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DUNDADZNIEKS

Nākat iekšā, Ziemassvētki,
Nu mēs jūs gaidīsim;
Nama māte durvis vēra,
Rokā gaiša ugunti ņa.

Katru gadu Dundagas novada pašvaldība 
novadā deklarēti em pirmsskolas vecuma bēr-
niem Ziemassvētkos dāvina saldumu paciņas.

v Sakarā ar rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Co-
vid-19 infekcijas izplatī bas ierobežošanai šajā gadumijā Dundagas pa-
gasta pirmsskolas vecuma bērni Ziemassvētku saldumu paciņas var 
saņemt Dundagas pilī no 14. decembra līdz 11. janvārim katru darba 
dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00, piektdienās no 9.00 līdz 15.00. 

v Pirmsskolas izglītī bas iestādes “Kurzemīte” bērni saldumu 
paciņas var saņemt savā bērnudārza grupiņā no 14. decembra.

v Kolkas pagasta pirmsskolas vecuma bērni Ziemassvētku saldumu 
paciņas var saņemt Kolkas pagasta pārvaldē, iepriekš sazinoti es pa tele-
fonu 29174294, no 15. decembra līdz 11. janvārim katru darba dienu. 

v Bērnudārza “Rūķīti s” bērni saldumu paciņas varēs saņemt savā 
bērnudārza grupiņā no 15. decembra.

Atgādinām, ka 2019. gadā dzimušajiem bērniem, kas ir deklarēti  
Dundagas novadā, sudraba karotī tes ar iegravētu jūsu bērna vārdu ti ks 
pasniegtas kopā ar Ziemassvētku paciņām.

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa telefonu 29141121. 
Priecīgus un mīļus Ziemassvētkus!

Ruta Bērziņa

Lai novērstu konstrukciju tālāku bojāšanos mitruma un trupes 
ietekmē, torņa augstākajā stāvā veikti  steidzamākie glābšanas darbi: 
logu un jumta sadurvietu blīvēšana, kāpņu nomaiņa, sijas un spāres 
protezēšana, grīdas dēļu remonts.

Darbi fi nansēti  Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras 
pieminekļu izpētes, konservācijas un restaurācijas programmas ietva-
ros. Darbus šā gada novembrī veica SIA “Pretpils”.

Neapmierinošā tehniskā stāvokļa dēļ torņa atjaunošana ir viena 
no dievnama atjaunošanas prioritātēm. Turpmāk paredzēta visa torņa 
arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, tehniskā projekta sagata-
vošana un visbeidzot – torņa atjaunošana.

Dundagas luterāņu baznīca celta 1766. gadā un ir valsts kultūras 
piemineklis. 1897. g. agrākā zemā torņa vietā uzbūvē pašreizējo slai-
do torni. 1934.g. veic baznīcas torņa otrreizējo krāsošanu. 1988.g. 
no torņa noņem nolietojušos koka seguma dēlīšus un torni apvelk ar 
skārdu. Pēc vētras, kad ti ka sašķiebts virsotnes sti enis ar torņa gaili, 
2005.–2006.g. veikti  arī citi  darbi: karnīžu nomaiņa un torņa jumta 
krāsošana. Torņa jumta nesošās konstrukcijas atjaunotas 1903. un līdz 
šim pēdējo reizi – 1943. g. 

Draudzes projektu koordinatore Alanda Pūliņa

Lai ikkatrā mājā ienāk gaišu domu pildīta Ziemassvētku burvība! 
Ticēsim sapņiem, brīnumiem, radīsim prieku sev, saviem mīļajiem un līdzcilvēkiem.

Svētīgus Ziemassvētkus un izturību, veselību jaunajā 2021. gadā!

Ir Ziemassvētku laiks,
kad ļaujamies
pārdomām klusām, 
ja ir kas nepateikts,
to varam pasacīt tagad,
ja ir kāds aizvainots,
to varam samīļot tagad,
ja ir kas nepiedots,
to varam piedot jau tagad,
lai sirds kā svētnīca,
dievišķi skaista, ir
atvērta Mīlestībai.

(Ināra Seņkāne)

Dundagas novada pašvaldība

FOTO –  AINARS GAIDIS

Dundagas luterāņu 
baznīcas torņa atjaunošana 
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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 
3.12.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde.
3.12. plkst. 13.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde.
10.12. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde.
17.12. plkst. 10.00  Domes sēde.

DECEMBRĪ26. novembrī domes sēdē 
pieņemti e lēmumi

v Nolēma ar 01.09.2021. 
pirmsskolas izglītī bas iestādē “Kur-
zemīte” izveidot jaunu amata vie-
nību – pirmsskolas izglītī bas sporta 
skolotājs. 

v Nolēma neizlietoto valsts 
mērķdotāciju pašvaldības māksli-
niecisko kolektī vu vadītāju darba 
samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām 
izmaksāt par viena kolektī va saga-
tavošanu 279,36 eiro Dundagas pa-
gasta jauktā kora diriģentei, 279,36 
eiro senioru deju kolektī va vadītājai, 
139,68 eiro folkloras kopas “Laula” 
vadītājai un par divu kolektī vu sa-
gatavošanu 558,72 eiro Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas Kolkas 
nodaļas un Kolkas tautas nama kok-
lētāju ansambļu vadītājai.

v  Nolēma apsti prināt valsts 
budžeta mērķdotācijas sadalījumu 
pedagogu darba samaksai un  valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2020. gada septembrim–
decembrim 196 180 eiro Dundagas 
vidusskolai, 23 704 eiro Kolkas pa-
matskolai un 25 432 eiro pirmssko-
las izglītī bas iestādei “Kurzemīte”.

v  Nolēma apsti prināt valsts 
budžeta mērķdotāciju interešu izglī-
tī bas programmu pedagogu daļējai 
darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām 2020. gada septembrim–de-
cembrim 6521,80 eiro Dundagas 
vidusskolai, 1684 eiro Kolkas pa-
matskolai un 1682,20 eiro Dun-
dagas Mākslas un mūzikas skolai, 
pašvaldības budžeta fi nansējumu 
– 413,40 eiro Kolkas pamatskolai un 
2521,36 eiro Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolai.

v  Nolēma piešķirt dotāciju 
19 012 eiro SIA “Dundagas Veselības 
centrs” pamatkapitāla palielināšanai.

v Nolēma Kolkas pagasta pār-
valdei norakstī t  izdevumos  ilglaicī-
go debitoru  parādus  698,75 eiro, 
kam pagājis parāda piedziņas iespē-
jamības termiņš.

v  Nolēma piešķirt dotāciju 750 
eiro Kurzemes plānošanas reģio-
nam.

v   Nolēma atzīt par spēku zau-
dējušiem 2020. gada 26. marta sais-

tošos noteikumus Nr.3 “Kārtī ba, kādā 
iznomā pašvaldības zemi personisko 
palīgsaimniecību vajadzībām”.

v  Nolēma apsti prināt iekšējos 
noteikumus “Kārtī ba, kādā iznomā 
pašvaldības zemi  personisko palīg-
saimniecību vajadzībām”  un zemes 
nomas parauglīgumu.

v Nolēma piešķirt papildu fi -
nansējumu 3976 eiro būvdarbiem 
ugunsdrošības prasību nodrošinā-
šanai būvprojekta “Dundagas pils 
pārbūve, pielāgojot to amata pras-
mju popularizēšanai un ekspozīciju 
izvietošanai, būvprojekta izstrāde 
un autoruzraudzība” realizācijai un 
noteikt projekta “Ziemeļkurzemes 
kultūrvēsturiskā un dabas manto-
juma saglabāšana, eksponēšana un 
tūrisma piedāvājuma attī  stī ba” rea-
lizācijai fi nansējumu līdz 918 205,17 
eiro.

v Nolēma ņemt pašvaldības uz-
skaitē  valsts  rezerves zemes fondā 
esošos nekustamos īpašumus un ie-
rakstī t zemesgrāmatā uz Dundagas 
novada pašvaldības vārda.

v  Nolēma apsti prināt iekšējos 
noteikumus “Valsts amatpersonas 
statusa noteikšanas un amatu sa-
vienošanas atļaujas saņemšanas 
kārtī ba Dundagas novada pašvaldī-
bā”.

v  Nolēma pieņemt zināšanai 
indikatoru vērtī bas Dundagas no-
vada stratēģisko mērķu izvērtēšanai  
teritorijas attī  stī bas rādītājus un at-
tī stī bas tendences par 2019. gadu. 

v Nolēma apsti prināt iekšējos 
noteikumus “Dundagas novada 
pašvaldības sīkdatņu politi ka” un 
“Dundagas novada pašvaldības pri-
vātuma politi ka”.

v  Nolēma uzsākt detālplānoju-
ma izstrādi nekustamam īpašumam 
“Lojas” zemes vienībai 2,64 ha pla-
tī bā un noslēgt līgumu par detālplā-
nojuma īstenošanu ar īpašnieku.

v  Nolēma nodot nomai nekus-
tamā īpašuma “Rietnieki” zemi un 
noslēgt zemes nomas ti esību līgu-
mu uz 12 gadiem.

v  Nolēma nodot nomai ne-
kustamo īpašumu “Ievlejas 54” un 
no slēgt zemes nomas līgumu uz se-
šiem gadiem.

v  Nolēma nodot nomai nekus-
tamā īpašuma “Lauksaimniecības 
zeme pie Kāviem” zemes daļu Nr.72  

un noslēgt zemes nomas ti esību lī-
gumu līdz sešiem gadiem.

v Nolēma nodot atsavināšanai 
nekustamā īpašuma “Meža iela 6” 
zemi un slēgt pirkuma līgumu par 
1650 eiro.

v Nolēma organizēt nekustamā 
īpašuma “Vecpeļauši” apbūves ti e-
sību raksti sku izsoli, zemes vienības 
daļai 83 m2 platī bā,  nosakot izsoles 
sākuma cenu 346 eiro gadā (bez 
PVN).

v  Nolēma uzdot Attī  stī bas un 
plānošanas nodaļas vadītājai orga-
nizēt Dundagas novada teritorijas 
plānojuma pilnveidotās redakcijas 
izstrādi. 

v Nolēma atsavināt nekustamo 
īpašumu “Priedaines iela 18-5” un 
slēgt pirkuma līgumu par 3525,03 
eiro. 

v  Nolēma anulēt ziņas par vie-
nas personas deklarēto dzīvesvietas 
adresi.

v  Nolēma vienai personai 
sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 
risināšanā un slēgt īres ti esību līgu-
mu par dzīvojamās telpas īres ti esī-
bām uz laiku līdz 31.12.2021.

v Nolēma mainīt visu 2020. 
gada decembra pastāvīgo komiteju 
un domes sēžu laikus, pārceļot par 
vienu nedēļu ātrāk.

27. novembrī ārkārtas 
domes sēdē pieņemti e 
lēmumi

v Nolēma palielināt SIA “Atkri-
tumu apsaimniekošanas sabiedrība 
“PIEJŪRA”” pamatkapitālu, pretī  
saņemot atti  ecīgu jaunu kapitāla 
daļu skaitu, ar naudas ieguldījumu 
52 993,04 eiro un noteikt, ka nau-
das ieguldījums izmantojams kā fi -
nansējums SIA “Atkritumu apsaim-
niekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” 
ilgtermiņa kreditoru saistī bu seg-
šanai un saistī bu pret Valsts vides 
dienestu (dabas resursa nodokļa) 
segšanai. 

Protokolu pārskatī ja sabiedrisko 
atti  ecību speciāliste

Linda Pavlovska-Dišlere

Jau pagājuši vairāki mēneši, kopš ekspluatācijā ir 
nodoti  kanalizācijas un ūdensvadu tī kli, kuri ti ka izbū-
vēti  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfi nansēta-
jā projektā Nr.5.3.1.0/17/I/028 “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Dundagā, II kārta”.

Līdz šim izbūvētajiem ūdenssaimniecības tī kliem 
pieslēgumus izveidojuši 146 iedzīvotāji.

Aicinām Priedaines, Dakterlejas, Uzvaras, 1905. 
gada, Vīdales un Raiņa ielas iedzīvotājus, kuri vēl nav 
nodrošinājuši pieslēgumus izbūvētajiem ūdenssaim-
niecības tī kliem, sazināti es ar SIA “Ziemeļkurzeme”, lai 
vienotos par pieslēgumu izbūves kārtī bu un termiņiem.

Projekta mērķis ir attī  stī t un uzlabot ūdensapgā-
des un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti  un 

nodrošināt pieslēgšanās iespējas, vienlaikus uzlabojot 
vides kvalitāti  un nodrošinot iedzīvotājus ar normatī vu 
prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni. Projektā izbūvēts 
jauns 3,19 km garš kanalizācijas tī kls, 0,81 km garš ka-
nalizācijas spiedvads, trīs jaunas kanalizācijas sūkņu 
stacijas un 1,1 km garš ūdensvada tī kls, nodrošinot, 
ka izbūvētajam kanalizācijas tī klam kopumā varēs pie-
slēgti es 208 iedzīvotāji, bet ūdensvada tī klam – 64 ie-
dzīvotāji.

SIA “Ziemeļkurzeme”  valdes loceklis Andrejs Bāliņš

Pabeigta grants ceļa “Kubele–Sti rniņi”  
posma pārbūve 1,313 km garumā

Īstenots Dundagas novada pašvaldības projekts “Pašvaldības auto-
ceļa “Kubele–Sti rniņi” posma no 3,50 līdz 4,73 km pārbūve Dundagas 
pagastā, Dundagas novadā” Nr.19-08-A00702-000101. Projekts īste-
nots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attī  stī bai (ELFLA) Latvijas 
Lauku attī  stī bas programmas 2014.–2020. gadam pasākumā “Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

Šis ceļa posms ir nozīmīgs lauksaimniecības uzņēmumiem, veicot 
ikdienas darbību. Īstenojot projektu, 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 pēc visu darbu pabeigšanas ir 100 996,38 
EUR, t.sk. publiskais fi nansējums 87 310,07 EUR apmērā.

Attī  stī bas un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Diāna Kristi ņa 

Paziņojums par Dundagas novada teritorijas 
plānojuma  pilnveidotās redakcijas izstrādi

Dundagas novada domes sēdē 26.11.2020. pieņemts lēmums 
Nr.264 “Par Dundagas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redak-
cijas izstrādi” (protokols Nr.15., 24.p.).

Ņemot vērā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumos norādīto, 
nepieciešama teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas izstrāde, kurā 
pilnvērtīgi izvērtēt un paredzēt risinājumus teritorijas plānojumā.  

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi 
nekustamam īpašumam “Lojas”

Dundagas novada domes sēdē ti ka 26.11.2020. pieņemts lēmums 
Nr.258 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam 
“Lojas”, Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā” (protokols Nr.15., 
18.p.).

Tika apsti prināts darba uzdevums un noteikts, ka detālplānojuma teri-
torijas robežas ir nekustamā īpašuma “Lojas”, kadastra Nr. 8862 002 0132, 
Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, platī ba 2,64 ha, robežās.

Par detālplānojuma izstrādes  vadītāju ti ka apsti prināta Dundagas no-
vada pašvaldības Attī  stī bas un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta Blūma.

PUBLISKI IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI UN CENU 
APTAUJAS LAIKA PERIODĀ 

NO 2020. GADA 11. NOVEMBRA LĪDZ 3. DECEMBRIM
Procedū-
ras veids

Identifi -
kācijas 
numurs

Līguma priekšmets Piedāvā-
juma ie-
sniegšanas 
termiņš

Uzvarētājs, 
izmaksas bez 
PVN

Cenu 
aptauja

DNPz 
2020/41

Tualetes ēkas uzstā-
dīšana un inženier-
tīklu ierīkošana un 
pieslēgšana

11.11.2020. Līgums nav 
noslēgts

Cenu 
aptauja

DNPz 
2020/42

Apkures katla piegāde 
un uzstādīšana Dak-
terlejas ielā 3 dz.4, 
Dundagā

11.11.2020. SIA “SB”, 
reģistrācijas 
Nr.40003017954,
6297,58 EUR

Cenu 
aptauja

DNPz 
2020/43

Tirgus laukuma segu-
ma maiņa un labiekār-
tošanas darbi Pils ielā 
3, Dundagā saskaņā 
ar SIA “Smilšu pilis” 
sagatavoto paskaidro-
juma rakstu un darbu 
apjomiem

03.12.2020. SIA “Delta AP”, 
reģistrācijas 
Nr.41203015688,
19 448,60 EUR

Informāciju sagatavoja Iepirkumu komisijas locekle Inga Ralle.

Ūdenssaimniecības attī  stī bas projekts ir noslēdzies 
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PROJEKTI
2020. gada 26. novembra sēdes
lēmums Nr.250 (protokols Nr. 15.,10.p.)

Dundagas novada pašvaldības
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

“Par Dundagas novada domes 2020. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā paš-
valdības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Nr.11
2020. gada 26. novembrī
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 1. punktu
Atzīt par spēku zaudējušiem Dundagas novada domes 2020. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr.3 “Kārtība, 

kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” (“Dundadznieks”, Nr.5).
Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2020. gada 26. novembra

 saistošajiem noteikumiem Nr.11
“Par Dundagas novada domes 2020. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā pašvaldī-

bas zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktam Dundagas novada dome ir tiesīga iz-

dot saistošos noteikumus. Tie paredz atzīt par spēku zaudējušiem Dundagas novada domes 2020. gada 26. marta 
saistošos noteikumus Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām”, tā kā 
22.09.2020. tika saņemti iebildumi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Dundagas novada pašvaldībā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 21. sep-

tembra vēstule Nr. 1-18/8419 “Par saistošajiem noteikumiem”. Vēstulē ministrija norāda: “[..] likuma “Par pašvaldībām” 
41. panta pirmās daļas 1. punkts, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes 
nomas un apbūves tiesības un noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.350) 28., 29., 53. punkts nepilnvaro izdot konkrēta 
satura saistošos noteikumus; [..] “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifi kātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma” 16. panta piektā daļa noteic, ka valstij vai pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomu 
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi. [..] Noteikumi Nr.350 pilnvaro paš-
valdību izdot saistošos noteikumus tikai 31. un 51. punktā. Pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt, 
kādi nosacījumi jāievēro papildus šo noteikumu 49. un 50. punktā minētajiem attiecībā uz pašvaldības neapbūvētajiem 
zemesgabaliem.” Ministrija arī norāda: “Papildus minētajam vēršam uzmanību, ka pašvaldības rīcība, iznomājot zemi, 
ir darbība privāto tiesību jomā. Līdz ar to pašvaldība ir tiesīga izdot iekšējo normatīvo aktu par pašvaldības rīcību, izno-
mājot zemi. Saskaņā ar “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 72. panta trešo daļu iekšējam normatīvajam aktam jāatbilst 
ārējiem normatīvajiem aktiem, vispārējiem tiesību principiem (to skaitā valsts pārvaldes principiem un administratīvā 
procesa principiem), kā arī iekšējiem normatīvajiem aktiem, kurus izdevusi augstāka iestāde vai amatpersona [..].” 
Vēstules nobeigumā ministrija lūdz pašvaldību atcelt saistošos noteikumus.Pašvaldība piekrīt ministrijai, ka noteikumu 
Nr.350 28., 29., 53. punkts nepilnvaro pašvaldību izdot konkrēta satura saistošos noteikumus un šo kļūdu labo.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Nemainās.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nemainās.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs A. Felts

Par neapstrādātu un nekoptu 
lauksaimniecības zemi ir lielāks nodoklis

Tuvojas gada beigas. Pašvaldība atgādina, ka ir pēdējais laiks veikt 
norēķinus par nekustamā īpašuma nodokli 2020. gadam. Tiem nodokļu 
maksātājiem, kas nodokli nav samaksājuši, ti ek aprēķināta nokavējuma 
nauda. Samaksas dienā nodokļa summa jāprecizē pa telefonu 25446570.

Informējam, ka likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 
1.1 daļa nosaka: “Ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 pro-
centu apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, 
izņemot zemi, kuras platī ba nepārsniedz vienu hektāru vai kurai norma-
tī vajos aktos ir noteikti  lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi”.

Lauku atbalsta dienests par 2020. gadu ir Dundagas novadā apseko-
jis neapstrādātās un nekoptās lauksaimniecības zemes un šos datus ie-
sniedzis pašvaldībai. Pamatojoti es uz Lauku atbalsta dienesta un Valsts 
zemes dienesta iesniegtajiem dati em, pašvaldība ir aprēķinājusi nekus-
tamā īpašuma nodokļa papildlikmi (papildu nodokļi).     

Tos nodokļu maksātājus, kuri norēķiniem izmanto www.e-pakalpojumi.lv 
un www.latvija.lv, aicinām jau ieskatī ti es šajos portālos un samaksāt nekus-
tamā īpašuma nodokli.

Zemju īpašniekiem, kuriem ir aprēķināts papildu nodoklis, ir nosūtī ti  
nodokļa maksāšanas paziņojumi.

Ja zemes īpašnieks nepiekrīt faktam, ka zeme ir noteikta kā neap-
strādāta lauksaimniecības zeme, aicinām sagatavot moti vētu iesnie-
gumu un to nosūtī t Lauku atbalsta dienestam. 

Dienesta kartē (htt ps://karte.lad.gov.lv) ir pieejama informācija par 
nekoptajām LIZ platī bām, kas palīdzēs saimniekiem izvērtēt viņu īpašu-
mā esošo zemju stāvokli. 

Maksātājus, kas lieto e-pastu, lūdzam pašvaldībai paziņot savu e-
pasta adresi. Tas būti ski atvieglos korespondences nosūtī šanu!

Dundagas novada pašvaldība pateicas visiem, kas godprātī gi un lai-
kus nomaksā nekustamā īpašuma nodokli!

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore  Daiga Muceniece

2020. gada 26. novembra sēdes
lēmums Nr.251 (protokols Nr. 15.,11.p.)

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
“Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām”

2020. gada 26. novembrī
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu; “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 72. pan-

ta pirmās daļas 2. punktu; Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” 28., 29., 53. punktu

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – “Pašvaldība”) iznomā fi ziskajām 

personām (turpmāk – “Persona”) Pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai tā daļu personisko 
palīgsaimniecību vajadzībām, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība (turpmāk – “Sakņu dārzs”) un zemes nomas līguma 
(turpmāk – “Nomas līgums”) slēgšanas kārtību. 

Sakņu dārzs tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Re-
publikas lauku apvidos” 7. pantam.

ZEMES IZNOMĀŠANAS KĀRTĪBA
Pašvaldība publicē pašvaldības tīmekļvietnē www.dundaga.lv informāciju par brīvajiem Sakņu dārziem sadaļā  “Sakņu 

dārzi”.
 Lai pieteiktos brīvajam Sakņu dārzam, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot, par kuru Sakņu dārzu vēlas 

noslēgt Nomas līgumu. 
Ja Nomas līguma darbības laiks tuvojas līgumā noteiktā termiņa beigām un Persona iesniedz iesniegumu ar lūgumu 

pagarināt Nomas līgumu par to pašu Sakņu dārzu, tad, izvērtējot lietderības apsvērumus un to, vai Persona ir labticīgi 
pildījusi ar Pašvaldību noslēgto Nomas līgumu, Personai ir nomas pirmtiesības uz iepriekš nomāto Sakņu dārzu.

Ja līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim Nomas līgums ar Personu ir beidzies, bet Persona ir iesniegusi iesniegumu 
ar lūgumu atkārtoti noslēgt Nomas līgumu par to pašu Sakņu dārzu, tad, izvērtējot lietderības apsvērumus un to, vai Persona 
ir labticīgi pildījusi ar Pašvaldību noslēgto Nomas līgumu, Personai ir pirmtiesības uz iepriekš nomāto Sakņu dārzu.

Ja tiek saņemts iesniegums par vēlmi nomāt Sakņu dārzu, bet iesnieguma saņemšanas laikā tāda nav brīva, iesnie-
gumu reģistrē pieteikumu datu bāzē – “Sakņu dārzu rinda”.

Ja atbrīvojas Sakņu dārzs, Pašvaldība nosūta Sakņu dārza rindas sākumā esošai personai uzaicinājumu ierasties, lai 
iepazītos ar brīvo Sakņu dārzu. 

Pēc tam, kad Persona ir iepazinusies ar Pašvaldības piedāvāto Sakņu dārzu un pieņemts 11. punktā minētais lēmums, 
viņai 2 nedēļu laikā ir jānoslēdz Nomas līgums.

Ja Persona neierodas Pašvaldībā 2 nedēļu laikā pēc šo noteikumu 8. punktā minētā uzaicinājuma nosūtīšanas, Persona 
tiek izslēgta no rindas un brīvais Sakņu dārzs tiek piedāvāts nākamajai Personai rindā.

ZEMES NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA
Lēmumu par Sakņu dārza Nomas līguma noslēgšanu pieņem Dundagas novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome).
Informāciju par Domes lēmumu un Nomas līgumiem publicē pašvaldības tīmekļvietnē www.dundaga.lv sadaļā “Sakņu 

dārzi”.
Nomas līguma slēgšanas pirmtiesības, ja Persona atsakās no Nomas līguma vai ir mirusi, ir attiecīgās Personas ģime-

nes locekļiem (laulātajam, bērniem, mazbērniem, vecākiem, brāļiem un māsām).
Domes priekšsēdētājs A.Felts

Izbūvēta atpūtas vieta “Ievlejās” 
Realizēts projekts “Publiskas atpūtas un maltī tes ieturēšanas dabā 

vietas labiekārtošana dārzkopības sabiedrības “Ievlejas” teritorijā Dun-
dagā (3. kārta)”.

Šogad biedrība “Dundangas Sendienas” īstenoja projektu “Publiskas 
atpūtas un maltī tes ieturēšanas dabā vietas labiekārtošana dārzkopības 
sabiedrības “Ievlejas” teritorijā Dundagā (3. kārta)”. Projektu vadīja 
Gundega Lapiņa.

Projekts aizsākās pirms četriem gadiem. Tika izveidots 5×9 m bru-
ģēts laukums ar ugunskura vietu. Šogad ir uzstādīti  pieci ozolkoka soli. 
Darbus iesāka “SIA Timburi AJ” Jāņa Mauriņa vadībā, bet pēdējās divās 
kārtās darbus pabeidza SIA “Tilžas” Anda Vītola vadībā. Sakām paldies 
Dundagas novada domei par piešķirtajiem līdzekļiem projekta īstenoša-
nai. Vēl liels paldies jāsaka Inārai Čaunānei par piknika laukuma apkārt-
nes sakopšanu.

Jāizsaka nožēla, ka vietējo iniciatī vu projektos ti ek atbalstī tas ti kai 
vides sakopšana un vietējās tautsaimniecības attī  stī ba, bet nav iekļauta 
kultūras joma, izglītī ba, tūrisms,  kā arī aktī vs dzīvesveids.

Biedrība “Dundangas Sendienas”
Projekts īstenots trīs kārtās, un tā īstenošanai Dundagas novada 

pašvaldība biedrībai “Dundangas Sendienas” kopsummā ir piešķīrusi 
2947,34 eiro:

1. kārtā piešķirti  987,18 eiro,
2. kārtā piešķirti  977,68 eiro,
3. kārtā piešķirti  982,48 eiro.

Attī  stī bas un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Diāna Kristi ņa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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LEADER programma ir do-
māta lauku iedzīvotāju – uzņē-
mēju, biedrību un arī pašvaldī-
bu – atbalstam, lai, piedaloti es 
projektu konkursos, ar ES fi nan-
sējumu īstenotu savas idejas. 
Noslēdzoti es 2014.–2020. gada 
plānošanas periodam, biedrības 
“Ziemeļkurzemes biznesa asoci-
ācija” koordinatore Gunta Abaja 
atskatās uz aizvadīto posmu un 
iezīmē tuvējo nākotni. 

Aizvadīto posmu 
izvērtējot 

 – Ziemeļkurzemes partne-
rības teritorijā ļaudis var gūt 
atbalstu gan no ELFLA (lauku 
fonda), gan no EJZF (zivsaim-
niecības fonda), tāpēc arī mūsu 
teritorijas attīstība jāvērtē 
kopumā. Vienlaikus abu fondu 
darbībā ir atšķirības. Kas, šādi 
skatoties uz aizvadīto periodu, 
ir būtiskākais? 

– Projektu īstenošanā aizva-
dītais periods bija mazliet īsāks, 
jo pirmie projekta konkursi ti ka 
izsludināti  2016. gadā. 

EJZF atbalstu mūsu teritorijā 
var iegūt iedzīvotāji no Kolkas, 
Tārgales, Vārves, Užavas un 
Jūrkalnes pagasta. Piekrastes 
attīstībai tiek piešķirts lielāks 
finansējums, tomēr to pilnvērtīgi 
apgūt perioda sākumā traucēja 
ierobežojumi, jo uzņēmējdarbībā 
tika atbalstīta vienīgi tā saucamā 
zilā ekonomika – piekrastes zveja, 
zivju pārstrāde un tūrisms. Taču 
ar piekrastes zveju vien izdzīvot 
var tikai lielākie zvejnieki. Būtu 
loģiski, ka piekrastes iedzīvotāji 
varētu gūt EJZF atbalstu arī pa-
šam piekrastes zvejniekam un 
viņa ģimenei vajadzīgo pakal-
pojumu attī  stī bai. Mēs, sešas 
Latvijas zivsaimniecības rīcības 
grupas, pamatojām šo nepiecie-
šamību Lauku atbalsta dienestā 
(LAD) un Zemkopības ministrijā, 
un līdz ar to pagājušā periodā 
ti ka atti  ecīgi grozīti  MK noteiku-
mi. 

– Kāda kvalitāte bija projek-
tu pieteikumiem?

– Esam cītī gi strādājuši ar 
projektu pieteicējiem, snieguši 
padomus semināros un indivi-
duāli, diemžēl projektu kvalitāte 
nav būti ski uzlabojusies arī pē-
dējās projektu konkursu kārtās. 
Visai daudz projektu pieteikumu 
neti ka apsti prināti  nesasniegto 
minimālo kritēriju dēļ. 

Var jau gadīti es, ka indivi-
duālā konsultācijā cilvēkam viss 
šķiet skaidrs, bet pēc tam, mā-
jās rakstot, tā gluži nav. Nevajag 
kautrēti es pārvaicāt! Projektus 
vērtē atbilstoši ne ti kai MK notei-
kumiem, bet arī mūsu vērtēšanas 
kritērijiem. Diemžēl daļa projek-
tu iesniedzēju ti em nepievērš 
pienācīgu vērību. Lai projekta 
pieteikumu atbalstī tu biedrībā, 

tam jāiegūst minimālais punktu 
skaits. Pirmajos konkursos šā 
perioda sākumā visai bieži ti e 
projekti , kas saņēma minimā-
lo punktu skaitu, tomēr neti ka 
atbalstī ti , jo konkursā bija gana 
daudz dalībnieku, kas ieguva 
lielāku punktu skaitu, un visiem 
projekta pieteikumiem naudas 
nepieti ka. Toti es šī gada konkur-
sos visi, kas saņēma nepiecieša-
mo punktu skaitu, naudu saņē-
ma, un tā vēl palika pāri. 

– Lai projekta pieteikums 
saņemtu atbalstu, to vērtē div-
reiz. Pirmais siets ir vērtēšana 
“Ziemeļkurzemes biznesa aso-
ciācijā”, otrs – LAD. Kas ir galve-
nie iemesli, kāpēc pieteikumi, 
kas saņēmuši vismaz minimālo 
nepieciešamo punktu skaitu pir-
majā vērtēšanā, tomēr ti ek atsi-
jāti  LAD? 

– LAD pievērš uzmanību tā-
diem kritērijiem un pozīcijām, 
kas nav mūsu biedrības kompe-
tencē. Tā, piemēram, detalizēti  
vērtē iepirkumus, uzņēmuma 

atbilstī bu valsts reģistrā – gadās, 
ka uzņēmumam ir nodokļu pa-
rāds. Tāpat LAD pēta VID datus. 
Reizēm pat atklājas, ka fi nansēju-
ma iegūšanai ir izveidoti  mākslīgi 
saistī ti e uzņēmumi. Ir bijuši arī 
tādi gadījumi, ka projektam sa-
mazina atbalsta fi nansējumu. Tas 
var būt saistī ts ar cenu aptauju, 
ar to, ka pašvaldības projektā 
LAD saskata kādu darbību, kas 
pašvaldībai būtu jāveic par savu 
fi nansējumu.

Nākotnē raugoti es
– Vai fondu fi nansējumā, 

atbalsta nosacījumos kaut kas 
mainīsies?

– Jā, pārmaiņas būs! ELFLA 
ti k labi atbalsta procenti  uzņē-
mējiem, kādi ir šajā periodā, t. i., 
70%, vairs nebūs. (Tas ir publis-
kais fi nansējums – īstenojot pro-
jektu, uzņēmējs iegulda visu ne-
pieciešamo summu, pēc projekta 
sekmīgas pabeigšanas un doku-
mentu pārbaudes 70% ieguldītās 
naudas projekta īstenotājs no ES 

atgūst.) Bet ir arī laba ziņa! Eiro-
pas Padome atcēla iepriekšējo 
tās apsti prināto kopējo Eiropas 
lauksaimniecības politi ku. Nā-
kamā perioda stratēģija vēl nav 
apsti prināta, un ir pieņemts lē-
mums ieviest divu gadu pārejas 
periodu. Tam ti ks piešķirts papil-
du fi nansējums jau no nākamā 
perioda, bet šo naudu apgūsim 
vēl pēc pašreizējās stratēģijas. 
Tātad divus gadus spēkā būs 
pašreizējais 70% atbalsts. Aici-
nu visus, kas grib dzīvot laukos, 
sniegt pakalpojumus vietējiem 
iedzīvotājiem, pat strādāt att ā-
lināti , – patlaban ir īstais laiks 
izmantot iespēju, rūpīgi sagata-
voti es un piedalīti es nākamajos 
projektu konkursos. Tik izdevīgu 
nosacījumu vairs nebūs! Pirmo 
projektu konkursu izsludināsim, 
iespējams, nākamā gada otrajā 
ceturksnī, par to vēl ziņosim. Īpa-
ši gribu uzsvērt nākamo gadu, jo 
2022. gads jau būs noslēdzošais.

Pēc pārejas perioda no ELFLA 
būs pieejams pārsvarā tikai 40% 
atbalsts. Atsevišķos gadījumos 
tas varētu būt lielāks, bet tad 
projektam jābūt saistī tam ar 
nepārprotamām inovācijām, ar 
energoefekti vitāti , bioekonomi-
ku, aprites ekonomiku, sociālo 
uzņēmējdarbību vai kopdarbību.  

– Un kā ar zivsaimniecības 
fondu?

– Visa mūsu valsts  piekraste 
LEADER programmā nesen iegu-
va papildu 10 miljonus eiro, no 
ti em 1,5 miljonu – Ziemeļkurze-
mes rīcības grupa mūsu teritori-
jas piekrastes attī  stī bai. Pašlaik 

grozām mūsu stratēģiju un visās 
trīs rīcībās izsludināsim projek-
tu pieteikumu konkursus. Rīcībā 
“Veicināt piekrastes uzņēmu-
mu attī  stī bu un paaugsti nāt to 
konkurētspēju” konkursa kārtu 
varētu izsludināt  jau decembrī, 
nākamā gada sākumā pārējās di-
vās rīcībās – “Veicināt piekrastes 
dabas vērtī bas un vides resursu 
saglabāšanu un izmantošanu” un 
“Attī  stī t un pilnveidot piekrastes 
teritoriju publisko infrastruktūru 
un kultūras mantojuma pieeja-
mību”.

Iegūtos 1,5 miljonus eiro 
drīkstam apgūt divu gadu perio-
dā. Viss piešķirtais fi nansējums 
jāapgūst un projekti em jābūt 
īstenoti em līdz 2023. gadam ie-
skaitot. 

 – Pēc būtī bas ir līdzīgi – gan 
viena, gan otra fonda gadījumā 
tuvākajā nākotnē ir izdevīgi fi -
nansiālie nosacījumi. Ir doti  divi 
gadi, pat mazliet mazāk, lai cil-
vēki mūsu teritorijā pasteigtos 
piepildīt savus sapņus.

– Tieši tā! Projektu īsteno-
šanas termiņus pagarināt nebūs 
iespējams, jo 2023. gadā naudai 
jābūt izmaksātai.

Grozot stratēģiju, iekļāvām 
kritēriju, ka būvniecības projekti  
(ti em ir visgarākie periodi) jāie-
sniedz jau ar lielu gatavību, t. i., 
būvprojektam jābūt vismaz mini-
mālā sastāvā. Ja tā nebūs, projek-
tu tālāk neskatī s. Savukārt labie-
kārtošanas projekti em vajadzēs 
būt ar paskaidrojuma rakstu. 

 EJZF atbalsta procenti  pro-
jekta īstenotājam paliek nemainī-
gi – ti e ir 50%. Ja projekti  ti ešām 
ir inovatī vi, tad var iegūt arī 70% 
atbalstu, piekrastes zvejnieki pat 
mazliet vairāk, 80% atbalstu. Lī-
dzīgs atbalsta apjoms varētu būt 
arī nākotnē. 

Veidojot aizvadītā perioda 
novērtēšanas pārskata ziņoju-
mu, aptaujāsim iedzīvotājus, 
lai iegūtu atgriezenisko saiti . Kā 
ļaudis vērtē īstenotos projektus, 
kādu labumu tie devuši  – jaunas 
darbavietas, papildu pakalpoju-
mus, uzlabotu infrastruktūru  utt . 
– un kas jāuzlabo. Tikai noskaid-
rojot viedokļus, varam saprast, 
kas jāpilnveido jaunā perioda  
stratēģijā. Aptauju domājam sākt 
drīz pēc jaunā gada. Cilvēki va-
rēs izteikt savu vērtējumu mūsu 
biedrības mājaslapā ziemelkur-
zeme.lv, arī tī meklī – Facebook. 
Iespējams, ka sadarbosimies 
ar pagastu pārvalžu vadītājiem 
un sūtī sim aptaujas anketas sa-
biedriskajām organizācijām. Ja 
saslimstī ba ar Covid-19 mazinā-
sies, tad līdztekus neklāti enes 
aptaujām rīkosim arī klāti enes 
ti kšanās. 

Biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” sabiedrisko 

atti  ecību speciālists Alnis Auziņš

Aizvadīto periodu vērtējot, nākotnes aprises iezīmējot

UZZIŅAI
v No 2016. gada 18. marta, kad izsludināja 1. projektu konkursa kārtu 

šajā plānošanas periodā, līdz šim ir notikušas 10 Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu kārtas un 10 Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu kārtas, no kurām viena – nepār-
trauktā projektu iesniegšana ar 3 vērtēšanas posmiem.

v Pavisam ir iesniegti un vērtēti 244 projekti: ELFLA1 – 99; ELFLA2 
– 91; EJZF1 – 33; EJZF2 – 8; EJZF3 – 13, no tiem uzņēmējdarbībā – 
132, sabiedriskā labuma – 112. No iesniegtajiem projektiem atbalstīti 
197, no tiem 90 ir pilnībā pabeigti un sākta to uzraudzība. Pilnībā apgūti ir 
3 610 911,47 EUR (no abiem fondiem). 

v Ar ELFLA fi nansējumu Ziemeļkurzemes partnerības teritorijā tiks iz-
veidotas 74 jaunas darbavietas, bet ar EJZF atbalstu – 25.
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Šis gads Dundagas bibliotēku 
vēsturē ieies ar pateiktu milzīgu 
“paldies!”  par labi padarītu darbu 
daudzu gadu garumā divām 
ilggadējām mūsu darbiniecēm 
Inai Eihlerei Dundagā un Velgai 
Rozenbergai Kaļķos. 

Interesants fakts! Pirms 25 
gadiem – 1995.  gadā – Ina Eihle-
re nodeva darbu Kaļķu bibliotēkā 
Velgai Rozenbergai un pati  sāka 
strādāt Dundagas bērnu bibliotēkā 
kopā ar Rutu Emerbergu. Šogad 
Ina, sasniedzot valstī  noteikto pen-
sionēšanās vecumu, nolēma vairāk 
neturpināt aktī vās darba gaitas, un 
sanāca tā, ka arī Velga nolēma do-
ti es pensijā. Abām dāmām – gan 
Inai, gan Velgai – pēdējā darba 
diena bibliotēkā bija 2020. gada 
30. novembris, savukārt Ruta pa-
rakstī ja visus “sti ngros” papīrus. 
Lūk, kādā ķēdītē savijušies 25 mūža 
un darba gadi visām trim!

Ina Dundagā sāka strādāt 
1978. gadā un kopā nostrādāja 
42 gadus, no ti em 40 gadus ti eši 
bibliotekārajā darbā. Darba gaitas 
sākās Dundagas lauku bibliotēkā 
(jeb Ģibzdes bibliotēkā), kur no-
strādāja divus gadus, pēc tam līdz 
1982. gada beigām – Dundagas cie-
mata bibliotēkā. 1983. gadā Ina sāk 
strādāt par instruktori Dundagas 
ciemata Tautas deputātu padomes 

v Pirmsskolas izglītī bas ies-
tādē “Kurzemīte” uzstādīti  rotaļ-
laukumu elementi . Darbus veica 
SIA “Jūrmalas mežaparki” par 
5881,81 EUR (ieskaitot PVN).

v Pabeigts Dundagas pils 
katlumājas dušas un WC telpu 
remonts. Darbus veica SIA  “Pret-
pils” par 5 908,50 EUR (bez PVN).

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

v Pabeigta grīdas seguma 
maiņa divās telpās Dundagas vi-
dusskolas ēkā Talsu ielā 18 un 
Saules ielā 8 par 5525,64 EUR 
(bez PVN). Darbus veica SIA “Til-
žas”.

v Vīdales un Slīteres ielās 
ierīkoti  apgaismojuma balsti  un 
LED gaismekļi. Darbus veica SIA 
“Spriegums” par 12 054,53 EUR 
(bez PVN).

v  Talsu ielā 18 ierīkotas pace-
ļamās garāžas durvis par 2148,76 
EUR (bez PVN). Darbus veica SIA 
“Konstro”.

v Dundagas vidusskolā Tal-
su ielā 18 turpinās kabineta re-
monts.  Darbus veic SIA “Elerts” 
par 6269,26 EUR (bez PVN).

Kadru maiņa bibliotēkā

izpildkomitejā, kur nostrādā līdz 
1984. gada 26. septembrim, bet ar 
5. oktobri sāk darbu Kaļķu bibliotē-
kā. Kaļķos Ina strādā līdz 1995. gada 
februārim un ar martu sāk strādāt 
Dundagas bērnu bibliotēkā. Pēc 
abu Dundagas bibliotēku reorga-
nizācijas 1998. gadā Ina visus šos 
gadus ir bijusi bibliotēkas bērnu 
nodaļas labais gariņš. Viņas rūpe 
vienmēr bijusi, lai Dundagas bēr-
ni lasītu grāmatas un savā darba 
mūžā ir “izaudzinājusi” lasītājus 

jau vairākās paaudzēs. Ina zināja 
katras grāmati ņas atrašanās vietu, 
mācēja palīdzēt atrast to intere-
santāko un vajadzīgāko lasāmvielu 
ikvienam, labprāt palīdzēja bēr-
nudārza audzinātājām un kopā 
veidoja pasākumus. Tāpat Dunda-
gas Mazās skolas klasītes ne vienu 
gadu neizti ka bez Inas klātbūtnes 
lasīšanas pasākumos un ti ka jau 
kusti nātas arī lielākās klases. Kopš 
2003. gada darbojamies kopē-
jā Latvijas lasīšanas veicināšanas 
programmā “Bērnu/Jauniešu/Ve-
cāku” žūrija. Pēdējos gados kopā 
ar bērnudārzu iesaistām pavisam 
maziņos grāmatu lasītājus kopā ar 
vecākiem programmā “Grāmatu 
starts”, savukārt skolas vidējā pos-
mā noti ek “Skaļā lasīšana”. Katru 
gadu Ina darbojās arī Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļas pasākumos. Tika 
apgūtas nepieciešamās datorpras-
mes, jo to gluži vienkārši pieprasīja 
jauno tehnoloģiju ienākšana bib-
liotēkas darbā. Paldies Inai par pa-
veikto! Un tagad noteikti  gaidīsim 
Inu kā čaklu lasītāju ciemos ikdienā 
bibliotēkā.  

Velga Kaļķu bibliotēkā sāk 
strādāt 1995. gada 1. februārī, un 
šogad sveicām skaistajā 25 darba 
gadu jubilejā. Velga ir īstena saim-
niece ik vienā savas darbības izpaus-
mē. Sākot strādāt bibliotēkā, viss 

ir jauns, bet pamazām darāmais 
darbs ti ek iepazīts un izprasts, lai-
ka gaitā apgūtas arī nepieciešamās 
datorprasmes. Velgai darāmā ir 
daudz, jo paralēli bibliotekārajam 
darbam ir jātī ra, jākurina bibliotēka 
un ilgus gadus arī jāapkopj biblio-
tēkas atrašanās vietas “Vārpnieku” 
teritorija. Tie, kuri kaut reizi ir bijuši 
bibliotēkā, kad tā atradās “Vārp-
nieku” mājas 2. stāvā, atcerēsies 
šīs tik ļoti stāvās un neērtās trepes. 
Bet Velga diendienā pa šīm trepēm 
nesa grāmatas, ūdens spaiņus un 
malkas grozus. “Vārpniekos” norit 
visa Kaļķu ciema saviesīgā dzīve, šeit 
vienmēr ir arī vēlēšanu iecirknis. Un 
Velgas klātbūtne, darbīgās rokas 
vienmēr ir klātesošas. Bibliotēkas 
pasākumos vienmēr ir kūpoša ka-
fi jas vai tējas tase un Velgas gardi 
ceptais ābolu rausis, kurš izpelnījās 
pat atpazīstamību un slavu Latvijas 
mērogā, jo 2012. gadā pie Velgas ie-
radās ciemos žurnāliste Monika Zīle 
un 21. decembra žurnālā “Mājas 
Viesis” publicēja rakstu “Ar Mildiņas 
skolu”, kurā ietver arī Velgas gardā 
ābolrauša recepti . 

2015. gadā pašvaldība veiksmī-
gi sadarbojas ar Ivaru Petrovicu 
par to, ka viņam piederošā dzīvoklī 
ti ks ierīkota bibliotēka. Daudzi to 
nosauktu vienkārši par biznesu, 
taču noslēgtais līgums starp Dun-
dagas novada pašvaldību un Ivaru 
Petrovicu par Kaļķu bibliotēkas at-
rašanos viņam piederošā īpašumā 

Saimniecisko darbu pārskats par novada 
domes lēmumu izpildi novembrī un decembrī

ir reāls piemērs ti ešām veiksmīgai 
publiskā un privātā sektora part-
nerībai. Telpas pilnībā ti ka pielā-
gotas un izremontētas atbilstoši 
bibliotēkas vajadzībām, un tagad 
Kaļķos kopš 2016. gada 26. aprīļa 
ti ešām ir sava mazā Gaismas pils.

Un atkal šeit ir savs stāsts stās-
tāms. Pirms darba bibliotēkā Velga 
strādāja ēdnīcā kopā ar Mildu Le-
taueri. Ēdnīcas labā slava bija zi-
nāma ārpus Kaļķu ciema robežām. 
Pēc tam Mildiņa (kā viņu mīļi dēvē-
ja vietējie) bija dūšīga lasītāja. Un 
tagad jaunā Kaļķu bibliotēkas māj-
vieta atrodas ti eši Mildiņas dzīvoklī 
“Ozolos” – 1. Laba aura un pēcte-
cība! Jauno bibliotēkas atrašanās 
vietu un ērtī bas pozitī vi novērtē 
gan apmeklētāji, gan Velga pati . 
Paldies Velgai par darbu 25 gadu 
garumā! Un, tāpat kā Inu, mīļi gai-
dīsim ciemos ikdienā bibliotēkā!

Kadru maiņa abās bibliotēkās 
noti ka mums visiem tagad ti k sa-
režģītajā Covid-19 ierobežojumu 
laikā. Pretendentus mums līdzēja 
vērtēt kolēģi Talsu Galvenajā bib-
liotēkā. Ar 1. decembri Dundagas 
novada Centrālās bibliotēkas bēr-
nu nodaļas saimniece ir Lāsma 
Lavrenova, bet Kaļķu bibliotēkā 
– Katrīna Dēvita. Abām jaunajām 
kolēģēm vēlam darbīgu un intere-
santu katru dienu!

Dundagas novada Centrālās 
bibliotēkas vadītāja 

Ruta Emerberga

Ina un Velga pēdējā darba 
dienā 30. novembrī.

 FOTO NO BIBLIOTĒKAS ALBUMA

v SIA “Dundagas Veselības 
centrs” Pils ielā 6 turpinās pirmā 
stāva gaiteņa remonts. Darbus 
veic SIA “Elerts” par 4610,34 EUR 
(bez PVN). 

v Pabeigta Dundagas vidus-
skolas ēkas Saules ielā 8 apkures 
sistēmas rekonstrukcija. Darbus 
veica SIA “EKOM SERVISS” par 
59 990,37 EUR (bez PVN). 

v Uzsākti  Dundagas Tirgus 
laukuma seguma maiņas un lab-
iekārtošanas darbi Pils ielā 3. 
Darbus veic SIA “Delta AP” par 
19 448,60 EUR (bez PVN).

v Uzsākta granulu apkures 
katla uzstādīšana nekustamā īpa-
šumā “Dakterlejas iela 3”–4. Dar-

bus veic SIA “SB” par 6297,58 EUR 
(bez PVN).

v Noslēgts operatī vā līzinga 

nomas līgums ar  SIA “Transpo-
rent” par jaunu mikroautobusu 
nomu Kolkas pagasta pārvaldei 

uz pieciem gadiem. Nomas maksa 
17 362,20 EUR (bez PVN) .

Finansiste Inga Ralle

Pirmsskolas izglītības iestādē “Kurzemīte” uzstādīti rotaļlaukumu elementi. 
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Mūsējie Latvijas skolu šaha olimpiādes ti ešsaistes sacensībās

Dzimtsarakstu nodaļa informē
Novembris ir pēdējais rudens mēnesis. Kāds tad ir bijis šis mē-

nesis Dzimtsarakstu nodaļā īsumā.

Karsts! Jo ne ti kai 2020. gada novembris, bet arī kalendārais rudens 
kopumā Latvijā bija siltākais kopš 1924. gada, kad sāka Latvijā apkopot 
šādus datus. Šo silto un saulaino mēnesi kā savu dzimšanas mēnesi 
ir izvēlējies Artūrs, jo 2020. gadā Dundagas novadā pēdējais rudens 
jaundzimušais ir reģistrēts zēns, kam dots spēcīgs vārds – Artūrs. Puika 
vecākiem ir trešais bērns ģimenē. Sveicam laimīgos vecākus!

Skumjš... Novembris ir veļu laiks. Veļu laiks ir no Miķeļiem līdz 
Mārti ņiem vai no Apkūlībām līdz Ziemassvētkiem. Dzimtsarakstu 
nodaļā novembrī ir reģistrēts, ka Dundagas novadā ir miruši trīs 
novadnieki:

- kolciniece Jekaterina Šeļesta (dzim. 1940. gadā),
- dundadznieks Vilnis Tracmanis (dzim. 1943. gadā),
- dundadznieks Ojārs Sniķeris (dzim.1943. gadā).
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš ti kai pārstāj līdzās būt,
Viņš paliek dziļi sirdī par avotu,
Kur mūžam spēku smelti es.
                                     (R. Skujiņa)
Izsakām līdzjūtī bu sērojošajiem tuviniekiem.

Zelta! Zelta medaļa sacensībās ir augstākais novērtējums. Arī 
kāzu jubilejās. Zelta kāzas ir izcils sasniegums, jo kopā nodzīvoti  
jau 50 gadi. Savas zelta kāzas 14. novembrī svinēja Benita un Alek-
sandrs Roberts Martužans. 

Mīlestī ba ir ceļš uz sauli, nobērts ar šķautņainiem dimanti em, 
un pa šo ceļu ikvienam jāiet basām kājām. (M. K. Čurļonis)

Vēlam vēl daudz  ģimenes svētku , Dimanta kāzas un veselību 
gaviļniekiem!

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ginta Pļaviņa

No 2021. gada 1. janvāra ir plānotas izmaiņas nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksā. Tās ti ks ieviestas, pamatojoti es ar 
valstī  apsti prināto dabas resursu nodokļa palielinājumu.

2020. gadā dabas resursa nodokļa likme par nešķirotu sadzīves at-
kritumu apglabāšanu poligonā ir 50 eiro par tonnu, bet no 2021. gada 
likme pieaugs līdz 65 eiro par tonnu.

24. novembrī SIA “AAS “Piejūra”” Sabiedrisko pakalpojumu regulē-
šanas komisijai apsti prināšanai nosūtī ja jauno nešķirotu sadzīves atkri-
tumu apglabāšanas tarifa projektu.

No 2021. gada 1. janvāra Tukuma, Talsu, Engures, Kandavas, Jaun-
pils, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā plānotā maksa par 140 l kon-
teinera vienu iztukšošanas reizi būs 2,41 eiro. 180 l konteinera iztuk-
šošanas maksa būs 3,10 eiro, 240 l konteineram – 4,13 eiro, bet 1100 l 
konteineram – 18,92 eiro.

Marķētais maiss nešķiroti em sadzīves atkritumiem maksās 1,56 eiro.
Līdz ar to nešķirotu sadzīves atkritumu viena kubikmetra cena, ie-

skaitot pievienotās vērtī bas nodokli, būs 17,21 eiro.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināti es ar Klien-

tu apkalpošanas centra speciālisti em, zvanot pa tālruni 63123306 vai 
rakstot uz e-pastu info@piejuraatkritumi.lv.

AAS “Piejūra” s abiedrisko atti  ecību speciāliste Justī ne Larsena

Mainīsies atkritumu apsaimniekošanas maksa

Laikā, kad klāti enē noti ek aiz-
vien mazāk pasākumu un sacensī-
bu, arī šahs pārsvarā pārcēlies  uz 
virtuālo vidi.  27. novembrī  inter-
netā, lichess.org platf ormā, norisi-
nājās Latvijas skolu šaha olimpiā-
des pirmais posms, kurā Kurzemes 
reģiona sadaļā 5.–9. klašu grupā 
spēlēja arī vairāki Dundagas vidus-
skolas audzēkņi. 

Šahs neklātienē, nepārvietojot 
reālas figūras, bet darbojoties ar 
datorpeli, savā ziņā uzlūkojams par 
šaha paveidu. Šādas atziņas jau 
pauž vairāki šaha lietpratēji. Atšķirī-
ba ti ešām pastāv – gan psiholoģis-
ka, gan tī ri tehniska. Pavisam neilgi 
pirms Latvijas skolu šaha olimpiā-
des pasaules spēcīgāko lielmeistaru 
ti ešsaistes turnīrā dīvainu zaudēju-
mu piedzīvoja pasaules čempions 

Magnuss Karlsens, nolikdams dāmu 
pa siti enam. Izrādās, ka vainojama 
nepaklausīgā datorpele... Jā, cik tur 
vajag, lai pirksts kļūmīgi noslīdētu 
no peles par ātru... Viens lauciņš 
blakus “īstajam” var būt zaudējuma 
iemesls.

Arī 44 Kurzemes reģiona turnī-
ra dalībniekiem, 5.–9. klašu skolē-
niem, datoršaha pieredze atšķīrās. 
Diezgan savdabīgi bija arī šo sa-
censību noteikumi. Tās norisinājās 
divas stundas, un šajā laikā katrs 
centās izspēlēt pēc iespējas vairāk 
parti ju, turklāt, uzvarot divās spēlēs 
pēc kārtas, turpmākajās uzvarās va-
rēja iegūt divreiz vairāk punktu līdz 
brīdim, kad vairs neizdevās uzvarēt. 
Tāda neierasta matemāti ka.

Visumā tomēr panākumus guva 
spēcīgākie. Pirmo vietu izcīnīja pie-

redzējusī kuldīdzniece Ance Reiha, 
otro – liepājnieks Artjoms Brojs, tre-
šo  – Dundagas vidusskolas 7. klases 
skolēns Emīls Grīnerts. Apsveicam 
Emīlu ar pirmo panākumu interneta 
šahā!

Pārējo dundadznieku sniegums 
bija šāds: 12. vietā ierindojās 5. kla-
ses audzēknis Ernests Šmēdiņš, 26. 
vietā – 7. klases audzēkne Marija 
Hanna Kristi ņa, 34. vietā 5. klases 
skolniece Anna Rebeka Irbe un 38. 
vietā – arī piektklasniece Katrīna 
Sāra Kristi ņa. Visiem mūsējiem ir 
iespējas progresēt, īpaši ņemot vērā 
arī to, ka Emīls un Marija šajā vecu-
ma grupā var spēlēt vēl divus gadus, 
bet pārējie – veselus četrus.

 Dundagas vidusskolas šaha 
pulciņa vadītājs 

Alnis Auziņš

Sagatavoja Attīstības un plānošanas nodaļa

INDIKATORI DUNDAGAS NOVADA STRATĒĢISKO MĒRĶU (SM) 
IZVĒRTĒŠANAI – TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJI

SM1 Cilvēks Sekmēt radošu, harmonisku, vispusīgi attīstītu, izglītotu un aktīvu cilvēku izaugsmi novadā – kā priekš-
noteikumu labklājībai, kvalitatīva darbaspēka izaugsmei, nodrošinot darba videi atbilstošas izglītības sistēmu mūža 
garumā, iespējas radošām pašizpausmēm kultūras jomā un atbalstot veselīgu dzīvesveidu.

Atbilstošais indikators 
 
Iedzīvotāju skaits 4638/2013 3641
Demogrāfi skā slodze 596/2013 626 
Skolēnu skaits vispārējās izglītības iestādēs 460/2013 342 
Audzēkņu skaits profesionālās ievirzes skolās 170/2013 118 
Mūžizglītībā izglītojamo skaits gadā 0/2013 19  
Sabiedrisko organizāciju skaits novadā 48,9%/2012 32 
Amatiermākslas kolektīvu skaits novadā 15/2013 9 
Apmeklētāju skaits novada bibliotēkās gadā 21754/2012 15283 
Personu skaits ģimenēs, kurām noteikts trūcīgo statuss 352/2012 136 

SM2 Atpazīstamība Izkopt pozitīvu Dundagas novada atpazīstamību plašā mērogā, līdzsvarojot labi sasniedzamu 
un pārdomātu tūrisma iespēju aktivitāšu attīstību ar latviskā un lībiskā kultūrmantojuma mieru piekrastē, Slīteres 
nacionālā parka dabas teritorijās, Kolkasraga unikalitātē un Dundagas dabas un kultūras vērtībās.

Teritorijas attīstības gada indekss –0,079/2011 –0,183 
Bezdarba līmenis Dundagas novadā 5,4%/2012 4,6% 
Vidējā darba alga neto (EUR) 408/2012 633 
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi/1 iedz. (EUR) 458/2012 687 
Tirgus sektorā ekonomiski aktīvās vienības novadā 223/2012. 274 
Nekoptu, aizaugušu LIZ īpatsvars no visām LIZ 22%/2012 16,2% 
Atjaunoto mežu platības pret kailciršu platībām 74%/2012 63% 
Aktīvi darbojošos zvejniecības saimniecību skaits 16/2012 30 
Tūristu nakšņošanas vietu skaits novadā 21/2012 48 
Atjaunojamo energoresursu elektrostacijas novadā 1/2013 1 
4G tipa Interneta pieslēguma iespējamība novadā 28%/2013 Dati nav pieejami 
Autoceļš P125 rekonstruēts - - 
Autoceļi V1307 un V1371 rekonstruēti - - 
Novadā tiek piedāvāta profesionālās ievirzes izglītība 3 3 

SM3 Tautsaimniecība Radīt sabalansētu tautsaimniecības struktūru, kas sekmē vienmērīgu izaugsmi novada spe-
cializācijas sektoros, ir pamatota sadarbībā un līdzatbildībā, ko atbalsta maksimāli pieejami kvalitatīva inženierapgā-
de, atbilstoša sasniedzamība un profesionālās ievirzes izglītība. 

Dundagas novada sadraudzības pašvaldību skaits 3/2013 4 
Kolkasraga apmeklētāju skaits gadā 48500/2012 64000 
Dundagas pils apmeklētāju skaits gadā 6077/2012 11728 
Gadskārtēja lībiešu svētku norise piekrastē 3 3 
Unikāla rakstura gadskārtējs pasākums Dundagas 
novadā

2/2013 4 

Dabā marķēti velomaršruti Dundagas novadā 1/2013 5 
  

SM4 Dzīves vide Pilnveidot iedzīvotāju dzīves vidi, uzlabojot sasniedzamības kvalitāti, nodrošinot videi draudzīgu, 
efektīvu un pieejamu inženierapgādi un informācijas tehnoloģijas, pārdomātu apsaimniekošanas organizāciju un 
ilgtspējīgu vides pieejamību, kas balstīta uz sabiedrības līdzdalībā tapušiem risinājumiem. 

Mežu īpatsvars novada teritorijas bilancē 72,67%/2013 73,5% 
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars novadā 27,7%/2013 28% 
Valsts reģionālie autoceļi ar labas kvalitātes melno 
segumu

49,36%/2013 Dati nav pieejami 

Valsts vietējie autoceļi ar melno segumu 23,55%/2013 20,75% 
Pašvaldības ceļu ar melno segumu īpatsvars 10%/2013 5,28 % 
Ciema ielu un ceļu ar melno segumu īpatsvars 35%/2013 Dati nav izdalāmi 
Centralizētas ūdensapgādes pieejamība Kolkas ciemā 59%/2013 60% 
Atkritumu dalītās vākšanas laukumi novada teritorijā 9/2013 8 
Ēku skaits ar uzlabotu energoefektivitāti 0/2013 0 
Publisko ēku skaits ar atbilstošu vides pieejamību 1/2013 5 

Attīstības 
tendence


Vērtība 2019.g, 
01.01.2020.Bāzes vērtība/gads

 Pieauguma tendence Samazinājuma tendence Stabilitātes tendence
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Paredzētās darbības nosaukums: kūdras ieguves (izstrā-
des) paplašināšana kūdras atradnē “Piltenes purvs” 11,216 ha 
platībā.

Ierosinātāja: AS “Agaris Latvia”, reģ. Nr.400030095481, Mi-
sas kūdra 17, Misa, Vecumnieku novads, LV-3906.

Paredzētās darbības norises vieta: nekustamā īpašuma 
“Valsts mežs Dundagas centrālais” Dundagas pagastā, Dun-
dagas novadā (kadastra Nr.8850 002 0117) zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 8850 021 0098 8002.

Purva teritorija atrodas Dundagas novadā. Atradnes teritori-
ja atrodas pie pašvaldības nozīmes ceļa “Piltene – Mazpiltene”. 
Valsts vietējie autoceļi V1375 “Kaļķi – Druvas” atrodas ≈1,4 km 
attālumā, V1367 “Dundaga – Ģipka” atrodas ≈2,8 km attālumā, 
V1368 “Dundaga – Tiņģere – Tiltiņi” atrodas ≈3,2 km attālumā.

Ieguves vietas teritorija nav blīvi apdzīvota vieta, tuvākā blīvi 
apdzīvotā vieta ir Dundaga, kas atrodas ≈km attālumā. Tuvākās 
viensētas ir ≈400 m attālumā “Valteri”, ≈600 m attālumā “Jaun-
šķērpiņi” un ≈700 m attālumā “Mazšķērpiņi”.

Datums, kad pieņemts lēmums par nepieciešamību 
veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtēju-
mu. Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās pārvaldes 2020. 
gada 16. oktobra ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums 
Nr.VE20SI0050, kurā ietverts lēmums piemērot ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūru kūdras ieguves (izstrādes) 
paplašināšanai kūdras atradnē “Piltenes purvs” 11,216 ha pla-
tībā Dundagas pagastā, Dundagas novadā.

Informācija par paredzēto darbību, iespējamām pare-
dzētās darbības vietām un izmantojamo tehnoloģiju vei-
diem. Piltenes purva platība ir ≈360 ha, tajā skaitā sagatavotie 
kūdras lauki 223,6 ha un plānoti vēl 11,2 ha. Plānoto platību no 
3 pusēm ieskauj jau esoši kūdras ieguves lauki, bet gar ceturto 
malu ir “Latvijas Valsts mežu” teritorija. Meža teritoriju un plānoto 
kūdras ieguves teritoriju atdala novadgrāvis, kura dziļums no-
drošina kūdras ieguvei ar griešanas paņēmienu nepieciešamos 
hidroloģiskos apstākļus.

Plānots iegūt apmēram 7 tūkstošus kubikmetru grieztās 
kūdras gadā.

Kūdra tiks izmantota kūdras substrātu ražošanai.
Kūdru paredzēts iegūt sezonāli – laika posmā no pavasara 

līdz rudenim ar ekskavatoru tiks plānoti kūdras klucīšu grieša-
nas darbi. Vasarā un rudenī tos pārkraus uz paletēm žūšanai. 
Vasaras beigās vai ziemā sausie klucīši ar piekabēm tiks iz-
vesti tālākai pārstrādei. Darbu veikšanai tiks izmantota objektā 
jau esošā tehnika un infrastruktūra. Plānotais darbu apjoms ar 
ekskavatoru ir ≈30 dienas gadā, ar traktoru klucīšu izvešana ir 
≈40 dienas gadā, lielāks ir cilvēku darba apjoms izrakto klucīšu 
sakraušanai žūšanai vasaras un rudens periodā.

Pirmie purva izmeklēšanas un projektēšanas darbi uzsāk-
ti 1958. gadā 22,1 ha platībā – pakaišu kūdras ieguvei ar roku 
darbu. Dotās darbības sekas ir redzamas jaunajās ieguves 
platībās, kur ik pēc 20 metriem ir izveidoti kartu grāvji, kuri 
gadu laikā daļēji ir jau aizauguši. 1969. gadā tika uzsākta 

jaunu ieguves platību apgūšana frēzkūdras ieguvei, šajās 
platībās netika iekļauta roku darba karjeru platība. Purvs da-
ļēji tika nosusināts uz dienvidiem no izveidotā grants segu-
ma ceļa Piltene – Mazpiltene, kurš šķērso atradnes teritoriju. 
Kūdras lauku inventarizācijas darbi veikti 1971., 1981., 1989. 
un 2008. gadā. Purva ziemeļu daļai 1990. gadā izstrādāts 
projekts, pēc kura veikti sākotnējās nosusināšanas darbi. 
2012. gadā pa Piltenes purva perimetru tika veikta ģeolo-
ģiskā papildizpēte, šī daļa robežojas ar 2019. gadā papildus 
izpētītu 11,2 ha lielo teritoriju. 2017. gadā esošajiem laukiem 
sastādīta rekultivācijas shēma, kurā paredzēta izstrādāto 
lauku izmantošana mežsaimniecībai.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par 
paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem doku-
mentiem: ar iesniegumu, sākotnējo izvērtējumu, lēmumu par 
nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi 
novērtējumu,  ir iespējams iepazīties Dundagas novada paš-
valdības tīmekļvietnē www.dundaga.lv, kā arī sazinoties ar 
AS “Agaris Latvia” kontaktpersonu Māri Bļodonu, e-pasts 
info.lv@agaris.com.

Priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz 
vidi var iesniegt rakstiski 20 dienu laikā pēc šī paziņojuma pub-
licēšanas Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības iela 23, 
Rīga, LV-1045, tālrunis 67321173, e-pasts pasts@vpvb.gov.lv 
un AS “Agaris Latvia”, Misas kūdra 17, Misa, Vecumnieku 
novads, LV-3906, e-pasts info.lv@agaris.com.

Dundagas novada pašvaldības Administratīvā komisija 
saskaņā ar komisijas nolikuma 2.5. punktu ir apkopojusi 
informāciju par komisijas darbu 2020. gadā, tai sk. analīzi 
par iespējamiem administratīvā pārkāpuma cēloņiem un to 
dinamiku.

2020. gadā Administratīvās komisijas pamatsastāvā izmai-
ņu nav un tā turpina darbu iepriekšējā 7 locekļu sastāvā: komi-
sijas priekšsēdētājs – Madars Burnevics, komisijas locekļi Ruta 
Bērziņa, Vizma Lagzdiņa, Dzintars Ozols, Valdis Šleiners, Ivo 
Bordjugs, Ineta Mauriņa.

Komisijas sekretāres pienākumus turpina pildīt pašvaldības 
sekretāre lietvede Dace Kurpniece.

Ņemot vērā no 13. marta līdz 9. jūnijam un no 9. novembra 
valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 
izplatību, valstī tika noteikti vairāki epidemioloģiskie drošības 
pasākumi, kas nepārprotami ietekmēja valsts pārvaldes darbī-
bu, tai sk. pašvaldības darba organizāciju. Līdz ar to arī Admi-
nistratīvās komisijas darbība tika organizēta atbilstoši likuma 
“Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistī-
bā ar Covid-19 izplatību” noteiktajām prasībām administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīt rakstveidā. Lai administratīvā pārkā-
puma lietas varētu izskatīt rakstveida procesā, no visiem lietas 
dalībniekiem vispirms noteikti bija jāsaņem rakstiska piekrišana, 
pretējā gadījumā lietas izskatīšanu nācās atlikt. Ar šādu situāciju 
komisijai bija jāsaskaras un atbilstoši likumā noteiktajām prasī-
bām jāpieņem lēmums par termiņa pagarināšanu.

2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā “Administratīvās atbildības 
likums” (AAL), kas ir būtisks jaunums, jo paredz jaunu adminis-
tratīvo sodu sistēmu un administratīvo pārkāpumu lietu izskatī-
šanu, ar ko nācās saskarties ne tikai Administratīvajai komisijai, 
bet arī citām institūcijām (Pašvaldības policijai, Valsts policijai, 
vides inspektoriem u.c.). Līdz ar jaunā likuma spēkā stāšanos 
spēku zaudēja Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 
(LAPK), kas bija spēkā no 1984. gada. Likums bija neskaitāmas 
reizes grozīts, daudzas likuma normas vienkārši bija novecoju-
šas un neatbilda vairs mūsdienu prasībām. Līdz ar AAL spēkā 
stāšanās brīdi komisijas darbs administratīvo pārkāpumu lietu 
izskatīšanā tika sadalīts it kā divās daļās, jo visas procesuālās 
darbības, kuras bija uzsāktas līdz 1. jūlijam, bija jāpabeidz sa-
skaņā ar APK, pamatojoties uz AAL pārejas noteikumu 2. pun-
ktu. Protams, līdz jaunais likums stājās spēkā, visiem bija liels 
sagatavošanās darbs – semināri, mācības, kompetenču lomu 
sadalījums u.c. Daži būtiskākie AAL jaunumi, kurus paredzējis 
likumdevējs:

1) administratīvā atbildība paredzēta nozares likumos un 
noteiktajās kompetencēs (piem., “Bērnu tiesību aizsardzības 
likums”, “Atkritumu apsaimniekošanas likums”, “Būvniecības li-
kums” u.c., kopumā 20 nozares likumos);

2) ir tikai 2 sodi: brīdinājums un naudas sods. Naudas sods 
par administratīvo pārkāpumu lēmumā tiek izteikts naudas soda 
vienībās. Viena naudas soda vienība ir pieci eiro, savukārt mi-
nimālais naudas sods fi ziskajām un juridiskajām personām ir 
divas naudas soda vienības;

3) likums neparedz  atkārtotību, kā tas bija LAPK, t.i., nav 
likuma normas, kas nosaka administratīvo atbildību par to pašu 
pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda uzlikšanas;

4) nepilngadīgajiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem par iz-
darītajiem administratīvajiem pārkāpumiem piemēro audzinoša 

rakstura piespiedu līdzekļus. Administratīvos sodus piemēro, ja 
audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana nav lietderī-
ga. Ja pārkāpumu izdarījis bērns vecumā no 11 līdz 14 gadiem 
un jāizlemj jautājums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 
piemērošanu, tiek uzsākts administratīvais process un pārbau-
dīti fakti par izdarīto pārkāpumu);

5) visa administratīvā pārkāpuma lietvedība tiek noformēta 
elektroniski un ievadīta e-sistēmā – Administratīvo pārkāpumu 
atbalsta sistēmā (APAS).
Darbība Skaits
Notikušas sēdes 11
Izskatītas administratīvā pārkāpuma lietas un 
pieņemti lēmumi, no tiem:
1.Administratīvā pārkāpuma protokoli:
1) Pašvaldības policijas inspektoru sastādītie – 1,
2) Valsts policijas Kurzemes reģiona pārval-
des Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 
inspektoru sastādītie – 5.
Par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpu-
miem pie administratīvās atbildības saukta-
jām personām uzliktie sodi, no tiem:
1) izteikti brīdinājumi – 3,
2) uzlikti naudas sodi – 3.
2.Lietas materiāli par audzinoša rakstura 
piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem 
(no janvāra līdz augustam):
1) Valsts policijas Kurzemes reģiona pārval-
des Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 
inspektoru sastādītie – 5,
2) Talsu novada Pašvaldības policija – 1.
Pie administratīvās atbildības sauktajām per-
sonām piemēroti pamata audzinoša rakstura 
piespiedu līdzekļi:
1) izteikti brīdinājumi – 4,
2) noteikti uzvedības ierobežojumi – uzlikts par 
pienākumu piedalīties sociālās korekcijas un 
sociālās palīdzības programmā uz laiku – 2.
3.Sūdzības iesniegumi par Pašvaldības po-
licijas inspektoru pieņemto lēmumu par ad-
ministratīvā pārkāpuma protokolu – paziņo-
jumu un protokolu – lēmumu apstrīdēšanu.

23

6

6

Līdz 30.06.2020. 
sūdzības iesnie-
gumi par apstrī-
dēšanu netika 
saņemti, bet no 
01.07.2020. pēc 
AAL stāšanās 
spēkā šīs lietas 
vairs nav komisi-
jas kompetencē

Pieņemti lēmumi:
1) par lietvedības izbeigšanu, jo iestājies 
noilgums administratīvā pārkāpuma lietā – 1,
2) par termiņa pagarināšanu – 1,

2

3) uzlikti naudas sodi kopsummā (eiro),
4) sods izpildīts.

940,00
1285,00 līdz 
03.12.2020 (tai 
sk. labprātīgi 
izpildītie, kā arī 
izpildītie ar pie-
spiedu piedziņu)

No 1. jūlija administratīvā pārkāpuma lietas, kuras iz-
skatītas saskaņā ar AAL.

v Par “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 48. panta pirmajā 
daļā noteikto prasību pārkāpšanu – atbildība paredzēta “Bērnu 
tiesību aizsardzības likuma” 77. panta otrajā daļā: nepilngadīga-
jiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem – 2 personām izteikts brīdinā-

jums; 2 personām uzlikts naudas sods 4 naudas soda vienības 
(20,00 eiro).

v Par “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 48. panta pirmajā 
daļā noteikto prasību pārkāpšanu – atbildība paredzēta “Bērnu 
tiesību aizsardzības likuma” 77. panta otrajā daļā – nepilngadī-
gajiem vecumā no 11 līdz 14 gadiem: piemērots audzinoša rak-
stura piespiedu līdzeklis – 2 personām piemērots brīdinājums.

v Par “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 23. panta piektajā 
daļā noteikto prasību pārkāpšanu – atbildība paredzēta “Bērnu 
tiesību aizsardzības likuma” 81. pantā – nepilngadīgajiem vecu-
mā no 11 līdz 14 gadiem: piemērots audzinoša rakstura piespie-
du līdzeklis – 1 personai piemērots brīdinājums.

v Par “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 87. pantā noteikto 
prasību pārkāpšanu – atbildība paredzēta “Bērnu tiesību aizsar-
dzības likuma” 87. pantā – personai izteikts brīdinājums.

v Par “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 48. panta pirmajā 
daļā noteikto prasību pārkāpšanu – atbildība paredzēta “Bērnu 
tiesību aizsardzības likuma” 78. panta otrajā daļā: nepilngadīga-
jiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem – 1 personai uzlikts naudas 
sods 2 nauda soda vienības (10,00 eiro).

Komisijas secinājums:
1. Šajā gadā vislielākais administratīvo pārkāpumu skaits ir 

tieši nepilngadīgo personu izdarītie pārkāpumi, kas ir diezgan 
satraucošs fakts. Kopumā izskatītas 15 administratīvās pārkā-
puma lietas, tai sk. par alkoholisko dzērienu lietošanu, smēķē-
šanu, tabakas izstrādājumu uzglabāšanu, fi zisku un emocionālu 
vardarbību pret bērnu, sabiedriskā miera traucēšanu. Pie admi-
nistratīvās atbildības sauktas 5 personas, 3 nepilngadīgie gada 
laikā pārkāpumus izdarījuši vairākkārt. Viena no pārkāpumu iz-
darījušām nepilngadīgajām personām gan bāriņtiesas, gan ko-
misijas redzeslokā nonākusi jau iepriekšējos gados. 

2. Šajā gadā ievērojami samazinājušies administratīvie 
pārkāpumi par dzīvnieku turēšanas un labturības prasību neie-
vērošanu, saņemtas un izskatītas tikai divas lietas (liellopi), pie 
administratīvās atbildības saukta viena fi ziska un viena juridiskā 
persona. 

3. Par fi zisku un emocionālu vardarbību pret bērnu (LAPK 
172.2 p.) sodīta 1 persona, savukārt, par bērnu aprūpes pienā-
kumu nepildīšanu (LAPK 173 p.1 d.) sodītas 2 personas. 
Administratīvās komisijas darba pārskats, 2017.–2020. gads

2017. 2018. 2019. 2020.
Notikušas sēdes 9 14 17 11
Izskatītas administratīvo 
pārkāpumu lietas

23 28 35 23

Pašvaldības pilnvaroto 
amatpersonu sastādītie 
protokoli un lēmumi

10 11 17 3

Valsts policijas amatper-
sonu sastādītie protokoli 
un lēmumi

10 17 11 20

Pie administratīvās atbil-
dības sauktas personas

18 23 23 21

Lietvedība izbeigta 2 3 2 2
Iekasētā soda nauda (eiro) 755,65 902,27 1240,00 1285,00

Pārskats sagatavots, pamatojoties uz Administratīvās komisijas 
nolikuma (apstiprināts ar Dundagas novada domes 2009. gada 
8. jūlija lēmumu Nr. 37.) 4.9. punktu.

Pārskatu sagatavoja Administratīvās komisijas sekretāre
Dace Kurpniece

Pārskats par Administratī vās komisijas darbu 2020. gadā

Dundagas novada sadraudzības pašvaldību skaits 3/2013 4 
Kolkasraga apmeklētāju skaits gadā 48500/2012 64000 
Dundagas pils apmeklētāju skaits gadā 6077/2012 11728 
Gadskārtēja lībiešu svētku norise piekrastē 3 3 
Unikāla rakstura gadskārtējs pasākums Dundagas 
novadā

2/2013 4 

Dabā marķēti velomaršruti Dundagas novadā 1/2013 5 
  

PAZIŅOJUMS PAR KŪDRAS IEGUVES (IZSTRĀDES) PAPLAŠINĀŠANAS KŪDRAS ATRADNĒ “PILTENES PURVS” 
11,216 HA PLATĪBĀ IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA SĀKOTNĒJO SABIEDRISKO APSPRIEŠANU



Kas ir labākā dāvana, ko esat saņēmuši? 
Vai, vēl būtiskāk, – kas ir labākā, ko esat snieguši? 

Iespējams, jūs atcerēsieti es, ka vienmēr labākā dāvana 
bijusi tā, kura sieta ar dāvinātāja sirds stī gām un kurā 
ielikta daļa no paša. Tādas dāvanas veikalā nenopirkt.

PII “Kurzemīte”  darbinieki sūta vecākiem 
un novada iedzīvotājiem siltu domu un 

spēcīgu sirds stī gu apvītu 
svētku laiku!
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Dundagas novada pašvaldības izdevums ″Dundadznieks″ 
Adrese: Pils 5-1, Dundaga, LV-3270.
Raksti un informācija nākamajam izdevumam jāiesniedz 
līdz katra mēneša 2. datumam. 
E-pasts zinas@dundaga.lv, tālrunis 63237515, 26388076.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autors.
Iespiests SIA ″Kurzemes Vārds″. 
Tirāža 1500 eks. 
Bezmaksas.
Internetā: www.dundaga.lv/avize.
Nr. 12 (262).  2020. gada decembris.

Re, arī zvaigznēs ierakstī ts
Tas pats, kas laukos plašos:

Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.

                              Imants Ziedonis
Lai novada ļaudīm mierpilns Adventa laiks, 

ģimeniski Ziemassvētki, vienreizējs 
un labiem darbiem piepildīts 2021.  gads!

Kolkas senioru apvienība ‘’Sarma’’ 

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas 
att ālinātais seminārs Kurzemes skolām 

27. novembrī noti ka Eiropas Parlamenta (EP) Vēst-
nieku skolas att ālinātais seminārs Kurzemes skolām. Tajā 
piedalījās arī Dundagas vidusskolas EP Vēstnieku skolas 
vēstnieces Krista Kučere, Krista Sudmale un Annija Paula 
Heiberga, kā arī vēstures skolotāja Līva Irbe.

Att ālinātajā seminārā bija iespējams uzklausīt EP de-
putātu Nilu Ušakovu. Viņš informēja par aktuālo Eiropas 
Savienībā un stāstī ja par savu darbu Eiropas Parlamentā.

Programmas eksperte politoloģe Žaneta Ozoliņa skaid-
roja parlamentārās demokrāti jas izzināšanas cikla mērķus 
un uzdevumus.

Skolotājus aicināja ieklausīti es Kurzemes skolu labajos 
prakses piemēros, bet skolēniem paralēli bija iespēja piedalī-
ti es ti ešsaistes simulācijas spēlē par Eiropas vērtī bām Latvijā.

Vēstnieces atzina, ka šādi semināri ir interesanti  un iz-
zinoši. Meitenes novērtēja iespēju dzirdēt EP deputāta Nila 
Ušakova stāstī to un virtuāli redzēt EP ēku Briselē, uzzināt 
iepriekš nedzirdētu informāciju par EP un iespēju diskutēt, 
uzklausīt vienaudžu viedokļus par  Eiropas vērtī bām Latvijā.

Dundagas vidusskolas vēstures skolotāja Līva Irbe 

Uzsākta ti lta Pils ielā 
Dundagā pārbūves 
būvprojekta izstrāde

Tilts pāri Dundagas dīķim nodrošina nepārtrauktu 
transporta un gājēju kustī bu, un jau 2016. gadā ti ka veikts 
ti lta tehniskais apsekojums, kura laikā pārbaudītas un no-
vērtētas ti lta galvenās konstrukcijas un apzināti  bojājumi, 
kas varētu ietekmēt ti lta drošību. 

Ņemot vērā atzinumā norādītos rekomendētos pasā-
kumus un jau iepriekš likvidētos ti lta defektus, Dundagas 
novada pašvaldība šī gada 19. novembrī ir noslēgusi līgu-
mu ar SIA “BT Projekts” par ti lta Pils ielā Dundagā pārbūves 
būvprojekta izstrādi. Kopējā līgumcena ir 12 000 EUR (bez 
PVN), un būvprojekts pilnā apjomā jāizstrādā 6 mēnešu lai-
kā no līguma noslēgšanas dienas. 

Būvprojektā ti ks iekļauts risinājums esošās brauktuves 
konstrukcijas nojaukšanai un jaunas brauktuves konstrukci-
jas izbūvei, paredzēta gājēju ietve, kas piesti prināta pie ti lta 
laiduma, līdz ar to cilvēki varēs justi es daudz drošāk, ejot 
pa  ti ltu. Tiltam ti ek paredzēts dekoratī vais apgaismojums. 

Attī  stī bas un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja Diāna Kristi ņa

Šis ir laiks, kad cilvēku sirdis ir atvērtas 
labajam, jo ir lielais novēlējumu, dāvanu došanas 

un saņemšanas laiks.  Aizdegsim sveces Ziemassvētku eglītē, 
lai ikviens var saskatī t ceļu uz mājām, kur smaržo pīrāgi, 

kur pulcējas savējie,  kur mīlestī ba mīt.
Ielaidīsim pār slieksni ti k tī ru un baltu pie sevis j auno gadu, solot labus 
darbus darīt, gaišas domas domāt, sevi pasaulē un pasauli sevī mīlēt!

Lai esam ti k bagāti , ka savā nabadzībā spējam vēl dot viens otram.
Lai esam ti k sti pri, ka savā vājumā varam uzveikt paši sevi.
Lai mēs esam ti k gaiši, ka šajā tumšajā laikā starot varam.

Dundagas Kultūras pils sveic novada ļaudis svētkos!

Ieliec egles zarā sveci,
Lai par cerību tā deg!
Pats jau zini, kas tu esi,
Kāds ir t avu sapņu ceļš.
                           (M.  Svīķe)
Lai gaišs Ziemassvētku laiks un
veselīgs, labu darbu un mīlestī bas 
piepildīts jaunais gads!

Kolkas pamatskolas kolektī vs

Lai šajā gada tumšā-
kajā laikā katrā mājā un 
katrā sirdī ienāk gaisma 
un siltums, lai reizē 
ar svētku prieku visur 
iemājo sati cība, pati esa 
mīlestī ba citam pret 
citu, domu brīvība un 
apgaismība! Kurš staro gaismu citu cilvēku dzīvēs, pats 
nekad nepaliks tumsā! Būsim gaismā, būsim gaisma.

Novēlam, lai Ziemassvētki ir sirds mīlestī bas, prieka 
un gaišuma svētki! Lai jaunais gads ir ar labām un sau-
lainām cerībām piepildīts! Sociālais dienests 

Domas lūgšanā mūs vienos,
Darīs sti prus ti cībā.
Ka reiz atkal brauksim ciemos
Viens pie otra Latvijā.
                                         (Eduards Ceriņš)

Saviem lasītājiem un ikvienam novada iedzīvotājam vēlam 
sirds siltumu Ziemassvētkos un sirds gudrību jaunajam 
gadam! Ikdienā un svētkos daudz interesantu mirkļu kopā 
ar labu grāmatu!

“Ja gribi mainīt 
pasauli, ej mājās un 
mīli savu ģimeni” 
              (Māte Terēze) 
Novēlu visiem – 
lielajiem un ma-
zajiem – spēku un 
laiku mīlestī bai, 
sati cību, pārti cību 
un veselību! 

pasauli, ej mājās un 

              (Māte Terēze) 

zajiem – spēku un 

sati cību, pārti cību 

 

Bāriņti esas vārdā Daina Dēvita

 Kūst sveču gaismā 
Ziemassvētku vakars,

Un tā kā bērnībā noti cam mēs,
Ka cerības visas, kas sirdī rodas,

Kā zelta ābele uzziedēt spēs.

Lai mīlestī bas, veselības 
un prieka piepildīti  svētki!

 
Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja 
Ginta Pļaviņa

Dundagas novada bibliotekāres

Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestī bu sēj!
                                       (J.Tabūne)

Gaišus un siltus Ziemassvētkus! 
Mīlestī bu, veselību, izturību 

un darba sparu visiem 
novada iedzīvotājiem! 

                                             
 Senioru klubs “Sendienas”

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā

Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestī bas dzirksteli.

Un ti ci – tas ir tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara...

  (S. Vasiļevska)
Vēlam gaišus, mīļus un sirdssiltus 

Ziemassvētkus! Lai veiksmīgs, 
radošām iecerēm bagāts 

un priecīgu mirkļu piepildīts 
jaunais gads!

Dundagas vidusskolas kolektī vs
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