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DUNDAGAS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVS  IZDEVUMS

DUNDADZNIEKS

Dundagā nebijis gadījums – 
grāmatas, dzirdot par veselīgo 
dzīvesveidu un to, ka pašlaik 
visi var iet ārā, svaigā gaisā, bet 
telpās nevar pulcēties un ilgi 

Dundagas novada  domes 
deputāti  3. februārī ārkārtas 
domes sēdē vēlēja jaunu do-
mes priekšsēdētāju.

Šim amatam ti ka virzīta An-
dra Grīvāne no vēlētāju apvienī-
bas “Strādāsim kopā!”.

Balsojumā četras balsis bija 
“par” – Madars Burnevics (“Mūsu 
novadam”), Andra Grīvāne (“Strā-
dāsim kopā!”), Una Sila (“Strādā-
sim kopā!”) un Vilnis Skuja (“Strā-
dāsim kopā!”) – un piecas “pret” 
– Aldis Felts (“Mūsu cilvēkiem”), 

Gunārs Kristi ņš (“Mūsu cilvēkiem”), 
Jānis Mauriņš (“Mūsu cilvēkiem”), 
Regīna Rūmniece (“Mūsu cilvē-
kiem”) un Zane Tālberga (“Mūsu cil-
vēkiem”) –, līdz ar to domes priekš-
sēdētājs neti ka ievēlēts.

Ar 2021. gada 28. janvāra do-
mes sēdi domes priekšsēdētāja 
Alda Felta un viņa vietnieka Jāņa 
Mauriņa pilnvaras izbeidzās, un 
līdz šim brīdim Dundagas novada 
dome nav ievēlējusi domes priekš-
sēdētāju. Kopš 2021. gada 28. jan-
vāra ir noti kušas sešas ārkārtas 

domes sēdes, no kurām ti kai 
3. februāra ārkārtas domes sēdē 
ti ka izskatī ts jautājums par domes 
priekšsēdētāja ievēlēšanu. No ie-
priekš minētā Vides aizsardzības 
un reģionālās attī  stī bas ministrija 
ir secinājusi, ka Dundagas novada 
dome pieti ekamā apmērā neveic 
savus pienākumus, jo nerisina 
vienu no būti skākajiem domes 
jautājumiem pašreizējā situācijā – 
domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Ministrija ir aicinājusi novada 
domi vērst uzmanību uz likuma 

“Par pašvaldībām” 91. panta pir-
mās daļas 3. punktā noteikto, ka 
Saeima var atlaist domi, ja tā divu 
mēnešu laikā pēc sanākšanas uz 
pirmo sēdi vai pēc atti  ecīgo amat-
personu vai insti tūciju atkāpšanās 
nav ievēlējusi domes priekšsēdē-
tāju, viņa vietnieku vai pastāvīgās 
komitejas. Minētais termiņš nav 
termiņš, kādā domes priekšsēdē-
tājs ir jāievēlē, bet gan termiņš, 
kādā Saeima var konstatēt, ka 
pašvaldības dome nespēj veikt 
tai uzliktos pienākumus un funk-

cijas, lai nodrošinātu pilnvērtī gu 
pašvaldības darbību. Pēc minētā 
termiņa iestāšanās Saeima var 
nekavējoti es atlaist domi.

Dundagas novada domei līdz 
2021. gada 28. martam jālemj 
jautājums par domes priekšsē-
dētāja ievēlēšanu, par to neka-
vējoti es informējot Vides aizsar-
dzības un reģionālās attī  stī bas 
ministriju.

Informāciju sagatavoja 
Linda Pavlovska-Dišlere,

sabiedrisko atti  ecību speciāliste

Grāmati ņa sniegā

uzturēties, arī nolēma doties 
pastaigā. 

Grāmatām šī ir pilnīgi jauna 
pieredze. Izejot ārā un ieraugot 
piesnigušos krūmiņus un bērnu 

rotaļu laukumiņus pie biblio-
tēkas, tām sagribējās parotaļā-
ties, jo ir taču tik daudz lasīts 
par pikošanos, braukšanu ar 
ragaviņām un citām jautrībām.  
Spēlējoties jau notiek visādi… 
un mūsu grāmatām sanāca tā, 
ka bildītes tik ļoti aizrāvās ar 
sniegpārsliņu ķeršanu, ka ap-
maldījās un vairs nemācēja tikt 
atpakaļ grāmatiņā… Labi, ka 
bērnudārza bērniem bija beigu-
šās nodarbības un viņi arī nāca 
ārā spēlēties. Bērni nāca palīgā 
bibliotekārītei Lāsmai atrast no-
maldījušās bildītes.

Stāstām jums pasakas? Nē! 
Dundagas bibliotēkas bērnu 
nodaļa februārī piedāvāja bēr-
nudārza grupiņām jaunu pasā-
kumu ciklu “Grāmatiņa sniegā”. 
Nedēļā pirms Valentīna dienas 
gribējām bērniem izlasīt grā-
matas par māmiņas mīlestību, 
un tā nu radās doma, ka mazos, 
mīļos stāstiņus varam bērniem 
izlasīt ārā, svaigā gaisā. Bibliotē-
ka ielaminēja grāmatas ilustrāci-
jas (jo pašu grāmatu jau sniegā 
neliksim), lai tās varētu paslēpt 
dažādās vietās rotaļu laukumi-
ņos. Tā nu mazie ķipari, iznākot 
savā pastaigā, satika bibliotekāri 
Lāsmu un visi labprāt iesaistījās 
attēlu meklēšanā, bet pēc tam, 
klausoties grāmatas lasījumu, 
tos salika pareizā secībā. 

Dundagas novada bibliotē-
kas aicina sagaidīt arī pavasari 
kopā ar labu grāmatu! 

Ruta Emerberga, 
Dundagas novada Centrālās 

bibliotēkas vadītāja 

Domes priekšsēdētājs neti ek ievēlēts
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DOMES ZIŅAS

Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti  pieejami 

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PUBLISKIE IEPIRKUMI UN CENU APTAUJAS LAIKA PERIODĀ 
NO 2021. GADA 10. LĪDZ 19. FEBRUĀRIM 

Procedūras 
veids

Identifi kācijas 
numurs

Līguma priekšmets Piedāvājuma ie-
sniegšanas termiņš

Uzvarētājs, 
izmaksas bez PVN

Cenu aptauja DNPz 2021/2 Baltijas jūras krasta 
teritorijas kopšana 
Dundagas novadā

10.02.2021. IK “Jūrmalnieki AI”,
reģ. Nr. 41201005562,
8611,35 EUR

Cenu aptauja DNPz 2021/2 Mājturības kabineta 
remonts Dundagas 
vidusskolā 

19.02.2021. SIA “KLINTS BŪVE”,
Reģ. Nr. 41203016772,
12191,98 EUR

Inga Ralle, Iepirkumu komisijas locekle 

Deputātu kandidātu sarakstu 
pieņemšana 2021. gada 5. jūnija 
pašvaldību vēlēšanām 

Talsu novada vēlēšanu komisija informē, ka saskaņā ar Centrālās 
vēlēšanu komisijas 2021. gada 14. janvārī apsti prināto “2021. gada 
5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas ins-
trukciju” Talsu novada vēlēšanu komisija nosaka, ka deputātu kandi-
dātu sarakstu pieņemšana no 2021. gada 17. marta līdz 5. aprīlim 
noti ks pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 26128886 un 
vienojoti es par konkrētu laiku.

Ievērojot pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas 
instrukcijas 2.2. punktu, pēdējā deputātu kandidātu sarakstu pie-
ņemšanas dienā, 2021. gada 6. aprīlī, vēlēšanu komisija sarakstus 
pieņems klāti enē iesniedzēju ierašanās secībā no plkst. 13.00 līdz 
18.00 Talsu novada pašvaldības ēkā, Kareivju ielā 7, Talsos.

Konts drošības naudas (285,00 EUR) iemaksai: 
LV68TREL981346900600B (Valsts kase).
Informējam, ka 2021. gada 9. aprīlī plkst. 13.00 Talsu novada 

vēlēšanu komisija organizēs reģistrēto kandidātu sarakstu numuru 
izlozi Talsu novada pašvaldības ēkā, Kareivju ielā 7, Talsos.

 Kontaktt ālruņi: komisijas priekšsēdētājs Agris Purkalns – 
26128886, komisijas sekretāre Gunta Dambiņa – 26404322.

Dundagas valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs informē

1. No 1. marta iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarā-
cijas (GID) par 2020. gadu. Lai nodrošinātu visas epidemioloģiskās 
drošības prasības valstī  izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, Dun-
dagas VPVKAC klientus pieņems ti kai pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 
29191093, 63237851). Deklarāciju varēs iesniegt gan papīra formātā, 
gan elektroniski.

2. VPVKAC klientu apkalpošanas speciālisti em ir jāsniedz ti kai Mi-
nistru kabineta noteikumu Nr.401. 1. pielikumā noteikti e iestādes pa-
kalpojumi:

1) GID iesniegšana fi ziskām personām;
2) visas darbības, kas saistī tas ar elektronisko algas nodokļu grā-

mati ņu (iesniegšana, izņemšana, izmaiņas u.c.);
3) pieteikumu iesniegšana reģistrēšanai Elektroniskajā deklarēša-

nas sistēmā (EDS).
Līdz ar to VPVKAC pakalpojumu grozā neieti lpst tādi pakalpojumi kā:
1) GID iesniegšana par kapitāldaļu pieaugumu;
2) GID iesniegšana fi ziskām personām, kuras veic saimniecisko 

darbību;
3) juridiskās personas saimnieciskās darbības veicējiem – reģistrē-

šana, darbības uzsākšana/izbeigšana, problēmas u.c.;
4) nomas līgumu reģistrēšana;
5) obligātās GID iesniegšana no 1. marta līdz 1. jūnijam, tostarp 

personai, kas saņem ārvalstu pensiju (piem., Igaunijas pensija).
Rūpējoti es par klientu un darbinieku veselību, Valsts ieņēmumu 

dienests (VID) uz ārkārtējās situācijas laiku ir pārtraucis klientu apkal-
pošanu klāti enē, tādēļ iedzīvotājus aicina deklarācijas iesniegt elek-
troniski Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS). Šobrīd pienākums 
iesniegt GID elektroniska dokumenta veidā ir noteikts ti kai juridiskām 
personām un fi ziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību. 
Gada ienākumu deklarācijas par 2021. gadu VID varēs iesniegt ti kai 
elektroniskā formā, izmantojot EDS sistēmu, tādējādi vairs nebūs ie-
spēju to izdarīt papīra formā.

3. GID iesniegšana fi ziskām personām nav mainījusies:
v vecākiem nav jāiesniedz izziņa no izglītī bas iestādes, ja viņa 

pilngadīgais bērns turpina mācības Latvijā akreditētā mācību iestādē;
v ja klienti em nav internetbankas, eID kartes, elektroniskā pa-

raksta, fi ziskās personas varēs iesniegt GID papīra formātā – līdzi jābūt 
personu apliecinošam dokumentam (eID, pase) un norēķinu konta 
numuram;

v fi ziskām personām, kas GID var iesniegt brīvprātī gi, to iespē-
jams izdarīt trīs gadu laikā (par 2018., 2019. un 2020. gadu). Savukārt 
VID pārmaksātos nodokļus personai atmaksā trīs mēnešu laikā pēc 
maksājuma dokumenta iesniegšanas.

4.  VPVKAC atti  ecībā uz GID iesniegšanu par 2021. gadu pagaidām 
norāžu nav, taču aicinām klientus pieteikti es Elektroniskajai deklarē-
šanas sistēmai vai reģistrēti es kā internetbankas lietotājam, lai turp-
māk GID varētu iesniegt elektroniski.

Dace Kurpniece, Dundagas VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste 

5. februāra ārkārtas 
domes sēdē pieņemti e 
lēmumi

v Pilnvaroja pašvaldības iz-
pilddirektoru pārstāvēt pašvaldī-
bu ti esā, Valsts kasē un kredīti es-
tādēs (tajā skaitā reģistrēt pirmā 
paraksta ti esības, ti esības parak-
stī t maksājumu rīkojumus un ci-
tus dokumentus maksājumu pa-
kalpojumu saņemšanai, parakstī t 
pieteikumus e-pakalpojumu lie-
tošanai vai lietošanas pārtraukša-
nai, parakstī t aizdevumu izmaksas 
pieprasījumus), parakstī t līgumu 
“Profesionālās ievirzes mākslas/
mūzikas/dejas izglītī bas program-
mu fi nansēšanas līgums” un pa-
rakstī t līgumu apkures kokskaidu 
granulu iegādei un piegādei paš-
valdības vajadzībām.

18. februāra ārkārtas 
domes sēdē pieņemti e 
lēmumi

v Nolēma atzīt par spēku 
zaudējušu domes lēmumu Nr.162 
“Par dalību projektu konkursā 
9.3.2. specifi skā atbalsta mērķa 
ietvaros ar projektu “Veselības ap-
rūpes infrastruktūras uzlabošana 
Dundagā””.

v Nolēma nodot nomai nekus-
tamā īpašuma “Ievlejas 82” zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
88500200374 un slēgt nomas ti e-
sību līgumu pēc pozitī va apvieno-
jamo pašvaldību fi nanšu komisijas 
lēmuma uz sešiem gadiem.

v Apsti prināja aktualizēto 
Dundagas novada attī  stī bas 
programmas 2014.–2020. ga-
dam investī ciju plānu un atzi-
na par spēkā esošu 2020. gadā 
apsti prināto rīcības plānu.

Nolēma nodot nomai nekus-
tamā īpašuma “Lauksaimniecī-
bas zeme pie Saulrieti em” zemes 
vienības daļu 0,009 ha platī bā un 
slēgt nomas ti esību līgumu pēc 
pozitī va apvienojamo pašvaldību 
fi nanšu komisijas lēmuma uz se-
šiem gadiem.

v Nolēma nodot nomai ne-
kustamā ī pašuma “Lauksaimnie-
cības zeme pie Dzelmēm” zemes 
daļu Nr.7 un slēgt nomas ti esību 
līgumu pēc pozitī va apvienojamo 
pa švaldību fi nanšu komisijas lē-
muma uz laiku līdz sešiem gadiem.

v Nolēma iekļaut Privati zāci-
jas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sastāvā Sinti ju Gāliņu.  
v Nolēma uzsākt nekustamā 

īpašuma “Nevejas skola”, kuru 
veido 6905/9120 kopīpašuma 
domājamās daļas, atsavināšanas 
procesu. 

v Nolēma uzsākt mežistrādi 
nekustamā īpašumā “Jokumi”, no-
 skaidrojot pakalpojuma sniedzēju 
cenu aptaujā. 

v Nolēma piedalīti es 2021. 
gadā nacionālas nozīmes projek-
tā “Piekrastes apsaimniekošanas 
prakti sko akti vitāšu realizēšana” 
un nodrošināt priekšfi nansējumu 
projekta īstenošanai 9600 EUR (ie-
skaitot PVN).

v Nolēma atsavināt raksti skā 
izsolē nekustamo īpašumu “Jaun-
celmi”, kas sastāv no 0,9 ha lielas 
zemes vienības, par nosacīto cenu 
1500 EUR.

v Nolēma neizmantot paš-
valdības ti esības un neapmaksāt 
sprieduma izpildes izdevumus 
641 ,30 EUR par bezmanti nieka 
mantu atzītam nekustamam īpa-
šumam “Bebri”.

v Nolēma izstrādāt projektu 
dokumentāciju “Granulu apkures 
katla ierīkošana PII “Kurzemīte” 
ēkā, Talsu ielā 7, Dundagā” un 
“Elektroinstalācijas rekonstrukcija 
Dundagas vidusskolā, Talsu iela 18, 
Dundagā”, izstrādei novirzot 5000 
EUR.  

v Nolēma trīs personām 
sniegt palīdzību dzīvokļa jautāju-
ma risināšanā un slēgt īres ti esību 
līgumu par dzīvojamās telpas īres 
ti esībām Dundagā, E. Dinsberga 
ielā 2-6 un E. Dinsberga ielā 2-7, 
uz laiku līdz 31.03.2022, Brīvības 
ielā 17-3 uz laiku līdz 31.12.2021. 
un reģistrēt vienu personu palī-
dzības sniegšanas reģistrā “Paš-
valdībai piederošās vai tās nomā-
tās dzīvojamās telpas izīrēšanas 
reģistrs”.

v Apsti prināja Dundagas vi-
dusskolas, Kolkas pamatskolas 
un PII “Kurzemīte” izdevumu tā-
mes un viena audzēkņa izmaksas 
2021. gadā no pašvaldības budžeta 
atbilstoši iepriekšējā gada naudas 
plūsmas izdevumiem.

v Nolēma pieņemt no AS 
“Latv energo” dāvinājumu Dunda-
gas Mākslas un mūzikas skolai – 
lietotu datortehniku par 308 EUR.

v Nolēma slēgt sadarbības 
līgumu ar Talsu un Rojas novada 
pašvaldībām par Ziemeļkurzemes 
jauniešu kamerorķestra darbības 

nodrošināšanu 2021. gadā.
v Nolēma neiegādāti es ne-

kustamā īpašuma “Gigari” zemes 
vienības daļu 1,7 ha platī bā par 
80 000 EUR.

v Nolēma att eikti es no pirm-
pirkuma ti esībām uz nekustamā 
īpašuma “Nevnieki” zemes vienī-
bas daļu 18,5 ha platī bā, “Med-
nieki” zemes vienības daļu 12,4 ha 
platī bā, “Filmaņi” zemes vienības 
daļu 0,1562 ha platī bā un “Jūrnie-
ki” vēl atdalāmo zemes vienības 
daļu 3,442 ha platī bā.

1. marta ārkārtas domes 
sēdē pieņemti e lēmumi

v Nolēma veikt grozījumus 
pašvaldības izpilddirektora darba 
līgumā, nosakot 3. kvalifi kācijas 
pakāpi.

v Nolēma pašvaldības izpild-
direktoram noteikt piemaksu 25 
procentu apmērā no mēnešalgas 
līdz laikam, kamēr spēkā ir 5. feb-
ruāra domes lēmums Nr.15.

v Apsti prināja Dundagas no-
vada pašvaldības reorganizācijas 
plāna konstatējošo daļu.

v Nolēma pieņemt no SIA 
“Kurekss” ziedojumu Dunda-
gas Mākslas un mūzikas skolai 
10 290,10 EUR vērtī bā trīs ksilo-
fonu “Adams XSLD 35”, divu kla-
sisko ģitāru “Alhambra&C Classic” 
ar somu, septi ņu portatī vo dato-
ru un septi ņu “Microsoft  Offi  ce 
Home and Buseness” program-
matūru iegādei.

v Apsti prināja AS “Latve-
nergo” par nekustamā īpašuma 
“Vecpeļauši” zemes vienības da-
ļas 83 m2 platī bā apbūves ti esī-
bu ieguvēju par 29 EUR mēnesī 
(bez PVN) ar līguma termiņu līdz 
28.10.2049.

v Nolēma ar 01.03. 2021. no-
drošināt fasētu piena produktu 
piegādi Dundagas vidusskolas un 
Kolkas pamatskolas 1.–9. klašu 
skolēniem att ālināto mācību laikā 
un slēgt vienošanos ar SIA “Sāts” 
par produkcijas izdali.

Protokolu pārskatī ja 
Linda Pavlovska-Dišlere,

sabiedrisko atti  ecību  
speciāliste
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 BIEDRĪBAS “ZIEMEĻKURZEMES BIZNESA ASOCIĀCIJA” PAZIŅOJUMS
Biedrība “Ziemeļkurzemes bizne-

sa asociācija” izsludina atklāta konkur-
sa projektu iesniegumu pieņemšanas 
11. kārtu Eiropas Jūrlietu un zivsaim-
niecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības 
programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.3. “Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmai-
ņu mazināšana” un 43.02.4. “Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana”.

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2021. gada 10. aprīļa līdz 10. maijam.
Sludinājuma kopsumma: 2 040 860,92 EUR.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, 

Vārves pagasts un Ventspils pilsēta.
Projektu īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 gads no 

LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Mērķis: veicināt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras piekrastes attīstību Ziemeļkurzemē.

Rīcība EJZF2: Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu 
piedāvājuma paplašināšana

Apbalsta apmērs 1 240 860,92 EUR 
Atbilstošā MK noteikumu Nr.605 
6. punktā minētā darbība

Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana

Rīcības apraksts Rīcībā tiks atbalstītas iniciatīvas, kas veicina piekrastes dabas vērtību un vides resursu 
atjaunošanu un saglabāšanu, iespējamu to iesaisti piekrastes atpūtas un tūrisma noza-
res attīstībā. 
Rīcībā tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde un būvdarbi, kas vērsti uz vides resursu sagla-
bāšanu un vairošanu, piemēram, atbalstu var saņemt ar atpūtu un zvejniecību saistītu 
vietu izveidei un infrastruktūras pilnveidošanai dabā, steķu atjaunošanai tūristu un mak-
šķernieku laivām, arī laivu ielaišanas vietām upēs, jūras piekrastē un saistītā aprīko-
juma iegādei. Pašvaldības publiskās infrastruktūras pilnveidošana, t. sk. ielu un ceļu, 
veloceliņu, stāvlaukumu būvniecība vai pārbūve, lai piekļūtu piekrastes objektiem vai ar 
zvejniecību, zivju pārstrādi saistītiem objektiem, kā arī lai mazinātu antropogēno slodzi  
uz dabas vērtībām. 
Atbalsts paredzēts arī zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšanai un atjaunojamās ener-
ģijas izmantošanai, notekūdeņu un virszemes ūdeņu novadīšanas sakārtošanai.

Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam

100 000 EUR, 650 000 EUR pašvaldību projektiem Ar būvniecību saistītiem projektiem 
ir jābūt vismaz būvprojektam minimālā sastāvā, kas iesniegts BIS sistēmā, un saņemtai 
būvatļaujai.

Maksimālā atbalsta intensitāte 30% – lielam uzņēmumam, 50%, 80% – ar piekrastes zveju saistītam projektam, 90% – 
sabiedriskā labuma projektiem

Rīcība EJZF3: Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana, zvejas un jūras kul-
tūras mantojuma pieejamība

Apbalsta apmērs 800 000,00 EUR 
Atbilstošā MK noteikumu Nr.605 
6. punktā minētā darbība 

Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana

Rīcības apraksts Rīcībā paredzēts atbalstīt VRG piekrastes teritoriju un Ventspils pilsētas pašvaldības te-
ritoriju publisko infrastruktūru ar mērķi saglabāt un lietderīgi izmantot jūras un jūras pie-
krastei raksturīgo kultūras mantojumu. Atbalstīt zivsaimniecības teritoriju kultūrvēstures 
mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un publisko pieejamību, nodrošināt tā pieejamību 
nākamajām paaudzēm. Pašvaldību projektu nepieciešamībai jābūt pamatotai vietējo 
pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos. 
Atbalsts uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjau-
nošanu un popularizēšanu vērstiem projektiem, kuri veicina vietējo uzņēmējdarbību vai 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas pasākumu ir 
uzskatāma arī vietējo mājražotāju un zivju produktu tirgošana un lokālu pasākumu no-
rises vietu izveide piekrastes ciemos. Papildu atbalsts projektiem, kas paredz iespējas 
sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.

Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam

100 000 EUR, 650 000 EUR pašvaldību projektiem Ar būvniecību saistītiem projektiem 
ir jābūt vismaz būvprojektam minimālā sastāvā, kas iesniegts BIS sistēmā, un saņemtai 
būvatļaujai.

Maksimālā atbalsta intensitāte 50%, 80% – ar piekrastes zveju saistītam projektam, 90% – sabiedriskā labuma projek-
tiem

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” birojā, Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils 2. stāva telpās), vai Ventspilī, Kuldīgas ielā 3 (Ventspils 
novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktperosnas:
1. Koordinatore Gunta Abaja – tālr. 29172814, zba@dundaga.lv,
2. Konsultante Evita Roģe – tālr. 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv

Gunta Abaja, biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Piedalies aptaujā par jaunveidojamā 
Talsu novada attī  stī bu!

Līdz 31. martam ikviens Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada 
iedzīvotājs ir aicināts piedalīti es aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada 
teritorijas (šobrīd Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novada) attī  stī bu.

Talsu novada pašvaldība informē, ka ir uzsākts darbs pie jaunveidojamā 
Talsu novada attī  stī bas plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attī  stī bas stra-
tēģijas 2021.–2030. gadam un attī  stī bas programmas 2021.–2027. gadam 
– izstrādes. Dokumentus plānots sagatavot līdz 2021. gada 31. decembrim. 
Saskaņā ar iepirkumu procedūru dokumentu izstrāde noti ek sadarbībā ar 
vienu no vadošajiem telpiskās plānošanas uzņēmumiem Latvijā – SIA “Re-
ģionālie projekti ”.

Izstrādes gaitā ti ks nodrošinātas sabiedrības līdzdalības iespējas, kuras 
iedzīvotāji un citi  novada attī  stī bā ieinteresēti e ti ek aicināti  izmantot, pau-
žot savu viedokli un ierosinājumus novada attī  stī bai un izaugsmei. Plānoto 
sabiedrības līdzdalības akti vitāšu plāns:

1. Iedzīvotāju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz 31.03.2021. šeit: 
htt ps://ej.uz/TalsuAptauja);

2. Uzņēmēju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz 31.03.2021. šeit: 
htt ps://ej.uz/TalsuUznemeji);

3. Temati skās darba grupas;
4. Publiskā apspriešana.
Aptaujas rezultāti  ti ks izmantoti  Talsu novada ilgtspējīgas attī  stī bas stra-

tēģijas 2021.–2030. gadam un Talsu novada attī  stī bas programmas 2021.–
2027. gadam izstrādē. Anketa ir anonīma, paustais viedoklis ti ks izmantots 
apkopotā veidā. Aizpildīšana aizņems 10–15 minūtes.

Anketas var aizpildīt, izmantojot arī QR kodus. 
Aizpildi anketu un aicini arī citus novada iedzīvotājus to darīt! Būsim 

pateicīgi par ieguldīto laiku un atsaucību!
Informācija par jaunveidojamo novadu un attī  stī bas plānošanas doku-

mentu izstrādi pieejama sadaļā “Jaunveidojamais novads”.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināti es ar Talsu novada 

pašvaldības Attī  stī bas plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas da-
ļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts lauris.laicans@talsi.lv).

QR kods iedzīvotāju aptaujai QR kods uzņēmēju aptaujai

Pārskats par bāriņti esas 
darbību 2020. gadā

 Dundagas novada bāriņti e-
sā strādā priekšsēdētāja uz pilnu 
slodzi, viens bāriņti esas loceklis, 
kuram ir darba stundu apmaksa, 
un, pamatojoti es uz sadarbības 
līgumu, kas noslēgts ar Talsu no-
vada pašvaldību, divi Talsu novada 
bāriņti esas locekļi.

2020. gadā par 3 ģimenēm, 
kurās aug 12 bērni, bāriņti esa snie-
dza informāciju citām iestādēm, ka 
ģimenē neti ek pieti ekami nodroši-
nāta bērnu aprūpe, uzraudzība un 
audzināšana. 

2020. gadā bāriņti esas priekšsē-
dētāja nav pieņēmusi vienpersonis-
kus lēmumus. Nevienam vecākam 
nav atņemtas aizgādības ti esības.

Novadā 12 bērni ir ārpusģime-
nes aprūpē. Aizbildnībā ir 8 bērni, 
3 bērni ir audžuģimenēs, viens 12 
gadus vecs zēns uzturas ārpusģi-
menes aprūpes iestādē. Novadā 
ir 3 audžuģimenes. Viena ģimene 
gatavojas kļūt par specializēto au-
džuģimeni. 

Novadā 9 personām ir aizgādņi, 
kuri pārstāv personas ar daļēju rī-
cībspēju manti skos darījumos. 

7 lēmumi ti ka pieņemti  par ne-
pilngadīgo bērnu un personu ar ie-

robežotu rīcībspēju manti sko inte-
rešu nodrošināšanu vai aizstāvību. 

Uz konsultācijām pie psihologa, 
ģimenes ārsta vai cita speciālista ir 
nosūtī ti  4 bērni. 

No jauna 2020. gadā izveidotas 
6 lietas, lietvedībā aktī vas ir 94 lie-
tas un ir pieņemti  14 lēmumi.

Ir veiktas 299 notariālās darbī-
bas. 

Bāriņti esa sadarbojas ar citām 
bāriņti esām, ģimeņu atbalsta cen-
triem, novada Sociālo dienestu, 
Valsts un pašvaldības policiju, no-
vada izglītī bas iestādēm, ģimenes 
ārsti em u.c. iestādēm un organizā-
cijām.

Pārdzīvojam sarežģītu lai-
ku, tāpēc bāriņti esa lūdz ieska-
tī ti es Bērnu ti esību aizsardzības 
inspekcijas jaunajā mājaslapā 
www.uzti cibastalrunis.lv. Tajā var 
izvēlēti es ērtāko saziņas veidu, lai 
saņemtu palīdzību: zvanot uzti cī-
bas tālrunim 116111, rakstot savu 
stāstu čatā vai e-pastā. To ir aicināti  
darīt gan bērni, gan pieaugušie. Jūs 
uzklausīs speciālists un ieteiks pa-
domu, kā rīkoti es.

Daina Dēvita, Dundagas 
novada bāriņti esas priekšsēdētāja

Aicina pieteikti es darbam vēlēšanu iecirkņos
Saistī bā ar pašvaldību vēlēšanām, kas noti ks 2021. gada 5. jūnijā, Talsu novada vēlēšanu komisija iz-

sludina vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidātu pieteikšanos no šā gada 12. marta līdz 16. aprīlim 
darbam kādā no  Talsu novada vēlēšanu iecirkņiem.

Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas un iesniedzams:
v Talsu novada pašvaldībā (apmeklētāju pieņemšanas centrā), Kareivju ielā 7, Talsos;
v Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā;
v Mērsraga novada domē, Lielā ielā 35, Mērsragā,
v Dundagas novada pašvaldībā, Pils ielā 5-1, Dundagā.
Pieteikuma veidlapa atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas www.cvk.lv, sadaļā “2021. 

gada 5. jūnija vēlēšanas – Normatī vie dokumenti  – Veidlapas” – Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandi-
dāta pieteikuma veidlapa. 

Un Talsu novada vēlēšanu iecirkņu saraksts atrodams Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas 
www.cvk.lv, sadaļā “2021. gada 5. jūnija vēlēšanas – Vēlēšanu iecirkņi – Talsu novads”.

 Kontaktt ālruņi: 
26128886 – komisijas priekšsēdētājs Agris Purkalns, 26404322 – komisijas sekretāre Gunta Dambiņa.
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Mazirbes 
bibliotēka

Jaunumi Kultūras pils 
Tūrisma informācijas centrā

Mazirbes bibliotēka ir ļoti  
cienījamā vecumā, dibināta tāla-
jā 1924. gadā. Savas pastāvēša-
nas vēsturē bibliotēkai daudzas 
reizes ir nācies mainīt atrašanās 
vietu, cīnīti es par pastāvēšanu.

Vēl pavisam nesen bibliotēka 
atradās vien 7 m2 lielā telpā Līvu 
tautas namā, tad veiksmīgi tā ti ka 
iekārtota Mazirbes skolā. Šeit, 
starp skolēnu čalām un skolotāju 
piepildīto ikdienas darba ritmu, 
bibliotēka jutās ļoti  labi, bet si-
tuācijas mainās… Paliekot vie-
nai lielajā, klusajā ēkā starp līdz 
galam nepateikti em, varbūt pat 
neizprasti em vārdiem un neizda-
rīti em darbiem, vairs nebija omu-
lības. Pasaulē sākušais Covid-19 
juceklis, ierobežojumi neko labu 
nesolīja, bet arī šajā laikā noti ek 
labas lietas. 

Stāsta Mazirbes bibliotekāre 
Sniedze Švāģere: “Neraugoti es uz 
nelabvēlīgo situāciju saistī bā ar vī-
rusa izplatī bu pasaulē un Latvijā, 
2020. gads ienesa ļoti  negaidītas 
un patī kamas pārmaiņas Mazir-
bes bibliotēkā. Pašā gada nogalē 

tā ieguva jaunu mājvietu “Skolo-
tāju mājā”.

Bibliotēkas vajadzībām ti ka 
pielāgots un kapitāli izremontēts 
viens no trīsistabu dzīvokļiem 
mājas 1. stāvā. Tās kopējā platī ba, 
salīdzinot ar iepriekšējām telpām, 

palielinājusies par vairāk nekā 20 
kvadrātmetriem. Tagad ir atse-
višķa zona datoriem, darba zona 
bibliotekāram, daudz plašāka vie-
ta atvēlēta bibliotēkas krājumam, 
bērnu stūrīti m un lasītavas zonai. 
Beidzot bibliotēkai ir arī savs sani-
tārais mezgls un palīgtelpa. 

Manuprāt, Mazirbes bibliotē-
ka vienīgā novadā var lepoti es ar 
plašu un saulainu lodžiju. Atliek 
vien to mājīgi iekārtot, lai gada 
siltajā sezonā to būtu patī kami iz-
mantot apmeklētājiem. 

Telpas ir ļoti  mājīgas, gaišas 
un siltas. Ziemassvētku laiks līdz 
pat jaunā gada pirmajām dienām 
pagāja spraigā, bet ļoti  patī kamā 
darbā, lai bibliotēkas krājumu 
pārvietotu no skolas uz jaunajām 
telpām. Drīz vien ti ka pievienots 
internets, un šobrīd bibliotēka jau 
ir uzņēmusi pirmos apmeklētājus 
jaunajā mājvietā. Pagaidām gan 
vēl darbs nenorit ar pilnu jaudu, 
jo spēkā dažādi ierobežojumi. Ik-
viens no jums ti ek gaidīts Mazir-
bes bibliotēkā! 

Liels paldies Dundagas nova-
da domei par lēmumu piešķirt 
bibliotēkai jaunas telpas. Paldies 
pašvaldības darbiniekiem, īpaši 
saimnieciskās jomas speciālis-
ti em gan Dundagā, gan Kolkā, 
par iespēju ti k labvēlīgi atrisināt 
Mazirbes bibliotēkas telpu jautā-
jumu.”

Mēs, pārējie kolēģi, sirsnī-
gi sveicam Mazirbes bibliotēku! 
Daudzi no mums klāti enē telpas 
nav redzējuši, bet līdzko varēsim, 
tā vedīsim savus laba vēlējumus 
kolēģei un ikvienam Mazirbes 
bibliotēkas lietotājam. Bibliotēka 
strādā un aicina ikvienu intere-
sentu ienākt pēc labas grāmatas 
vai preses izdevuma.

Ruta Emerberga, 
Dundagas novada Centrālās 

bibliotēkas vadītāja 

Nupat aizvadītajā rudens un 
ziemas laikā Kultūras pils Tūrisma 
informācijas centra speciālisti  sa-
darbībā ar dizaineriem Ainaru Gaidi 
un Līgu Delveru izdevuši vairākus 
tūrisma ceļvežus, informatī vos ma-
teriālus, kā arī radījuši jaunus pro-
duktus tūrisma attī  stī bas veicināša-
nai mūsu novadā.

Sadarbībā ar Ainaru Gaidi sa-
gatavoti  izdevumi:

“Zeme pie divām jūrām” (lat-
viešu un angļu valodā): īss ieskats 
mūspuses savdabībā nelielā 16 lpp. 
grāmati ņā, ko var arī pievienot dā-
vanām.

Latviešu valodā izdotais ceļve-
dis “Ceļojums pa Lībiešu krastu”, 
t. sk. ar detalizētām Mazirbes un 
Kolkas kartēm, tagad pieejams arī 
angļu valodā.

Ainars Gaidis papildinājis paš-
valdības fotoalbumu ar iespaidī-
giem att ēliem.

Sadarbībā ar dizaineri Līgu 
Delveru tapusi preču zīme “Zilā 
govs” un vairāki tās produkti :

Pavisam atšķirīgā dizainā vei-
dots ceļvedis “Zilā govs Mellene 
ceļo”, kur no Dundagas līdz Kolkai 
apkopoti  piedāvājumi, sākot ar tei-
kām un lieti šķo informāciju par šīs 
unikālās šķirnes saglabāšanu un 
beidzot ar aizraujošām vides inter-
pretācijām un pat goti ņkonfekšu 
darbnīcu. Izdots latviešu valodā, top 
arī angļu valodas versija.

Sagatavotas 12 dažādu sižetu 
pastkartes “Zilā govs Mellene ceļo”. 
Košraga “Pītagu” saimnieku inicia-

tī va, pirmajiem izveidojot vides 
objektu – goti ņu Melleni, ir iedves-
mojusi gan jaunā produkta nosau-
kumu, gan veicinājusi tā izstrādi. 

Sadarbībā ar Saldus pārti kas 
kombinātu izgatavotas goti ņkon-
fektes jaunā dizaina iepakojumā.

Pieejamas uzlīmes ar jaunās 
preču zīmes simboliku.

Šī gada pavasarī ti ks pabeigts 
neliels videostāsts par Zilās govs 
tēmu.

Mūsu tūrisma uzņēmējiem 
ir iespēja pašiem sadarboti es ar 
mākslinieci, turpinot radīt jaunus 
šīs līnijas produktus vai pasūtot jau 
gatavos.

Patlaban sagatavošanā:
Novada lieti šķais ceļvedis “Dun-

dagas un Kolkas pagasts” ar de-
talizētām Dundagas, Mazirbes un 
Kolkas kartēm, kur sadalījumā pa 
tēmām apkopoti  visi tūrisma pie-
dāvājumi. Ceļvedi paredzēts izdot 
latviešu, angļu un krievu valodā.

Dundagas pils buklets (iepriek-
šējais tapis tālajā 2006. gadā!) ar 
vēsturisko noti kumu pārskatu, 
mūsdienu un seniem att ēliem. 
Paredzēts izdot latviešu, angļu un 
krievu valodā.

Sadarbībā ar kaimiņu novadiem 
top Ziemeļkurzemes tūrisma karte, 
kas arī ti ks izdota vairākās valodās.

Gatavie drukāti e izdevumi 
pieejami arī elektroniskajā vietnē 
www.visit.dundaga.lv

Alanda Pūliņa, 
Dundagas novada Tūrisma 

informācijas centra vadītāja
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Mūsu senči jau sen ir zinājuši 
un piekopuši sveču liešanas un 
dedzināšanas tradīcijas. 

Šodien sveču vieta mūsu sa-
dzīvē, protams, ir citāda. Iede-
dzot sveces, telpā radām īpašu 
noskaņu. Bez svecēm nav iedo-
mājama ne mūsu ikdiena, ne īpa-
šie svētku un atceres brīži. 

Arī garie aizvadītās ziemas 
vakari bija kā radīti , lai mēs uz-
turētu dzīvas senču tradīcijas, 
ieviestu jaunus rituālus, radītu 
īpašu noskaņu savās mājās, tā-
dēļ februārī aicinājām ikvienu 
iedzīvotāju dalīti es ar  foto mir-
kļiem “Sveces ikdienā un svētku 
brīžos”. 

 Lai gan aktivitāte šoreiz bija 
mazāka nekā citās reizēs, mēs 
priecājamies  par katru iesūtīto 
darbu un sakām paldies Tamā-
rai Zoltānei un Ivaram Kolodam  
par atsaucību un iesūtītiem foto 

Aktī vākais Dundagas 
novada iedzīvotājs!

Lai veicinātu un popularizētu aktī vu dzīvesveidu, Dundagas 
novada iedzīvotājiem un citi em dundadzniekiem ti ek piedāvāts 
izaicinājums vesela gada garumā. 

Kļūsti  par aktī vāko Dundagas novada iedzīvotāju! Esi aktī vs, krā-
jot kilometrus dažādos veidos – skrienot, soļojot, braucot ar riteni, 
nūjojot u.c.! 

Gada laikā būs 4 posmi – ziemas, pavasara, vasaras un rudens. 
To laikā iedzīvotājiem jāiesūta ekrāna izgriezumi no telefona vai 
viedpulksteņa ar pieveikto kilometru skaitu nedēļā. Gada beigās 
noskaidrosim aktī vāko dundadznieku.

Ievērojot līdz 06.04.2021. valstī  izsludināto ārkārtējo stāvokli 
saistī bā ar koronavīrusa izplatī bu, lūdzam ievērot MK noteikumus 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatī bas 
ierobežošanai”, jo īpaši distancēšanās un pulcēšanās nosacījumus!

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā rakstī t uz e-pastu 
edgars.ti fentals@dundaga.lv.

Edgars Tīfentāls, 
Dundagas novada sporta organizators

Aizritējušā Sveču mēneša foto mirkļi 

mirkļiem, par izdomu un rado-
šumu.

 Abi darbu autori saņēma 
pārsteiguma balvas.

Smaida Šnikvalde,
Dundagas Kultūras pils 

kultūras darba organizatore

Prese novada bibliotēkās 2021. gadā

Autors – Ivars KolodaAutore – Tamāra Zoltāne

Ikvienā novada bibliotēkā interesenti em ir ie-
spēja lasīt preses izdevumus. Abonēšanas maksa 
segta no pašvaldības līdzekļiem. 

Dundagas bibliotēkā 
“100 Labi Padomi”  ar speciālizlaidumiem, “100 

Labi Padomi par Veselību”, “Annas Psiholoģija”, “As-
tes”, “Citādā Pasaule”, “Dārza Pasaule”, “Dārzs un 
Drava”, “Dundadznieks”, “GEO”, “Ieva”, “Ievas Dārzs”,  
“Ievas Stāsti ”, “Ievas Veselība”, “Ilustrētā Pasaules 
Vēsture”, “Ilustrētā Zinātne”,  “Ir”, “Klubs”, “Kultūr-
zīmes”, “Lauku Māja”, “Leģendas”, “Mājas Viesis”, 
“Padoms Rokā” (iepriekš – “Lauku Avīzes Temati skā 
Avīze”), “Pati esā Dzīve & Speciālizdevumi”, “Planētas 
Noslēpumi”, “Prakti skais Latvieti s”, “Saimnieks”, “San-
ta”, “Sestdiena”, “Talsu Vēsti s”, “Una”, “Veselība”. 

Preses izdevumi bērniem un jauniešiem: “Ave-
ne”, “Avenīte”, “Ilustrētā Junioriem”, “Ķepu Patru-
ļa”, “My Litt le Pony”, “Peppa Pig”. 

Kaļķu bibliotēkā
“Ieva”, “Ievas Dārzs”, “Ievas Stāsti ”, “Ievas Ve-

selība”, “Dārza Pasaule”, “Lauku Māja”, “Mājas 
Viesis”, “Prakti skais Latvieti s”, “Pati esā Dzīve & 
Speciālizdevumi”, “Privātā Dzīve”, “Saimniece” un 
speciālizdevumi, “Talsu Vēsti  s”.

Vīdales bibliotēkā
“100 Labi Padomi”, “100 Labi Padomi par Ve-

selību”, “Ievas Dārzs”, “Ievas Stāsti ”, “Ievas Padomu 

Avīze”, “Ievas Veselība”, “Ievas Vir-
tuve”, “Kā Būt Laimīgai”, “Lauku 
Māja”, “Mājas Viesis”, “Nezināmā 
Vēsture”, “No Vecmāmiņas Pūra Lā-
des”, “Privātā Dzīve”, “Talsu Vēsti s”.  

Kolkas bibliotēkā
“100 Labi Padomi”, “Astes”, “Citādā Pasau-

le”, “Dārza Pasaule”, “GEO”, “Ieva”, “Ievas Stāsti ”, 
“Ilustrētā Pasaules Vēsture”, “Ilustrētā Zinātne”, 
“Ilustrētā Junioriem”, “Latvijas Avīze”, “Leģendas”, 
“Lilit”, “Mājas Viesis”, “Omītes Zālītes”, “Padoms 
Rokā”, “Pati esā Dzīve”, “Planētas Noslēpumi”, 
“Prakti skie Rokdarbi”, “Talsu Vēsti s”, “Veselība”, 
“Zintnieks”.

Mazirbes bibliotēkā
“Dārza Pasaule”, “Diena” (pamatkomplekts), 

“Ieva”, “Ievas Stāsti ”, “Ievas Veselība”, “Ievas Vir-
tuve”, “Lauku Māja”, “Leģendas”, “Mans Mazais”, 
“OK!”, “Pati esā Dzīve”, “Prakti skais Latvieti s”, 
“Prakti skie Rokdarbi & Pielikumi”, “Privātā Dzīve”, 
“Talsu Vēsti s”, “Una”, “Vakara Ziņas”.

Izmantojiet iespēju lasīt preses izdevumus 
bez maksas ikvienā novada bibliotēkā!

Informāciju apkopoja Ruta Emerberga, 
Dundagas novada 

Centrālās bibliotēkas vadītāja 
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Dzimtsarakstu nodaļa informē

Dundagas bibliotēka lasīša-
nas veicināšanas programmā 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūri-
ja” darbojas jau 17 gadus.

Šī gada programmas akti vitā-
tes, tāpat kā kopējo bibliotēkas 
darbu, ietekmē Covid-19 pandē-
mija un valstī  noteikti e ierobežo-
jumi. Bibliotēkas darbinieki, sākot 
ar martu, vairs nevarēja darboti es 
ar klasēm, kā ierasts, organizējot 
pasākumus, jo skolēniem mācī-
bas pamatā noti ek att ālināti  no 
mājām, bet septembrī un oktob-
rī, kad vēl bija klāti enes stundas, 
mēs nedrīkstējām doti es uz skolu. 
Līdz ar to programmas akti vitā-
tes ir tādas “samocītas”. Spītējot 
visam iepriekš teiktajam, Dunda-
gas bibliotēkā visus programmas 
nosacījumus izpildīja 31 jaunais 
grāmatu eksperts. Apsveicam! 

Aktī vi darbojās skolotājas Jo-
lantas Ģērmanes klase, kur sko-
lotāja pati  un daļa no skolēnu 

vecākiem iegādājās grāmatas un 
deva lasīt bērniem. Ar šo savu rī-
cību skolotāja vēlreiz apliecināja, 
ka ti ešām ir godam nopelnījusi 
pavasarī Rīgā Lielajos lasīšanas 
svētkos piešķirto Kurzemes re-
ģiona Lasīšanas vēstneses ti tulu. 
Lepojamies! 

Balviņas visiem dalībniekiem 
sarūpētas un ir ceļā! Par to pal-

dies Dundagas novada pašvaldī-
bai un Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas Bērnu literatūras centram. 

Noslēgumā gribam atkārtoti  
uzsvērt lasīšanas topa-5 ieguvu-
mus: 

v grāmatu lasīšana uzlabo 
veselību;

v izlasītais padara cilvēku 
gudrāku; 

v palielinās vārdu krājums; 
v uzlabojas uzmanības, kon-

centrēšanās spējas un pašdiscip-
līna; 

v grāmatu lasīšana no biblio-
tēkas krājuma – bezmaksas atpū-
ta un izklaide. 

Ruta Emerberga, 
Dundagas novada Centrālās 

bibliotēkas vadītāja

“Skaļā lasīšana” 2021. gadā
v Šī gada februāris luti nāja mūs ar baltu sniegu un spēcīgu 

salu. Ziema priecēja gan bērnus, gan ziemas sporta entuziastus. 
Dundagas novadā šogad sagaidīti  jau trīs jaundzimušie, jo februārī 
piedzima divi bērni. Meitene, kam dots skaists vārds – Laine. Mūsu 
Laine vecākiem ir otrais bērns, bet Latvijā ir 661 meitene ar šādu 
vārdu. Un puika – Pēteris. Vārds Pēteris vēsturiski ir spēcīgs vārds, 
kas grieķu valodā nozīmē “akmens”, “klints”. Zēns ir trešais bērns 
ģimenē, un līdz ar to par vienu daudzbērnu ģimeni ir kļuvis bagā-
tāks mūsu novads. Sveicam laimīgos vecākus!  

Cilvēka vārds ir personas uzti cīgs līdzgaitnieks, jo atšķirībā no 
uzvārda, ko, stājoti es laulībā, viens no laulātajiem mēdz mainīt, 
vārdu savā dzīves laikā parasti  nemainām. Vārds ir mūsu identi tāte 
un simbols. 

v Februāri par savas laulības noslēgšanas dienu izvēlē-
jās Eva un Oskars un sev simboliskā datumā, 12.02.2021., 
saulei meklējot ceļu starp balti em sniega mākoņiem, viņi 
Dundagas pilī viens otram teica jāvārdu un solījumu būt 
kopā. Sveicam jauno Dāvidsonu ģimeni un vēlam 12.02.2071. gadā 
nosvinēt zelta kāzas, bet 12.02.2091. gadā – briljanta kāzas. 

v Februārī apsveicām 65 gadu kāzu jubilejā (dzelzs kāzas) 
Kolkas pagasta iedzīvotājus – Moderus-Pūpolbergus. Vilmas un 
Arnolda laulība ti ka reģistrēta tālajā 1956. gadā. Kāzu 65. gada-
diena ir ārkārtī gi reti  sastopama tāpēc, ka ti kai dažiem pāriem iz-
dodas nodzīvot kopā līdz ti k cienījamam vecumam. Lepojamies, ka 
mums novadā ir ti k spēcīgas ģimenes. Vēlam Vilmai un Arnoldam 
2026. gadā nosvinēt briljanta kāzas (70 kopdzīves gadu jubileju). 

Atgādinām, ja jums vai jūsu radiem šogad ir 50, 55, 60, 65 vai 70 
gadu kāzu jubileja, iesniedziet iesniegumu Dundagas novada Dzimt-
sarakstu nodaļā vienreizēja laulību jubilejas pabalsta piešķiršanai. 

v Novadā reizi gadā vecākiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir 
Dundagas novadā un kuri dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un ir atzi-
nuši paternitāti  bērnam (bērniem), iespējams Ģimenes dienā, 15. 
maijā, noslēgt laulību, un svinīgā laulības reģistrācija ir bez maksas 
(jāapmaksā ti kai valsts nodeva 14,00 eiro). Lūdzu savlaicīgi tos, kuri 
vēlas reģistrēt laulību, līdz 14.04.2021. iesniegt iesniegumu laulī-
bas reģistrācijai un nodot to personīgi Dzimtsarakstu nodaļā vai 
iesniegt ar e-parakstu vietnē www.latvija.lv.

Sēru vēsts
Pirms Gregora kalendāra laika skaitī šanas sistēmas ieviešanas 

februāri sauca par Sveču mēnesi. Februāris ir pēdējais ziemas mē-
nesis un gada īsākais mēnesis. Liktenīgs tas bija trim Dundagas pa-
gasta iedzīvotājām, jo dzīves pavediens aprāvās: 

Hertai Reimartus (dzim. 1928. gadā), 
Astrai Ūrmanei (dzim. 1945. gadā), 
Mārai Krēsliņai (dzim. 1938. gadā). 
Izsakām līdzjūtī bu sērojošiem tuviniekiem. 

Ginta Pļaviņa, Dundagas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

2017. gada otrajā pusē pir-
mo reizi Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas (LNB) Bērnu literatūras 
centrs aicināja bibliotēkas kopā 
ar skolām iesaistī ti es jaunā lasī-
šanas veicināšanas programmā 
“Skaļā lasīšana”. Šīs program-
mas ideja aizgūta no Nīderlan-
des. Dundagas bibliotēka atsau-
cās šim aicinājumam, un nu jau 
mums ir trīs gadu pieredze. 

Reģionālajos konkursos Tal-
sos Dundagas vidusskolu pārstā-
vējuši: 2018. gadā – Ralfs Burka 
(pedagoģe Mārīte Pēterhofa), 
2019. gadā – Emīlija Antma-
ne (pedagoģe Inta Freiverte), 
2020. gadā – Hanna Karlīna Bur-
nevica (pedagoģe Evita Zoltāne). 

Šogad, kā jau daudzās dzīves 

un darbības jomās, savas korek-
cijas programmas norisē ieviesis 
koronavīruss, taču programma 
ir atvērta un ar martu uzsāk dar-
bību. Šī lasīšanas veicināšanas 
programma ir paredzēta 5. un 
6. klases skolēniem, bet šogad 
uzsvars vairāk likts uz 5. klasi, 
jo norises grafiks ir citādāks un 
noslēguma pasākums Rīgā plā-
nots tikai septembrī, līdz ar to 
6. klases skolēni tad jau mācīsies 
7. klasē. 

Dundagas bibliotēka aici-
na skolēnus nākt uz bibliotēku 
un izvēlēties sev piemērotāko 
grāmatu lasīšanai. Palīdzēsim! 
Programmas aktivitātes plāno-
jam kopā ar vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotā-

jiem, un šogad tās noteikti būs 
tiešsaistes režīmā. 

Skolēniem uzstāšanās sa-
stāv no īsa ievada un fragmenta 
lasīšanas. Kopējais uzstāšanās 
laiks ir 3 minūtes. Obligāti jāmin 
grāmatas nosaukums, autors, 
lai fragments klausītājiem būtu 
saprotams, ļoti īsi jāpastāsta, 
kas ir noticis līdz vietai, no kuras 
dalībnieks sāk lasīt. Jāpastāsta, 
kāpēc dalībnieks ir izvēlējies šo 
grāmatu, jānosauc savs vārds, 
pārstāvētā skola un vieta Latvijā. 

Šajās lasīšanas sacensībās 
tiesneši vērtē: skaidru dikciju, 
spēju ar stāstu aizraut audito-
riju, atbilstošu uzsvaru lietoju-
mu, prasmi veidot emocionālu 
kontaktu ar auditoriju, prasmi 
izmantot savu balsi. Labs lasītājs 
pieturas pie savas dabiskās balss 
un tās lietojuma, nepārspīlē. Vē-
los uzsvērt, ka šis nav daiļlasītā-
ju konkurss. 

Un man vēl ir ierosinājums: 
pieaugušie, pamēģiniet izdarīt 
arī jūs! Domāju, ka daudziem 
tas nenāksies nemaz tik viegli, 
tāpēc novērtēsim un atbalstīsim 
savus bērnus!

Ruta Emerberga, 
Dundagas novada Centrālās 

bibliotēkas vadītāja 

Lasīšanas veicināšanas programmas 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” noslēgums

SĀKAS TRAKTORTEHNIKAS VALSTS TEHNISKO 
APSKAŠU SEZONA

Martā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) atklāj lauk-
saimniecības sezonas sākumu – dosimies maksimāli tuvu traktorteh-
nikas atrašanās vietai veikt valsts tehnisko apskati.

DUNDAGAS NOVADĀ APSKATES NOTIKS:
Dundagā, Brīvības ielā 1a, pie katlumājas – 5. maijā plkst. 10.30 un 
7. jūnijā plkst. 10.30;
Kaļķos, pie darbnīcām SIA “Ēnavas” teritorijā – 7. maijā plkst. 12.00 un 
9. jūnijā plkst. 12.00;
Kolkā, pie degvielas uzpildes stacijas – 19. jūnijā plkst. 11.00;    
Nevejā, pie “Auriem” – 7. jūnijā plkst. 13.00;    
Vīdalē, pie “Vīdales pienotavas” – 7. maijā plkst. 11.00 un 9. jūnijā 
plkst. 11.00.

 
Sīkākas ziņas par apskatēm, zvanot pa tālruni 63223134 (Talsos) vai 

rakstot e-pastu talsi@vtua.gov.lv.
Lai piedalītos ceļu satiksmē, kā arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, 

traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniska-
jai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kate-
gorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai 
un jābūt derīgai OCTA polisei.

Jānis Mergups-Kutraitis,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sabiedrisko attiecību speciālists

Saimniecisko darbu pārskats 
v Noti ek mājturības kabineta remonts Dun-

dagas vidusskolā Talsu ielā 18. Darbus v eic SIA 
“KLINTS BŪVE” par 12 191,98 EUR bez PVN.

v Pirmsskolas izglītī bas iestādē “Kurzemīte” 
noti ek metodiskā kabineta un gaiteņa remonts. 
Darbus veic SIA “Elerts” par 9990,72 EUR.

v Uzsākta apkures kokskaidu granulu pie-
gāde pašvaldības vajadzībām. Piegādi veic SIA 
“Akvarius” par 143 EUR/t bez PVN.

Linda Pavlovska-Dišlere, 
sabiedrisko atti  ecību speciāliste 



PAPILDUS BIODROŠĪBAS PRASĪBAS PUTNU GRIPAS IEROBEŽOJUMU PERIODĀ*

* Ierobežojumu periodu var noteikt, ņemot vērā putnu gripas epizootisko situāciju valstī, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs 
un tuvākajās trešajās valstīs.
 
** Slēgta telpa − kūts vai cita veida un konstrukcijas vieglāka būve, kura ir ar vai bez pamatiem un kura no augšas un sāniem 
ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu (sevišķi ūdensputnu), kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, 
dzirdināšanas un barošanas vietai. Šī telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu. Tāpat 
slēgta telpa var būt arī tikai slēgta nojume.

Pamata biodrošības prasības nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu 
kopumu dzīvnieku turēšanas vietās” (09.06.2015.)

PUTNU GRIPA
Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība. 
Galvenie vīrusa pārnesēji un izplatītāji ir savvaļas putni, īpaši ūdensputni. 

Mājputni var in�cēties, 
kontaktējoties ar in�cētiem putniem, 
uzņemot vīrusu ar barību vai ūdeni, 
kā arī uzturoties in�cētā ārējā vidē.

LAI PASARGĀTU MĀJPUTNUS NO 
SASLIMŠANAS AR PUTNU GRIPU,

IEVĒRO 
BIODROŠĪBU! MĀJPUTNU DZIRDINĀŠANAI NEIZMANTO 

VIRSZEMES ŪDENSKRĀTUVĒS IEGŪTU ŪDENI

MĀJPUTNUS TURI SLĒGTĀS TELPĀS**, 
NOVĒRŠOT TO KONTAKTU AR SAVVAĻAS 
PUTNIEM UN DZĪVNIEKIEM

MĀJPUTNUS TURI SLĒGTĀS TELPĀS**, MĀJPUTNUS TURI SLĒGTĀS TELPĀS**, MĀJPUTNUS TURI SLĒGTĀS TELPĀS**, 

ZIŅO PRAKTIZĒJOŠAM VETERINĀRĀRSTAM VAI 
PVD PAR VISIEM GADĪJUMIEM, KAD IR 
AIZDOMAS PAR MĀJPUTNU SASLIMŠANU

NETIRGOJIES AR MĀJPUTNIEM UN 
INKUBĒJAMĀM OLĀM

GLABĀ MĀJPUTNU BARĪBU UN PAKAIŠUS 
SAVVAĻAS PUTNIEM NEPIEEJAMĀS VIETĀS
GLABĀ MĀJPUTNU BARĪBU UN PAKAIŠUS 

MĀJPUTNU BAROŠANU UN DZIRDINĀŠANU 
ORGANIZĒ IEKŠTELPĀS VAI NOROBEŽOTĀ 
TERITORIJĀ, NEPIEĻAUJOT SAVVAĻAS PUTNU 
PIEKĻŪŠANU

MĀJPUTNU BAROŠANU UN DZIRDINĀŠANU 

IEVĒRO HIGIĒNAS PASĀKUMUS, VEICOT DARBA 
PIENĀKUMUS
(mazgā rokas ar ziepēm un ūdeni, dezin�cē 
apavus un rokas)

NODROŠINI SEVI UN DARBINIEKUS AR DARBA 
VAI MAIŅAS APĢĒRBU UN APAVIEM
(darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai 
mājputnu turēšanas vietā)

IEROBEŽO NEPIEDEROŠU PERSONU PIEKĻŪŠANU 
MĀJPUTNU TURĒŠANAS VIETĀM
IEROBEŽO NEPIEDEROŠU PERSONU PIEKĻŪŠANU IEROBEŽO NEPIEDEROŠU PERSONU PIEKĻŪŠANU 

ST   P!

Sevišķi piesardzības 
pasākumi jāievēro 

komerciālajās mājputnu 
novietnēs un putnu 
produktu ražotāju 

uzņēmumos.
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Ņemot vērā, ka no 
šā gada 9. līdz 25. feb-
ruārim augsti  patogēnā 
putnu gripa konstatē-
ta 29 savvaļas putniem 
dažādās Latvijas vietās, 
strauji pieaug risks put-
nu gripas vīrusam iekļūt 
arī mājputnu novietnēs. 
Saslimšanas sekas māj-
putnu ganāmpulkos ir 
ne ti kai putnu masveida 
nobeigšanās un infi cētā 
ganāmpulka pilnīga iznī-
cināšana, bet arī mājput-
nu un to produktu pārvie-
tošanas un ti rdzniecības, 
t. sk. eksporta, ierobežo-
jumi, un tas apdraud gan 
putnkopības nozari reģio-
nos, gan valsts ekonomi-
ku kopumā.

PVD nav iespējams 
veikt pārbaudi katrā māj-
putnu turēšanas vietā. Tā 
kā viens no lielākajiem ris-
kiem putnu gripas izplatī -
bā ir mazie un vidējie māj-
putnu īpašnieki, kuri ne 
vienmēr ievēro slimības 
profi lakti skos pasākumus 
un ne vienmēr apzinās se-
kas, ko viņu nevērība var 
izraisīt, informējam, ka 
novada Pašvaldības polici-
ja kontrolēs, vai mājputni 
neti ek izlaisti  pagalmā vai 
turēti  neatbilstošos āra 
aplokos. 

Saņemot informāciju 
vai konstatējot, ka ne-
ti ek ievēroti  biodrošības 
pasākumi, piemēram, 
mājputni neti ek turēti  tel-
pās, Pašvaldības policija 
izskaidros īpašniekiem, 
kāpēc nepieciešams ievē-
rot mājputnu turēšanas 
nosacījumus, kā arī infor-
mēs par sekām to neie-
vērošanas gadījumā. Ja 
īpašnieks šo informāciju 
neņems vērā un situāciju 
neuzlabos, par konstatē-
tajiem pārkāpumiem ti ks 
informēta PVD teritoriālā 
struktūrvienība. 

PVD aicina ziņot par 
atrasti em beigti em sav-
vaļas ūdensputniem vai 
vairākiem vienkopus (vai-
rāk par 3–5) mirušiem 
savvaļas putniem, zvanot 
uz PV D uzti cības tālruni 
(automāti sko atbildētāju) 
67027402 vai informējot 
tuvāko PVD teritoriālo 
pārvaldi.

Sīkāka informācija 
www.dundaga.lv.

Linda Pavlovska-Dišlere, 
sabiedrisko

atti  ecību speciāliste 

 Pašvaldību policija iesaistī sies putnu gripas profi laksē
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Ģimeņu un bērnu attī  stī bas 
centra “Brīnumiņš” 
struktūrvienība 
“Ģimeņu atbalsta centrs”
Vēlamies attī  stī t audžuģimeņu kustī bu Talsu novadā un arī 
Kurzemē. Mūsu sapnis ir, ka katrs bērns dzīvo ģimenē, un 
to piepildīt varam ti kai visi kopā!

Mēs piedāvājam:
v topošajām audžuģimenēm un adoptētājiem serti fi cētu 
 apmācību programmu statusa iegūšanai;
v profesionālu speciālistu komandu;
v atbalsta pasākumus, gan kļūstot par uzņemošo ģimeni, 
 gan tai jau esot.

Ilze Pečule

Dundagas bibliotēka febru-
ārī saņēma negaidītu, bet ļoti 
skaistu un patīkamu dāvināju-
mu – skolotājas Evitas Zoltānes 
grāmatu “Veltījumi”. Grāmati-
ņai ir neliels formāts, tā ir ļoti 
pārdomāti un gaumīgi nofor-
mēta, uz vāka – mums tik tuvās 
Dundagas pils attēls.

Autore saka: “Es neesmu 
dzejniece un nerakstu dzeju 
tās klasiskajā izpratnē, bet man 
patīk savas domas sakārtot 
vārsmās un rindās, man patīk 
darboties ar vārdiem, meklējot 
un veidojot atskaņas.” Atnesu-
si dāvinājumu, Evita īsā sarunā 
atklāj, ka grāmata lielā mērā ir 
dāvana pašai sev skaistā dzīves 
jubilejā un tas nav komerciāls 
projekts. Veltījumi tapuši vairā-

ku gadu garumā. Kāpēc veltīju-
mi? Šie tiešām nav klasiski dze-
joļi, bet vārdi veltīti konkrētam 
cilvēkam, pasākumam vai iestā-
dei. Tās ir autores domas un iz-
jūtas, kuras viņa tagad nodevusi 
lasīšanai plašai auditorijai, tā arī 
pasakot, ka grāmata “vienlaikus 
ir gan ļoti personiska, gan arī so-
ciāla”.

Nu jau gadu mēs kā sabied-
rība kopumā esam nolikti uz 
bremzēm, tamdēļ vēl jo vairāk 
priecē šādi notikumi un cilvēku 
spēja radīt prieku un svētku sa-
jūtu sev, vienlaikus pametot šo 
prieka kamolīti arī blakus esoša-
jiem. Paldies skolotājai!

Ruta Emerberga, 
Dundagas novada Centrālās 

bibliotēkas vadītāja 

Evitas Zoltānes grāmata “Veltī jumi”
Šī ir mana pirmā grāmata, kurā esmu ap-

kopojusi un izdevusi savus radošos darbus. 
Ir satraukums, nododot to lasītājiem. Lai arī 
tirāža nav liela, lai arī grāmata nav izdota ko-
merciāliem nolūkiem (tā nav nopērkama grā-
matnīcās), tomēr tā ir pieejama Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā, Dundagas novada Centrālajā 
bibliotēkā, Dundagas vidusskolas bibliotēkā un 
vēl dažās Latvijas bibliotēkās. Bet, ja ir vēlme 
iegūt grāmatu savā īpašumā, noteikti var ar 
mani sazināties, un tad šo jautājumu risināsim, 
meklēsim iespēju.

Neesmu sacerējusi šos darbus tāpat vien – 
katram ir bijis kāds iemesls. Piemēram, tie ir 
bijuši kādi notikumi, kas vai nu manī ir atbal-
sojušies un “skanējuši”  kādu laiku, līdz esmu 
pārdomas par to uzlikusi uz papīra, vai arī 
kāds īpašs notikums, ko vēlējos uzreiz aprak-
stīt. Esmu sacerējusi rindas kādam cilvēkam, 
cilvēku grupai, iestādei, pasākumiem (piemē-
ram, skolēniem Zinību dienā). Darbi ir tapuši kā 
veltījumi, dažreiz pēc kāda lūguma (un iekavās 
zem katra darba grāmatā esmu norādījusi gan 
laiku, gan iemeslu, kad un kāpēc esmu to sa-
cerējusi). 

Grāmatas izdošanu raksturoju kā lielu uz-
drīkstēšanos publicēt savus darbus, jo tie nav 
gluži klasiskā dzejas formātā, nav kāds konkrēts 
standarts, grāmata nav jāuztver un jāvērtē kā 
literāra un mākslinieciska vērtība, nav jāmeklē 
tajā valodas lietojuma normas u.tml., tajā vai-
rāk ir pausta personīgā attieksme un pieredze, 
grāmata ir personīga, bet tajā pašā laikā arī – 
sociāla. 

Jau šobrīd ir vairāki lasītāji, kas manu grā-
matu ir izlasījuši, un viņi dalās ar iespaidiem, 
atzīst, ka viņus dziļi emocionāli ir skāruši vārdi, 
kurus esmu veltījusi citam cilvēkam, bet arī viņi 
jūtas līdzīgi, arī viņu dvēseles stīgas ir ievibrē-
jušās, arī viņos aprakstītais ir rezonējis, un arī 
viņi ir saskārušies ar ko līdzīgu, arī viņi varētu 
teikt to pašu, arī viņiem tas noder. 

Grāmata ir radusies emocionālu pārdzīvo-
jumu iespaidā – dažādu emociju gammā. Tā 
ir kā pateicības, mīlestības un cieņas aplie-
cinājums. Esmu pateicīga par saviem dzīves 
mirkļiem, par cilvēkiem, kurus esmu sastapu-
si dzīves ceļā. Mirkļiem un cilvēkiem ir bijusi 

liela nozīme manā dzīvē, tie veidojuši mani un 
manu ikdienu, tie mani bagātina, pilnveido, 
attīsta, māca un virza. Novērtēju to, kas man 
dzīvē ir dots, cenšos meklēt, atrast un vairot 
labo, man būtiska ir cilvēcība un sirsnība. Man 
patīk dāvināt, iepriecināt un palīdzēt. Sevi vai-
rāk raksturoju kā sirds cilvēku. Nedaru kaut ko 
tāpēc, lai gūtu no tā kādu labumu vai ievērību, 
un šobrīd jūtos samulsusi no šīs uzmanības, jo 
neesmu tas cilvēks, kuram patīk būt uzmanības 
centrā, kuram būtu svarīga publicitāte un atpa-
zīstamība plašā sabiedrībā.  

Par iespēju izdot šo grāmatu un atbalstu 
esmu pateicīga savai ģimenei, kā arī izdevnie-
cībai “Ezerrozes grāmatas” un tās vadītājai, 
redaktorei Agnesei Piļānei, ar kuru bija ļoti 
patīkama un veiksmīga sadarbība! (Un nu jau 
man ir bijusi atkārtota sadarbība ar šo izdev-
niecību, jo februārī klajā nācis kopkrājums “Par 
mīlestību un...”, kurā ir vairāku autoru dzeja 
par mīlestību un iekļauts arī mans dzejolis.)

Priecāšos, ja ikviens, kura rokās nonāks 
mana grāmata, kurš izlasīs manu grāmatu, tajā 
atradīs kaut rindiņu, kaut vārdu sev, un raisīsies 
emocionāls līdzpārdzīvojums un pārdomas.

Evita Zoltāne


