret savu ik-
dienas darbu, kas veltī ts Kolkas ciemam 
un pagastam.  Gandrīz 20 gadu garumā ir 
rūpējies par pagasta un novada saimnie-
cisko dzīvi, klātesošs un atsaucīgs ikvie-
nā Kolkas pagasta noti kumā. Cilvēks ar 

lielām darba spējām un lielu atbildības 
izjūtu. Vienmēr pilns enerģijas,  un viņā 
nekad neapsīkst vēlme darboti es – tas 
parauj līdzi ikvienu. Ilmāra pamatī gums 
– ikvienu solīto lietu atceras un izpilda. 
Viņš spēj aizraut un pat mazās lietās sa-
skatī t foršo. Paldies, Ilmār, ka tu mums 
esi! 

Pagājušā gadsimta 90. gadu sākums bija laiks, 
kad Latvijā strauji attī  stī jās privātais bizness. Arī Ints 
nolēma uzsākt savu iecerēto. 1993. gadā ti ka nodibi-
nāts uzņēmums SIA “INTS”, savukārt 1994. gadā ap 
Jāņu laiku atvērts pirmais veikals Kaļķos sava ciema 
ļaudīm. Tā bija kā dāvana Kaļķu ciema iedzīvotājiem. 

1996. gadā durvis vēra veikali Vīdalē, bet 2005. 
gadā – Mazirbē. Neilgu laiku pastāvēja arī Nevejā un 
Ģipkā, bet, strauji samazinoti es iedzīvotāju skaitam, 
to darbība kļuva nerentabla.

Ne reizi vien lielās konkurences dēļ Intam bijusi 
doma pārtraukt savu darbību, bet, jūtot atbildību 
pret saviem septi ņiem darbiniekiem un ciemu iedzī-
votājiem, šo domu allaž nolicis malā, turpinot  ne-
nogurstoši strādāt. Par savu darbu Ints pieti cīgi saka: 
“Bagāts, protams, nekļūšu, bet maizītei pagaidām 
pieti ek.”

Pa šiem gadiem Inta dzīve ir ļoti  cieši savijusies ar 
mūsu novada ciemu ļaužu dzīvi. Apbalvojuma pietei-
kuma iesniedzēji ir raksturojuši Intu kā cilvēku ar “zel-
ta sirdi”. Ļoti  izpalīdzīgu, atsaucīgu un preti mnākošu, 
kurš jebkurā brīdī, nonākot grūtī bās ikvienam ciemu 
iedzīvotājam, sniegs palīdzīgu roku. Viņi no sirds vēlas 
pateikti es Intam par veikala pastāvēšanu un uzturēša-
nu ciemos, dodot iespēju iepirkti es, nebraucot ārpus 
ciemu robežām, par viņa centī bu, drosmi, neatlaidību 
un uzdrīkstēšanos.

 Ints allaž ir atbalstī jis un sponsorējis ne ti kai Kaļķu 

ciemā noti ekošās akti vitātes, bet arī novadā pašvaldī-
bas rīkotos kultūras un sporta pasākumus.

Un tajos retajos  brīvajos brīžos Ints ņem makšķeri 
un kopā ar draugiem dodas makšķerēt. Tā ir laba re-
laksācija pēc spraigā darba. 

Inese Freimute apbalvota ar Dundagas novada 
pašvaldības Atzinības rakstu 
Par nozīmīgu devumu izglītī bas jomā, koordinējot jaunā mācību satura ievieša-
nu izglītī bas iestādēs novadā un valstī 
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Dzimtsarakstu nodaļa informē
v Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gada oktobrī ti ka 
reģistrēts jaundzimušais, kam dots spēcīgs vārds Artūrs (Artūri ir 
gudri, atbildīgi, mērķti ecīgi un spītī gi, taču iekšēji trausli un jūtī gi. 
Vārdā ir “sargeņģeļi”, kas ļauj realizēt savu talantu). Puika vecākiem 
ir trešais bērns ģimenē. Apsveicam ar bērna dzimšanu!
Atvainojamies, ka šogad plānotais pasākums “Mazā dundadznie-
ka un mazā kolcinieka svinības” nenoti ka sakarā ar pēkšņo Co-
vid-19 uzliesmojumu mūsu novadā. Sudraba karotī tes ar iegravētu 
jūsu bērna vārdu tiks pasniegtas jau šogad kopā ar Ziemassvētku 
paciņām. Paredzēts, ka 2021. gada vasaras sākumā, ievērojot epi-
demioloģiskās drošības prasības, ārtelpās ti ks organizētas svinības. 
Lūgums vecākiem sekot informācijai pašvaldības mājaslapā, jo jau-
ni ielūgumi neti ks izsūtī ti .  

v Oktobrī neviens pāris nenoslēdza laulību un arī kāzu jubilejas svi-
nības nenoti ka. 

v Sēru vēsti s Dundagas novadā oktobrī – mūžībā aizgājuši trīs 
iedzīvotāji, divi Dundagas pagasta iedzīvotāji un viena Kolkas pa-
gasta iedzīvotāja:
- Valdis Freibergs  (dzim. 1948. gadā),
- Aina Nierliņa (dzim. 1935. gadā),  
- Ņina Kviese (dzim. 1935. gadā). 
Izsakām līdzjūtī bu aizgājēju ģimenēm! 

“Lapsu sargi” no Dundagas aicina aizliegt zvēraudzēšanu 

v Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļa, ievērojot Ministru kabi-
neta 2020. gada 6. novembrī pieņemto rīkojumu Nr. 655 “Par ārkār-
tējās situācijas izsludināšanu”, no 9. novembra līdz 6. decembrim 
pakalpojumus iespēju robežās sniedz att ālināti .
Informējam, ka pieprasīt un saņemt pakalpojumu iespējams att ā-
lināti  – elektroniski (www.latvija.lv vai e-pastā dzimt@dundaga.
lv, parakstī tu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu (Pils iela 
5–1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270). Par 
sagatavotā dokumenta saņemšanu vai par kārtī bu, kā personai ti ek 
nosūtī ts sagatavotais dokuments (elektroniski, parakstī ts ar drošu 
elektronisko parakstu vai pa pastu ierakstī tā sūtī jumā), Dzimtsa-
rakstu nodaļa vienojas ar klientu personīgi.
v Tikai klāti enē Dzimtsarakstu nodaļā sniedzami šādi pakalpojumi:
bērna dzimšanas fakta reģistrācija;
miršanas fakta reģistrācija;
laulības reģistrācija;
vārda, uzvārda vai tautī bas ieraksta maiņas iesnieguma iesniegša-
na, ja iesniegumu nav iespējams iesniegt att ālināti .
v Att ālināti  ir iespējams nodrošināt šādus pakalpojumus:
atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra 
pieprasīšana;
atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra piepra-
sīšana;
atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pie-
prasīšana;
paternitātes atzīšanas iesnieguma iesniegšana;
daudzvalodu standarta veidlapas  pieprasīšana;
iesniegumu par papildinājumu un labojumu veikšanu civilstāvokļa 
aktu reģistros iesniegšana;
laulības reģistrācijas iesnieguma iesniegšana (ja abas personas, ku-
ras vēlas noslēgt laulību, ir Latvijas pilsoņi un iesniegums parakstī ts 
ar drošu elektronisko parakstu).
v Pakalpojumus klāti enē sniedz ti kai pēc iepriekšēja pieraksta 
(+371 63237855, +371 29155450), un pakalpojuma sniegšanas lai-
kā telpā atrodas ti kai tās personas, kuru klātbūtni pieprasa “Civil-
stāvokļa aktu reģistrācijas likums”. 
v Ņemot vērā minēto, ārkārtējās situācijas laikā laulības reģis-
trācija Dzimtsarakstu nodaļā iespējama, klātesot ne vairāk kā 10 
cilvēkiem vienlaikus un ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām.
v Sniedzot pakalpojumus klāti enē, visām personām jālieto mutes 
un deguna aizsegi, jāievēro savstarpēja divu metru distance, kā arī 
jāievēro citi  noteikti e sociālās (fi ziskās) distancēšanās un epidemio-
loģiskās drošības pasākumi. 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ginta Pļaviņa

Īstenots projekts Kolkas katoļu draudzē

8. oktobrī Dundagā viesojās 
unikālas dzīvnieku aizstāvības 
akcijas “Lapsu tūre” vēstnesis 
Rūdis. Dundaga ir viena no 
pirmajām pieturām 55 pilsētu un 
ciemu maršrutā, kurā no 5. līdz 
19. oktobrim Latvijas iedzīvotāji 
uzņēma akcijas vēstnesi – plīša 
lapsēnu, pievienojoti es kopīgam 
Latvijas sabiedrības aicinājumam 
aizliegt kažokzvēru audzēšanu.

Lapsēns Rūdis “Lapsu tūrē” 
Dundagā ieradās pie interešu izglī-
tī bas skolotājas Leldes Iesalnieces. 
Leldes ģimenes jaunākā atvase 
izrādīja vislielāko pieķeršanos Rū-
dim un ar grūtī bām spēja lapsēnu 
palaist uz sati kšanos ar nākamo 
“lapsas sargu” Ventspilī. Lapsēns 
Dundagā iepazina arī Leldes ģi-

menes mīluļus – kaķi Šupu, kuram 
kažociņš ti kpat ruds kā Rūdim, un 
suni Roko, kuru ģimene paņēmu-
si no dzīvnieku patversmes. Rūdis 
kopā ar “lapsu sargiem” devās 
ekskursijā pa Dundagu – redzēja 
203 m augsto Dundagas televī-
zijas torni un Dundagas pili, tās 
iekšpagalmu un burvīgo strūklaku. 
Ekskursijas laikā Rūdis sati ka divas 
dundadznieces – aktī vas meitenes, 
kuras atbalsta “Lapsu tūri”.

Lelde pauž savu moti vāciju 
dalībai dzīvnieku aizstāvības akci-
jā: “Es neizprotu nepieciešamību 
pēc kažokādām, ja mūsdienās ir 
iespēja izmantot citus materiālus. 
Saprotu, ka vēsturiski kažokādas 
izmantoja, lai pasargātos no bar-
giem klimati skajiem apstākļiem, 

bet mēs dzīvojam 21. gadsimtā.”
“Esam gandarīti  par Kurzemes 

iedzīvotāju atsaucību un entuzi-
asmu “Lapsu tūres” uzņemšanā! 
Pateicoti es viņiem, plaši izskanēs 
Latvijas iedzīvotāju kopīgais aici-
nājums pēc nežēlīgās kažokādu in-
dustrijas aizlieguma. Priecājamies, 
ka cilvēkus ar visdažādākajiem dzī-
vesgājumiem vieno vēlme palīdzēt 
dzīvniekiem,” stāsta “Lapsu tūres” 
koordinatore, “Dzīvnieku brīvības” 
pārstāve Beāte Orlova.

“Lapsu tūre” ir sabiedriska 
fotoakcija kažokādu industrijā 
izmantoto dzīvnieku aizstāvībai. 
Tās pamatā ir stāsts par pieciem 
lapsēniem, kuri plīša veidolā brīv-
prātī go dalībnieku jeb “lapsu sar-
gu” rokās apceļo Kurzemi, Latgali, 
Vidzemi, Zemgali un Sēliju, parā-
dot, ka visa Latvija iestājas par ka-
žokzvēru audzēšanas aizliegumu. 
“Lapsu sargi” ceļojošās lapsas no-
dod cits citam iepriekš saskaņotā 
maršrutā. Katrs no viņiem pavadī-
ja vienu dienu ar kādu no lapsē-
niem, to iemūžinot kopīgā “Lapsu 
tūres” fotostāstā.

Kažokzvēru audzēšana aizlieg-
ta jau vairāk nekā 15 Eiropas val-
stī s, tostarp Nīderlandē, Norvēģijā, 
Vācijā, Beļģijā, Čehijā, Horvāti jā, 
Slovākijā un citās. 

Beāte Orlova

Turpinot dalību Dundagas novada pašvaldības 
vietējo iniciatī vu projektu konkursā, Kolkas Jūras 
Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze šajā ru-
denī īstenojusi projektu “Kolkas katoļu baznīcas ap-
kārtējās ainavas uzlabošana: dzīvžoga sakopšana un 
atjaunošana, dekoratī vā kroņa nosti prināšana zvana 
tornī”.

Vietējo iniciatī vu projektu konkurss dod iespēju 
reizi gadā arī reliģiskām organizācijām iegūt pašvaldī-
bas fi nansējumu (līdz 1000 EUR) nepieciešamo darbu 
un ieceru īstenošanai. Šajā gadā konkursa vadlīnijas 
akcentēja vides un tautsaimniecības rīcības virzienus.

Projekta mērķis bija veikt Kolkas katoļu baznīcas 
apkārtnes labiekārtošanas un ainavas uzlabošanas 
darbus: vizuāli atjaunot un sakopt dzīvžogu apkārt 
baznīcas teritorijai, kā arī nosti prināt dekoratī vo kroni 
baznīcas tornī zem krusta, kas pagājušā gada rudens, 
ziemas sezonā vēja postī jumu dēļ bija deformējies un 
atdalījies no sti prinājuma. 

Izmantojot specializētā transporta pacēlāja pakal-
pojumus, draudzes locekļiem bija iespējams piekļūt 
zvanu torņa smailei, lai vizuāli iztaisnotu un nosti pri-
nātu dekoratī vo kroni zem krusta.

Baznīcas teritorijas atdalošā dzīvžoga augsne ti ka 
bagāti nāta ar trūdzemes un kūdras substrāta mēsloju-
mu, kas pavasarī vēl ti ks papildināta ar priežu mizu mul-
čas virskārtu. Iztrūkstošajās vietās dzīvžogā ti ka iestādīti  
divi jauni paciprešu stādi no Dundagas kokaudzētavas. 
Dzīvžogs ti ka izveidots 2015. gadā, un visi stādi tolaik 
ti ka iegādāti  Dundagas kokaudzētavā, tāpēc arī apstādī-
jumu apgriešanas un pielīdzināšanas darbi ti ka uzti cēti  
Dundagas kokaudzētavas dārzniecēm. Procesā piedalī-
jās un apmācību guva arī draudzes locekļi, lai turpmāk 
dzīvžoga formas atjaunošanu varētu veikt pašu spē-
kiem. Sirsnīgi pateicamies Dundagas kokaudzētavas 
speciālistēm Daigai Paegleskalnei un Agnijai Aukšpulei 
par atsaucību, profesionālo padomu un palīdzību dzīv-
žoga sakopšanā un atjaunošanā!

Ar Dundagas novada pašvaldības atbalstu vietējo 
iniciatī vu projektu konkursos Kolkas Jūras Zvaigznes 
Dievmātes Romas katoļu draudze gadu gaitā varējusi 
veikt: baznīcas teritorijas labiekārtošanu un apzaļu-
mošanu (2015), baznīcas grīdas nomaiņu – pamatnes 
nosti prināšanu, silti nāšanu (2016), jaunas, kvalitatī vas 
dēļu grīdas ieklāšanu (2017) un baznīcas guļbūves 
karkasa saglabāšanas darbus – koksnes profi lakti sko 
apstrādi pret dažāda veida bojājumiem (2019). Pal-
dies pašvaldībai par draudzei doto iespēju īstenot no-
zīmīgus projektus, rūpējoti es par savu dievnamu un tā 
apkārtni!

Kolkas katoļu draudzes vecākais 
Ivo Bordjugs 

Aicinām pieteikti es sporta akti vitāšu fi nansiālajam atbalstam 
2021. gadā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 30. novembris. 
Detalizēta informācija interneta vietnē www.dundaga.lv. 

Sporta organizators Edgars Tīfentāls
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v Iedzīvotāji šā gada trešajā ceturksnī pēc palī-
dzības ir vērsušies 81 reizi un saņemti  10 rakstveida 
iesniegumi par dažādiem pārkāpumiem. Pašvaldības 
policija par izdarītajiem pārkāpumiem šā gada 
trešajā ceturksnī ir noformējusi 22 administratī vās 
lietvedības. 

v Patlaban saskaramies ar jauna veida pārkāpu-
miem Dundagas vidusskolā. Skolēnu vidū populāras 
kļuvušas jaunas e-cigaretes, kuras vizuāli ir līdzīgas 
fl omāsteriem. Tām ir dažādas smaržas, un tās ir grūti 
atpazīt, līdz ar to grūtāk pieķert mazos smēķētājus. 
No vecākiem ir saņemtas sūdzības par to, ka viņu 

atvasēm ir bijusi iespēja iegādāties elektroniskās 
cigaretes un smēķēt skolā. Tādēļ lūdzam vecākus 
pievērst uzmanību un sekot līdzi sava bērna gaitām 
un mantām, lai likvidētu jauno, kaitī go sērgu skolēnu 
vidū.

v Aicinām par visu neskaidro jautāt, kā arī sniegt 
informāciju, zvanot uz mūsu tālruņiem 26437575 vai 
20273535 vai nākot pieņemšanas laikā: Pils ielā 5, 
Dundagā, pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00 un 
trešdienās no plkst. 09.00 līdz 12.00.  

Anonimitāte garantēta.
Pašvaldības policijas vadītājs Jānis Skujiņš

Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi vairāku iedzīvotāju sūdzī-
bas par šī gada situāciju Sīkraga autostāvvietā. Iedzīvotāji savā vēstulē 
pašvaldību informēja, ka tūristu pieplūduma dēļ, ko veicina automašīnu 
stāvlaukums, ti ek piemēslotas kāpas un liedags. 

Pašvaldība vairākkārt apsekoja piekrasti  un secināja, ka autostāvvieta 
pašā kāpu zonā jau ir radījusi un pašlaik rada būti sku traucējumu apkārtē-
jiem ciema iedzīvotājiem un katastrofāli ietekmē dabu. Vietu izmanto tūris-
ti , lai ierastos tur ar kempera ti pa automašīnām un uzturētos jūras krastā 
nevis īslaicīgi, lai atpūstos pie jūras un dotos prom, bet kemperos dzīvo vai-
rākas dienas, pat nedēļas.

Par situāciju piekrastē informējām gan Vides aizsardzības un reģionālās 
attī  stī bas ministriju (VARAM), gan Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP). Arī 
Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības valdes sēdē 2020. gada 6. oktobrī 
ti ka izskatī ts jautājums par Dabas aizsardzības pārvaldes pārraudzībā esošo 
stāvlaukumu apsaimniekošanu.

VARAM Dabas aizsardzības departamenta pārstāvji sanāksmē pauda, 
ka šī vasara ir pierādījusi, ka ir par maz stāvlaukumu un dabas taku. Tāda 
situācija ir visā Latvijā, paužot piekrišanu, ka DAP ir jādomā par to, kā iero-
bežot kemperu stāvēšanu stāvlaukumos pa nakti , jo stāvlaukumi ir domāti  
mašīnu īslaicīgai novietošanai. Tomēr te esot pretruna starp to, ka valsts 
vēlas attī  stī t tūrismu, bet vietējie iedzīvotāji bieži vien nemaz to negrib. Da-
bas aizsardzības departamenta vadītāja D. Vilkaste informēja, ka ar DAP ir 
runāts par diennakts stāvēšanas ierobežošanu, taču kādam tas arī ir jākon-
trolē. Nekad nebūs tā, ka DAP 24/7 varēs vākt atkritumus un izkontrolēt, 
jo nav tādas kapacitātes. Atkritumu skaits šajā vasarā mežos ir palielinājies 
visā Latvijā, jautājums ir arī par to, vai vietējie iedzīvotāji ir noslēguši līgu-
mus par atkritumu izvešanu. Kolkā, piemēram, DAP uzstādītajā konteinerā 
atkritumus met arī vietējie iedzīvotāji, uzsvēra D. Vilkaste. 

Dundagas novada pašvaldība 21. oktobrī saņēma VARAM vēstuli, kurā 
sniegta rakstiska atbilde par auto stāvlaukumu uzturēšanu un izmantošanu. 
Tajā teikts, ka DAP izskatī s iespēju noteikt ierobežojumus Sīkraga autostāv-
laukuma izmantošanai, piemēram – nakts laikā. VARAM  un DAP savu ie-
spēju robežās cenšas nodrošināt ārkārtī gi nepieciešamo tūrisma infrastruk-
tūras izveidi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, vienlaikus pašvaldības 
un vietējo iedzīvotāju interesēs ir kopīgi rast iespējamos kompromisus, tai 
skaitā attī  stot pieejamos pakalpojumus, tādējādi sekmējot kopējo reģiona 
attī  stī bu un labklājību.

Novembra sākumā, apsekojot jūras krastu un automašīnu stāvlauku-
mus, pašvaldība ir secinājusi, ka aizvien pastāv problēma atkritumu savāk-
šanā, un par to turpinās diskusiju, lai rastu situācijas atrisinājumu. 

Apsekojumā konstatēts, ka teritorijā, kas ir pieguloša liedagam, ir veikts 
labiekārtojums (redzams att ēlos), kas nav saskaņots Dundagas novada būv-
valdē. Nekustamais īpašums, kur ir veikts labiekārtojums, pieder valsti j.

Att ēlos redzams, ka teritorijā ir nomīdīta zemsedze, ir ķieģeļu krāvums, 
kā arī citi  priekšmeti , ko var klasifi cēt k ā atkritumus. Blakus att ēlos redza-
majam veidojumam ir novietots sols, uz kuru ved iemītas takas.

Aicinām visus būt atbildīgiem un ziņot par atkritumu esamību piekras-
tē, kā arī patvaļīgo būvniecību! Iesakām lietot mobilo aplikāciju “Vides SOS” 
un ziņot atbildīgajām insti tūcijām, lai kopīgiem spēkiem saglabātu piekras-
tes tī rību!

Attī  stī bas un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta Blūma

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Šajā laikā, kad dzīves ritmu 
izmainījis vīruss un valsts 
premjerministrs rekomendē 
dienas kārtību: darbs – mājas 
– svaigs gaiss, aicinām mazās, 
vienas mājsaimniecības grupās 
vai individuāli doties uz Kukaiņu 
taku Šlīterē un apskatī t tās jaunu-
mus! Sekmīgi noslēgtais LEADER 
ELFLA līdzfi nansētais projekts 
“Kukaiņu takas labiekārtošana” 
devis iespēju netālu no Šlīteres 
bākas uzstādīt iespaidīgu dores 
priedes nogriezni un krāsainus 
informācijas stendus  par meža 
dravniecību Ziemeļkurzemē.

Jau sen Latvijas biškopji bites 
audzē stropos, meža dravniecība 
šķiet aizmirsts arods. Tomēr Ziemeļ-
kurzemes mežos joprojām ir atro-
damas priedes ar mākslīgi izdobtu 
vienu vai vairākiem taisnstūrveida 
dobumiem – dorēm jeb dravām. 
Šādas priedes dēvē par dores prie-
dēm jeb dravas priedēm. Augusts 
Bīlenšteins savā grāmatā “Latviešu 
koka celtnes un iedzīves priekšme-
ti ” raksta, ka 19. gs. dokumentos 
atrodamas ziņas par to, ka dzimtbū-
šanas laikos visiem Ances un Popes 
saimniekiem bija jāierīko pa dorei 
33 kokos. Tos ierādīja mežsargs. 
Noteikts daudzums medus un 
vaska bija jāatdod muižai. Noderēja 
dažādu sugu augstākie, resnākie 
koki – priedes, egles, ozoli, apses, 

melnalkšņi. Līdz  ar dzimtbūšanas 
atcelšanu 19. gs. vidū doru koku 
skaits strauji saruka. Tomēr vēl 
20. gs. sākumā valsts mežsargiem 
piešķīra kokus bišu turēšanai kā al-
gas daļu. Vecie mežsargi stāsta, ka 
Dundagas apkaimē atsevišķas do-
res priedes ti kušas apsaimniekotas 
vēl 20. gs. 20.–40. gados. 

Lai ilgāk saglabātu šī teiks-
mainā laika posma liecības, tagad 
Kukaiņu takas malā uz betona 
pamatnes nosti prināts slejas vai-
rākus metrus augsts, iespaidīgi 
resns priedes nogrieznis ar “iedē-
tu” dori jeb dravu, kas ir senos lai-
kos mākslīgi izveidotais dobums 
bišu saimei. Tā ir Kārklu dores 
priede, kas pārvietota no Pāces 
puses mežmalas uz Šlīteres Zilo 
kalnu kraujmalu. 

Ideja koku pārvietot radās do-
res koku entuziastam Agrim Ābo-
liņam, kurš daudz sava laika velta, 
lai pieskatī tu gan savulaik Gunta 
Eniņa fi ksētās dores priedes, gan 
no jauna atklātas meža dravniecī-
bas liecinieces. Kārklu dores prie-
di pērnā gada nogalē apskatī ja 
vairāki novada dabas un kultūras 
jomas pārstāvji. Koks atradās uz 

ceļa nodalījuma. Nokaltusī priede 
radīja ne ti kai prieku un apbrīnu, 
bet arī bažas, ka sti prā vējā koks 
var nokrist uz autoceļa. Tāpēc tā 
pārvešana un instalēšana Slīteres 
Nacionālajā parkā šķita īsti  labs 
risinājums. Tika panākta vieno-
šanās starp Ceļu pārvaldi, kas ir 
zemes īpašnieks, Dabas aizsar-
dzības pārvaldi, kas rūpējas par 
dižkoku saglabāšanu, Dundagas 
pašvaldību, kuras teritorijā koks 
atrodas, ka priedi atļauts nozā-
ģēt, taču to vēlams saglabāt, lai 
uzstādītu publiski pieejamā vietā, 
un izmantot dabas izglītī bā. Bied-
rība “Zaļā doma”, kas darbojas 
Ziemeļkurzemes, īpaši Slīteres 
Nacionālā parka, dabas un kul-
tūrvēstures izziņas jomā, nolēma 
startēt LEADER projektu konkur-
sā, iesniedzot projekta “Kukaiņu 
takas labiekārtošana” pieteikumu 
vietējās rīcības grupas izsludinā-
tajā projektu pieteikumu kārtā. 
Projekts guva atbalstu un ir veik-
smīgi noslēdzies!

Laipni lūgti  Šlīteres Kukaiņu 
takā!

Biedrības “Zaļā doma” 
valdes locekle Andra Ratkeviča

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ

Dores priede ceļmalā. Dores priede ir atvesta. Dores priede Šlīteres Kukai-
ņu takā.

Par Sīkraga autostāvlaukumuSenā meža dravniecības amata lieciniece Kārklu 
dores priede uzstādīta Kukaiņu takā pie Šlīteres bākas
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Domes sēdē jūlijā ti ka pieņemts lēmums piešķirt 5927,75 EUR Dun-
dagas pils mēbeļu un garderobes iekārtas izgatavošanai un uzstādīšanai. 

Plānotās ieceres īstenojušās, un pils Ceremoniju zāle, mājražotāju 
un amatniecības izstrādājumu tirgotava, telpa klientu apkalpošanai un 
garderobe ieguvušas jaunu izskatu.

Dundagas Kultūras pils telpas jaunā izskatā

Novadā turpinās remonta un saimnieciskie darbi 
v Pirmsskolas izglītī bas ie-

stādē “Kurzemīte” ti ks iegādāti  un 
uzstādīti  rotaļlaukumu elementi . 
Darbus veiks SIA “Jūrmalas meža-
parki” par 5881,81 EUR (ieskaitot 
PVN).

v Ir noslēgts līgums ar SIA 
“Spriegums” par 12 054,53 EUR 
(bez PVN) un ti ks uzsākti  darbi 
Vīdales un Slīteres ielas apgais-
mojuma balstu un LED gaismekļu 
ierīkošanai.

v Turpinās darbs pie grīdas 
seguma maiņas divās telpās Dun-
dagas vidusskolas ēkā Talsu ielā 
18 un Saules ielā 8 par 6686,02 
EUR (ieskaitot PVN). Darbus veic 
SIA “Tilžas”.

v Noti ek telpu pārbūves re-
montdarbi Mazirbes bibliotēkas 
vajadzībām nekustamā īpašumā 
“Skolotāju mājas 2”–12. Darbus 
veic SIA “Elerts” par 14 780,89 
EUR (bez PVN).

v Tiek veikts Dundagas pils 
katlumājas dušas un WC telpu re-

v Pabeigts administratī vās ēkas Pils ielā 5 fasādes daļas remonts. 
Darbus veica SIA “Pretpils” par 5965,72 EUR (bez PVN).

v Par ceļa fonda 30 518,40 EUR (ieskaitot PVN) līdzekļiem pabeigta Pils un Saules ielas posmu asfalta 
virsmas atjaunošana. Darbus veica SIA “Talce”.

v Pabeigta gājēju celiņa seguma maiņa – bruģa ieklāšana Maija ielā. 
Darbus veica SIA “Delta AP” par 9374,97 EUR (ieskaitot PVN).

v Pabeigts gaiteņa uz sporta 
zāli remonts Dundagas vidussko-
las ēkā Saules ielā 8. Darbus veic 
SIA “Tilžas” par 18 080,91 EUR 
(ieskaitot PVN).

v Turpinās Dundagas vidus-
skolas ēkas Saules ielā 8 apkures 
sistēmas rekonstrukcija. Darbus 
veic SIA “EKOM SERVISS” par 
72 588,35 EUR (ieskaitot PVN).

monts. Darbus veic  SIA “Pretpils” 
par 5908,50 EUR (bez PVN).

Sabiedrisko atti  ecību speciāliste 
Linda Pavlovska-Dišlere

Pils garderobe.
Dundagas pils Informācijas 
punkts. Galds Ceremoniju zālē.Amatnieku un mājražotāju preču tirgotava. 




