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Mēs esam Latvijai piederīgi – ne tāpēc, ka šeit dzimuši, bet tāpēc, ka 
mūsu sirdspuks�  te allaž skanējuši.

Kā tālumā jūra šalc, kaut nedzirdam to, bet zinām, tā mūsos Latvija 
dzīvo. Ik dienu, ik stundu, ik mirkli, lai arī kuru zemi mūsu kājas skartu.

Lai arī saule debesīs � k viena, tomēr Latvijā tā vissiltāk, vismīļāk 
spīd. Arī ābeles te krāšņāk zied un pat laiks te, mājās, citādi rit. 

Mēs esam Latvijai piederīgi. Vienmēr un visur tās sauli kā dzintaru, 
kā kastani, kā zīli kabatā nesam.

Mīļi sveicu Latvijas dzimšanas dienā!
Sandra Pētersone, 

Talsu novada domes priekšsēdētāja

Es Dievam pateicos par to,
Ka piedzimt lemts bij’ Latvijā,
Kur mani katru vakaru
Vējš miegā ieaijā.

Man kāpu priežu sīkstums
Un jūras viļņu spīts
It visās dzīves gaitās
Arvien ir nācis līdz.

(Dz. Inkinga-Paegle)

“Šajā izaicinājumiem pārpil-
dītajā laikā svarīgi neaizmirst pa-
teikt paldies un uzslavēt tos, kuri 
ne vien strādājuši, spītējot krīzes 
apstākļiem, bet arī spējuši sasniegt 
ievērojamus panākumus. Suminot 
laureātus, mums ir tā iespēja izcelt 
labākos pozi� vos piemērus, no ku-
riem var gan mācī� es, gan aizgūt 
jaunas idejas. Jo katra veiksmīga 
darba pamatā ir cilvēks, kas spēj 
iedvesmot – ar neatlaidību, darba 
� kumu un sparu. Esmu gandarīts, 
ka Latvijas zivsaimniecības nozarē 
tādu cilvēku nav mazums. Tādēļ 
sveicu laureātus ar sasniegto un 
novēlu arvien jaunus panāku-
mus!” šādus vārdus Zemkopības 
ministrijas Gada balvas zivsaim-
niecībā “Lielais loms 2021”, kas ir 
nozares augstākā atzinība par nozī-
mīgiem sasniegumiem un ieguldī-
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Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms 2021” 
atceļojis arī uz Talsu novada Kolkas pagastu

jumu nozares labā, laureā� em vē-
lēja zemkopības ministrs Kaspars 
Gerhards.

“Lielā loma 2021” laureā�  � ka 
noteik�  sešās konkursa nomināci-
jās, kā arī piešķirta balva par mūža 
ieguldījumu zivsaimniecībā.

Latvijas valsts nozīmīgāko 
svētku mēnesī lielu pārsteigumu 
un gandarījumu mums visiem 
sagādāja Kolkas pagasta ļaudis, 
kuru uzņēmība, neatlaidība un 
darba spars summējies ar panā-

kumiem un augsto atzinību valsts 
mērogā.  

Balva “Par mūža ieguldīju-
mu zivsaimniecībā” � ka piešķirta 
Regīnai Rūmniecei. 

Nominācijā “Ieguldījums ziv-
saimniecības un ūdeņu apsaim-
niekošanas popularizēšanā” balvu 
saņēma SIA “Pie Andra Pitragā”. 

Talsu novada pašvaldība le-
pojas ar balvas ieguvējiem un pa-
teicas viņiem par nozīmīgo iegul-
dījumu zivsaimniecības a�  s� bā 

un novada vārda popularizēšanu 
Latvijā!

Arī mēs, dundadznieki un kol-
cenieki, pa� esi priecājamies un 
no sirds sveicam Regīnu Rūmnieci 
un Andri Antmani ar ģimeni, sa-
ņemot pelnī�  augsto sasniegumu. 

Lai jums s� pra veselība, liela 
pašu tuvāko mīles� ba un atsau-
cība, līdzcilvēku cieņa un arī turp-
māk, – visu nākotnes ieceru pie-
pildīšanās! 

Lai tuvāk iepazītos ar balvu 

ieguvējiem, tajā skaitā – darbī-
gajiem un ak� vajiem novadnie-
kiem, viņu paveikto, un uzzinātu 
ko vairāk par zivsaimniecību Talsu 
novadā – sestdien, 11. decembrī, 
plkst. 15.00 TV6 kanālā varēs vē-
rot īpašo raidījumu par balvas lau-
reā� em.

Avots: 
htt ps://www.zm.gov.lv/; 

htt ps://talsunovads.lv/

Linda Pavlovska-Dišlere 

Regīna Rūmniece, ilggadēja SIA “Līcis 93” Kolkas ceha vadītāja.Andris Antmanis ar dzīvesbiedri Ilutu Antmani.
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DOMES SĒDĒ LEMTAISDOMES SĒDĒ LEMTAIS
TALSU NOVADA DOMES DEPUTĀTI 
28. OKTOBRA DOMES SĒDĒ LĒMA
PAR 65 DARBA KĀRTĪBAS 
JAUTĀJUMIEM. DESMIT NO TIEM 
TIKA SKATĪTI SLĒGTAJĀ DAĻĀ.

Administra� vie jautājumi
v Aps� prināt grozījumus Talsu novada 

muzeja nolikumā.
v Aps� prināt Talsu novada Jaunatnes 

lietu konsulta� vās padomes nolikumu.
v Aps� prināt Talsu novada Jaunatnes 

lietu konsulta� vo padomi šādā sastāvā: Do-
loresa Lepere – padomes priekšsēdētāja, 
Dana Šteinberga – padomes priekšsēdētājas 
vietniece; padomes locekļi: Dainis Karols, 
Ilva Norenberga, Inese Caune, Jolanta Sku-
jeniece, Māris Grīnvalds, Andris Veršāns, Ai-
nārs Lūks, Inga Lēmane.

v Aps� prināt Rojas Jūras zvejniecības 
muzeja nolikumu. 

v Piešķirt Talsu novada pašvaldības 
apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balva” 
Lienei Katlapai, Ivetai Rorbahai, Mārai Spic-
bergai.

v Piešķirt Talsu novada pašvaldības ap-
balvojumu “Talsu novada Goda balva” And-
rim Jansonam, Sanitai Liepiņai, Vairai Kama-
rai, Ingunai Fricbergai, Sandrai Fridrihsonei, 
Aijai Briedei, Lolitai Lipskai-Meijerei, Solvitai 
Laurei, Zigurdam Bērzkalnam, Evijai Ozolai, 
Aija Dēricai, Aijai Siliņai, Ilvitai Krūzei, Antrai  
Alksnei, Gun� m Feldbergam, Ainai Cietvīrai, 
Kirai Petrovičai, Daigai Betnerei, Evitai Dedzei, 
Valdim Melbergam, Antonijai un Sandrim 
Batarevskiem, Vijai Krasiļņikovai, Valdai Pa-
remai, jauniešu klubam “Kontakts”, Agnesei 
Turkopulei, Alfrēdam Zamockim, Kris� ānam 
Kārlsbergam, Rutai Mednei, ama� erteātrim 
“Spāre”, Ramonai Golubevai, Dacei Zvagulei, 
Dzintrai Derkevicai, Mārītei Zandbergai, Ivetai 
Apsei, Jānim Vilmanim, Ievai Jaunupei, Elīnai 
Sondarei, Ievai Krūmiņai, Ērikai Grīvai, Ingai 
Zemītei, Ludmilai Kniplokai, Benitai Šuršinai, 
Gundegai Rozenbergai, Ivaram Klestrovam, 
Ingas un Zinta Zazīšu ģimenei, Andim Didrik-
sonam, Solvitai Straumei, Ausmai Vectēvai, 
Ingai Har� kai, Terēzijai Zondakai, Silvai Štrei-
nertei, Jurim Venckus, Sandijai Joņinai, Valdai 
Zvirgzdiņai, Ivaram Maķevicam, Gustavam 
Freimanim, Elgai Freimanei, Armandam Eglī-
� m, Kadrijai Salinekai, Laumai Brauerei, Lās-
mai Apškrūmai, Ivetai Jansonei, Birutai Korei, 
Inesei Oskerko, Ļubovai Kovrigai, Maigai Ei-
hentālei-Šternai.

v Piešķirt Talsu novada pašvaldības ap-
balvojumu “Talsu novada Atzinības balva” 
Mārai Cēberei, Normundam Tropiņam, Biru-
tai Jākobsonei, Dzintrai Lundei, Robertam Ak-
menim, Aijai Carevai, Ziedītei Smilgai, Antrai 
Kalniņai, Ērikam Pirvicam, Agnim Vicinskim.

v Izveidot Talsu novada deins� tucionali-
zācijas vadības grupu šādā sastāvā: Dace Zeļ-
ģe – vadības grupas vadītāja; vadības grupas 
locekļi: Andis Astrātovs, Ieva Krēķe, Dainis 
Karols, Ilze Kārklevalka, Gunta Fībiga, Jolanta 
Didžus, Anita Boitmane, Agnese Kviese.

v Aps� prināt Talsu novada pašvaldības 
izglī� bas iestāžu izglītojamo izmaksas laika 
periodam no 2021. gada 1. septembra līdz 
2021. gada 31. decembrim savstarpējiem 
norēķiniem par izglī� bas iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem ar citām pašvaldībām. Ap-
s� prināt Talsu novada pašvaldības izglī� bas 
iestāžu izglītojamo izmaksas laika periodam 
no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 
31. decembrim, lai noteiktu summu, ar kādu 

Talsu novada pašvaldība piedalās SIA “Talsu 
Kris� gā skola” un citu privāto izglī� bas iestā-
žu fi nansēšanā.

v Izdot vienu Talsu novada pašvaldības 
informa� vo izdevumu “Talsu Novada Ziņas” 
no 2022. gada janvāra.

v Izveidot Talsu novada Licencēšanas 
komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsē-
dētājs – Daniels Pētersons; komisijas locekļi: 
Māris Grīnvalds, Liene Ģērmane, Jānis Pāvu-
liņš, Eva Frišenfelde.

v Aps� prināt konkursa “Dari Talsu nova-
dam” veiktās projektu izmaiņas.

v Atzīt par spēku zaudējušu Talsu nova-
da domes 2016. gada 27. oktobra lēmumu 
Nr. 541 “Par Talsu reģionālā biznesa inkuba-
tora konsulta� vās komisijas izveidi”.

v Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ie-
robežotu atbildību “Atkritumu apsaimnieko-
šanas sabiedrības “Piejūra”” iesniegto vidēja 
termiņa darbības stratēģijas 2021.–2023. ga-
dam projektu.

v Aps� prināt Uzņēmējdarbības atbalsta 
komisijas nolikumu.

v Noteikt Talsu tautas nama kino daļā – 
kinoteātrī “Auseklis”, Krišjāņa Valdemāra ielā 
17A, Talsos, apkopēja pakalpojuma izmaksas 
– 1,63 EUR bez PVN par 1 m2 mēnesī.

v Talsu novada domes 2021. gada 26. 
augusta saistošo noteikumu Nr. 18 “Kār� ba, 
kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palī-
dzību kvalifi cē� em speciālis� em nodrošinā-
šanai ar dzīvojamo telpu” 8.1. apakšpunktā 
dzēst vārdu kopu “vai tā laulātā”.

v Izteikt 2020. gada 24. septembra lē-
muma Nr. 429 “Par Talsu novada Ilgtspējīgas 
a�  s� bas stratēģijas 2021.–2030. gadam iz-
strādi” Nr. 1. punktu šādā redakcijā: “Uzsākt 
Talsu novada Ilgtspējīgas a�  s� bas stratēģi-
jas 2022.–2040. gadam izstrādi.” Izteikt Nr. 
2. punktu šādā redakcijā: “Aps� prināt darba 
uzdevumu  Talsu novada Ilgtspējīgas a�  s� -
bas stratēģijas 2022.–2040. gadam izstrādei. 
Izteikt Nr. 3. punktu šādā redakcijā: “Par Tal-
su novada Ilgtspējīgas a�  s� bas stratēģijas 
2022.–2040. gadam izstrādes vadītāju  ap-
s� prināt A�  s� bas plānošanas un projektu 
vadības nodaļas vadītāju Jolantu Skujenieci”. 
Izteikt Nr. 4. punktu šādā redakcijā: “Finan-
sējumu Talsu novada Ilgtspējīgas a�  s� bas 
stratēģijas 2022.–2040. gadam izstrādei 
paredzēt no valsts budžeta līdzfi nansējuma 
jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas a�  s-
� bas dokumentu izstrādei.”

v Nodot publiskajai apspriešanai “Tal-
su novada ilgtspējīgas a�  s� bas stratēģijas 
2022.–2040.” projektu un “Talsu novada 
A�  s� bas programmas 2021.–2027.” projek-
tu. Noteikt publiskās apspriešanas laiku no 
2021. gada 8. novembra līdz 2021. gada 5. 
decembrim.

v Aps� prināt saistošos noteikumus Nr. 
33 “Par koku ciršanu ārpus meža”.

v Atbrīvot Robertu Šiliņu no Mērsraga 
ostas pārvaldes ostas valdes locekļa (valdes 
priekšsēdētāja) amata. Atbrīvot no Mērsra-
ga ostas pārvaldes ostas valdes locekļa ama-
ta: Andri Leitas, Ervīnu Grāvī� , Aldu Ozolu, 
Artūru Tīli, Zigi Goldmani.

v Aps� prināt nolikumu “Mērsraga ostas 
pārvaldes nolikums”.

v Iecelt Māri Rozenbergu Mērsraga ostas 
pārvaldes valdes locekļa (valdes priekšsēdē-
tāja) amatā. Iecelt Daini Karolu Mērsraga os-
tas pārvaldes valdes locekļa (valdes priekšsē-
dētāja vietnieka) amatā. Iecelt valdes locekļa 
amatā: Aini Stūrmani, Edvardu Ratnieku, Ar-

tūru Tīli, Zigi Goldmani. Aps� prināt, ka Mērs-
raga ostas pārvaldes valdē šādos amatos 
ieceltas šādas personas: Māris Rozenbergs, 
valdes priekšsēdētāja amatā; Talsu novada 
pašvaldības amatpersona (domes deputāts) 
Dainis Karols, valdes priekšsēdētāja vietnieka 
amatā; valdes locekļa amatā: Ainis Stūrma-
nis, Kaspars Lore, Edvards Ratnieks, Inguna 
Strautmane, Artūrs Tīle, Zigis Goldmanis.

v Aps� prināt nolikumu “Rojas ostas 
pārvaldes nolikums”.

v Atbrīvot Evu Kārkliņu no Rojas os-
tas pārvaldes ostas valdes locekļa (valdes 
priekšsēdētāja) amata. Atbrīvot Mareku Štā-
lu un Ervīnu Grāvī�  no Rojas ostas pārvaldes 
ostas valdes locekļa amata.

v Iecelt Māri Rozenbergu Rojas ostas 
pārvaldes valdes locekļa (valdes priekšsēdē-
tāja) amatā. Iecelt Evu Kārkliņu Rojas ostas 
pārvaldes valdes locekļa (valdes priekšsēdē-
tāja vietnieka) amatā. Iecelt Ilzi Rutkovsku 
Rojas ostas pārvaldes valdes locekļa amatā. 
Aps� prināt, ka Rojas ostas pārvaldes valdē 
šādos amatos ieceltas šādas personas: Māris 
Rozenbergs, valdes priekšsēdētāja amatā; 
Eva Kārkliņa, valdes priekšsēdētāja vietnieka 
amatā; valdes locekļa amatā: Kaspars Lore, 
Ilze Rutkovska, Inese Birziņa, Zane Vēsmiņa-
Rence, Einārs Ūdris.

v Aps� prināt nolikumu “Talsu novada 
ama� ermākslas kolek� vu darbības nodroši-
nāšanas nolikums”. 

v Aps� prināt saistošos noteikumos Nr. 
34 “Grozījumi Talsu novada domes 2021. 
gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Talsu novada pašvaldības nolikums””.

v Aps� prināt saistošos noteikumus Nr. 
35 “Grozījumi Talsu novada domes 2021. 
gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 4 
“Par Talsu novada pašvaldības 2021. gada 
pamatbudžetu””.

Izglī� bas jautājumi
v Piedalī� es 2021./2022. mācību gadā 

SIA “RTU Inženierzinātņu vidusskola” līdzfi -
nansēšanā, nosakot 12 mēnešu līdzfi nansē-
šanas periodu.

v Pieņemt dāvinājumu bezvadu inter-
neta nodrošināšanai skolas telpās no SIA 
“Mikro� kls”, Talsu novada pašvaldības Rojas 
vidusskolas vajadzībām par kopējo summu 
5 756,64 EUR, ieskaitot piegādes izmaksas.

Nekustamā īpašuma jautājumi
v Atcelt Talsu novada pašvaldībai piede-

rošiem dzīvokļiem sociālā dzīvokļa statusu: 
dzīvoklim 3, Kārļa Mīlenbaha ielā 15, Talsos, 
dzīvoklim 1, “Dzirksteles”, Laucienes pagas-
tā, dzīvoklim 15, Andreja Pumpura ielā 2, 
Talsos.

v Atļaut pārveidot nekustamajā īpa-
šuma “Papardes”, Dundagas pagasts, Talsu 
nov., zemes vienībā ierīkoto plantāciju meža 
pla� bu 3,27 ha, atbilstoši teritorijas plānoju-
mā noteiktajai atļautajai (plānotajai) izman-
tošanai.

v Aps� prināt saistošos noteikumus Nr. 
32 “Par neapbūvēta pašvaldības zemesga-
bala nomas maksas aprēķināšanas kār� bu 
Talsu novadā”. 

v Nodot atsavināšanai Talsu novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
Abavas ielā 2, Sabilē, Talsu novadā, kas sa-
stāv no zemes vienības ar kopējo pla� bu 800 
m2 un būves – nedzīvojamas mājas (veikals) 
ar kopējo pla� bu 88,2 m2. Noteikt atsavinā-
šanas veidu – pārdošana elektroniskā izsolē 

ar augšupejošu soli. Noteikt nekustamā īpa-
šuma nosacīto cenu 7150,00 EUR, samaksu 
veicot viena gada laikā no pirkuma līguma 
noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu 
pircējs maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās 
pirkuma maksas daļas.

v Nodot atsavināšanai Talsu novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 
zemes vienību “Oši”, Īves pagastā, Talsu nov., 
ar kopējo pla� bu 4,55 ha. Noteikt nekusta-
mā īpašuma cenu 16 095,34 EUR, samaksu 
veicot piecu gadu laikā no pirkuma līguma 
noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu 
Būves īpašnieks maksā 6% gadā no vēl nesa-
maksātās pirkuma maksas daļas.

v Nodot atsavināšanai Talsu novada paš-
valdībai piederošo nekustamo īpašumu “Ka-
menes”-3, Spārē, Ģibuļu pagastā, Talsu nova-
dā, ar kopējo pla� bu 30,7 m2 un pie dzīvokļa 
īpašuma piederošās 307/2558 kopīpašuma 
domājamās daļas no dzīvojamās mājas, čet-
rām saimniecības ēkām un zemes gabala. No-
teikt atsavināšanas veidu – pārdošana elek-
troniskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteikt 
nekustamā īpašuma nosacīto cenu 1580,00 
EUR, samaksu veicot piecu gadu laikā no pir-
kuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto 
maksājumu pircējs maksā 6% gadā no vēl ne-
samaksātās pirkuma maksas daļas.

v Nodot iznomāšanai zemes vienības 
daļu 65 m2 pla� bā, Kārļa Mīlenbaha ielā 32A, 
Talsos, rīkojot raks� sku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoli uzdot organizēt Talsu novada paš-
valdības mantas nomas izsoles komisijai. Iz-
soles sākumcenu noteikt 13,67 EUR mēnesī, 
neieskaitot PVN un NĪ nodokli. Nomas līgu-
ma termiņu noteikt piecus gadus. 

v Nodot atsavināšanai Talsu novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
– zemes vienību “Ābeles”, Lielvirbos, Abavas 
pagastā, Talsu novadā, ar kopējo pla� bu 4,2 
ha. Noteikt nekustamā īpašuma cenu 18 550 
EUR, samaksu veicot piecu gadu laikā no pir-
kuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto 
maksājumu Būvju īpašnieks maksā 6% gadā 
no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

v A� eik� es no pirmpirkuma � esībām 
uz nekustamo īpašumu “Tampju ferma”, 
Laucienes pagastā, Talsu novadā, sastāvošu 
no vienas būves.

v Nodot atsavināšanai Talsu novada 
pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekli 
SUBARU LEGACY, valsts reģistrācijas numurs 
HG-5117. Noteikt atsavināšanas veidu – pār-
došana elektroniskā izsolē. Izsoles sākumce-
nu noteikt 1170,00 EUR apmērā.

v Dzēst likvidētajai SIA “MAIZNĪCA LIEP-
KALNI” parādu 2197,73 EUR par neizpildīta-
jām 01.06.2000. Līguma Nr. 8-4/13 sais� bām 
par dzīvojamās telpas Māja Nr. 5-14, Valdga-
les pagasts, Talsu nov., īri. Dzēst likvidētajai 
SIA “RZ PROJEKTS” parādu 386,34 EUR par 
neizpildītajām 01.06.2000. Līguma Nr. 8-4/13 
sais� bām par dzīvojamās telpas Māja Nr. 
5-14, Valdgales pagasts, Talsu nov., īri.

v Nodot bezatlīdzības lietošanā Latvi-
jas Inves� ciju un a�  s� bas aģentūrai (LIAA) 
nedzīvojamās telpas: Telpu Nr. 010-3 ar pla-
� bu 9 m2, kas atrodas Krišjāņa Valdemāra 
ielā 17A, Talsos. Telpas � ek nodotas ar mēr-
ķi – LIAA vecākā projektu vadītāja darbības 
nodrošināšanai pirmsinkubācijas un inku-
bācijas atbalsta sniegšanai Talsos uz vietas. 
Noslēgt līgumu ar LIAA par Telpu nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā, norādot, ka līgums ir 
spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

(Nobeigums 3. lpp.)
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(Sākums 2. lpp.)
A�  s� bas plānošanas un projektu vadī-

bas jautājumi
v Pilnvarot Talsu novada pašvaldības 

A�  s� bas plānošanas un projektu vadības 
nodaļas Projektu vadības daļas projektu 
vadītāju Baiba Lorenci īstenot projektus: 
“Rotaļu laukuma atjaunošana Kareivju ielā, 
Talsos, Talsu novadā 1. kārta” un “Burāšanas 
infrastruktūras un jahtu ostu � kla izveides 
uzlabošana Igaunijā un Latvijā”.

v Pilnvarot Talsu novada pašvaldības 
A�  s� bas plānošanas un projektu vadības 
nodaļas Projektu vadības daļas projektu va-
dītāju Jolantu Didžus īstenot projektu “Rojas 
muzeja labiekārtošana un ciema vēsturiskā 
centra vizualizācija vietējā kultūras mantoju-
ma saglabāšanai un popularizēšanai”.

v Pilnvarot Talsu novada pašvaldības 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju 
Agnesi Veckāgani īstenot projektus: “Cilvēki 
pie jūras”, “Vai tu mīli jūru” un “Mūžībā aiz-
saukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vie-
tas atjaunošana”.

v Pilnvarot Talsu novada pašvaldības 
A�  s� bas plānošanas un projektu vadības 
nodaļas Projektu vadības daļas vadītāju Aivu 
Diman�  īstenot projektus: “Pievedceļa ar 
automašīnu stāvvietām pārbūve” un “Ceļa 
seguma pārbūve – uzlabota piekļuve pie-
krastes kultūras mantojumam”.

v Pilnvarot Talsu novada Sociālā dienes-
ta vadītāju Daci Zeļģi īstenot projektu “Kur-
zeme visiem”.

Finanšu jautājumi
v Piešķirt Saimnieciskā nodrošinājuma 

nodaļai 11 kapu teritoriju atkritumu kontei-
neru iegādei 28 283,75 EUR apmērā no Vi-
des aizsardzības fonda līdzekļiem

v Noteikt piemaksu darbiniekiem, kuri ir 
� ešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Co-
vid-19 riska grupas pacien� em. Noteikt riska 
kontaktu laiku no 2021. gada 21. oktobra līdz 
vals�  noteiktā ārkārtējā stāvokļa beigām uz-
skaita katram darbiniekam individuāli, katru 
pasākumu apaļojot uz augšu, sākot ar 10 un 
vairāk minūtēm, pusstundās, (piemēram 1,5 
stundas) un vienas darba dienas (maiņas) ie-
tvaros apaļojot uz augšu veselās stundās.

v Piešķirt fi nansējumu Mērsraga vidus-
skolai 6048,98 EUR, tai skaitā PVN, jumta re-
montam Skolas ielā 8, Mērsragā, Talsu nov. 
Finansējumu paredzēt no budžeta līdzekļu 
programmas “Līdzekļi neparedzē� em gadī-
jumiem”.

TALSU NOVADA DOMES DEPUTĀTI 
5. NOVEMBRA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDĒ LĒMA PAR 6 DARBA 
KĀRTĪBAS JAUTĀJUMIEM.

Administra� vie jautājumi
v Iecelt Talsu novada pašvaldības 

Mērsraga pagasta pārvaldes vadītāja amatā 
Robertu Šiliņu ar 2021. gada 8. novembri.

v Iecelt Talsu novada pašvaldības Sten-
des pilsētas un Virbu pagasta apvienības 
pārvaldes vadītāja amatā Egilu Alsbergu ar 
2021. gada 8. novembri.

v Atļaut Talsu novada pašvaldības izpild-
direktorei I. Krēķei savienot amatu ar Talsu 
novada pašvaldības Centrālās administrāci-
jas vadītāja amatu un Talsu novada pašval-
dības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 
komisijas locekļa amata pienākumiem.

v Atbrīvot Jāni Pūci no Rojas novada 
pašvaldības izpilddirektora amata ar 2021. 
gada 5. novembri.

Renāte Freiberga

Talsu novada dome 2021. gada 28. ok-
tobra domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr. 
289 “Par Talsu novada ilgtspējīgas a�  s� -
bas stratēģijas 2022.–2040. gadam projek-
ta un Talsu novada A�  s� bas programmas 
2021.–2027. gadam projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai”.  

Talsu novada ilgtspējīgas a�  s� bas 
stratēģija 2022.–2040. gadam (Stratēģija) ir 
ilgtermiņa teritorijas a�  s� bas plānošanas 
dokuments, kurā noteikts Talsu novada 
ilgtermiņa a�  s� bas redzējums – vīzija, 
stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās 
a�  s� bas perspek� va. Izstrādes mērķis ir 
nodrošināt saskaņotu un koordinētu Talsu 
novada a�  s� bu ilgtermiņā. Stratēģija ir 
pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa 
teritorijas a�  s� bas plānošanas doku-
ments, kas nosaka virzienus un vadlīnijas 
turpmākajai teritorijas a�  s� bas plānošanai.

Talsu novada A�  s� bas programma 
2021.–2027. gadam (A�  s� bas program-
ma) ir vidēja termiņa teritorijas a�  s� bas 
plānošanas dokuments, kurā noteiktas 
vidēja termiņa prioritātes un rīcības, ku-
ras pašvaldība apņēmusies īstenot novada 
ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas 
a�  s� bas nolūkos. A�  s� bas programmu 
veido vairākas sadaļas, t.sk. Stratēģiskā daļa, 
Rīcības plāns, Inves� ciju plāns, Īstenošanas 
uzraudzības un novērtēšanas kār� ba.

Stratēģija un A�  s� bas programma ietver 
2021. gada 1. jūlijā izveidoto Talsu novada te-
ritoriju – Talsu, Valdemārpils, Stendes un Sa-
biles pilsētu, kā arī Abavas, Ārlavas, Balgales, 
Dundagas, Īves, Ģibuļu, Kolkas, Ķūļciema, 
Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Mērsraga, 
Rojas, Strazdes, Vandzenes, Valdgales un Vir-
bu pagastu administra� vās teritorijas.   

Stratēģijas un A�  s� bas programmas pub-
liskā apspriešana ilgs no 2021. gada 8. novem-

bra līdz 2021. gada 5. decembrim. 
Tās laikā interesen� em ir iespēja:
l iepazī� es ar sagatavotajiem doku-

mentu projek� em, 
l piedalī� es sabiedriskās apspriešanas 

sanāksmē (neklā� enes formā (a� ālinā� )), 
l sniegt savus priekšlikumus to pilnvei-

dei. 
Publiskās apspriešanas laikā ar sagatavo-

tajiem dokumentu projek� em elektroniskā 
veidā iespējams iepazī� es:

l Valsts vienotajā ģeotelpiskās informā-
cijas portālā www.geolatvija.lv:

l stratēģijas projekts – htt ps://geolatvi-
ja.lv/geo/tapis#document_18735,

la�  s� bas programmas projekts – htt ps://
geolatvija.lv/geo/tapis#document_18733.

l Talsu novada pašvaldības mājaslapā 
www.talsunovads.lv, sadaļā iedzīvotājiem/
sabiedrības līdzdalība/paziņojumi.

Ar dokumen� em izdrukas veidā (atbil-
stoši Covid-19 infekcijas izpla� bas laikā no-
teiktajai kār� bai): 

l Talsu novada pašvaldības, Administra-
� vā centra I korpusa centrālās ieejas priekš-
telpā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā,

l Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pa-
gasta pārvaldes administra� vās ēkas ieejas 
priekštelpā, Raiņa ielā 16, Valdemārpilī, Tal-
su novadā,

l Sabiles pilsētas un Abavas pagasta 
pārvaldes administra� vās ēkas ieejas priekš-
telpā, Pilskalna ielā 6, Sabilē, Talsu novadā,

l Stendes pilsētas pārvaldes adminis-
tra� vās ēkas foajē, Dumpīšu ielā 3A, Stendē, 
Talsu novadā,

l Dundagas pagasta pārvaldes adminis-
tra� vās ēkas ieejas priekštelpā, Pils ielā 5, 
Dundagā, Dundagas pagastā, Talsu novadā,

l Kolkas pagasta pārvaldes administra-
� vās ēkas zālē, “Brigas”, Kolkā, Kolkas pagas-

tā, Talsu novadā,
l Rojas pagasta pārvaldes administra� -

vās ēkas ieejas priekštelpā, Zvejnieku ielā 3, 
Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme 
no� ks 2021. gada 23. novembrī plkst. 
17.30 a� ālinā� , izmantojot pla� ormu Zoom
(htt ps://ej.uz/Talsu_novada_apspriesana). 
Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas 
reģistrācijas. Tā tiks translēta arī Talsu 
novada pašvaldības Youtube kontā. 

Aicinām laikus pārliecināties, vai jūsu 
datorā�viedierīcē ir lejupielādēta Zoom plat-
forma.  

Raks� skus priekšlikumus par sagatavo-
tajiem dokumen� em var iesniegt līdz š.g. 5. 
decembrim (ieskaitot) kādā no norādītajiem 
veidiem:

l pa pastu, adresējot Talsu novada 
pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., 
LV-3201,

l elektroniski paraks� tu iesniegumu 
nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv,

l elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā www.geolatvija.lv,

l klā� enē – Talsu novada pilsētu 
un pagastu pārvalžu administratīvo ēku 
pastkastēs (atbilstoši Covid-19 infekcijas 
izpla� bas laikā noteiktajai kār� bai).

Fiziskām personām obligā�  jānorāda 
vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tāl-
ruņa numurs. Juridiskām personām jānorā-
da reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un 
darbības vietas adrese. 

Publiskās apspriešanas laikā papildu 
informāciju iespējams iegūt, sazino� es ar 
Talsu novada pašvaldības A�  s� bas plāno-
šanas un projektu vadības nodaļas Plāno-
šanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 
22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv).

Paziņojums par Talsu novada ilgtspējīgas a�  s� bas stratēģijas 2022.–2040. gadam projekta 
un Talsu novada A�  s� bas programmas 2021.–2027. gadam projekta publisko apspriešanu

Kopš administra� vi teritoriālās reformas Talsu novadā ir divas 
ostas: Rojā un Mērsragā. 28. oktobrī Talsu novada dome aps� pri-
nāja jaunus ostu nolikumus un valžu sastāvus, iekļaujot tajās arī 
Talsu novada domes deputātus.

Talsu novada dome aps� prināja jaunus Mērsraga un Rojas os-
tas pārvaldes nolikumus, lai tajos ietver� e regulējumi abās ostās 
� ktu defi nē�  un izpras�  vieno� . Tāpat aps� prinā�  jauni ostu valžu 
sastāvi.

Likums paredz, ka ostu valdes izveido a�  ecīgās pašvaldības 
dome ne vairāk kā desmit locekļu sastāvā un iekļaujot tajā pašval-
dības amatpersonas, Vides aizsardzības un reģionālās a�  s� bas 
ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Sa-
� ksmes ministrijas amatpersonas, pašvaldības deputātus un ostā 
funkcionējošo komercsabiedrību pārstāvjus.

Mērsraga ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja pienākumus 
pildīs Māris Rozenbergs, vietnieka amatu ieņems Dainis Karols, bet 
valdes locekļa amatu veiks Ainis Stūrmanis. Valdes locekļa pienāku-
mus no Ekonomikas ministrijas puses pildīs Kaspars Lore, no Zem-
kopības ministrijas – Edvards Ratnieks, no Sa� ksmes ministrijas 
– Inguna Strautmane, SIA “Bal� ca Shipping” pārstāvis Artūrs Tīlis, 
SIA “Gamma-Rent” pārstāvis Zigis Goldmanis.

Arī Rojas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja amata pienāku-
mus veiks Māris Rozenbergs, viņa vietniece būs Eva Kārkliņa, bet 
valdes locekļa amatā darbosies Ilze Rutkovska no Zemkopības mi-
nistrijas, Kaspars Lore no Ekonomikas ministrijas, Inese Birziņa no 
Sa� ksmes ministrijas, Zane Vēsmiņa-Rence no SIA LSEZ “Laskana” 
un Einārs Ūdris no SIA “Līcis-93”.

Inita Fedko

5. novembrī no� ka Talsu novada domes ārkārtas sēde. Tajā 
� ka ska� �  jautājumi par vairāku pilsētu un pagastu pārvalžu un 
to apvienību vadītāju iecelšanu amatā.

Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursā pieteicās 
divi pretenden� . Abi � ka vērtē�  abās kārtās, bet pretendents ar aug-
stāko punktu skaitu a� eicās no amata. Aps� prināšanai pārvaldes va-
dītāja amatā � ka virzīta iepriekšējā Dundagas novada pašvaldības iz-
pilddirektore un administrācijas vadītāja Janita Vanda Valtere, tomēr 
viņas kandidatūru Talsu novada domes deputā�  neatbals� ja. 

Arī uz Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvienības pārvaldes 
vadītāja amatu bija pieteikušies divi pretenden� . No � em par pie-
mērotāko � ka atzīts Lībagu un Strazdes pagasta Komunālās daļas 
speciālists Ivars Maķevics, bet Talsu novada domes deputā�  viņu 

amatā neaps� prināja.
Uz Mērsraga pagasta pārvaldes vadītāja amatu bija pieteikušies 

trīs pretenden� . Divi no � em � ka virzī�  uz otro kārtu, iegūstot līdzī-
gu punktu skaitu. Aps� prināšanai uz amatu � ka virzīts iepriekšējais 
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš, ko Talsu no-
vada domes deputātu vairākums (desmit balsis par, piecas balsis 
pret) aps� prināja amatā.

Uz Stendes pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvaldes va-
dītāja amatu pretendēja trīs kandidā� . Divi no � em neatbilda kon-
kursa nosacījumiem. Aps� prināšanai amatā � ka virzīts Egils Als-
bergs, bijušais Virbu un Strazdes pagasta pārvaldes vadītājs. Viņš 
ieguva visu 15 klātesošo Talsu novada domes deputātu balsis.

Inita Fedko

Aps� prina Mērsraga un Rojas ostas valžu sastāvus

Amatā aps� prina divus pārvalžu vadītājus
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Latvijas dzimšanas dienas 
nedēļā Talsu novada pašvaldība 
īpaši suminās un pateiksies mūsu 
novada ļaudīm, kuri ar savu 
darbīgumu, radošumu un pro-
fesionalitā�  devuši savu artavu 
novada izaugsmei un labklājības 
nodrošināšanai dažādu nozaru 
jomās, kā arī veicinājuši novada 
popularizēšanu un atpazīstamī-
bu Latvijā un pasaulē.

 Sveicam visus Talsu novada 
Izcilības, Atzinības un Goda bal-
vas saņēmējus ar apkārtējo līdz-
cilvēku novērtējumu un augsta-
jiem apbalvojumiem!

Arī Dundagas un Kolkas pa-
gasta ļaudis, kā ikkatru gadu, ir 
saredzējuši to cilvēku veikumu, 
kuri godam pelnījuši, lai � ktu cil-
dinā�  šajā svētku laikā. 

 Dundagas vidusskolas peda-
goģiskās tradīcijas 55 gadu garu-
mā veidojusi skolotāja Valda Pare-
ma, piedalo� es vairāku Dundagas 
pagasta paaudžu izglītošanā un 
personības veidošanā. Skolotāja 
savu profesionalitā�  apliecinājusi 
bioloģijas un dabaszinību pamatu 
veidošanā, kā arī sabiedrībai nozī-
mīgu vēr� bu s� prināšanā skolē-
nos. Daudzu gadu garumā bijusi 
audzinātāja vidusskolēniem, kuri 
mācības apguva neklā� enē.  

Skolotājas labās saskarsmes 
un komunikācijas prasmes, atvēr-
� ba visam jaunajam ir paraugs 
kolēģiem un skolēniem ikdienas 
darbā. Tas pozi� vi ietekmējis 
Dundagas vidusskolas kā nozīmī-
gas Dundagas pagasta vēr� bas 
stabilitā�  un veicinājis skolēnu 
pastāvīgus mācību sasniegumus. 
Viņas pedagoģiskās prasmes ap-
liecinājuši skolēnu sasniegumi 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
un zinātniskās pētniecības darbu 
lasījumos.

Jau vairākus gadus Talsu novada pašvaldība pie-
šķir pabalstu � em iedzīvotājiem, kuriem noteikts 
poli� ski represētas personas vai nacionālās preto-
šanās kus� bas dalībnieka statuss un to pamata dzī-
vesvieta ir deklarēta Talsu novada administra� vajā 
teritorijā.

v Talsu pilsētas, Stendes, Sabiles un Abavas 
pagasta, Valdemārpils un Ārlavas pagasta, Balgales, 
Ģibuļu, Īves, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, 
Lubes, Strazdes, Valdgales, Vandzenes, Virbu pagas-
ta iedzīvotājiem  vienreizēja pabalsta apmērs vienai 
personai ir 50 eiro. 

v Dundagas un Kolkas pagasta iedzīvotājiem
vienreizēja pabalsta apmērs vienai personai ir 30 
eiro.

v Rojas pagasta iedzīvotājiem vienreizēja pa-
balsta apmērs vienai personai ir 20 eiro.

v Mērsraga pagasta iedzīvotājiem vienreizēja 
pabalsta apmērs vienai personai ir 20 eiro. Tas � ka 
izmaksāts martā.

Pabalsts � ek piešķirts vienu reizi gadā laikā no kār-
tējā kalendārā gada 1. oktobra līdz 1. decembrim, izņe-
mot Mērsraga pagastu, kur izmaksa no� kusi jau agrāk. 
Pabalsta saņemšanai iedzīvotāji � ek aicinā�  iepriekš 
sazinā� es telefoniski ar sociālā darba speciālistu.

Informācija pa tālruni: 
Talsos 63221889, 29357075.

Dundagā 26621315.
Rojā 28909271.

Pabalsts poli� ski represētajām personām 
un nacionālās pretošanās kus� bas dalībniekiem

Godinām Latvijas svētkos mūsu novada ļaudis!
Valda 

Parema.
Mārīte 

Zandberga.
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Skolotājas ieguldīto darbu 
lielā pateicībā ir novērtējuši Dun-
dagas pagasta iedzīvotāji, jo īpaši 
skolēni, viņu vecāki un kolēģi. Val-
da Parema ir savas skolas un pa-
gasta patriote, līdz ar to ir ieman-
tojusi pagasta iedzīvotāju cieņu.

Valdai Paremai, Dundagas vi-
dusskolas skolotājai,  Talsu novada 
pašvaldība piešķīrusi apbalvoju-
mu “Talsu novada Goda balva ” 
par mūža ieguldījumu skolēnu iz-
glītošanā un audzināšanā 55 gadu 
garumā.

 Mārītei Zandbergai ir biju-
si ilggadēja Kolkas pamatskolas 
skolotāja, kuru interesē skolas 
vēsture un tās pašreizējā darbī-
ba. Saglabājusi vēstures liecības 
par skolas dzīvi, pasākumiem un 

norisēm, kas nepieciešams, pie-
dalo� es dažādos projektos, tās 
bieži izmanto gan skolēni, gan 
pieaugušie. Mārīte ir ilggadēja 
konkursa “Vai tu mīli jūru?” va-
dītāja un organizētāja Kolkā. Sko-
lēniem ar lielu aizrau� bu vadījusi 
lībiešu interešu pulciņu, mācījusi 
lībiešu valodu un ieražas. Ak� va 
Līvu savienības Kolkas nodaļas 
biedre, sistema� zējusi grupas sa-
dzīves un etnogrāfi sko priekšme-
tu vākšanu. Nekad neatsaka ne 
padomu, ne savu palīdzību Kol-
kas Lībiešu saieta nama darbībā. 
Iesaistās dažādās ak� vitātēs, kā 
arī lībiešu tēmas popularizēšanā 
saieta nama apmeklētājiem. Mā-
rīte ir ak� vākā Kolkas lībiešu gru-
pas biedre un darbības iniciatore.

 Mārītei Zandbergai, pensionē-
tai Kolkas pamatskolas skolotājai, 
ak� vai Līvu savienības Kolkas no-
daļas biedrei, Kolkas ciema, Kol-
kas pamatskolas un lībiešu vēstu-
res liecību vācējai un glabātājai, 
par ilggadēju, augs�  profesionālu, 
godprā� gu darbu izglī� bas jomā 
un mūža ieguldījumu lībiešu, Kol-
kas ciema un skolas vēstures liecī-
bu vākšanā un saglabāšanā Talsu 
novada pašvaldība piešķīrusi ap-
balvojumu “Talsu novada Goda 
balva”.

Esam lepni, ka Talsu pilsētā
pašvaldības apbalvojums “Talsu 
novada Goda balva” ir piešķirts 
arī dundadzniecei Vairai Kama-
rai, Talsu pamatskolas interešu 
izglī� bas pulciņa vadītājai, par 

pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu 
ieguldījumu Talsu pamatskolas iz-
glītojamo talantu a�  s� šanā, piln-
veidošanā.

 Latvijas svētku gaisotnē sa-
vās sirdīs un domās kaut uz brī-
di būsim kopā ar Valdu Paremu, 
Mārī�  Zandbergu un Vairu Ka-
maru. 

 Jaukus visiem šos svētkus!

Linda Pavlovska-Dišlere

Sīkāka informācija par visiem paš-
valdības apbalvojuma saņēmējiem 
pieejama:
https://talsunovads.lv/zinas/pil-
setas-un-pagastos/valsts-svetku-
laika-godinas-talsu-novada-pasval-
dibas-apbalvojumu-sanemejus/.
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ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 
PAZIŅOJUMS

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu Eiro-
pas lauksaimniecības fonda lauku a�  s� bai (ELFLA) Latvijas Lauku a�  s� bas programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās a�  s� bas stratēģiju” ak� vitātēs: 19.2.1. “Vietējās ekonomi-
kas s� prināšanas inicia� vas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana no� ks: no 2021. gada 20. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim.
Sludinājuma kopsumma: 544 334,24 EUR.
Projektu darbības teritorija: Ventspils novads un Talsu novada Dundagas, Īves, Kolkas, Lubes un Valdgales pagas� .
Projektu īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projek� em – 2 gadi, pārējiem projek� em – 1 gads no LAD 

lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma aps� prināšanu.

Rīcība ELFLA1: Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana.
Mērķis: veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos.

Atbalsta lielums 544 334,24 EUR.
Atbilstošā MK Noteikumu 
Nr. 590 5. punktā 
minētā darbība 

1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīša-
nai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba ap-
stākļu radīšanai.
3. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un 
jaunu realizācijas veidu ieviešanai.
4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbī-
bas uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. Atbalsts 
esošiem mājražotājiem un jauniem darbības uzsākšanai. Ieguldījumu atbalsts pare-
dzēts būvniecībā, iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistī-
tām izmaksām un personāla kvalifi kācijas paaugstināšanā. Vietējās lauksaimniecī-
bas produkcijas realizācijas vietu izveide iespējama arī republikas nozīmes pilsētās, 
izņemot Rīgu.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

50 000 EUR,
100 000 EUR – infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no 
projekta attiecināmo izmaksu summas.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

70%, 
80% – kopprojektiem.

Pienācis kārtējais 
nekustamā 
īpašuma nodokļa 
maksāšanas termiņš

Atgādinām, ka līdz 15. novembrim ir jāsamaksā 
kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksā-
jums. Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi 
veicami vienu reizi ceturksnī, ne vēlāk kā 31. martā, 
17. maijā, 16. augustā un 15. novembrī.

Nomaksāt NĪN būs iespējams pašvaldības 
kasēs Dundagā un Kolkā, kad tās atsāks strādāt 
pēc epidemioloģisko ierobežojumu mīkstināšanas, 
bankā, internetbankā, kā arī portālā www.epakal-
pojumi.lv un www.latvija.lv.

Maksājot internetbankā, bū� ski ir pārliecinā-
� es, vai pārskai� jums adresēts pašvaldībai, kas iz-
sū� jusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Jāpārskaita 
uz kādu no � em pašvaldības kon� em, kas norādī-
�  sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Lūdzu, 
pārbaudiet saņēmēja nosaukumu� Tam jābūt “Dun-
dagas pagasta pārvalde”. Citādi AS “Swedbank” 
pārskaitījums nenotiks.

Droši un ēr�  NĪN ir nomaksāt portālā www.epa-
kalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pie-
ejami pašvaldību banku kon�  NĪN samaksai, kā arī 
nodokļa maksātājam automā� ski uzrādās visa ne-
pieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Por-
tālā www.epakalpojumi.lv iespējams samaksāt arī 
par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Atbilstoši 2021. gada 13. marta grozījumiem li-
kuma “Covid-19 infekcijas izpla� bas seku pārvarē-
šanas likums” 5. pantā par 2021. taksācijas gadam 
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksāju-
ma kavējumu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda 
netiek aprēķināta, ja maksājums ir veikts līdz 2021.
gada 31. decembrim.

Bū� ski ņemt vērā, ja 2021. taksācijas gadam ap-
rēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums 
līdz 2021. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa 
maksājumam, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, � ek 
aprēķināta nokavējuma nauda likuma noteiktajā 
apmērā.

Izmantojiet iespēju saņemt nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski 
e-pastā. 

Sin� ja Gāliņa,
nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Nākamajā gadā Talsu novada pašval-
dības administra� vajā teritorijā stāsies 
spēkā vieno�  saistošie nosacījumi par ne-
kustamā īpašuma nodokli (NĪN), to piemē-
rošanas un maksāšanas kār� bu, kā arī par 
iespējamajiem atvieglojumiem. 

Izvērtējot jauno Talsu novadu veidojošo 
teritoriju, tas ir, Talsu novada domes, Dun-
dagas novada domes, Mērsraga novada 
domes un Rojas novada domes, pieņem-
tos saistošos noteikumus, kas nosaka NĪN 
piemērošanu katrā teritorijā, maksāšanas 
kār� bu un atvieglojumu piešķiršanu, � ka 
izstrādā�  jauni saistošie noteikumi. Tie at-

� eksies uz visiem apvienotā Talsu novada 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.

Nekustamā īpašuma nodokļa pamata 
piemērošanas nosacījumus un iespējamos 
atvieglojumus nosaka likums “Par nekusta-
mā īpašuma nodokli”, savukārt Talsu nova-
da saistošie noteikumi defi nē papildu nosa-
cījumus, kas ir saskaņā ar likumā noteikto 
un kas a�  ecas uz visiem Talsu novada ad-
ministra� vajā teritorijā dzīvojošajiem.

Papildus likumā noteiktajām grupām, 
kam � ek piešķir�  NĪN atvieglojumi, pie-
mēram, daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām 
un maznodrošinātām personām, poli� ski 

represētajām personām, Talsu novada paš-
valdība noteikusi papildu grupas atvieglo-
jumu saņemšanai. 

Atvieglojumus NĪN piemērošanā Talsu no-
vadā var saņemt personas ar 1. un 2. grupas 
invaliditā� , personas, kuras audzina bērnu 
invalīdu, Černobiļas avārijas seku likvidācijas 
dalībnieki un 1991. gada barikāžu dalībnieki. 
Uz atvieglojumiem var pretendēt cilvēki, kuru 
īpašums atrodas valsts aizsargājamā pilsētbūv-
niecības pieminekļa zonā vai kuru īpašums ir 
cie� s ugunsgrēkā. Bū� sks papildinājums ir at-
vieglojumu piešķiršana par zemes pla� bu, kur 
� ek veikta bioloģiskā saimniekošana.

Tāpat Talsu novadā paredzē�  NĪN at-
vieglojumi uzņēmējiem, lai tādējādi veici-
nātu šīs jomas a�  s� bu un atbalstu tai.

No 1. janvāra jaunā Talsu novada terito-
rijā spēkā stāsies saistošie noteikumi “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
Talsu novadā”, “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas kār� bu Talsu novadā” 
un “Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu piešķiršanu Talsu novadā”.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepa-
zī� es www.talsunovads.lv/Dokumenti /
Saistošienoteikumi.

Inita Fedko

No nākamā gada stāsies spēkā vieno�  
nosacījumi par nekustamā īpašuma nodokli

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam un projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazī� es biedrī-
bas “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils otrajā stāvā, pils administrācijas telpās), vai 
Ventspilī, Kuldīgas ielā 3 (Ventspils novada pašvaldības A�  s� bas nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija un vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības mājaslapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumi jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktpersonas:

Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv.
Konsultante Evita Roģe – tel. 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv.

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja
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1. Talsu novada pašvaldība rīko elektronisko iz-
soli nekustamam īpašumam Abavas ielā 2, Sabilē, 
Talsu novadā, kas sastāv no zemes vienības, kadas-
tra apzīmējums 8813 002 0145, ar kopējo pla� bu 
800 m2, un būves – nedzīvojamas mājas (veikals), 
kadastra apzīmējums 88130020020001, ar kopējo 
pla� bu 88,2 m2.

Sākumcena 7150,00 EUR, solis –150,00 EUR, 
drošības nauda 715,00 EUR, dalības maksa 20,00 
EUR. Samaksa veicama 1 (viena) gada laikā no pir-
kuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksā-
jumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl 
nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretenden�  var reģistrē� es no 2021. 
gada 12. novembra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 2. 
decembrim plkst. 23.59. Izsole sākas 2021. gada 12. 
novembrī plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 13. 
decembrī plkst. 13.00.

Drošības nauda iemaksājama Talsu novada 
pašvaldības kontā Nr.LV49UNLA0028700130033, 
AS “SEB banka”. Savukārt dalības maksa jāiemaksā 
atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē htt ps://izsoles.
ta.gov.lv norādītajam.

Izsole norisinās elektronisko izsoļu vietnē 
htt ps://izsoles.ta.gov.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazī� es mājaslapā 
www.talsunovads.lv sadaļā Izsoles. Tālrunis uzzi-
ņām 29241605 (Sabiles pilsētas un Abavas pagasta 
pārvaldes vadītājs), 63232119, 20215090 (Talsu no-
vada pašvaldības Juridiskā nodaļa).

2. Talsu novada pašvaldība rīko elektronisko iz-
soli nekustamam īpašumam “Kamenes” – 3, Spārē, 
Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, kas sastāv no vienas 
istabas dzīvokļa, kadastra numurs 88549000325, 
ar kopējo pla� bu 30,7 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 
piederošās 307/2558 kopīpašuma domājamās da-
ļas no dzīvojamās mājas, četrām saimniecības ēkām 
un zemes gabala.

Sākumcena 1580,00 EUR, solis – 100,00 EUR, 
drošības nauda 158,00 EUR, dalības maksa 20,00 
EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pir-
kuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksā-

jumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl 
nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretenden�  var reģistrē� es no 2021. 
gada 12. novembra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 2. 
decembrim plkst. 23.59. Izsole sākas 2021. gada 12. 
novembrī plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 13. 
decembrī plkst. 13.00.

Drošības nauda iemaksājama Talsu novada 
pašvaldības kontā Nr.LV49UNLA0028700130033, 
AS “SEB banka”. Savukārt dalības maksa jāiemaksā 
atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē htt ps://izsoles.
ta.gov.lv norādītajam.

Izsole norisinās elektronisko izsoļu vietnē 
htt ps://izsoles.ta.gov.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazī� es mājaslapā 
www.talsunovads.lv sadaļā Izsoles. Tālrunis uzzi-
ņām 29498495 (Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītājs), 
63232119, 20215090 (Talsu novada pašvaldības Ju-
ridiskā nodaļa).

3. Talsu novada pašvaldība rīko elektronisko iz-
soli kustamai mantai – transportlīdzeklim SUBARU 
LEGACY.

Sākumcena 1170,00 EUR, solis –25,00 EUR, dro-
šības nauda 117,00 EUR, dalības maksa 20,00 EUR. 
Samaksa veicama 1 (viena) mēneša laikā no pirku-
ma līguma noslēgšanas dienas. 

Izsolei pretenden�  var reģistrē� es no 2021. gada 12. 
novembra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 22. novembrim 
plkst. 23.59. Izsole sākas 2021. gada 12. novembrī plkst. 
13.00 un noslēdzas 2021. gada 2. decembrī plkst. 13.00.

Drošības nauda iemaksājama Talsu novada 
pašvaldības kontā Nr.LV49UNLA0028700130033, 
AS “SEB banka”. Savukārt dalības maksa jāiemaksā 
atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē htt ps://izsoles.
ta.gov.lv norādītajam.

Izsole norisinās elektronisko izsoļu vietnē 
htt ps://izsoles.ta.gov.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazī� es mājaslapā 
www.talsunovads.lv sadaļā Izsoles. Tālrunis uzzi-
ņām 29476436 (Talsu novada pašvaldības pansio-
nāts “Lauciene”), 63232119, 20215090 (Talsu nova-
da pašvaldības Juridiskā nodaļa).

Ārkārtējās situācijas laikā mainīta ūdens patēriņa skaitītāju 
verificēšanas un rādījumu nolasīšanas kārtība. To skaitītāju, kuru 
atkārtoto verifi cēšanu jāveic ārkārtējās situācijas laikā, varēs veikt 
tad, kad valstī noteiktie ierobežojumi to ļaus.

Noteikto ierobežojumu dēļ uz laiku līdz s� ngro ierobežojumu 
atcelšanai atliekama arī citu iepriekš pieņemtu lēmumu izpilde, kas 
paredzēja šajā laikā veikt apsekošanas vai citus darbus dzīvokļos. Tas 
a�  ecas uz dzīvokļos esošo ūdens patēriņa skai� tāju un citu skai� tā-
ju, kas nav komercskai� tāji, nomaiņu un atkārtotu vai pirmstermiņa 
verifi cēšanu. 

Skai� tāju, kuru atkārtoto verifi cēšanu būtu jāveic ārkārtējās 
situācijas laikā, varēs veikt tikai tad, kad valstī noteiktie ierobežojumi 
to ļaus, piemēram, ja no 15. novembra stingrie ierobežojumi tiks 
atcelti. Pienākums nodrošināt šādu skaitītāju atkārtoto verificēšanu 
būs pēc ārkārtējās situācijas beigām, kas saskaņā ar valstī noteikto 
ārkārtējo situāciju plānots pēc 2022. gada 12. janvāra.

Arī to ūdens patēriņa skai� tāju, kuru verifi cēšanas termiņš ir bei-
dzies pirms ārkārtējās situācijas, bet to atkārtoto verifi cēšanu kādu 
iemeslu dēļ nav izdevies veikt, verifi cēšana jānodrošina trīs mēnešu 
laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Nosakot maksājamo daļu, � ks ņem�  vērā neverifi cēto skai� tāju 
rādījumi, uz ko a�  ecas pārejas noteikumi sakarā ar vals�  izsludināto 
ārkārtējo situāciju.

Vals�  noteiktās ārkārtējās situācijas laikā atkārto�  atcelta arī 
ūdens patēriņa skai� tāju rādījumu nodošana papīra formātā. Gadī-
jumā, ja kāda iemesla dēļ dzīvokļa īpašnieks nevar nodot ūdens pa-
tēriņa skai� tāja rādījumus elektroniski vai telefoniski, viņam ūdens 
patēriņu aprēķinās, ņemot vērā konkrētā dzīvokļa vidējo ūdens pa-
tēriņu par pēdējiem trim mēnešiem (izņemot tos, kuros piemērota 
ūdens patēriņa starpības sadale starp atsevišķiem dzīvokļu īpašnie-
kiem).

Šī kār� ba a�  eksies arī uz situācijām, kad ūdens patēriņa skai� -
tāja rādījumus nav iespējams nolasīt skai� tāja darbības traucējumu 
dēļ. A�  ecīgi ūdens patēriņš � ks aprēķināts pēc konkrētā dzīvokļa vi-
dējā ūdens patēriņa par pēdējiem trim mēnešiem.

Talsu novada pašvaldībā 
ir veiksmīgi noslēgušies vai-
rāki amatu vakanču konkursi 
un atrasti atbilstoši preten-
denti, kuri jaunos darba pie-
nākumus sākuši pildīt laika 
posmā no 1. augusta līdz 19. 
oktobrim.

Talsu novada Pašvaldības 
policijā darbu sākuši divi jauni 
inspektori – Eva Jurčenko un Si-
gita Neimane-Višņevska.

Saimnieciskā nodrošināju-
ma nodaļā darbu uzsākuši trīs 
jauni kolēģi, katram pildot sa-
vus amata pienākumus – Dace 
Randoha ir šīs nodaļas vadītāja, 
Eva Klievēna ir Transporta da-
ļas vadītāja, bet Dace Sudmale 
atbild par Īpašumu pārvaldības 
daļas mājokļu jautājumiem.

Tāpat ar 1. oktobri dar-
bu sākuši trīs darbinieki Talsu 
novada Bāriņ� esā, no kuriem 
Valda Štrausa ir tās priekšsēdē-
tāja, Inta Zaķe priekšsēdētājas 
vietniece, bet Jānis Pāvuliņš ir 

priekšsēdētājas vietnieks juri-
diskajos jautājumos.

Līdzīgi pēdējo mēnešu laikā 
pieņem�  trīs jauni speciālis�  
Finanšu un grāmatvedības no-
daļā. Par tās vadītāju kļuvusi 
Agnese Veckāgane, galvenās 
grāmatvedes pienākumus ta-
gad pilda Aiga Grunte, bet par 
Norēķinu daļas vecāko grāmat-
vedi kļuvusi Ieva Ma� sone.

Kultūras un sporta a�  s-
� bas nodaļas Kultūras daļas 
vadītājas pienākumus uz laiku 
pilda Marika Laursone, bet Tū-
risma informācijas daļu uz laiku 
vada Iveta Piese.

Talsu novada Būvvaldes 
Būvinspekcijas daļas komandai 
pievienojies Reinis Mār� nsons, 
bet ainavu arhitektes pienāku-
mus veic Linda Purviņa.

Savukārt Juridiskās nodaļas 
sastāvu ir papildinājusi Juridis-
kās atbalsta daļas juriste Diāna 
Tabulēvica.

Renāte Freiberga

Lai sekmētu kvalifi cētu spe-
ciālistu piesais�  Talsu novadam, 
28. oktobra domes sēdē pie-
ņemts lēmums turpināt pašval-
dības s� pendijas piešķiršanu 
trīs pedagoģijas un diviem me-
dicīnas studen� em. Papildus ar 
fi nansiālu atbalstu mācību laikā 
� ks atbals� �  vēl divi topošie 
pedagogi un viens medicīnas 
students, kuri arīdzan atbilda 
visiem kritērijiem, pretendējot 
uz dalību pašvaldības s� pendiju 
programmā.

Arī šogad s� pendijas � ks 
piešķirtas izglī� bas un veselības 
nozarēs studējošiem. Saskaņā ar 
saistošajiem noteikumiem “Par 
Talsu novada pašvaldības s� pen-
diju piešķiršanu” Talsu novada 
pašvaldība piešķir un izmaksā 
s� pendiju studen� em un rezi-
den� em, lai veicinātu kvalifi cētu 
speciālistu piesais�  novadam un 
iedzīvotājiem nodrošinātu kvali-
fi cētu veselības aprūpi, kā arī pe-

dagogu piesais�  darbam izglī� bas 
iestādēs.

Sadarbojo� es ar SIA “Ziemeļ-
kurzemes reģionālā slimnīca”, ir 
noteikts atbalstāmo ārstniecības 
specialitāšu klāsts: anestezio-
logs-reanimatologs; ķirurgs; nei-
rologs; pediatrs; rehabilitologs; 
endokrinologs; traumatologs; 
radiologs-diagnosts; ginekologs, 
dzemdību speciālists; nefrologs; 
fi zioterapeits; internists; neatlie-
kamās medicīnas ārsts; ģimenes 
ārsts; ambulatorā dienesta ārsta 
palīgs.

Savukārt studenta s� pendijas 
piešķiršanā prioritāte ir jaunie 
speciālis� , kuri apgūst ķīmiju, 
fi ziku un inženierzinības, mate-
mā� ku, dizainu un tehnoloģiju, 
svešvalodu (angļu, krievu), bio-
loģiju, sportu, veselības mācību, 
mūziku, datoriku, informā� ku un 
programmēšanu, latviešu valodu, 
sociālo zinību, vēsturi, ģeogrāfi ju 
un psiholoģiju.

S� pendiātus izraugās vērtēša-
nas komisija, un ar Talsu novada 
domes lēmumu � ek aps� prināts, 
kam s� pendija � ek piešķirta uz 
vienu gadu. Ja students joprojām 
mācās un mācās labi, tad viņš var 
pretendēt uz s� pendijas pagari-
nājumu.

Kopumā šogad s� pendijai 
pieteicās desmit jaunieši. Asto-
ņi no viņiem atbilda s� pendijas 
saņemšanas prasībām, bet divi 
pretenden�  ne� ka vērtē� , jo ne-
iekļāvās atbalstāmo specialitāšu 
klāstā, kas ir viens no galvena-
jiem s� pendijas saņemšanas no-
sacījumiem. 

Šogad izglī� bas nozarē s� pen-
dijas veidā � ks atbals� �  studen�  
vairākās specialitātēs: psiholoģijā, 
matemā� kā, dizainā un tehnolo-
ģijās, angļu valodā, datorikā, bet 
veselības nozarē: ģimenes ārsta 
(divi studen� ) un fi zioterapijas 
specialitātēs. 

Renāte Freiberga

Mainīta ūdens patēriņa 
skai� tāju verifi cēšanas un 
rādījumu nolasīšanas kār� ba

Darbu Talsu novada pašvaldībā 
sāk jauni speciālis� 

 IZSOLES

Piešķirs s� pendijas topošajiem 
pedagogiem un mediķiem
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Kāzas ir ļoti skaists un brīnišķīgs notikums 
katra jaunā pāra dzīvē. Taču šī brīža situācija val-
stī ir ieviesusi neierastu kārtību laulību reģistrāci-
ju ceremoniju norisē. Līdz 15. novembrim iekštel-
pās laulību reģistrācija iespējama, klātesot tikai 
personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem 
pilngadīgiem lieciniekiem. Ceremonijās visām 
klātesošajām personām ir jālieto mutes un degu-
na aizsegi. Par kārtību pēc 15. novembra infor-
mācija sekos.

Iesniegums laulības noslēgšanai iesniedzams 
klā� enē dzimtsarakstu nodaļā, iepriekš piezvanot 
(tālr. 29149134 vai 632 37855) un vienojo� es par 
konkrētu laiku, vai ar abu jaunlaulāto drošu elektro-
nisko parakstu. Laulības var noslēgt ne agrāk kā pēc 
viena mēneša, kopš iesniegts iesniegums dzimtsa-
rakstu nodaļā, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. 
Protams, ir izņēmuma gadījumi, kad, izvērtējot lie-
tas apstākļus, mēneša termiņu var saīsināt. Katrs 
gadījums ir individuāls, un dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja vērtē steidzamības lietderību. 

Laulības var norisināties ne tikai dzimtsaraks-
tu nodaļā (Dundagas pils ceremoniju zālē), bet 
arī ārpus tās telpām – kādā citā pilī, jūras krastā 
vai kādā īpašā, skaistā, taču piemērotā vietā. Tas 
noteikti ļauj šo svinīgo pasākumu veidot krāšņāku 
un neaizmirstamu. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
likuma 19. pantā noteikts: “Pēc personu lūguma 
dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt 
laulības citā piemērotā vietā, ja personas, kuras 
vēlas noslēgt laulības, nodrošina laulību reģistrā-
cijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.” Tas no-
zīmē, ka jaunlaulātie paši rūpējas par vietas prak-
tisko piemērotību un vizuālo (arī muzikālo, ja ir 
vēlēšanās) noformējumu. Jāpiebilst, ka, izvēloties 
salaulāties brīvā dabā, vienmēr jārēķinās ar laika 
apstākļiem, kas var ļoti būtiski ietekmēt laulību 
ceremoniju norisi. Ceremonijas norisei ārpus tel-
pām būs lielākas izmaksas – tas ir īpašs pakalpo-
jums, dzimtsarakstu nodaļas vadītājam ir jānokļūst 
līdz izraudzītajai vietai, jāpaņem līdzi dokumenti.  
Šīs izmaksas apstiprina katra pašvaldība. Vēl šajā 

gadā līdz 31.12.2021. ir spēkā līdzšinējās izmaksas: 
valsts nodeva laulību reģistrācijai 14 EUR, pašval-
dības nodeva laulību reģistrācijai Dundagas pilī 20 
EUR, izbraukuma laulību reģistrācija 100 EUR + 
transporta izdevumi. Ja laulību reģistrācija notiek 
dzimtsarakstu nodaļas kabinetā, tad jāmaksā tikai 
valsts nodeva 14 EUR.

Šobrīd iekštelpās laulību reģistrācija no� ek brī-
nišķīgajā Dundagas pils ceremoniju zālē. Blakus tai 
atrodas šampanieša zāle, kuru piedāvājam izman-
tot, izskanot pirmajam “Rūgts”, iemalkot pašu jaun-
laulāto sarūpētu šampanie� .

 Kā izvēlē� es savu, vispiemērotāko datumu lau-
lību noslēgšanai?  Ir ļo�  daudz kritēriju, pēc kuriem 
izvēlē� es pareizo kāzu datumu. Ja aizvien nav ideju 
kāzu datuma izvēlei, tas var būt kāds pašiem jaun-
laulātajiem zīmīgs datums. Kā, piemēram, pirmā sa-
� kšanās vai saderināšanās diena. Tāpat ir iespējams 
kāzu datumu izvēlē� es pēc pirmā randiņa datuma 
vai kādu citu svarīgu no� kumu datumos. Ir pāri, kuri 
izvēlas skaistos un labi skanošos datumus. 

2022. gadā skais�  datumi 22.01.2022., 
22.04.2022., 22.06.2022., 22.07.2022., 22.09.2022., 
22.10.2022. un 22.12.2022. Nākamais gads pa� e-
šām sagaidāms ar daudz skais� em kāzu datumiem. 
Aicinu visus pārus, kuri ir apsvēruši savas a�  ecības 
sakārtot un noslēgt laulības, interesē� es un pieteik-
� es laikus. 

Tālrunis saziņai: 29149134, 63237855.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Daiga Muceniece

Talsu novada domes deputā-
tu vairākums 28. oktobrī koncep-
tuāli atbals� ja tautsaimniecības 
komitejas ierosinājumu par jau-
nas komisijas izveidi. Tās sastāvā 
būs dažādu jomu uzņēmējdarbī-
bas profesionāļi un pašvaldības 
pārstāvji, un tās galvenais mēr-
ķis ir atbals� t uzņēmēju inicia� -
vas un sekmēt uzņēmējdarbības 
a�  s� bu Talsu novadā.

Dome no deputā� em ievēlē 
pastāvīgās komitejas, kas sagata-
vo jautājumus izska� šanai domes 
sēdēs, sniedz atzinumus jautāju-
mos, kas ir komitejas kompeten-
cē, pašvaldības nolikumā noteik-
tajā kār� bā kontrolē pašvaldības 
iestāžu un uzņēmumu darbu, 
izskata pašvaldības iestāžu un uz-
ņēmumu budžeta projektus, kā 
arī veic citus pienākumus atbil-
stoši pašvaldības nolikumam.

Savukārt atsevišķu pašval-
dībai nodoto funkciju pildīšanai 
dome no deputātiem un pašval-

dības iedzīvotājiem, kas orientē-
jas attiecīgās jomas jautājumos 
un var sniegt kompetentus un 
pamatotus priekšlikumus, izvei-
do komisijas. Tajās tiek izskatīti 
jautājumi, iesniegumi, pieņemti 
konkrēti lēmumi vai sagatavoti 
lēmumprojekti komitejām un 
domei. Tāpat komisijas izstrādā 
arī dažādas koncepcijas, sniedz 
priekšlikumus turpmākai dar-
bībai un attīstībai konkrētās jo-
mās.

Uzņēmējdarbības atbalsta ko-
misijas galvenais uzdevums būs 
apzināt un izvērtēt ar uzņēmēj-
darbību sais� tās aktuālās problē-
mas un sagatavot priekšlikumus 
to risināšanai.

“Uzņēmējdarbības nozīme 
pašvaldības kontekstā ir svarīga, 
ņemot vērā, ka uzņēmums no-
drošina darbavietas, un tādējādi 
noteiktas teritorijas iedzīvotāju 
labklājības līmenis ir sais� ts ar 
vietējo uzņēmēju ak� vitā� . Šāda 

komisija ir nepieciešama, lai uz-
turētu pašvaldības nepastarpinā-
tu saikni ar uzņēmējiem, tādēļ, 
kopīgi sadarbojo� es, jāmeklē 
risinājumi, kas padarīs novadu 
spēcīgu un uzņēmējdarbības vi-
dei labvēlīgu,” par to, cik svarīgi 
ir pašvaldībai ar tai pieejamajiem 
instrumen� em atbals� t uzņēmē-
jus, stāsta Talsu novada domes 
priekšsēdētājas vietnieks taut-
saimniecības jautājumos Aldis 
Pinkens.

Līdztekus A. Pinkens uzsver, 
ka uzņēmējdarbības atbalsta ko-
misijas izveide ir vēr� gs saziņas 
un viedokļu apmaiņas veids starp 
pašvaldību un vietējiem uzņēmē-
jiem. Tā palīdzēs detalizētāk ap-
zināt uzņēmēju a�  s� bas plānus, 
to īstenošanai kavējošos faktorus 
un plānot pašvaldības iespējas 
uzņēmējdarbībai nepieciešamās 
infrastruktūras uzlabošanā un ra-
dīšanā.

Renāte Freiberga

Talsu novada dome atbalsta 
Uzņēmējdarbības atbalsta komisijas izveidi

Lai varam uzsaukt “Rūgts”!

Bāriņ� esas darbalaiks Dundagā 
No 2021. gada 1. oktobra Daina Dēvita uzsākusi darbu Talsu
novada bāriņtiesā. Pirmdienās, trešdienās strādā Talsos, 
otrdienās, ceturtdienās, piektdienās – Dundagā. Klātienē 
pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Ir mainīta e-pasta adrese:
daina.devita@talsi.lv un tālruņa numurs: 29464059.

Dzimtsarakstu nodaļa informē
v Dundagas pagasta dzimtsarakstu nodaļā oktobrī reģistrēta 

sešu bērniņu piedzimšana: pieci puiši un viena meitene. Bērniem 
do�  skais�  un interesan�  vārdi: meitenei Māra Elza, bet zēniem 
Dilans, Artūrs, Roberts, Gustavs un Maikls Valters.

Apsveicam ģimenes ar bērna dzimšanu!

v Dundagas pils ceremoniju zālē svinīgā ce-
remonijā laulību noslēdza divi pāri. 

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

v Oktobrī mūžībā pavadītas sešas personas:
Māra Kristlība ( dzim. 1933. g.), Kolkas pag.,
Lita Amoliņa (dzim. 1933. g.), Dundagas pag.,
Vija Dūda (dzim. 1937. g.), Dundagas pag.,
Velta Austra Cela (dzim. 1929. g.), Dundagas pag.,
Vilnis Rezevskis (dzim. 1943. g.), Valdemārpils,
Edmunds Jansons (dzim. 1960. g.), Stende.
Izsakām līdzjūtī bu sērojošajiem tuviniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daiga Muceniece

Bū� ski paplašināts to iedzīvotā-
ju loks, kuri var saņemt balstvakcīnu 
pret Covid-19.

Šī iespēja ir nodrošināta arī:
v visiem iedzīvotājiem no 50 

gadiem,
v iedzīvotājiem vecumā no 18 

gadiem, ja ir  hroniskas slimības vai 
strādā augsta riska profesijās un/vai 
ikdienā atrodas vidē, kurā ir ilgstoša 
saskarsme gan ar Covid-19 pacien-
� em, gan pret Covid-19 nevakcinē-
� em cilvēkiem un līdz ar to ir augsts 
profesionālais un lokāla uzliesmoju-
ma risks.

Lēmums par iedzīvotāju grupu 
paplašināšanu pieņemts saskaņā ar 
Imunizācijas valsts padomes reko-
mendācijām.

Balstvakcinācija pret Covid-19 
nav nepieciešama (izņemot cilvēkus 
ar bū� ski novājinātu imūno sistēmu) 
� em, kuriem pirms, pēc vai starp 
abām vakcīnas devām bijis pozi-
� vs SARS CoV-2 PCR tests, un � em, 
kuriem pirms vai pēc vakcinācijas 
ar “Janssen” vakcīnu bijis pozitīvs 
SARS CoV-2 PCR tests. Izvērtējot ris-
kus un ieguvumus, cilvēkiem, kas jau-
nāki par 30 gadiem bez nopietnām 
blakusslimībām balstvakcinācija visā 
populācijā nebūtu rekomendējama.

Pieteikšanās 
balstvakcinācijai

Prioritāri iedzīvotāji aicinā�  pie-
teik� es portālā manavakcina.lv vai 
pa tālruni 8989, vai izmantot dzīvās 
rindas iespējas vakcinācijas centros, 
vakcinācijas punktos � rdzniecības 

centros un pašvaldību telpās, iz-
braukuma un mobilās vakcinācijas 
punktos. Balstvakcināciju ir iespē-
jams saņemt arī vakcinācijas kabi-
netos ārstniecības iestādēs un pie 
ģimenes ārs� em.

Vakcīnu veidi
Balstvakcinācija veicama ne ag-

rāk kā 6 mēnešus pēc otrās devas 
saņemšanas (pēc “Spikevax” vakcī-
nas balstvakcinācija ieteicama laika 
periodā 6–8 mēnešus pēc otrās de-
vas saņemšanas). Balstvakcinācijai 
� ek rekomendētas “Spikevax” vai 
“Comirnaty” vakcīnas, ir pieļaujama 
arī “Vaxzevria” kā trešā deva pēc 
pilna vakcinācijas kursa ar “Vaxzev-
ria” vakcīnu. Savukārt balstvakci-
nāciju pēc vienas “Janssen” devas 
rekomendē veikt 8 nedēļas pēc 
potes saņemšanas.

 Jau izsnieg� e ser� fi kā�  turpi-
nās darbo� es. Digitālajā ser� fi kātā 
parādīsies atzīme par balstvakcinā-
cijas veikšanas datumu un vakcīnas 
nosaukumu.

Balstvakcinācijas programmas 
mērķis ir novērst hospitalizāciju, 
smagu saslimšanu un nāvi tajās 
sabiedrības grupās, kur, uz pierā-
dījumiem balsto� es, ir zināms, ka 
primārā imunizācija varētu vairs 
nenodrošināt op� mālu imūno aiz-
sardzību (imūnsupresē�  pacien� , 
iedzīvotāji vecumā virs 65 gadiem, 
sociālo un aprūpes centru pieaugu-
šie pastāvīgie iedzīvotāji, pacien�  
noteiktā vecumā ar hroniskām aug-
sta riska blakus saslimšanām).

Bū� ski paplašināts Covid-19 
balstvakcīnas saņēmēju loks
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Talsu novada pašvaldības informa� vais izdevums “Dundadznieks”. 
Adrese: Pils 5-1, Dundaga, LV-3270. Raks�  un informācija 
nākamajam izdevumam jāiesniedz līdz katra mēneša 2. datumam. 
E-pasts zinas@dundaga.lv, tālrunis 63237515, 26388076. 
Par rakstu saturu un faktu precizitā�  atbild autors. 
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds”. Tirāža 1500 eks. Bezmaksas izdevums. 
Internetā: www.dundaga.lv/avize. Nr. 9 (271). 2021. gada novembris.

Šogad, lai aicinātu un mo� vētu iedzīvotājus ak� vi 
pavadīt brīvo laiku, � ek organizēts Dundagas pagasta 
ak� vākā iedzīvotāja izaicinājums, kurš sastāv no čet-
riem posmiem. Pirmie trīs – ziemas, pavasara un vasa-
ras – posmi jau noslēgušies, un to laikā dalībnieki kopu-
mā savākuši 5806,56 kilometrus.

Turpino� es izaicinājumam, 1. novembrī � ka izsludi-
nāts Dundagas pagasta ak� vākā iedzīvotāja izaicinājuma 
rudens posms, kurš ilgs visu mēnesi. Pavadīsim rudeni 
ak� vi — skriesim, nūjosim, brauksim ar riteni un citādi 
ak� vi pavadīsim brīvo laiku! Rudens posms būs noslē-
dzošais šajā gadā, kad arī � ks noskaidrots visa gada ak-
� vākais Dundagas pagasta iedzīvotājs. Pagaidām pirma-
jās trīs vietās esošie ir Diāna Kris� ņa, Jānis Langzams un 
Edijs Tropiņš. Visi ak� vitātēs savāk� e kilometri � ks skai-
� �  kopā, gan arī atsevišķi, lai katrs dalībnieks zinātu, cik 
kilometrus spēj pieveikt.

Paliksim � kpat ak� vi, iesais� sim draugus un ģimeni, 
lai kopā būtu veseli un spor� ski!

Uz � kšanos rudens posma izaicinājumā.

Edgars Tīfentāls,
Dundagas pagasta sporta organizators

v No 18. novembra līdz 15. 
janvārim Dundagas pilī būs ap-
skatāma iepriekš plānotā un māj-
sēdes dēļ pārceltā mākslinieces 
Ingas Salmiņas izstāde “S� kla 
skaņas”. Izstādē redzamie darbi 
tapuši s� kla kausēšanas darbnī-
cā “S� kls no Līvāniem”. Darbnīca 
izveidota laikā, kad � ka likvidēta 
Līvānu S� kla rūpnīca, bet līvānieši 
negribēja zaudēt s� kla apstrādes 
un izgatavošanas tradīcijas. Tā 
Līvānos, atklājot aizvien jaunas 
s� kla izmantošanas un apstrādes 
iespējas, top jauni darbi. Apmek-
lējums ir bez maksas.

Izstādi atbilstoši “zaļā režīma” 
prasībām varēs aplūkot pils darba 
laikā. Ieeja pilī, � kai uzrādot ser-
� fi kātu, kas apliecina vakcināciju 
pret Covid-19 vai vīrusa pārsli-
mošanu, un personu apliecinošu 
dokumentu.

v 27. novembrī plkst. 14.00 
Dundagas pilī no� ks Mār� ņa Vil-
sona dzejas izrāde “Čaks. Vilsons. 
Iedomu spoguļi”.

Dzejniekam Aleksandram Ča-
kam šogad, 27. oktobrī, apritēja 
120. gadskārta. Viņš savā dzejā 
ir pašpuika, pilsētas dienderis, 
kauslis un mīlnieks ar atvērtu sir-
di. Godinot un izzinot dzejnieka 
daiļradi, aicinām 27. oktobrī plkst. 
14.00 Dundagas pilī baudīt dzej-
nieka mīlas liriku ak� era Mār� ņa 
Vilsona izpildījumā.

Veidojot izrādi, Mār� ņš Vil-
sons no vairākiem dzejas krāju-

Kolkas Tautas namā 
4. decembrī plkst. 
16.00 koncerts – zie-
mas noskaņu stāsts 
“Baltās ziemas miers”. 
Piedalās Sabīne Krilo-
va (mecosoprāns) un 
instrumentālais an-
samblis “TRENDO”.

Pasākums notiks 
“za ļajā režīmā”, uzrā-
dot Covid-19 vakci-
nācijas vai pārslimo-
šanas serti�ikātu un 
personu apliecinošu 
dokumentu. 

Ieejas maksa 2 EUR.

Kolkas Tautas nama 
vadītāja Ilona Onzule

miem izraudzījies tās dzejas līni-
jas, kas gluži kā dzīvē, tā vai citādi 
visas sakņojas mīles� bā. Bet pa�  
Viņa vai Dārgā, kuras dēļ “es par 

ēzeli ietu uz Tibetu”, uz skatuves 
nemaz neparādās, paliek vien 
Dzejnieka sapņos, nojausmās, il-
gās. Kā nepiepildāmais, kā zvaig-

zne. Mār� ņš saka: “Vēlos ska� -
tājus aizvest prom no steigas un 
ikdienības. Rosināt padomāt par 
laiku, par vēr� bām, par mīles� -
bas un savstarpējās cieņas nozī-
mi. Čaka 120. jubilejas gadā vēlos 
akcentēt Čaka pienesumu latvie-
šu mīles� bas lirikā. Esmu drošs, 
dzejas izrāde “Čaks. Vilsons. Iedo-
mu spoguļi” atklās ne � kai Čaku 
kā mīles� bas dzejnieku, bet jū� gu 
vārda meistaru, kas dzejā ielicis 
savus pārdzīvojumus un dzīves 
pieredzi. Esmu izvēlējies to dzeju, 
kas rezonē manī pašā.”

Dzejas izrāde no� ks “zaļajā 
režīmā”, uzrādot Covid-19 vak-
cinācijas vai pārslimošanas ser-
� fi kātu un personu apliecinošu 
dokumentu. Izrādes laikā jālieto 
sejas maska. Rīko: Dundagas Kul-
tūras pils. 

Biļetes cena 5 eiro. Biļešu ie-
gāde Dundagas pilī, tālrunis per-
sonalizētai biļešu iepriekšpārdo-
šanai: 29141121.

Ieva Kalniņa,
Dundagas Kultūras pils

kultūras pasākumu
 organizatore

Aprīlī līdz ar Talsu te-
levīzijas likvidēšanu no 
ētera pazuda arī iknedēļas 
ziņu raidījums “Vakar. Šo-
dien. Rīt”. Šobrīd stāstus 
par Talsu novadu veido 
“TV9 Pakalni”, un nu rai-
dījums atgriezies kanāla 
“ReTV” ēterā. Ik pirmdie-
nu pulksten 17.00 raidī-
jums ir skatāms program-
mā “Reģionālās televīzijas 
piedāvā”, un tajā 15 minū-
tes stāstīs par aktuālāko,  
interesantāko un svarīgā-
ko Talsu novadā.

Raidījumam “Vakar. 
Šodien. Rīt” būs arī divi 
atkārtojumi – naktī uz otr-
dienu plkst. 2.15 un otr-
dien plkst. 9.15.

Dundagas pagasta 
gada ak� vākā 
iedzīvotāja izaicinājuma 
noslēdzošais posms

Kultūras norises Dundagā Ēterā 
skatāmas 
ziņas par 

Talsu novadu

KULTŪRAS 
NORISES 
KOLKĀ


