Dundagas novads
Dūoņig mōkõr

2017

Lielākie svētki
Mēnesis

JAN

Mēneša
nosaukums
latviski / lībiski
Ziemas prieku
mēnesis /
Tōla rīemõd kū

FEB

Danču mēnesis /
Dāņtšõd kū

MAR

Dziesmu mēnesis
/ Lōlõd kū

Datums

APR
MAI

Kubalu skolas
mēnesis /
Kubal skūol kū

JŪN

Slīteres ceļotāju
mēnesis /
Šlītõr riekmīed kū

Divu jūru mēnesis /
Kōd mier kū

SEP

Satikšanās
mēnesis /
Kubbõsōmiz kū

(*Iespējami grozījumi un papildinājumi – lūdzu sekojiet
informācijai interneta vietnēs!)

Kubalu skolā – muzejā skolas laiku atmiņu

24. stāstu vakars pie skursteņnama ugunskura

Putnu vērošana Kolkasragā, putnu dienas visā
8.,9. Latvijā
Muzeju nakts Kubalu skolā – muzejā.

20. Tēma – Laika rats

20. Nūjošana Kolkasragā
Slīteres ceļotāju dienas ar vakara pulcēšanās
centru Dundagā. «No kalna arājiem līdz
piekrastes zvejniekiem!»
Maršruti un nodarbības dažādām vēlmēm vietējo
3.,4. un viesu gidu vadībā: ar kājām, auto, laivām,
purva kurpēm, velosipēdiem visā novadā.
Vietējie ēdieni, amatnieki, tirdziņš.
3.06. vakarā koncerts parka estrādē un zaļumballe
ar «Rumbas kvartetu».

Novada atklātais šaha čempionāts

7.- 9. Dundagas torņi

8. Divu jūru svētki Kolkā
Dundagas novada daudzināšanas svētki –
Dundagas pagasta 150 gadu jubilejas
15. galvenais pasākums: daudzas un dažādas
norises, koncerts un balle
Festivāla Rojal rīkotāji Dundagas pils pagalmā

30. demonstrēs jaunākās, populārākās filmas

26.
1.
2.

22.

OKT

Pils leģendu
mēnesis /
Nīnõ muininīžõd
kū

NOV

Karogu mēnesis /
Plagā kū

DEC

Rokdarbu mēnesis /
Kädtīe kū

Novada dziedošo talantu koncerti – Kolkā,

11.,18. Dundagā

5.
5.
12.

9.

Hokejs, galda spēles

23.,24 Līvu ugunskuri liedagā

JŪL

Lībiešu mēnesis /
Līvõd kū

26.

Galvenie pasākumi

18. Kino pēcpusdiena Kubalu skolā – muzejā
Putnu mēnesis /
Līndõd kū

AUG

30.
1.
28.
18.

Kukaiņu nakts pie Šlīteres bākas
Lībiešu svētki Mazirbē
Summer Feeling festivāls Dundagā
Senās uguns nakts un stafetes skrējiens
Sirdspuksti jūrai: Dundaga – Mazirbe - Kolka
Rubeņa kauss futbolā Kolkā
Zinību diena Kubalu skolā – muzejā
Dinsberga pamatskolas absolventu salidojums
Kubalu skolā - muzejā
Novada sacensības pludiņmakšķerēšanā un Spēka
diena Dundagā
Olimpiskā diena Dundagā un Kolkā
Dzejas diena un Miķeļdienas tirgus Kolkā
Eiropas putnu vērošanas dienas Kolkasragā
Eiropas putnu vērošanas dienas Kolkasragā
Leģendu nakts Dundagas pilī
Piemiņas koncerts Ernestam Ābolam
Novada sacensības jūras makšķerēšanā Kolkā
Līvu karoga svētki Mazirbē un Kolkā
Puzuru festivāls Mazirbē
Ziemassvētku egles un tirdziņi, Adventa laika
pasākumi, vecgada balles Dundagā, Mazirbē,
Kolkā

