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TALSU   NOVADA   PAŠVALDĪBAS   INFORMATĪVAIS    IZDEVUMS

DUNDADZNIEKS

Mums bibliotēkā vienmēr ir 
pati ess prieks nacionālajos pre-
ses izdevumos lasīt rakstus par 
mūsu puses cilvēkiem. 

Šā gada jūlijs bijis ļoti  bagātī gs, 
jo trīs izdevumos – "Sestdiena", 
"Ir" un "Mājas Viesis" – publicē-
tas intervijas ar Dundagas puses 
cilvēkiem. Dundagas bibliotēka 
aicina izlasīt šīs intervijas un ir sa-
ņēmusi visu trīs žurnālu redakciju 
atļaujas pārpublicēt rakstus Dun-
dagas pagasta pārvaldes interne-
ta vietnē htt ps://www.dundaga.
lv/ un Dundagas bibliotēkas Face-
book vietnē.

Žurnālā "Mājas Viesis" Nr.12 
(17.06.2021.–07.07.2021.) pub-
licēts žurnālista Frederika Ozola 
raksts "Simbolisms Māras zīmē". 
Tas ir stāsts par Dundagas puses 
cilvēku, izcilu personību, Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja di-
rektori Māru Lāci. "Meitene no 
Dundagas dodas uz Rīgu mācīti es 
mākslas vēsturi. Šo ziņu citi  skolo-
tāji nebūt nav uztvēruši viegli. Īpa-
ši ķīmijas skolotājs, kuram šķita, 
ka Mārai ti k labi viņa priekšmets 
padodas, ka to noteikti  vajadzētu 
studēt tālāk…"

Jūlija vidū uzsākta prioritārā 
investī ciju projekta "Pils ielas ti lta 
Dundagā pārbūve" īstenošana.

Projektā paredzēts veikt ti lta 
pārbūves darbus, papildus izveido-
jot gājēju ietvi.

Tilta pārbūve izmaksās 
312 464 eiro. 

Dundagā sācies Pils ielas ti lta remonts 

Raksti  par 
mūsu cilvēkiem

Savukārt žurnālā "Ir" Nr.26 
(01.07.2021.–07.07.2021) publi-
cēts žurnālistes Ievas Puķes raksts 
"Ievīt nevis vainagā, bet katlā". 
Šajā rakstā iepazīstam neparas-
tu pavārgrāmatu ar nosaukumu 
"Pļava". Grāmatas autors ir res-
torāna "Kest" šefpavārs Māris 
Jansons. Katra recepte ir stāsts 
par kādu īpašu, Latvijas dabiskajā 
pļavā sastopamu augu. Mēs le-
pojamies, ka grāmatas veidošanā 
piedalījusies Rūta Abaja – mūsu, 
Dundagas un Kolkas, puses cil-
vēks. Žurnāla redakcija pēc Dun-
dagas bibliotēkas lūguma rakstu 
nodeva brīvai lasīšanai interneta 
vietnē htt ps://ir.lv/2021/06/30/
ievit-nevis-vainaga-bet-katla/.

Žurnālā "Sestdiena" (16.–22. jū-
lijs) publicēts žurnālista Egīla Zirņa
raksts "Karsts laiks dzīvnieku pa-
saulē", fotogrāfi ju autors Kristaps 
Kalns. Šoreiz lepojamies ar Slīteres 
cilvēku – Dabas aizsardzības pār-
valdes vecāko ekspertu Vilni Skuju. 
Daudzi piekritī s, ka Viļņa vadītās 
ekskursijas ir atmiņā paliekošas, ka 
apbrīnojama ir viņa spēja sarunā-
ti es gan ar mazu bērnu, gan ar dzī-
ves pieredzes bagāti em cilvēkiem. 

Priecājamies, ka šādi stāsti  
nebeidzas, jo pašās jūlija beigās 
iznākušajā žurnāla "Ir" numurā at-
kal ir raksts par kādu dundadznie-
ku. Par kuru šoreiz? Lai uzzinātu, 
nāciet uz bibliotēku un izlasiet! 

Dundagas bibliotēkas vadītāja 
Ruta Emerberga Māra Lāce.

Vilnis Skuja.

Rūta Abaja.

Būvdarbus veic SIA "Katleri" par 
299 517 eiro (ieskaitot PVN), auto-
ruzraudzību nodrošina SIA "BT pro-
jekts" par 7260 eiro (ieskaitot PVN), 
būvuzraudzību veic  IK "Aleksejs 
Ivanovs" par 5687 eiro (ieskaitot 
PVN). Tilta pārbūvi plānots īstenot 
līdz gada beigām.

Uzsākts tilta 
remonts.
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DOMES SĒDĒ LEMTAISDOMES SĒDĒ LEMTAIS
Talsu novada domes deputāti  22. jūlija 

ārkārtas domes sēdē lēma par sešiem darba 
kārtī bas jautājumiem.

Administratī vie jautājumi
v Iecelt Talsu novada pašvaldības izpilddi-

rektora amatā Ievu Krēķi.
v Deleģēt darbam Kurzemes plānoša-

nas reģiona Attī  stī bas padomē kā pastāvīgo 
locekli Talsu novada domes priekšsēdētāju 
Sandru Pētersoni, kā aizvietotāju, kurš ir 
ti esīgs aizvietot pastāvīgo locekli tā prom-
būtnes laikā ar balssti esībām, Talsu novada 
domes priekšsēdētājas vietnieku tautsaim-
niecības jautājumos Aldi Pinkenu. 

v Atļaut Sandrai Pētersonei savienot Tal-
su novada domes priekšsēdētājas amatu ar 
Kurzemes plānošanas reģiona Attī  stī bas pa-
domes pastāvīgā locekļa amatu.

v Atļaut Aldim Pinkenam savienot Talsu 
novada domes priekšsēdētāja vietnieka taut-
saimniecības jautājumos amatu ar Kurzemes 
plānošanas reģiona Attī  stī bas padomes dalīb-
nieka aizvietotāja amatu.

v Apsti prināt par pārstāvjiem Latvijas 
Pašvaldību savienības Finanšu un ekonomikas 
komitejā: Sandru Pētersoni, Ievu Krēķi; Latvi-
jas Pašvaldību savienības Reģionālās attī  stī bas 
un sadarbības komitejā: Sandru Pētersoni, 
Ievu Krēķi, Aldi Pinkenu, Edgaru Zelderi; Lat-
vijas Pašvaldību savienības Tautsaimniecības 
komitejā: Aldi Pinkenu, Andi Astrātovu, Aini 
Stūrmani, Lauri Pīlēģi; Latvijas Pašvaldību sa-
vienības Tautsaimniecības komitejas Dzīvokļu 
jautājumu apakškomitejā: Andi Astrātovu, 
Arvi Lagzdiņu; Latvijas Pašvaldību savienī-
bas Tautsaimniecības komitejas Būvniecības 
apakškomitejā: Aldi Pinkenu, Arvi Lagzdiņu; 
Latvijas Pašvaldību savienības Informāti kas 
jautājumu apakškomitejā: Aldi Pinkenu, Ģirtu 
Veinbergu; Latvijas Pašvaldību savienības Ve-
selības un sociālo jautājumu komitejā: Andi 
Astrātovu, Daci Zeļģi; Latvijas Pašvaldību sa-
vienības Izglītī bas un kultūras komitejā: Andi 
Astrātovu, Sandru Pētersoni, Uldi Katlapu. Lat-
vijas Pašvaldību savienības Izglītī bas un kultū-
ras komitejas Sporta jautājumu apakškomite-
jā: Ilvu Norenbergu, Aivaru Pekmanu. 

v 2021. gada 28. jūlijā nodot Talsu pen-
sionāru biedrībai bezatlīdzības lietošanā bied-
rības gada pārskata sapulces organizēšanai 
Talsu tautas nama lielo zāli.

 

Domes sēdē lemtais
Talsu novada domes deputāti  29. jūlija 

domes sēdē lēma par 46 darba kārtī bas jau-
tājumiem.

v Iecelt Talsu Galvenās bibliotēkas direk-
tora amatā Ritu Alkšbirzi ar 2021. gada 16. 
augustu. 

v Ar 2021. gada 1. augustu iecelt amatā 
Sandru Bērziņu par Virbu sākumskolas direk-
tori.

v Organizēt ielu ti rdzniecību Dižmāras 
gadati rgū 2021. gada 14. augustā no plkst. 
9.00 līdz 16.00.

v Izdarīt Talsu novada domes 2018. gada 
26. jūlija lēmumā Nr.282 "Par pansionāta 
"Lauciene" katlumājas pamatlīdzekļu nodo-
šanu apsaimniekošanā SIA "Talsu namsaim-
nieks"" grozījumus, aizstājot lēmuma 1. pun-
ktā norādīto termiņu "3 gadiem" ar termiņu 
"2025. gada 13. februārim".

v Apsti prināt saistošos noteikumus Nr.2 
"Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invali-
ditāti ".

v Apsti prināt saistošos noteikumus Nr.3 
"Par Talsu novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu".

v Pilnvarot Talsu novada domes priekš-
sēdētāju Sandru Pētersoni pārstāvēt Talsu no-
vada pašvaldību biedrībā "Talsu komersantu 
klubs".

v Pilnvarot Talsu novada domes priekšsē-
dētāja vietnieku tautsaimniecības jautājumos 
Aldi Pinkenu pārstāvēt Talsu novada pašvaldī-
bu biedrībā "Talsu rajona partnerība" un bied-
rības padomē. 

v Pilnvarot Talsu novada domes priekšsē-
dētāja vietnieku tautsaimniecības jautājumos 
Aldi Pinkenu pārstāvēt Talsu novada pašvaldī-
bu biedrībā "Ziemeļkurzemes biznesa asoci-
ācija" pārvaldes un lēmējinsti tūcijā. 

v Apsti prināt Andi Astrātovu, Talsu nova-
da domes priekšsēdētāja vietnieku izglītī bas, 
sociālajos un veselības jautājumos, par atbil-
dīgo Talsu novada pašvaldības amatpersonu 
Nacionālajā veselīgo pašvaldību tī klā. 

v Pilnvarot Talsu novada Sporta skolas 
direktoru Kasparu Sakniņu pārstāvēt Talsu no-
vada pašvaldību sporta biedrībā "Talsu hokeja 
klubs".

v Pilnvarot Talsu novada domes priekšsē-
dētāju Sandru Pētersoni, Talsu novada domes 
deputātus Edgaru Zelderi un Aini Stūrmani 
pārstāvēt Talsu novada pašvaldību ar ti esībām 
piedalīti es un balsot Latvijas Pašvaldību savie-
nības 31. kongresā 2021. gada 20. augustā.

v Izveidot Talsu novada vēlēšanu ko-
misiju septi ņu cilvēku sastāvā. Noteikt Talsu 
novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu 
pieteikšanas termiņu līdz 2021. gada 15. au-
gustam "Republikas pilsētu un novadu vēlē-
šanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likumā" noteiktajā kārtī bā.

v Atbrīvot Valsts asinsdonoru centru no 
telpu nomas maksas par izstāžu zāles Raiņa 
ielā 14a, Valdemārpilī, izmantošanu 2021. 
gada 10. augustā no plkst. 9.00 līdz 14.00, lai 
nodrošinātu Valsts asinsdonoru centra izbrau-
kumu Valdemārpilī.

v Apsti prināt Talsu sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijas nolikumu. Atzīt 
par spēku zaudējušu Talsu novada domes 
26.10.2017. lēmumu Nr.441 "Par Talsu sadar-
bības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
sastāva apsti prināšanu".

v Apsti prināt Talsu sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā: Tal-
su novada domes priekšsēdētājs – komisijas 
priekšsēdētājs; Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta pārstāvis – komisijas priekšsē-
dētāja vietnieks; komisijas locekļi: Veselības 
inspekcijas pārstāvis, Pārti kas un veterinārā 
dienesta pārstāvis, Valsts policijas pārstāvis, 
Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis, Valsts 
meža dienesta pārstāvis, Valsts vides dienes-
ta pārstāvis, akciju sabiedrības "Sadales tī kls" 
pārstāvis, VAS "Latvijas dzelzceļš" pārstāvis, 
Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis.

v Ar 2021. gada 30. jūliju atcelt no pienā-
kumu pildīšanas ar Talsu novada domes lēmu-
mu izveidoto Talsu novada Iepirkumu komisiju 
piecu cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētā-
ju – Kristī ni Rieksti ņu-Sniedziņu; komisijas 
priekšsēdētājas vietnieci – Aivu Dimanti ; ko-
misijas locekli – Jāni Grahoļski; komisijas lo-
cekli – Gintu Lūsi; komisijas locekli – Aināru 
Koruli. 

v Apsti prināt Talsu novada Iepirkumu 
komisijas nolikumu. Talsu novada Iepirkumu 
komisijas nolikums stājas spēkā 2021. gada 1. 
augustā. 

v Ar 01.07.2021. Talsu novada pašval-
dības Centrālās administrācijas Finanšu un 
grāmatvedības nodaļai, Dundagas pagasta 
pārvaldes grāmatvedībai, Rojas pagasta pār-
valdes grāmatvedībai, Mērsraga pagasta pār-
valdes grāmatvedībai nodrošināt centralizētu 
grāmatvedības uzskaiti  novada pašvaldības 
iestādēm. Noteikt, ka no 01.01.2022. Talsu 
novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedī-
bas nodaļa nodrošina centralizētu grāmatve-
dības uzskaiti  visām minētajām iestādēm. 

v Noteikt spēkā esošās atlīdzības no-
teikšanas kārtī bas, t.i., 27.08.2020. ar Talsu 
novada domes lēmumu Nr.395 apsti prināts 
"Talsu novada pašvaldības insti tūciju amat-
personu un darbinieku atlīdzības nolikums", 
17.04.2018. ar Mērsraga novada domes sēdes 
lēmumu Nr.3 apsti prināts "Mērsraga novada 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku dar-
ba samaksas un sociālo garanti ju nolikums", 
24.10.2019. ar Dundaga novada domes sēdes 
lēmumu Nr.282 apsti prināti  iekšējie noteiku-
mi "Par Dundagas novada pašvaldības amat-
personu (darbinieku) darba samaksu un so-
ciālajām garanti jām" un 15.12.2020. ar Rojas 
novada domes lēmumu Nr.173 apsti prināts 
"Rojas novada domes amatpersonu un darbi-
nieku atlīdzības nolikums".

v Ar 01.07.2021. noteikt domes priekš-
sēdētājam mēnešalgu 2420,00 EUR apmērā. 
Ar  01.07.2021. noteikt novada domes priekš-
sēdētāja vietnieku mēnešalgu 2140,00 EUR 
apmērā.

v Apsti prināt valsts mērķdotācijas paš-
valdību autoceļiem (ielām) izlietošanas plānu 
Dundagas un Kolkas pagastā 2021. gadam.

v Apsti prināt Talsu novada pašvaldības 
iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību 
darbības izvērtēšanas laika grafi ku. Sagatavo-
jot Talsu novada pašvaldības iestāžu, struk-
tūrvienību un kapitālsabiedrību turpmākās 
darbības struktūru, ņemt vērā jaunveidoja-
mā Talsu novada pašvaldības administratī vās 
struktūras projektu.

v Uzdot Mērsraga pagasta pārvaldes 
vadītāja pienākumus pildīt vakances laikā Lai-
dzes pagasta un Vandzenes pagasta pārvalžu 
vadītājai Marikai Grohjackai no 2021. gada 23. 
jūlija līdz vakances pastāvēšanas beigām vai 
nākamajam rīkojumam.

v Uzdot Rojas pagasta pārvaldes vadītāja 
pienākumus pildīt vakances laikā Valdemārpils 
pilsētas un Ārlavas pagasta, Lubes un Īves pa-
gasta pārvalžu vadītājam Andrim Grīnbergam 
no 2021. gada 23. jūlija līdz vakances pastāvē-
šanas beigām vai nākamajam rīkojumam.

v Uzdot Dundagas pagasta pārvaldes va-
dītāja pienākumus vakances laikā pildīt Dun-
dagas pagasta pārvaldes Saimnieciskā dienes-
ta vadītājam Andrim Kojro, no 2021. gada 23. 
jūlija veicot noteiktos vadītāja amata pienāku-
mus vakances pastāvēšanas laikā vai līdz turp-
mākajam rīkojumam. 

v Uzdot Kolkas pagasta pārvaldes vadī-
tāja pienākumus vakances laikā pildīt Kolkas 
pagasta pārvaldes sekretārei Evai Frišenfeldei, 
veicot noteiktos vadītāja amata pienākumus 
vakances pastāvēšanas laikā vai līdz turpmā-
kajam rīkojumam. 

v Uzdot Stendes pilsētas, Lībagu pagas-
ta, Strazdes pagasta, Virbu pagasta pārvaldes 
vadītājus aizvietot vakances laikā Sabiles pil-
sētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājam 
Zigmundam Brunavam no 2021. gada 8. jūlija 
līdz vakances pastāvēšanas beigām vai nāka-
majam rīkojumam.

v Uzdot pansionāta "Lauciene" direktoru 

aizvietot vakances laikā Talsu novada pašvaldī-
bas iestādes pansionāta "Lauciene" direktora 
vietniecei Ilzei Rūsiņai no 2021. gada 1. jūlija 
līdz vakances pastāvēšanas beigām vai nāka-
majam rīkojumam.

v Atbrīvot Ingu Ralli no Talsu novada Ie-
pirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīša-
nas ar 2021. gada 29. jūliju.

v Atbrīvot Gintu Lūsi no Talsu novada 
pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimnieko-
šanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

v Apsti prināt Talsu novada pašvaldības 
saistošos noteikumus Nr.4 "Par Talsu novada 
pašvaldības 2021. gada budžetu".

Nekustamā īpašuma jautājumi
v Apsti prināt nekustamā īpašuma Rīgas 

ielā 29, Talsos, Talsu novadā, zemes vienības 
detālplānojumu.

v Apsti prināt nekustamā īpašuma "Lo-
jas", Mazirbē, Kolkas pagastā, Talsu novadā, 
zemes vienības detālplānojumu.

v Noteikt Rojas vidusskolas ēdināšanas 
bloka (Zvejnieku ielā 7, Rojā, Rojas pagastā, 
Talsu novadā) telpu ar kopējo platī bu 178,9 
m² nomas maksu 50,69 EUR/mēnesī, neie-
skaitot PVN. 

Attī  stī bas plānošanas un projektu vadī-
bas jautājumi

v Pilnvarot Talsu novada pašvaldības 
Attī  stī bas plānošanas un projektu vadī-
bas nodaļas Projektu vadības daļas projek-
tu vadītāju Baibu Lorenci īstenot projektu 
Nr.4.2.2.0/20/I/022 "Skolas energoefekti vitā-
tes paaugsti nāšana un pārbūve, 1. kārta". 

v Pilnvarot Talsu novada pašvaldības 
Attī  stī bas plānošanas un projektu vadības 
nodaļas Projektu vadības daļas projektu vadī-
tāju Baibu Lorenci īstenot projektu Nr.LLI–449 
"Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurze-
mē un Ziemeļlietuvā".

v Pilnvarot Talsu novada pašvaldības 
Attī  stī bas plānošanas un projektu vadības 
nodaļas Projektu vadības daļas vadītāju Aivu 
Dimanti  īstenot projektu "Ķēniņkalna un pie-
minekļa "Koklētājs" apkārtnes labiekārtošana 
Talsu pilsētā".

v Pilnvarot Talsu novada pašvaldības iz-
pilddirektora vietnieku attī  stī bas plānošanas 
un nekustamā īpašuma jautājumos.

Finanšu jautājumi
v Piešķirt investī ciju projekta "Tilta pār 

Stendes upi Pastendē pārbūve" īstenošanai 
nepieciešamos līdzekļus autoruzraudzības, 
būvuzraudzības un būvdarbu līdzfi nansēša-
nai. Piešķirt 62 116,70 EUR, ieskaitot PVN 
21%, 2021. gadā plānoti em ti lta pārbūves dar-
biem no Vides aizsardzības fonda līdzekļiem.

v Ieplānot Talsu novada pašvaldības 
2022. gada budžetā fi nansējumu investī ciju 
projekta "Ķēniņkalna un pieminekļa "Koklē-
tājs" apkārtnes labiekārtošana Talsu pilsētā" 
īstenošanai 356 731,39 EUR apmērā.

v Piešķirt fi nansējumu Stendes pilsētas 
pārvaldei 13 985,03 EUR apmērā, ieskaitot 
PVN, ceļu seguma labošanai, grants seguma 
atputekļošanai Stacijas ielā, Stendē, un Dum-
pīšu ielā, Stendē. 

v Piešķirt fi nansējumu 29 969,48 EUR 
līguma Nr.9-31/2020/21 "Stacijas un Dum-
pīšu ielas posma izbūve Stendē rūpnieciskās 
teritorijas darbības nodrošināšanai, 1. kārta" 
pirmstermiņa izbeigšanai. 

Renāte Freiberga
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Aicina pieteikti es darbam 
Talsu novada vēlēšanu komisijā

Pamatojoti es uz Talsu novada domes 2021. gada 29. jūlija lēmumu Nr.34 "Par Tal-
su novada vēlēšanu komisiju", dome nolēma izveidot Talsu novada vēlēšanu komi-
siju 7 cilvēku sastāvā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš darbam vēlēšanu komisijā ir 
15. augusts.

Pieteikumus var iesniegt:
v elektroniski (parakstī ti  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 klāti enē, nogādājot kādā no Talsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas vie-

tām (Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, vai Talsu novada pašval-
dības pilsētu, pagastu pārvaldēs).

Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt ti kai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu 
valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītī ba. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus 
pārstāvjus Talsu novada vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politi sko parti ju vai to apvie-
nību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības insti tūcijām, kā arī katram Talsu 
novada pašvaldības domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balssti esīgajiem Latvijas 
pilsoņiem. Vēlēšanu komisijas locekļi nedrīkst būt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai 
Talsu novada pašvaldības deputāti . Vēlēšanu komisijas locekļi nedrīkst būt deputātu 
kandidāti . Vēlēšanu komisiju izveidošanu un darbību nosaka "Pašvaldības vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums".

Piesakot Talsu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus, pieteikumā jānorāda 
kandidāta:

v vārds, uzvārds,
v personas kods,
v dzīvesvietas adrese,
v darbavieta un profesija (nodarbošanās),
v ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.
Pieteikums ietver katra kandidāta rakstveida paziņojumu, ka viņš piekrīt savas kan-

didatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar "Paš-
valdības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma" prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, no-
rādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza 
politi skā parti ja vai politi sko parti ju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts 
no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības insti tūcijas lēmuma.

Ja pieteikumu iesniedz elektroniski, tad tam jābūt parakstī tam ar drošu elektronis-
ko parakstu gan no kandidāta, gan pieteicēju puses.

Informāciju sagatavoja Talsu novada pašvaldības 
kancelejas vadītāja Aija Lorence

Pieteikuma veidlapa pieejama: 
https://talsunovads.lv/zinas/novada/aicina-pieteikties-darbam-talsu-novada-

velesanu-komisija/ un
https://www.dundaga.lv/lv/dundaga/aktualitates/aicina-darboties-novada-

velesanu-komisija2021/. 

Par Talsu novada pašvaldības 
izpilddirektori ievēlēta Ieva Krēķe

Ievēlēti  Talsu novada domes 
komiteju priekšsēdētāji un vietnieki

Par elektrolīnijas vadu un stabu noņemšanu

22. jūlijā Talsu novada domes ārkār-
tas sēdē amatā ti ka apsti prināts Talsu 
novada pašvaldības izpilddirektors. Šī 
amata pienākumu pildīšana uzti cēta Ie-
vai Krēķei.

No 1. jūlija, kā to nosaka administratī -
vi teritoriālās reformas pārejas noteikumi, 
jaunā novada izpilddirektora pienākumus 
līdz jauna izpilddirektora ievēlēšanai veica 
lielākās apvienojamās pašvaldības izpilddi-
rektors, tas ir, agrākās Talsu novada pašval-
dības izpilddirektore Ieva Krēķe. 

Uz jauno Talsu novada pašvaldības iz-
pilddirektora amatu sākotnēji pretendēja 
visi līdzšinējie Talsu, Dundagas, Rojas un 
Mērsraga novada pašvaldību izpilddirek-
tori. Kandidātu izvērtēšanai ti ka izveidota 
darba grupa no visu apvienoto novadu per-
sonālvadības speciālisti em, kas izvērtēšanu 
organizēja divās kārtās. 

Pirmajā kārtā ti ka vērtēta pretendentu 
atbilstī ba "Darba likuma" prasībām. Pēc šī 
procesa savu kandidatūru uz amatu atsau-
ca Rojas un Mērsraga pārstāvji. 

Savukārt otrajā kārtā izpilddirektora 
amata kandidātēm – Janitai Vandai Valterei 
un Ievai Krēķei – bija jāiesniedz redzējums 
par kopējo novada attī  stī bu, plānoto sadar-
bību ar lēmējvaru, izvirzītajiem mērķiem un 
rīcību to sasniegšanā. 

"Mans priekšlikums ir virzīt apsti prinā-
šanai izpilddirektora amatā Ievu Krēķi, jo 
viņai piemīt izpilddirektora darbam nepie-
ciešamās zināšanas un prasme nodrošināt 
procesu virzību. Viņa ir izvirzījusi konkrētus 
mērķus un zina, kādā veidā vēlas turpināt 

darbu," sacīja Talsu novada domes priekš-
sēdētāja Sandra Pētersone.

I. Krēķe izpilddirektores amatā ti ka ap-
sti prināta ar 13 Talsu novada domes depu-
tātu balsīm.

"Kļūt par Talsu novada pašvaldības 
izpilddirektori administratī vi teritoriālās 
reformas ieviešanas laikā ir liela uzdrīkstē-
šanās. Lai veiksmīgi īstenotu reformu, ir 
jāturpina iesākti e darbi. Pirms lēmuma par 
kandidēšanu uz šo amatu rūpīgi izsvēru, vai 
to varēšu izdarīt, jo tā ir ļoti  liela atbildība," 
moti vāciju atklāja I. Krēķe. 

Viens no lielākajiem Talsu novada paš-
valdības šībrīža izaicinājumiem ir sekmīga 
administratī vi teritoriālās reformas īsteno-
šana. Pirmie darbi ir reorganizācijas laika 
plāna sagatavošana un apsti prināšana un 
administratī vās struktūras izstrāde un ap-
sti prināšana. Tāpat nepieciešams atrisināt 
speciālistu trūkumu, kas lielākoti es saistī ts 
ar atalgojuma līmeni. Šī jautājuma risināju-
mu Ieva Krēķe saredz komandas efekti vizē-
šanā.

"No jauna jāapsti prina ļoti  daudz sais-
tošo noteikumu, jācentralizē grāmatvedī-
ba, kā arī ir daudz citu procesu, kas tuvākā 
gada laikā jāapvieno. Gads ir salīdzinoši ilgs 
laiks, tomēr ti k lielas iestādes darba pārkār-
tošanai tas nav daudz. Lai nodrošinātu pār-
maiņu vadību, nepieciešami trīs četri gadi, 
bet, protams, arī gada laikā var ļoti  daudz 
ko izdarīt," piebilda I. Krēķe, pateicoti es Tal-
su novada domes deputāti em par izrādīto 
uzti cēšanos.

Inita Fedko

Jau informējām, ka jaunajā Talsu no-
vadā ir saglabāts Talsu novada domes pa-
stāvīgo komiteju skaits, nedaudz mainot 
to atbildības jomas. Tagad katrai pastāvī-
gajai komitejai ir ievēlēts arī tās priekšsē-
dētājs un vietnieks.

Talsu novadā ir Kultūras, sporta un tū-
risma komiteja, Tautsaimniecības komite-
ja, Izglītī bas, sociālo un veselības jautāju-
mu komiteja un Finanšu komiteja.

Par Kultūras, sporta un tūrisma ko-
mitejas priekšsēdētāju ievēlēta Ilva No-
renberga, par viņas vietnieci – Sandra 
Pētersone. Tautsaimniecības komitejas 
priekšsēdētājs ir Ainis Stūrmanis, bet viņa 
vietnieks – Aldis Pinkens. Izglītī bas, sociālo 
un veselības komiteju vada Dainis Karols, 
savukārt viņa vietnieks ir Andis Astrātovs. 
Likums paredz, ka Finanšu komiteja jāvada 
domes priekšsēdētājam, un tas nozīmē, 
ka Talsu novada domes Finanšu komitejas 
priekšsēdētāja ir Sandra Pētersone, bet 

viņas vietnieku ievēlēs nākamajā Finanšu 
komitejas sēdē, kas paredzēta 18. augus-
tā.

Jau informējām, ka Finanšu komitejas 
kārtējās sēdes noti ks katra mēneša trešajā 
trešdienā plkst. 9.00, Kultūras, sporta un 
tūrisma komitejas sēdes paredzētas mē-
neša otrajā trešdienā plkst. 9.00, Izglītī -
bas, sociālo un veselības jautājumu komi-
tejas sēdes – katra mēneša otrajā otrdienā 
plkst. 9.00, bet Tautsaimniecības komite-
jas sēdes paredzētas katra mēneša otrajā 
ceturtdienā plkst. 9.00. Savukārt domes 
kārtējās sēdes paredzētas katra mēneša 
ceturtajā ceturtdienā plkst. 9.00.

Komiteju sēdes tiek ierakstītas, 
un audio ieraksti tiek publicēti Tal-
su novada pašvaldības tīmekļvietnē 
www.talsunovads.lv, sadaļā "Pašvaldība/
Dome/Domes un komiteju sēžu protoko-
li".

Inita Fedko

Sadarbībā ar AS "Latvenergo" Dunda-
gas ciema dienvidu daļā ir noņemti  elek-
trolīnijas vadi, kas nebija darbojušies no 
būvniecības sākuma. 

Šobrīd ir palikuši stabi, kas degradē 
apkārtējo vidi, tāpēc pašvaldība aicina ne-

kustamo īpašumu īpašniekus demontēt bez 
vadiem palikušos elektrības stabus, kas vie-
tumis ir bīstami. 

Dundagas pagasta pārvaldes 
Attī  stī bas un plānošanas nodaļas vadītāja 

Maruta Blūma
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Kultūras un sporta 
pasākumi vasara nogalē

SPORTA NORISES

ĢIBUĻU PAGASTĀ
v 12. augustā plkst. 18.00 Bebra Kunga kauss un Talsu 
novada atklātais čempionāts šaušanā pa skrejošu me-
žacūku (35 m) Pastendes šautuvē.
v 14. un 15. augustā Latvijas čempionāts 24 h rogai-
ningā Mordangā.
v 17. augustā plkst. 18.00 Ģibuļu kausa izcīņas plud-
males volejbolā 1. posms Pastendes sporta laukumā.
v 19. augustā plkst. 18.00 Bebra Kunga kauss un Talsu 
novada atklātais čempionāts šaušanā pa skrejošu me-
žacūku (35 m) Pastendes šautuvē.
v 24. augustā plkst. 18.00 Ģibuļu kausa izcīņas 
pludmales volejbolā 2. posms Pastendes sporta 
laukumā.
v 26. augustā plkst. 18.00 Bebra Kunga kauss un Talsu 
novada atklātais čempionāts šaušanā pa skrejošu me-
žacūku (35 m) Pastendes šautuvē.
v 31. augustā plkst. 18.00 Ģibuļu kausa izcīņas plud-
males volejbolā 3. posms Pastendes sporta laukumā.

LAUCIENES PAGASTĀ
v 15. augustā plkst. 10.00 "Pļavu kausa 2021" nos-
lēguma posms pludmales volejbolā Pļavu sporta un 
atpūtas bāzē.
v 18. augustā plkst. 10.00 Senioru veselības diena 
Pļavu sporta un atpūtas bāzē.
v 21. augustā plkst. 10.00 Laucienes pagasta sporta 
svētki Pļavu sporta un atpūtas bāzē.

MĒRSRAGA PAGASTĀ
v 21. augustā plkst. 4.30 Mērsraga kausa izcīņas 
2. posms spiningošanā Engures ezera laivu bāzē "Pī-
lēni".

SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
v 18. augustā plkst. 18.00 "Talsu jūdze" – taku skrie-
šanas un nūjošanas treniņseriāls Sabilē.
v 19. augustā plkst. 18.00 Sabiles kausa pludmales 
volejbolā 2. posms sporta laukumā "Graviņa".
v 20. augustā plkst. 17.00 Sabiles kauss mini futbolā 
bērniem un jauniešiem Zirņu ielas sporta laukumā.

TALSOS
v 11. augustā plkst. 18.00 "Talsu jūdze" – taku skrie-
šanas un nūjošanas treniņseriāls Talsu multi funkcio-
nālajā trasē.
v 13. augustā plkst. 15.00 futbols: meistarības B gru-
pa U-14 (2021) "Talsu NSS" – "Vidzemes FC/FC Gauja" 
Talsu sporta halles stadionā.
v 20. augustā plkst. 16.00 futbols: meistarības B gru-
pa U-14 (2021) "Talsu NSS" – "FS Mett a" Talsu sporta 
halles stadionā.
v 21. augustā plkst. 10.00 Latvijas Disku golfa fede-
rācijas Latvijas čempionāts Deviņkalnu disku golfa 
parkā.
v 21. augustā plkst. 10.00 moto pasākums "Pakalni 
rīb" Talsos.
v 22. augustā plkst. 15.00 futbols: 3. līga (2021). Rie-
tumu līga "FC Talsi" – "FK Lielupe" Talsu sporta halles 
stadionā.
v 23. augustā plkst. 12.00 futbols: attī  stī bas grupa 
U-16 (2021) "Talsu NSS/FK Laidze" – "AFA Olaine" Tal-
su sporta halles stadionā.
v 25. augustā plkst. 18.00 "Talsu jūdze" – taku skrie-
šanas un nūjošanas treniņseriāls Talsos, Dzirnavkalnā.
v 28.–30. augustā plkst. 10.00 starptauti sks basket-
bola turnīrs "Talsu kauss 2021" Talsu sporta hallē un 
Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zālē.
v 2. septembrī plkst. 17.00 futbols: attī  stī bas Rietu-
mu grupa U-15 (2021) "Talsu NSS" – "FK Liepāja" Talsu 
sporta halles stadionā.
v 6. septembrī plkst. 16.00 futbols: meistarības B 
grupa U-14 (2021) "Talsu NSS" – "FS Jelgava-2" Talsu 
sporta halles stadionā.

VALDEMĀRPILĪ
v 21. augustā plkst. 10.00 pludmales svētki Valde-
mārpils pludmalē.

 DUNDAGAS PAGASTĀ
v 15. augustā plkst. 16.00 grupas “Lauku muzikanti ” dalībnie-
ku Normunda Ķieta un Initas Āboliņas koncerts Nevejā pie “Jušu” 
mājām. Ieeja bez maksas. Drošais (zaļais) pasākums. Pie ieejas 
jāuzrāda Covid-19 serti fi kāts (arī bērniem līdz 12 gadu vecu-
mam) un personu aplksti ecinošs dokuments.
v 21. augustā plkst. 10.00 Dundagas pagasta sporta diena  “Ma-
zās skolas” stadionā.
v 22. augustā plkst. 16.00 Ainara Bumbiera un Inetas Rudzītes 
koncerts Kaļķos pie veikala. Ieeja bez maksas. Drošais (zaļais) pa-
sākums. Pie ieejas jāuzrāda Covid-19 serti fi kāts (arī bērniem līdz 
12 gadu vecumam) un personu apliecinošs dokuments.
v Dundagas pilī apskatāmas Dundagas pils lieti šķās mākslas ko-
lektī va darbu izstāde un gleznu izstāde “Līvzeme 2019”.
v Mazirbes bibliotēkā apskatāma seno grāmatu izstāde.

 KOLKAS PAGASTĀ
v 28. augustā Senās uguns nakts pasākums Kolkā.

 ĪVES PAGASTĀ
v 21. augustā plkst. 20.00 Tiņģeres muižas parka estrādē latvie-
šu komiķa Maksima Trivaškēviča stand-up komēdija, ieeja 2 eiro. 
v 28. augustā plkst. 10.00 Tiņģeres futbola laukumā “Spēka die-
na” – saruna par veselīgu dzīvesveidu un āra treniņš pie fi ziote-
rapeites Ievas Oses.

 LAIDZES PAGASTĀ
v 28. augustā plkst. 18.00 XII Mazie opermūzikas svētki pļavā 
pie Brīvā laika pavadīšanas centra.

 LAUCIENES PAGASTĀ
v 17. augustā plkst. 19.00 Laucienes estrādē zumba iesācējiem 
kopā ar Agnesi Apsi. Vietu skaits ierobežots, pieteikti es pa tālr. 
29216480, dalība 4 eiro.
v 21. augustā Laucienē Pagasta diena nesteidzīgajiem un baudītājiem 
– amatnieku un mājražotāju ti rdziņš, akti vitātes prātam un garam, 
vēlās brokasti s vafeļotavā, muzikāla veselīgo gardumu āra kafejnīca, 
nakts gaismotā pastaiga u.c. Pilnu programmu un norišu laikus skatī t 
www.facebook.com/laucieneskulturas_nams un www.lauciene.lv.

 MĒRSRAGA PAGASTĀ
v 28. augustā Senās uguns nakts Upesgrīvas plkstudmalē.

 TALSOS
v 21. augustā plkst. 14.00 Talsu novada muzejā ti kšanās ar 
mākslinieci Guntu Kalseri gleznu izstādē “Smaržo krāsas”.

 VALDEMĀRPILĪ
v 28. augustā plkst. 20.00 “Bet bet” 30 gadu jubilejas koncerts. 
Biļešu cena 10 eiro. Biļetes pieejamas www.bilesuparadize.lv un 
Valdemārpils kultūras namā, Dupurkalna estrādē.

 VANDZENES PAGASTĀ
v 28. augustā plkst. 20.00 atpūtas vakars pie Uguņu ezera. 

IZSTĀDES

KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMĀ 
v Anetes Kalniņas gleznu izstāde “Kolkas triepiens”.

TALSU NOVADA MUZEJĀ
v Elgas Grīnvaldes gleznu izstāde “Iekšējā enerģija”. 
v No 10. augusta Guntas Kalseres gleznu izstāde “Smaržo 
krāsas…”. 
v Krājuma jaunieguvumu izstāde “Stendes I pamatskola 
un Adamoviči”.
v Autorallijs “Talsi”.
v Ceturkšņa priekšmets – bērnu rati ņi.
v “Mūzika katrā mājā”.
v Ekspozīcijas “Ceļojums senatnē”, “Ar vakardienas sau-
li”, “Dabas daudzveidība Talsu novadā”.

TALSU GALVENAJĀ BIBLIOTĒKĀ
v Ģimeņu un bērnu attī  stī bas centra “Brīnumiņš” bērnu 
darbu izstāde.
v Rallijs “Talsi” 55 gadu garumā – virtuāli bibliotē-
kas tīmekļa vietnē un klātienē Talsu Galvenajā bib-
liotēkā.
v Izstāde “Edgars Ozoliņš. Ilustrācijas jauniešu un bērnu 
grāmatām”.
v No 2. septembra izstāde “Mana mīļākā vieta Talsos” 
– virtuāli bibliotēkas tī mekļa vietnē un klāti enē Talsu Gal-
venajā bibliotēkā.
v 3. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 “Grāmatu 
svētki”.

SABILES MĀKSLAS, KULTŪRAS 
UN TŪRISMA CENTRĀ 
v Līdz 15. augustam Latvijas Mākslas akadēmijas studen-
tu un pasniedzēju darbu izstāde “IEDZIĻINOS SEVĪ – tevī, 
viņā, jūsos, mūsos, visos…”.

ROJAS JŪRAS ZVEJNIECĪBAS MUZEJĀ
v Ivandas Spulles-Meieres darbu izstāde “Visu citu lietu 
krāsas”. 
v 25. augustā plkst. 17.00 muzeja krājuma izstādes 
“Mantojuma glabātāja” atklāšanas pasākums un stāstu 
vakars. Pasākums veltī ts pirmajai Rojas Jūras zvejniecī-
bas muzeja vadītājai, vēsturniecei, sava dzimtā novada 
patriotei, aizrautī gai kultūras mantojuma izzinātājai un 
glabātājai Līvijai Šteinbaumai.

TIŅĢERES PILS IZSTĀŽU ZĀLĒ
v”Oforta ģildes” grafi kas darbu izstāde. 

MĒRSRAGA TAUTAS NAMĀ
v No 2. augusta līdz 2. septembrim Nikolas Aleksandro-
vas Mērsraga fotogrāfi ju izstāde.
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Kurzemes bibliotekāru vasaras 
saiets "Krāsainā novadpētniecība"

Dzimtsarakstu nodaļa informē
Dundagas pagastā jūlijā piedzimuši divi bērni. Meitenei dots 

rets vārds – Selīna, bet zēnam – Tomass. 
Apsveicam ģimenes ar bērna dzimšanu!

Dundagas pilī svinīgā ceremonijā laulību noslē-
dza pieci pāri, bet Mazirbes evaņģēliski luteriskās 
draudzes baznīcā divi pāri. 

Sveicam jaunās ģimenes un novēlam jaunlau-
lātajiem pāriem nosvinēt zelta kāzas 2071. gadā! 

Jūlijā mūžībā pavadītas divas personas:
Māra Undzēna (dzim. 1944. gadā), 
Gunta Punucanova (dzim. 1933. gadā).
Izsakām līdzjūtī bu sērojošajiem tuviniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daiga Muceniece

Gleznu izstāde 
Kolkas Lībiešu saieta namā

Līdz augusta beigām Kolkas Lībiešu saieta namā apskatāma 
Anetes Kalniņas gleznu izstāde "Kolkas triepiens". 

Gleznas ir tapušas Kolkā vairāku vasaru laikā. Pati  māksliniece 
saka: "Kolka – no monumentāla metāla darināta piespraude ar smal-
ki mirdzoša, gaiša akmens aci, kas ti k ļoti  tuvu piesprausta sirdij pie 
rīdzinieka melnās samta žaketes atloka malas.

Kolkā var redzēt zvaigznes un Saturna putekļu gredzenu… var saul-
lēktā peldēti es jūrā… var pazust un bezcerīgi apmaldīti es mežā, kur 
netālu ir mežziņa māja… var plūkt četrlapu āboliņu un pie att āliem ra-
diem iet barot trušus… var sameklēt sliekas zem akmens un iet ar dēlu 
uz molu makšķerēt… var, bērzā šūpojoti es,  izsapņot nākotni.

Kolkā var raudāt, smieti es un apreibt no laimes, var iemīlēti es… 
Kolkā var sadzirdēt sevi.
Kolkā var gleznot pa nakti , var rakstī t dienasgrāmatu, bet labāk to 

uzgleznot "KOLKAS TRIEPIENĀ"."
Izstādi Lībiešu saieta namā var apskatī t katru dienu no plkst. 8.30 

līdz 17.00.
Ilze 

Iesalniece-Brukinga

28. jūlijā klāti enē un 29. jūlijā 
ti ešsaistē noti ka Latvijas Biblio-
tekāru biedrības un Kuldīgas Gal-
venās bibliotēkas organizētais 
Kurzemes bibliotekāru vasaras 
saiets "Krāsainā novadpētniecī-
ba". Saieta norisi atbalstī ja Latvi-
jas Bibliotekāru biedrība, Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, Valsts kul-
tūrkapitāla fonds, "Erasmus+" un 
Kuldīgas novada pašvaldība. No 
Dundagas bibliotēkas saietā pie-
dalījās Ruta Emerberga.

Nereti  novadpētniecība ti ek 
uzskatī ta par garlaicīgu, monoto-
nu nodarbi, bet vai tā ir? Kuldīgas 
Galvenā bibliotēka vēlējās pierā-
dīt pretējo – izmantojot radošu 
pieeju, iespējams radīt jaunus un 
interesantus piedāvājumus bib-
liotēkās novadpētniecības krāju-
ma izzināšanai un izmantošanai.

Pirmajā dienā klāti enes 
prakti skajās nodarbībās kopā ar 
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 
darbiniekiem izstaigājām divus 

maršrutus – "Ūdens Kuldīgā" un 
"Kuldīga mākslinieka acīm". Vienu 
grupu nedaudz pievīla tehnoloģi-
jas, proti , internets negribēja īsti  
piedalīti es kopējā pastaigā, bet 
Kuldīgas kolēģi bija ļoti  zinoši pa-
vadoņi. Otra prakti skā nodarbība 
mums bija kopā ar Imanta Ziedo-
ņa fonda "Viegli" izglītī bas iniciatī -
vu "Ziedoņa klase" – mēs lasījām 
grāmatu "Blēņas un pasakas" caur 
izlaušanās spēlēm. 

Savukārt ti ešsaistes saieta 
dienā pieredzē dalījās novadpēt-
niecības speciālisti  no Kurzemes 
un Jelgavas, savu pieredzes stāstu 
atklāja Latvijas Bibliotekāru bied-
rības valdes priekšsēdētāja Māra 
Jēkabsone.

Paldies Kuldīgas kolēģiem par 
uzņemšanu! Bija pati ešām liels 
prieks klāti enē sati kti es un brīv-
brīžos sarunāti es pie smaržīgas 
kafi jas tases!

Dundagas bibliotēkas vadītāja 
Ruta Emerberga

Mazirbes bibliotēkā augustā skatāma izstāde "No 
ļoti  seniem grāmatplaukti em". Izstādē apskatāmi 19. un 
20. gadsimta izdevumi no Mazirbes bibliotekāres Snie-
dzes Švāģeres personīgā grāmatu plaukta. Galvenokārt 
tā ir garīgā literatūra – Bībeles, dziesmu grāmatas, spre-
diķu grāmatas, arī 20. gadsimta 30. gadu kalendāri un 
lubu literatūra. Vecākais izdevums datēts ar 1877. gadu, 
tā ir Jelgavā izdota Bībele. Visas grāmatas, protams, ir ve-
cajā drukā.

Taujāta par grāmatām, Sniedze stāsta, ka grāmatas 
ir mantojums no vecvecākiem, taču par grāmatu esamī-
bu uzzinājusi vien pirms pāris gadiem, kad kārtoti  bēniņi 
dzimtas mājās. Tur tad arī kastēs grāmatas atrastas. Snie-
dze domā, ka varbūt pat nav īpaši slēptas, vienkārši pa-
domju laikā šādas grāmatas atklāti  grāmatu plauktā ne-
turēja. Mazai meitenei arī neviens nav stāstī jis par šādu 
grāmatu esamību.

Paldies Sniedzei par iespēju aplūkot šos senos izdevu-
mus! Ja esat Mazirbes pusē, noteikti  ienāciet bibliotēkā!

Uzklausīja Dundagas bibliotēkas vadītāja 
Ruta Emerberga

21. augustā Dundagā, Mazās 
skolas stadionā, norisināsies "Dun-
dagas pagasta sporta svētki – 2021".

Saistī bā ar pārmaiņām, kuras mūs 
visus ietekmēja pēdējā gada laikā, arī 
šie sporta svētki atšķirsies no iepriek-
šējo gadu sporta spēlēm. Tā kā lielu 
daļu laika līdz šim bijām spiesti  pava-
dīt mājās, tad šī būs lieliska iespēja 
aktī vi un sporti ski pavadīt dienu svai-
gā gaisā gan individuāli, gan veidojot 
komandu un piedaloti es komandu 
sporta disciplīnās.

Sporta svētkos norisināsies Latvi-
jas spēcīgākās mazās pilsētas posms 
"Dundagas svaru sti eņu grāvējs", kur 
ikkatram būs iespēja pārbaudīt sa-
vas spējas sti eņa spiešanā guļus un 
palīdzēt Dundagai kļūt par spēcīgāko 
mazo pilsētu Latvijā. Tāpat šajās spor-
ta spēlēs iekļauti  divi komandu sporta 
veidi – volejbols un pēdējā laikā lielu 
popularitāti  iemantojušais 3x3 bas-
ketbols. Individuālās disciplīnas būs 
šahs, šautriņu mešana, makšķerē-
šana, būs arī stafete "Esi precīzs" un 
mazā spēka stafete. Dundagas pagas-
ta pārvaldes mājaslapā  www.dunda-
ga.lv pieejams sporta svētku nolikums 
un programma, kur iespējams iepazī-
ti es ar visām disciplīnām. Aicinām 
ikvienu iedzīvotāju piedalīti es sporta 
sacensībās un aktī vi pavadīt dienu!  

Valstī  noteikto ierobežojumu dēļ 
sporta svētku teritorijā drīkstēs atras-
ti es ti kai to dalībnieki.

Dundagas pagasta pārvaldes sporta 
organizators Edgars Tīfentāls

Dundagas pagasta sporta svētki 

No ļoti  seniem 
grāmatplaukti em
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No 1. jūlija mainīti  nosacījumi 
mājokļa pabalsta piešķiršanai 

Noslēgušās Talsu novada attī  stī bas programmas 
izstrādes temati skās darba grupu sanāksmes

Pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 
Dundagas un Kolkas pagastā

No 2021. gada 1. jūlija  pilnībā 
ir izmainīta mājokļa pabalsta pie-
šķiršanas un lieluma aprēķināša-
nas kārtī ba. Ja līdz šim piešķiršanu 
un mājokļa pabalsta apmērus no-
teica pašvaldības saistošie notei-
kumi, tad no 1. jūlija pabalsta ap-
mērs ti ek noteikts, pamatojoti es 
uz Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.809  "Noteikumi par mājsaim-
niecības materiālās situācijas iz-
vērtēšanu un sociālās palīdzības 
saņemšanu", izmantojot  visai Lat-
vijai vienotu formulu.

Šajā formulā ti ek ņemtas vērā 
valsts noteiktā garantētā minimālā 
ienākuma sliekšņa vērtī bas (109 
eiro pirmajai vai vienīgai personai 
mājsaimniecībā un 76 eiro katrai 
nākamajai personai mājsaimnie-
cībā), ar mājokļa izmantošanu 
saistī tās fakti skās mājsaimniecības 
izmaksas un mājsaimniecības fak-
ti skie ienākumi. Līdz ar to mājokļa 
pabalstu apmērs var mainīti es kat-
ru mēnesi.

Mājokļa pabalsta apmēru ap-
rēķina, ņemot vērā šādus izdevu-
mus:

v par dzīvojamās telpas lie-
tošanu (īres maksa, izdevumi par 

obligāti  veicamajām pārvaldīšanas 
darbībām);

v par pakalpojumiem, kas 
saistī ti  ar dzīvojamās telpas lieto-
šanu (siltumenerģija apkures un 
karstā ūdens nodrošināšanai, elek-
troenerģija, ūdens, dabasgāze, 
kanalizācijas vai asenizācijas nod-
rošināšana, sadzīves atkritumu ap-
saimniekošana), ja ti e nav ietverti  
īres maksā vai nepieciešamajos iz-
devumos par obligāti  veicamajām 
pārvaldīšanas darbībām;

v par telekomunikāciju (tālru-
nis un televīzija) pakalpojumiem, 
internetu, kā arī par ūdens skaitī -
tāju uzstādīšanu un verifi kāciju.

 Mājokļa pabalsta aprēķināša-
nai Sociālā dienesta klienti em būs 
nepieciešams iesniegt:  aktuālos 
rēķinus/pavadzīmes, izdevumus 
apliecinošus dokumentus par īres, 
pārējo komunālo (elektrība, gāze, 
ūdens, apkure, apsaimniekošana, 
cietais kurināmais) un telekomu-
nikāciju pakalpojumu maksāju-
miem. Pabalsts cietā kurināmā 
iegādei ti ks aprēķināts un izmak-
sāts, balstoti es uz Sociālā dienestā 
iesniegtu rēķinu/pavadzīmi vai iz-
devumus apliecinošu dokumentu.

2020. gada pārskats par valsts 
mērķdotācijas izlietojumu pašval-
dības autoceļu un ielu uzturēšanai 

Dundagas un Kolkas pagastā 
esošo ceļu kopgarums ir 112,96 
km, no kuriem 6,08 km (5,4%) ir ar 
asfalta segu mu. Dundagas ciema 
ielu kopgarums ir 10,176 km, no 
ti em 6,752 km (66,4%) ir ar asfal-
ta segumu. Kolkas pagasta pārziņā 
esošo ceļu kopgarums ir 18,513 
km, no kuriem 14% ir ar asfalta 
segumu.

Dundagas pagastā izlietoti  
127 213 EUR, t.sk. 41 490 EUR – ik-
dienas uzturēšanas darbiem.

Kolkas pagastā izlietoti  14 045 
EUR, t.sk. 2840 EUR – ikdienas uz-
turēšanas darbiem.

Kopā – 141 258 EUR.

2020. gadā veikti e lielākie 
darbi 

Dundagas pagastā – asfalta 
virsmas atjaunošana vidēji 6 cm 
biezumā Pils ielā no Maija ielas līdz 
E. Dinsberga ielai, Saules, Maija, 
E. Dinsberga ielā un Jaundundagā, 
1905. gada ielā; 

Kolkas pagastā – grants se-
guma atjaunošana ceļiem: "Ceļa 
krustojums – Jūrskola – Zembahi" 
Mazirbē, ceļam uz Kolkas kapiem, 
ceļiem "Saulrieti –Kāpmaļi" un "Del-
fī ni–Sarmas". 

Atbilstoši sezonai, visa gada ga-
rumā veikti  ikdienas uzturēšanas 
darbi pēc nepieciešamības.

2021. gada valsts mērķdotā-
cijas pašvaldības autoceļu un ielu 
uzturēšanai 118 256 EUR plānotais 
izlietojums 

Līdz 2021. gada 1. augustam 
Dundagas pagastā veikti  asfalta se-
guma atjaunošanas darbi Pils, Mai-
ja un Skolas ielā par 41 512,23 EUR.

Pamatojoti es uz Talsu novada 
domes 2021. gada 29. jūlija lēmu-
mu Nr.53., apsti prināts turpmākais 
pašvaldības autoceļu un ielu izlieto-
šanas plāns 2021. gadam Dundagas 
un Kolkas pagastā.

Dundagas pagastā – ielas "Bēr-
nudārza ceļš" asfalta seguma atjau-
nošana 363 m² platī bā.

Kolkas pagastā – ceļu "Saulrie-
ti –Kāpmaļi" (250 m) un "Delfī ni–
Sarmas" (100 m) virsmas dubultā 
apstrāde 3,5 m platumā ar šķem-
bām un emulsiju un ceļa "Alpi–
Mierkalni" (530 m) grants seguma 
atjaunošana. 

Dundagas un Kolkas pagastā 
turpinās veikt pašvaldības ceļu un 
ielu ikdienas uzturēšanas darbus 
pēc nepieciešamības:

v ceļu greiderēšana,
v sniega tī rīšana,
v bedrīšu remonts ar šķem-

bām un asfaltbetonu,
v ceļu apstrāde pret putēšanu, 

grāvju tī rīšana, drupinātā asfalta 
iegāde, zāles pļaušana, ceļa zīmju 
atjaunošana, marķējuma atjauno-
šana un apmaļu atjaunošana.

Linda Pavlovska-Dišlere

Talsu novada dome 2020. gada 
24. septembrī pieņēma lēmumu 
par Talsu novada attī  stī bas prog-
rammas 2021.–2027. gadam iz-
strādes uzsākšanu. Attī  stī bas pro-
gramma noteiks konkrētus rīcības 
virzienus, lai sekmētu ilgtspējīgu 
jaunā novada attī  stī bu un uzlabo-
tu iedzīvotāju dzīves kvalitāti . Tal-
su novada iedzīvotāji, uzņēmēji un 
nevalsti sko organizāciju pārstāvji 
ti ka aicināti  iesaistī ti es attī  stī bas 
programmas darba grupās, kas 
noti ka no 26. līdz 28. jūlijam ti eš-
saistes platf ormā Zoom.

Lai veicinātu iedzīvotāju iesais-
ti  jaunās attī  stī bas programmas 
izstrādē, līdzās jau noti kušajām 
aptaujām Talsu novada pašvaldība 
aicināja interesentus līdzdarbo-
ti es, paust savu viedokli un sniegt 
priekšlikumus par nepieciešama-
jiem pilnveidojumiem Talsu novada 
teritorijas attī  stī bā, piedaloti es te-
mati skās darba grupu sanāksmēs. 
Temati sko darba grupu mērķis ir 
kopīgi ar ieinteresētajām pusēm 
apzināt pilsētā un novadā noti e-
košos attī  stī bu kavējošos faktorus, 
iespējas, identi fi cēt vajadzības, kas 
būtu risināmas dažādās nozarēs 
– uzņēmējdarbības vidē, izglītī bā, 
sportā, kultūrā, veselības aprūpē, 
sociālajā aizsardzībā, drošībā, in-
frastruktūrā, mobilitātē, vidē, pār-
valdībā.

Darba grupu diskusijas vadīja 
SIA "Reģionālie projekti " speciā-
listi , kas palīdz Talsu novada paš-
valdībai izstrādāt jaunos novada 
attī  stī bas plānošanas dokumen-
tus. Kopumā sešās darba grupās 
piedalījās 168 dalībnieki. 

Temati skajā darba grupā "Uz-
ņēmējdarbības vide" ti ka diskutēts 
par atbalsta instrumenti em uzņē-
mējdarbības vides un infrastruk-
tūras attī  stī bai, kā arī visu līmeņu 
sadarbību konkurētspējas uzlabo-
šanai. Kā atsevišķa kategorija ti ka 
izdalīta tūrisma joma, kas veicina 
ekonomisko izaugsmi un reģionu 
attī  stī bu. Dalībniekiem bija vairākas 
idejas gan par infrastruktūras attī  s-
tī bu piekrastē un kopīgu tūrisma 

produktu un maršrutu veidošanu, 
gan uzņēmēju un pašvaldības sa-
darbību dažādu projektu izstrādē. 

Lielākais dalībnieku skaits bija 
izglītī bas, sporta, kultūras tema-
ti skajās darba grupās, kur pieda-
lījās 53 aktī visti . Darba gaitā bija 
jāaplūko plašs tēmu spektrs, tā-
pēc dalībnieki ti ka sadalīti  desmit 
grupās. Tajās norisinājās diskusijas 
gan par pirmsskolas, vispārējās, 
interešu, profesionālās ievirzes iz-
glītī bas jautājumiem, gan arī par 
speciālo un augstāko izglītī bu, tās 
pārvaldību, īpaši uzsverot mūž-
izglītī bas nozīmi un tās paplaši-
nāšanas iespējas. Līdztekus ti ka 
ģenerētas idejas par sporta un 
aktī vās atpūtas infrastruktūras un 
pakalpojumu pilnveidi, kultūras 
daudzveidības veicināšanu. Deba-
tēs izkristalizējās vairākas atziņas 
par redzējumu turpmākajām akti -
vitātēm jaunatnes politi kas jomā, 
uzlabojot jauniešu dzīves kvalitāti  
un veidojot jauniešiem atbalstošu 
un iekļaujošu vidi, atbalstot viņu 
iniciatī vas un līdzdalību.

Sociālo pakalpojumu, veselī-
bas un drošības jomā galvenokārt 
ti ka pārrunāti  iedzīvotājiem ak-
tuāli sociālie jautājumi jomā un 
sniegts redzējums par sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības 
pilnveidi. Vienlaikus, runājot par 
sabiedrisko kārtī bu un drošību, 
dalībnieki raksturoja kritērijus, kas 
būti ski ietekmē atbalstošu un at-
tī stošu vidi kopumā.

Nākamajā darba grupā "Infra-
struktūra un mobilitāte" ti ka ska-
tī ti  jautājumi par gājēju drošības 
uzlabošanu ciemos un pilsētās, 
mobilitātes punktu attī  stī bu, vides 
pieejamības nodrošināšanu, ostu 
attī  stī bu un jaunu piestātņu vei-
došanu. Tāpat par būti sku jomu, 
kam pievērst uzmanību attī  stī bas 
programmas risinājumos, ti ka atzī-
ta mājokļu politi kas attī  stī ba: esošo 
ēku energoefekti vitātes uzlabo-
šana, iekšpagalmu sakārtošana, 
jaunu mājokļu izveide. Saistī bā ar 
komunālo infrastruktūru dalībnieki 
diskutēja par nepieciešamību uz-

skaitī t esošās sistēmas un apkopot 
datus, kā arī ieviest vienotus prin-
cipus ūdenssaimniecības jomā visā 
novadā.

Temati skajā grupā "Vide un 
publiskā ārtelpa" fokuss bija vērsts 
uz publisko ārtelpu (labiekārto-
jums, vides dizains, atpūtas vie-
tas) un tās kvalitātes uzlabošanu, 
katras vietas unikalitātes saglabā-
šanu un attī  stī bu, publisko ūdeņu 
un piekrastes apsaimniekošanu 
un pieejamības uzlabošanu, dabas 
resursiem, kas ietver arī ainavas, 
atjaunojamos energoresursus un 
citus dabas resursus, kā arī novada 
kopējo vides kvalitāti  un aizsardzī-
bu. Tāpat ti ka sniegti  priekšlikumi 
par visā novadā attī  stāmu un vie-
notu atkritumu apsaimniekošanas, 
to šķirošanas un pārstrādes pār-
raudzības sistēmu.

Noslēdzošajā temati skajā gru-
pā "Vietējā kopiena un pārvaldī-
ba" noti ka ideju apkopošana, kā 
uzlabot sabiedrības iesaisti  un 
līdzdalību dažādos ar pašvaldību 
saistī tos procesos un kā pilnveidot 
informācijas kanālus, lai uzlabotu 
komunikāciju. Diskusijā iesaistī ti e 
pauda viedokli par pašvaldības 
pārvaldības pilnveidi atti  ecībā uz 
iekšējiem procesiem, darbinieku 
kapacitāti , datu uzkrāšanu un ap-
maiņu, iestāžu un kapitālsabiedrī-
bu sadarbību. Līdztekus aktī vi ti ka 
diskutēts par pašvaldības publisko 
pakalpojumu pilnveidi, digitalizā-
cijas un inovāciju ieviešanu un uz 
klienti em orientētas pieejas nozī-
mi. Tāpat diskusiju dalībnieki ne 
reizi vien atgriezās pie sarunas par 
to, cik nozīmīga loma ir nevalsti sko 
organizāciju iesaistei, nodrošinot 
iekļaujošu vidi un atbalstu novada 
ģimenēm, bērniem un jauniešiem, 
senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti . 

Paldies visiem, kam rūp Talsu 
novads un kas atrod spēku un lai-
ku, lai izteiktu ierosinājumus, kā 
veidot ilgtspējīgu novadu! Tikai sa-
darbojoti es, citam citu uzklausot, 
varēsim vairot ne vien katrs savu, 
bet arī kopējo labklājību.

Renāte Freiberga

No 1. jūlija mainīta sadzīves atkritumu kontei-
neru izvešanas un marķēto maisu savākšanas kār-
tī ba Kolkas pagasta piejūras ciemos. 

Turpmāk atkritumu apsaimniekošanu Kolkas 
pagasta piejūras ciemos nodrošinās SIA “Atkritumu 
apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””. 

v Lai saņemtu šo pakalpojumu katrai mājsaim-
niecībai ir jāslēdz līgums ar SIA “Atkritumu apsaim-
niekošanas sabiedrība “Piejūra””. To var izdarīt 
uzņēmuma birojā A. Lerha-Puškaiša ielā 6, Talsos 
(darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, tālrunis 
63223306, e-pasts info@piejuraatkritumi.lv). 

v No 12. augusta sadzīves atkritumu kontei-

neru izvešana un marķēto maisu savākšana noti ks 
katru ceturtdienu.

v Piejūras ciemos ti ks izvietoti  papildu šķiroto 
atkritumu konteineri, lai nodrošinātu iedzīvotājiem 
pieejamāku atkritumu apsaimniekošanas pakalpo-
jumu.

v Lai informētu iedzīvotājus par izmaiņām at-
kritumu apsaimniekošanas jomā, SIA “Atkritumu 
apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” nodroši-
nās informatī vu bukletu izplatī šanu. Neskaidrību 
gadījumos ikviens aicināts sazināti es ar Kolkas pa-
gasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Evu 
Frišenfeldi (tālrunis 63220551, 2632 4975). 

Mainīta atkritumu izvešanas kārtī ba Kolkas pagastā
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Talsu novada pašvaldība infor-
mē, ka Vides pārraudzības valsts 
birojs 9. jūlijā ir pieņēmis lēmumu 
piemērot ietekmes uz vidi novēr-
tējumu vēja elektrostaciju parkam 
"Valpene" Talsu novada teritorijā. 
Teritorija, kur vēja parku plānots 
ierīkot, skar Dundagas un Īves pa-
gasta teritoriju. 

Publiski pieejamā informācija lie-
cina, ka atti  ecīgajā teritorijā plānots 
izbūvēt apmēram 40 jaunākās paau-
dzes lielas jaudas vēja elektrostacijas 
(VES). Katras stacijas nominālā jauda 
varētu sasniegt 4MW (stacijas masta 
augstums  virs 135 metriem, stacijas 
rotora diametrs virs 150 metriem), 
bet kopējais vēja elektrostacijas 
augstums varētu būt virs 210 met-
riem. Ietekmes uz vidi novērtējuma 
procesā paredzēts izvērtēt vairākus 
VES modeļus, lai saprastu, kādas ir 
tehnoloģiskās alternatī vas.

Kā liecina informācija Vides pār-
raudzības valsts biroja tī mekļvietnē 

www.vpvb.gov.lv, pirms vēja elek-
trostaciju uzstādīšanas parka teri-
torijā ti ks izbūvēts pievedceļu tī kls, 
kas nepieciešams staciju piegādei. 
Plānotā VES parka teritoriju šķēr-
so valsts vietējas nozīmes autoceļš 
V1363 "Ārlava–Tiņģere–Plinti ņi", kā 
arī pašvaldības autoceļi. Uz zieme-
ļiem no plānotā VES parka teritorijas 
atrodas vietējas nozīmes autoceļš 
V1368 "Dundaga–Tinģere–Tilti ņi". 
Abi iepriekš minēti e valsts vietējas 
nozīmes autoceļi ir pievienoti  valsts 
reģionālajam autoceļam P125 "Tal-
si–Dundaga–Mazirbe", kas plānotā 
VES parka būvniecības laikā ti ks iz-
mantots par galveno ceļu materiālu 
un iekārtu piegādei. 

Saražotās elektroenerģijas no-
došanai kopējā tī klā paredzēts iz-
būvēt jaunas vidēja sprieguma un 
augstsprieguma elektropārvades 
kabeļu līnijas.

Pašlaik identi fi cētajā izpētes te-
ritorijā ieti lpst 103 zemes vienības, 

kas pieder gan juridiskām, gan fi zis-
kām personām, gan pašvaldībai. Ko-
pējā teritorijas platī ba, kurā ir pare-
dzēts vērtēt VES parka būvniecības 
ieceri, aizņem aptuveni 22 km2 lielu 
teritoriju, kuru pamatā veido meža 
zemes ar atsevišķiem lauksaimnie-
cībā izmantojamo zemju blokiem.

Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumā noteikts, ka ierosinātājam, 
kas šajā gadījumā ir SIA "Valpene 
wind", ir nepieciešams organizēt sā-
kotnējās sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmi un pārējos ar iedzīvotāju 
informēšanu saistī tos pasākumus. 
Par apspriešanas sanāksmes izvē-
lēto formātu un laiku, kolīdz būs 
pieejama šāda informācija, Talsu 
novada pašvaldība informēs tī -
mekļvietnē www.talsunovads.lv 
un Dundagas pagasta tī mekļvietnē 
www.dundaga.lv.

Dundagas pagasta pārvaldes 
Attī  stī bas un plānošanas nodaļas 

vadītāja Maruta Blūma

DUNDAGAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA
izsludina jauno audzēkņu uzņemšanu 2021. / 2022. mācību gadam

17. / 19. / 21. augustā  10:00 – 13:00 
18. / 20. augustā  16:00 – 19:00

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:
	● no 7 gadu vecuma — vijoles spēle, klavierspēle, dejas 

pamati, vokālā mūzika – kora klase (Dundagā un Kolkā)
	● no 8 gadu vecuma — vizuāli plastiskā māksla
	● no 9 gadu vecuma — klarnetes spēle, saksofona spēle, 

sitaminstrumentu spēle, ģitāras spēle, kokles spēle (Kolkā)

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:
	● no 5-6 gadu vecuma — māksla-mūzika-deja, mūsdienu deja (“Sensus”)
	● no 7 gadu vecuma — sagatavošanas klase (māksla), vokālais ansamblis

TĀLRUŅI INFORMĀCIJAI:
MĀKSLA:  2949 0550       MŪZIKA:  2934 1291

DEJA:  2920 4122       KOLKA:  2655 6180

Uz laiku apsti prina vakanto pārvalžu 
vadītāju pienākumu izpildītājus

Apsti prināts jaunā novada pašvaldības 
iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību 
darbības izvērtēšanas laika grafi ks

Atbilstoši "Administratī vo 
teritoriju un apdzīvoto vietu liku-
mam", no 1. jūlija Talsu novadā 
bez iepriekšējām teritoriālajām 
vienībām ieti lpst arī Dundagas, 
Rojas un Mērsraga novada ad-
ministratī vās teritorijas, to ies-
tādes un struktūrvienības. Talsu 
novada domes deputāti  29. jūli-
ja domes sēdē apsti prināja Tal-
su novada pašvaldības iestāžu, 
struktūrvienību un kapitālsa-
biedrību darbības izvērtēšanas 
laika grafi ku.

Jaunveidojamā Talsu nova-
da pašvaldības administratī vās 
struktūras projektā, kas izstrā-
dāts saskaņā ar Ministru kabineta 
2020. gada 15. septembra notei-
kumiem Nr.577 "Kārtī ba, kādā 
administratī vi teritoriālās refor-
mas ietvaros pašvaldībām piešķir 
valsts mērķdotāciju kopīga jaun-
veidojamā novada pašvaldības 
administratī vās struktūras projek-
ta izstrādei" paredzēts, ka, ņemot 
vērā iestāžu funkcionālo noslodzi, 
apmeklētāju plūsmu, informāci-
jas sistēmu salāgošanas procesu, 
dome apsti prina laika grafi ku, 
saskaņā ar kuru ti ek sagatavoti  
priekšlikumi par pašvaldības ies-
tāžu, struktūrvienību un kapitāl-
sabiedrību turpmāko darbību.  

Projektā paredzēts, ka Talsu 
novadā ir plānots izmantot pieeju 
– esošo novadu iestāžu un struk-
tūrvienību apvienošana, izveido-
jot jaunu pašvaldības iestādi vai 
struktūrvienību.

Talsu novada pašvaldības ies-

tāžu, struktūrvienību un kapitāl-
sabiedrību darbības izvērtēšanas 
laika grafi ks paredz līdz 31. au-
gustam apsti prināt centrālās ad-
ministrācijas, Dundagas, Kolkas, 
Mērsraga un Rojas pagasta pār-
valžu, pašvaldības iestāžu struktū-
ru un iestāžu amatu klasifi kācijas 
kopsavilkumu.

Noteikts, ka līdz 30. septem-
brim jābūt paveiktai centrālās ad-
ministrācijas nodaļu vadītāju, kuri 
vada vienādas vai līdzīga rakstura 
nodaļas, izvērtēšanai, nodaļu no-
likumu apsti prināšanai un vienota 
Talsu novada Sociālā dienesta un 
Talsu novada bāriņti esas izveidei. 
Līdz septembra beigām paredzēts 
izvērtēt līdzšinējos Sociālo dienes-
tu vadītājus un apsti prināt amatā 
jaunā Sociālā dienesta vadītāju. 
Šis termiņš atti  ecas arī uz amatu 
konkursu uz bāriņti esas priekšsē-
dētāja, vietnieka un locekļu ama-
tu izsludināšanu.

Līdz 31. oktobrim paredzēts 
apsti prināt amatos jaunos pārval-
žu vadītājus teritorijās, kur šobrīd 
ir vakances, un aktualizēt visu 
pašvaldības iestāžu un pārvalžu 
nolikumus.

Savukārt līdz gada beigām no-
teikta centrālās administrācijas, 
Dundagas, Kolkas, Mērsraga un 
Rojas pagasta pārvalžu vadītāju 
amata aprakstu aktualizēšana vai 
jaunu izstrāde un vakanto amata 
vietu komplektēšana, kā arī ka-
pitālsabiedrību un citu deleģēto 
funkciju izvērtēšanas uzsākšana.

Inita Fedko

Lai nodrošinātu to pilsētu un 
pagastu pārvalžu darbības nepār-
trauktī bu un funkciju realizāciju, 
kur šobrīd ir vakanti  pārvalžu va-
dītāju amati , Talsu novada pašval-
dības izpilddirektore Ieva Krēķe ir 
izdevusi rīkojumus par pārvaldes 
vadītāju pienākumu izpildītājiem 
vakanču laikā. 

Mērsraga pagasta pārvaldes va-
dītāja amata pienākumus uz laiku 
veic Laidzes pagasta un Vandzenes 
pagasta pārvaldes vadītāja Marika 

Grohjacka. Valdemārpils pilsētas 
un Ārlavas, Lubes un Īves pagasta 
pārvalžu vadītājs Andris Grīnbergs 
nodrošina Rojas pagasta pārval-
des vadītāja pienākumu izpildi, bet 
Dundagas pagasta pārvaldes Saim-
nieciskā dienesta vadītājs Andris 
Kojro pilda Dundaga pagasta pār-
valdes vadītāja amata pienākumus. 
Kolkas pagasta pārvaldes sekretāre 
Eva Frišenfelde veic Kolkas pagasta 
pārvaldes vadītāja amata pienāku-
mus, bet Sabiles pilsētas un Aba-

vas pagasta pārvaldes vadītājs Zig-
munds Brunavs nodrošina darbības 
nepārtrauktī bu un funkciju izpildi 
Stendes pilsētas, Lībagu, Strazdes, 
Virbu pagasta pārvaldēs.

Talsu novada pašvaldības ies-
tāžu, struktūrvienību un kapitāl-
sabiedrību darbības izvērtēšanas 
laika grafi kā noteikts, ka pilsētu un 
pagastu pārvalžu vadītāju apsti pri-
nāšana vakantajos amatos plānota 
līdz 31. oktobrim.

Inita Fedko

Plāno vēja elektrostaciju parka izveidi 

Informācija: htt ps://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-
uz-vidi-novertejumu-projekti/veja-elektrostaciju-
parka-valpene-izbuve-sia-valpene-wind. 
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Talsu novada pašvaldības informatī vais 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. 
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 Kapusvētki 
14. augustā: 
pl kst. 11.00 – Jaundundagas kapos,
plkst. 12.15 – Pāces kapos,
plkst. 13.30 – Sumbru kapos,
plkst. 14.45 – Sabdagas kapos,
plkst. 10.00 – Sīkraga kapos,
plkst. 11.00 – Mazirbes kapos,
plkst. 12.00 – Pitraga kapos,
plkst. 14.00 – Dūmeles kapos.

"Saulesvija" izvijas cauri Talsu novadam

Popularizējot Slīteres Nacio-
nālā parka (SNP) dabas un kultū-
ras vērtī bu izziņu, Dabas aizsar-
dzības pārvalde līdz pat oktobrim 
vairākas reizes mēnesī aicina ce-
ļotājus doti es unikālos bezmaksas 
pārgājienos kopā ar dabas ek-
sperti em un vides gidiem. Tie no-
ti ek Slīteres Ceļotāju dienu laikā, 
kurās jau otro gadu ti ek piedāvāts 
jauns formāts.

v Sestdien, 7. augustā Slīterē 
tradicionāli norisinājās Kukaiņu 
nakts.

v Grūtāku un šķēršļiem 
bagātāku pārgājienu cienītāji 
14. augustā kopā ar dabas ek-
spertu, entomologu Kristapu 
Vilku aicināti  doti es pārgājienā 
"Bažu purvs – zemes strēle starp 
ūdeni un uguni". Pārgājienā – vigu 
un kangaru uzkalniņi, neapdzīvo-
tas purvu salas, mežs, kuram ļauts 
dzīvot savu dzīvi, zvēru pēdu raks-
ti , kukaiņmīklas, kontrastējoša 
uguns un ūdens klātbūtne.

v Savukārt Pēterezera dabas 
taku 21. augustā varēs iepazīt 
purva ekspertes Līgas Strazdiņas 
vadītajā pārgājienā "Ko purvā ēd 
cilvēki, ko ēd kukaiņi, kurš ēd ku-

Slīteres Ceļotāju dienās līdz pat oktobrim – 10 dabas izziņas pārgājieni 
kaiņus un kurš apēd visus?". Sa-
vukārt vides gide Ina Brauna šajā 
dienā palīdzēs šķeti nāt Mazirbes 
apkārtnes kultūrvēstures un da-
bas noslēpumus pārgājienā "Cita 
Mazirbe".

v 11. septembrī, kad otro 
reizi Slīteres Nacionālā parka teri-
torijā Lībiešu krastā un Dundagas 
pagastā norisināsies arī Mājas ka-
fejnīcu dienas, noti ks zoologa Viļ-
ņa Skujas pārgājiens "Rākstu de-
gumi", aicinot interesentus doti es 
pa senā Rākstu deguma pēdām, 
kopā pētī t dažādas meža zīmes 
un izzināt dabas procesus rude-
nī. Šajā dienā vides gides Lienītes 
Iesalnieces vadībā varēs doti es 
pārgājienā "Dūmeles stāsti ". Tas 
vedīs pa Dūmeles apkārtni, pāri 
19. gadsimta vidū nosusinātajam 
Dieviņezeram, pa Bažkangaru un 
meža ceļu, liks šķērsot upītes bez 
ti lti em un ļaus uzzināt ko jaunu 
par cilvēka un dabas mijiedarību.

v Visbeidzot 2. oktobrī Slīte-
res Ceļotāju dienu noslēdzošajā 
pārgājienā "Kaļķupes pilskalni un 
dabas jaukumi" vedīs dabas ek-
sperte, bioloģe Rūta Abaja. Pār-
gājiena dalībnieki varēs dzirdēt 

stāstus gan par pašas pārgājiena 
autores jaunatklāto Kaļķu pilskal-
nu, gan izteiksmīgo Puiškalnu un 
tam tuvējo "Īvnieku" mājvietu. 

Visi pārgājieni ir bez maksas, 
taču piedalīti es var, ievērojot val-
stī  noteiktās aktuālās publisko pa-
sākumu epidemioloģiskās prasī-
bas. Dalībnieku skaits pārgājienos 
ir ierobežots, tāpēc nepieciešams 
savlaicīgi pieteikti es. 

60% no Latvijas sū nu sugām. SNP 
ir iekļ auts "Natura 2000" teritori-
ju tī  klā . Tas ir ī paši aizsargā jamo 
dabas teritoriju tī  kls, kas vieno 
aizsargā jamas dabas teritorijas 
visā s Eiropas Savienī bas valstī  s. 
Izveidots retu augu un dzī vnieku 
sugu aizsardzī bai un saglabā šanai. 

Dabas aizsardzības pārvaldes
dabas izglītī bas centra 

"Slītere” vadītāja Baiba Ralle

14. jūlijā Talsu pilsētu un Rojas 
pagastu caurvija Dziesmu un deju 
svētku ceļš "Saulesvija". Sagaidot 
tā vēstnesi Jāni Erenštreitu, ti ka 
godināti  XII Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku dalīb-
nieki.

"Saules ceļš dabā iezīmējas no 
austrumiem, kur tā uzlec, līdz rietu-
miem, kur tā noriet. Talsu novadā 
tas simboliski iesākas no "Zaļās sau-
les" un turpinās līdz Sauleskalnam. 
Tālāk tas kā zelta diedziņš izvijas Tal-
su saulītes spēcinošajos staros. Cil-
vēkā saulesvija ir daudz niansētāka, 
bet nenoliedzami viens no tās sāku-
ma punkti em ir mūsu gara un tradī-
ciju spēks, kas saplūst Dziesmu un 
deju svētku noti kumos," klāteso-
šos uzrunāja Talsu novada domes 
priekšsēdētāja Sandra Pētersone.

"Saulesviju" Talsos sagaidīja Tal-
su novada skolu koru virsdiriģents 
Gints Ceplenieks, Talsu novada Iz-
glītī bas pārvaldes vadītājs Uldis Kat-
laps un Talsu novada koru, deju un 
mākslas kolektī vu vadītāji.

Kolektī vu vadītāji izdejoja deju 
soli, skanot Talsu himnai Baibas 
Veismanes-Rezongas un Baibas 
Bites izpildījumā. Pavadījumu spē-
lēja Ziemeļkurzemes kamerorķes-
tra vadītājas, bet horeogrāfi ju bija 
sagatavojusi bērnu deju kolektī vu 

virsvadītāja Aija Konstante.
Jānis Erenštreits un Sandra Pē-

tersone simboliski atklāja XII Lat-
vijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku Talsu novada plāksni ar 
vēstī jumu "Svētki ir tādi, kādi esam 
mēs".

Tālāk "Saulesvijas" ceļš veda uz 
Rojas pagastu, kur svētku pārstāv-
jus sati ka mūsdienu deju studijas 
"Elfa" dejotājas un Rojas Mūzikas 
un mākslas skolas 4.–8. klašu koris 
pedagoģes Ineses Ozoliņas vadībā.

No Rojas pagasta svētkos pie-
dalījās un video sveicienus kopējā 
stāstā iesūtī ja divi kolektī vi: mūs-
dienu deju studijas "Elfa" 5.–7. kla-
šu meitenes Evas Fricbergas vadībā 
un Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
4.–8. klašu koris "Roja" (pedagoģe 
Inese Ozoliņa). 

"Saulesvijas" ceļš izvijās cau-
ri Rojai, piestājot pie Mūzikas un 
mākslas skolas, kur to kopā ar sim-
bolu Oskaru (Oskars Mitenbergs) 
sagaidīja skolas koris un Rojas pa-
gasta pārvaldes vadītāja pienāku-
mu izpildītājs Jānis Pūce, suminot 
organizatorus un dāvājot simbolis-
kus sveicienus no Rojas. 

"Elfas" dejotājas gatavojās liel-
koncertam "Augstāk par zemi", kas 
būtu noti cis Ķīpsalas izstāžu centra 
hallē. Tagad top videostāsts, kas 

ietver konceptu mūsdienu deju ra-
došai komandai apceļot Latvijas 19 
pašvaldības un veikt katra kolektī va 
video ierakstu. 

"Rojas ļaudis, gan lieli, gan 
mazi, gadu desmiti em aktī vi pieda-
lījušies Dziesmu un deju svētkos, tā 
godinot un turot svētu šo unikālo 
mūsu tautas kultūras mantojuma 
tradīciju. Laiki mainās, bet ti cu un 
ceru, ka neviens mums neatņems 
šo burvīgo kopā būšanu, šos mums 
ti k nozīmīgos svētkus. Lai arī kādi 
vēji pūš, mēs gatavosimies nāka-
majiem Dziesmu un deju svētkiem, 
jo tādi būs!" sacīja Baiba Beraģe, 
Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
direktore.

Tradicionālais svētku dalībnieku 
gājiens šogad ti ek aizstāts ar Dzies-
mu un deju svētku ceļu "Saulesvi-
ja", kurā svētku auto 30 dienu garu-
mā izripo pa Saules rotas septi ņiem 
stariem, apmeklējot visu novadu 
pašvaldības.

Šogad svētku pasākumi ti ek 
organizēti  netradicionālā un epi-
demioloģiskajai situācijai pielāgotā 
formātā kā e-dziesmusvētki, lai ik-
viens bērns un jaunieti s, kurš, ga-
tavojoti es svētkiem, līdzdarbojies 
vairāku gadu garumā, varētu atspo-
guļot savu veikumu video formātā.

Inita Fedko

21. augustā: 
plkst. 11.00 – Kluču kapos,
plkst. 12.30 – Valpenes kapos,
plkst. 14.00 – Anstrupes kapos.
28. augustā:
plkst. 10.00 – Vaides kapos,
plkst. 11.00 – Kolkas kapos.

Vairāk par katru pārgājienu un 
pieteikšanās nosacījumiem – tī -
mekļa vietnē www.sliteresdiena.lv 
un Slīteres Nacionālā parka 
Facebook lapā.

SNP teritorija dabas daudz-
veidī bas ziņ ā  ir viena no ba gā-
t̄ā kajā m Balti jas jū ras piekrastē  un 
Ziemeļ eiropā . Parkā  atrodami visi 
Latvijas dabai raksturī gie meža ti pi, 
puse no Latvijā  augošā m augu un 


