
Projekta nosaukums Iesniedzējs Projekta mērķis
Piešķirtais Pašvaldības 

Finansējums

2020.gads

Skatuves vietas pilnveidošana Vīdales skolas 

dārzā -2 kārta.
Biedrība “Visvīdale”

Biedrība konstatējusi, ka iepriekšējā gadā izveidotā skatuves vieta nepilda tai 

paredzētās funkcijas un grants segums ir kļuvis mīksts. Projekts paredz izveidot 

blietētu segumu, kā arī izveidot pītu kārklu žogu, lai skatuves vietu norobežotu.

1 000,00 €

Kolkas katoļu baznīcas apkārtējās ainavas 

uzlabošana: dzīvžoga sakopšana un 

atjaunošana, dekoratīvā kroņa 

nostiprināšana zvana tornī.

Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas 

katoļu draudze

Veikt Kolkas katoļu baznīcas apkārtnes labiekārtošanas un vides ainavas uzlabošanas 

darbus: dzīvžoga sakopšanu un atjaunošanu, dekoratīvā kroņa nostiprināšanu zvana 

tornī.

561,96 €

Publiska atpūtas un maltītes ieturēšana 

dabā vietas labiekārtošana dārzkopības 

sabiedrības “Ievlejas” teritorijā Dundagā 

(3.kārta)

Biedrība “Dundangas Sendienas”
Turpināt tālāk aprīkot ar soliņiem publiski pieejamu atpūtas un maltītes ieturēšanu 

dabā vietu bērniem, pieaugušajiem, tūristiem un atpūtniekiem Dundagā. 
982,48 €

Kļavu vainagu sakopšana un formēšana Kolkas evanģēliski luteriskā draudze

Koki ap baznīcu ir izauguši un sāk noēnot baznīcu sniedzoties pāri jumtam. Kā 

rezultātā tiek traucēta ēkas ziemeļu puses ventilācija, kā arī rodas bīstamība ka 

vētras laikā koku zari var uzkrist uz jumta vai logos. Plānots saglabāt kokus un 

nozāģēt bīstamos zarus, veidojot koku vainagus.

675,18 €

Kopējais Pašvaldības piešķirtais Finansējums 2020.gadā 3 219,62 €

2019.gads

Jaunu vides objektu izgatavošana un 

iepriekšējos projektos izveidoto atjaunošana 

Vīdālē.

Biedrība «Visvīdale»

Sakārtot un atjaunināt iepriekšējo gadu projektos izveidotos vides objektus, un 

izgatavot  jaunus, uzlabojot Vīdales ciema vizuālo tēlu, padarot vidi ērtāku vietējiem 

iedzīvotājiem, kā arī veidot ciemu par vēl vienu sakoptu tūrisma apskates punktu 

Dundagas novadā. Dotot iespēju iedzīvotājiem paust piederību savam dzimtam 

ciemam un piedalīties tā sakopšanā.

589,80 €

Kolkas katoļu baznīcas guļbūves ēkas 

saglabāšana – koksnes profilaktiska 

apstrāde pret bojājumiem.

Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas 

katoļu draudze

Baznīcas guļbaļķu apstrāde ar speciālu aizsarglīdzekli pret ārējās vides un 

koksngraužu kaitīgo ietekmi, kas kavē koksnes turpmāko bojāšanos.
546,92 €

Publiska atpūtas un maltītes ierīkošana 

dabā vietas labiekārtošana dārzkopības 

sabiedrības «Ievlejas» teritorijā Dundagā 

(2.kārta)

Biedrība «Dundangas Sendienas»

Uzlabot Dundagas novada iedzīvotāju dzīves vidi. Tālāk turpināt izveidot publiski 

pieejamu atpūtas un maltītes ieturēšanu brīvā dabā vietu bērniem, pieaugušajiem, 

tūristiem un atpūtniekiem Dundagā. 

987,18 €

Mazirbes speciālās skolas sastāvā esošās 

būves "Saimniecības ēkas - muzeja" telpu 

vizuālā tēla uzlabošana

Biedrība «Randalist»
Mazirbes speciālās skolas sastāvā esošās būvas «Saimniecības ēkas - muzeja» telpu 

vizuālā tēla uzlabošana.
924,45 €

Kopējais Pašvaldības piešķirtais Finansējums 2019.gadā 3 048,35 €

2017.gads

Vietējo iniciatīvu projekti 2014 - 2020



Vīdalnieki Latvijas simtgadei Biedrība «Visvīdale»
Iegādāties karoga mastu un Latvijas valsts karogu, uzstādīšanai Vīdales centrā, kā arī 

3 dekoratīvus dārza puķu podus un 3 iekaramos puķu podus centra noformējumam.
447,00 €

Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas 

katoļu baznīcas grīdas seguma nomaiņa. II 

posms.

Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas 

katoļu draudze

Veikt Kolkas katoļu baznīcas bojātās dēļu grīdas seguma nomaiņu baznīcas sakrālajai 

telpai un sakristejai (kopējā platība 100 m2
).

1 000,00 €

Publiska atpūtas un maltītes ierīkošana 

dabā vietas labiekārtošana dārzkopības 

sabiedrības «Ievlejas» teritorijā Dundagā 

(1.kārta)

Biedrība «Dundangas Sendienas»

Izveidot publiski pieejamu atpūtas un maltītes ieturēšana dabā laukumu  pie 

dārzkopības sabiedrības «Ievlejas» teritorijā Dundagā, kas paredzēts gan bērniem, 

gan pieaugušajiem. 

977,68 €

Kolkas evaņģēliski luteriskās baznīcas grīdas 

celiņa nomaiņa
Kolkas evaņģēliski luteriskās baznīca

Uzlabot Kolkas luterāņu baznīcas vizuālo noformējumu, nomainot nolietoto grīdas 

celiņu baznīcas centrālajai ejai un paklāja segumu altāra priekšā.
260,00 €

Kopējais Pašvaldības piešķirtais Finansējums 2017.gadā 2 684,68 €

2016.gads

Bērnu izrādes Kolkā, Dundagā un Mazirbes 

Līvu svētkos
Biedrība «Miers»

Sniegt Kolkas, Mazirbes un Dundagas bērniem iespēju redzēt profesionālas teātra 

izrādes.  
969,00 €

Rullē droši!  Biedrība «Dundagas novada atbalsta biedrība»

Daudzināt aktīvu dzīvesveidu Dundagas novadā, uzstādot jaunus, vienota dizaina 

velostatīvus 50 velosipēdiem pie Dundagas vidusskolas ēkām Talsu ielā 18 un Saules 

ielā 8, uzlabojot velosipēdu novietoņu drošību.

804,65 €

Mēs par veselīgu dzīvesveidu Vīdalē! Biedrība «Visvīdale»

Uzlabot  iedzīvotāju dzīves kvalitāti lauku apvidū. Projektā iegādāsies inventāru 

vingrošanas nodarbībām un nūjošanai, kā arī sarīkot sertificēta fizoterapeita vadītas 

10 vingrošanas un 3 nūjošanas nodarbības.

518,00 €

Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas 

katoļu baznīcas grīdas seguma nomaiņa. I 

posms.

Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas 

katoļu draudze

Nomainīt Kolkas katoļu baznīcas bojātās dēļu grīdas segumu baznīcas sakrālajai 

telpai un sakristejai (kopējā platība 100 m2).
961,00 €

Kopējais Pašvaldības piešķirtais Finansējums 2016.gadā 3 252,65 €

2015.gads

Dundagas brīvās pieejas stadionā pie 

«Mazās skolas» pieejamo vingrošanas rīku 

piedāvājuma klāsta paplašināšanai

Biedrība «Jauniešu klubs Dundaga»

Popularizēt un veicināt Dundagas novadā aktīvu dzīvesveidu, pilnveidojot 

vingrošanas rīku piedāvājumu klāstu Dundagas brīvās pieejas stadionā. Projektā 

paredzēts uzstādīt horizontālo trepi, sakārtot piemērotu pamatni zem rīkiem un 

sarīkot vingrošanu popularizējošu pasākumu.

932,10 €

Vīdales skolas teritorijas labiekārtošanai, 

informatīvā stenda uzstādīšanai
Biedrība «Visvīdale»

Uzlabot Vīdales ciema vizuālo tēlu, padarīt vidi ērtāku vietējiem iedzīvotājiem, kā arī 

veidot ciemu par vēl vienu sakoptu tūrisma apskates vietu Dundagas novadā. 

Paredzēts uzstādīt tūrisma informācijas stendu par Vīdali, novietot šūpoles un trīs 

solus pie Vīdales bibliotēkas, kā arī padarīt tās apkārtni vizuāli pievilcīgāku.

810,00 €



Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas 

katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošanai 

un apzaļumošanai

Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas 

katoļu baznīca

labiekārtot Kolkas katoļu baznīcas teritoriju, atdalot un iezīmējot baznīcai piegulošās 

zemes (≈300 m²) robežas ar dzīvžoga apstādījumiem un dekoratīvu šķelto akmeņu 

norobežojošu apmali.

1 000,00 €

Krāsu mācības pamati Biedrībai «Dundangas Sendienas»

Izglītotot paaugstināt senioriem dzīves kvalitāti — piedāvāt mācības aktivitātes 

Dundagas novada senioriem, pensionāriem un cilvēkiem ar ierobežotiem finanšu 

resursiem sevis pilnveidei, lai paaugstināt kvalifikāciju atbilstoši savām interesēm un 

vajadzībām. Projektā paredzēts apgūt krāsu mācības teoriju, radīt oriģinālu mākslas 

darbu (gleznu), sarīkot ceļojošu izstādi, kā arī popularizēt krāsu mācību citām 

iedzīvotāju interešu grupām.

389,68 €

Ēvažu stāvkrasta tūrisma informācijas un 

infrastruktūras projekts
Biedrība «Ēvažu stāvkrasts»

Paplašināt bērnu aktivitāšu iespējas Ēvažu stāvkrasta teritorijā, uzstādot šūpoles pie 

Ēvažu stāvkrasta auto stāvlaukuma.
265,78 €

Kopējais Pašvaldības piešķirtais Finansējums 2015.gadā 3 397,56 €

2014.gads

Informācijas zīmes lībiešu krasta ciemos Biedrība «Randalist»

Izveidot un uzstādīt Baltijas jūras piekrastes ciemos vienota stila informācijas 

stendus un norādes zīmes ar uzrakstiem latviešu un lībiešu valodā kā liecību par 

seno zvejnieku ciemu saimniecisko infrastruktūru un līvu kultūras mantojumu. 

Uzstādīti 5 informatīvie stendi, 17 katedras tipa stendus un 8 norādes zīmes.

480,00 €

Drošība un sakārtota vide Brīvības ielas 2 Dundagā iedzīvotāji

Uzlabot daudzdzīvokļu mājas Dundagā, Brīvības ielā 2, infrastruktūru, sakārtot, 

labiekārtot mājai piegulošo teritoriju, nodrošināt glābšanas un apkalpojošo dienestu 

netraucētu piekļuvi mājai. Izveidot stāvvietas mājas iedzīvotāju automašīnām brīvajā 

mājai piekrītošā zemes laukumā, tā atbrīvojot netraucētu piekļuvi mājai un 

komunikācijām, kas izvietotas mājas sētas pusē.

1 000,00 €

Ēvažu autostāvvietas sakopšana Uģis Auliks Ēvažu auto stāvlaukuma uzturēšana sakoptā stāvoklī. 75,00 €

Autores Baibas Šuvcānes manuskripta «Sauc 

par Vaidi mūsu ciemu…» izdošana 
Baiba Šuvcāne

Saglabāt informāciju par lībiešu mutvārdu vēsturi, nemateriālo kultūras mantojumu, 

vajadzībā popularizēt tradicionālo lībiešu kultūru un kultūrvēsturisko mantojumu, 

veicināt tradicionālā dzīves veida pārmantošanu un lībiešu etniskās identitātes un 

tradīciju saglabāšanu. Pasaule strauji mainās, un tāpēc būtiski ir saglabāt tautas 

atmiņā saglabājušās emocionālas un personīgas liecības par aizgājušo laiku 

nākamajām paaudzēm.

1 000,00 €

Dzeramā ūdens urbuma izveidošana pie 

Kolkas evaņģēliski luteriskās draudzes 

baznīcas

Kolkas ev.- lut. baznīcas draudze Ierīkot baznīcas dzeramā ūdens urbumu un labiekārtot spices apkārtni. 990,00 €

Kopējais Pašvaldības piešķirtais Finansējums 2014.gadā 3 545,00 €


