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Darbu sāk jaunais Talsu novada
domes deputātu sasaukums

1. jūlijā notika jaunā Talsu
novada domes deputātu sasaukuma pirmā sēde un domes ārkārtas sēde un tika vēlēta jaunā
domes vadība, apstiprināts domes pastāvīgo komiteju sastāvs
un jaunais Talsu novada pašvaldības nolikums. Par Talsu novada
domes priekšsēdētāju tika ievēlēta Sandra Pētersone (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”).
Vēl pirms Talsu novada domes
sēdes deputāti parakstīja Talsu
novada domē ievēlēto politisko partiju sadarbības līgumu, tā
apstiprinot tajā ietilpstošo Talsu
novada domes vadību veidojošo

politisko partiju deklarāciju. Līdz
oktobrim paredzēts izstrādāt detalizētu rīcības plānu sadarbības
līguma izpildei.
Talsu novada domes priekšsēdētāja amatam tika izvirzīta Sandras Pētersones kandidatūra.
“Lielākais gandarījums šajā
pēcvēlēšanu procesā ir visu politisko partiju un deputātu spēja
vienoties kopīgam darbam Talsu
novada attīstībai, lielākai iedzīvotāju iesaistei lēmumu pieņemšanā, lielākai deputātu atbildībai. Ir
būtiski, lai mūsu lēmumi veicinātu
uzticības palielināšanos Talsu novada domes un pašvaldības darbam. Iepriekšējais gads, ko esmu

pavadījusi domes priekšsēdētājas
amatā, ir bijis gana sarežģīts, bet
arī ļoti motivējošs, tāpēc piekritu kandidēt uz šo amatu,” sacīja
S. Pētersone.
“Apliecinu, ka esmu gatava
šim izaicinājumam, esmu to pieņēmusi, un mans darbs Talsu novada labā būs godprātīgs. Aicinu
visus uz sadarbību, lai mēs pieņemtu gudrus un izsvērtus lēmumus,” sacīja Talsu novada domes
priekšsēdētāja.

Ievēlē divus
priekšsēdētājas vietniekus
Ja līdz šim Talsu novada domes priekšsēdētājam bija trīs

vietnieki, tad tagad to skaits samazināts līdz diviem.
Par Talsu novada domes
priekšsēdētājas vietnieku tautsaimniecības jautājumos tika izvirzīts Aldis Pinkens.
“A. Pinkens ir sevi pierādījis
Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja
amatā, agrāk bijis Kolkas pagasta
deputāts, tā iegūstot pašvaldības
darba pieredzi. Viņam piemīt liela atbildības izjūta, neatlaidība,
zināšanas un darba spējas, kas ir
atbilstošas šī amata pienākumu
izpildei,” sacīja Māris Rozenbergs.
A. Pinkena kandidatūra tika
apstiprināta ar 18 deputātu balsīm.

Savukārt par Talsu novada
domes priekšsēdētājas vietnieku
izglītības, sociālajos un veselības
jautājumos tika izvirzīts Andis
Astrātovs.
“A. Astrātovam ir atbilstoša
augstākā izglītība un kvaliﬁkācija.
Viņam ir liela pieredze deputāta darbā un dažādās pašvaldības
darba jomās, viņš ir vadījis gan
Tautsaimniecības, gan Sociālo un
veselības jautājumu komiteju. Paļaujos uz viņa prasmēm, enerģiju
un godaprātu!” teica Juzefa Kļava.
A. Astrātova kandidatūra tika
apstiprināta ar 18 deputātu balsīm.
(Nobeigums 3. lpp.)
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DOMES ZIŅAS
Dundagas novada domes ārkārtas sēdēs un kārtējā domes
sēdē pieņemtie lēmumi
Ārkārtas sēdē 4. jūnijā nolēma
v 1. Atcelt 27.05.2021. domes lēmumu
Nr.125 “Par prioritāra investīciju projekta
“Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”.
v 2. Noteikt, ka pašvaldības prioritārais
attīstības projekts, kas atbilst pašvaldības
attīstības programmas investīciju plānam,
ir “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve”.
v 3. Saskaņot ar Talsu, Rojas, Mērsraga
un Dundagas apvienoto ﬁnanšu komisiju
prioritāro investīciju projekta īstenošanas
ieceri un aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē
projekta realizācijai.
v 4. Iesniegt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā lēmuma
2. punktā minēto projektu atzinumu saņemšanai par attiecīgā projekta atbilstību
administratīvi teritoriālajai reformai.
v 5. Pēc pozitīvu lēmuma 4. un 5. punktā minēto atzinumu saņemšanas iesniegt
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei prioritāro
investīciju projekta pieteikumu “Pils ielas
tilta Dundagā pārbūve” projekta īstenošanai, nepārsniedzot 400 000,00 eiro, atbilstoši iepirkuma rezultātam.
v 6. Aizņēmuma piešķiršanas gadījumā
slēgt ilgtermiņa aizdevuma līgumu ar Valsts
kasi aizņēmuma saņemšanai.
Ārkārtas sēdē 14. jūnijā nolēma
v Ar 2021. gada 14. jūniju atbrīvot no
amata Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Gintu Pļaviņu.
v Ar 2021. gada 14. jūniju iecelt Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā Daigu Mucenieci.
v Apstiprināt Dundagas novada domes
2021. gada 14. jūnija saistošos noteikumus
Nr.8 “Par grozījumiem Dundagas novada
pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Dundagas novada pašvaldības 2021. gada budžetu””.
Ārkārtas sēdē 17. jūnijā nolēma
v Ar Dundagas novada pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītāja rīkojumu
izveidot izmeklēšanas komisiju, kuras pienākumos ir:
1) novērtēt minētajā tiesvedībā radušos izdevumus, noskaidrojot, vai, kuri un
kādā apmērā radušies izdevumi uzskatāmi
par pašvaldības zaudējumiem;

2) ja zaudējumi tiek konstatēti, novērtēt ar minēto tiesvedību saistīto amatpersonu atbildību, noskaidrojot, vai, kuras,
kādā apmērā un veidā ar minēto tiesvedību
saistītās amatpersonas atbildīgas par pašvaldībai radītajiem zaudējumiem;
3) novērtēt zaudējumu piedziņas
iespējamību, tajā skaitā novērtējot, vai
konstatējams ar minēto tiesvedību saistīto
amatpersonu nodoms, rupja neuzmanība,
prettiesiska un vainojama rīcība.
Kārtējā sēdē 22. jūnijā nolēma
Nodot privatizācijai Dundagas novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Lejasozoli” ar kadastra
Nr.88500250042, kura sastāvā ietilpst
1,0099 ha liela zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500250042, un nodot īpašumā
bez atlīdzības zemes īpašumu “Lejasozoli”
daudzdzīvokļu mājas “Lejasozoli” ar kadastra apzīmējumu 88500250042001 dzīvokļu
īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem atbilstoši noteiktajām domājamām daļām.
v Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā personai, slēdzot īres tiesību
līgumu par dzīvojamām telpām adresē
E. Dinsberga iela 2 dz. 8, Dundagā, ar termiņu līdz 2022. gada 21. jūnijam.
v Ar 2021. gada 1. septembri izveidot
Dundagas novada pašvaldības Kolkas pamatskolā vēl vienu skolotāja palīga amata
vietu, nosakot 0,5 darba likmes, un veikt
grozījumus Dundagas novada pašvaldības
amatu klasiﬁkācijas katalogā.
v Veikt grozījumus Dundagas novada
pašvaldības amatu klasiﬁkācijas katalogā,
iekļaujot tajā Kultūras pils ansambļa vadītāju.
v Anulēt ziņas par personas deklarēto
dzīvesvietu adresē: Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Upes iela 3, dz.3.
v Nodrošināt publiskās tualetes uzstādīšanu Pils ielā, Dundagā, piešķirot papildu
līdzekļus 12 853 eiro no plānotā budžeta
līdzekļu atlikuma, lai nodrošinātu būvdarbu
apmaksu saskaņā ar veikto cenu aptaujas
rezultātu par kopējo summu 22 353 eiro.
Ārkārtas sēdē 30. jūnijā nolēma
v Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2020. gada publisko pārskatu.
Domes sēžu lēmumi, protokoli
un audioieraksti pieejami
http://www.dundaga.lv/lv/
pasvaldiba/sedes/
Linda Pavlovska-Dišlere

Talsu novada Pašvaldības policija informē
Talsu novadā par iedzīvotāju drošību rūpējas gan Valsts policija, gan Pašvaldības policija. Novadam kļūstot lielākam, tā teritorijā joprojām darbu turpina Talsu
novada Pašvaldības policija, Talsu novada Rojas pagasta pārvaldes Pašvaldības
policija un Talsu novada Dundagas pagasta pārvaldes Pašvaldības policija.
Ja kādam novada iedzīvotājam ir nepieciešama Pašvaldības policijas palīdzība, aicinām zvanīt pa tālruni 26132701 (no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.00 līdz
1.00, piektdienās un sestdienās visu diennakti (no plkst. 8.00 līdz 24.00 un no 24.00 līdz
8.00), svētdienās no plkst. 8.00 līdz 1.00.).
Ja iedzīvotāji vēlas sazināties tieši ar Talsu novada Rojas pagasta pārvaldes Pašvaldības policiju, tad jāzvana uz tālruni 28600215 jebkurā diennakts laikā. Pārējos gadījumos aicinām izmantot Talsu novada Pašvaldības policijas kontakttālruņus.
Informējam. Ja Talsu novada iedzīvotājiem ir nepieciešama Valsts policijas palīdzība, aicinām jebkurā diennakts laikā zvanīt uz tālruņa numuru 110.
Inita Fedko

Talsu novada domes deputāti
1. jūlija domes sēdē lēma par diviem darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi
v Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu.
v Par Talsu novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

1. jūlija domes ārkārtas sēdē
deputāti lēma par deviņiem
darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi
v Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.1 “Talsu novada pašvaldības nolikums”.
Noteikt, ka saistošo noteikumu I sadaļā
noteiktā Talsu novada pašvaldības administrācijas struktūra tiks pārskatīta līdz
31.12.2021.
v Ievēlēt deputātu Aldi Pinkenu par
Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības jautājumos. Noteikt, ka Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos
amats ir algots.
v Ievēlēt deputātu Andi Astrātovu par
Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, sociālajos un veselības jautājumos. Noteikt, ka Talsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieka izglītības, sociālajos un veselības jautājumos amats ir algots.
v Izveidot Finanšu komiteju 13 cilvēku
sastāvā un ievēlēt tajā šādus deputātus:
Sandra Pētersone; Gaidis Bērziņš; Gundars
Sebris; Ilva Norenberga; Edgars Zelderis;
Lauris Pīlēģis; Aldis Pinkens; Māris Rozenbergs; Juzefa Kļava; Andis Astrātovs; Oļegs
Solovjovs; Dainis Karols; Ainis Stūrmanis.
v Izveidot Tautsaimniecības komiteju 10
cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā šādus deputātus: Gaidis Bērziņš; Andis Āboliņš; Edgars
Zelderis; Lauris Pīlēģis; Aldis Pinkens; Māris
Rozenbergs; Juzefa Kļava; Andis Astrātovs;
Almants Kalniņš; Ainis Stūrmanis.
v Izveidot Izglītības, sociālo un veselības jautājumu komiteju 10 cilvēku sastāvā
un ievēlēt tajā šādus deputātus: Sandra Pē-

tersone; Eva Kārkliņa; Gundars Sebris; Ilva
Norenberga; Kalvis Kalniņš; Andra Grīvāne;
Andis Astrātovs; Oļegs Solovjovs; Dainis Karols; Ieva Brūna.
v Izveidot Kultūras, sporta un tūrisma
jautājumu komiteju 10 cilvēku sastāvā un
ievēlēt tajā šādus deputātus: Sandra Pētersone; Eva Kārkliņa; Andis Āboliņš; Ilva Norenberga; Kalvis Kalniņš; Andra Grīvāne; Aldis Pinkens; Dainis Karols; Almants Kalniņš;
Ieva Brūna.
v Izmantot mazo valsts ģerboni par Talsu novada ģerboni uz laiku līdz Talsu novada ģerboņa apstiprināšanai.
Papildināt Talsu novada pašvaldības
2021. gada konkursa “Radi Talsu novadam!” pilsētu un pagastu apmeklējuma
graﬁku.
v Izveidot Talsu novada Iepirkumu komisiju septiņu cilvēku sastāvā, kura darbību
uzsāk 1. jūlijā: komisijas priekšsēdētāja –
Agnese Kreicberga; komisijas locekle – Jana
Robalde; komisijas locekle – Egita Murauska; komisijas loceklis – Ainārs Korulis; komisijas locekle – Ligita Šnore; komisijas locekle – Inga Ralle; komisijas loceklis – Toms
Akmentiņš.
v Atbrīvot Andi Āboliņu no Stendes
pilsētas, Lībagu, Strazdes, Virbu pagasta
pārvaldes vadītāja amata un izbeigt darba
tiesiskās attiecības ar 2021. gada 7. jūliju.
v Atbrīvot Aldi Pinkenu no Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amata un izbeigt darba
tiesiskās attiecības ar 2021. gada 1. jūliju.

7. jūlija domes ārkārtas sēdē
deputāti lēma par diviem darba
kārtības jautājumiem.
Finanšu jautājumi
v Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
486 884,16 EUR apmērā investīciju projekta “Tilta pār Stendes upi Skolas ielā, Pastendē, pārbūve” īstenošanai.
v Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
124 252,55 EUR apmērā projekta CFLA Nr.
8.1.2.0/17/I/004 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā” līdzﬁnansēšanai.
Renāte Freiberga
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Darbu sāk jaunais Talsu novada
domes deputātu sasaukums
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)

Palielinās
pārvalžu skaits
Apstiprinātais Talsu novada
pašvaldības nolikums paredz, ka
tagad Talsu novada teritorijā ir
20 pilsētu un pagastu pārvaldes.
Tas ir, esošo pilsētu un pagastu
pārvalžu loks tiek paplašināts
ar Dundagas pagasta, Kolkas
pagasta, Mērsraga pagasta un
Rojas pagasta pārvaldi. Pārejas
periodā par atbildīgajām personām līdzšinējo pašvaldību teritorijā esošo institūciju darbības
nodrošināšanai noteiktas Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore Janita Vanda Valtere,
Rojas novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Pūce, Mērsraga
novada pašvaldības izpilddirektore Agnese Kreicberga un Kol-

kas pagasta pārvaldes sekretāre
Eva Frišenfelde.
Tāpat nolikumā iekļautas visas
jaunā novada iestādes un struktūrvienības (izglītības, kultūras,
sporta, sociālās), divas ostu pārvaldes, kapitāldaļu uzņēmumi.
Savukārt Talsu novada pašvaldības administrācijas struktūra tiks
pārskatīta līdz šī gada beigām.

Izmaiņas domes
pastāvīgajās komitejās
Tāpat kā iepriekš, arī tagad
darbosies četras Talsu novada
domes pastāvīgās komitejas,
nedaudz pamainot to jomu sadalījumu. Būs Finanšu komiteja,
Izglītības, sociālo un veselības jautājumu komiteja, Kultūras, sporta
un tūrisma komiteja un Tautsaimniecības komiteja.
Finanšu komitejas kārtējās

sēdes notiks katra mēneša trešajā trešdienā plkst. 9.00, Kultūras, sporta un tūrisma komitejas
sēdes paredzētas mēneša otrajā
trešdienā plkst. 9.00, Izglītības,
sociālo un veselības jautājumu
komitejas sēdes – katra mēneša
otrajā otrdienā plkst. 9.00, bet
Tautsaimniecības komitejas sēdes
paredzētas katra mēneša otrajā
ceturtdienā plkst. 9.00. Savukārt
domes kārtējās sēdes paredzētas
katra mēneša ceturtajā ceturtdienā plkst. 9.00.
Finanšu komitejā strādās 13
deputāti: Sandra Pētersone, Gaidis Bērziņš, Gundars Sebris, Ilva
Norenberga, Edgars Zelderis, Lauris Pīlēģis, Aldis Pinkens, Māris
Rozenbergs, Juzefa Kļava, Andis
Astrātovs, Oļegs Solovjovs, Dainis
Karols, Ainis Stūrmanis.
Izglītības, sociālo un veselī-

bas jautājumu komitejā strādās
desmit deputāti: Sandra Pētersone, Eva Kārkliņa, Gundars Sebris,
Ilva Norenberga, Kalvis Kalniņš,
Andra Grīvāne, Andis Astrātovs,
Oļegs Solovjovs, Dainis Karols,
Ieva Brūna.
Kultūras, sporta un tūrisma
komitejā darbosies Sandra Pētersone, Eva Kārkliņa, Andis Āboliņš,
Ilva Norenberga, Kalvis Kalniņš,
Andra Grīvāne, Aldis Pinkens, Dainis Karols, Almants Kalniņš, Ieva
Brūna.
Savukārt
Tautsaimniecības
komitejas sastāvā būs Gaidis Bērziņš, Andis Āboliņš, Edgars Zelderis, Lauris Pīlēģis, Aldis Pinkens,
Māris Rozenbergs, Juzefa Kļava,
Andis Astrātovs, Almants Kalniņš,
Ainis Stūrmanis.
Tāpat Talsu novada dome noteica uz laiku, kamēr netiks ap-

stiprināts Talsu novada ģerbonis,
izmantot mazo valsts ģerboni par
oﬁciālo simboliku.
Jau informējām, ka Talsu novada domē ievēlēta Sandra Pētersone, Eva Kārkliņa, Gundars
Sebris, Gaidis Bērziņš, Andis Āboliņš (Nacionālā apvienība “Visu
Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”), Edgars Zelderis, Ilva Norenberga, Lauris Pīlēģis, Kalvis
Kalniņš (“Mēs – Talsiem un novadam”), Aldis Pinkens, Māris Rozenbergs, Andra Grīvāne (“Jaunā Vienotība”), Andis Astrātovs,
Oļegs Solovjovs, Juzefa Kļava
(“Talsu novada attīstībai”, “Latvijas attīstībai”), Ainis Stūrmanis,
Ieva Brūna (Latvijas Zaļā partija),
Dainis Karols, Almants Kalniņš
(Latvijas Zemnieku savienība).
Inita Fedko

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Dundagas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi
Dundagas novada Dundagas pagastā
2021. gada 27. maijā (prot. Nr.17, 2.§.)
“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes
2014. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr.4
“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem””
Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”
3. panta otro daļu, 33. panta trešo daļu, 36. panta sesto daļu;
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, 25. pantu,
25.2 panta pirmo un piekto daļu; likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.
1.
Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 2014. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem”.
1.2. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3. panta otro daļu, 33.
panta trešo daļu, 36. panta sesto daļu; likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.
panta sesto daļu, 25. pantu, 25.2 panta pirmo un piekto daļu; likuma “Par pašvaldībām” 43. panta
trešo daļu”.
1.3. Aizstāt saistošajos noteikumos vārdu “ģimene” (attiecīgā locījumā) un vārdus “ģimene
(persona)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “mājsaimniecība” (attiecīgā locījumā).
1.4. Svītrot saistošo noteikumu 1.1. apakšpunktu.
1.5. Izteikt saistošo noteikumu 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.2. maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni”.
1.6. Svītrot saistošo noteikumu 2. punktu.
1.7. Svītrot saistošo noteikumu II. nodaļu.
1.8. Izteikt saistošo noteikumu III. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“III. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis”.
1.9. Svītrot saistošo noteikumu 5. punktu.
1.10. Izteikt saistošo noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:
“6. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 350 euro pirmajai vai vienīgajai
personai mājsaimniecībā un 245 euro pārējām personām mājsaimniecībā”.
1.11. Izteikt saistošo noteikumu 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.2. mājokļa pabalstu”.
1.12. Svītrot saistošo noteikumu 11. punktu.
1.13. Izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:
“12. Šo saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktā minēto pabalstu piešķir saskaņā ar normatīvo
aktu par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
1.14. Svītrot saistošo noteikumu 13. punktu.
1.15. Svītrot saistošo noteikumu 13.1 punktu.
1.16. Izteikt saistošo noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:
“14. Pieprasot saistošo noteikumu 7.3. apakšpunktā minēto pabalstu, klients iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus. Izdevumus apliecinoši dokumenti Sociālajā dienestā iesniedzami
ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža”.
1.17. Izteikt saistošo noteikumu 15. punktu šādā redakcijā:
“15. Pieprasot saistošo noteikumu 7.5. apakšpunktā minēto pabalstu, klients reizi gadā iesniedz

Sociālajā dienestā ārsta atzinumu par veselības stāvokli un funkcionālo traucējumu pakāpi. Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai klientam piešķir, pamatojoties uz sociālā darba speciālista veikto
personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu. Lai saņemtu pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai, klients, persona, kura veic klienta aprūpi, un Sociālais dienests noslēdz vienošanos”.
1.18. Izteikt saistošo noteikumu VII. nodaļu šādā redakcijā:
“VII. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts”
20. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts tiek piešķirts trūcīgai mājsaimniecībai likumā noteiktā kārtībā un apmērā”.
1.19. Izteikt saistošo noteikumu VIII. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“VIII. Mājokļa pabalsts”
1.20. Izteikt saistošo noteikumu 21. punktu šādā redakcijā:
“21. Mājokļa pabalstu piešķir saskaņā ar normatīvo aktu par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
1.21. Svītrot saistošo noteikumu 22. punktu.
1.22. Svītrot saistošo noteikumu 23. punktu.
1.23. Svītrot saistošo noteikumu 24. punktu.
1.24. Izteikt saistošo noteikumu VIII.1 nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“VIII. Mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam”
1.25. Izteikt saistošo noteikumu 24.1 punktu šādā redakcijā:
“24.1 Mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam piešķir saskaņā ar likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pantu”.
1.26. Izteikt saistošo noteikumu 38. punktu šādā redakcijā:
“38. Sociālā dienesta lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Dundagas novada pašvaldības
domē”.
2. Saistošo noteikumu 1.19., 1.20., 1.21., 1.22. un 1.23. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada
1. jūlijā.
Dundagas novada pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs A. Šults
Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2021. gada 27. maija saistošajiem noteikumiem Nr.7
“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos
noteikumos Nr.21 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi groza esošos saistošos noteikumus, lai tie atbilstu grozītajam “Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam” un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās
palīdzības saņemšanu”.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Saistošos noteikumus nepieciešams grozīt, lai tie atbilstu grozītajam “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam” un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Nav.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.
Dundagas novada pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs A. Šults
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Turpina atjaunot
autoceļa “Talsi–Dundaga–
Mazirbe” segumu
Turpinoties būvdarbu sezonai, reģionālā autoceļa “Talsi–Dundaga–Mazirbe” (15,55.–
32,85. km) P125 posmā no
Cīruļkalna līdz Dundagai sākta
seguma atjaunošana un ar to
saistītie darbi. Šobrīd ceļa posmā ir ieviesti ātruma ierobežojumi, bet posmos, kur tiek klāts
asfalta segums, plūsmu regulē
satiksmes regulētāji.
Pagājušajā gadā tika atjaunots segums šī paša ceļa (P125)
sākuma posmā no Valdgales
krustojuma līdz Cīruļkalnam
(5,50.–15,55. km). Šogad turpinās šī maršruta sakārtošana.
Būvdarbu laikā paredzēts
veikt asfalta izlīdzinošās kārtas un dilumkārtas ieklāšanu,
pasažieru platformu izbūvi
autobusu pieturvietās, kā arī
uzstādīt jaunas drošības barjeras. Darbus plānots pabeigt līdz
septembra beigām. Būvdarbus
veic SIA “Saldus ceļinieks” par
līgumcenu 1,8 miljoni eiro (ar
PVN). Būvdarbi šajā posmā tiek
veikti par valdības papildu piešķirto finansējumu 100 miljonu
eiro apmērā.
Par papildu līdzekļiem dubultās virsmas ieklāšana plānota
jūlija sākumā arī uz vietējā auto-

ceļa “Talsi–Lībagi” (V1405) posmā no 4,95.–7,55. km. Darbus
veiks SIA “Saldus ceļinieks” par
līgumcenu 338 285 eiro (ar
PVN).
Tāpat šobrīd turpinās jauna tilta pār Grīvas upi Upesgrīvā būvniecība. Tilts atrodas uz
reģionālā autoceļa “Tukums–
Ķesterciems–Mērsrags–Kolka”
(P131) 53. kilometrā. Būvdarbu
laikā nojaukts vecais tilts un,
saglabājot esošos balstus, uzbūvēts jauns dzelzsbetona tilts ar
gājēju ietvēm abās tilta pusēs.
Darbus plānots pabeigt
līdz vasaras beigām. Satiksme
būvdarbu laikā tiek organizēta pa pagaidu tiltu ar reverso
satiksmes kustību, ko regulē
luksofori, kā arī noteikts ātruma ierobežojums līdz 30 kilometriem stundā. Būvdarbus
veic SIA “8 CBR” par līgumcenu
391 922 eiro (ar PVN), ko sedz
valsts budžets. Būvuzraudzību
veic SIA “Firma L4”, savukārt
tilta projektu ir izstrādājusi
SIA “BT projekts”.
Karte ar šogad plānotajiem
valsts autoceļu remontdarbiem ir pieejama tīmekļvietnē
www.lvceli.lv.
Renāte Freiberga

Dzimtsarakstu nodaļa informē
v Dundagas novadā jūnijā piedzimuši 5 bērniņi.
Meitenēm doti skaisti vārdi – Anete un Emīlija, bet
puišiem – spēcīgais vārds Roberts un reti vārdi Maikls
Kristens un Rafaels.
Apsveicam ģimenes ar bērna dzimšanu!
v Jūnijā Dundagas pils ceremoniju zālē svinīgi
laulību noslēdza divi pāri:
Linda un Jānis un Māra un Valters.

No 1. jūlija Talsu novada
pašvaldības sniegtie pakalpojumi
tiks nodrošināti līdzšinējā kārtībā
1. jūlijā darbu sāka apvienotā Talsu novada pašvaldība, kurā ietilpst arī Rojas, Dundagas, Kolkas un
Mērsraga pagasts. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 119 pašvaldību vietā tagad Latvijā ir
43 pašvaldības. Jaunā Talsu novada iedzīvotājiem
pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti līdzšinējā
kārtībā esošajās teritorijās.
Jaunā Talsu novada iedzīvotāji pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt līdzšinējā kārtībā, vēršoties Talsu novada pašvaldības administratīvajā
centrā (Kareivju ielā 7 Talsos), pilsētu un pagastu
pārvaldēs (Sabiles pilsētas un Abavas pagasta, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta, Stendes pilsētas, Balgales pagasta, Laucienes pagasta, Ģibuļu
pagasta, Īves pagasta, Lubes pagasta, Laidzes pagasta, Ķūļciema pagasta, Lībagu pagasta, Strazdes pagasta, Virbu pagasta, Vandzenes pagasta pārvaldē),
līdzšinējā Rojas novada pašvaldībā un Rojas Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Zvejnieku ielā 3 Rojā), līdzšinējā Dundagas novada pašvaldībā un Dundagas Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Pils ielā 5-1
Dundagā), Kolkas pagasta pārvaldē (“Brigās” Kolkā),
līdzšinējā Mērsraga novada pašvaldībā (Lielajā ielā
35 Mērsragā) un Mērsraga Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Zvejnieku
ielā 2 Mērsragā).

Sociālo pakalpojumu nodrošināšana
Jaunā novada teritorijā iedzīvotājiem sociālos
pakalpojumus turpina nodrošināt līdzšinējie Sociālie
dienesti. Visi jaunā Talsu novada Sociālie dienesti, kā
arī pastarpinātās pārvalžu iestādes turpina darbu,
līdz jaunā novada dome tos likvidēs vai reorganizēs.
Tas nozīmē, ka no 1. jūlija līdz cita lēmuma pieņem-

šanai jaunajā novadā sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem nodrošina vairāki Sociālie dienesti.
Līdz saistošo noteikumu uniﬁcēšanai, darbosies
novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi. Pārejas periodā sociālais atbalsts iedzīvotājiem
tiks piešķirts pēc deklarētās dzīvesvietas atbilstoši bijušās (apvienojamās) pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Iesniegumu iesniegšanas kārtība
Iedzīvotāji Talsu novada pašvaldībai var iesniegt
iesniegumu vairākos veidos. To var darīt gan klātienē, gan attālināti.
Iesniegumus var iesniegt klātienē Talsu novada
pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7 Talsos, sūtot pa pastu (adresāts: Talsu
novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201), sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi pasts@talsi.lv,
ievietojot dokumentus pasta kastē pie Talsu novada pašvaldības 2. korpusa ieejas durvīm, iesniedzot
iesniegumu Talsu novada pašvaldībai, izmantojot
valsts pārvaldes portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.
Iedzīvotāji iesniegumus var iesniegt arī Talsu novada pilsētu un pagastu līdzšinējās pārvaldēs klātienē, sūtīt pa pastu vai e-pastā.
Iedzīvotāji iesniegumus var iesniegt Rojas, Dundagas, Kolkas un Mērsraga pagastu pārvaldēs klātienē, pa pastu vai e-pastā.
Ja iedzīvotājs nezina, kurai teritorijai iesniegums
ir piekritīgs, tad aicinām to iesniegt Talsu novada
pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7 Talsos.
Inita Fedko

Informācijas par norēķinu kontiem
pēc 2021. gada 1. jūlija
Dundagas pagasta pārvalde
(reģistrācijas Nr. – 90009115209, juridiskā adrese – Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads)
AS “SEB banka”, konta Nr. LV54UNLA0028700142068 – zvejas licencēm;
AS “SEB banka”, konta Nr. LV58UNLA0050019516304 – norēķiniem;
AS “Citadele banka”, konta Nr. LV65PARX0007506490002 – norēķiniem;
AS “Swedbank”, konta Nr. LV72HABA0551025898982 – norēķiniem.

Sveicam jaunās ģimenes un novēlam jaunlaulātajiem pāriem
nosvinēt zelta kāzas 2071. gadā!

Veicot bankas pārskaitījumu no 2021. gada 1. jūlija maksājumu rekvizītos par saņēmēju turpmāk jānorāda:
Iepriekšējais nosaukums līdz 2021. gada 30. jūnijam
Jaunais nosaukums no 2021. gada 1. jūlija
Dundagas novada pašvaldība
= Dundagas pagasta pārvalde

v 19. jūnijā Dundagas pilī tuvāko cilvēku lokā savas zelta kāzas
svinīgi atzīmēja Vija un Andris Šermukšni.

Piemēram, veicot bankas pārskaitījumu 15. jūlijā, pamatojoties uz Dundagas novada pašvaldības izrakstīto
30.06.2021. rēķinu Nr.1 par pirmsskolas izglītojamo Dundagas PII “Kurzemīte” 10,00 eiro, maksājuma uzdevumā, ja pārskaitījumu veiksiet AS “Swedbank”, jānorāda:
Saņēmējs:
Dundagas pagasta pārvalde
Saņēmēja konts :
LV72HABA0551025898982
Summa :
10,00 EUR
Maksājuma mērķis :
Dundagas novada pašvaldības 30.06.2021. rēķins Nr.1

Lai Vijai un Andrim stipra veselība un pietiek spēka un mīlestības saviem tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem!
v Jūnijā mūžībā pavadītas divas personas: Kolkas pagasta iedzīvotāja Velta Miezava (dz.1937. gadā) un Dundagas pagasta iedzīvotāja Brigita Sudmale (dz. 1942. gadā).
Izsakām līdzjūtību sērojošajiem tuviniekiem.
Daiga Muceniece,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Banku konti “Norēķiniem” ir izmantojami norēķiniem par jebkuru pašvaldības sniegto pakalpojumu, piemēram,
nekustamā īpašuma nodokli, vecāku līdzﬁnansējumu profesionālās ievirzes skolā, telpu nomu un citiem.
Piemēram, ja 15. februārī Dundagas novada pašvaldība ir izrakstījusi maksājuma paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli, tad, veicot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu pēc 1. jūlija, par saņēmēju jānorāda
“Dundagas pagasta pārvalde”.
Ja no 1. jūlija bankas pārskaitījuma laukā “Saņēmējs” norādīsiet “Dundagas novada pašvaldība”, tad nauda
tiks atskaitīta atpakaļ.

DUNDADZNIEKS

2021. gada JŪLIJS

5

PROJEKTI

Pils ielas tiltu Dundagā
pārbūvēs līdz 30. decembrim

v 2021. gada 29. jūnijā Dundagas novada pašvaldībā tika saņemta informācija par Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 29. jūnija ārkārtas sēdē pieņemto
lēmumu.
“Padome nolēma: pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas 2021.
gada 22. jūnija atzinumā sniegto informāciju un izvērtējot Dundagas novada pašvaldības ﬁnansiālās
iespējas, atbalstīt tās lēmumu ņemt aizņēmumu
Valsts kasē 2021. gada prioritārā investīciju projekta “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” īstenošanai.

Aizņēmuma apmērs: 312 464 EUR (trīs simti divpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit četri
euro).
Aizņēmuma atmaksas termiņš no aizdevuma līguma noslēgšanas dienas: 20 gadi, pamatsummas
atmaksu sākot ar 2022. gada jūliju.
Pils ielas tilta pārbūvi Dundagā plānots realizēt
līdz 2021. gada 30. decembrim.
Saskaņā ar “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” Dundagas novada pašvaldības
tiesību un saistību pārņēmēja ir jaunizveidotā Talsu
novada pašvaldība.

Realizēts projekts
v Dundagā realizēts projekts “Meža dienas 2020. Meža nozare:
skaista ainava un mežsaimniecība ekonomikai” ar projektu “Bānīšu ielas
skvērs Dundagā, Talsu ielā 22” par 1698 eiro.

Jūnijā realizēta vēl viena
2021. gadam apstiprinātā rīcība
v Kolkas pamatskolas “Bērnudārzs “Rūķītis”” ēkā pabeigti elektromontāžas darbi par 1529,08 eiro. Darbus veica SIA “Lux”.
Linda Pavlovska-Dišlere

PUBLISKIE IEPIRKUMI UN CENU APTAUJAS
LAIKA PERIODĀ NO 2021. GADA 1. JŪNIJA LĪDZ 5. JŪLIJAM
Procedūras
veids

Identiﬁkācijas
numurs

Līguma priekšmets

Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš

Uzvarētājs, izmaksas bez PVN

Iepirkums

DNPz 2021/12

Tualetes ēkas uzstādīšana un inženiertīklu ierīkošana
un pieslēgšana

9.06.2021.

SIA “AJOR”, reģ. Nr. 51203041061, 18472,92 EUR

Cenu aptauja

DNPz 2021/13

Dundagas pils 1. stāva telpas Nr.39 vienkāršota atjaunošana

14.06.2021.

SIA “Tilžas”, reģ. Nr. 41203051053, 4006,27 EUR

Cenu aptauja

DNPz 2021/14

Būvuzraudzība Pils ielas tilta pārbūvei Dundagā

15.06.2021.

IK “Aleksejs Ivanovs”, reģ. Nr. 40002182498, 4700,00 EUR

Cenu aptauja

DNPz 2021/15

Malkas zāģēšana Dundagas novada pašvaldības iestādēm

16.06.2021.

1. daļa – SIA “Līvli”, reģ. Nr. 41203020852, 5,70 EUR par 1 m³ malkas sazāģēšanu; 2. daļa – izbeigta procedūra (nebija iesniegti piedāvājumi)

Cenu aptauja

DNPz 2021/16

Ceļa klātnes greiderēšana Dundagas pagastā

22.06.2021.

SIA “EVRDE VS”, reģ. Nr. 41203026130, 47,85 EUR par viena 1 km greiderēšanu (bez PVN)

Cenu aptauja

DNPz 2021/17

Esošā asfalta seguma bedrīšu un plaisu remonts

22.06.2021.

SIA “EVRDE VS”, reģ. Nr. 41203026130, 27,83 EUR par 1 m² – remonts, uzklājot jaunu asfaltbetona segumu; 17,50 EUR par 1 m² – aizpildot bedres ar
bitumena emulsiju un šķembām

Cenu aptauja

DNPz 2021/18

Ūdensapgādes tīkla pagarināšana Upes ielā Dundagā

28.06.2021.

Izbeigt cenu aptauju bez līguma slēgšanas, jo iesniegtie piedāvājumi neatbilst
pasūtītāja ﬁnansiālajām iespējām.

Cenu aptauja

DNPz 2021/19

Malkas zāģēšana un sakraušana Talsu ielā 18 Dundagā

5.07.2021.

Pašnodarbināta persona E. Vilmanis, 9,99 EUR par 1 m³ malkas sazāģēšanu
un sakraušanu
Informāciju sagatavoja Iepirkumu komisijas loceklis Guntis Kārkevalks
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Saulīte katrā mazā cilpiņā
Lai sāktu tamborēt, it kā nevajag daudz, vien
divas materiālas lietas – tamboradatu un materiālu, ko tamborēt, jā, un vēl – ļoti lielu pacietības
devu.
Bet tad tu cilvēks sāc lasīt: īsais stabiņš, stabiņš
ar vienu apmetumu, divi stabiņi ar vienu apmetumu ietamborēti vienā cilpiņā, gaisa cilpiņa, gaisa
cilpiņu aplis… Lasot šādus terminus, rodas sajūta
par nezināmu, neizprotamu un visai sarežģītu pasākumu virkni. Daudziem ar to vēlēšanās noteikti
sarūk, bet dundadzniece Anita Šulce šai stabiņu
un cilpiņu sarežģītajā mudžeklī jūtas ļoti ērti. Anita

Dundagas bibliotēkai uzticēja savus rokdarbus –
tamborētas sedziņas, galdautus un māla traukus.
Tagad mums ir sajūta, ka pieaugušo abonements
burtiski piepildīts ar sauli, siltumu (bet ne to svelmi, kas mums tagad ārā aiz logiem) un tādu kā līdzsvaru. Varbūt tādēļ, ka tamborējumi lielākoties ir
apļa formā… Atnāciet jūlijā uz bibliotēku un paši
ienirstiet šai mazo cilpiņu radītajā burvībā. Paldies
Anitai!
Ruta Emerberga,
Dundagas bibliotēkas vadītāja

Gaisma Dundagas luterāņu baznīcā
Uzsākta projekta “Gaisma
Dundagas luterāņu baznīcā” īstenošana. Tajā paredzēts atjaunot baznīcas iekšējo elektrotīklu
un nomainīt gaismekļus.
Projekts tiek īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas pasākumā
“Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītu vietējās
attīstības stratēģiju”. Publiskais
ﬁnansējums ir 90% no kopējām

projekta izmaksām, pārējie 10%
ir draudzes līdzﬁnansējums. Darbus veic SIA “Metera”.
2014. gadā ir apsekota baznīcas elektrosistēma un konstatēta
neatbilstība drošības normām un
pašreizējiem standartiem. Kritiskā stāvoklī bija elektroievada
kabelis, kā arī torņa zibensaizsardzības zemējums. 2015. gadā
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas glābšanas
programmā baznīcas ārpusē un

torņa telpā tika nomainīts elektroapgādes kabelis un izbūvēts
zemējuma kontūrs. Visas baznīcas tehniskajā apsekošanā arī
2018. gadā secināts, ka iekšējie
elektrotīkli ir neapmierinošā un
bīstamā stāvoklī. Tāpat visi apgaismes ķermeņi ir ﬁziski nolietojušies.
Dundagas luterāņu baznīca ir
viena no lielākajām lauku mūra
baznīcām Ziemeļkurzemē un ir
valsts nozīmes kultūras piemi-

neklis. Jaunie gaismekļi plānoti
atbilstoši šādas celtnes speciﬁkai: vēlīnā baroka stilā, pielāgojot esošajam interjeram. Vecās
lampas torņa telpā un sakristejā
tiks nomainītas ar vienpakāpju
lustrām, zem balkona un aiz altāra paredzēti lukturi, bet zāles sienas rotās trīsžuburu “svečturi”.
Jaunie gaismekļi izgatavoti Polijā,
kompānijā “Aladyn”. Mūsdienu
prasībām atbilstošs, energoefektīvs apgaismojums paredzēts arī

altārim, ērģelēm, otrā stāva torņa telpā, kriptā un uz balkona.
Divas lielās lustras zāles centrā netiek mainītas pret jaunām,
bet paralēli jau aprakstītajam projektam nodotas restaurācijā SIA
“Zeltkaļi” meistariem. Lustrām
notīrīs un atjaunos esošās detaļas, bet trūkstošās un neatgriezeniski bojātās izgatavos no jauna.
Alanda Pūliņa,
Dundagas ev. lut. draudzes
projektu koordinatore

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

DUNDADZNIEKS

2021. gada JŪLIJS

7

“Atrastā Latvija” – spēle,
kas ietver vietas no visas Latvijas
ERAF 5.5.1 projekta foto
Dundagas pilī

Eiropas Savienības fondu
darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu
izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.
speciﬁskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu,
kā arī ar to saistītos pakalpojumus” 1. un 2. kārtā veiktos Eiropas Reģionālās attīstības fonda
ieguldījumus Latvijas reģionos
esošā kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā, aizsargāšanā
un attīstībā var skatīt kampaņas
“Atrastā Latvija” laikā.
Visi objekti sarindoti septiņos
kultūras un dabas mantojuma ceļos, kurus iepazīstot var atrast un
izprast Latvijas unikālās vērtības.
Atjaunošanas un būvniecības darbi īstenoti 40 Latvijas pašvaldībās,
ieguldot ERAF, kā arī valsts un pašvaldību līdzekļus. Dundagas novada pašvaldības īstenotos objektus

atradīsiet Līvu ceļā. Pirmie visus
septiņus ceļus iepazina Latvijas
ceļotāji un blogeri. Uz Dundagas
novadu devās Solveiga Kaļva, bloga www.solveigaspiedzivojumi.lv
autore, lai iepazītos ar visiem Līvu
ceļa objektiem.
Par iespēju apmeklēt un iepazīt objektus Latvijas iedzīvotājiem
vēstīs mājaslapa atrastalatvija.lv,
septiņu TV raidījumu cikls “Atrastā
Latvija” un video interneta vidē.
Kultūras ministrija izveidojusi informatīvo kampaņu “Atrastā Latvija”, aicinot epidemioloģiski drošā veidā apmeklēt
jaunos tūrisma objektus. Vietnē
https://www.atrastalatvija.lv/ apkopota informācija par visos Latvijas reģionos izbūvētajiem un atjaunotajiem 60 kultūras un dabas
mantojuma objektiem – muižām,
pilīm, baznīcām, torņiem, parkiem, muzejiem, estrādēm, dabas
takām, dārziem, tiltiem, prome-

nādēm, pludmalēm un citām vietām.
Atjaunošanas un būvniecības

ERAF 5.5.1 projekta foto Kolkas
lībiešu saieta namā

darbi īstenoti kopš 2018. gada
divās kārtās, atjaunojot un izbūvējot 60 kultūras un dabas
mantojuma objektus 40 Latvijas
pašvaldībās, kā arī veidojot un
attīstot tajos jaunus kultūras un
tūrisma pakalpojumus. Atsevišķos
objektos darbi vēl turpinās, un tie

tiks pilnībā pabeigti 2022. gada
nogalē.
Pilna informācija par visiem
objektiem, spēles noteikumi, dažādi interesanti fakti pieejami vietnē https://www.atrastalatvija.lv/ .
Diāna Kristiņa
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Par mājdzīvnieku aizsardzību karstā laikā

SIA “DUNDAGAS ABC”
AUTOBUSU KUSTĪBAS SARAKSTS
NO 21.06.2021. LĪDZ 31.08.2021.
Dundaga–Pāce–Dundaga (6009)
Kursēšanas dienas: pirmdiena, trešdiena, piektdiena
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dundaga
Mazā skola
Pāce
Jaunķeģi
Kaziņas
Jaunķeģi
Pāce
Mazā skola
Dundaga

No RĪTA
↓8.15
─
8.23
8.26
8.29
8.32
8.35
8.43
8.45

PĒCPUSDIENĀ
↓16.05
16.07
16.15
16.18
16.21
16.24
16.27
─
16.35

Dundaga–Vīdale–Kaļķi–Dundaga (6008)
Kursēšanas dienas: pirmdiena, trešdiena, piektdiena
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dundaga
Alakste
Kaļķi
Žagatas
Akmeņdārzi
Brieži
Rīgzemes
Vīdale
Vecvagari
Zaķi
Mazā skola
Dundaga

No RĪTA
↓7.05
7.10
7.14
7.17
7.20
7.30
7.40
7.45
7.48
7.50
7.58
8.00

PĒCPUSDIENĀ
17.35
17.30
17.26
17.23
17.20
17.10
17.00
16.55
16.52
16.50
16.42
↑ 16.40

Kad?

No RĪTA
PĒCPUSDIENĀ
↓6.40
8.17 ↓16.15 17.52
─
8.15
16.17
─
6.50
8.07
16.25
17.42
6.54
8.03
16.29
17.38
7.03
7.54
16.38
17.29
7.11
7.46
16.46
17.21
7.16
7.41
16.51
17.16
7.19
7.38
16.54
17.13
7.27
↑ 7.30 17.02 ↑17.05

PĒCPUSDIENĀ
↓14.55
14.57
15.03
15.07
15.10
15.13
15.16
15.21
15.26
15.30
15.35

Tālrunis uzziņām: 63232318, 29921595.

Norises vieta

16.07.
18.07.

12.00
18.00

Talsu sporta halles stadions
Talsu sporta halles stadions

20.07.

15.00

21.07.
28.07.

18.00
18.00

Latvijas kauss vasaras biatlonā “VFS 2021”
Latvijas 1. līgas čempionāts futbolā sievietēm:
“Talsu FK” – “BFC Daugavpils”
Latvijas čempionāts futbolā U15: “Talsi” – “FK
Auda”
“Talsu jūdze” – taku skriešana un nūjošana
“Talsu jūdze” – taku skriešana un nūjošana

Talsu sporta halles stadions
Talsu novads
Talsu novads

LAUCIENES PAGASTĀ
18.07.
21.07.
24.07.

13.07.
22.07.
30.07.

10.00
10.00
10.00

“Pļavu kauss 2021” pludmales volejbolā, 3. posms
Veselības veicināšanas diena senioriem
Laucienes pagasta sporta svētki

Pļavu sporta un atpūtas bāze
Pļavu sporta un atpūtas bāze
Pļavu sporta un atpūtas bāze

18.00
18.00
15.00

Sabiles kauss mini futbolā, 1. posms
Sabiles kauss pludmales volejbolā, 2. posms
Vīna svētku sporta spēles bērniem un jauniešiem

Zirņu ielas sporta laukums
Sporta laukums “Graviņa”
Sporta laukums “Graviņa”

PASTEDES PAGASTĀ
20.07.
24.07.
25.07.

18.00
12.00
9.00

Ģibuļu kausa izcīņa pludmales volejbolā, 1. posms
Spāres kauss spiningošanā
Ģibuļu kausa izcīņa zoles spēlē, 1. posms

Pastendes sporta laukums
Spāres ezers
Pastendes sporta centrs

VALDGALES PAGASTĀ
18.07.

12.00

Valdgales pagasta sporta spēles

Pūņu pamatskolas sporta
laukums

MĒRSRAGA PAGASTĀ

$

No RĪTA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pasākuma nosaukums

SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ

Kursēšanas dienas: otrdiena, ceturtdiena

Dundaga
Mazā skola
Alakste
Kaļķi
Žagatas
Akmeņdārzi
Žagatas
Seņķi
Kaļķi
Alakste
Dundaga

Cikos?

TALSOS

Dundaga–Žagatas–Dundaga (5997)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

kas satur ogļskābo gāzi, bet tā vēl
vairāk veicina pārkaršanu. Tāpēc
transportlīdzeklī jāparūpējas par
ventilāciju, un, ja transportēšanas
laiks ir ilgs, nepieciešams palaikam
apstāties, padzirdināt dzīvnieku un
izvēdināt automašīnu.
Karstajā laikā ganībās mājdzīvniekus apdraud arī dažādi asinssūcēji kukaiņi, kas sagādā viņiem
sāpes, stresu un nereti arī nopietnus draudus veselībai un pat dzīvībai. Lai pasargātu mājdzīvniekus
no kukaiņu kodumiem, Pārtikas un
veterinārais dienests aicina ievērot
kukaiņu aktīvo periodu un pēc iespējas mazāk dzīvniekus laist ganībās tieši šajā laikā.
Ja pamanāt, ka dzīvnieki ir nomākti, tiem ir nespēks, karsta āda,
ātrs un sekls pulss un elpošana,
muskuļu trīcēšana, krampji, kā arī
acu un mutes gļotāda paliek tumši
sarkana vai zilgana, nekavējoties
jāvēršas pēc palīdzības pie veterinārārsta!
Renāte Freiberga

JŪLIJĀ

Kursēšanas dienas: otrdiena, ceturtdiena, piektdiena

Dundaga
Mazā skola
Neveja
Slītere
Mazirbe
Pitrags
Saunags
Vaide
Kolka

pilna ar svaigu dzeramo ūdeni. Ja ir
iespējams, sasilušais ūdens jānomaina pret vēsu.
Jāpadomā, kur vasarā dzīvnieki var patverties no tiešiem saules
stariem. Dienas viskarstākajā laikā
ieteicams dzīvniekus ievest vēsākā
telpā. Dzīvniekiem, kuri uzturas
pagalmā, jānodrošina ēnaina vieta.
Ja mājdzīvnieks atrodas mājās, kur
istabas ir saules pielietas un jūtama
liela svelme, ieteicams pa dienu
aizvilkt biezos aizkarus vai žalūzijas,
lai aizturētu karstumu.
Dzīvnieks ir jānodrošina ar
enerģētiski pilnvērtīgu barību, taču
nedrīkst viņu arī pārbarot, lai neizprovocētu sliktu dūšu, vemšanu.
Tāpat būtiski gādāt par mīluļu
labsajūtu, tos pārvadājot transportlīdzeklī. Pat vienkārši saulainā dienā,
kad aiz loga gaisa temperatūra nav
pārāk augsta, aizslēgtas mašīnas salons desmit minūšu laikā var uzkarst
līdz 48 grādiem, bet karstā dienā
līdz pat 70 grādiem. Ir jāatceras, ka
mašīnā dzīvnieks vairāk elpo gaisu,

SPORTA NORISES TALSU NOVADĀ

Dundaga–Kolka–Dundaga (6001)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Latvijā sācies siltuma periods,
kad ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem gribas ielīst kādā vēsākā
stūrītī un atvēsināties. Biezais kažoks kļūst par apgrūtinājumu, un
ir jādomā, kā četrkājainos kompanjonus pasargāt.
Karstajā laikā īpaša uzmanība
jāpievērš dzīvniekiem, jo gan lauksaimniecības, gan mājas (istabas)
dzīvnieki ir jutīgi pret paaugstinātas temperatūras iedarbību. Visbiežāk ar sakaršanu tiek saistītas
divas diagnozes: karstuma dūriens
un saules dūriens. Abos gadījumos
notiek kritiska organisma pārkaršana. Karstuma dūrienā var iedzīvoties arī bez saules, piemēram,
ilgi uzturoties karstās, nevēdinātās
telpās vai slēgtā automašīnā. Savukārt saules dūriens ir pārkaršana,
kas rodas tiešu saules staru ietekmē.
Dehidratācija jeb atūdeņošanās var izraisīt nopietnas komplikācijas, tāpēc dzīvnieku īpašniekiem
jāseko līdzi, lai bļoda vienmēr būtu

31.07.

4.30

Mērsraga kausa izcīņa spiningošanā, 1. posms
Engures ezerā

Engures ezera Laivu bāze
“Pīlēni”
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Atkritumu šķirošanas reālā aina
Sadzīves atkritumi ir neatņemama un likumsakarīga ikdienas sastāvdaļa, kas nenovēršami
rodas, lai kādi arī būtu cilvēku
ienākumi un preču patēriņa daudzums.
Tas, ko var darīt ikviens, ir rūpēties, lai atkritumi tiktu nogādāti
paredzētās vietās un nenodarītu
kaitējumu videi. Pēdējo gadu laikā Latvijā ir strauji audzis to iedzīvotāju skaits, kuri vēlas šķirot
atkritumus, lai tie nonāktu otrreizējā pārstrādē. Arī AAS “Piejūra” darbības teritorijā ir pieejami
publiskie dalītās atkritumu šķirošanas konteineri, bet Tukuma un
Talsu privātmāju iedzīvotājiem ir
iespēja uzstādīt individuālos jauktā (papīram, plastmasai, metālam
un kartonam) un stikla (pudelēm
un burkām) iepakojuma konteinerus pie savām mājām.
Atkritumu šķirošana ir vienkārša, tā neprasa ne daudz laika,
ne speciālas prasmes vai resursus.
Atkritumus šķirojot, svarīgākais ir
saprast, kurus materiālus var nodot pārstrādei, bet kuri vienmēr
tā arī paliks sadzīves atkritumi.
Un tālāk jau ir svarīgi nogādāt sašķirotos atkritumus atbilstošajos
konteineros, kas atrodas dažādās
vietās gan pilsētās, gan pagastos.
Diemžēl realitātē šie punkti,
īpaši lielākajās apdzīvotajās vietās, vairāk atgādina atkritumu
izgāztuvi. Katru nedēļu AAS “Piejūra” šoferīšiem paveras aina, kur
blakus dalītajiem atkritumu konteineriem salikti mājsaimniecību
atkritumu kalni. Te tiek atstāti
būvgruži, mēbeles, remontdarbu
atkritumi. Tāpat šķirošanu apgrūtina sadzīves atkritumi, kuri
iemesti nepareizā konteinerā,
piemēram, autiņbiksītes, rotaļlietas, saimniecības preces, mizas
un tekstils. Tie metami parastajā
atkritumu konteinerā nešķirotajiem atkritumiem, jo tie netiek
pārstrādāti. Šos atkritumus noglabā atkritumu poligonā. Publiskajos šķiroto atkritumu konteineros
piemaisījumu dažkārt ir tik daudz,
ka tie jāizved kā sadzīves atkritumi. Par visiem neatbilstošajiem
atkritumiem, kas tiek novietoti
pie šķirotajiem atkritumu konteineriem, AAS “Piejūra” informē attiecīgo pašvaldību, jo tie vairs nav
bez maksas izvedami.
Mums gribētos cerēt, ka cilvēki kļūdas šķirošanā pārsvarā
pieļauj neapzināti, nevis vēloties
ļaunprātīgi nodarīt kaitējumu,
tādēļ turpināsim informēt un izglītot iedzīvotājus par atkritumu
pareizu šķirošanu.
Ja atkritumu tiešām ir kļuvis
vairāk, tad mājas apsaimniekotājs
kopā ar atkritumu apsaimniekotāju var izvēlēties piemērotāko
konteinera izmēru vai arī pieteikt

Maisos sapakota zāle un zari, cementa maisi un citi celtniecības atkritumi nav šķirojami vai nododami pārstrādei. Tie nogādājami šķirošanas pārkraušanas stacijās Tukumā, Kandavā,
Rojā, Jūrmalā vai poligonā “Janvāri”.

Nolietotās riepas ir jānodod šķirošanas pārkraušanas stacijās
Tukumā, Kandavā, Rojā, Jūrmalā vai poligonā “Janvāri”. Tas ir
maksas pakalpojums.

Vecās servīzes un stikla trauki nav stikla iepakojums, tāpat
arī logu stikls vai stikla paketes. Stikla šķirošanas konteinerā
drīkst mest tikai stikla pudeles un burkas.
biežāku izvešanu. Privātmāju iedzīvotājiem Tukumā un Talsos ir
lieliska iespēja pieteikt individuālos dalītās vākšanas konteinerus,
vienlaicīgi samazinot izmaksas
par atkritumu savākšanu, jo tīru

un pareizi sašķirotu dalīto atkritumu konteineru izvešana AAS “Piejūra” ir bezmaksas pakalpojums.
Dženita Katiša,
AAS “Piejūra” sabiedrisko
attiecību speciāliste

Nolietoti matrači, segas, caurules, celtniecības materiāli, salauztas mēbeles, sadzīves priekšmeti vai elektropreces nepieder pie šķirojamiem iepakojuma materiāliem. Tie ir nogādājami šķirošanas pārkraušanas stacijās Tukumā, Kandavā, Rojā,
Jūrmalā vai poligonā “Janvāri”.
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Kultūras pasākumi vasarā
DUNDAGAS PAGASTĀ
24. jūlijā plkst. 19.00
7. augustā plkst. 16.00

Dundagas pils parka estrādē – Jukuma Paleviča joku luga
“Preilenīte”, režisors Voldemārs Šoriņš.
Vīdales skolas dārzā – koncertē Kaspars Antess.

KOLKAS PAGASTĀ
6. augustā plkst. 20.00

Pie Kolkas tautas nama – saulrieta koncerts, Ērika Loka
akustiskā koncertprogramma.

PASĀKUMI VISĀ NOVADĀ
TALSOS
Datums
17. jūlijs

Laiks
9.00–15.00
19.00

17. jūlijs
25. jūlijs

16.00
20.00

28. jūlijs
7. augusts

13.00
11.00

14. augusts
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
17. jūlijs
12.00–13.30
25. jūlijs
14.00
29.–31. jūlijs
ĪVES PAGASTĀ
30. jūlijs–1. augusts

27. jūlijs
29.–31. jūlijs
ROJAS PAGASTĀ
17. jūlijs
MĒRSRAGA PAGASTĀ
7. augusts

Pasākuma nosaukums
Tirgus gardēžiem
Sajūtu dziesmu koncerts “Esi man tā”. Piedalās Marts Kristiāns Kalniņš, “Putnu balles“ solistes Līva Kalniņa un Kristiāna Stirāne, pianists Jānis Miltiņš, perkusionists
Ivars Kalniņš. Biļešu cena – 10 eiro.
Koncerts “Minimāls baroks”. Uzstājas A. Liepiņš (klavieres) un V. Žukova (vijole).
Koncerts “Nepiesātinātās stīgas” par godu K. Amendas 250. dzimšanas dienai.
Uzstājas A. Liepiņš (klavieres) un stīgu kvartets “EVVEntus”.
Mazpilsētas stāstnīcā viesojas Dainis Kārkluvalks.
“Repair Cafe”. Lietu atjaunošanas darbnīca.
Pērļu medības visai ģimenei. Pieteikšanās tirgotājiem 29320792.
Dižmāras gadatirgus (Informācija sekos talsutautasnams.lv)

Vieta
Pilsētas laukumā
Talsu pilskalnā

Talsu Galvenajā bibliotēkā
Radošajā sētā
Pilsētas laukumā
Talsos

Orientēšanās posms Sabilē
Jēkaba diena Sabilē. Muzikālās apvienības “Jakob Noiman Festival Band” koncerts.
“Sabiles vīna buķete”

Laukumā pie sinagogas
Laukumā pie sinagogas
Sabilē

Talsu novada muzejā (klātienē un tiešraidē)
Talsu novada muzejā

19.00
19.00
9.30

“Tiņģeres dienas 2021” – dzejas vakars, mākslinieku plenērs, radošās darbnīcas, Tiņģeres muižā, parkā
sportiskas aktivitātes, koncerts, jaundzimušo sveikšana u.c.
Jauniešu iniciatīvu projekts “Veselības nedēļa Tiņģerē”. Vairāk info pa tālr. 25961714. Tiņģeres apkārtnē, parkā
Fitnesa nodarbība (treneris Kristaps Kristapsons)
Zumbas nodarbība (instruktore Agnese Apse)
Jogas nodarbība

19.00

Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrāde “Vienreiz jau var”

Rojas brīvdabas estrādē

Mērsragsvētki (gājiens, koncerti)

Estrādē Jēgerleja, Lielajā ielā

Konkurss “Radi Talsu novadam!” notiks visā jaunā novada teritorijā
Talsu novada pašvaldība ik gadu organizē konkursu “Radi Talsu novadam!”, lai ieinteresētu un
iesaistītu iedzīvotājus īpašumu labiekārtošanā, veicinātu novada sakoptību un pateiktos sabiedriski
aktīviem iedzīvotajiem par ieguldījumu novada tēla
veidošanā.
Šajā gadā pretendentus nominācijām aicinātas
izvirzīt visas jaunā novada pārvaldes, tas ir, arī Rojas, Dundagas, Kolkas un Mērsraga pārvalde.
Konkurss “Radi Talsu novadam!” ir pēctecis agrāk
tik labi zināmajam konkursam “Sakoptākā pilsēta un
pagasts”, kas ļauj novērtēt ikvienas pilsētas un pagasta aktīvos ļaudis un viņu paveikto.

Līdz 26. jūlijam aicinām izvirzīt pretendentus
12 nominācijās: “Sakoptākā privātmāja”, “Ģimenēm
un bērniem draudzīgākais pagalms”, “Sakoptākā
vēsturiskā ēka”, “Veiksmīgākās ēkas pārvērtības”,
“Degradētas teritorijas atjaunošana”, “Skaistākais balkons”, “Gaumīgākais skatlogs un/vai ieejas
mezgls”, “Aktīvākā organizācija”, “Čaklākais mājražotājs”, “Radošākais novadnieks”, “Vides vērtība”,
“Gada jaunums”.
Pieteikties dalībai konkursā vai ieteikt pretendentus var ikviena fiziska vai juridiska persona, vēršoties
attiecīgās administratīvās teritorijas pilsētas vai pagasta pārvaldē. Konkursā nevar piedalīties pašvaldības iestādes un to struktūrvienības.

Konkursa vērtēšanas komisija izvirzītos pretendentus klātienē apmeklēs no 3. līdz 31. augustam.
Ar konkursa nolikumu un vērtēšanas kritērijiem
var iepazīties Talsu novada pašvaldības tīmekļvietnē
www.talsunovads.lv, sadaļā “Dokumenti/Nolikumi”.
Konkursa vērtēšanas komisija izvirzītos
pretendentus klātienē apmeklēs:
v Kolkas pagastā –
25. augustā no plkst.10.00,
v Dundagas pagastā –
25. augustā no plkst. 14.00.
Inita Fedko
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Aicina pieteikties ģimenes bezmaksas vasaras nometnei
Kurzemē dzīvojošās ģimenes,
kuras ir apsvērušas iespēju kļūt par
aizbildņiem, adoptētājiem vai audžuģimenēm, aicinātas pieteikties
integratīvai diennakts nometnei “Ar
spēka sauli sirdī”, kas notiks no 20.
līdz 22. augustam Mērsraga novada
Upesgrīvā.
Nometni projektā “Kurzeme visiem” organizē Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar SIA “Stieress”, un tajā būs iespēja, baudot
dažādas aktivitātes, tikties ar bērniem no sociālās aprūpes centriem
un potenciālajām audžuģimenēm,
adoptētājiem un aizbildņiem, gūt
papildu zināšanas un iemaņas par
bērnu uzņemšanu ģimenēs, kā arī
dzirdēt pieredzes stāstus, kas iedvesmos un palīdzēs pieņemt lēmumu.
Norises laiks: 2021. gada 20.–
22. augusts.
Norises vieta: Upesgrīva, Mērsraga novads.
Pieteikšanās nometnei līdz
2. augustam: aizpildot anketu tiešsaistē (dalībnieku skaits ierobežots,
tāpēc apstiprinājums par dalību tiks
nosūtīts individuāli līdz 5. augustam).
Nometnes programma: pieejama tiešsaistē.
Nometnes mērķis ir neformālā
un piedzīvojumiem bagātā atmosfērā saliedēt bērnus, vecākus un pat
veselas ģimenes! Nometnē paredzēta plaša programma kopīgām un
atsevišķām aktivitātēm lieliem un
maziem dalībniekiem savu talantu,
spēju izpratnei, kopības garam un
saliedētībai.
Plašākai informācijai par nometni
aicinām sazināties ar SIA “Stieress”
pārstāvjiem:
kempings.stieres@
gmail.com vai tālr. 26633454.

Par projektu “Kurzeme visiem”
Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots,
lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un
bērniem. To no 2015. līdz 2023. gadam, izmantojot Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu, īsteno Kurzemes plānošanas reģions
sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās

Mobilais mamogrāfs Dundagā

22. jūlijā Dundagā pie Veselības centra Pils
ielā 6 ieradīsies “Veselības centra 4” mobilais
mamogrāfs. Aicinām sievietes izmeklēt krūtis!
Mamogrāfs izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Pierakstīties var pa tālruni 27866655 darba
dienās no plkst. 9 līdz 17. Lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru!
Sievietēm, kas saņēmušas uzaicinājuma vēs-

tuli (tā ir derīga divus gadus pēc izsūtīšanas datuma) no Nacionālā veselības dienesta, valsts skrīninga programmā izmeklējumi ir bez maksas.
Sievietēm ar ģimenes vai ārstējošā ārsta norīkojumu, ja ārstam nav līgumattiecību ar Nacionālo
veselības dienestu, par izmeklējumiem jāmaksā
3,00 eiro. Vairāk www.mamograﬁja.lv.
Jolanta Lasmane, SIA “Veselības centrs 4”
mobilo mamogrāfu projekta koordinatore

aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes
centru “Kurzeme”.
Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv
un Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā.
Laura Homka,
projekta “Kurzeme visiem”
sabiedrisko attiecību speciāliste,
e-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv

Covid-19 sertiﬁkātu saņemšanas
kārtība Dundagas Valsts
un pašvaldības klientu
apkalpošanas centrā (KAC)
Ar 2021. gada 16. jūniju iedzīvotāji, kuri neizmanto internetu, savus
digitālos Covid-19 sertiﬁkātus var saņemt Dundagas Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības administratīvajā ēkā,
Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Pirms došanās
uz KAC, lūdzam vispirms sazināties ar klientu apkalpošanas speciālisti, zvanot pa tālruni 29181093, lai vienotos par konkrēto dienu un laiku. Obligāti
līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība)
identitātes pārbaudei, kā arī klientu apkalpošanas centrā būs jāaizpilda un
jāparaksta speciālpilnvaras veidlapa, ar kuru pilnvarosiet KAC speciālisti epakalpojumā “Sadarbspējīga COVID-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertiﬁkāta saņemšana” pieprasīt uz klienta vārda sadarbspējīgu
COVID-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertiﬁkātu, lai izsniegtu
to papīra formātā.
Papildus informējam, ka sniedzam atbalstu arī tiem klientiem, kuriem ir
autentiﬁcēšanās līdzekļi (internetbanka, IeD u.c.), bet nav iespēju izdrukāt
COVID-19 sertiﬁkātu. To var izdarīt KAC.
Dace Kurpniece, Dundagas VPVKAC klientu apkalpošana speciāliste
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Pateicības vēstule
14. jūnijā visā Latvijā
notika atceres pasākums
“Aizvestie. Neaizmirstie.
80 gadi kopš 14. jūnija
deportācijas”.
Visās Latvijas 119
pašvaldībās tika nolasīti
izsūtīto cilvēku vārdi. Arī
Dundagas Kultūras pils piedalījās šajā pasākumā un ir
saņēmusi Valsts prezidenta
pateicības vēstuli.
Paldies arī Aldim
Pinkenam, Raitim Bērziņam
un Aivaram Miškam, kas
nodrošināja pasākuma
tiešsaisti.
Smaida Šnikvalde

KAPUSVĒTKI
17. JŪLIJĀ:
v plkst. 11.00 –
Vīdales kapos,
v plkst. 12.15 –
Lateves kapos,
v plkst. 13.30 –
Kaļķu kapos,
v plkst. 14.45 –
Alakstes kapos.
14. AUGUSTĀ:
v plkst. 11.00 –
Sīkraga kapos,
v plkst. 12.30 –
Mazirbes kapos,
v plkst. 11.00 –
Jaundundagas kapos,
v plkst. 12.15 –
Pāces kapos,
v plkst. 13.30 –
Sumbru kapos,
v plkst. 14.00 –
Košraga-Pitraga kapos
v plkst. 14.45 –
Sabdagas kapos.
v plkst. 15.00 –
Dūmeles kapos.
21. AUGUSTĀ:
v plkst. 11.00 –
Kluču kapos,
v plkst. 12.30 –
Valpenes kapos,
v plkst. 14.00 –
Anstrupes kapos.
28. AUGUSTĀ:
v plkst. 11.00 –
Kolkas kapos

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums “Dundadznieks”. Adrese: Pils 5-1, Dundaga, LV-3270.
Raksti un informācija nākamajam izdevumam jāiesniedz līdz katra mēneša 2. datumam.
E-pasts zinas@dundaga.lv, tālrunis 63237515, 26388076. Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autors.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds”. Tirāža 1500 eks. Bezmaksas izdevums.
Internetā: www.dundaga.lv/avize. Nr. 5 (267). 2021. gada jūlijs.

