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DUNDADZNIEKS

Pašvaldība nodrošina 
bērnus ar siltām pusdienām

Dundagas novada dome 2. aprīļa ār-
kārtas domes sēdē nolēma ārkārtējās si-
tuācijas laikā, kad skolās mācības noti ek 
att ālināti , līdz 2019./2020. mācību gada 
beigām nodrošināt ar siltām pusdienām 
skolēnus un pirmsskolas izglītī bas iestā-
žu bērnus no maznodrošinātām, trūcī-
gām un daudzbērnu ģimenēm.

Pašvaldība apzināja ģimenes, kuru 
bērniem pienākas šis ēdināšanas atbalsts. 
Mūsu pašvaldībā šādi bērni ir 181.

Ar siltām un garšīgām pusdienām bēr-
nus nodrošina SIA “Sāts” vadītāja Merita 
Sāmīte un pavāre Antra Upnere, pirms-
skolas izglītī bas iestādes “Kurzemīte” 
šefpavāre Daiga Kalniņa un pavāre Andra 
Beņislavska, kā arī Kolkas pamatskolas 
bērnudārza šefpavāre Santa Feldmane un 
pavāre Madara Prizeva.

Dundagas centrā dzīvojošie bērni vai 
viņu vecāki pēc pusdienām dodas paši, 
bet par pusdienu piegādi uz att ālākām 
novada vietām rūpējas Dundagas Saim-
nieciskā dienesta, Sociālā dienesta un Kol-
kas pagasta pārvaldes Saimnieciskās daļas 
darbinieki. 

Paldies visai komandai par veiksmīgu 
organizatorisko darbu!

Sabiedrisko atti  ecību speciāliste 
Linda Pavlovska-Dišlere
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DOMES ZIŅAS

Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti  pieejami 

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

Komiteju un domes sēdes 
14.05.  Plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
14.05. Plkst. 13.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
20.05. Plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
28.05. Plkst. 10.00  DOMES SĒDE

MAIJĀ

 IZSOLES

Pašvaldība atsavina nekustamos īpašumus 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.4
“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības

2011. gada 27. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.10

“Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā”” 

 Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma” 3. panta 

otro un trešo daļu.

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 27. jūlija saistoša-
jos noteikumos Nr.10 “Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā” 
šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:
“Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis 

iesniedz dokumentus, Sociālais dienests veic tam noteiktās darbības un 
pieņem lēmumu atbilstoši Ministru kabineta noteiktai sociālo pakalpojumu 
saņemšanas kārtībai.”

2. Izteikt saistošo noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:
“Lēmumu par 5.4. punktā norādītā pakalpojuma piešķiršanu vai at-

teikšanu pieņem Dundagas novada pašvaldības bāriņtiesa vai Sociālais 
dienests.”

3. Svītrot saistošo noteikumu 15.5. punktu.
4. Svītrot saistošo noteikumu 32. punktu.
5. Izteikt saistošo noteikumu 36. punktu šādā redakcijā:
“Sociālais darbinieks var organizēt klienta ievietošanu īslaicīgas vai 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā gadījumos, 
kad klientam nepieciešamā aprūpe un uzraudzība pārsniedz trešajā un 
ceturtajā aprūpes līmenī noteiktos pakalpojumus.”

6. Papildināt saistošos noteikumus ar 41.4. apakšpunktu šādā re-
dakcijā:

“ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuriem 
izsniegts Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzi-
nums par īpašās kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionā-
liem traucējumiem.”

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2020. gada 26. marta 

saistošajiem noteikumiem Nr.4
“Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā”

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
1) Tiek precizēts saistošo noteikumu 9. punkts, kurā tiek norādīta 

kārtība, kādā persona vai tās likumiskais pārstāvis var saņemt pakal-
pojumu.

2) Tiek precizēts saistošo noteikumu 14. punkts, kurā tiek norādītas 
institūcijas, kuras pieņem lēmumus attiecībā uz saistošo noteikumu 5.4. 
punktu.

3) Tiek svītrots saistošo noteikumu 15.5. punkts, jo šajā punktā norādī-
tais ir noteikts arī 16.6. punktā, kurā norādīts viens no pakalpojuma saņē-
mēja pienākumiem. 

4) Tiek svītrots saistošo noteikumu 32. punkts, jo šā brīža normatīvo 
aktu regulējums nepieļauj šādu ierobežojumu.

5) Saistošo noteikumu 36. punktā tiek precizēta kārtība, kādā sociālais 
darbinieks var organizēt klienta ievietošanu īslaicīgas vai ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

6) Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 41.3. apakšpunktu, kurā tiek no-
rādīts, kādām personām (bērniem) vēl ir tiesības saņemt sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums.
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3. panta otrā un 

trešā daļa.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības 

budžetu.
 Saistošajos noteikumos minētie pakalpojumi tiks nodrošināti ar pieeja-

mā budžeta resursiem.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā.
Nemainās.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām 

procedūrām.
Nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav notikušas.

23. aprīļa domes sēdē
v Apsti prināja pakalpojuma 

gada maksu lauksaimniecībā iz-
mantojamām zemēm Dundagas 
novada pagastu teritorijās. 

v Nolēma raksti   skā izsolē 
nodot nomai nekustamos īpašu-
mus “Laukdārzi”, kas sastāv no 
aptuveni 3,79 ha lielas zemes 
vienības, “Saules iela 16”, kas sa-
stāv no aptuveni 0,51 ha un 0,34 
ha lielām zemes vienībām, līdz 
2030. gada 31. decembrim.

v Nolēma izstrādāt ēkas “Zī-
tar i” vienkāršotas atjaunošanas 
būvniecības dokumentāciju. 

v Atbrīvoja SIA “Dundagas 
veselības centr s” no nomas mak-
sas un nolēma nepiemērot ka-
vējuma procentus un līgumsodu 
samaksas kavējuma gadījumā li-
kuma “Par valsts apdraudējuma 
un tā seku novēršanas un pār-
varēšanas pasākumiem sakarā 

ar Covid-19 izplatī bu” darbības 
laikā.

v Apsti prināja SIA “Dunda-
gas veselības centrs” 2019. gada 
fi nanšu  pārskatu. 

v Nolēma SIA “SĀTS” izmak-
sāt zaudējuma kompensāciju 
425,60 EUR.

v Piešķ īra 4976,37 EUR Dun-
dagas pils četru vēsturisko logu 
restaurācijai,  veicot precizēju-
mus iestādes “Kultūras pils” bu-
džetā tuvāko budžeta grozījumu 
laikā.

v Nolēma sniegt palīdzību 
personai dzīvokļa jautājuma ri-
sināšanā un slēgt īres ti esību 
lī gumu nekustamajā īpašumā 
“E. Dinsberga 2-8” ar termiņu 
līdz 30.04.2021.

v Nolēma vienu personu re-
ģistrēt palīdzības sniegšanas re-
ģistrā “Pašvaldībai piederošās vai 
tās nomātās dzīvojamās telpas 

izīrēšanas reģistrs” un vienu per-
sonu palīdzības sniegšanas reģis-
trā “Palīdzība speciālista nodroši-
nāšanai ar dzīvojamo telpu”.

v Iekļāva Ar lauksaimniecī-
bas zemi veikto darījumu ti esis-
kuma uzraudzīšanas komisijas 
sastāvā Marutu Blūmu. 

v Nolēma iegādāti es cen-
trālās ieejas d  urvis par 570 EUR 
pirmsskolas izglītī bas iestādei 
“Kurzemīte”, veicot precizējumus 
iestādes budžetā tuvāko budžeta 
gr ozījumu laikā.

Sabiedrisko atti  ecību 
speciāliste 

Linda Pavlovska-Dišlere

Atsavina automašīnas piekabi TOM 650
Dundagas novada pašvaldība 21.05.2020. 

plkst. 14.10 administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dun-
dagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, rīko 
rakstisku izsoli kustamai mantai – automašīnas 
piekabei TOM650, reģistrācijas numurs D7121, 
VIN 4974, pirmā reģistrācija – 10.09.2012., pilna 
masa – 300 kg. Nav tehniskās apskates.

Automašīnas piekabi var apskatīt, iepriekš vie-
nojoties pa tālruni 26563742 (Andris Kojro).

Automašīnas piekabes izsoles nosacītā cena ir 
50,00 EUR, tai skaitā PVN, nodrošinājuma summa 
ir 10% no automašīnas piekabes izsoles nosacītās 

cenas, tātad – 5,00 EUR. Pirkuma maksa jāsamak-
sā līdz 27.05.2020.

Rakstiskai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā 
aploksnē līdz 21.05.2020. plkst. 11.00 darba lai-
kā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā 
ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar 
atzīmi, kurai izsolei to iesniedz.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašval-
dības vietnes www.dundaga.lv sadaļā “Pašvaldī-
ba / Izsoles un noma”, papildu informācija pa tālr. 
63237856.

Dundagas novada pašvaldība 21.05.2020. ad-
ministratī vajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dunda-
gas pagastā, Dundagas novadā, raksti skā izsolē 
pārdod nekustamos īpašumus:

1. “Baltā skola” – dzīvoklis 3, Mazalaks-
te, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadas-
tra Nr. 88509000528; dzīvokļa īpašums sastāv no 
trīs telpām – divām istabām un virtuves, kopējā 
platī ba 55,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piedero-
šās 559/7170 domājamās daļas no būves un ze-
mes;  nosacītā cena – 1900,00 EUR, nodrošinājums 
– 190,00 EUR; raksti ska pirmā izsole 21. maijā plkst. 
13.15, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēne-
šu laikā;

2. “Baltā skola” – dzīvoklis 4, Mazalakste, 
Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 
88509000526; dzīvokļa īpašums sastāv no četrām 
telpām – divām istabām, virtuves un pieliekamā, 
kopējā platī ba 63,5 m2, un pie dzīvokļa īpašuma pie-
derošās 635/7170 domājamās daļas no būves un 
zemes;  nosacītā cena – 1700,00 EUR, nodrošinā-
jums – 170,00 EUR; raksti ska pirmā izsole 21. maijā 
plkst. 13.25, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit 
mēnešu laikā;

3. “Baltā skola” – dzīvoklis 10, Mazalakste, 
Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 
88509000527; dzīvokļa īpašums sastāv no četrām 
telpām – divām istabām, virtuves un gaiteņa, kopē-
jā platī ba 81,1 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piede-

rošās 810/7170 domājamās daļas no būves un ze-
mes;  nosacītā cena – 2500,00 EUR, nodrošinājums 
– 250,00 EUR; raksti ska pirmā izsole 21. maijā plkst. 
13.35, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēne-
šu laikā;

4. “Baltā skola” – dzīvoklis 11, Mazalakste, 
Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 
88509000525; dzīvokļa īpašums sastāv no četrām 
telpām – divām istabām, virtuves un pieliekamā, 
kopējā platī ba 60,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 
piederošās 609/7170 domājamās daļas no būves 
un zemes; nosacītā cena – 1600,00 EUR, nodrošinā-
jums – 160,00 EUR; raksti ska pirmā izsole 21. maijā 
plkst. 13.45, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit 
mēnešu laikā.

Raksti skai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā 
aploksnē līdz 21.05.2020. plkst. 11.00 darba laikā 
Dundagas novada pašvaldības administratī vajā ēkā, 
nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi, 
kurai izsolei to iesniedz.

Personu ar pirmpirkuma ti esībām uz izsolāmo 
mantu nav. Īpašumus var apskatī t, iepriekš vieno-
joti es pa tālr. 29419195 darba dienās no plkst. 9.00 
līdz 15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīti es 
pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā “Paš-
valdība / Izsoles un noma”, papildu informācija pa 
tālr. 63237856.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI



2020. gada MAIJS 3  DUNDADZNIEKS

Pamatojoti es uz Dunda-
gas novada domes 2016. gada 
25. februāra lēmumu, ti ka uzsāk-
ta jauna teritorijas plānojuma 
izstrāde, jo gan Dundagas pagas-
ta, gan Kolkas pagasta teritori-
jas plānojuma termiņš beidzās 
2016. gadā. Jautājums par nova-
da teritorijas plānojuma izstrādi 
ti ka aktualizēts tāpēc, ka pēdē-
jo gadu laikā bija mainījušies ar 
teritorijas plānošanu saistī ti e 
normatī vie akti , kā arī vairākiem 
zemesgabaliem noteiktā izman-
tošana neatbilda nākotnes plā-
niem.

Ar Dundagas novada domes 
2019. gada 22. marta sēdes lē-
mumu publiskai apspriešanai ti ka 
nodota Dundagas novada terito-
rijas plānojuma 5. redakcija un 
vides pārskats, taču ti ka saņemti  
vairāku insti tūciju negatī vi atzinu-
mi, tāpēc 2019. gada 24. oktobrī 
ti ka pieņemts lēmums par jaunas 
teritorijas plānojuma redakcijas 
izstrādi. 

Jāpiezīmē, ka, izvērtējot spēkā 
esošo teritorijas plānojumu, Dun-
dagas novada dome 2019. gada 
22. augustā pieņēma lēmumu par 
teritorijas plānojuma darbības 
termiņa pagarināšanu, lai nekus-
tamā īpašuma īpašniekiem neti k-
tu radītas neērtī bas, attī  stot savus 
īpašumus.

Saskaņā ar Latvijas Republikas 
likumiem pašvaldības teritorijas 
plānojums ir attī  stī bas plānošanas 
dokuments, kurā noteiktas pra-
sības teritorijas izmantošanai un 
apbūvei, tajā skaitā funkcionālais 
zonējums, publiskā infrastruktū-
ra, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi, kā arī citi  teri-
torijas izmantošanas nosacījumi. 

Dundagas novada teritorijas 
plānojums būs ilgtermiņa plāno-
šanas dokuments, kur rakstiski 
un grafiski tiks parādītas terito-
rijas attīstības iespējas, virzieni 
un ierobežojumi, noteikts teri-
torijas funkcionālais zonējums. 
Veidojot šo dokumentu, tiek 
ņemta vērā Dundagas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
līdz 2030. gadam, kas definē no-
vada ilgtermiņa attīstības vīziju, 
stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa 
prioritātes un telpiskās attīstī-
bas perspektīvu, kā arī Dunda-
gas novada attīstības program-
ma 2014.–2020. gadam. 

Lai ievērotu “Teritorijas attī  s-
tī bas plānošanas likumā” noteik-
to pēctecības principu – jaunus 

teritorijas attī  stī bas plānošanas 
dokumentus izstrādā, izvērtējot 
spēkā esošos attī  stī bas plānoša-
nas dokumentus un to īstenoša-
nas praksi –, esam izvērtējuši spē-
kā esošos teritorijas plānojumus 
un tendences to īstenošanā.

Teritorijas plānošanai ir būti s-
ka ietekme uz iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti , ekonomisko un nekusta-
mā īpašuma attī  stī bu, jo teritori-
jas plānojums ir pamats jebkādai 
darbībai ar zemi, savukārt būvnie-
cība ir teritorijas plānošanas tur-
pinājums. Teritorijas plānošana 
nodrošina teritorijas attī  stī bas vir-
zību, līdzsvarojot visu ieinteresēto 
pušu vēlmes, un nodrošina ti esis-
ko stabilitāti  atti  ecīgās teritorijas 
izmantošanā ilgākā laika posmā. 
Teritorijas plānojums nosaka arī 
īpašuma ti esību izmantošanas 
ierobežojumus, jo ar teritorijas 
plānojumu privātti  esiskā rīcības 
brīvība ti ek ierobežota par labu 
sabiedrības interesēm. Teritori-
jas plānojums paredz pienākumu 
privātpersonām apsaimniekot 
savu īpašumu, ievērot teritorijas 
izmantošanas un apbūves nosa-
cījumus. Turklāt teritorijas plāno-
šana un būvniecība ir cieši saistī ta 
ar sabiedrības interesēm un ti e-
sībām uz labvēlīgu vidi un privāt-
personas īpašumti esībām. 

Teritorijas plānojuma izstrādei 
ir būti ska loma, raugoti es gan no 
sabiedrības kopējo interešu, gan 
individuālo interešu skatpunkta 
(ti esību īstenošana un ierobežo-
šana). Līdz ar to nozīmīgs posms 
teritorijas plānošanā ir efektī va 
sabiedrības līdzdalība. 

Dundagas novada dome 
2020. gada 26. martā pieņēma 
lēmumu “Par Dundagas novada 
teritorijas plānojuma 1.0 redak-
cijas un vides pārskata projekta 
nodošanu publiskai apspriešanai 
un atzinuma saņemšanai”, tomēr 
tā izpildi nav izdevies uzsākt, ņe-
mot vērā ārkārtējo situāciju valstī . 
Dokumentu publiskā apspriešana 
ti ks uzsākta pēc valstī  noteikto ie-
robežojumu atcelšanas. 

Lūdzam iedzīvotājus būt at-
saucīgiem un sekot līdzi Dunda-
gas novada teritorijas plānojuma 
izstrādes gaitai, par ko informē-
sim gan vietnē www.dundaga.lv, 
gan vietnē www.geolatvija.lv, kā 
arī informatī vajā izdevumā “Dun-
dadznieks”.

Attī  stī bas un plānošanas 
nodaļas vadītāja 

Maruta Blūma

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.3
“Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu; Ministru kabineta 2018. gada 
19. jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 29. un 53. pun-

ktu; Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Dundagas novada pašvaldī-
bas nolikums” 30. punktu.

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) iznomā 

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

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

II. ZEMES IZNOMĀŠANAS KĀRTĪBA
3. Pašvaldība publicē pašvaldības tīmekļvietnē www.dundaga.lv informāciju par brīvajiem Sakņu dārziem sa-

daļā “Sakņu dārzi”.
4.  Lai pieteiktos brīvajam Sakņu dārzam, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot, par kuru Sakņu 

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

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

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

7. Ja tiek saņemts iesniegums par vēlmi nomāt Sakņu dārzu, bet iesnieguma saņemšanas laikā tāds nav brīvs, 
iesniegumu reģistrē pieteikumu datu bāzē “Sakņu dārzu rinda”.

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

9. Pēc tam, kad persona ir iepazinusies ar Pašvaldības piedāvāto Sakņu dārzu, viņai divu kalendāro nedēļu 
laikā ir jānoslēdz Nomas līgums.

10. Ja Persona neierodas Pašvaldībā divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 8. punktā minētā uzaicinājuma nosū-
tīšanas, Persona tiek izslēgta no rindas un brīvais Sakņu dārzs tiek piedāvāts nākamajai Personai rindā.

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

daļā “Sakņu dārzi”.
13. Nomas līguma slēgšanas pirmtiesības, ja Persona atsakās no Nomas līguma vai ir mirusi, ir attiecīgās Per-

sonas ģimenes locekļiem (laulātajam, bērniem, mazbērniem, vecākiem, brāļiem un māsām).

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada pašvaldības domes 2020. gada 26. marta

saistošajiem noteikumiem Nr.3
“Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām”

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” nosaka pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala vai tā daļas iznomāšanas kārtību un izņēmumus, 
kā arī atsevišķus nomas līg umā ietveramos tipveida nosacījumus. Ar saistošajiem noteikumiem tiek reglamentēti paš-
valdībai piederoša, piekrītoša neapbūvēta zemesgabala vai tā daļas nomas līguma termiņi, nomas pieteikuma iesnieg-
šanas kārtība, lēmuma par zemesgabala iznomāšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par 
zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam pieņemšanas kārtība un līguma noslēgšanas kārtība.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums.
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 28. punktā noteikts, ka lēmumu par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs. 29. punktā 
norādīti gadījumi, kādos var nepiemērot publiskas izsoles procedūru, tostarp arī neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek 
izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku 
apvidos” 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai sama-
zinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalifi cējams kā komercdarbības atbalsts. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta pozitīva fi nansiāla ietekme uz pašvaldības budžeta ieņēmumu 

sadaļu, bet tās lielumu nav iespējams prognozēt.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta fi nansiāla ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības terito-

rijā, jo zemesgabali netiks iznomāti komercdarbības veikšanai.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām.
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

No 12. maija strādā pašvaldības kase 
Dundagā, Pils ielā 5.

Klientus apkalpo pa kases logu, apmeklētājam 
nav jāieiet pašvaldības telpās.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Aicina strādāt pašvaldības komisijās 
Dundagas novada pašvaldība aicina pieteik-

ti es darbam novada Trauksmes cēlēju ziņojumu 
izskatī šanas komisijā, Ēti kas komisijā un Ar lauk-
saimniecības zemi veikto darījumu ti esiskuma uz-
raudzīšanas komisijā.

Telefons uzziņām – 63237851.
Prasības komisijas locekļiem – Dundagas no-

vada pašvaldības iedzīvotājs.
Darba samaksa – pēc fakti ski nostrādātā, pie-

mērojot stundas likmi.

Pieteikumus lūdzam iesniegt līdz šā gada 
29. maijam Dundagas novada  pašvaldības admi-
nistratī vajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā. Dundagas novada 

teritorijas plānojuma izstrāde

PAŠVALDĪBA INFORMĒ
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Noraidīts projekta pieteikums 
“Multi funkcionālā velotrase Dundagā”

Šogad kristī gās kultūras 
noti kums “Baznīcu nakts” 
norisināsies ti ešsaistē. 
Akcija “Apceļosim baznīcas” 
pulcēs apmeklētājus nākamgad

Izsludināti e iepirkumi un cenu aptaujas laika 
periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 15. maijam
Procedū-
ras veids

Identifi kācijas 
numurs

Līguma priekšmets Piedāvājuma 
iesniegšanas 
termiņš

Uzvarētājs;
IZMAKSAS bez PVN

Cenu 
aptauja

DNPz 2020/1 Apauguma novākšana Dundagas 
novada pašvaldības autoceļa “Sil-
kalēji – Dūmeles kapi” (kadastra 
apzīmējums 88500060125 un 
88500020174) joslā, posms no 0 
līdz 4,37. km

10.02.2020. SIA LĪVLI, reģ. Nr.41203020852;
0,10 EUR par šķeldas 
beramkubikmetru

Cenu 
aptauja

DNPz 2020/2 Baltijas jūras pludmales joslas 
kopšana Dundagas novadā 

06.02.2020. SIA JANVĀRI, reģ. Nr.41203014521;
9918,56 EUR

Iepirkums DNP 2020/1 Multifunkcionālas velotrases 
izbūve

28.02.2020. Pārtraukta iepirkumu procedūra

Iepirkums DNP 2020/2 Mikroautobusa noma operatīvajā 
līzingā uz 5 gadiem

12.03.2020. SIA SEB līzings, reģ.Nr. 50003334041;
19571.96 EUR

Iepirkums DNP 2020/3 Mūzikas instrumentu piegāde 12.03.2020. SIA RDL, reģ.Nr.40003215103;
11 300,00 EUR

Iepirkums DNP 2020/4 Kompaktās apvidus klases 
automašīnas noma operatīvajā 
līzingā uz 5 gadiem

20.03.2020. SIA SEB līzings, reģ.Nr. 50003334041;
14 093,60 EUR

Cenu 
aptauja

DNPz 2020/3 Dundagas pils četru logu restau-
rācija

14.04.2020. Cenu aptauja bez rezultāta

Cenu 
aptauja

DNPz 2020/4 Drupinātas grants iegāde 
Dundagas novada pašvaldības 
autoceļu uzturēšanas darbiem

14.04.2020. SIA TALCE, reģ.Nr. 40003133979;
grants ar izmēru d/D=0/32s, 
LA40 7,50 EUR/t
grants ar izmēru  d/D=0/11, 
LA40, LA40 2,20 EUR/t

Cenu 
aptauja

DNPz 2020/5 Asfalta seguma bedrīšu un 
plaisu remonts

21.04.2020. SIA ERDE VS, reģ.Nr.41203026130;
25,80 EUR par 1 m² - remonts, uz-
klājot jaunu asfaltbetona segumu, un 
16,50 EUR par - 1 m²  aizpildot tās 
ar bitumena emulsiju un  šķembām

Cenu 
aptauja

DNPz 2020/6 Dundagas pils četru logu restau-
rācija (Attīstības nodaļā)

15.04.2020. SIA GORA, reģ.Nr. 41203038055; 
9071,38 EUR

Iepirkums DNP 2020/5 Asfalta seguma atjaunošana 08.05.2020. SIA TALCE, reģ.Nr. 40003133979; 
46 530,92 EUR

No 20. maija līdz 20. jūli-
jam aicinām sportot gribētājus 
un dabas aktī vistus piedalīti es 
akcijā “Riteņbrauciens pa Dun-
dagas novadu”. Aicinām jebku-
ru interesentu uzkāpt uz sava 
velosipēda un izkustēti es svaigā 
dabā tepat, Dundagas novadā, 
tādējādi gan paelpojot svaigu 
gaisu, gan veselīgi pasportojot, 
gan pārliecinoti es, cik mūsu no-
vads ir skaists! 

Brauc pats, brauc divatā, 
brauc ar ģimeni! 

Ievēro valstī  izsludinātos 
drošības pasākumus! 

ATCERIES — 2 METRI!
Izvēlies savu maršrutu pa 

Dundagas novadu!
Izvēlies distances garumu 

atbilstoši savam sagatavotī bas 
līmenim!

Izmanto viedierīces apli-
kā cijas sportam un uzņem ek-
rānšaviņu (screenshot) ar savu 
rezultātu, to nosūti  uz e-pastu 
andzela.lepere@dundaga.lv un 
gaidi — iespējams, tu saņemsi 
pārsteiguma balvu kā radošā-
kais, kā sporti skākais vai kā dro-
šākais akcijas dalībnieks!

Neskaidrību gadījumā jautā 
sporta organizatorei: 27564484, 
andzela.lepere@dundaga.lv.

Andžela Lepere

Akcija “Riteņbrauciens pa Dundagas novadu” 

Informāciju sagatavoja Iepirkumu komisijas sekretārs Guntis Kārklevalks

PAŠVALDĪBĀ

Aicinot Latvijas iedzīvotājus 
palikt mājās ar mērķi ierobežot 
vīrusa Covid-19 izplatī bu, “Baz-
nīcu nakts” pirmo reizi noti ks 
virtuālā vidē – tavā ekrānā. Ak-
cija “Apceļo baznīcas”, kas šogad 
pirmo reizi ti ka plānota vienlai-
kus ar «Baznīcu nakts» noti ku-
miem, ņemot vērā valstī  noteik-
tos pulcēšanās ierobežojumus 
un drošības rekomendācijas, 
ti ek pārcelta uz nākamo gadu.

“Baznīcu nakts” organizatoru 
komanda atsaucas valsts insti tū-
ciju rekomendācijām un pievie-
nojas kopīgai iniciatī vai izvairīti es 
no kultūras pasākumu rīkošanas 
klāti enē šajā pavasarī.

“Tradīcijām bagātais kristī -
gās kultūras noti kums “Baznīcu 
nakts” šogad norisināsies att āli-
nāti  – tā būs “Baznīcu nakts” tavā 
ekrānā. “Baznīcu nakts” tī mekļa 
vietnē un sociālo tī klu platf ormās 
esam plānojuši virtuāli vienot 
vairāku konfesiju draudzes no 
dažādiem Latvijas novadiem, kā 
arī iespēju robežās piedāvāt ti eš-
raidēs mākslinieciskus priekšne-
sumus, diskusijas, lūgšanas un ci-
tus pasākumus. Mūsu uzdevums 
paliek nemainīgs – arī šogad 
radīt līdz šim ti k pierasto “Baz-
nīcu nakts” noti kuma klātbūtnes 
efektu,” skaidro «Baznīcu nakts» 
komandas pārstāve Baiba Špē-
ra-Špora. “Šo virtuālo formātu 
uztveram kā patī kamu izaicināju-
mu, kas nākotnē varētu palīdzēt 
pilnveidot tradicionālo “Baznīcu 
nakts” standartu, kā arī veicināt 
kristī go draudžu aktī vāku iesaistī -
šanos dažādos pasākumos, kuros 
ti ek izmantotas tehnoloģijas, kas 
arī kristī gajā vidē kļūst arvien po-
pulārākas.”

“Baznīcu nakts” atklāšana 
Siguldas Romas katoļu baznī-
cā priestera Riharda Rasnača 

vadībā ti ešraidē būs skatāma 
30. maijā pulkten 18.00. Baznī-
cas zvani šo noti kumu iezvanīs 
jau pulksten 17.50. Visi “Baznīcu 
nakts” ti ešsaistes apmeklētāji 
varēs vērot noti kumu savu vied-
ierīču ekrānos “Baznīcu nakts” 
mājaslapā baznicunakts.lv vai so-
ciālo tī klu kontā “Facebook”. 

Gatavojoti es 30. maija va-
karam, sociālo tī klu kontos 
plānots publicēt intervijas ar 
kristī go draudžu pārstāvjiem, 
priesteriem, mācītājiem, mi-
sionāriem, kā arī, atsaucoti es 
draudžu iniciatī vai, kopīgi veidot 
vēsturisku ieskatu par dievna-
miem.

Šogad “Baznīcu nakts” no-
ti kumu caurvīs tēma “Dieva 
stāsts”, kas aicinās domāt, kas 
esmu es pats un kāda ir mana 
vieta un loma Dieva stāstā, un 
kāds ir manis paša stāsts atti  ecī-
bās ar Dievu.

Aktuālā informācija un vēlāk 
pasākumu norises programma būs 
mājaslapā www.baznicunakts.lv 
un sociālo tī klu profi los.

Par kultūras noti kumu 
«Baznīcu nakts»

Šogad “Baznīcu nakts” Latvijā 
norisināsies jau septī to gadu. Pa-
sākums kļuvis par garīgu kultūras 
pieredzi visas Latvijas dzīvē, ik 
gadu apvienojot vairāk nekā 100 
dievnamu, kur ar dažādiem pasā-
kumiem apmeklētāji ti ek aicināti  
iepazīt baznīcu, tās kultūras un 
garīgās vērtī bas. Beidzamajos ga-
dos “Baznīcu nakts” noti kumam 
pievienojas arī latviešu draudzes 
ārpus Latvijas, kas veicina latvie-
šu diasporas garīgo un kultūras 
vērtī bu sti prināšanu.

Kultūras noti kuma 
“Baznīcu nakts” komandas 

pārstāve Baiba Špēra-Špora

Biedrība “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” ir izvērtējusi 
Dundagas novada domes pro-
jekta iesniegumu “Multifunk-
cionālā velotrase Dundagā”, kas 
tika iesniegts atklātā projektu 
konkursa iesniegumu pieņem-
šanas 9. kārtā Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīs-
tībai finansētās Latvijas lauku 
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākumā 

“Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju”. 

Biedrība “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija”, pamatojoti es 
uz Noteikumu Nr.590 50.4. apakš-
punktu, ir pieņēmusi lēmumu fi -
nansējuma trūkuma dēļ projektu 
noraidīt. 

Attī  stī bas un plānošanas 
nodaļas vadītāja 

Maruta Blūma
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Sniegtie pakalpojumi no 13. marta līdz 12. maijam
Pakalpojums Skaits Piezīmes
Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai 13 E-pakalpojums tiek pieteikts klienta vārdā, izmantojot 

pilnvaroto e-pakalpojumu, tas ir, VPVKACdarbinieks 
saņem klienta rakstveida atļauju jeb speciālpilnvaru.

Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai 3 Sniegta atbalsta konsultācija e-pakalpojuma izpildē.
Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai 5 Papīra formātā.
Iesniegums pabalsta mirušā pensijas saņēmēja laulā-
tajam piešķiršanai

1 Papīra formātā.

Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai 2 Sniegta atbalsta konsultācija e-pakalpojuma izpildē.
Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai 1 Papīra formātā (klients pēdējo trīs gadu laikā dzīvojis 

un/vai bijis nodarbināts citā valstī). 
Iesniegums bērna kopšanas pabalsta piešķiršanai 2 Sniegta atbalsta konsultācija e-pakalpojuma izpildē.
Iesniegums bērna kopšanas pabalsta piešķiršanai 1 Papīra formātā (klients pēdējo trīs gadu laikā dzīvojis 

un/vai bijis nodarbināts citā valstī).
Iesniegums ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai 2 Sniegta atbalsta konsultācija e-pakalpojuma izpildē.
Iesniegums ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai 1 Papīra formātā (klients pēdējo trīs gadu laikā dzīvojis 

un/vai bijis nodarbināts citā valstī). 
Sniegtas telefoniskas/klātienes konsultācijas par 
e-pakalpojuma izpildi vai citiem jautājumiem 

13

Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 
piešķiršanai

1 Papīra formātā.

Iesniegums pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama 
kopšana, piešķiršanai

1 Papīra formātā.

Iesniegums valsts sociālā pabalsta transporta izdevu-
mu kompensēšanai piešķiršanai

2 Papīra formātā.

Gada ienākumu deklarāciju iesniegšana* 2 Sniegta atbalsta konsultācija darbam ar elektroniskās dekla-
rēšanās sistēmu (EDS), atbalsts e-pakalpojuma sniegšanā.

Gada ienākumu deklarāciju iesniegšana* 2 Papīra formātā (klātienē).
Iesniegums EDS lietotāja tiesību piešķiršanai 1 Papīra formātā (klātienē).

 Att ālinātas juristu 
bezmaksas konsultācijas

Nepieciešama juridiska konsultācija? Risinājums – att ālinā-
ta telefonkonsultācija vai raksti ska atbilde ti ešsaistē!

Lai uzlabotu iedzīvotāju informētī bu par viņu ti esībām un ti e-
sisko interešu aizsardzību ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī 
nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo 
seku novēršanā, no 18. līdz 29. maijam darba dienās no plkst. 
10.00 līdz 16.00 ikvienam būs iespēja saņemt augsti  kvalifi cētu 
juristu att ālinātas bezmaksas konsultācijas.

Konsultēti es ar juristi em varēs par šādām tēmām: ģimenes 
ti esības, aizsardzība no vardarbības, cietušo ti esības, darba ti e-
sības, saistī bu izpilde, zaudējumu piedziņa, maksātnespējas pro-
cess u.c. 

Lai saņemtu konsultāciju, jāzvana uz bezmaksas informatī vo 
tālruni 116006 vai jāraksta, izmantojot ti ešsaistes ko nsultāciju 
rīku, interneta vietnē www.cietusajiem.lv. 

! Svarīgi:
• pirms konsultācijas noformulēt savu jautājumu;
• atrasti es telpās un nodrošināti es ar iespēju pierakstī t svarī-

go informāciju.
Att ālinātās juristu konsultācijas Juridiskās palīdzības adminis-

trācija organizē, piesaistot juridiskās palīdzības sniedzējus, ar ku-
riem ir noslēgts juridiskās palīdzības līgums, un izmantojot bez-
maksas informatī vā tālruņa 116006 infrastruktūru (telefonlīnija 
un interaktī va komunikācijas platf orma), kas izveidota cietušo 
personu atbalstam un darbojas atbilstoši noslēgtajam deleģēša-
nas līgumam starp Juridiskās palīdzības administrāciju un biedrī-
bu “Skalbes”.

Juridiskās palīdzības administrācijas 
Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece 

Renāte Jonikāne
Ārkārtējās situācijas laikā VUGD neveic plānotās pārbaudes dzīvojamā sektorā

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! 
Ņemot vērā informāciju par nenoskaidrotu personu 

aktivitātēm, apmeklējot mājokļus un maldinot iedzīvotā-
jus, ka pārbauda, vai ir uzstādīti dūmu detektori, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka ārkār-
tējās situācijas laikā VUGD amatpersonas neveic plāno-
tās dzīvojamā sektora ugunsdrošības pārbaudes vai ap-
sekošanu. 

Atgādinām, ka VUGD par plānotajām pārbaudēm ie-
priekš informē par ugunsdrošību objektā atbildīgās per-
sonas – īpašniekus, pārvaldniekus vai īrniekus. Veicot 
neplānotās pārbaudes, tiek uzrādīts VUGD lēmums.

Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amatpersona nosauc 
vārdu, uzvārdu, amatu un uzrāda dienesta apliecību. 
Ugunsdrošības pārbaudes darbinieks veic dienesta for-
mas tērpā. Ugunsdrošības inspektors nekad neprasīs sa-
maksu par ugunsdrošības pārbaudes veikšanu.

Ja neesat pārliecināti, vai persona, kas ieradusies uz 
pārbaudi, strādā VUGD, zvaniet pa tālruni 67075824 vai 
meklējiet informāciju www.vugd.gov.lv/kontakti. Par aizdo-
mīgām personām aicinām ziņot Valsts policijai, zvanot 110.

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas 
nodaļas priekšniece Agrita Vītola

Dundagas VPVKAC un pašvaldības Administratī vās komisijas 
darbība valstī  izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

Laikā, kad valstī tika izdots rīkojums par ārkārtējo situāciju (marta vidū), gada ienākumu deklarācijas tika pieņemtas 
gan klātienē, gan sniedzot klientam atbalstu e-pakalpojuma izpildē. No 12. maija līdz 9. jūnijam noteiktie ierobežojumi par 
klientu apkalpošanu Dundagas VPVKAC klātienē paliek spēkā. Lūdzam klientus nesatraukties par gada ienākumu deklarā-
ciju iesniegšanu VID, jo nekas nebūs nokavēts. Gada ienākumu deklarācijas, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu 
nodokli, var iesniegt par trīs gadiem, tas ir, par 2017., 2018. un 2019. gadu, kā arī par 2016. gadu vēl līdz šā gada 16. jūni-
jam. Ar 28. maiju Dundagas VPVKAC atsāks pieņemt dokumentus gada ienākuma deklarāciju iesniegšanai papīra formātā. 
Lai nodrošinātu visus drošības pasākumus, lūgums iepriekš sazināties pa tālruni 63237851, 29181093.

Arī Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas darbs tika pielāgots ārkārtējās situācijas apstākļiem. Tika ie-
robežoti tiešie savstarpējie kontakti, kā to paredz likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Co-
vid-19 izplatību” (spēkā no 05.04.2020.) noteiktā kārtība par administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 270. panta pirmā daļa nosaka administratīvo pārkāpumu lietas izskatīša-
nas termiņus, tas jāizdara 30 dienu laikā no protokola un lietas materiālu saņemšanas pašvaldībā. Līdz ar to Administratī-
vās komisijas darbs turpinājās, komisija savu darbu nebija pārtraukusi.
Sēdes Izskatītas 

lietas
Piezīmes

19.03.2020. 1 Pieņemts lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu bērnam.
02.04.2020. 1 Pieņemts lēmums par fi zisku un emocionālu vardarbību pret bērnu.
30.04.2020. 3 1. Pieņemts lēmums par dzīvnieka (suņa) turēšanas noteikumu neievērošanu.2. Pieņemts 

lēmums par dzīvnieka (liellopi) turēšanas noteikumu neievērošanu atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda uzlikšanas.3. Pieņemts lēmums par iepriekšējā lēmuma termiņa pagari-
nājumu minētajā administratīvā pārkāpuma lietā.

 
 30. aprīļa sēde tika organizēta rakstveidā, tas ir, bez personām, kuras tiek sauktas pie administratīvās atbildības. No 

divām personām tika saņemta rakstiska piekrišana lietas izskatīšanai bez personu klātbūtnes, bet no vienas personas 
(nepilngadīgā cietušā likumiskais pārstāvis) ne. Līdz ar to lēmuma pieņemšanas termiņš minētajā administratīvā pārkāpu-
ma lietā tika pagarināts, bet ne ilgāk par diviem mēnešiem pēc ārkārtējās situācijas beigām (likuma “Par valsts institūciju 
darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 5. panta trešā daļa).

Paldies visiem novada iedzīvotājiem par sapratni!
Informāciju sagatavoja Dundagas VPVKAC speciāliste, sekretāre-lietvede Dace Kurpniece

 
Mājas kafejnīcu dienas Lībiešu krastā un Dundagas 

novadā ti ek pārceltas uz 2021. gadu.
Organizatoru vārdā Ilze Iesalniece-Brukinga

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot koronavīrusa Covid-19 izraisītās saslimšanas iz-
platību un saskaņā ar Ministru kabineta 12.03.2020. izdoto rīkojumu par “Ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 13.03.2020. 
VARAM ministra J. Pūces vēstulē “Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbību” no 2020. gada 
13. marta līdz 14. aprīlim ar pagarinājumu līdz 12. maijam valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (turp-
māk – VPVKAC) tika aicināti izskatīt iespēju nodrošināt pakalpojumu sniegšanu attālināti, aicinot novada iedzīvotājus 
izmantot e-pakalpojumus valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv un neapmeklēt iestādes klātienē. 

Dundagas VPVKAC darbību klātienē pārtrauca daļēji, jo ne visiem iedzīvotājiem ir iespējams nepieciešamo pabalstu 
(slimības pabalsts, apbedīšanas pabalsts u.c.) pieteikt elektroniski. Līdz ar to klienti tika apkalpoti klātienē, ievērojot visus 
drošības pasākumus. 

Mājas kafejnīcu dienas 
būs nākamgad
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Mācību gada noslēgums 
Dundagas vidusskolā

Svinīgie noslēguma 
pasākumi Kolkas pamatskolā

Darba norise pirmsskolas 
izglītī bas iestādē “Kurzemīte”

Dundadznieki piedalīsies 
“FIZMIX eksperimenta” fi nālā 

Sasniegums valsts zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē

 AKTUALITĀTES IZGLĪTĪBĀ

Šis ir īpašs gads AS “Latv-
energo” organizētajam 8. un 9. 
klašu skolēnu fi zikas erudīcijas 
konkursam “FIZMIX eksperi-
ments” – konkurss norisinās jau 
ceturtdaļgadsimtu, un šogad pir-
mo reizi konkursa fi nāls noti ks 
iepriekš nebijušā formātā. Kon-
kursa neklāti enes atlases kārta 
ir noslēgusies, un ir noskaidrota 
61 zinošākā komanda, kura pie-
dalīsies fi nālā, lai cīnītos par Lat-
vijas erudītāko komandu godu. 
Finālisti  ir desmit komandas no 
Rīgas pilsētas, Zemgales, Vidze-
mes, Latgales un Rīgas reģiona 
un vienpadsmit komandas no 
Kurzemes reģiona. 

Starp Kurzemes reģiona vien-
padsmit zinošākajām komandām 
ir arī mūsējie – Dundagas vidus-
skolas komanda “AGREKs”.

Konkursa fi nāls norisināsies 

20. maijā, un 21. maijā ti ks pazi-
ņotas sešas uzvarējušās koman-
das – viena no katra reģiona un 
Rīgas. Sadarbībā ar SIA “Latvijas 
Mobilais telefons” šogad galvenā 
balva ir Fitbit Versa viedpulkste-
ņi, ko savā īpašumā iegūs katrs 
uzvarētāju komandu dalībnieks 
un skolotājs. Visi fi nāla dalībnieki 
iegūs veicināšanas balvas no AS 
“Latvenergo” un konkursa sadar-
bības partneriem, kas ir ražotāja 
“Food Union” gardumu zīmols 
“Kārums”, “Selga”, “Pica LuLu”, 
Ventspils piedzīvojumu parks, 
piedzīvojumu parks “Tarzāns”, 
“EscapeRoom.lv”, SIA “Skrīve-
ru saldumi”, “Kurzemes radio”, 
“TVnet”, “E-klase” un PROTO zi-
nātnes centrs. 

Turēsim īkšķus par mūsējiem!
Sabiedrisko atti  ecību speciā-
liste Linda Pavlovska-Dišlere

11. klases skolniece Žanete 
Bergmane ar zinātniski pētniecis-
ko darbu “Āra klases veidošanas 
nepieciešamība Dundagas vidus-
skolā” (vadītāja Inese Freimu-
te) valsts zinātniski pētniecisko 
darbu konferencē iegūst III pa-
kāpi!

Vairāk nekā pustūkstoti s sko-
lēnu 3. aprīlī att ālināti  piedalījās 
Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās 
pētniecības darbu konferences 
valsts posmā, kas pirmo reizi nori-
sinājās digitālā vidē. Skolēni savu 
darbu prezentācijas iesūtī ja video 
formātā, bet ti ešsaistē iesaistī jās 
diskusijās ar vērtēšanas komisiju. 

Valsts posmam šogad bija izvirzī-
ti  580 skolēni ar 478 zinātniskās 
pētniecības darbiem.

Mūsu skolu valsts posmā pār-
stāvēja 11. klases skolnieces Kris-
tī ne Emerberga ar darbu “Dunda-
gas cilvēki un noti kumi latviešu 
dokumentālajās fi lmās”, darba va-
dītāja Sandra Salceviča, un Žanete 
Bergmane ar darbu “Āra klases 
veidošanas nepieciešamība Dun-
dagas vidusskolā”, vadītāja Inese 
Freimute.

Paldies meitenēm un skolotā-
jām par ieguldīto darbu!

Direktora vietniece izglītī bas 
jomā Inese Freimute

Pirmsskolas izglītī bas iestāde 
“Kurzemīte” ar 13. maiju nodro-
šina piecus un sešus gadus veca-
jiem bērniem mācības klāti enē 
vai att ālināti , ja bērns neapmeklē 
izglītī bas iestādi. 

Iestādē turpina darboties 
dežūrgrupas, lai nepieciešamī-

bas gadījumā sniegtu pakalpo-
jumu pirmsskolas bērnu liku-
miskajiem pārstāvjiem, kuri paši 
nevar nodrošināt bērnu pieska-
tīšanu.

Pirmsskolas izglītī bas iestādes 
“Kurzemīte” vadītāja 

Rudīte Baļķīte

Pateicība
Atsaucoti es Dundagas vidusskolas lūgumam laikā, kad valstī  no-

teikta ārkārtējā situācija, SIA “Kurekss” līdz att ālinātā mācību procesa 
beigām piešķīra divām ģimenēm datorus, tādējādi nodrošinot pieciem 
Dundagas vidusskolas skolēniem iespēju veiksmīgi mācīti es att ālināti .

Dundagas vidusskola izsaka pateicību SIA “Kurekss” par šo vērtī go 
un nozīmīgo devumu. Liels paldies personīgi uzņēmuma vadītājiem 
un īpašniekiem Jānim un Arnim Apsīšiem par atsaucību un atbalstu!

Informācija par 2019./2020. mācību gada 
noslēgumu Dundagas Mākslas un mūzikas skolā

Dundagas Mākslas un mū-
zikas skolā mācību gads inte-
rešu un profesionālās ievirzes 
izglītī bas programmās beigsies 
29. maijā.

Atcelti  profesionālās ievirzes 
izglītī bas programmu nobeigu-
ma eksāmeni, pārcelšanas ek-
sāmeni profesionālās ievirzes 
izglītī bas programmās mūzikā, 
atcelti  pārcelšanas pārbaudījumi 
profesionālās ievirzes izglītī bas 
programmā “Dejas pamati ”, kā arī 
nenoti ks II semestra skate profe-
sionālās ievirzes izglītī bas prog-
rammā “Vizuāli plasti skā māksla”.

Visos mācību priekšmetos ti ks 
izlikti  semestra un gada vērtēju-
mi, ņemot vērā summatī vās vēr-
tēšanas principu – šī mācību gada 
vērtējumus. Informāciju par izglī-
tojamā sekmēm un pārcelšanu uz 
nākamo klasi audzēkņi un vecāki 
saņems e-klasē. Liecības varēs sa-
ņemt, kad izglītī bas iestāde atsāks 
mācību darbu klāti enē. Gadījumā, 
ja plānota dzīvesvietas un izglītī -
bas iestādes maiņa, vecāki lūgti  
sazināti es ar izglītī bas iestādes 

administrāciju, lai vienotos par in-
dividuālu iespēju saņemt liecību.

Šogad DMMS absolvē četr-
padsmit izglītojamie. Kolkā 
profesionālās ievirzes izglītī bas 
programmu “Stī gu instrumentu 
spēle – kokles spēle” beigs Elīna 
Graudēvica un Elizabete Anna 
Feldentāle, izglītī bas programmu 
“Vokālā mūzika – kora klase” – 
Anna Jansone, Laura Licenberga 
un Miks Matī ss Kehers. Dunda-
gā izglītī bas programmu “Vizuāli 
plasti skā māksla” absolvēs Kār-
lis Ģērmanis, Kristī ne Reinholde 
un Anete Elīna Vītola, savukārt 
profesionālās ievirzes izglītī bas 
programmu “Tausti ņinstrumentu 
spēle – klavierspēle” beigs Lel-
de Manteja un Estere Raiksti ņa, 
“Stī gu instrumentu spēle – vijoles 
spēle” – Krista Sudmale un Annija 
Paula Heiberga, “Pūšaminstru-
mentu spēle – saksofona spēle” 
– Krista Tomsone, izglītī bas prog-
rammu “Vokālā mūzika – kora kla-
se” – Krista Kučere.

Izlaidums ir atcelts, tā vietā, 
ievērojot veselības aizsardzības 

un drošības pasākumus, 30. mai-
jā plānots svinīgs profesionālās 
ievirzes izglītī bas programmu no-
beiguma apliecību izsniegšanas 
brīdis, kurā piedalīsies ne vairāk 
kā 25 dalībnieki. Dundagas pils lie-
lajā zālē plkst. 13.00 noti ks slēgts 
pasākums bez viesu piedalīšanās, 
plkst. 15.00 pasākums paredzēts 
Kolkas tautas nama zālē. Kolkā ie-
spējama limitēta tuvāko ģimenes 
locekļu ierašanās. Sveikšana ar 
ziediem un dāvanām pasākumā 
nav paredzēta.

Pirms vēl nav beidzies mācību 
gads, lūdzu tos vecākus, kuriem 
ir izveidojies līdzfi nansējuma pa-
rāds, pildīt savas līgumsaistī bas 
un veikt iemaksas.

Lai saņemtu bērnu maiņas 
apavus un drēbes, kas palikušas 
izglītī bas iestādes garderobēs, lū-
gums sazināti es ar iestādes admi-
nistrāciju.

Pavasarī atcelta jauno audzēk-
ņu uzņemšana klāti enē. 

Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolas direktore 

Dace Čodera

Sākusies 2019./2020. mācību 
gada noslēguma fāze. Valstī  izslu-
dinātās ārkārtējās situācijas dēļ 
mācību gada noslēgums ir citāds, 
nekā ierasts – noti ek att ālinā-
tas mācības, 9. klašu skolēniem 
nebūs valsts pārbaudījumu jeb 
eksāmenu sesijas satraukumu, 
nenoti ks Mazās skolas lielāko 
skolēnu – ceturtklasnieku – “iz-
laidums”. 

Mācības Dundagas vidussko-
las 1.–11. klašu skolēniem noslēg-
sies 29. maijā, kad 1.– 8. klašu, kā 
arī 10. un 11. klases skolēniem 

būs sagatavots mācību sasniegu-
mu apkopojums jeb liecība, iespē-
jams, digitālā formātā. 

9. klašu skolēni, klašu audzi-
nātāji un skolas vadība 13. jūnijā 
ti ksies klāti enē Lielās skolas zālē, 
lai saņemtu apliecību par vispā-
rējo pamati zglītī bu. 9.a klasei svi-
nīgais brīdis sāksies plkst. 11.00, 
savukārt 9.b klasei – plkst. 13.00.

Skolēniem, kuriem, apko-
pojot mācību sasniegumu gada 
novērtējumu, ti ks konstatēts ne-
pieti ekams vērtējums, lai noti k-
tu pārcelšana uz nākamo klasi,  

kā to nosaka Ministru kabineta 
noteikumi, jūnija pirmajās divās 
nedēļās būs papildu mācību pa-
sākumi mācību darba vērtējuma 
uzlabošanai jeb pagarinātais mā-
cību gads. Arī papildu mācīšanās 
noti ks att ālinātā režīmā.

12. klases skolēni jau ir ek-
sāmenu gaidās. Novēlam viņiem 
gribasspēku un arī veiksmi, lai 
konsultācijās un eksāmenos pa-
vadītais laiks noslēdzas ar ganda-
rījumu!

Direktora vietnieks izglītī bas 
jomā Dinārs Neifelds

Mācību gada noslēgums Kol-
kas pamatskolā būs īpašs četriem 
9. klases skolēniem un četriem 
bērnudārza “Rūķīti s” sešgadīga-
jiem audzēkņiem, jo noslēgsies 
nozīmīgs mācību posms ne ti kai 
viņiem, bet arī viņu vecākiem un 
skolotājiem. 

Ņemot vērā ārkārtējo situā-
ciju valstī , Izglītī bas un kvalitātes 
valsts dienests skaidro, ka izlai-
dumi var noti kt kā svinīgi pasāku-
mi, kuros jāievēro valstī  noteikti e 

drošības noteikumi: svinīgajā pa-
sākumā var piedalīti es ne vairāk 
kā 25 cilvēki, ievērojot divu met-
ru distanci, bet svinību saviesīgā 
daļa jāsvin ģimenes lokā – mājās. 
Svinīgā pasākuma ilgums skolas 
iekštelpās nedrīkst pārsniegt trīs 
stundas.

Ja līdz mācību gada beigām 
nebūs citu norādījumu, Kolkas 
pamatskolas saime uz svinīgo 
brīdi skolā aicinās pamatskolas 
absolventus ar ierobežotu vecāku 

skaitu 12. jūnijā plkst. 13.00, bet 
sešgadīgie bērni kopā ar pašiem 
tuvākajiem labos laika apstākļos 
varēs priecāti es Dārza svētkos 
29. maijā plkst. 16.00. 

Izturību un veselību mācību 
gada noslēgumā visiem, kas pie-
dalās mācību procesa nodrošinā-
šanā! Paldies ģimenēm par neat-
laidību un pacietī bu šajā grūtajā 
un mainīgajā laikā!

Kolkas pamatskolas direktore 
Antra Laukšteine
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NVA skolēnu nodarbinātī bas 
pasākums 2020. gada 
vasaras mēnešos nenoti ks 

Vidusskolas salidojums 
pārcelts uz 2021. gada rudeni

Mīļie Dundagas vidusskolas absolventi , esošie un bijušie peda-
gogi, darbinieki!

Šogad aprit 75 gadi kopš Dundagas vidusskolas dibināšanas. 
Mēs ļoti  vēlamies ar jums visiem sati kti es, būt kopā un dalīti es 
atmiņās par skaisto skolas laiku. Taču, ņemot vērā šībrīža neprog-
nozējamo situāciju, esam nolēmuši skolas salidojumu pārcelt uz 
2021. gada rudeni.

Aicinām jūs visus būt atbildīgiem pret sevi  un saviem mīļajiem, 
ievērot visus drošības pasākumus, lai jau nākamajā gadā varam at-
kal sati kti es un būt kopā savā mīļajā Dundagas vidusskolā!

Sti pru veselību vēlot,
Dundagas vidusskolas kolektī vs

Ugunsnedrošajā periodā arī aizsargājamās 
dabas teritorijās jāievēro īpaša piesardzība 

Ņemot vērā stāvokli dar-
ba tirgū un izmaiņas izglītības 
iestāžu mācību darbā Covid-19 
izplatību ierobežojošo pasāku-
mu dēļ, Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA) informē, ka 
skolēnu nodarbinātības pasā-
kums 2020. gada vasaras mēne-
šos nenotiks.

Skolēnu nodarbinātī bas pa-
sākumu vasaras brīvlaikā NVA 
sāka organizēt 2004. gadā, taču 
2009. gadā saistī bā ar budžeta 

Aizvadīts vēl viens konkursa 
“Palīdzēsim kokiem!” gads 

Šis gads mūs pārsteidza ar negaidīti em noti ku-
miem, kas ierasto ikdienu lika pielāgot mūsu valstī  
un citviet pasaulē noti ekošajam. Neraugoti es uz 
to, makulatūras vākšanas konkursa “Palīdzēsim 
kokiem!” dalībnieki ir aktī vi pastrādājuši un paveikuši lielu darbu.  

Konkursā šajā mācību gadā piedalījās 52 SIA “Atkritumu apsaim-
niekošanas sabiedrība “Piejūra”” darbības reģionā esošās izglītī bas 
iestādes, kopumā savācot 224,44 t makulatūras un izglābjot aptu-
veni 3117 koku. Priecājamies, ka jūsu vēlmi sasniegt nospraustos 
mērķus nespēj ietekmēt iti n nekas. Gandarījums par paveikto taču 
ir saldākie darba augļi!

Konkursa noslēguma pasākums maijā šogad ir atcelts, tomēr 
darbs ir ieguldīts un mēs to novērtējam. Balvu fonds ti ek saglabāts, 
un balvas nonāks pie saņēmējiem.

UZVARĒTĀJI 
PII grupā:
1. vietā – Tukuma PII “Taurenīti s” (savāktas 21,24 t makulatūras 

un izglābti  297 koki);
2. vietā – Laidzes PII “Papardīte” (17,26 t – 241 koks);
3. vietā – Talsu PII “Kastanīti s” (16,3 t – 228 koki).
Pamatskolu grupā:
1. vietā – Kolkas pamatskola (savāktas 12,62 t makulatūras un 

izglābti  176 koki);
2. vietā – Lībagu sākumskola (7,82 t – 109 koki);
3. vietā – Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola (7,56 t – 

105 koki).
Vidusskolu grupā:
1. vietā – Tukuma 2. vidusskola (savāktas 12,92 t makulatūras un 

izglābti  180 koki);
2. vietā – Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola (12,02 t – 168 koki);
3. vietā – Jaunpils vidusskola (11,32 t – 158 koki).
Par zaļu, tī ru un skaistu Latviju!

Konkursa koordinatores Justī ne Ilmane un Eva Brinkmane-Brimane

opti mizāciju pasaules ekono-
miskās krīzes iespaidā tas ti ka uz 
pieciem gadiem iesaldēts. Iespēja 
ar NVA atbalstu strādāt vasaras 
brīvlaikā skolēniem ti ka atjaunota 
2014. gada vasarā.

Papildu informāciju meklējiet 
šeit htt ps://www.nva.gov.lv.

Nodarbinātī bas valsts 
aģentūras

Klientu apkalpošanas vadības 
un attī  stī bas nodaļas

vecākā eksperte Līga Drusta

Dabas aizsardzības pārval-
de, iestājoties ugunsnedroša-
jam laikaposmam, aicina iedzī-
votājus būt īpaši piesardzīgiem 
un uzmanīgiem, rīkojoties ar 
uguni īpaši aizsargājamās da-
bas teritorijās un mežos.

Pārvalde atgādina, ka pava-
sarī un vasarā, kad aktuāla kļūst 
atpūta dabā, īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās ir aizliegts ku-
rināt ugunskurus ārpus speciāli 
ierīkotām vietām, izņemot cir-
šanas atlieku sadedzināšanu un 
ugunskurus māju pagalmos.

Piknikos apmeklētāji tiek 
aicināti izmantot labiekārtotos 
atpūtas laukumus, kuros ir izvei-
dotas speciālas ugunskuru vie-
tas, kas ierobežo uguns tālāku 
izplatīšanos. Plašāka informācija 
par izveidotajām atpūtas vietām 
ir pieejama pārvaldes tīmekļa 
vietnē. 

Ikreiz, kurinot ugunskurus, 
jāuzmanās, lai uguns neizplatī-
tos, bet, beidzot kurināt uguns-
kuru, jāpārliecinās, ka tas ir pil-
nībā nodzēsts – apliets ar ūdeni 
vai apmests ar zemi.

Diemžēl ne visi atpūtnieki 
novērtē piknika un atpūtas vie-
tas, kas labiekārtotas viņu ērtī-
bām. Dabas aizsardzības pār-
valde kārtējo reizi konstatējusi 
izpostītu un izdemolētu atpūtas 

vietu – Siguldā, lapenītē netālu 
no mednieku namiņa, ir izgāzta 
un sadedzināta tūrisma norāde 
un tikai šogad uzstādītā atkritu-
mu tvertne, sabojāts ugunskura 
vietas dūmu novads, barbariski 
nocirsti un nodedzināti divi dzī-
vi, veseli koki, kā arī radīti citi 
bojājumi.

Īpaši aizsargājamās dabas te-
ritorijas ir noteiktas platības, kas 
atrodas valsts aizsardzībā, un to 
izveidošanas galvenais mērķis 
ir aizsargāt un saglabāt dabas 
daudzveidību – retas un tipiskas 
dabas ekosistēmas, īpaši aizsar-
gājamo sugu dzīvotnes un īpaši 
aizsargājamos biotopus, dabas 
pieminekļus, savdabīgas un Lat-
vijai raksturīgas ainavas.

Latvijā īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas tiek iedalītas 
astoņās kategorijās: nacionālais 
parks, biosfēras rezervāts, da-
bas parks, aizsargājamo ainavu 
apvidus, dabas liegums, dabas 
rezervāts, dabas piemineklis, 
aizsargājama jūras teritorija. 
Kategorijas atšķiras ar izveido-
šanas mērķiem, platību un aiz-
sardzības pakāpi. Īpaši aizsargā-
jamās dabas teritorijās Latvijā 
ir noteikti saimniecisko un citu 
darbību ierobežojumi, ko regulē 
likumi, Ministru kabineta notei-
kumi un citi normatīvie akti.

Izmaiņas vietējos 
autobusu maršrutos 
Līdz šā gada 9. jūnijam ir mainīti 
SIA “Dundagas ABC” apkalpotie 
sabiedriskā transporta maršruti.
KURSĒS IERASTAJĀ LAIKĀ:
v Dundaga–Mazirbe–Kolka–
Dundaga (6001),
v Dundaga–Vīdale–Kaļķi–
Dundaga (6008).
IR ATCELTI UN NEKURSĒS:
v Dundaga–Tiņģere–Dundaga 
(5998),
v Dundaga–Sabdagas–Dunda-
ga (6000),
v Dundaga–Kaļķi–Dundaga 
(6011),
v Dundaga–Neveja–Oste–
Dundaga (5999),
v Dundaga–Pāce–Dundaga 
(6009),
v Dundaga–Kaļķi–Žagatas–
Dundaga (5997).

Lūdzam sekot līdzi turpmākām 
izmaiņām! Uzziņai zvanīt 

pa tālruni 29921595.

Visā Latvijas teritorijā no 
24. aprīļa sākas meža ugunsne-
drošais laikaposms. Lai mazinā-
tu meža ugunsgrēku izcelšanās 
iespējas, visiem iedzīvotājiem 
ugunsnedrošajā laikaposmā ir 
noteikti  sti ngri aizliegumi un iero-
bežojumi, par kuru neievērošanu 
var piemērot administratī vo, civil-
ti esisko un arī kriminālatbildību. 
Tas nozīmē, ka, uzturoti es purvos 
un mežos, ir aizliegts nomest de-
gošus vai gruzdošus sērkociņus, 
izsmēķus vai citus priekšmetus, 
kurināt ugunskurus, atstāt uguns-
kurus bez uzraudzības, dedzināt 
atkritumus, braukt ar mehāniska-
jiem transportlīdzekļiem pa mežu 
un purvu ārpus ceļiem un veikt 
jebkuru citu darbību, kas var izrai-
sīt ugunsgrēku.

Dabas aizsardzības pār-
valdes sabiedrisko attiecību 

speciāliste Maija Rēna

v Dzimtsarakstu nodaļā aprīlī reģistrēti  divi jaundzimušie – 
zēns un meitene. Luīze Marija ir jau piektais bērns ģimenē. Salīdzi-
not ar 2019. gada aprīli, šogad reģistrēto bērnu skaits ir palielinā-
jies, jo pērn aprīlī bija ti kai viens jaundzimušais.

Apsveicam jaunās ģimenes ar bērna dzimšanu!

v Aprīlī Dundagas pilī svinīgā ceremonijā liecinieku klātbūtnē 
laulību noslēdza viens pāris. 

v Turpinot tradīciju, aprīlī zelta kāzu jubileju svinēja viens lau-
lātais pāris, kam deklarētā dzīvesvieta ir Dundagā.

 
v Aprīlī mūžībā aizgājuši trīs Dundagas pagasta iedzīvotāji:
- Vladimirs Krilovs (1942),
- Jolanta Macijauska (1967), 
- Edmunds Brūvers (1931.),
Izsakām līdzjūtī bu aizgājēju ģimenēm. 

v Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikti es pārus, 
kas ir deklarēti  Dundagas novadā un kam šajā gadā ir 
50, 55, 60, 65 un 70 gadu kāzu jubileja! 

v No šā gada 12. maija līdz 9. jūnijam laulību reģistrācija 
Dzimtsarakstu nodaļā vai ārpus tās telpām var noti kt, klātesot līdz 
25 personām (ieskaitot Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu). At-
gādinām, ka joprojām ir spēkā prasība starp personām ievērot divu 
metru distanci, kā arī ir jāievēro citi  noteikti e sociālās (fi ziskās) dis-
tancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi. 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ginta Pļaviņa 

Dzimtsarakstu nodaļa informē
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Sabiedriskajā transportā jālieto 
mutes un deguna aizsegs 

Pēdējo nedēļu laikā pasažieru skaits turpina 
palielināti es, tāpēc, lai mazinātu vīrusa izplatī šanās 
risku, no 12. maija pasažieriem, braucot sabiedris-
kajā transportā, jālieto mutes un deguna aizsegs, 
piemēram, sejas maska, respirators, šalle, lakats 
u.tml. Ņemot vērā, ka reģionālo maršrutu auto-
busos pasažieru uzņemšana noti ek pa priekšējām 
durvīm, autobusa vadītājs var att eikt iekāpšanu pa-
sažieriem, kuriem nav atti  ecīgā aizsega.

No 12. maija vairs nebūs spēkā nosacījums par 
pasažieru skaita ierobežošanu vienā sabiedriskajā 
transportlīdzeklī, pārdodot biļetes ne vairāk kā 50% 
no sēdvietu skaita, tomēr, kur tas iespējams, pasažie-
riem autobusa un vilciena salonā vispirms jāieņem 
sēdvietas pamīšus, ievērojot divu metru distanci ci-
tam no cita. Tāpat, ja autobusa vadītāja kabīne nav 

nodalīta no pārējā salona, pasažieri nevarēs ieņemt 
sēdvietas, kas atrodas tūliņ aiz šofera.

Rūpējoti es par pasažieru drošību un veselību, 
pārvadātāji katru dienu dezinfi cē transportlīdzekļus, 
īpašu uzmanību pievēršot virsmām, kurām pasažieri 
biežāk pieskaras. Vairāki pārvadātāji autobusos no-
drošina roku dezinfekcijas līdzekļus.

Autotransporta direkcija aicina pasažierus izvēr-
tēt sava brauciena nepieciešamību un, ja ir iespē-
jams, izvēlēti es citas pārvietošanās alternatī vas. To-
mēr, ja citas iespējas nav, aicinām braukt laikā, kad 
sabiedriskajā transportā ir mazāk pasažieru, iegādā-
joti es biļeti  internetā, autoostā vai autobusā, maksā-
jot ar bankas karti .

VSIA “Autotransporta direkcija” sabiedrisko 
atti  ecību vadītāja Zane Plone

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJA


