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Zinību diena Dundagas vidusskolā
1. septembrī arī Dundagas vidusskolā sākās 2021./2022. mācību gads, un arī mūsu skolā
Zinību diena noritēja atbilstoši
valstī noteiktajiem ierobežojumiem – atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un noteikumiem.
Lielās skolas pagalmā notika
svētku pasākums, kurā sapulcējās visa skolas saime. Pasākumu vadīja skolēnu pašpārvaldes
skolēni – Marta Alvīne Freiberga
(11. kl.) un Emīls Niks Mauriņš
(10. kl.). Pasākums sākās ar īpašo brīdi, kad 12. klases skolēni
(kl. audz. Iveta Milta), kuriem
šis ir pēdējais mācību gads Dundagas vidusskolā, ieveda skolas
pagalmā 1. klašu skolēnus, kuriem šis būs pirmais mācību gads
Dundagas vidusskolā – viņi uzsāk
skolas gaitas (1.a kl. audz. Marita Čaunāne un 1.b kl. audz. Aija
Heinsberga). Pirmajām klasēm
īpašs apsveikums un dāvanas
bija no Dundagas pagasta pārvaldes (svētkos visus sveica pārvaldes vadītājs Andris Kojro), kā
arī skolas direktore Aiga Štrausa
un direktores vietniece izglītības
jomā Inese Freimute visus sveica
Zinību dienā ar svētku uzrunu un
vēlējumiem šajā mācību gadā.
Vecāku padomes vārdā visus
svētkos apsveica Agneta Mauriņa.
Arī 9. klašu skolēniem šis ir
īpašs gads, jo viņiem sākas pamatizglītības posma noslēdzošais
mācību gads (9.a kl. audz. Sandra
Braže un 9.b kl. audz. Līva Irbe).
Savukārt 10. klasei (kl. audz. Norika Segliņa) šis mācību gads ir
īpašs ar to, ka viņi uzsāk mācības
vidusskolā – nu jau viņi ir vidusskolēni. Arī 5. klašu skolēni var
justies īpaši, jo viņi uzsāk mācības Lielajā skolā (5.a kl. audz. Evita Zoltāne un 5.b kl. audz. Sandra
Salceviča).
Svētku pasākumā ar skaistiem un izjustiem muzikālajiem
priekšnesumiem visus sveica
mūsu skolas skolēni – ar dziedā-

jumu priecēja Ance Enija Salcēviča (5.a kl.) un Alens Slava (3.b
kl.), savukārt Marta Alvīne Freiberga (11. kl.) un Roberts Ludeviks (9.a kl.) visus priecēja ar mūzikas instrumentu spēli. Paldies
Keitai Kronbergai (8.b kl.) par
muzikālo pavadījumu! Paldies arī
mūzikas pedagoģēm Sandrai Cirvelei un Dacei Šmitei!
Pēc svētku pasākuma katra klase devās uz savu kabinetu
(klases telpu), kurā notika svinīgā
klases stunda, skolēni saņēma
apsveikumus no klašu audzinātājiem. Bet 10. klasei (un tā ir skolas tradīcija) Zinību dienā svinīgā
klases stunda notika Kubalu sko-

v Dundagas vidusskolā izglītojamo skaits – 306 (1.–12. klase).
v Mācības pirmajā klasē uzsāk 30 izglītojamie.
v Kolkas pamatskolā izglītojamo skaits – 28 (2.–9. klase).

lā (ar dažādiem uzdevumiem u.c.
jaukām aktivitātēm).
Zinību dienas laikā ikviens
tika laipni aicināts (ikvienam bija
iespēja) pie skolas nofotografēties īpaši šim notikumam izveidotajā, tematiskajā fotostūrītī, kas
bija kā dāvana/svētku sveiciens
no skolēnu pašpārvaldes (paldies
viņiem par to!)
Paldies visiem, kas bija iesaistīti Zinību dienas organizēšanā, –
paldies par radīto svētku sajūtu!
Visiem bija liels prieks par atkalredzēšanos, par satikšanos!
Lai visiem veiksmīgs mācību
gads, lai tas norit klātienē, lai visiem laba veselība! Lai savstarpēja sapratne un atbalsts, lai nerimstoša zinātkāre un centība,
lai radošas domas, labi vārdi un
darbi ir ceļabiedri šajā mācību
gadā!
Latviešu valodas skolotāja
Evita Zoltāne

Iesim kopā pa zinību taku,
iesim līdzās viens otram, blakus!
Lai mums visiem izdodas,
lai mācības un darbi sokas!
Lai mums visiem labi klājas,
kur vien esam – skolā, darbos, mājās!
Un priecājamies par ikvienu
vērtīgu mirkli un dienu!
(Evita Zoltāne)
Mīļie skolēni, skolotāji un vecāki!
Mundru garu, izturību, veselību un zināšanām bagātu
2021./2022. mācību gadu.
Dundagas pagasta pārvalde
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DOMES SĒDĒ LEMTAIS
TALSU NOVADA DOMES DEPUTĀTI
26. AUGUSTA DOMES SĒDĒ LĒMA PAR
106 DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMIEM.
Administratīvie jautājumi
v Nodot Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakciju un Vides pārskata
projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
v Apstiprināt Talsu novada Sporta komisijas nolikumu.
v Ar 2021. gada 1. septembri grozīt Talsu
novada pašvaldības Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes nolikumu un svītrot
nolikuma 12.3. punktu.
v Līdz 2021. gada 30. septembrim apvienot Talsu novada bāriņtiesu ar Dundagas
pagasta bāriņtiesu, Mērsraga pagasta bāriņtiesu, Rojas novada bāriņtiesu.
v Pievienoties Memorandam par sociālā
darba attīstību pašvaldībās.
v Līdz 2021. gada 30. septembrim apvienot Talsu novada Sociālo dienestu ar Dundagas pagasta Sociālo dienestu, Mērsraga pagasta Sociālo dienestu, Rojas pagasta Sociālo
dienestu.
v Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5
“Par materiālo palīdzību audžuģimenei”; Nr.6
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni”; Nr.7 “Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai”; Nr.8 “Pabalsts
sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai”;
Nr.9 “Par veselības aprūpes pabalstu”; Nr.10
“Par pabalstu krīzes situācijā”; Nr.11 “Par sociālajiem pakalpojumiem”; Nr.12 “Par aprūpes mājās un drošības pogas pakalpojumu”;
Nr.13 “Par pabalstu aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai”; Nr.14 “Pabalsts krīzes
situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību”; Nr.15
“Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku
zaudējušiem”.
v Atbrīvot Vēsmu Gaiziņu no Lībagu sākumskolas direktores amata un izbeigt darba
tiesiskās attiecības 2021. gada 26. augustā.
v Ar lēmuma pieņemšanas brīdi atzīt
par spēku zaudējušiem: Talsu novada domes
29.10.2020. lēmumu Nr.474 “Par atbalsta
nodrošināšanu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem attālināto apmācību laikā”; Dundagas novada domes 02.04.2020. lēmumu
Nr.78 “Par atbalstu ārkārtējā situācijā”.
v Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.16 “Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”.
v Apstiprināt Talsu novada Stipendiju
piešķiršanas komisijas nolikumu. Apstiprināt
komisiju šādā sastāvā: Dainis Karols – komisijas priekšsēdētājs; komisijas locekļi: Andis
Astrātovs, Gundars Sebris, Uldis Katlaps, Evita
Veide.
v Ar 01.09.2021. mainīt līdzšinējo izglītības iestādes Rojupes pirmsskolas izglītības
iestāde “Saulespuķe” nosaukumu uz Rudes
pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe”.
Apstiprināt Rudes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” nolikumu.
v Ar 01.09.2021. mainīt līdzšinējo izglītības iestādes Rojas novada sporta skola nosaukumu uz Rojas sporta skola. Apstiprināt
Rojas sporta skolas nolikumu.
v Apstiprināt Rojas pirmsskolas izglītības
iestādes “Zelta zivtiņa” nolikumu; apstiprināt Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes
“Dārta” nolikumu; apstiprināt Dundagas
pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte”
nolikumu; apstiprināt Kolkas pamatskolas
nolikumu; apstiprināt Rojas vidusskolas noli-

kumu; apstiprināt Dundagas vidusskolas nolikumu; apstiprināt Mērsraga vidusskolas nolikumu; apstiprināt Rojas Mūzikas un mākslas
skolas nolikumu; apstiprināt Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas nolikumu; apstiprināt
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nolikumu.
v Apstiprināt Talsu novada Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikumu. Apstiprināt
komisiju šādā sastāvā: Dainis Karols – komisijas priekšsēdētājs; komisijas locekļi: Ilva Norenberga, Uldis Katlaps, Egita Murauska, Ilze
Nordena.
v Apstiprināt Talsu novada Pedagoģiski
medicīniskās komisijas nolikumu. Apstiprināt
komisiju šādā sastāvā: Vineta Ozola – komisijas priekšsēdētāja; komisijas locekļi: Asja
Kuike, Modris Grosbahs, Dace Spade, Andis
Astrātovs.
v Apstiprināt projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas un ﬁnansējuma piešķiršanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja – Aiva Dimante; komisijas locekļi:
Antra Jaunskalže, Daiga Helde, Inese Caune,
Dana Šteinberga.
v Apstiprināt Talsu novada konkursa “Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi
vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu
izglītībā” vērtēšanas komisijas nolikumu. Apstiprināt komisijas sastāvu: Dainis Karols – komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi: Inese
Caune, Līva Lediņa, Anda Bajāre, Antra Vētra.
v Apstiprināt Talsu novada Pieteikumu
nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisijas nolikumu. Apstiprināt komisijas sastāvu:
Dainis Karols – komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi: Egita Murauska, Lienīte Krūzīte, Ilze Maurere, Dana Šteinberga.
v Apstiprināt Talsu novada Dzīvokļu komisijas nolikumu. Izveidot Talsu novada Dzīvokļu komisiju deviņu cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Jolanta Ivanova; komisijas
locekļi: Ivars Maķevics, Uldis Leja, Elvis Jansons, Laila Pūkaine, Tatjana Kuzmuka, Andris
Kojro, Jana Damberga, Lelde Āboliņa.
v Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.17 “Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”; apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.18 “Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība
sniedz palīdzību kvaliﬁcētiem speciālistiem
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”.
v Apstiprināt Talsu novada domes noteikumus “Noteikumi par Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
pārvaldības kārtību”.
v Apstiprināt Talsu novada pašvaldības
centrālās administrācijas nolikumu. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas amatu kopsavilkumu un sarakstu.
v Apstiprināt Talsu novada Lēmumu pieņemšanas par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas nolikumu; apstiprināt
Talsu novada Sabiedriskās kārtības komisijas
nolikumu; apstiprināt Talsu novada Zaļumsaimniecības komisijas nolikumu; apstiprināt
Talsu novada Pasažieru pārvadājumu un ceļu
apsaimniekošanas komisijas nolikumu; apstiprināt Talsu novada Medību koordinācijas
komisijas nolikumu; apstiprināt Talsu novada
Licencēšanas komisijas nolikumu.
v Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.19 “Par Talsu novada pašvaldības līdzﬁnansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības

pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku
restaurācijai un konservācijai Talsu novadā”.
v Atbrīvot Astru Langzamu no Sociālā
dienesta (Dundagas pagasts) vadītāja amata
un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar 2021.
gada 31. augustu.
v Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.20 “Grozījumi Talsu novada domes 2013.
gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.24
“Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada
administratīvajā teritorijā””.
v Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāju Sandru Pētersoni pārstāvēt Talsu
novada pašvaldību Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienībā.
v Pilnvarot Talsu novada pašvaldības izpilddirektori Ievu Krēķi pārstāvēt pašvaldību
brīvprātīgā profesionālā asociācijā “Latvijas
Pašvaldību izpilddirektoru asociācija”.
v Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāju Sandru Pētersoni pārstāvēt Talsu
novada pašvaldību biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība” pārvaldes un lēmējinstitūcijā.
v Apstiprināt Talsu novada Vēlēšanu komisijas nolikumu.
v Apstiprināt Talsu novada Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas nolikumu.
v Izveidot Talsu novada Dzīvojamo māju
privatizācijas komisiju šādā sastāvā: komisijas
priekšsēdētāja – Inga Romaško; komisijas locekles: Evita Kalniņa, Anda Felša.
v Apstiprināt Talsu novada pašvaldības
Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas nolikumu.
v Likvidēt Komisiju materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības
dalībnieka statusa piešķiršanu. Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāju ar rīkojumu
izveidot Komisiju iesniegumu izskatīšanai par
nacionālās pretošanās kustības dalībnieka
statusa piešķiršanu.
v Likvidēt Komisiju pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai.
Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāju
ar rīkojumu izveidot Komisiju iesniegumu izskatīšanai par pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanu.
v Pilnvarot Talsu novada sporta skolas
treneri Aivaru Pekmanu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā “Latvijas Volejbola federācija”; pilnvarot Talsu novada sporta skolas treneri Robertu Akmeni pārstāvēt Talsu
novada pašvaldību biedrībā “Latvijas Kanoe
federācija”; pilnvarot Talsu novada sporta
skolas badmintona treneri Edgaru Kviesi pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā “Latvijas Badmintona federācija; pilnvarot Talsu
novada sporta skolas direktoru Kasparu Sakniņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā “Latvijas Biatlona federācija”; pilnvarot
Talsu novada sporta skolas treneri Mārci Štrobinderu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību
biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas savienība”;
pilnvarot Talsu novada sporta skolas direktoru Kasparu Sakniņu pārstāvēt Talsu novada
pašvaldību biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”; pilnvarot Talsu novada sporta
skolas treneri Renardu Brāli pārstāvēt Talsu
novada pašvaldību biedrībā “Latvijas Hokeja federācija”; pilnvarot Talsu novada sporta
skolas treneri Mārtiņu Maķevicu pārstāvēt
Talsu novada pašvaldību biedrībā “Latvijas
Florbola savienība”; pilnvarot Talsu novada sporta skolas direktoru Kasparu Sakniņu
pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā
“Latvijas Futbola federācija”; pilnvarot Talsu

novada sporta skolas treneri Mārtiņu Ziediņu
pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā
“Latvijas Basketbola savienība”.
v Izdarīt grozījumu Talsu novada domes
2021. gada 29. jūlija lēmuma Nr.34 “Par Talsu
novada vēlēšanu komisiju” 2. punktā un aizstāt skaitli un vārdu “15. augustam” ar vārdu
un skaitli “20. septembrim”.
v Izdarīt grozījumu Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr.8 “Par
Talsu novada Iepirkumu komisiju” un izteikt
1.6.apakšpunktu šādā redakcijā: Komisijas locekle – Samanta Auziņa.
v Ar 2021. gada 27. augustu atbrīvot Annemariju Lormani no Mērsraga pagasta bāriņtiesas locekļa amata pienākumiem.
v Apstiprināt saistošos noteikumos Nr.21
“Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 1.
jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Talsu novada pašvaldības nolikums””.
v Apstiprināt Kārli Volanski Talsu novada
pašvaldības iestādes pansionāta “Lauciene”
direktora amatā ar 2021. gada 1. septembri.
v Atbrīvot Kārli Volanski no Rojas pagasta Sociālā dienesta vadītāja amata ar 2021.
gada 31. augustu.
v Apstiprināt Talsu novada pašvaldības izpilddirektora 23.08.2021. rīkojumu Nr.
6-1.1/351 “Par Lībagu sākumskolas direktora
amata pienākumu izpildi vakances laikā”, ar
kuru uzdots Talsu novada pašvaldības Lībagu
sākumskolas pirmskolas izglītības metodiķei
Evijai Krūklei no 2021. gada 27. augusta līdz
vakances pastāvēšanas beigām vai nākamajam rīkojumam papildus tiešajiem amata pienākumiem pildīt noteiktos Talsu novada pašvaldības Lībagu sākumskolas direktora amata
pienākumus.
v Apstiprināt dalības maksu Rojas sporta
skolas organizētajās Kurzemes zonas atklātajās vieglatlētikas sacensībās 2021. gada 23.
un 30. septembrī. Atbrīvot Talsu novada sporta skolas un Rojas sporta skolas audzēkņus no
dalības maksas šajās sacensībās.
Kultūras un sporta attīstības jautājumi
v Atļaut Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūrvienībai “Spāres muiža” pieņemt dāvinājumā no Latvijas Nacionālās bibliotēkas – grāmatu albumu “Terra Mariana. 1186–1888”,
vienu eksemplāru, par kopējo summu 104,80
EUR ar mērķi – Spāres muižas novadpētniecības ekspozīcijas papildināšanai, apmeklētāju
plašākai iepazīstināšanai ar Latvijas vēsturi.
Izglītības jautājumi
v Pilnvarot Talsu novada Izglītības pārvaldi kā sadarbības partneri Talsu novada pašvaldības vārdā turpināt īstenot šādus Eiropas
Savienības (ES) struktūrfonda projektus Talsu
novada izglītības iestādēs: ES struktūrfondu
projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”; ES struktūrfondu projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”; ES struktūrfondu
projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
v Apstiprināt Talsu novada Izglītības pārvaldes nolikumu.
Nekustamā īpašuma jautājumi
v Noteikt Sabiles Mākslas, kultūras un
tūrisma centra telpu nomas maksas.
v Iznomāt Talsu novada pašvaldības telpu Nr. 010-5, Krišjāņa Valdemāra ielā 17A,
Talsos biedrībai “Talsu Komersantu klubs”.
(Nobeigums 3. lpp.)
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Attīstības plānošanas un projektu vadības jautājumi
v Pilnvarot Talsu novada pašvaldības
Rojas pagasta pārvaldes Attīstības nodaļas
vadītāju Agnesi Veckāgani īstenot projektus:
“Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana”, “Vai tu mīli jūru”,
“Burāšanas infrastruktūras un jahtu ostu tīkla
izveides uzlabošana Igaunijā un Latvijā”, “Rojas muzeja labiekārtošana un ciema vēsturiskā centra vizualizācija vietējā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai”,
“Centra telpu labiekārtošana radošo ideju
realizēšanai”, “Pievedceļa ar automašīnu
stāvvietām pārbūve”, “Cilvēki pie jūras”, “Ceļa
seguma pārbūve – uzlabota piekļuve piekrastes kultūras mantojumam”.
Finanšu jautājumi
v Piešķirt biedrībai “Talsu futbols” līdzﬁnansējumu projekta “Futbola infrastruktūras
uzlabošana” īstenošanai 3872,00 EUR apmērā no pašvaldības 2021. gada budžeta līdzekļiem projektu līdzﬁnansēšanai.
v Piešķirt papildu ﬁnansējumu 6041,49
EUR terases koka margu atjaunošanai īpašumā Lielajā ielā 17, Talsos.
v Piešķirt ﬁnansējumu Stendes pilsētas
pārvaldei 7160,42 EUR apmērā, ieskaitot
PVN, ceļu seguma labošanai, grants seguma
atputekļošanai Stacijas ielā, Stendē, un Dumpīšu ielā, Stendē.
v Piešķirt ﬁnansējumu Ģibuļu pagasta
pārvaldei 8360,97 EUR, tai skaitā PVN, pagrabstāva elektroinstalācijas atjaunošanas 1.
kārtas realizācijai Pastendes pamatskolā, Skolas ielā 1, Ģibuļu pagastā.
v Ieplānot Talsu novada pašvaldības 2022.
gada budžetā ﬁnansējumu investīciju projekta
“Pašvaldības ēkas Ventspils ielā 14, Sabilē, pārbūve kultūras pakalpojuma nodrošināšanai”
īstenošanai 136 644,08 EUR apmērā.
v Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
980 101,64 EUR apmērā investīciju projekta
“Pašvaldības ēkas Ventspils ielā 14, Sabilē,
pārbūve kultūras pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanai.
Renāte Freiberga
TALSU NOVADA DOMES DEPUTĀTI
31. AUGUSTA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ
LĒMA PAR 11 DARBA KĀRTĪBAS
JAUTĀJUMIEM.
Administratīvie jautājumi
v Atbrīvot Gintu Lūsi no Talsu novada
Sporta komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
v Atbrīvot Agnesi Kreicbergu no Talsu
novada Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas un komisijas locekles pienākumu pildīšanas. Izdarīt grozījumu Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr.8 “Par
Talsu novada Iepirkumu komisiju” un izteikt
1.1.apakšpunktu šādā redakcijā: “1.1. Komisijas priekšsēdētāja – Ligita Šnore”.
v Apstiprināt grozījumus Talsu 2. vidusskolas nolikumā (apstiprināts ar Talsu
novada domes 2019. gada 16. maija lēmumu Nr.351).
v Pilnvarot Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītāju dibinātāja vārdā saskaņot
Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”.
v Ar 2021. gada 1. oktobri likvidēt pašvaldības iestādi “Rojas pagasta bibliotēka”,
sadalot visas tās struktūrvienības un darbiniekus šādi: struktūrvienību “Bērnu nodaļa”
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pievienojot Talsu novada pašvaldības iestādei
“Rojas pagasta pārvalde”; struktūrvienību
“Kaltenes bibliotēka” pievienojot Talsu novada pašvaldības iestādei “Rojas pagasta pārvalde”; struktūrvienībās neiekļautos darbiniekus
iekļaujot Talsu novada pašvaldības iestādes
“Rojas pagasta pārvalde” struktūrvienībā “Rojas bibliotēka”. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības iestādes “Rojas pagasta pārvalde”
nolikumu un amatu sarakstu.
v Ar 2021. gada 1. oktobri likvidēt šādas pašvaldības iestādes: “Mērsraga pagasta pašvaldības bibliotēka”, pievienojot
to pašvaldības iestādei “Mērsraga pagasta
pārvalde” kā struktūrvienību “Mērsraga
bibliotēka”; “Mērsraga tautas nams”, pievienojot to pašvaldības iestādei “Mērsraga pagasta pārvalde” kā struktūrvienību
“Mērsraga tautas nams”; “Mērsraga informācijas centrs”, pievienojot to pašvaldības
iestādei “Mērsraga pagasta pārvalde” kā
struktūrvienību “Mērsraga informācijas
centrs”. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības iestādes “Mērsraga pagasta pārvalde”
nolikumu un amatu sarakstu.
v Ar 2021. gada 1. oktobri likvidēt šādas pašvaldības iestādes: “Saimnieciskais
dienests (Dundagas pagastā)”, pievienojot
to pašvaldības iestādei “Dundagas pagasta
pārvalde” kā struktūrvienību “Saimnieciskā daļa”; “Dundagas novada centrālā bibliotēka”, sadalot visas tās struktūrvienības
un darbiniekus starp šādām Talsu novada
pašvaldības iestādēm: struktūrvienību
“Kaļķu bibliotēka” pievienojot Talsu novada pašvaldības iestādei “Dundagas pagasta
pārvalde”; struktūrvienību “Vīdales bibliotēka” pievienojot Talsu novada pašvaldības iestādei “Dundagas pagasta pārvalde”;
struktūrvienību “Kolkas bibliotēka” pievienojot Talsu novada pašvaldības iestādei
“Kolkas pagasta pārvalde”; struktūrvienību
“Mazirbes bibliotēka” pievienojot Talsu novada pašvaldības iestādei “Kolkas pagasta
pārvalde”; struktūrvienībās neiekļautos
darbiniekus iekļaujot Talsu novada pašvaldības iestādes “Dundagas pagasta pārvalde” struktūrvienībā “Dundagas bibliotēka”.
Apstiprināt Talsu novada pašvaldības iestādes “Dundagas pagasta pārvalde” nolikumu, “Kolkas pagasta pārvalde” nolikumu
un “Dundagas pagasta pārvalde” amatu
sarakstu, “Kolkas pagasta pārvalde” amatu
sarakstu.
v Ar 2021. gada 1. oktobri reorganizēt pašvaldības iestādes “Lībagu pagasta
pārvalde” un “Strazdes pagasta pārvalde”,
apvienojot tās un uz šo reorganizējamo
iestāžu bāzes izveidot pašvaldības iestādi
“Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvienības pārvalde”. Apstiprināt Talsu novada
pašvaldības iestādes “Lībagu pagasta un
Strazdes pagasta apvienības pārvalde” nolikumu un amatu sarakstu.
v Ar 2021. gada 1. oktobri reorganizēt
pašvaldības iestādes “Stendes pilsētas pārvalde” un “Virbu pagasta pārvalde”, apvienojot tās un uz šo reorganizējamo iestāžu
bāzes izveidot pašvaldības iestādi “Stendes
pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvalde”. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības iestādes “Stendes pilsētas un Virbu
pagasta apvienības pārvalde” nolikumu un
amatu sarakstu.
v Ar 2021. gada 1. oktobri likvidēt
šādas pašvaldības iestādes: “Dzimtsarakstu nodaļa (Dundagas pagasts)”, pievienojot to pašvaldības iestādes “Talsu novada pašvaldības centrālā administrācija”

struktūrvienībai “Dzimtsarakstu nodaļa”;
“Dzimtsarakstu nodaļa (Rojas pagasts)”,
pievienojot to pašvaldības iestādes “Talsu
novada pašvaldības centrālā administrācija” struktūrvienībai “Dzimtsarakstu nodaļa”; “Mērsraga pagasta Dzimtsarakstu nodaļa”, pievienojot to pašvaldības iestādes
“Talsu novada pašvaldības centrālā administrācija” struktūrvienībai “Dzimtsarakstu
nodaļa”; “Mērsraga pagasta pašvaldības
policija”, pievienojot to pašvaldības iestādes “Talsu novada pašvaldības centrālā ad-

3

ministrācija” struktūrvienībai “Pašvaldības
policija”.
Nekustamā īpašuma jautājumi
v Nodot iznomāšanai zemes vienības daļu
nekustamā īpašumā ar nosaukumu “Dundagas
– Jaunā”, Talsos, Talsu novadā, 1 m2 platībā, rīkojot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles
sākumcenu noteikt 28,00 EUR gadā, neieskaitot PVN un nekustamā īpašuma nodokli. Nomas līguma termiņu noteikt piecus gadus.
Renāte Freiberga

Apstiprina Talsu novada pašvaldības
centrālās administrācijas struktūru

26. augustā Talsu novada domes deputāti lēma par jaunas struktūras izveidošanu
Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā. Tas bija nepieciešams, lai līdz
nākamā gada sākumam nodrošinātu pilnvērtīgu Talsu novada pašvaldības centrālās
administrācijas darbu jaunajā Talsu novadā.
Administratīvi teritoriālā reforma noteica, ka apvienotās pašvaldības uzsāka darbu
pēc pirmās domes sēdes 1. jūlijā. Tas attiecas
arī uz jauno Talsu novadu, kas tagad ietver nevis 18 teritoriālās vienības, bet gan 22, iekļaujot arī Dundagas, Kolkas, Rojas un Mērsraga
pagastus.
Ja līdz šim Talsu, Dundagas, Rojas un
Mērsraga novadā bija atsevišķas centrālās administrācijas ar dažādām struktūrām, tad tagad ir apstiprināta vienas centrālās administrācijas struktūra, kas ne vēlāk kā līdz nākamā
gada janvārim būs saistoša visam novadam.
“Veidojot jauno centrālās administrācijas
struktūru, ņēmām vērā katras nodaļas darba
speciﬁku, līdzšinējo nodaļas vadītāju sniegto
informāciju un iespējamo darba organizāciju
jaunajā novadā. Pārskatījām centrālās administrācijas darba pienākumus, izvērtējām
esošo noslodzi, lai izveidotu efektīvu centrālās administrācijas struktūru,” sacīja Talsu
novada pašvaldības izpilddirektores vietniece
Evita Veide.
Ja pirms apvienošanas Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga centrālajās administrācijās bija 221,3 amata slodzes, tad tagad jaunajā struktūrā to ir 190.
Jaunā struktūra paredz centrālās adminis-

trācijas darba organizāciju 12 nodaļās. Līdzšinējā kanceleja, izskatot darba pienākumus un
citu pašvaldību pieredzi, ir pārsaukta par Dokumentu pārvaldības nodaļu. Būtiskas izmaiņas ir skārušas līdzšinējo Nekustamā īpašuma
nodaļu. Tā turpmāk būs Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa, kas apvienos ceļu, vides,
nekustamā īpašuma speciālistus, energopārvaldnieku un nodokļu (nekustamā īpašuma
nodokļa) administratorus.
Ja līdz šim Talsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā ietilpa personāldaļa, tad tagad
izveidota atsevišķa Personāla vadības nodaļa.
Tas darīts, lai pakāpeniski visu Talsu novada
pašvaldības administrācijas, iestāžu un struktūrvienību personālvadību nodotu šīs nodaļas pārziņā.
Būtiskas izmaiņas paredzētas Pašvaldības
policijas darbā. Plānots, ka no 1. janvāra Talsu
novada Pašvaldības policija iedzīvotājiem būs
pieejama visu diennakti.
“Reorganizāciju veiksim pakāpeniski,
nodrošinot, lai līdz nākamā gada 1. janvārim centrālā administrācija strādātu jaunajā
kārtībā. Līdz septembra beigām paredzēts
aktualizēt nodaļu nolikumus un izvērtēt centrālās administrācijas darbinieku atalgojumu,
salīdzinot to ar vidējo atalgojumu nozarē valstī, lai piesaistītu kompetentus speciālistus.
Katrai nodaļai noteikts termiņš reorganizācijas veikšanai. Piemēram, jaunajai ﬁnanšu un
grāmatvedības, dokumentu pārvaldības un
personāla vadības nodaļai reorganizācija jāpaveic līdz 1. novembrim,” piebilda E. Veide.
Inita Fedko

4

DUNDADZNIEKS

2021. gada SEPTEMBRIS

Jaunajā Talsu novadā darbosies
Pakāpeniski reorganizē
pilsētu un pārvalžu modeli apvienotais Sociālais dienests un bāriņtiesa
31. augustā Talsu novada
domes ārkārtas sēdē deputāti
lēma par Dundagas, Rojas un
Mērsraga pagasta pārvaldes izveidi, Kolkas pagasta pārvaldes
jaunā nolikuma apstiprināšanu,
kā arī par Virbu, Strazdes, Lībagu un Stendes pārvalžu reorganizāciju.
Pirms administratīvi teritoriālās reformas Talsu novadā bija
16 pilsētu un pagastu pārvaldes.
Tagad pieņemts lēmums izveidot
trīs jaunas pārvaldes – Dundagas, Rojas un Mērsraga pagasta
pārvaldi –, kā arī apstiprināt jaunu Kolkas pagasta pārvaldes nolikumu.
Līdztekus šīm izmaiņām pārmaiņas skars arī Lībagu, Strazdes,
Virbu pagastu un Stendes pilsētas pārvaldi. Šīm pārvaldēm bija

noteikts viens pārvaldes vadītājs,
bet, izvērtējot teritoriju lielumu,
iedzīvotāju un iestāžu skaitu, tika
pieņemts lēmums tās reorganizēt.
Talsu novada domes deputāti
nolēma apvienot Lībagu un Strazdes pagasta pārvaldi, izveidojot
vienu iestādi: Lībagu pagasta un
Strazdes pagasta apvienības pārvaldi. Savukārt, lemjot par Stendes pilsētas un Virbu pagasta
pārvaldes reorganizāciju, tagad
izveidota Stendes pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvalde.
Līdz 31. oktobrim paredzēts
amatos apstiprināt arī jauno pārvalžu vadītājus.
Līdz gada beigām tiks pārskatīta arī pārējo pilsētu un pagastu
pārvalžu struktūra.
Inita Fedko

Talsu novada pašvaldība
pievienojas memorandam
par sociālā darba attīstību
Talsu novada pašvaldība,
apliecinot izpratni par sociālā
darba nozīmību un apņemšanos
veicināt mūsdienīgas sociālās
funkcijas izpildi pašvaldībā, 26.
augusta domes sēdē pieņēma lēmumu pievienoties Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju
apvienības un Latvijas Sociālo
darbinieku biedrības kopējam
Memorandam par sociālā darba
attīstību pašvaldībās. Talsu novada pašvaldības vārdā memorandu parakstīja domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone.
Lai stiprinātu jauno pašvaldību izpratni par sociālā darba un
sociālo pakalpojumu nozīmi, kā
arī iezīmētu sociālā darba lomu
administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju
apvienība un Latvijas Sociālo
darbinieku biedrība ir nosūtījusi
visām 40 jaunievēlētajām domēm
Memorandu par sociālā darba
attīstību pašvaldībās, aicinot tās
atbalstīt dokumentu.
Memoranda pamatā ir virzība
uz tāda atbalsta izveidi, kā centrā
ir katra sociālā dienesta klienta
vajadzības un potenciāls.
Parakstot šo memorandu,
pašvaldības deputāti apliecina
izpratni par sociālā darba un sociālās palīdzības nozīmi, apņemoties savu pilnvaru darbības laikā
realizēt memorandā izvirzītos
mērķus:
v atvēlēt Sociālajam dienestam pietiekamus administratīvos,
ﬁnanšu un cilvēkresursus, kā arī
iesaistīt Sociālo dienestu pašval-

dības attīstības un pakalpojumu
plānošanā;
v sadarbībā ar novada Sociālā dienesta vadību attīstīt sociālo
darbinieku zināšanas un prasmes, paredzēt viņu ieguldītajam
atbilstošu samaksu, rūpēties par
mūsdienīgu darba vidi Sociālajam
dienestam un telpām, kurās tiek
ievērotas gan sociālo darbinieku,
gan klientu vajadzības;
v nodrošināt savlaicīgu, pilnvērtīgu un sistēmisku pašvaldības
vadības un iesaistīto institūciju
visu līmeņu sadarbību ar Sociālo
dienestu, īpaši veselības aprūpes, izglītības, nodarbinātības un
sabiedriskās kārtības sargāšanas
jomās.
Memoranda autori uzsver, ka
veiksmīgi īstenota sociālā funkcija pašvaldībā veicina cilvēku
labklājību un sniedz iespējas
realizēt savu potenciālu, kas rezultējas veselīgās attiecībās starp
cilvēkiem un iedzīvotāju grupām,
kā arī veido ilgtspējīgu vietējo kopienu. To praktiski īstenot palīdz
Sociālais dienests ar pašvaldības
vadības politisku un administratīvu atbalstu, izpratni un ieinteresētību.
Parakstīts memorands ir zināma garantija tam, ka, plānojot novada vai pilsētas darbības
prioritātes, varas un ﬁnansējuma
sadali, tiks stiprināta pašvaldības
sociālā funkcija un tā saņems atbilstošus resursus un atbalstu gan
no domes vadības, gan citiem dienestiem, ar ko ikdienā sadarbojas
sociālie darbinieki.
Renāte Freiberga

26. augustā Talsu novada domes deputāti pieņēma lēmumus
par sociālo dienestu un bāriņtiesu apvienošanu. Tiks izveidots
jauns Talsu novada Sociālais dienests un jauna bāriņtiesa, apvienojot līdzšinējos četru novadu
sociālos dienestus un četras līdzšinējo novadu bāriņtiesas.
Jaunais Talsu novada Sociālais dienests, kas sniegs pakalpojumus jaunā novada teritorijā,
darbu sāks 1. oktobrī, līdz tam
brīdim darbu turpinās Talsu novada Sociālais dienests, Dundagas
pagasta Sociālais dienests, Mērsraga pagasta Sociālais dienests un
Rojas pagasta Sociālais dienests,
saglabājot to nosaukumus un
funkcijas atbilstoši kompetencei
un darbības teritorijai.
Izvērtējot pastāvošo sociālo

dienestu darba organizāciju, secināts, ka, apvienojot sociālos dienestus vienā iestādē, būtiski tiks
uzlabota darbības efektivitāte,
īstenota solidāra darba apjoma
pārvaldīšana. Tāpat plānots ieviest vienotus darbības principus
visā novada teritorijā un vienotu
pakalpojumu pieejamību.
Apvienojot esošos sociālos
dienestus un izveidojot vienu,
tiks nodrošināta personāla un ﬁnanšu resursu koncentrācija un
efektīvāka resursu (cilvēkresursi,
tehniskie resursi un aprīkojums)
izmantošana sociālās palīdzības
īstenošanai un pilnveidošanai, tādējādi īstenojot labas pārvaldības
principu, sociālā palīdzība būs ērti
pieejama ikvienam Talsu novada
iedzīvotājam neatkarīgi no viņa
dzīvesvietas, kā arī būs iespējams

vienveidīgi attīstīt sociālo palīdzību un pakalpojumu pieejamību
visā novadā, ievērojot mūsdienu
sabiedrības vajadzības.
Savukārt bāriņtiesas apvienošana paredzēta līdz 30. septembrim. Administratīvi teritoriālās
reformas rezultātā Talsu novadā
darbojas četras bāriņtiesas – Talsu novada bāriņtiesa, Dundagas
pagasta bāriņtiesa, Mērsraga pagasta bāriņtiesa un Rojas pagasta
bāriņtiesa. Apvienojot bāriņtiesas vienā, būtiski tiks uzlabota
tās darbības efektivitāte, īstenota solidāra darba apjoma pārvaldīšana, ieviesti vienoti darbības
principi un vienota pakalpojumu
un palīdzības pieejamība visā
Talsu novada administratīvajā teritorijā.
Renāte Freiberga

Pagarināts pieteikšanās termiņš
darbam vēlēšanu komisijā
Pamatojoties uz Talsu novada domes
29.07.2021. lēmumu Nr.34 “Par Talsu novada
vēlēšanu komisiju”, nolemts, ka Talsu novada
vēlēšanu komisija izveidojama septiņu cilvēku sastāvā. 27. augustā dome pagarināja kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz
20. septembrim, jo iepriekš netika saņemts
pietiekams kandidātu pieteikumu skaits.
Pieteikumus var iesniegt:
v elektroniski (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz pasts@talsi.lv;
v nosūtot pa pastu Talsu novada pašvaldības administrācijai Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu
nov., LV-3201;
v klātienē, nogādājot kādā no Talsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietām
(Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā
7, Talsos, vai Talsu novada pašvaldības pilsētu,
pagastu pārvaldēs).
Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt
tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus
Talsu novada vēlēšanu komisijā ir reģistrēto
politisko partiju vai to apvienību centrālajām
pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām,
kā arī katram Talsu novada pašvaldības domes
deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgajiem
Latvijas pilsoņiem. Vēlēšanu komisijas locekļi
nedrīkst būt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai
Talsu novada pašvaldības deputāti. Vēlēšanu ko-

misijas locekļi nedrīkst būt deputātu kandidāti.
Vēlēšanu komisiju izveidošanu un darbību nosaka “Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likums”.
Piesakot Talsu novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātus, pieteikumā jānorāda vēlēšanu
komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un
profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.
Pieteikums ietver katra kandidāta rakstveida
paziņojumu, ka viņš piekrīt savas kandidatūras
pieteikšanai un savu personas datu apstrādei,
kas veicama saskaņā ar “Pašvaldības vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma”
prasībām. Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa,
pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā
partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās
pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas
lēmuma. Ja pieteikumu iesniedz elektroniski,
tad tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu gan no kandidāta, gan tā pieteicēju
puses.
Pašvaldība informē, ka kandidātam ir iespēja
arī pretendēt vienlaikus gan uz komisijas locekļa, gan komisijas priekšsēdētāja amatu, par to
izdarot attiecīgu atzīmi pieteikuma veidlapā.
Plānots jauno komisiju apstiprināt septembra domes sēdē.

Pieteikuma veidlapa pieejama:
https://talsunovads.lv/zinas/novada/pagarinats-pieteiksanas-termins-darbam-talsu-novadavelesanu-ko1misija,
/https://www.dundaga.lv/lv/dundaga/aktualitates/pagarinats-pieteiksanas-termins-darbamvelesanu-komisija/
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Ievēlē jaunu Kultūras, sporta un
tūrisma komitejas priekšsēdētājas
vietnieci un Finanšu komitejas
priekšsēdētājas vietnieku
Pirmajā Kultūras, sporta un
tūrisma komitejas sēdē par tās
priekšsēdētāju tika ievēlēta Ilva
Norenberga, bet par vietnieci –
Sandra Pētersone. 11. augustā
komitejas priekšsēdētājas vietnieces amatā ievēlēta Ieva Brūna. Savukārt par ﬁnanšu komitejas priekšsēdētājas – Sandras
Pētersones – vietnieku apstiprināts Māris Rozenbergs.
I. Brūnu Kultūras, sporta un
tūrisma komitejas priekšsēdētājas vietnieces amatam izvirzīja I.
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Norenberga, uzsverot I. Brūnas
pieredzi un zināšanas kultūras
jomā.
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone atbalstīja I.
Brūnas apstiprināšanu šajā amatā, paužot pārliecību par viņas
profesionalitāti šajā jomā.
Savukārt 18. augustā Finanšu komitejas sēdē par komitejas
priekšsēdētājas Sandras Pētersones vietnieku tika ievēlēts Māris
Rozenbergs.
Inita Fedko

Sumināsim labākos!

Kā ik rudeni, tuvojoties Latvijas valsts proklamēšanas gadadienas svinībām, aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem, novērtējot mūsu līdzcilvēku paveikto, kuru darbīgums pagasta iedzīvotāju labā ir īpaši atzīstams, izvirzīsim un pieteiksim pretendentus
Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem!
Pretendentus Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem “Talsu novada Izcilības balva”, “Talsu novada Atzinības balva” un
“Talsu novada Goda balva” piešķiršanai var izvirzīt Talsu novada
pašvaldības amatpersonas, Talsu novada pašvaldības iestādes,
Talsu novadā reģistrētās juridiskās personas, personas, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Talsu novadā vai kurām Talsu novadā pieder nekustamais īpašums, ﬁziskas personas, kuras Talsu novada
teritorijā veic uzņēmējdarbību vai strādā algotu darbu, un Talsu
novada iedzīvotāju grupas.
Apbalvojums “Talsu novada Izcilības balva”.
Apbalvojumu piešķir par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē.
Apbalvojums “Talsu novada Atzinības balva”.
Apbalvojumu piešķir par būtiskiem nopelniem Talsu novada
attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras,
sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā vai citās novadam nozīmīgās jomās.
Apbalvojums “Talsu novada Goda balva”.
Apbalvojumu piešķir par augsti profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīva tēla veidošanā vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.
Par iesniegumiem:
Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu “Talsu
novada Izcilības balva” un “Talsu novada Atzinības balva” piešķiršanai ir adresējami Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai.
Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojuma “Talsu
novada Goda balva” piešķiršanai ir adresējami attiecīgās Talsu
novada pašvaldības pilsētas un pagasta pārvaldes Apbalvojumu
komisijai.
Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balva”, “Talsu novada Atzinības balva” un “Talsu novada Goda balva” piešķiršanai Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos svinīgajos pasākumos, kas tiek organizēti Talsu novada
pilsētās un pagastos, ir iesniedzami līdz 1. oktobrim personīgi Talsu
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā
7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, vai jebkurā no Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēm, vai nosūtāmi pa pastu.
Plašāka informācija par apbalvojumiem, par kārtību, kādā
notiek izvirzīto pretendentu izvērtēšana un lēmumu pieņemšana par apbalvojumu piešķiršanu, kā arī – par to, kāda informācija ir norādāma iesniegumos par pretendentu izvirzīšanu
apbalvojumu piešķiršanai, ir pieejama nolikumā “Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”
(pieejams: www.talsunovads.lv).

Noslēgusies projekta “Gaisma Dundagas luterāņu baznīcā”
īstenošana – veikta baznīcas iekšējo elektrotīklu atjaunošana un
gaismekļu nomaiņa.
Dundagas luterāņu baznīca ir
viena no lielākajām lauku mūra
baznīcām Ziemeļkurzemē, valsts
nozīmes kultūras piemineklis.
Jau 2014. gadā, veicot elektrosistēmas apsekošanu, konstatētas
neatbilstības standartiem un drošības normām. 2015. gadā Valsts
kultūras pieminekļu inspekcijas
glābšanas programmas ietvaros
baznīcas ārpusē un torņa telpā
tika nomainīts elektroapgādes
ievada kabelis un izbūvēts zemējuma kontūrs zibens aizsardzībai.
Šajā projektā sperts nākamais
solis, atjaunojot ēkas iekšējos
elektrotīklus, nomainot jau sen
nolietojušos gaismekļus un ieviešot arī jaunus. Būtiski uzlabota
elektrosistēmu drošība un energoefektivitāte.
Jaunie gaismekļi pielāgoti interjera speciﬁkai – vēlīnā baroka
stilam. Vecās lampas torņa telpā
un sakristejā nomainītas ar vienpakāpju lustrām, zem balkona un
aiz altāra uzstādīti lukturi, bet zāles sienu gaismekļi nomainīti uz
trīsžuburu “svečturiem”. Jaunie
apgaismojuma ķermeņi ražoti Polijā, kompānijā “Aladyn”. Tie izgatavoti no misiņa un pret nosūbēšanu pārklāti ar īpašu akrila laku.
Mūsdienu prasībām atbilstošs
apgaismojums tapis arī ērģelēm,

otrā stāva torņa telpā, kriptā, uz
balkona un altārim. Kopā ar altārgleznu izgaismota visa altāra
retabla centrālā daļa.
Darbus veica SIA “Metera”
Tālivalda Ziņģa vadībā. Pateicoties
“Meteras” iniciatīvai, tagad izgaismots arī restaurētais kruciﬁkss,
kas ir senāks par šo mūra baznīcu.
Projekts īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības pasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” ietvaros.
Noslēgumā šā gada 31. augustā ikviens interesents baznīcā
varēja iepazīties ar projekta iegu-

vumiem, tai skaitā nokāpt kriptā,
kur atrodas viszemāk esošais no
jaunajiem gaismekļiem. Tāpat bija
iespējams paņemt līdzi citātu no
Bībeles saistībā ar gaismu.
Arī abu lielo lustru restaurācija pie SIA “Zeltkaļi” meistariem
Jāņa Mikāna vadībā tuvojas noslēgumam. Kroņlukturu atjaunošana notiek ārpus Leader projekta
– par draudzes un Minsteres vācu
– latviešu draugu biedrības ziedojumu līdzekļiem.
Nākotnē savu kārtu uz apgaismošanas darbiem vēl gaida
torņa augstākie stāvi un baznīcas
dārzs.
Dundagas ev.lut.draudzes
projektu koordinatore
Alanda Pūliņa

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS
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“Raibais piedzīvojums vasarā”
Dundagas bērnu dienas
centrs “Mājas”, piedaloties
valsts budžeta ﬁnansētās programmas “Atbalsts skolēnu un
jauniešu nometņu organizēšanai” konkursā, ko izsludināja
Talsu novada pašvaldība, guva
iespēju īstenot divus projektus
ar nosaukumu “Raibais piedzīvojums vasarā”.
Tās bija divas dienas nometnes, kurās bija paredzēts
piedalīties četrdesmit bijušajā
Dundagas novadā deklarētajiem
bērniem, katrā nometnē pa divdesmit. Pirmā nometne ilga no
9. līdz 13. augustam, un tiešām
tajā piedalījās divdesmit bērni.
Otrā nometne notika no 16. līdz
20. augustam. Diemžēl pēdējā
brīdī trīs no dalībniekiem nevarēja piedalīties, tiesa, attaisnojošu
iemeslu dēļ.
Katra nometnes diena sākās plkst. 9.00 un beidzās
plkst. 15.00. Dalībnieki nometnēm tika izvēlēti sadarbībā ar
Dundagas pagasta Sociālo dienestu. Tie bija bērni vecumā no 7
līdz 15 gadiem atbilstoši projekta
pieteikumā norādītajiem kritērijiem.
Projektu mērķis – bērnu kvalitatīva brīvā laika pavadīšana,
attīstot viņu sociālās un ﬁziskās
prasmes, radošās spējas un paplašinot redzesloku par sevi un
apkārtni. Tas arī tika sasniegts.
Kopā būšana, komunikācija un
sadarbība bija šīs nometnes mugurkauls. Katrā nometnē dalībnieki skolotājas Sandras Dadzes
vadībā darināja savu karogu.
Atšķīrās gan katras nometnes
dalībnieki, gan viņu veidotie karogi, taču prieks darināt tos bija
visiem.
Bērni interesantā veidā apguva gan dabas zinības, gan Dundagas vēsturi, gan nedaudz atsvaidzināja angļu valodas zināšanas.
Tāpat viņus priecēja sporta aktivitātes un sadarbības spēles, kā
arī rīta un noslēguma apļi, kur
bērni vairāk mācījās iepazīt savas
izjūtas, tās nosaukt un par tām
pastāstīt citiem. Nometnes dalībnieki aptaujas anketā atzina, ka
patikušas visas nodarbības.
Vairākiem īsts atklājums bija
Dundagas luterāņu baznīca un
pils. Nometnes dalībniekiem patika arī kolekcija “Vecmuižā” un
tur spontāni sarīkotā diskotēka
ar “saldajām” 80. gadu dziesmām. Bērni anketā rakstīja, ka
iemācījušies barot vistas un kaziņas, daudz uzzinājuši par ekosistēmu un to, ka Dundagas parkā
ir tik daudz augu un dzīvnieku.
Pats pārsteidzošākais – Dundaga
ir sikspārņu galvaspilsēta! Tāpat
anketas atklāja, ka bērniem gar-

Neliela daļa no 2. nometnes dalībniekiem Kolkasragā.
Interesantā dabas spēle.

Vārda zīmīšu gatavošana 2. nometnē.
šojuši visi ēdieni nometnē.
Aizkustinoši bija lasīt anketās
šādus apgalvojumus: iemācījos
labāk uzvesties, būt laipns pret
citiem, palīdzēt viņiem; iemācījos, ka jābūt draudzīgam pret

visiem; iemācījos draudzēties;
jutos laimīga, iemācījos spēlēties
ar jauniem draugiem; iemācījos
būt laimīgs, ieguvu jaunus draugus.
Neapšaubāms nometņu ie-

FOTO NO DUNDAGAS BĒRNU DIENAS CENTRA ALBUMA

guvums ir bijis arī tas, ka bērniem tika celta pašapziņa un
viņi ieguva pārliecību par savām
spējām.
Īstenotās aktivitātes pirmajā
nometnē bija šādas: īsas ekskursijas pa Dundagu – Dundagas
luterāņu baznīca un pils –, radošās mākslas un angļu valodas
darbnīcas, sporta aktivitātes, dažādas spēles – dabas spēles, spēles sociālo prasmju attīstīšanai,
orientēšanās spēles, dabas trase,
gatavošanās pārgājienam un pārgājiens uz zemnieku saimniecību
“Kļaviņas”, noslēguma pasākums
pie jūras, rīta un noslēguma apļi.
Tieši tādas pašas nodarbes bija
paredzētas arī otrajā nometnē,
bet laika apstākļi ieviesa savas
korekcijas – tik bieži un stipri lija,
ka pārgājiena vietā nācās izvēlēties ekskursiju ar autobusu uz
“Vecmuižu”, seno lietu muzeju. Tāpat nedaudz mainījās noslēguma dienas plāns, jo ūdens
jūrā bija tik vēss, ka nevienu tas
nevilināja, tāpēc iznāca neliela
ekskursija uz Ēvažu stāvkrastu un
Kolkasragu, kā arī pa zemnieku
saimniecību “Pūpoli”.
Nu ir pienākusi kārta pateikt
paldies visiem, bez kuru palīdzības nometnes nebūtu varējušas
notikt. Vispirms tā ir Izglītības un
zinātnes ministrija, kas sagatavoja informatīvo ziņojumu “Par

psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” un Ministru kabinets, kas, pamatojoties
uz iesniegto ziņojumu, piešķīra
līdzekļus, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras
nometņu organizēšanai Covid-19
pandēmijas laikā. Paldies Valsts
izglītības satura centram un Talsu
novada pašvaldībai, kas īstenoja
programmu “Atbalsts skolēnu un
jauniešu nometņu organizēšanai”!
Informācija par šo valsts
budžeta ﬁnansēto programmu
mūsu biedrībā nonāca, pateicoties Dundagas pagasta pārvaldes
darbiniecēm Dacei Kurpniecei
un Ingai Rallei. Pirmo “jā” nometnēm uzreiz sacīja Sarmīte
Zumberga, kļūdama par abu nometņu vadītāju. Lieliska sadarbība mums izveidojās ar Dundagas
pagasta Sociālā dienesta darbinieci Diānu Teibi. Kopā ar viņu arī
tika izraudzīti bērni, kuriem tās
būtu visvairāk vajadzīgas. Paldies
jums katrai par savu artavu, lai
nometnes būtu!
Milzīgs paldies pienākas radošajai un atbildīgajai skolotāju
komandai: Sandrai Dadzei, Jolantai Ģērmanei, Gundegai Lapiņai
un Zandai Zvinģelei. Liels paldies
Dzintrai Jānbergai par darbu!
(Nobeigums 7. lpp.)

DUNDADZNIEKS
(Sākums 6. lpp.)
Gribu pateikties arī Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājam Uldim Katlapam un izglītības
darba speciālistei Lienītei Krūzītei par labu sadarbību. Bez Ulda
Katlapa iedrošinājuma varbūt
pirmās nometnes nemaz nebūtu.
Laikā, kad nometnes tika organizētas, lielu darbu, gatavojot
dažādus uzskates materiālus, ieguldīja skolnieces: Marija Hanna
Kristiņa, Annija un Paula Rozefeldes. Paldies viņām! Pateicība arī
Jolantai Anzenavai un viņas bērniem, kas kopā bija sagatavojuši
interesantu dabas trasīti!
Paldies ģimenes ārstei Guntai Skujiņai par gatavību palīdzēt
nepieciešamības gadījumā! Paldies Dievam, nometnē nopietnu
traumu nebija un Covid-19 arī tur
nevienu neskāra.
Pateicība Dundagas pagasta
pārvaldes vadītāja pienākumu
izpildītājam Andrim Kojro par
atbalstu! Paldies šoferītim Edgaram Kārklevalkam!
Paldies Dundagas vidusskolas
direktorei Aigai Štrausei par atļauju izmantot arī dažas “Mazās
skolas” telpas!
Pateicība lieliskajām gidēm
Rutai Bērziņai un Alvīnei Martai
Freibergai pilī un Alandai Pūliņai
baznīcā!
Paldies z/s “Kļaviņas” viesmīlīgajiem saimniekiem Mārai un
Ivaram Šleineriem, atraktīvajam
“Vecmuižas” kolekcijas krājējam
un glabātājam Gunāram Laicānam un z/s “Pūpoli” jaukajiem
saimniekiem Dacei un Edgaram

2021. gada SEPTEMBRIS
Kārklevalkiem par uzņemšanu!
Tāpat paldies Kurzemes reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra dabas izglītības
speciālistei Baibai Rallei par saistošajām dabas spēlēm! Pateicība
Madaram Burnevicam, kas ar
savu stāstījumu un rādītajām fotogrāﬁjām un videoﬁlmām par
saviem ceļojumiem aizrāva gan
bērnus, gan skolotājus!
Par iespēju iegādāties nometnēm vajadzīgās lietas tepat,
Dundagā, paldies IK “Foto jums”,
SIA “Dundagas ABC”, SIA “Gabriēla” un SIA “Latvijas aptieka”!
Par glītajiem piekariņiem mājas
formā, kas nometņu laikā pārtapa par vārdu zīmēm bērniem,
pateicība SIA “B basic”!
Paldies visiem uzrunātajiem
vecākiem par atsaucību un atbildīgumu, savukārt bērniem – par
piedalīšanos un darbošanos no
sirds! Ļoti vēlētos teikt – uz tikšanos nometnēs nākamajā vasarā
–, bet, lai tās kvalitatīvi sarīkotu,
vajadzīgs ﬁnansējums. Pagaidām
tādu iespēju nesaskatu. Atliek
tikai cerēt, ka līdz nākamajai vasarai varētu kāds interesants piedāvājums parādīties.
No 1. septembra bērnu dienas centrs “Mājas” ir atvērts
1.–4. klašu bērniem, kas gaida
savus vecākus vai satiksmes autobusu. Diemžēl epidemioloģiskā
stāvokļa dēļ pārējiem šīs grupas
bērniem pagaidām darbošanās
centriņā ir liegta.
Biedrības “Bērnu dienas
centrs “Mājas”” vadītāja
Diāna Siliņa
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Jaunais mācību gads pirmsskolas
izglītības iestādē “Kurzemīte”

Pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” vadītāja Rudīte
Baļķīte pastāstīja, ka 1. septembrī iestādi uzsāka apmeklēt 137
bērni.
Jaunajā mācību gadā skaisti
sapostās telpās durvis plaši vēra
astoņas grupiņas, no kurām trīs –
5 un 6 gadu vecuma bērniem, savukārt piecās grupiņās aktīvi darbosies bērni vecumā no 1,5 līdz
4 gadiem. 59 bērni šogad uzsāk

pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Priecē, ka deviņiem
bērniņiem, kuri mācību gada laikā
sasniegs 1,5 gadu vecumu, tiks
nodrošināta vieta, lai pievienotos
iestādes kuplajai saimei.
Rūpējoties par iestādes pakalpojumu kvalitāti visās jomās, tai
skaitā arī veselības un ﬁziskās aktivitātes mācību jomā, bijusī Dundagas novada dome 2020. gada
26. novembrī pieņēma lēmumu

izveidot PII “Kurzemīte” jaunu
amata vienību – pirmsskolas izglītības sporta skolotājs un, kā
saka iestādes vadītāja: “Beidzot ir
īstenojies sen lolotais sapnis par
sporta skolotāju mūsu bērniem.
Ar 1. septembri darbu uzsāk sporta skolotāja Diāna Šņepste.”
Lai veiksmīgs un veselīgs jaunais mācību gads visam PII “Kurzemīte” kolektīvam!
Linda Pavlovska-Dišlere

Dundagas vidusskolas 2020./2021. mācību
gada absolventi turpina mācīties!
2020./2021. mācību gadā vidusskolu absolvēja piecpadsmit
jaunieši.
Trīspadsmit no viņiem turpinās studijas dažādu nozaru studiju programmās, starp kurām ir
autotransports, mežsaimniecība,
medicīna, programmēšana, arhi-

tektūra, pedagoģija, svešvalodas,
biznesa vadība un skaistumkopšana. Mūsu jaunieši turpinās izglītošanos Rīgas Stradiņa universitātē,
Ventspils Augstskolā, Daugavpils
Universitātē, Rīgas Tehniskajā
universitātē, Latvijas Universitātē,
Ekonomikas un kultūras augstsko-

lā, Rīgas Medicīnas koledžā, Ogres
tehnikumā un Rīgas Tehniskajā
koledžā.
Varam būt pārliecināti, ka pēc
sekmīgām studijām Latvijas sabiedrībā iekļausies vairāki jaunie
profesionāļi no Dundagas.
Dinārs Neifelds

Pieejams jauns bezmaksas
psihoemocionālā atbalsta tālrunis

Evita kopā ar kaziņām z/s “Kļavnieki”.

Šajā vasarā darbu uzsācis
bezmaksas psihoemocionālā atbalsta tālrunis 116123, kas aizvieto kopš 1997. gada eksistējošā
krīzes tālruņa numura 67222922
darbību. Tālrunis atvērts ar biedrības “Skalbes” un Veselības ministrijas atbalstu.
Tālrunis 116123 ir pilnībā
bezmaksas un darbojas visu diennakti, turklāt atbalstu iespējams
saņemt ne vien latviešu, bet arī
krievu un angļu valodā.
Uz tālruni aicināts zvanīt ikviens iedzīvotājs, kurš nonācis

grūtā situācijā vai sastapies ar
emocionāliem pārdzīvojumiem.
Dažkārt cilvēki mēdz domāt, ka
viņu problēmas nav tik nozīmīgas
un viņi ar savu zvanu tikai traucē,
taču tā nav. Jebkura problēma vai
pārdzīvojums, kas nedod mieru
un negatīvi ietekmē cilvēka emocionālo stāvokli, ir pietiekams iemesls, lai vērstos pēc palīdzības.
Krīzes tālrunis nav domāts tikai
dziļām krīzēm. Tās var būt arī ikdienas problēmas, piemēram,
problēmas darbā vai ģimenē, par
kurām gribas ar kādu izrunāties.

Tālrunis 116123 ir paredzēts
psihoemocionālā atbalsta sniegšanai pieaugušajiem. Ja krīzes
situācijā nonācis bērns vai pusaudzis, ir jāzvana uz bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111,
savukārt noziegumos cietušajiem
ir pieejams īpaši šim nolūkam paredzētais tālrunis 116006.
Papildus informējam, ka
116123 veic pierakstu uz attālinātām sertiﬁcēta psihologa konsultācijām.
Biedrības “Skalbes” valdes
priekšsēdētājs Raivo Vilcāns
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Dundadznieka mersedess

FOTO AUTORS – IEVA PUĶE

Sācies jauno rakstnieku
romānu konkursa balsojums

Maija Bumbiere.
FOTO AUTORS – KRISTĪNE GICEVSKA

Atbalstīsim Dundagas meiteni – MAIJU BUMBIERI ar viņas
jauno romānu “Dzirkstelīte”!
Sākusies manuskriptu vērtēšana lasīšanas veicināšanas
projekta “Bibliotēka” izsludinātajā jauno rakstnieku konkursā.
Balsojums norisinās sabiedrisko
mediju portālā LSM.lv no 6. septembra līdz 19. septembra pulksten 23.59.
https://www.lsm.lv/raksts/
kultura/literatura/kuru-manuskriptu-velies-redzet-gramatnicas-sacies-jauno-rakstniekuromanu-konkursa-balsojums.
a419427/
Sarakstā atrodiet foto ar smai-

došo Maiju – uzraksts “Dzirkstelīte” Bumbiere, spiediet uz “Izvēlēties”, un dalībnieku saraksta
beigās jāspiež poga “Balsot”.
Izlasīt romāna pirmās lapaspuses var šeit
https://www.manabiblioteka.lv/
bumbiere-dzirkstelite/.
Skolas laikā Maija bija dūšīga
grāmatu lasītāja mūsu bibliotēkā.
Nu pienācis brīdis, kad varam viņu
atbalstīt jaunā dzīves pavērsienā.
Lai izdodas! Mēs turam īkšķus par
Tevi, Maija, un, protams, balsojam!
Dundagas bibliotēkas
vadītāja
Ruta Emerberga

Dundadzniekam Jānim Zadiņam ir bijusi iespēja doties pieredzes apmaiņā uz Franciju pie
Šarolē šķirnes (gaļas liellopi)
audzētājiem.
Daloties atmiņās no šī brauciena: “Redzēju, kā viņi lepojas:
tā ir viņu pašu šķirne! Mums ir
pats labākais vīns, siers, gaļa. Šarolē ir mūsu mersedess!” Šī pieredze ir bijis tiešs pamudinājums
mūsu puses lauksaimniekam aizdomāties par to, kas ir Latvijas
lauksaimnieku unikālā vērtība, ar
kuru mēs varam lepoties?
Jānim atbilde nebija jāmeklē
ilgi, jo, viņaprāt, nepārprotami
tās ir Latvijas brūnās govis, kuras
ir selekcionētas tieši Latvijā 19.
gs. beigās un 20. gs. sākumā.
Žurnālā “Ir” Nr.30 (29.07.2021.–
04.08.2021.) publicēts žurnā-

listes Ievas Puķes raksts “Dundadznieka
mersedess”
par
mūsu puses cilvēku Jāni Zadiņu.
Žurnāla redakcija pēc Dundagas bibliotēkas lūguma ir darījusi rakstu pieejamu brīvai
lasīšanai savā interneta vietnē
https://ir.lv/2021/07/28/dundadznieka-mersedess/.
Dundagas bibliotēka aicina
lasīt un lepoties ar mūsu cilvēkiem un viņu darbiem! Tagad,
baudot Dundagas pienotavas
produkciju, vēl vairāk lepoties
un saprast, ka šī produkcija gatavota arī no piena, ko dod Latvijai
unikālā govju šķirne, kuras ganāmpulks ir Jāņa Zadiņa aprūpē
tepat Dundagas pusē.
Lasīja un iepazina Dundagas
bibliotēkas vadītāja
Ruta Emerberga

Covid-19 sertiﬁkātu
saņemšana Dundagas klientu
apkalpošanas centrā
Ar 16. jūniju Nacionālais veselības dienests piešķīra Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) speciālistiem
tiesības pēc klientu lūguma izsniegt ES digitālos Covid-19 sertiﬁkātus.
Dundagas VPVKAC no 16. jūnija līdz 5. septembrim sniedzis pakalpojumu 259 personām Covid-19 sertiﬁkātu iegūšanai, no tiem:
219 sertiﬁkātus, kad apmeklētājs pilnvaroja klientu apkalpošanas centra darbinieku;
40 konsultācijas, kad klients pats izmantoja savus autentiﬁkācijas līdzekļus (internetbanku, eID karti), bet klientu apkalpošanas
centrs nodrošināja sertiﬁkāta izdrukāšanu uz papīra.
Informācijas avots: www.pakalpojumucentrs.lv, sadaļa “Atskaites”
Sagatavoja Dundagas VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste
Dace Kurpniece

Mobilais mamogrāfs Dundagā
Pierakstīties var pa tālruni 27866655 darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 17.00. Lūgums iepriekš sagatavot personas kodu
un tālruņa numuru!
Sievietēm, kas saņēmušas
uzaicinājuma vēstuli (tā ir derīga
2 gadus kopš iesūtīšanas 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.
Vairāk www.mamografija.lv.
30. septembrī Dundagā pie
Veselības centra Pils ielā 6 ieradīsies “Veselības centra 4” mobilais mamogrāfs.

Aicinām sievietes izmeklēt
krūtis!
Mamogrāfs izbrauc tikai pēc
iepriekšēja pieraksta.

SIA “Veselības centrs 4”
mobilo mamogrāfu
projekta koordinatore
Jolanta Lasmane

Dzimtsarakstu nodaļa informē
v Dundagas pagastā augustā piedzimuši četri bērniņi. Meitenei dots skaists vārds Made, bet zēniem Olivers, Mārcis un Raitis.
Apsveicam ģimenes ar bērna dzimšanu!
v Dundagas pils ceremoniju zālē svinīgā ceremonijā laulību noslēdza pieci pāri.
Sveicam jaunās ģimenes un novēlam jaunlaulātajiem pāriem nosvinēt zelta kāzas 2071. gadā!
v Augustā mūžībā pavadītas piecas personas:
Dzintars Lepers (dzim. 1953. gadā),
Valentīna Zunde (dzim. 1945. gadā),
Edgars Fabriciuss (dzim. 1957. gadā),
Maiga Sūniņa (dzim. 1946. gadā),
Imants Andžāns (dzim. 1947 gadā).
Izsakām līdzjūtību sērojošajiem tuviniekiem.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Daiga Muceniece
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Aktīvās Dundagas seniores
sporta un veselības dienā!
18. augustā Talsu novada
Laucienes pagasta Pļavu sporta
un atpūtas bāzē tika aizvadīts
sportisks pasākums “Sporta un
veselības diena senioriem”.
Laucienes Sporta centrs sadarbībā ar Talsu novada Dienas
centru, Talsu novada Kultūras
un sporta attīstības nodaļu un
biedrību “SK Lauciene” organizēja veselīgu, aktīvu un sportisku pasākumu senioriem, uz
kuru ieradās arī Dundagas seniores.
Lai gan laika apstākļi sportošanai nebija tie piemērotākie,
tomēr uz pasākumu bija ieradušās desmit komandas.
Dalībnieki piedalījās sešās
disciplīnās un veiklības stafetē,
kā arī noskaidroja sportiskāko
un veiksmīgāko komandu kopvērtējumā.
60 dalībnieču konkurencē
– 1. vieta Sarmītei Dinsbergai
šautriņu mešanā un 2. vieta frīsbija metienos mērķī, savukārt

3. vieta – Gundegai Lapiņai pudeļu metienos riepās.

Sveicam mūsu meitenes!
Gundega Lapiņa

Ja apgūsti medicīnu un pedagoģiju,
tad piesakies stipendijai!
Jau vairākus gadus Talsu novada pašvaldība nodrošina studenta un ārstniecības speciālista stipendijas piešķiršanu. Tas
ir gan finansiāls atbalsts jaunajiem speciālistiem, gan veids,
kā viņus piesaistīt darbam Talsu
novadā. Arī šajā gadā iespējams pieteikties šim atbalstam
līdz 20. septembrim.
Sadarbojoties ar SIA “Ziemeļkurzemes Reģionālā slimnīca”, ir noteikts atbalstāmo
ārstniecības specialitāšu klāsts:
anesteziologs reanimatologs; ķirurgs; neirologs; pediatrs; rehabilitologs; endokrinologs; traumatologs; radiologs diagnosts;
ginekologs, dzemdību speciālists; nefrologs; fizioterapeits;
internists; neatliekamās medicīnas ārsts; ģimenes ārsts; ambulatorā dienesta ārsta palīgs.
Savukārt studenta stipendijas
piešķiršanā prioritāte būs jaunie
speciālisti, kuri apgūst ķīmiju,
ﬁziku un inženierzinības, matemātiku, dizainu un tehnoloģiju,
svešvalodu (angļu, krievu), bioloģiju, sportu, veselības mācību,
mūziku, datoriku, informātiku un
programmēšanu, latviešu valodu, sociālās zinības, vēsturi, ģeogrāﬁju un psiholoģiju.
Ja vēlies pretendēt uz stipendiju un pēc studiju beigšanas
savas iemaņas pielietot Talsu

novadā, tad līdz 20. septembrim
pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, izziņa no augstskolas par
studiju faktu un sadarbības līgums ar iestādi, kur pretendents
apņemas strādāt turpmākos piecus gadus.
Talsu novada domes saistošie noteikumi “Par Talsu novada
pašvaldības stipendiju piešķiršanu” paredz divu pašvaldības
stipendiju piešķiršanu: studenta
stipendija – tiek piešķirta Talsu
novadā deklarētam studentam
Latvijas valsts akreditētas bakalaura studiju programmas
vai profesionālās augstākās
izglītības programmas iegūšanai; ārstniecības speciālista
stipendija – tiek piešķirta studentam, kurš apgūst Latvijas
valsts akreditētu profesionālās
pilnveides izglītības programmu
“Ambulatorā dienesta ārsta palīgs”, kā arī studentiem, sākot
ar 4. kursu, kuri apgūst Latvijas
valsts akreditētu profesionālo
izglītības programmu medicīnā,
vai ārstam rezidentam, kurš ir
darba tiesiskajās attiecībās ar
izglītības programmu īstenojošu
ārstniecības iestādi specialitātes
iegūšanai ar Latvijas valsts akreditētu profesionālo rezidentūras
izglītības programmu medicīnā.
Studenta stipendijas vai ārstniecības speciālista stipendijas

pretendentam pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:
v iesniegums par stipendijas piešķiršanu, kurā norādīts –
vārds, uzvārds, personas kods,
deklarētās dzīvesvietas adrese,
iegūstamā studiju kvalifikācija, studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte
(attiecīgi norādot adresi, tālruņus), studiju uzsākšanas gads
augstskolā;
v izziņa no augstskolas par
studiju faktu; līguma kopija ar
augstskolu; sekmju izraksts par
iepriekšējo studiju periodu vai
iepriekšējās izglītības iestādes
sekmju izraksts (1. kursa 1. mācību semestra studentiem);
v ārstniecības speciālista
stipendijas kandidātam papildus
jāiesniedz arī sadarbības līgums
ar personām, kuras reģistrētas
Komercreģistrā un ārstniecības
iestāžu reģistrā, kuru darbības
teritorija ir Talsu novads, kur pēc
studiju beigšanas pretendents
apņemas nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē pilnas
slodzes darba laiku saskaņā ar
iestādes darba kārtības noteikumiem un maiņu grafikiem turpmākos piecus gadus.
Talsu novada pašvaldības stipendiju pretendentu dokumenti
iesniedzami līdz 20. septembrim.
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Paplašināts Latvijas goda ģimenes
apliecību saņēmēju loks
Latvijas goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” tagad
zināma ar nosaukumu “Latvijas
goda ģimenes apliecība “Goda
ģimene””. Turpmāk Latvijas goda
ģimenes apliecību saņems ne tikai daudzbērnu ģimenes, bet arī
ģimenes, kuru aprūpē ir bērns ar
invaliditāti vai pilngadīga persona,
kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai ir noteikta pirmā vai otrā
invaliditātes grupa. Tāpat paplašināts sniegtā atbalsta apjoms un
izveidots jauns apliecības dizains.
Izmaiņas programmā “Latvijas
goda ģimenes apliecība” ir apstiprinātas Ministru kabineta 2021.
gada 1. jūnija noteikumos Nr. 352.
Apliecības īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, iegādājoties preces vai pakalpojumus, ko
piedāvā vairāk nekā 450 uzņēmumu un valsts iestādes Latvijā, tajā
skaitā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumus;
samazinātu nekustamā īpašuma
nodokli; braukšanas maksas atvieglojumus, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes
maršrutā (atlaide 90% apmērā no
pilnas cenas biļetes bērniem un
studentiem, 50% apmērā pieaugušajiem) un citas priekšrocības.
Uz visiem apliecības “Goda
ģimene” īpašniekiem attiecas vienādas atlaides pakalpojumu saņemšanai pie visiem programmas
dalībniekiem/uzņēmējiem, kuri
norādīti “Atlaižu katalogā”. Vienīgā

būtiskā atšķirība – atvieglojums
par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, kas attiecas tikai uz daudzbērnu ģimenēm.
Lai saņemtu apliecību, noteikumi paredz, ka ģimenēm, kuru
aprūpē ir bērns ar invaliditāti, nav
noteikts arī bērnu skaits, kā tas ir
daudzbērnu ģimenes gadījumā.
Vienlaikus informējam, ka personai, kura audzina bērnu ar invaliditāti un ir apliecības “Goda ģimene” īpašnieks, transporta līdzekļa
ekspluatācijas nodokļa atvieglojumam Ceļu satiksmes drošības direkcijā izdevīgāk ir izmantot invaliditātes apliecību, (atvieglojums
vienam auto ir 100%), bet daudzbērnu ģimenes vecākiem uz vienu
auto ar apliecību “Goda ģimene”
– 50% atlaide.
Līdz ar nosaukumu mainīts arī
apliecības dizains. Sabiedrības integrācijas fonds norāda, ka apliecības, kas izsniegtas līdz šim, būs
derīgas līdz tajās norādītā termiņa
beigām.
Kopš 2018. gada 1. janvāra līdz
šim brīdim Talsu novadā izsniegtas
715 “Goda ģimenes” pieaugušo
kartes (līdz 1. jūnijam “3+ Ģimenes
kartes”) un 948 bērnu kartes.
Apliecība “Goda ģimene” ir
derīga, to uzrādot kopā ar personu
apliecinošu dokumentu vai studenta/skolēna apliecību.
Plašāka informācija par apliecību un pieteikšanās kārtību pieejama
mājaslapā www.godagimene.lv.
Renāte Freiberga
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SPORTS

Dundagas pagasta sporta svētkos

21. augustā Dundagas mazās skolas
stadionā norisinājās ikgadējie pagasta
sporta svētki.
Šogad tie notika citādākā formātā nekā
parasti, jo bija iespēja piedalīties katram
individuāli, kā arī veidot komandu, lai spēlētu volejbolu vai 3x3 basketbolu. Sporta
spēlēs piedalījās ap 100 sportot gribētāju.
Kā ierasts, agrākie sportotāji atklāja
sporta svētkus plkst. 5.30 uz Dundagas pils
saliņas, lai no 6.00 līdz 10.00 piedalītos
makšķerēšanas disciplīnā. Šogad makšķerēšanas disciplīnā piedalījās astoņi dalībnieki. Pirmo vietu ieguva Lauris Alkšbirze,
izzvejojot 2,255 kg, otro vietu – Māris
Napskis ar izzvejotiem 1,775 kg un trešo
vietu ieguva Gatis Sudmals ar 1,390 kg.
Nākamie sportotāji jau plkst. 10.00

bija gatavi sacensties šahā. Pirmo vietu
ieguva Elvis Bēķis, otro vietu Alnis Auziņš,
trešo vietu izcīnīja Edgars Pabērzs.
Šautriņas visprecīzāk starp sievietēm
meta un pirmo vietu ieguva Sigita Dzene,
otro vietu izcīnīja Astra Langzama un trešo vietu – Inga Bēķe. Vīriešu konkurencē
pirmo vietu izcīnīja Ģirts Jānbergs, otro
vietu – Kristaps Neifelds un trešo – Uldis
Kārklvalks. Starp jauniešiem precīzāk meta
Kristaps Trūlis, otrajā vietā paliekot Arnoldam Bergmanim un trešajā – Karīnai Martai Alkšbirzei.
Disciplīnā “Esi precīzs” dalībniekiem
ar frīsbija šķīvjiem bija jātrāpa mērķos, lai
iegūtu pēc iespējas lielāku punktu skaitu.
Visprecīzākā sieviete Andžela Lepere ieguva pirmo vietu, otro vietu ieguva Alise

Ralle, trešo vietu – Arta Neifelde. Vīriešu kategorijā pirmo vietu ieguva Kristaps
Neifelds, otro – Andris Reinfelds un trešo
vietu Raivis Daniels Cīrulis. Jauniešu kategorijā pirmo vietu ieguva Kristaps Trūlis,
otro vietu Arnolds Bergmanis un trešo –
Sandijs Zumbergs.
“Mazā spēka stafete” sastāvēja no izturības un veiklības posmiem – piepumpēšanās, pietupieniem ar svara bumbu, nēšu
nešanu un citiem uzdevumiem. Pirmo
vietu starp sievietēm ieguva Sigita Dzene, otro vietu izcīnīja Andžela Lepere un
trešo – Astra Langzama. Vīriešu kategorijā
pirmo vietu ieguva Jānis Kalnenieks, otro
vietu izcīnīja Vitālijs Lukjaņenko, trešo vietu – Jānis Langzams. Arī jaunieši piedalījās
šajā disciplīnā. Vecuma posmā no 9 līdz 17
gadiem pirmo vietu ieguva Niklāvs Alksnis,
otro vietu – Ralfs Lukjaņenko, trešo vietu –
Matīss Fesenko. Piedalīties vēlējās arī mazie spēkavīri zem 9 gadu vecuma, kur pirmo vietu izcīnīja Roberts Lukjaņeko, otro
vietu ieguva Martins Zumbergs un trešo
vietu – Klāvs Krasons.
Paralēli individuālajām disciplīnām norisinājās komandas sporta
veidi – volejbols un 3x3
basketbols. Šogad volejbolā pieteicās četras

komandas, pirmo vietu ieguva komanda
“13 bloks”, kuras sastāvā spēlēja Klāvs Cirvelis, Kristaps Bolšings, Askolds Jāvalds un
Andžela Lepre. Otro vietu ieguva komanda
“Draugi bez Co”, sastāvā – Ģirts Jānbergs,
Andris Reinfelds, Kaspars Kristiņš un Alise
Ralle/Ieva Jānberga. Trešo vietu volejbolā
ieguva komanda “Dundagas Enkuri” – Mareks Zumbergs, Rainers Blumbergs, Alekss
Fesenko un Sabīne Romanovska.
Pēdējā laikā populāri kļuvis 3x3 basketbols arī starp dundadzniekiem, jo sporta svētkos pieteica sevi septiņas komandas. Pirmo vietu izcīnīja komanda “Tals’
iel’”, komandas sastāvā spēlēja Aleksis
Dēvits, Aldis Avotiņš un Askolds Jāvalds.
Otro vietu ieguva komanda “LAJ” sastāvā
– Astra Langzama, Lauris Bērziņš un Jānis
Langzams. Trešā vieta komandai “Zajebimbo”, sastāvā – Raivis Daniels Cīrulis, Matīss
Kardels un Edgars Zingniks.
Pasākuma “Dundagas pagasta sporta
svētki 2021” ietvaros norisinājās “Dundagas
svaru stieņa grāvējs” – viens no šī gada “Latvijas spēcīgākās pilsētas” projekta posmiem.
Vīru kategorijā pirmo vietu ar 100 reizēm ieņēma Jelgavnieks Andris Livandovskis, otrajā vietā ar uzspiestām 76 reizēm
ierindojās Jānis Kalnenieks, bet trešajā
Gatis Biezais ar uzspiestām 65 reizēm.
(Nobeigums 11. lpp.)
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“Vasaras spēles volejbolā 2021”
(Sākums 10. lpp.)
Sieviešu kategorijā pirmo
vietu ar uzspiestām 90 reizēm
ieņēma Sigita Dzene, otrajā Astra
Langzama ar 72 uzspiestām reizēm, un 3. vietu ieņēma Ieva Ose
ar 51 reizi.
Jauniešu kategorijā ar uzspiestu 301 reizi pirmo vietu ieņēma Armands Livandovskis, otrajā
vietā atstājot brāli Rolandu Livandovski ar 300 uzspiestām reizēm,
bet trešo vietu ieņēma Niklāvs
Krūmiņš ar 170 reizēm. Spēcīgākā jauniete izrādījās Karīna Alkš-

birze ar uzspiestām 19 reizēm.
Kopā 38 dalībniekiem izdevās pacelt 64 260 kg, kas šobrīd ir labākais sniegums Latvijā.
Šogad uzņēmumi parūpējās, lai
sportisti tiktu pie lieliskām balvām.
PALDIES uzņēmumiem, kuri
atsaucās un sagatavoja šīs balvas,
– Dundagas pienotavai, Pāces vilnas fabrikai, Dundagas eksotisko
dzīvnieku parkam, “Man Cave”
barber shop, sporta klubam M8,
Latvijas Pauerliftinga federācijai,
kā arī vīriešu veselības platformai
“Vīru tests”.

Liels paldies arī visiem tiesnešiem, kas palīdzēja šo dienu izveidot un noorganizēt tieši tādu,
kāda tā izdevās.
Tiksimies nākošajā gadā!
Sporta organizators
Edgars Tīfentāls

Pēc vesela gada pārtraukuma
atsākās sacensības volejbolā, un
10. augustā “Talsu NSS/Dundaga” startēja ar četrām komandām Valgundē.
U-13 grupā 17 komandu konkurencē pirmo vietu iegūst mūsu
zēni – Tomass Silavs, Harijs Zviedris, Kristers Šulcs, Ernests Šmēdiņš un Ralfs Engelbergs.
U-17 grupā 13 komandu konkurencē arī pirmo vietu iegūst
mūsu zēni – Deivids Sidra, Kevins Krasons, Ingars Blumbergs,
Emīls Grīnerts un Niks Martins
Dišlers.
Arī otrā vieta pieder mūsējiem – Edgaram Šmēdiņam, Emīlam Alkšbirzem, Indaram Asaram

un Robertam Ludevikam.
30. augustā Ozolniekos notika
vasaras spēļu ﬁnālsacensības volejbolā.
Treneres Gundegas Lapiņas
vadībā mūsu komanda “Vektors” U-13 zēnu grupā izcīna godpilno 3. vietu.
16 komandu konkurencē volejbolisti – Kristers Šulcs, Tomass
Silavs, Harijs Zviedris, Ernests
Šmēdiņš un Ralfs Engelbergs –
pierādīja, ka dundadznieki kārtējo
reizi ir starp labākajiem.
Lepojamies un apsveicam
mūsu komandas puišus, treneres
Gundegu Lapiņu un Unu Silu ar
augstajiem sasniegumiem!
Linda Pavlovska-Dišlere

Treneres Gundegas Lapiņas vadībā dundadznieki izcīnījuši
godpilno 3. vietu.

12

DUNDADZNIEKS

2021. gada SEPTEMBRIS

Ceļojums kopā ar Grietu Pīrāgu

4. augusta pēcpusdienā Mazirbes bibliotēkā pulcējās apmeklētāji, lai tiktos ar interesantu
personību, ceļotāju, trīs ceļojuma grāmatu autori
Grietu Pīrāgu.
Mazirbes bibliotēkā Grieta jau ir labi pazīstama. 2010. gadā bibliotēkā bija skatāma Grietas un
viņas dvīņumāsas Ievas pašdarināto rotu izstāde.
Abas māsas ir ļoti muzikālas un savulaik dziedāja
diriģenta Jāņa Ozola vadītajā jauniešu korī “Maska”. Otrā tikšanās bija 2011. gadā pēc piedalīšanās 49. starptautiskajā koru konkursā “Seghizzi
2010” Gorīcijā, Itālijā, 2010. gadā. Šai konkursā
koris “Maska” ieguva 2. vietu, un tikšanās reizē

Mazirbē abas meitenes dalījās iespaidos par Itāliju.
Trešā tikšanās jau notika 2018. gadā, kad Grieta
bija atgriezusies no sava pirmā ceļojuma Spānijā –
ar kājām noiets 1000 km garais Santjago ceļš. Interesanti, ka Grieta vienmēr ceļo vienatnē.
Šoreiz tikāmies pēc nu jau ceturtā ceļojuma, kas
sākās Šveicē un noslēdzās Itālijā.
Grieta bija sagatavojusi interesantu prezentāciju par visiem četriem ceļojumiem, kā arī varējām
iepazīties ar trīs grāmatām. Grāmatas tiek izdodas
par personīgiem līdzekļiem, ļoti nelielā skaitā. Viņa
pašmācības ceļā labi apguvusi itāļu valodu, un mēs
varējām paklausīties, kā viņa šajā valodā parasti pastāsta par sevi un Latviju.
Grieta neslēpa arī savas nākotnes ieceres. Ļoti
iemīļota ir Itālija, un viņa vēlas ceļot vēl arī Sardīnijā un Sicīlijā. Pavisam nopietns sapnis ir kāda ceļojumu drauga ieteikts maršruts apkārt Shikoku salai
Japānā – apmēram 1200 km garumā.
Grieta ir brīnišķīgas balss īpašniece, un arī ceļojumos līdzi ir viņas uzticamā ukulele (jeb Havaju
ģitāra). Pasākuma noslēgumā varējām klausīties trīs
dziesmas ģitāras pavadījumā.
Liels paldies Grietai par interesanto pasākumu!
Mazirbes bibliotēkas vadītāja
Sniedze Švāģere

Informatīvā diena uzņēmējdarbības atbalstam
Talsu Komersantu klubs sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību un
uzņēmējdarbības atbalstītājiem Talsu novadā organizē
“Uzņēmējdarbības atbalsta informatīvo dienu”
29. septembrī plkst. 15.00
Dundagas pilī
Piedalīties aicināti uzņēmēji, uzņēmējdarbības ideju autori.
Pieteikšanās
www.talsunovads.lv sadaļā Uzņēmējdarbība.
Tālrunis 25784455, info@tkk.lv.

Miķeļdienas gadatirgus Kolkā

Kolkas Lībiešu saieta namā jauna ekspozīcija
Kolkas Lībiešu saieta namā ir noslēdzies EJZF ﬁnansētais projekts “Kolkas Lībiešu saieta nama pastāvīgās ekspozīcijas izveide” (projekta Nr.20-08-FL04-F043.0203-000003).
Projekta rezultātā ir tapusi ekspozīcija “Kolka. Viena sala. Divas jūras. Trīs valodas”. Šajā ekspozīcijā
ikvienam interesentam ir iespēja uzzināt vairāk par Kolku, Lībiešu krastu un cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Ekspozīcija ir interaktīva un katram apmeklētājam ir jāiesaistās, lai uzzinātu Kolkas stāstu, dzirdētu lībiešu
valodu un ieraudzītu pārsteidzošus elementus.
Septembrī jauno ekspozīciju var apskatīt katru dienu.
Ilze Iesalniece-Brukinga

25. septembrī no plkst. 10.00 pie Kolkas Lībiešu saieta nama
norisināsies Miķeļdienas gadatirgus. No plkst. 11.00 līdz 13.00 ar savu
muzicēšanu ikvienu apmeklētāju priecēs Arnis Blūms-Blūmanis.

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. 7 (269). 2021. gada septembris.

