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DUNDAGAS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVS  IZDEVUMS

DUNDADZNIEKS

DMMS saimei ir sava loma 
valsts simtgades laiku rakstā: 
1988. gadā durvis ver Talsu 
Mūzikas skolas filiāle Dunda-
gā – jau 31 gads; 1990. gadā 
darbu sāk Dundagas Mākslas 
skola – tie ir 29 gadi; savukārt 
1993. gadā mūzika sāk skanēt 
Talsu Mūzikas skolas filiālē Kol-
kā un turpina skanējumu jau 26 
gadus. Mazliet matemātikas, 
un, saskaitot visus darbošanās 
gadus kopā, sanāk gandrīz tik-
pat, cik Latvijai!

DMMS prot radoši strādāt, 
taču mums patīk arī svētkus 
svinēt, tāpēc 2020. gadā, kas ir 
ar atbilstoši apaļu ciparu, svinē-
sim DMMS vēsturi un jubilejas 
kopā. Kopā mēs esam viens ve-
selums, bet vienlaikus identitā-
ti nezaudē profesionālās ievir-
zes izglītība mūzikā Kolkā, kas 
lieliski papildina darbu, ko veic 
mūzikas nodaļa un deju klases 
Dundagā, savukārt vizuāli plas-
tiskās mākslas programma Dun-
dagas pilī visam piedod krāsas 
un bildi.

Novēlu gandarījuma mir-
kļiem bagātu 2019./2020. mācī-
bu gadu!

Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolas direktore 

Dace Čodera

Durvis jaunajam mācību gadam 
ver DMMS Dundagā un Kolkā!
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PASĀKUMI 
DUNDAGAS PILĪ 

v 29. septembrī  plkst. 14  
Senioru dienai veltī ts kon-
certs. Muzicēs grupa “Ziņģes 
brāļi” no Bauskas. Pensionā-
riem un invalīdiem ieeja bez 
maksas. Pārējiem  biļetes cena 
3 eiro.

v 4. oktobrī plkst. 14 
Skolotāju dienai veltī ts pasā-
kums. Skolotāju darba jubilāru 
godināšana.
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DOMES ZIŅAS Komiteju un domes sēdes
12.09.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
12.09. plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
19.09. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
26.09. plkst. 10.00  DOMES SĒDE

SEPTEMBRĪ 22. augusta 
domes sēdē nolemtais
v Nolēma iecelt Dundagas novada 
Sociālā dienesta vadītājas amatā 
Ingu Lūsi.
v Nolēma atbrīvot Jāni Langzamu 
no Dundagas novada pašvaldības 
Iepirkumu komisijas locekļa amata 
un iecelt Iepirkumu komisijas locek-
ļa amatā Ivetu Plato.
v Nolēma piešķirt 6000–8000 EUR 
no Dundagas vidusskolas budžetā 
ieplānotajiem līdzekļiem sporta zā-
les grīdas lakojuma pilnai atjauno-
šanai, 5779 EUR – skolotāju istabas 
daļējam remontam un 1000 EUR – 
zibens aizsardzības profi lakses mē-
rījumiem.
v Nolēma piedalīti es biedrības 
“Ziemeļkurzemes biznesa asoci-
ācija” 2019. gadā plānotajā atklāto 
projektu konkursā par Dundagas 
velotrases izveidi un nodrošināt 
priekšfi nansējumu līdz 55 000 EUR 
projekta realizācijai.
v Nolēma piešķirt papildu fi nansē-
jumu 5010,88 EUR PII “Kurzemīte” 
pašvaldības fi nansēti em pedago-
giem. 
v Nolēma muti skā izsolē atsavināt 
dzīvokļa īpašumus “Lauciņi 1”-2, 
“Lauciņi 1”-5, “Lauciņi 1”-6, “Lauci-
ņi 1”-8, “Lauciņi 1”-10, “Lauciņi 1”-
11, “Lauciņi 1”-13 un  “Niedolas”-2.  
v Nolēma pagarināt Dundagas no-
vada Kolkas un Dundagas pagasta 
teritorijas plānojuma darbības ter-
miņu. 
v Nolēma piešķirt 700 EUR bez 
PVN Mazirbes pludmalē nozagtā in-
ventāra atjaunošanai.
v Nolēma uzsākt atsavināšanas 

procesu nekustamajam īpašumam 
Priedaines iela 18 dz. 5. 
v Nolēma att eikti es no servitūta 
ti esībām par labu pašvaldībai, kas 
reģistrēts nekustamā īpašumā “Jan-
kevici”.
v Nolēma pagarināt SIA “Pacta” 
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ie-
guves atļauju un zemes dzīļu izman-
tošanas nosacījumus smilts-grants 
un smilts atradnē “Ūpis”.
v Nosūtī t zemes nomas maksāša-
nas paziņojumus un noslēgt zemes 
nomas līgumus par pašvaldības ze-
mes nomu uz tās esošo būvju īpaš-
niekiem, ti esiskajiem valdītājiem vai 
lietotājiem.
v Nolēma slēgt sadarbības līgumu 
ar Talsu novada bāriņti esu.
v Nolēma anulēt ziņas par personu 
deklarētām dzīvesvietas adresēm.
v Nolēma sniegt speciālisti em palīdzī-
bu dzīvokļa jautājuma risināšanā un 
slēgt līgumu par īres ti esībām nekusta-
mā īpašumā “Zītari” dz.3 un dz.2.
v Nolēma apsti prināt dokumentu 
“Kārtī bu, kādā saskaņo pedagogu 
profesionālās kompetences pilnvei-
des programmas”.
v Nolēma apsti prināt noteikumus 
“Par interešu izglītī bas un pieaugu-
šo neformālās izglītī bas programmu 
licencēšanas kārtī bu Dundagas no-
vadā”.
v Nolēma piešķirt palīdzību dzī-
vokļa jautājuma risināšanā un slēgt 
līgumu par īres ti esībām nekustamā 
īpašumā Brīvības iela 15 dz. 8.
v Nolēma konkursā “Atbalsts vie-
tējo iniciatī vu projekti em” piešķirt 
fi nansējumu 580,80 EUR projektam 
“Jaunu vides objektu izgatavošana 

un iepriekšējos projektos izveidoto 
atjaunošana Vīdalē” un 546,92 EUR 
projektam “Kolkas katoļu baznīcas 
guļbūves ēkas saglabāšana – kok-
snes profi lakti ska apstrāde pret bo-
jājumiem”. 
v Nolēma apsti prināt dzīvokļa īpašu-
ma “Skolotāju māja 2”-1 izsoles rezul-
tātus par pirkuma maksu 8880 EUR. 
v Nolēma apsti prināt nekustamo 
īpašumu izsoles rezultātus par pir-
kuma maksu 1030 EUR – “Ievlejas 
85”, 1000 EUR – “Ievlejas 86” un 
3020 EUR – “Zvērēni”.
v Nolēma mainīt nekustamā īpašu-
ma “Jaunceplīši” zemes lietošanas 
mērķi.
v Nolēma piešķirt priekšsēdētājam 
Aldim Feltam divas kalendārās ne-
dēļas ilgu ikgadējo apmaksāto atva-
ļinājumu.

15. augusta domes 
ārkārtas sēdē
v Nolēma izmantot pirmpirkuma 
ti esības uz Jūrmalas pilsētas domes 
pārdodamajām SIA “Atkritumu ap-
saimniekošanas sabiedrība “PIEJŪ-
RA”” kapitāla daļām.
v Nolēma atbrīvot no darba Admi-
nistratī vajā komisijā Inesi Kokorevi-
ču un iekļaut komisijas sastāvā Inetu 
Mauriņu.

9. augusta domes 
ārkārtas sēdē
v Nolēma atbrīvot no amata Dun-
dagas novada pašvaldības Kolkas 
pagasta pārvaldes vadītāju Aldi 
Pinkenu.

Sabiedrisko atti  ecību speciāliste 
Linda Pavlovska-Dišlere

Mūsu novada pašvaldībā strādā radoši, 
atsaucīgi un profesionāli darbinieki!

Pārdod nekustamos īpašumus
Dundagas novada pašvaldība 27. septembrī pašvaldības administratīvajā 

ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdod 
nekustamos īpašumus:

1.  “Upes iela 4”, kadastra Nr. 88500200196, platība – 0,5048 ha, 
nosacītā cena – 42 170,00 EUR, nodrošinājums – 4217,00 EUR, rakstiska 
otrā izsole plkst. 13, pirkuma maksa jāsamaksā trīs mēnešu laikā;

2. “Upes iela 5”, kadastra Nr. 88500200542, platība – 0,5527 ha, sā-
kuma cena – 4700,00 EUR, nodrošinājums – 470,00 EUR, rakstiska trešā 
izsole plkst. 13.15, pirkuma maksa jāsamaksā trīs gadu laikā;

3.  “Skolotāju māja 2”-15, kadastra Nr. 88629000285, platība – 
71,4 m2, sākuma cena – 7300,00 EUR, nodrošinājums – 730,00 EUR, mutiska 
piektā izsole plkst. 13.30, pirkuma maksa jāsamaksā trīs gadu laikā.

Mutiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz līdz 27. septembrim plkst. 
11 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, no-
gādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai, elektroniski parakstītu, 
e-pastā dome@dundaga.lv.

Rakstiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 27. sep-
tembrim plkst. 11 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratī-
vajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi, kurai izsolei 
to iesniedz.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. Nr. 90009115209) no-
rēķinu kontā AS “Swedbank”, bankas kods: HABALV22, konts: LV72HA-
BA0551025898982 vai AS “Citadele banka”, bankas kods: PARXLV22, konts: 
LV65PARX0007506490002. Maksājuma mērķī jānorāda, ka tas ir nodro-
šinājums un par kuru īpašumu to maksā. Personu ar pirmpirkuma tiesībām 
uz izsolāmo mantu nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 
29419195 darba dienās no plkst. 8 līdz 17. Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā “Pašvaldība/Izsoles un 
noma”, kā arī gūt informāciju, zvanot pa tālruni 63237856.

PAŠVALDĪBAS SLUDINĀJUMI

Pašvaldība informē!
Pēc biedrības “Dundagas aprūpes nams “Stacija”” ierosinājuma un 

iesnieguma Dundagas novada pašvaldībai, ar 2019. gada 1. septembri 
biedrība pārtrauc savu darbību. Pamatojums – MK noteikumi un pra-
sības, kuras iestāde vairs nespēj izpildīt un fi nansiāli veikt, lai sniegtu 
atbilstošus kvalitatī vus pakalpojumus. Abpusēji vienojoti es, ti ka pār-
traukts biedrības “Dundagas aprūpes nams “Stacija”” un Dundagas no-
vada pašvaldības noslēgtais deleģēšanas līgums un telpu nomas līgums.

Pabeigta divu ceļu dubultās virsmas apstrāde Kolkā 
Pabeigts Kolkas lielākais iecerētais darbs 2019. gadā. SIA “Tal-

ce” veica divkārtu ceļa virsmas apstrādi ceļiem “Veikals – Cehs – 
Zaļmeži” un “Pastnieki – Skolotāju māja” par kopējo fi nansējumu 
16 077,36 EUR,  neieskaitot PVN.

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikti es PAŠVALDĪBAS 
JURISKONSULTA AMATAM CENTRĀLAJĀ ADMINISTRĀCIJĀ.

Prasības pretendenti em:
v  ir Latvijas Republikas pilsonis;
v  akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītī ba 

ti esību zinātnē;
v  vēlams datu aizsardzības speciālista serti fi kāts;
v  2 gadu pieredze darbā valsts pārvaldē;
v  par priekšrocību uzskatī s, ja ir vismaz 2 gadu pieredze juris-

ta vai juriskonsulta amatā valsts pārvaldē.
Vispārīgie amata pienākumi: sagatavot un izvērtēt lēmumu, līgu-

mu, iekšējo, ārējo normatī vo aktu projektus, veikt to juridisko analī-
zi; juridiski sarežģītos gadījumos gatavot atbildes uz iedzīvotāju vai 
insti tūciju iesniegumiem un vēstulēm; sniegt juridiskas konsultācijas 
pašvaldības insti tūcijām; nodrošināt pašvaldības iestāžu pārstāvību 
ti esas procesos u.c. Amatalga 948–1066 EUR. 

Iesniedzamie dokumenti : CV, moti vācijas vēstule.
Pieteikti es līdz 20.09.2019.
E-pasta adrese uzziņām un pieteikumu iesniegšanai 

vakances@dundaga.lv, tālrunis 63237850.

Daudzkārt publiskā telpā ir izska-
nējis viedoklis, ka darbu Dundagas 
novada pašvaldībā ir pametuši 17 
darbinieki, un vēl jo vairāk piemin 
faktu, ka pie tā ir vainīga izpilddirek-
tore Janita Vanda Valtere. Darbinieku 
maiņa noti ek katrā Latvijas pašvaldī-
bā. Seši darbinieki no deputātes Ta-
māras Kaudzes uzskaitī tā saraksta ir 
atstājuši darbu, pirms uzsāku strādāt 
par izpilddirektori. Turklāt pārējie de-
viņi darbinieki atstājuši darbu citu ie-
meslu dēļ. Daži mainījuši dzīvesvietu, 
citus neapmierināja atti  ecīgā amata 
nelielais noslogojums un atalgojums, 
bija tādi, kuri prasīja apmaksāt ceļa 
izdevumus braukšanai uz darbu un 
mājās, un priecē, ka šie darbinieki ir 
atraduši iespēju strādāt tuvāk savai 
dzīvesvietai. Kāds darbavietu ir arī 
mainījis saistī bā ar gaidāmo novada 
reformu. Jāatzīst, ka divi darbinieki, 
pameta darbu pašvaldībā, nespējot 
pārvarēt personisko nepati ku pret 
mani. Pēc mana ierosinājuma darbu 
pašvaldībā ir pārtraucis viens darbi-
nieks.

Tam, ka ir mainījusies politi skā 
vara un vadība, nevajadzētu būt par 

iemeslu darbiniekam nepildīt savus 
ti ešos pienākumus un kavēt pašval-
dības darbu. Šī iemesla dēļ pašvaldī-
bas sniegti e pakalpojumi, to apjoms 
un kvalitāte nedrīkst paslikti nāti es. 

Man daudzkārt ir nācies dzirdēt 
teicienus – “Mēs tā visu laiku darī-
jām” vai “Tādas mums ir tradīcijas”. 
Darbs pašvaldībā ir saistī ts ar darba 
līgumu, iekšējo noteikumu, ārējo 
normatī vo aktu, likumu un domes 
lēmumu pildīšanu. Darba atti  ecības 
nevajadzētu jaukt ar personīgām in-
teresēm un nevajadzētu darīt tā, kā 
tas darīts iepriekš. Mans viedoklis, ka 
lielie protesti  pret manu darba sti lu 
un slikto komunikāciju bija pārspīlēti , 
samāksloti , safabricēti , lai ti kai kārtē-
jais izpilddirektors neizturētu un pa-
mestu darbu pašvaldībā. Tādas taču 
mums ir tradīcijas…

Lai gan ir noti kusi speciālistu 
maiņa, darbs pašvaldībā nav apstā-
jies. Man ir prieks strādāt komandā 
ar radošiem, atsaucīgiem, savā ama-
tā profesionāliem darbiniekiem, un 
darbs noti ek raiti .

Šis ir grūts periods pašvaldībām, 
jo valstī  kopumā ir plānotas lielas pār-

maiņas. Diemžēl šajā gadā ir liegta ie-
spēja saņemt kredītus Valsts kasē, lai 
realizētu attī  stī bas projektus, piemē-
ram, astotās grupas izveidi pirmssko-
las izglītī bas iestādē “Kurzemīte”, ko 
saskaņā ar domes lēmumu bija plā-
nots realizēt, saņemot fi nansējumu 
Valsts kasē. Laikus saprotot, ka Valsts 
kase pārtrauc kreditēt pašvaldības, 
ātri reaģējām un, pārskatot budžetu, 
šos darbus veicām pašu spēkiem par 
pašvaldības fi nanšu līdzekļiem.

Plānojot darbu turpmāk, ir jāi-
zanalizē un jāizvērtē katra veicamā 
darbība, kur nepieciešams ieguldīt 
pašvaldības fi nansējumu, tāpat, 
realizējot kādu no projekti em, darā-
majiem darbiem, ir ļoti  svarīgi, lai la-
bumu gūtu pēc iespējas vairāk Dun-
dagas novada iedzīvotāju un klientu. 

Mans mērķis, nākot strādāt paš-
valdībā par izpilddirektori, bija, ir un 
būs strādāt Dundagas novada iedzī-
votāju un klientu labā. Cienīti e Dun-
dagas novada iedzīvotāji un klienti , 
jūs mums esiet paši svarīgākie, strā-
dājam jums.

Dundagas novada pašvaldības 
izpilddirektore Janita Vanda Valtere

Domes sēžu lēmumi, protokoli un audioieraksti  pieejami 
htt p://www.dundaga.lv/lv/pasvaldiba/sedes/
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Kāpēc ti ka atbrīvots no amata Kolkas 
pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens

9. augustā domes ārkārtas 
sēdē, atklāti  un vārdiski balso-
jot, ar 5 balsīm par (A. Felts, 
M. Napskis, G. Kristi ņš, R. Rūm-
niece, J. Mauriņš), 4 balsīm pet 
(T. Kaudze, A. Grīvāne, V. Skuja, 
M. Burnevics), nevienam neatt u-
roti es, nolēma atbrīvot no amata 
Dundagas novada pašvaldības 
iestādes “Kolkas pagasta pārval-
de” v adītāju Aldi Pinkenu. Pamats 
šādam lēmumam – pārkāpti  šādi 
darba līguma punkti :

v veikt pienākumus saskaņā 
ar darba līgumu un amata apraks-
tu, kas ir līguma neatņemama sa-
stāvdaļa, ārējiem normatī vajiem 
ti esību akti em, darba kārtī bas 
noteikumiem, darba devēja no-
teiktām procedūrām, darba koplī-
gumu, nolikumiem, noteikumiem, 
instrukcijām, lēmumiem, norādī-
jumiem, rīkojumiem u.tml. ti esību 
akti em;

v rūpēti es par savas profe-
sionālās kvalifi kācijas regulāru pa-
augsti nāšanu;

v nesniegt publiskus komen-
tārus savā interpretācijā, tajā 
skaitā masu medijiem, par darba 
devēja problēmām, situācijām, 
to risinājumiem, kas ir ārpus dar-
binieka kompetences. Šī līguma 
punkta pārkāpums ir uzskatāms 
par būti sku darba nosacījumu pār-
kāpumu un var būt par pamatu 
darba līguma uzteikumam;

v ar savu rīcību vai darbību 
nekaitēt darba devēja reputācijai 
sabiedrībā.

Pirms balsojuma deputāti  
M. Burnevics, T. Kaudze un A. Grī-
vāne izteica pretenzijas un neiz-
pratni par sagatavotā jautājuma 
izskatī šanas steidzamību, norādot, 
ka ar ti k apjomīgu dokumentu nav 
pieti cis laika iepazīti es, kā arī to, ka 
viņu rīcībā ir divi pretēji viedokļi 
par esošo situāciju un ka situācija 
un darba devēja un darbinieka sav-
starpējās atti  ecības nav apspries-
tas un izvērtētas.

Savukārt Kolkas pagasta pārva-
des vadītājs Aldis Pinkens savā runā 
norādīja, ka bijis pārāk maz laika (5 
stundas) sagatavot paskaidrojumu 
uz izpilddirek tores rīkojumu, arī ne-
pieti ekams laiks sagatavoti es šai sē-
dei, kā arī izteica savu viedokli par 
minētajiem argumenti em, kas ir 
par pamatu atbrīvošanai no amata:

1) par rīkojumu nepildīšanu uz-
skata, ka ar šiem rīkojumiem ti ek 
paslikti nāts viņa kā darbinieka stā-
voklis un aizskartas viņa ti esības, 
bieži rīkojumos uzdoti e uzdevumi 
neatti  ecas uz Kolkas pagasta pār-
valdes vadītāja kompetenci, bijuši 
arī citi  iemesli, 2) regulāri informējis 
deputātus par darbu gaitu Kolkas 
“Zītaros”, 3) norāda, ka darba devē-
jam bija zināms par viņa atrašanos 

ti esā un atsevišķa paziņošana par 
prombūtni nebija nepieciešama, 
4) no ikgadējā atvaļinājuma atgrie-
zies pirms termiņa, jo bijis nepie-
ciešams nodrošināt iestādes darba 
nepārtrauktī bu sakarā ar aizvieto-
tāja darba nespēju, 5) uzskata, ka 
līgums ar SIA “R.I.Pārvaldnieks” ir 
noslēgts ti esiski, atbilstoši pašvaldī-
bas nolikumam, un viņš kā līguma 
parakstī tājs pilnā mērā atbild par 
tā izpildi, 6) norāda, ka izpilddirek-
tores veiktajās dokumentu pārbau-
dēs Kolkas pagasta pārvaldē nav va-
rējuši atrast kopēju komunikācijas 
problēmu risinājumu, tādēļ tās nav 
noti kušas, 7) Kolkas ciema valdei 
nosūtī tais iesniegums un tā saturs ir 
gan Kolkas pagasta pārvaldes vadī-
tāja, gan ciema valdes kompetencē, 
8) par amata aprakstā iekļauto pra-
sību par augstākās izglītī bas nepie-
ciešamību norāda, ka, visti camāk, 
gatavojot amata aprakstu jaunā 
redakcijā, ir ieviesusies kļūda šādai 
prasībai, kā arī viņam šī nosacīju-
ma izpildei ir izpilddirektores dots 
termiņš – 2021. gads, 9) atzīst, ka 
izpilddirektores rīkojumus nepilda 
apzināti , un sniedz skaidrojumus, 
kāpēc tas neti ek darīts (iesniegumu 
un sūdzību veidā), 10) ja darba de-
vējs uzskata, ka ir kaitēts viņa repu-
tācijai, tad tas ir jāpierāda.

9. augusta pieņemtais domes 
lēmums izsauca cilvēku neapmie-
rinātī bu, situācija saasinājās, un 
mūsu novadā noti ka demonstrā-
cija. Tomēr ir jāņem vērā, ka par 
domes lēmumu cilvēku viedokļi ir 
ļoti  atšķirīgi.

Demonstrācijas organizatore 
Rūta Abaja 19. augustā iesniedza 
Dundagas novada pašvaldībai pie-
teikumu par sapulces, gājiena vai 
piketa rīkošanu. Demonstrācijas 
mērķis bija Dundagas novada ie-
dzīvotāju viedokļa, nostājas un brī-
vas gribas paušana par Dundagas 
novada vadības sti lu un pašvaldī-
bas attī  stī bas virzieniem, kā arī at-
balsta izteikšana Aldim Pinkenam 
kā izcilam, ta utā mīlētam Kolkas 
pagasta pārvaldes vadītājam un 
attī  stī tājam. Demonstrācija noti ka 
22. augustā, un, pēc Dundagas no-
vada pašvaldības policijas sniegtās 
informācijas, tajā piedalījās ap 150 
cilvēku. Viens no galvenajiem de-
monstrācijas mērķiem bija paust 
atbalstu Aldim Pinkenam, tādēļ lū-
dzu apvienības “Mūsu cilvēkiem” 
deputātus sniegt skaidrojumu par 
pieņemto lēmumu.

Aldis Felts: “Lai darītu savu 
darbu, kuru atalgo novada nodok-
ļu maksātāji, man nepieciešams 
pašvaldības darbinieku atbalsts un 
sadarbība. Diemžēl sadarbība ar 
Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju, 
citu nodokļu maksātāju apmaksātu 
pašvaldības amatpersonu, ti kai vi-

ņam zināmu apsvērumu dēļ pirms 
gada sāka virzīti es uz strupceļu.

Lai, darot savu darbu, pārlieci-
nātos par to, par ko atbildu, man 
nepieciešama informācija, pieeja 
dokumenti em dokumentu vadības 
sistēmā vai oriģinālā. Diemžēl Kol-
kas pagasta pārvaldes vadītājs to 
ilgstoši nenodrošina un dokumen-
tus neuzrāda arī savam ti ešajam va-
dītājam. Pašvaldībā grāmatvedība 
ir centralizēta un fi nanšu dokumen-
ti  nav viņa pārvaldībā, tomēr viņš 
tos liedz arī grāmatvedei. Līdz šim 
nevarēju iedomāti es, ka kaut kas 
tāds ir iespējams, un kur nu vēl paš-
valdībā. Tas, cik rūpīgi dokumenti  
ti ek sargāti  un neti ek atklāti , liek 
aizdomāti es par rīcības iemesliem.

Saskaņā ar pašvaldības Iepir-
kumu komisijas nolikumu visus ie-
pirkumus novada pašvaldībā veic 
Iepirkumu komisija, atbildīgs par 
iepirkumu līgumu redakciju pēc 
nolikuma ir izpilddirektors. Pašval-
dība pēc likumiem un manas sa-
prašanas ir publiska iestāde, tomēr 
šobrīd ir apstākļi, kuri mani vedina 
domāt citādi.

Kolkas pagasta pārvaldes vadī-
tājs bez publiska piedāvājuma, pēc 
saviem ieskati em pieņem darbā 
darbiniekus un slēdz saimnieciskus 
līgumus. Šajā gadījumā ti kai pēc sev 
zināmas izvēles, bez pilnvarojuma 
pasūtī t projektu viņš ir noslēdzis 
līgumu par ēkas “Zītari” pārbūves 
projektēšanu. Projektēšanas pakal-
pojums sadalīts daļās, un par daļu 
noslēgtais līgums it kā iekļaujas paš-
valdības nolikumā minētajā līgumu 
slēgšanas pilnvarojumā. Kolkas 
pagasta pārvaldes vadītājs infor-
māciju par pakalpojuma sniedzēja 
izvēli, kopējās paredzamās līgum-
cenas apmēru, apzināšanas veidu 
un iespējamiem pielīgti em papildu 
darbiem nesniedz un balstās uz 
pašvaldības budžeta plānā paredzē-
to summu 9000 EUR. Tās ir pašval-
dības šī gada fi nanšu iespējas, nevis 
pilna projektēšanas pakalpojuma 
paredzamā līgumcena, kuru nosa-
ka, vērtējot pakalpojuma sniedzēju 
piedāvājumus. 

Līgums noslēgts ar nodokļu 
parādnieku, kura parāda apmērs 
vairākkārt pārsniedz uzņēmuma 
maksātnespējas izsludināšanas 
slieksni. Līguma nosacījumi paredz 
darbu apmaksu trīs dienu laikā no 
rēķina saņemšanas, kas reāli draud 
pašvaldībai kļūt par līguma soda 
sankciju objektu, jo fi nanšu doku-
mentus vērtē vairāki darbinieki un 
ti em termiņš nav reglamentēts. 
Jau priekšapmaksas rēķins mani 
sasniedza pēc samaksas termiņa. 
Līgums paredz 50% priekšapmaksu 
un 30% apmaksu par darbiem, kuri 
vēl nav saņēmuši būvvaldes akcep-
tu. Tātad 80% no līguma cenas var 

ti kt uzskatī ti  par priekšapmaksu par 
nezināmas kvalitātes darbiem, kura 
būvvaldes negatī va slēdziena gadī-
jumā var kļūt neatgūstama. 

Prakti ski šādu nepamatotu 
priekšapmaksu jebkurš varētu 
skaidrot kā pašvaldības aizdevu-
mu potenciāli maksāt nespējīgam 
partnerim, ar kuru jau ir bijusi sa-
rakste par līguma termiņa neievē-
rošanu par citi em pakalpojumiem 
Kolkas pagastā. Pašvaldības nau-
das aizdevums jau ir ļoti  būti sks 
likuma pārkāpums.

 Akceptējot priekšapmaksas 
samaksu, es kā pašvaldības fi nan-
šu rīkotājs kļūstu atbildīgs par šī 
līguma turpmāko administrēšanu 
vai veiktās priekšapmaksas atgū-
šanu un taisnošanos likuma priek-
šā par slēptu pašvaldības naudas 
aizdevumu. Izpilddirektore ir sazi-
nājusies ar projektētāju, kurš bija 
gatavs līguma grozījumiem, tomēr 
vēlāk no ti em att eicās.

Atbilstoši savai izpratnei par 
pašvaldības fi nanšu līdzekļu dro-
šas pārvaldības īstenošanu un at-
bildību esmu lūdzis izpilddirektori 
veikt dokumentu pārbaudi Kolkas 
pagasta pārvaldē, jo ir ilgstošas pa-
matotas aizdomas par dokumentu 
pieejamību dokumentu vadības 
sistēmā un centralizētajā grāmat-
vedībā. Līdz šim Kolkas pagasta 
pārvaldes vadītājs liedzis iespēju 
pārliecināti es par līguma oriģinālo 
redakciju un saturu.

Nevaru izslēgt, ka noslēgtais lī-
gums nav ti kai kļūda, kura balstī ta 
uz principu “atļauts ir viss, kas nav 
aizliegts”, bet gan pārdomāta pro-
vokācija, kā pašvaldības fi nanšu rī-
kotāju ar vienu parakstu padarīt par 
pašvaldības fi nanšu izsaimniekotā-
ju un vairāku likumu pārkāpēju. Par 
to liecina arī neatlaidīgi mēģinājumi 
aizvainojošā veidā pakalpojuma 
sniedzēja interesēs uzspiest priekš-
apmaksu, draudot ar līgumsodu. Ja 
kāds man pierādīs, ka pašvaldībai 
šis līgums jāpilda, tad es izvēlos sa-
maksāt 454 nevis 3630 EUR un pie-
ciest apmelojumus, ka vēlos bloķēt 
“Zītaru” ēkas pārbūvi.

Ar šādu juridisku kalambūru 
var “izslēgt” jebkuru par fi nansēm 
atbildīgu un kādam darbiniekam 
nepaklausīgu amatpersonu. Šajā 
sakarā aizdomājos arī par neiz-
skaidrojami aizgājušajiem izpilddi-
rektoriem vai paklausīgiem domes 
priekšsēdētājiem.  

Ja sabiedrības vairākums vē-
las, lai kļūstu par fi nansiālu grēkāzi 
šādas shēmas, vēsturiski aplama 
pašvaldības nolikuma, nekonsek-
venta iepirkuma likuma, absurdas 
ti esvedības rezultātā, to pieņemšu 
ti kai ar vilšanās sajūtu par dažiem 
saviem novadniekiem, kuri dzīvo 
nepārtrauktā priekšvēlēšanu kam-

paņā. Dundagas un Kolkas pagastu 
iedzīvotāji nav pelnījuši ti k daudz 
ļaunuma un visatļautī bas, ko īste-
no daži deputāti  ar kāda spējīga 
oratora palīdzību.

Domājot par kādiem nopel-
niem sabiedrības labā, nekad ne-
atbalstī šu pašvaldības resursu un 
naudas tērēšanu pašvaldības dar-
binieku sabiedriskās popularitātes 
spodrināšanai. Par to visu maksā 
nodokļu maksātāji un tāda paliks 
mana pārliecība.”

Māris Napskis: “Es balsoju 
par izpilddirektores sagatavoto un 
domes priekšsēdētāja iesniegto 
lēmuma projektu. Viņu ikdienas 
darbs ir strādāšana un sastrādā-
šanās ar iestāžu vadītājiem, tai 
skaitā ar Kolkas pagasta pārvaldes 
vadītāju, un viņi vislabāk zina, kas 
tur noti ek. Ja neti ek pildītas darba 
līgumā noteiktās prasības, tad ir 
jārēķinās ar sekām. Jebkurā dar-
bavietā jebkuram darbiniekam ir 
darba līgums, kas ir jārespektē un 
jāpilda. 

Jānis Mauriņš: “Esmu sava 
uzņēmuma vadītājs un, ja man 
pakļauti e darbinieki nepildītu 
darba devēja uzdevumus, amata 
pienākumus un darba līguma no-
sacījumus, es ne mirkli nešaubītos 
par šāda darbinieka atbrīvošanu 
no darba. Izvērtējot sagatavoto 
lēmumprojektu un noklausoti es 
iesaistī to pušu argumentus, pieņē-
mu lēmumu balsot par Alda Pinke-
na atbrīvošanu no darba.

Regīna Rūmniece: “Kolkas pa-
gasta pārvalde ir Dundagas novada 
pašvaldības iestāde, kurai ir saisto-
ši gan iekšējie, gan ārējie pašval-
dības normatī vie akti , tādēļ arī šīs 
iestādes vadītājam bija jāpakļaujas 
zināmajai kārtī bai, kā arī  jāpilda 
darba devēja izdoti e rīkojumi un 
uzdevumi.”

Gunārs Kristi ņš: “Mani dzīvē 
vienmēr mācījuši strādāt atbildīgi 
un godprātī gi, līdz ar to man nav 
saprotams un pieņemams fakts, 
ka darbinieks sistemāti ski atļau-
jas pārkāpt darba līgumā noteiktā 
prasības.” 

Uz mūsu novadā noti ekošo de-
monstrāciju ātri reaģēja arī Vides 
aizsardzības un reģionālās attī  stī bas 
ministrs Juris Pūce. Dundagas no-
vada pašvaldība ir sagatavojusi un 
nosūtī jusi ministram atbildi uz pie-
prasīto paskaidrojumu, vai, atceļot 
no amata Kolkas pagasta pārvaldes 
vadītāju, ir ievērots “Darba likums”, 
valsts pārvaldē nosti prināti e labas 
pārvaldības principi un vai atbrīvo-
šana no amata ir bijusi pamatota ar 
būti skiem pārkāpumu fakti em, ne-
vis pieņemts politi sks lēmums.

Informāciju sagatavoja 
sabiedrisko atti  ecību speciāliste 

Linda Pavlovska-Dišlere
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Pateicoti es Dundagas nova-
da domes piešķirtajam fi nansē-
jumam, 6. septembrī pirmssko-
las izglītī bas iestādē “Kurzemīte”  
darbu sāka jauna grupiņa. 

Pirmsskolas izglītī bas iestādē 
“Kurzemīte” atvērta 8. grupiņa “Skudriņa” 

Novada izglītī bas iestādes uzsāk jauno mācību gadu

Grupiņa ir īpaša ne ti kai ar 
pilnībā izremontētām telpām un 
jaunām mēbelēm, bet arī ar to, 
ka tai ir sava krustmāte – izpild-
direktore Janita Vanda Valtere. 

Pateicoti es viņas izpratnei par 
situāciju iestādē, neatlaidībai 
un mērķti ecībai,  9. septembrī 
darbu sāka 8. grupiņa “Skudri-
ņa”. Grupā būs mazuļi vecumā 

no pusotra gada, šobrīd desmit, 
bet nākamā gada sākumā viņiem 
pievienosies vēl četri bērni. Ar 
viņiem strādās skolotājas Elīna 
Kreivina un Iveta Stare, skolotā-

ja palīdze Līga Paegleskalne, bet 
mūzikas pasaulē ievadīs skolotā-
ja Evija Cirvele.

Uz grupiņas atklāšanas svēt-
kiem bija ieradies jau pirmais 
audzēknis! Cūciņa Pepe bija at-
vedusi savu mazo brālīti  Džordžu, 
kuram šogad pienācis laiks ap-
meklēt “skoliņu”. Pepe un Džor-
džs bija iemācījušies dzejolīti  par 
skudriņām un saņēma aplausus 
no iestādes darbiniekiem, bēr-
nu vecākiem, Dundagas novada 
pašvaldības pārstāvjiem, izpilddi-
rektores Janitas Vandas Valteres 
un Saimnieciskā dienesta vadītāja 
Andra Kojro, kuri bija atnesuši ļoti  
smaržīgu un gardu svētku kliņģeri. 
Paldies!

Būvdarbus veica uzņēmums 
“Lexa ID”. Jaunās grupiņas at-
vēršanai, tās labiekārtošanai un 
aprīkošanai no Dundagas novada 
pašvaldības budžeta piešķirts fi -
nansējums – projekta dokumen-
tācijai 950 EUR, neieskaitot PVN, 
būvdarbu izmaksām 42 806,52 
EUR, telpu aprīkojumam 5500 
EUR.

Pirmsskolas izglītī bas iestādes 
“Kurzemīte” vadītāja p.i. 

Rudīte Baļķīte

FOTO: VISVALDIS BIEZBĀRDIS

Īsi pirms jaunā mācību gada 
sākuma priekšsēdētājs Aldis 
Felts, Sociālo lietu, izglītī bas un 
kultūras komitejas vadītāja Regī-
na Rūmniece, domes deputāti  
Andra Grīvāne, Gunārs Kristi ņš, 
Jānis Mauriņš, pašvaldības iz-
pilddirektore Janita Vanda Valte-
re un izglītī bas speciālists Dinārs 
Neifelds apsekoja novada izglītī -
bas iestādes – pirmsskolas izglī-
tī bas iestādi “Kurzemīte”, Dun-
dagas Mākslas un mūzikas skolu, 
Kolkas pamatskolu un Dundagas 
vidusskolu, lai novērtētu to gata-
vību 2019./2020. mācību gadam. 

Noteiktu paļāvību par peda-
goģiskā procesa pozitī vu norisi 
šajā mācību gadā dod izglītī bas 
iestāžu darbinieku veiktais. Pirms-
skolas izglītī bas iestādē “Kurzemī-
te” un Dundagas vidusskolā veikti  
remontdarbi mācību un atpūtas 
telpās, kas saistās ar bērnu dienas 
centra “Mājas” pārcelšanu no PII 
“Kurzemīte” uz Mazo skolu. Līdz 
ar izremontētajām mācību un 
atpūtas telpām PII “Kurzemīte” – 
jauna bērnu grupa. Lielākais iegu-
vums ir tas, ka vairāk nav rindas 
uz pirmsskolas izglītī bas pakalpo-
juma saņemšanu Dundagā. Mazā 
skola ieguvusi divas izremontētas 
telpas. Savukārt Lielajā skolā izre-
montēts gaitenis pirmajā stāvā. 

Mācību telpas sakārtotas, lai uz-
sāktu izglītojošo darbu. 

Dundagas Mākslas un mūzikas 
skola pilnveidojusi savu materiāl-
tehnisko bāzi mācību procesa no-
drošināšanai augstākā kvalitātē, 
kā arī uzsākusi apmācību klarne-
tes spēles programmā. 

Kolkas pamatskolā lieli pašval-
dības budžeta resursi ieguldīti  ēkas 
jumta bojāto vietu remontam, 
lietus ūdeņu sistēmas nomaiņai, 
pirmsskolas izglītī bas programmas 
audzēkņu grupiņas telpu remon-
tam, kā arī āra nojumes izveidei. 

Latvijas izglītī bas sistēmas 
akūta problēma ir pedagogu de-
fi cīts. Arī novada izglītī bas iestā-
dēs bija šī problēma, taču mācību 
gads ir uzsākts ar nokomplektētu 
personālu izglītī bas programmu 
nodrošināšanai. Kopumā novada 
izglītī bas iestādēs darbu uzsāk de-
viņi jauni speciālisti . 

Skolu apsekošanā ti ka ieski-
cētas izglītī bas iestāžu prioritā-
tes, kas iekļaujamas 2020. gada 
pašvaldības budžetā. Prioritāšu 
sarakstā ir sešu telpu remonts 
Kolkas pamatskolas apsaimnieko-
tajās ēkās, kā arī cokola remonts 
ēkai, kur uzturas pirmsskolas au-
dzēkņu grupa. Dundagas vidus-
skolā nepieciešams remonts un 
apgaismojuma nomaiņa trīs mā-

cību telpās, jumta nomaiņa ēkai 
Talsu ielā 18, kurtuves moduļa 
izveide Saules ielā 8, informāci-
jas tehnoloģiju atjaunināšana, 
kā arī skolēnu mēbeļu iegāde. PII 
“Kurzemīte” prioritāšu sarakstā 
iekļāvusi divu audzēkņu grupiņu 
vajadzībām nepieciešamo tel-
pu remontu un kāpņu remontu. 
Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolai nepieciešami resursi telpu 

remontam, informācijas tehno-
loģiju iegādei un jaunu mūzikas 
instrumentu iegādei klavierspē-
les un sitaminstrumentu spēles 
apguvei. 

Dundagas vidusskolas 1.–
9. klasē mācības uzsāka 263 sko-
lēni, 10.–12. klasē – 47 jaunieši. 
Kolkas pamatskolā pirmsskolas 
izglītī bas programmā izglītošanos 
uzsāka 27 bērni, 1.–9. klasē – 33 

skolēni. Pirmsskolas izglītī bas ies-
tādē “Kurzemīte” pasauli izzinās 
138 bērni.

Izglītī bas iestādes apliecināja 
gatavību saturīgam darbam no-
vada jaunās paaudzes izglītošanā. 

Lai sasniegumiem bagāts un 
radošs jaunais mācību gads!

Dundagas novada 
pašvaldības izglītī bas speciālists 

Dinārs Neifelds

FOTO: VISVALDIS BIEZBĀRDIS
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Aizvadīts astotais Senās uguns nakts pasākums Kolkas 
Lībiešu saieta 
nama ziņas

Lībiešu saieta namam šī ir 
bijusi darbīga vasara. Trīs mē-
nešos pie mums viesojušies vai-
rāk nekā četri tūkstoši apmek-
lētāju, trešā daļa no ti em bijuši 
ārvalstu viesi. Cilvēki ir nākuši 
gan uz pasākumiem, gan ap-
meklēt izstādes, gan noskaidrot 
tūrisma informāciju, kā arī uzzi-
nāt ko vairāk par mūsu pamat-
iedzīvotājiem – lībiešiem. Esam 
priecīgi, ka varam būt noderīgi 
un ka cilvēkiem patī k ienākt sa-
ieta namā.

Tagad pie mums apskatā-
ma brīvbildētājas Antas Rugā-
tes fotogrāfi ju izstāde “Katram 
sava strande”. Strande ir varens 
vārds no Salacgrīvas līdz Ruca-
vai. Strandē jūra elpo, dvašo, 
dzied, runā, spēlē, elš, čukst un 
klusē, un no tā, kad un kā šalko 
strandē, var sajust jūras dzīvo 
dvēseli. Strande ir piejūra, pie-
mare, jūrmala, krasts, krante, 
liedags, liediņš, lunka, līcis, 
joma, jūras atvija, valks, buk-
te, kāpa, pludmale, krauja, 
stāvkrasts… Ir strandmala, 
akmeņainā strande, kāpainā 
strande. Strandē savilka laivas 
pie zvejnieku būdām, lai vēt-
ra neieskalotu jūrā. Jūrniecībā 
strandēt nozīmē vētrā uzbraukt 
piekrastes sēkļiem vai kuģim 
ti kt izmestam svešā piekrastē. 
Izstādi papildina pastāsti  no Be-
nitas Laumanes grāmatas “Jūra 
latviešu valodā un folklorā”. Iz-
stādes atklāšana un ti kšanās ar 
fotogrāfi ju autori Antu Rugāti  
noti ks 15. septembrī plkst. 15.

Tuvākais pasākums Lībiešu 
saieta namā gaidāms 21. sep-
tembrī, kad plkst. 16 aicinām 
uz stāstu vakaru, kur ar saviem 
stāsti em par dzīvi piekrastē da-
līsies Aivars Ludvigs no Košraga 
“Žoku” mājām. Viņš ir pierakstī -
jis vairākas klades ar piekrastes 
ļaužu atmiņām un ir piekriti s ar 
šiem stāsti em dalīti es.

Kā ik septembri, arī šogad 
28. septembrī Kolkā noti ks Mi-
ķeļdienas dzejas ti rgus. Šogad 
tas būs Lībiešu saieta nama 
pagalmā. Būs andele, būs dzeja 
– ne ti kai latviešu, bet arī lībie-
šu valodā. Pasākumu kuplinās 
ansamblis “Laula”. Aicinām pie-
teikti es ti rgotājus, zvanot Ilzei 
(tālr. 29402093) vai Dzintrai 
(tālr. 26556180).

Lai izdevies rudens cēliens, 
un ti ekamies Lībiešu saieta 
namā gan ikdienā, gan pasāku-
mos!

Kolkas Lībiešu saieta nama 
vadītāja Ilze Iesalniece-Brukinga

KULTŪRAS VĒSTIS 

Veikta Kolkas centrālā 
ūdensvada II posma nomaiņa

Vasaras mēnešos Kolkā noritēja ciema centrālā ūdens-
vada nomaiņas darbi, kuru dēļ iedzīvotājiem laiku pa laikam 
nācās saskarti es ar ūdensapgādes traucējumiem. Darbi ti ka 
uzsākti  jūnija vidū un turpinājās līdz augusta beigām. Kopu-
mā ti ka nomainīti  600 m maģistrālā ūdensvada posmā “Saul-
rieti ” – ūdenstornis, kā arī papildu ūdensvada posms 300 m 
garumā no ūdenstorņa līdz Lībiešu saieta namam. Ūdensvada 
nomaiņa veikta, izmantojot Dundagas novada pašvaldības 
fi nansējumu un SIA “Kolkas ūdens” līdzfi nansējumu, kopējās 
izmaksas ir 50 000 EUR. Kā liecina SIA “Kolkas ūdens” veiktās 
analīzes, pēc ūdensvada II posma nomaiņas ciema ūdens kva-
litāte ir ievērojami uzlabojusies, turklāt būti ski, ka šajā kārtā 
labākas kvalitātes ūdeni iegūst gan privātās un daudzdzīvokļu 
mājas, gan ciema sabiedriskās ēkas – Kolkas ambulance, Lī-
biešu saieta nams, Kolkas pamatskola un PII “Rūķīti s”.

Kolkas centrālā ūdensvada I posma nomaiņa (400 m) ti ka 
veikta 2018. gada rudens sezonā, un rezultātā kvalitatī vāku 
ūdeni ieguva ciema lielāko daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. 

SIA “Kolkas ūdens” valdes loceklis Ivo Bordjugs

Projekts “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attī  stī ba 
Dundagā, II kārta” turpinās

Pirms desmit gadiem kartēs 
ti ka pārzīmētas Dundagas un 
Kolkas novada robežas. Sīksti e, 
jūras vējos rūdīti e zvejnieki un 
zemes ļaudis, dažādu raksturu, 
dažādu tradīciju ļaudis, ti ka ap-
vienoti  vienā novadā. Lai vie-
notu cilvēkus kopīgā pasākumā, 
pirms astoņiem gadiem augusta 
pēdējā sestdienā Senās uguns 
nakts akcijā noorganizējām pir-
mo stafetes skrējienu Dundaga– 
Kolka. Atsaucība bija liela, un tā 
skrējiens ar devīzi “Sirdspuksti  
jūrai” kļuvis par tradīciju. Šogad 
skrējienam bija pieteikušies 54 
dalībnieki – bērni, pieaugušie, 
ģimenes. Skrējienu pie novada 
robežas ievadījām ar dziesmu 
“Šeit ir Latvija, šeit ir Dundaga…” 
Sandras Cirveles akordeona pava-
dījumā. Prieks, ka šogad skrējiens 
ieinteresēja ne ti kai mūsu novada 
ļaudis, bet arī cilvēkus no Rīgas, 

Jelgavas. Īpaši gribu pieminēt Al-
bertu Jasānu, kurš noskrēja visu 
ceļu no Dundagas līdz Kolkai. Al-
berts ir rīdzinieks, kurš aprecējis 
meiteni ar saknēm Dundagā. 

Šogad pasākums izvērtās 
īpašs – ar lielu pievienoto vērtī -
bu, jo skrējējus visās apdzīvota-
jās vietās sagaidīja atbalstī tāji ar 
devīzi “Kopā mēs varam – roku 
rokā Ugunsnakts ceļā”. Cilvēki, 
sadevušies rokās, ar dziesmām 
un uzmundrinājumiem sveica 
skrējējus. Jaundundagā Sandrai 
pievienojās grupas “Jūrkant” mū-
ziķis Raivo Fridriksons. Ar katru 
nākamo ciemu ceļā no Dundagas 
līdz Kolkai atbalstī tāju pulks kļu-
va arvien kuplāks, līdz Vaidē tas 
jau bija lielāks par simtu. Sīkragā 
sagaidītājiem pievienojās aktrise 
un dziedātāja Marija Bērziņa, ak-
ti eris Ivars Puga un mūziķis Valdis 
Zilvers. Viņi tālākajā ceļā kopā ar 

pārējiem muzicēja un dziedāja, 
radot ļoti  pozitī vu, emocionālu 
gaisotni. Kolkasragā bija sapul-
cējies milzīgs ļaužu pulks ar Jāni 
Dambīti  priekšgalā, lai stafetes 
noslēgumā sagaidītu skrējējus. 
Starp sagaidītājiem bija arī Dun-
dagas senioru deju kolektī vs un 
Dundagas koristi  tautastērpos. 
Īpašas ovācijas ti ka Albertam Ja-
sānam. Kolkasragā pie ugunsku-
ra visi vienojās kopīgās dziesmās 
un tālāk devās gar jūras krastu uz 
pasākuma noslēguma vietu jūras 
krastā pie tautas nama. 

Tas, ka bijām sapulcējušies 
ti k kuplā skaitā, liecināja, ka mēs 
mīlam šo Dieva ierādīto vietu uz 
zemes, mīlam jūru, pielūdzam un 
rūpējamies par to. ka mums ir 
svarīgi, kā dzīvosim turpmāk. Mēs 
šeit esam un gribam būt tagad un 
vienmēr, un gribam, lai mūs arī 
sadzird tagad un vienmēr. Tas bija 

liels garīgais spēks, kas vienoja 
mūs visus šajā pasākumā.

Dziesmas, kuras iedziedājām 
jūras viļņos, uguns rituāli, kuros 
sadedzinājām sliktās domas, radī-
ja neaizmirstamas sajūtas un prie-
ku par to, ka “Kopā mēs varam”.

Vēl ilgi gribējās sēdēt jūras 
krastā, skatī ti es ugunskurā un 
zvaigžņotajās debesīs, ieraudzīt 
krītošu zvaigzni, kas piepildītu vē-
lēšanos.

Pasākums nebūtu ti k saliedēts 
un vienots, ja tam nepievieno-
tos palīgi ar idejām, iniciatī vām, 
atbalstu (arī fi nansiālu). Paldies 
Mārai, Rūtai, Tamārai, Dzintrai, 
Laurai, Jānim, Aigai, Guntai un vi-
siem pārējiem, kuri piedalījās pa-
sākuma organizēšanā. Paldies arī 
ti em, kuri organizēja noslēguma 
pasākumu Kolkā.

Dundagas kultūras darba 
organizatore Smaida Šnikvalde

FOTO: VISVALDIS BIEZBĀRDIS

Atbilstoši 2018. gada 31. jūlijā ar 
SIA “Ostas celtnieks” noslēgto līgumu 
par būvdarbiem Dundagā turpinās ka-
nalizācijas un ūdensvadu izbūves darbi 
Eiropas Savienības K ohēzijas fonda līdz-
fi nansētā projektā Nr.5.3.1.0/17/I/028 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attī  s-
tī ba Dundagā, II kārta”.

No kanalizācijas un ūdensvadu 
izbūves darbu uzsākšanas brīža līdz 
2019. gada septembrim ir izbūvēta kana-
lizācija Priedaines, Dakterlejas, Vīdales, 
Raiņa un 1905. gada ielā, kā arī ir pabeigti  
kanalizācijas izbūves darbi Uzvaras ielā. 
Savukārt ūdensvads izbūvēts Priedaines 
ielā. Izbūvēti  elektrības pieslēgumi trīs 
kanalizācijas sūkņu stacijām, kā arī veikta 
teritorija sakārtošana pēc būvdarbiem 
Raiņa, Vīdales un Dakterlejas ielā.

Projekta “Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attī  stī ba Dundagā, II kārta” 
mērķis ir attī  stī t un uzlabot ūdensapgā-
des un kanalizācijas sistēmas pakalpo-
jumu kvalitāti  un nodrošināt pieslēgša-
nās iespējas, vienlaikus uzlabojot vides 
kvalitāti  un nodrošinot iedzīvotājus ar 
normatī vu prasībām atbilstošu dzeramo 
ūdeni. Projektā izbūvēs jaunu 3,19 km 
garu kanalizācijas tī klu, jaunu 0,81 km 
garu kanalizācijas spiedvadu, trīs jaunas 
kanalizācijas sūkņu stacijas un jaunu 1,1 
km garu ūdensvadu tī klu, nodrošinot, ka 
izbūvētajam kanalizācijas tī klam varēs 
pieslēgumu veidot 208 iedzīvotāji, bet 
ūdensvada tī klam – 64 iedzīvotāji.

SIA “Ziemeļkurzeme” valdes loceklis 
Andrejs Bāliņš
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LIAA Talsu biznesa 
inkubatorā sākusies rudens 
uzņemšana inkubācijā

Latvijas Investī ciju un attī  stī bas aģentūras (LIAA) 
biznesa inkubatoros sākusies 2019. gada rudens uz-
ņemšana, un jaunie uzņēmēji ir aicināti  pieteikti es in-
kubācijas programmai.

No šā gada 30. augusta līdz 20. septembrim ir atvēr-
ta pieteikumu pieņemšana inkubācijas programmā 15 
LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā, tajā skaitā arī Tal-
sos. Atbalsta programmai aicināti  pieteikti es uzņēmumi 
no Talsu, Dundagas, Rojas vai Mērsraga novada, kuri nav 
reģistrēti  ilgāk par trim gadiem.

Pieteikumus var iesniegt klāti enē LIAA Talsu biznesa 
inkubatorā, kā arī elektroniski, nosūtot elektroniski pa-
rakstī tu pieteikumu uz liaa@liaa.gov.lv līdz 20. septem-
brim plkst. 23.59. Pieteikuma formu var atrast htt p://
www.liaa.gov.lv/lv/inkubatori.

Inkubācijas programmā dalībnieks saņem 50% līdzfi -
nansējumu dažādu sava biznesa attī  stī bai nepieciešamo 
izmaksu segšanai. Tās var būt izmaksas ražošanas iekār-
tu iegādei, izejvielu vai izejmateriālu iegādei, grāmatve-
dībai, telpu nomai, dizaina, mārketi nga pakalpojumiem 
(t.sk. facebook ads un sociālo tī klu uzturēšana), tehno-
loģiskām konsultācijām, prototi pu izstrādei, serti fi cēša-
nai, laboratoriju pakalpojumiem u.c.  Līdzfi nansējuma 
ieguve ir vienkārša un ātra – katram pieprasījumam nav 
nepieciešama apjomīga dokumentācija –, jo tā noti ek 
inkubācijas laikā.

Informācija par visiem LIAA Talsu biznesa inkubato-
ru pasākumiem pieejama htt ps://www.facebook.com/
LIAATalsi. 

Pašlaik LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā ir 749 
dalībnieki – biznesa ideju autori vai uzņēmumi. No ti em 
296 pirmsinkubācijas programmā pārbauda savas bizne-
sa idejas dzīvotspēju un 453 dalībnieki ir uzņemti  inku-
bācijas programmā. Kopš LIAA biznesa inkubatoru izvei-
des pirmsinkubācijas programmu sešu mēnešu garumā 
izgājuši 809 biznesa ideju autori. LIAA Talsu biznesa inku-
batorā šobrīd ir 28 uzņēmumi inkubācijas programmā, 
bet pirmsinkubācijas programmu trīs gados izgājuši jau 
77 biznesa ideju autori.

Pirmsinkubācijas programma norit paralēli inkubāci-
jas programmai, un tā ir veidota pamatā fi ziskām per-
sonām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvot-
spēju. Sešu mēnešu garumā tā sniedz dalībniekiem visu 
nepieciešamo viņu biznesa idejas attī  stī šanai – aprīkotas 
darba telpas, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, semi-
nārus un mācības par dažādām uzņēmējiem saistošām 
tēmām, kas palīdz risināt viņu biznesa izaicinājumus, kā 
arī vērtī gus kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmē-
ju kopienā Latvijā. Uzņemšana pirmsinkubācijā noti ek 
nepārtraukti , bez termiņu ierobežojumiem, un tai nav 
kārtu. Interesentam nepieciešams vien aizpildīt pietei-
kumu, kas atrodams htt p://www.liaa.gov.lv/lv/inkuba-
tori, un iesniegt to LIAA Talsu biznesa inkubatorā.

LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstī t jaunu, 
dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un 
attī  stī bu, nodrošināt fi ziskas personas un uzņēmumus 
ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attī  stī šanai 
nepieciešamo vidi, koprades telpu, jauno uzņēmēju ko-
pienu, konsultācijām, mācībām, tī klošanās pasākumiem 
par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mento-
ru atbalstu un līdzfi nansējumu biznesa attī  stī bai. LIAA 
biznesa inkubatori saņem fi nansējumu no ERAF projek-
ta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju 
inkubators”.

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: htt p://in-
kubatori.magneti clatvia.lv, par pirmsinkubācijas prog-
rammu: htt ps://youtu.be/sfsxK-CVCJQ, par inkubācijas 
programmu: htt ps://youtu.be/jTis0NTX_A0, publicitā-
tes foto: htt ps://failiem.lv/u/cu4qgpkw. 

LIAA Talsu biznesa inkubatora vadītāja
Dagmāra Dreiškena, tālrunis 28659444,

dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv,
Inkubatori.magneti clatvia.lv 

Atceroti es VIESTURU RĒRIHU (1954–2015) –
Kolkas pūtēju orķestra diriģentu, mūzikas pedagogu

Septembris kā pirmais rudens mē-
nesis un jaunā mācību gada iesākums 
vienmēr simboliski iezīmē arī jauna 
cēliena sākumu gan dabā, gan dzīves 
ritmā, sev līdzi nesot jaunas noskaņas 
un arī mazliet rudenīgu smeldzi. Sep-
tembris ir arī Kolkas pūtēju orķestra 
diriģenta, mūzikas skolotāja un izcilā no-
vadnieka Viestura Rēriha jubilejas mē-
nesis – 8. septembrī Viesturam apritētu 
65 gadi. 

V. Rēriha jubilejas gadā klajā nākusi 
viņa dzimtas grāmata “Cauri gadsimti em. 
Rērihu un Mierkalnu dzimtas”. Tās auto-
re ir Viestura māsa, LU profesore Aīda 
Krūze. 7. septembrī Kolkas Lībiešu saieta 
namā noti ka Viesturam Rēriham veltī ts 
piemiņas pasākums “Kolkas pūtēji Lībie-
šu krastā”. Pasākumā Viestura audzēkņi, 
kolēģi, domubiedri un talanta cienītāji 
ti ka aicināti  ieskatī ti es Rērihu dzimtas 
grāmatas lappusēs, kur nozīmīga nodaļa 
veltī ta Viesturam un viņa mūža darbam 
– Kolkas pūtēju orķestrim. Tā vēsturi 40 
gadu garumā apkopojusi Kolkas pamat-
skolas skolotāja, novadpētniece Mārīte 
Zandberga un dzimtas grāmatā atspogu-
ļojusi Viestura meita Aiva Rēriha. Atceres 
pasākumā Rērihu dzimtas grāmata ti ka 
dāvināta arī Dundagas novada pašval-
dībai, Kolkas bibliotēkā tā būs pieejama 
ikvienam interesentam. 

Kā liecina dzīvesstāsti  dzimtas grā-
matā, jau iepriekšējos gadsimtos kādu 
mūzikas instrumentu spēlējis ne viens 
vien dzimtai piederīgais, bet mūsdienās  
muzikālo izglītī bu ieguvuši daudzi Rēri-
hu dzimtas pārstāvji. Līdzās  Viesturam 
Rēriham jāmin viņa meitas Rudīte, Iveta, 
Aiva, Talsu Mūzikas skolas direktors, Talsu 
pūtēju orķestra, Talsu novada Bērnu un 
jauniešu centra pūtēju orķestra vadītājs 
un diriģents Raiti s Rērihs un viņa dēli Kār-
lis un Krišjānis, Viestura krustmeita Laura, 
dundadzniece Sanita un vēl citi .

Viesturs Rērihs dzimis 1954. gada 
8. septembrī Ilgas un Edgara Rērihu ģi-
menē. Bērnības gadi aizvadīti  dzimtas 
mājās Ģibzdes ciema “Jaunburtniekos” 
(kādreizējā Dundagas, tagad – Valdgales 
pagasta teritorijā). Skolas gaitas sāktas 
turpat Ģibzdes pamatskolā un turpinā-
tas Dundagas vidusskolā, kur trīspadsmit 
gadu vecumā pievērsies trompetes spē-
lei orķestrī pie mūzikas skolotāja Ernesta 
Ābola. Pedagogam Ernestam Ābolam 
Viesturs veltī jis daudz atzinīgu un patei-
cības pilnu vārdu, dēvējot viņu par “in-
teliģentu paraugu” un “izcilu pedagogu” 
savā dzīves un mūzikas ceļā. Vēl mācoti es 
Dundagā, Viesturam jau bija skaidrs, ka 
viņa turpmākās studijas noritēs Ventspils 
Mūzikas vidusskolā, jo, kā atzinis kādā 
sarunā ar tuviniekiem, daloti es bērnības 
atmiņās, “orķestris bija mana sirdslieta, 
un es nevarēju iedomāti es, ka varētu da-
rīt ko citu”. Ventspils Mūzikas vidusskolu 
pūšamo instrumentu klases trompetes 
spēles specialitātē Viesturs absolvējis 
1974. gadā, un iegūtā kvalifi kācija bija 
atbilstoša patstāvīgai orķestra vadīšanai.

Nozīmīgs un pat liktenīgs pavērsiens, 
kas izmainīja Viestura turpmāko dzīvi, 
bija ti kšanās ar toreizējo Kolkas kultūras 

dzīves vadītāju Ausmu Krautmani Ģibz-
des kaimiņu Ināras un Ilmāra Lektaueru 
kāzās. Viņa pēc sarunas ar Ventspils Mū-
zikas skolas absolventu Viesturu uzaicinā-
ja jaunieti  kļūt par Kolkas kluba vadītāju. 
Jaunās darba gaitas piejūras ciemā puisis 
uzsāka 1974. gada 23. augustā, un drīz 
vien dzima arī sapnis par sava pūtēju or-
ķestra izveidošanu. 

1974. gada rudenī pēc toreizējās 
skolas direktores Jautrītes Freimutes uz-
aicinājuma Viesturs paralēli sāka darbu 
arī Kolkas skolā, apmācot jaunos pūtē-
jus. Instrumenti  un pulti s orķestrim bija 
saglabājušies no iepriekšējā kolektī va. Ar 
notī m un padomu palīdzēja un Viesturu 
atbalstī ja viņa bijušais pedagogs Ernests 
Ābols.

Pateicoti es Kolkas pamatskolas 
skolotājas un Viestura kolēģes Mārītes 
Zandbergas gadu gaitā rūpīgi vāktajiem 
un glabātajiem materiāliem par orķestri 
un intervijām ar bijušajiem audzēkņiem, 
ir iespējams precīzi izsekot līdzi orķestra 
interesantajām un piedzīvojumiem bagā-
tajām gaitām Viestura Rēriha vadībā jau 
no pašiem pirmsākumiem.

Jaunizveidotajā kolektī vā bija skolēni, 
kuri jau iepriekš bija spēlējuši orķestrī, 
gan arī tādi, kuri bija jāapmāca no jauna. 
Galvenais priekšnoteikums bija bērnu 
vēlme un interese spēlēt kādu mūzikas 
instrumentu. Viesturs jau toreiz skaidri 
apzinājās, ka tā ir galvenā panākumu at-
slēga darbā ar bērniem. M. Zandbergas 
materiālos redzams, ka pirmo orķestra 
sastāvu veidoja 11 dalībnieki. 1975. gada 
7. martā orķestris sniedza Kolkas iedzīvo-
tājiem un viesiem pirmo koncertu Kolkas 
klubā. Orķestra sastāvs nepārtraukti  mai-
nījās katra jaunā mācību gada sākumā, 
pirmo mūziķu paaudzi papildināja un pa-
kāpeniski nomainīja jauni dalībnieki. Or-
ķestris aktī vi iesaistī jās Kolkas ciema sa-
biedriskajā dzīvē, neiztrūkstoši klāt esot 
katrā nozīmīgā noti kumā gan Kolkas tau-
tas namā un stadionā, gan Kolkas skolā. 
Muzikālā kolektī va darbības sākumā bija 
grūti  iztēloti es, ka tas kļūs ti k pazīstams 
turpmākajos gados. 

Paralēli darbam ar skolēniem astoņ-
desmito gadu beigās izveidojās Kolkas 
ciema pūtēju orķestris, kurā spēlēja gan 
pieaugušie ciema iedzīvotāji, kuri no jau-
na apguva instrumentu spēli, gan Kolkas 

skolas absolventi  ar gadu gaitā uzkrātu 
muzikālo pieredzi, iepriekš spēlējot sko-
lēnu orķestrī. Interesanti  uzzināt, kas lika 
jauniešiem, atgriežoti es Kolkā vairākus 
gadus pēc skolas beigšanas, no jauna at-
kal ņemt rokās instrumentus un kopā ar 
citi em ciema iedzīvotājiem vakaros pēc 
darba sanākt kopā un muzicēt, vēlāk gūs-
tot atzinības cienīgus panākumus Dzies-
mu un deju svētku skatēs. Iespējams, 
labāko atbildi uz šo jautājumu sniedz 
laikraksts “Talsu Vēsti s”: “(..) Un pūtī s 
vīri, kam pūšana ir mīlestī bas darbs, gana 
nopietns un svarīgs... (..) Jo tas ir gods – 
ti kt pie Rēriha atzītam un cienītam, un tā 
ir nepieciešamība visam mūžam – vaļas 
brīžos kārtī gi izspēlēt sirdij tuvā vidē.” 

Pateicībā par ilggadējo un nozīmīgo 
darbu 2009. gada 18. novembrī Viesturs 
Rērihs ieguva Dundagas novada pašvaldī-
bas atzinību “Par mūža ieguldījumu pūtē-
ju orķestra izveidē un vadīšanā”. 

2014. gada nogalē, Viesturam atro-
doti es jau slimnīcā, augstā atbildības sa-
jūta pret darbu, ko pats slimības dēļ vairs 
nevarēja veikt, lika meklēt veidu, kā savus 
audzēkņus aizvest uz skolēnu Dziesmu un 
deju svētkiem, jo iepriekš bija ieguldīts 
liels darbs gan no diriģenta, gan skolēnu 
puses. Šo izdevību negribējās palaist ga-
rām. Lūgumam atsaucās Viestura Dun-
dagas kolēģis Jānis Cirvelis, kura vadībā 
Kolkas pamatskolas orķestris 2015. gada 
martā ieguva 2. pakāpes diplomu Kurze-
mes un Zemgales novada pūtēju orķestru 
skatē, tādējādi nodrošinot Kolkas orķes-
trim iespēju vēlreiz piedalīti es skolēnu 
Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Zīmīgi, ka 
Viesturs mūžībā devas ti eši skates dienas 
vakarā – 2015. gada 3. martā. Viņš šo 
mirkli sagaidīja un, lai arī ne vairs fi ziski, 
tomēr palika kopā ar saviem pūtējiem 
līdz galam. 

Kā cieņas un goda apliecinājums 
Viesturam Rēriham par aizvadītajiem 40 
radošā darba gadiem 2016. gada oktob-
rī, Kolkas pamatskolas jubilejā un absol-
ventu salidojumā, pie mūzikas klases ti ka 
atklāta piemiņas plāksne. Tā bija skolas 
vadības un bijušo absolventu iniciatī va 
ilggadējā skolas mūzikas pedagoga un 
diriģenta piemiņas godināšanai. Salidoju-
ma svinīgais pasākums turpinājās Kolkas 
tautas namā, kur īpašs brīdis bija pūtēju 
orķestra uzstāšanās viņa meitas Rudītes 
vadībā. Taures spoži ieskanējās atkal no 
jauna!

Cilvēka mūžu un dzīves veikumu nav 
iespējams ietvert dažās grāmatas lapās, 
pat ne nodaļās. Nepagurstošs darbs, mī-
lestī ba un entuziasms – tas ir Viestura or-
ķestris. Tāds tas bija gadu gadiem un tāds 
būs vienmēr. Vēstures lapaspusēs, Kolkā 
un Lībiešu krastā Viestura Rēriha vārds ir 
spoži ierakstī ts un paliks neizdzēšams. Tu-
vinieki, audzēkņi un līdzcilvēki viņu vien-
mēr atcerēsies ar labu vārdu, sirsnību un 
mīlestī bu – to pašu, ko kādreiz Viesturs 
dāvājis viņiem.

Materiālu sagatavoja 
Linda Pavlovska-Dišlere un 

Iveta Bordjuga, izmantojot dzimtas 
grāmatu “Cauri gadsimti em. Rērihu un 

Mierkalnu dzimta”. (2019)
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SPORTA ZIŅAS

20. septembris – 
Olimpiskā diena

“Olimpiskā diena 2019” 
ti ek rīkota, godinot Starptau-
ti skās Olimpiskās komitejas 
dibināšanas dienu. Šā gada 
devīze – “Nāc un vingrot sāc!”. 
Piedalās Kolkas pamatskolas 
un Dundagas vidusskolas sko-
lēni, PII “Kurzemīte” audzēkņi.

NO 23. LĪDZ 30. SEPTEM-
BRIM – EIROPAS SPORTA 
NEDĒĻA 

v 23. septembrī plkst. 18 
– fi tness Dundagas vidussko-
las stadionā.

v 25. septembrī plkst. 18 
– zumba Dundagas vidussko-
las stadionā.

v 28. septembrī plkst. 10 
– Spēka diena Dundagas vi-
dusskolas stadionā.

Pasākumus var apmeklēt 
jebkurš interesants bez vecu-
ma ierobežojuma. 

Informācija būs pieejama 
Dundagas novada pašvaldības 
mājaslapā www.dundaga.lv.

Novada sporta spēles izspēlētas!

31. augustā Kolkas tau-
tas namā noti ka Dundagas 
novada individuālā čempio-
nāta novusā 3. posms.

Rezultāti: LNF reitinga 
spēlētāju grupā pirmās divas 
vietas izcīnīja viesi no Vents-
pils – 1. vieta Raimondam 
Letim un 2. vieta Guntim 
Šūlmeistaram. 3. vietā ie-
rindojās kolcenieks Ivo Frid-
rihsons. Tautas klasē 1. vie-
tu izcīnīja Jānis Grīnpukals, 
2. vietu ieguva Dita Kalmane, 
3. vietu – Mārtiņš Kuzmins. 
Apsveicam!

censības pludiņmakšķerēšanā, 
kurās piedalījās 22 pieaugušie 

un seši bērni. Sporti sti  bija iera-
dušies no Rīgas, Talsiem, Mērs-
raga, kā arī, protams, piedalījās 
vietējie Dundadznieki. 

Makšķerēšana pieaugušajiem 
noti ka divās kārtās, divās zonās 
(A un B) pa trīs stundām izlozē-
tajos sektoros ar sektoru maiņu.

Bērniem bija viena kārta di-
vas stundas izlozētajos sektoros.  

Pirmajā kārtā: A zonā 1. vieta 
Gunti m Sulam, 2. vieta Artūram 
Bērziņam un 3. vieta Kristapam Sū-
niņam; B zonā 1. vieta Mārim Du-
bovičam, 2. vieta Raimondam Pur-

“Dundagas ceļojošā kausa izcīņa pludiņmakšķerēšanā 2019”

Ceturto gadu pēc kārtas 
Dundagā augustā norisinājās sa-

niņam un 3. vieta Jurim Bleiderim.  
Otrajā kārtā: A zonā 1. vie-

ta Gunti m Sulam, 2. vieta Jānim 
Blūmentālam un 3. vieta Andrim 
Skarbiniekam; B zonā 1. vieta 
Modrim Zingnikam, 2. vieta Ga-
ti m Sudmalim un 3. vieta Jurim 
Bleiderim.

Bērnu grupā:
1. vietā – Ernests Napskis 

(Dundaga),
2. vietā – Ralfs Kučinskis 

(Dundaga),
3. vietā – Francis Blūmentāls 

(Dundaga).

Pēc saspringtas cīņas pie-
augušo grupā: 1. vietā – Gun-
tis Sula (Dundaga), 2. vietā 
– Māris Dubovičs (Dundaga), 
3. vietā – Modris Zingniks 
(Dundaga), 4. vietā – Rai-
monds Purniņš (Rīga), 5. vietā 
– Juris Bleiders (Talsi), 6. vietā 
– Artūrs Bērziņa (Talsi). Spec-
balvu no “Milwaukee” par ko-
pējo lielāko svaru ieguva Gun-
tis Sula. 

Organizatori saka lielu pal-
dies pasākuma atbalstī tājiem.

Tiekamies nākamgad!

10. augustā Mazās skolas sta-
dionā norisinājās Dundagas no-
vada sporta spēles.

19. sporta spēlēs uzvaras 
laurus plūca komanda “Neveja”, 
aiz sevis atstājot pagājušā gada 
čempionus “13. bloks”, savukārt 
trešajā vietā ierindojās komanda 
“Dundžiņ lauds”.

Šogad novada sporta spēlēs 
piedalījās ap 70 dalībnieku. Prieks 
par agrajiem putniem – makšķe-
rētājiem. Lielie noti kumi sākās 
plkst. 5.30, kad ti ka izlozēti  sekto-
ri, un turpinājās pēc plkst. 9, kad 
sāka svērt noķertos lomus. 

Vissmagākais kopējais zivju 
loms bija Gati m Sudmalam un 
Andrim Dolganovam (5,72 kg), 
pārstāvot komandu “13. bloks”, 
tālāk sekoja komandas “Neveja” 
pārstāvji Raivis Kriķīti s un Lauris 
Alkšbirze (4,42 kg), bet trešo vie-
tu ieņēma Jānis Skarbinieks un 
Andris Skarbinieks (3,67 kg)  no 
komandas “Dundžiņ lauds”. 

Pēc domes priekšsēdētāja 
Alda Felta uzrunas komandas ti -
kās volejbola laukumos – iespēja 
bija spēlēt gan sievietēm, gan vī-
riešiem.  Sieviešu komandā labā-
kās bija Andžela Lepere, Anete 
Alkšbirze un Katrīna Mierkalne 
no komandas “13. bloks”, uzva-
rot visās kopvērtējuma spēlēs. 
Par trīs punkti em mazāk un otro 
vietu ieguva komandas “Dundžiņ 
lauds” pārstāves – Madara Rud-
gale, Kristī ne Skarbiniece un Alise 
Dozberga, savukārt trešo vietu 
ieņēma Daniela Ozollapa, Lāsma 
Freimute un Vineta Jansone no 
komandas “Agaris”. 

Vīriešu volejbolā labākie bija 
komandas “Neveja” pārstāvji An-
dis Švāģeris, Matī ss Pētersons, 
Dāvis Alkšbirze, Adrians Kārkle-
valks un komandas seniors Ivo 

Kalers. Otrajā vietā ierindojās 
Reinis Kārklevalks, Uldis Kārkle-
valks, Askolds Roberts Jāvalds, 
Ernests Salcevičs un Ernests 
Šmēdiņš/Kristers Šulcs, pārstāvot 
komandu “13. bloks”. Un, atnā-
kot uzspēlēt ti kai volejbolu, ko-
manda “Sviķinieks” ieguva trešo 
vietu. Komandā spēlēja Niklāvs 
Aksels Balmanis, Rolands Švāģe-
ris, Aļģis Tomsons un Niklāvs La-
zovati js. 

Kamēr vieni spēlēja volejbolu, 
ti kmēr citi  varēja izmēģināt spē-
kus lēkšanā ar lecamauklu, kur 
ti ka aizsietas acis, kā arī turēt tuk-
šas piena kannas uz laiku un mest 
šautriņas. 

Spēcīgā saimnieka diplomu 
un krūzīšu paliktni ieguva Andžs 
Zumbergs, noturot piena kannas 
1:51,82 min, aiz viņa palika Lau-
ris Staris ar laiku 1:51,74 min. 
Sacensības bija plānotas vīriešu 

dzimuma pārstāvjiem, bet, tā kā 
sievietes arī izteica vēlmi izmē-
ģināt savus spēkus, tad pirmajā 
vietā ierindojās Vineta Jansone, 
noturot kannas 1:01,16 min.

Visvairāk vienā minūtē ar le-
camauklu izlēca Lāsma Freimute 
– 132 reizes, bet Dana Vītola ie-
rindojās otrajā vietā, izlecot 119 
reižu. 

Jānis Zingniks šautriņu meša-
nā ierindojās pirmajā vietā starp 
vīriešiem, bet starp sievietēm pir-
mo vietu ieguva Linda Kojro. 

Paralēli pieaugušo individu-
ālajām sacensībām bērni varēja 
sacensti es tādās akti vitātēs kā 
“Bundžu karalis”, “Vārtu sargs”, 
“Trakā pēda”, “Neparastais fl or-
bols”, “Tenisa gājiens”, “Gumijas 
sti epšana”. Liels paldies visiem 
interesenti em!

Pārējās komandu sacensībās 
bija dusmas un strīdi, prieki un 

bēdas, bet tas viss pieder pie lie-
tas – bija jūtams spēcīgs koman-
das gars un vēlme būt pirmajiem!

Apsveicam uzvarētājus!
Paldies komandai “Agaris” par 

dalību! Sirsnīgs paldies ti esnesēm 
un ti esnešiem – Žanetei Berg-
manei, Karīnai Alkšbirzei, Lanai 
Kārklevalkai, Katei Nierliņai, Līnai 
Blumbergai, Klāvam Alkšbirzem, 
Nilam Kuģiniekam, Sandrai Koko-
revičai, Jānim Langzamam un Ar-
vim Heniņam. 

Kopā mēs paveicām lielu dar-
bu.

Liels paldies arī manām dar-
ba “bitī tēm” – Ievai Kristi ņai un 
Smaidai Šnikvaldei. Paldies par 
palīdzību saimnieciskajam die-
nestam – Andrim Kojro un Laurim 
Kojro. Paldies visām komandām 
par dalību, par sapratni!

Sporta spēļu organizatore 
Sinti ja Šleža

FOTO: LAINE NEILANDE
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Rudeni, rūgto pīlādžu laiks,
Atļauj man košai kā sarkanai kļavai
Spoguļoti es dzidrumā tavā...
Ļauj man gar peļķēm smaidot iet garām,
Labu domāt un labu darīt,
Ļauj man ar sti ngru un vēsu roku
Trakajam lapkriti m galvu noglaust
Un, kad atkal cīruļi zvanīs,
Savu gaišumu atstāj tad manī... 
                                                 (Ā. Elksne)

Sveicam visus rudens mēnešu jubilārus skaistajos dzīves jubilejas 
svētkos!

Senioru klubs “Sendienas”

Laika un mūžības straumē
Neglābjami viss zūd.
Tāpēc vajag dzīvē
Vairāk kopā mums būt.
                         (K. Apškrūma)

Dundagas novada pašvaldība atgādina
Lai godinātu ģimenes vērtī bu saglabāšanu, Dundagas novada 

Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieti ekti es pārus, kuri 2019. gada 
2. novembrī vēlas svinīgos apstākļos atzīmēt savas laulības 
50 gadu (laulība reģistrēta 1969. g.), 55 gadu (laulība reģistrēta 
1964. g.), 60 gadu (laulība reģistrēta 1959. g.), 65 gadu (laulība re-
ģistrēta 1954. g.), 70 gadu (laulība reģistrēta 1949. g.) un 75 gadu 
(laulība reģistrēta 1944. g.) jubileju.

Lūdzam pieteikti es Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
līdz 1. oktobrim.

Dundagas novada Pašvaldības policija informē par šā gada trešā 
ceturkšņa noti kumiem novadā. Iedzīvotāji šajā laikā pēc palīdzības vēr-
sušies 93 reizes,  saņemti  8 raksti ski iesniegumi. Dundagas novada Paš-
valdības policija par izdarīti em administratī viem pārkāpumiem šā gada 
trešajā ceturksnī sastādījusi 28 administratī vo pārkāpumu protokolus. 
Šajā laika posmā tā saskārusies ar dažādu veidu pārkāpumiem un kon-
fl iktsituācijām. Īpaši aktuāla kļuvusi tendence jauniem cilvēkiem pieda-
līti es ceļu sati ksmē bez autovadītāja ti esībām. Jaunieši bieži iegādājas 
tehniski gandrīz nebraucamas automašīnas un ar tām pārvietojas, tādā 
veidā neapzināti  apdraudot citus ceļu sati ksmes dalībniekus. Sākoti es 
skolas gaitām, lūgums atcerēti es par atstarotājiem, lai diennakts tumša-
jā laikā autovadītājiem būtu iespējams saskatī t gājējus. 

Aicinām par visu neskaidro jautāt, kā arī sniegt informāciju, zvanot 
uz mūsu tālruņiem 26437575 un 20273535 vai nākot pieņemšanas laikā, 
pirmdien no plkst. 14 līdz 17 un trešdien no plkst. 9 līdz 12, uz iecirkni 
Pils ielā 5, Dundagā. Anonimitāte garantēta.

Dundagas novada Pašvaldības policijas 
struktūrvienības vadītājs Jānis Skujiņš

Esiet sveicinātas, Dundagas 
novada uzņēmējas!

Uzsākot iniciatī vas “LĪDERES KODS” trešo se-
zonu, šā gada 26. septembrī plkst. 16 Dundagas 
novadā viesosies biedrība “Līdere”, kas apvieno 
Latvijas sievietes – uzņēmējas un augstākā līmeņa 
vadītājas. 

Iniciatī vas “LĪDERES KODS” mērķis ir noskaidrot 
Latvijas sievietes uzņēmējas spēka formulu, dzīves 
un darba pamatvērtī bu kodu un aktualizēt šo vēr-
tī bu nozīmi valsts un uzņēmējdarbības izaugsmē.

Lai to paveiktu, esam uzmeklējušas Dundagas 
novada sievietes uzņēmējas, kuras būti ski ietek-
mējušas novada attī  stī bu un ar kurām lepojas no-
vada iedzīvotāji. Uzklausīsim šo sieviešu stāstus un 
kopīgi secināsim, kas mūsu valsti  dara sti pru!

Kopā ar Dundagas novada uzņēmējām brīvā 
atmosfērā diskutēsim par sievietes uzņēmējas 
vērtī bām, kas palīdzējušas veidot un attī  stī t uzņē-

mumus, kas palīdzējušas nepadoti es un devušas 
drosmi pretoti es grūtī bām un virzīti es uz priekšu.

Nav būti ski, vai uzņēmumā esat nodarbināta 
viena vai ir izdevies uzbūvēt lielu un stabilu uz-
ņēmumu, kas dod darba vietas daudziem novada 
iedzīvotājiem, – mēs ar prieku gaidīsim katru no 
jums, jo ti kai kopā varam diskutēt un atrast mūsu 
kopīgās un atšķirīgās vērtī bas, tādējādi izveidojot 
pati eso “LĪDERES KODU” visā tā krāsu bagātī bā.

Aicinām jūs būt klāt un kopīgi veidot Latvijas 
līderes spēka kodu! 

Tikšanās laiks un vieta: 26. septembris no plkst. 
16 līdz 19 Dundagas pils zālē.

Pasākums ir bez maksas.
Lūdzam pieteikti es līdz 20. septembrim, zvanot 

pa tālruni 29172814 (Gunta Abaja) vai sūtot pietei-
kumu uz e-pasta adresi gunta@dundaga.lv.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ

Senioru klubs 
“Sendienas” 

28. septembrī plkst. 13 
Dundagas pilī ielūdz

uz rudens balli 
“MIĶELĪŠU KRĀŠŅUMĀ”.


