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TALSU   NOVADA   PAŠVALDĪBAS   INFORMATĪVAIS    IZDEVUMS

DDUNDADZNIEKSUNDADZNIEKS

No nākamā gada janvāra Talsu 
novada teritorijā iznāks viens Talsu 
novada pašvaldības informatīvais 
izdevums. Tas saglabās iepriekšējā 
Talsu novada informatīvā izdevu-
ma nosaukumu –  “Talsu Novada 
Ziņas” –, bet tā vizuālais nofor-
mējums būs citāds, jaunā novada 
identitāti atspoguļojošs.

Izdevums “Talsu Novada Ziņas” 
iznāks reizi mēnesī, tas tiks piegā-
dāts ikviena Talsu novadā reģistrē-
tā iedzīvotāja vai uzņēmuma pasta 
kastītē. 

Izdevums informēs iedzīvotājus 
par Talsu novada domes pieņem-
tajiem lēmumiem un to izpildes 
gaitu, pašvaldības paveiktajiem 
darbiem, īstenotajiem projektiem, 
gaidāmajiem kultūras un sporta 
notikumiem un citām aktualitātēm 
visā novada teritorijā.

Līdz šim par pašvaldības aktua-
litātēm iedzīvotājus informēja “Tal-
su Novada Ziņas”, “Dundadznieks”, 
“Mērsraga Avīze” un “Banga”. Katra 
novada informatīvais izdevums bija 
spēcīga iedzīvotāju piederības zīme 
savai pilsētai un pagastam, katram 
bijušas savas tradīcijas un īpaša sa-

saiste ar lasītāju.
Lai jaunais novada informa-

tīvais izdevums radītu piederības 
izjūtu starp iedzīvotājiem un pilsē-
tām un pagastiem, tā noformējumā 
tiks izmantota sasaiste ar bijušo 
novadu ģerboņiem. Izņēmums ir 
iepriekšējā Talsu novada adminis-
tratīvā teritorija, jo līdz ar adminis-
tratīvi teritoriālo reformu agrākais 
Talsu novada ģerbonis nevar tikt iz-
mantots. Tā vietā informatīvā izde-
vuma noformējumā tiks izmantota 
stilizētā Talsu saulītes zīme. 

Lai iedzīvotājiem būtu vieglāk 
orientēties informatīvā izdevuma 
saturā, pie informācijas, kas at-
tieksies uz konkrētu teritoriju, tiks 
pievienota atpazīstamības zīme: 
vietas piktogramma. Tās būs at-
vasinātas no ģerboņu simbolikas, 
tātad iedzīvotājiem zināmas un jau 
iemīļotas.

Talsu novada informatīvais 
izdevums saturiski tiks veidots 
daudzveidīgs, pēc iespējas plašāk 
atspoguļojot mūsu četrās pilsētās 
un 18 pagastos notiekošo. Lasītā-
jiem būs iespējams iepazīties ar 
Talsu novada domes pieņemtajiem 

lēmumiem, tiks sniegta informā-
cija par dažādu projektu īstenoša-
nu, paveiktajiem saimnieciskajiem 
darbiem. Tāpat informēsim par 
problēmsituācijām, augstiem mūsu 
novadnieku sasniegumiem, pašval-
dības darba mērķiem un attīstības 
plāniem. Apkopotā veidā būs ie-
spējams uzzināt par gaidāmajiem 
kultūras, sporta un tūrisma pasāku-
miem. Šajā izdevumā netiks publi-
cēti ne fizisku, ne juridisku personu 
sludinājumi vai reklāmas. Bet infor-
mēsim par domes un pašvaldības 
darbu, iedzīvotājiem nodrošināta-
jiem pakalpojumiem un dažādām 
atbalsta saņemšanas iespējām.

Informatīvais izdevums “Talsu 
Novada Ziņas” reģistrētajās pas-
ta kastītēs nonāks katra mēneša 
10.–13. datumā. Atsevišķi drukātie 
eksemplāri būs pieejami arī Talsu 
novada administratīvajā centrā, Ro-
jas, Mērsraga, Dundagas un Kolkas 
pārvaldēs. Tāpat izdevuma elektro-
niskā versija būs pieejama www.
talsunovads.lv/Pašvaldība/”Talsu 
Novada Ziņas”. 

Inita Fedko

Jaunā novada teritorijā iznāks 
viens informatīvais izdevums

Balti sniega audekli klājas,
Egļu smarža pasauli sedz.
Lai nāk miers un laime Jums mājās
Ziemas saulgriežu naktī, kad sirdis
Spožas cerību svecītes dedz!
                                                 (K. Apškrūma)

Lai vienmēr ir kāda vēlme, ko piepildīt,
Kāda draudzīgi pasniegta roka un dzīves, kam dzīvot var līdzi.
                                                                                                            (Pols Elliass)

Kolkas pagasta pārvalde vēl pagasta iedzīvotājiem piedzīvot Ziemassvētku brīnumu, 
ar gaišām cerībām un paļāvību sagaidīt jauno Tīģera gadu! 
Lai mēs varam justies vajadzīgi un gaidīti savā pagastā, savā zemē!

Klusus, miera pilnus Ziemassvētkus! Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un 
mīlestība jauniem darbiem un sapņiem! Novēlam visiem pagasta ļaudīm optimismu,  
gaišas domas, radošas ieceres un izdošanos jaunajā gadā!

Dundagas pagasta pārvalde

Stājoties spēkā administratīvi 
teritoriālajai reformai, no 1. jūlija 
Talsu novada pašvaldība oficiā-
lajos dokumentos izmanto mazo 
valsts ģerboni. Lai radītu jaunā 
novada iedzīvotājus vienojošu 
simbolu, Talsu novada domes de-
putāti nolēma uzsākt jauna Talsu 
novada ģerboņa izstrādi.

Kopš 2010. gada 25. marta 
Talsu novada ģerbonis bija māksli-
nieces Antras Auziņas izstrādātais: 
ozollapu vainags, kura 18 lapiņas 
simbolizēja novada četras pilsētas 
un 14 pagastus, zelta laukā. 

Saskaņā ar “Administratīvo te-
ritoriju un apdzīvoto vietu likumu”  
un Talsu novada domes lēmumu 
Talsu novada pašvaldība no 1. jūlija 
kā Talsu novada ģerboni uz laiku līdz 
Talsu novada ģerboņa apstiprināša-
nai izmanto mazo valsts ģerboni.

13. augustā Talsu novada paš-
valdība vērsās Valsts prezidenta 
kancelejā, kā pakļautībā ir Valsts 
heraldikas komisija, lai noskaidro-
tu, kāda būtu atbilstošākā rīcība 
ģerboņa jautājumā: virzīt Valsts he-
raldikas komisijai izskatīšanai papil-
dinātu esošo Talsu novada ģerboni, 
atjaunot vēsturisko Talsu apriņķa 
(rajona) ģerboni vai izstrādāt jaunu 
Talsu novada ģerboni.

24. augustā tika saņemta atbil-
de no Valsts heraldikas komisijas, 
kurā ieteica atjaunot vēsturisko 
Talsu apriņķa (rajona) ģerboni (zaļš 
vainags ar septiņiem zelta trīslapu 
ziediem zelta laukā), tomēr pieļau-
jama ir arī jauna Talsu novada ģer-
boņa izstrāde.

Talsu novada domes deputātu 
vairākums atbalstīja jauna Talsu 
novada ģerboņa izstrādi, lai radītu 
jaunā novada iedzīvotāju vienojošu 
ģerboni.

Procesu paredzēts sākt ar dar-
ba grupas, kas sastāvēs no dažā-
diem jomu speciālistiem, izveidi. 
Tālāk tiks organizēta iedzīvotāju 
aptauja, lai noskaidrotu, kādus sim-
bolus būtu nepieciešams iestrādāt 
jaunajā ģerbonī, tad tiks izvēlēts 
ģerboņa izstrādātājs. Paredzēts sa-
gatavot vairākus ģerboņa variantus, 
par tiem pēc tam organizējot ie-
dzīvotāju aptauju. Kad tiks izvēlēts 
sabiedrībai pieņemamākais jaunais 
Talsu novada ģerbonis, tas tiks vir-
zīts izskatīšanai Kultūras ministrijā 
un Valsts heraldikas komisijā.

Jauna Talsu novada ģerboņa 
izstrāde neietekmēs jau apstiprinā-
tos pilsētu un pagastu ģerboņus: tie 
ir spēkā esoši un netiks mainīti. 

Inita Fedko

Izstrādās jaunu Talsu novada ģerboni
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DOMES SĒDĒ LEMTAIS
TALSU NOVADA DOMES DEPUTĀTI 
25. NOVEMBRA DOMES SĒDĒ LĒMA PAR 
44 DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMIEM, NO 
KURIEM 1 TIKA SKATĪTS SLĒGTĀ DAĻĀ.

Administratīvie jautājumi
v Apstiprināt Talsu novada jauniešu ini-

ciatīvu projektu konkursa nolikumu.
v Apstiprināt   saistošos   noteikumus   

Nr.36   “Par   līdzfinansējumu   Talsu   novada 
pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno 
profesionālās ievirzes izglītības vai interešu 
izglītības programmas”.

v Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.37 
“Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi 
izglītojamajiem Talsu novadā”.

v Atbrīvot no Upesgrīvas pamatskolas di-
rektora amata pienākumu veikšanas  M. Ave-
niņu ar 2021. gada 31. decembri.

v Izstrādāt jaunu Talsu novada ģerboni.  
v Apstiprināt nolikumu “Dundagas Kultū-

ras pils nolikums”.
v Apstiprināt konkursa “Dari Talsu nova-

dam” veiktās projektu izmaiņas.
v Apstiprināt Talsu novada medību ko-

ordinācijas komisijas sastāvu nākamajam 
pilnvaru termiņam: Ģirts Kalnbirze – komisi-
jas priekšsēdētājs, Talsu novada pašvaldības 
pārstāvis un komisijas locekļi: Mārtiņš Ralle, 
Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virs-
mežniecības Talsu nodaļas vecākais mežzi-
nis; Kaspars Plivna, Lauku atbalsta dienesta 
Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas ve-
cākais inspektors; Lauris Ķemlers, biedrības 
“Latvijas Meža īpašnieku biedrība” pilnvarots 
pārstāvis; Māris Alsbergs, biedrības “Latvijas 
Mednieku savienība” pilnvarots pārstāvis; 
Aigars Zadiņš, biedrības “Zemnieku saeima” 
pilnvarots pārstāvis.

v Apstiprināt   saistošos   noteikumus   
Nr.38 “Par   nomas   maksas   samazināšanu 
nedzīvojamām telpām Talsu novada pašvaldī-
bā”.

v Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 
budžeta līdzekļu “Dabas resursu nodoklis” iz-
lietojuma nolikumu.

v Nodot Talsu novada (administratīvā te-
ritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma 
(Talsu novada domes 2015. gada 14. maija 
saistošie noteikumi Nr.15 “Par Talsu novada 
teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritori-
jas izmantošanas un apbūves noteikumiem”) 
grozījumu 2.0 redakciju publiskajai apsprieša-
nai un institūciju atzinumu saņemšanai.

v Atļaut Edvardam Ratniekam savie-
not Mērsraga ostas pārvaldes valdes locekļa 
amatu: ar zemkopības ministra padomnieka 
amatu; ar padomes locekļa amatu (ar balss-
tiesībām kā Zemkopības ministrijas pārstāvim, 
kuru pieaicina, kad lemj par AS “Latvijas Valsts 
meži” ziedojumu piešķiršanu) Valsts kultūrka-
pitāla fondā; ar priekšsēdētāja amatu Zemko-
pības ministrijas Zinātnes padomē; ar valdes 
locekļa   (līdzpriekšsēdētāja) amatu biedrībā 
“Latvijas Nākotnes apvienība”, ar galvenā 
redaktora amatu masu informācijas līdzeklī 
Ventspilniekiem.lv.

v Atļaut Dainim Karolam savienot Mērs-
raga ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja 
vietnieka amatu: ar Talsu novada pašvaldības 
domes deputāta amatu; ar Talsu novada paš-
valdības komisijas “Talsu novada pašvaldības 
mantas iznomāšanas un atsavināšanas komi-
sija” locekļa amatu; ar Talsu novada pašvaldī-
bas komisijas, kas piešķir balvu konkursā “Iz-
cilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi 
vispārējās, profesionālās, profesionālās ievir-

zes un interešu izglītībā”, priekšsēdētāja ama-
tu; ar Talsu novada pašvaldības komisijas par 
Talsu novada pašvaldības finansiālā atbalsta 
piešķiršanu sportistiem un sporta komandām 
priekšsēdētāja amatu.

v Atļaut Evai Kārkliņai savienot Rojas ostas 
pārvaldes valdes priekšsēdētāja vietnieka ama-
tu: ar Talsu novada pašvaldības domes deputā-
ta amatu; ar Saeimas deputāta palīga amatu.

v Atļaut Ainim Stūrmanim savienot Mērs-
raga ostas pārvaldes valdes locekļa amatu: ar 
Talsu novada pašvaldības domes deputāta 
amatu; ar Talsu novada pašvaldības komisijas 
“Talsu novada pašvaldības mantas iznomāša-
nas un atsavināšanas komisija” locekļa amatu.

v Atļaut Mārim Rozenbergam savienot 
Mērsraga ostas pārvaldes valdes priekšsēdē-
tāja amatu: ar Rojas ostas pārvaldes valdes 
priekšsēdētāja amatu; ar Talsu novada paš-
valdības domes deputāta amatu; ar pilnva-
rojuma izpildi (prokūrists) SIA “LM AUTO”; ar 
likvidatora amatu SIA “Pacifica”. Atļaut M. Ro-
zenbergam savienot Rojas ostas pārvaldes val-
des priekšsēdētāja amatu: ar Mērsraga ostas 
pārvaldes valdes priekšsēdētāja amatu; ar Tal-
su novada pašvaldības domes deputāta ama-
tu; ar pilnvarojuma izpildi (prokūrists) SIA “LM 
AUTO”; ar likvidatora amatu SIA “Pacifica”.

v Atbrīvot Madaru Brāli no Mērsraga pa-
gasta Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata 
ar 2021. gada 26. novembri.

v Atbrīvot Agnesi Kreicbergu no  Mērsra-
ga novada pašvaldības izpilddirektora  amata 
ar 2021. gada 8. decembri. 

v Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.39 
“Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā 
esošu teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu 
Talsu novadā”.

v Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.40 
“Saistošie noteikumu par mājas (istabas) dzīv-
nieku turēšanu Talsu novadā”.

v Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.41 
“Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību 
Talsu novadā”.

v Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.42 
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tal-
su novadā”.

v Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.43  
“Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku 
zaudējušiem”.

v Informēt Kalvi Kalniņu, ka nav nepie-
ciešama atļauja savienot Talsu novada Zaļum-
saimniecības komisijas locekļa amatu ar Talsu 
novada pašvaldības domes deputāta amatu.

v Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 
konkursa “Ziemassvētku skatlogs Talsu nova-
da pilsētās” nolikumu.

v Iecelt Daigu Mucenieci Talsu novada 
Mērsraga pagasta Dzimtsarakstu nodaļas va-
dītāja amatā ar 2021. gada 27. novembri. 

v Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 
informatīvā izdevuma “Talsu Novada Ziņas” 
nolikumu.

v Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzī-
bas un sociālo garantiju nolikumu. 

v Piešķirt Talsu novada domes priekšsē-
dētājai Sandrai Pētersonei ikgadējo atvaļinā-
jumu, laikā no 2021. gada 2. decembra līdz 
2021. gada 8. decembrim (ieskaitot).

Nekustamā īpašuma jautājumi
v Apstiprināt grafisko pielikumu zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8837 008 
0044.

v Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij, 
Zemkopības ministrijas personā, nekustamo 
īpašumu “Bērzu ceļš”, Laucienes pagastā, 

kadastra Nr.8870 015 0021, kas sastāv no ze-
mes vienības 0,42 ha platībā un inženierbūvi 
ar kadastra apzīmējumu 8870 015 0021 001, 
“Meža likumā” noteiktās, valstij piekrītošās un 
piederošās meža zemes apsaimniekošanas un 
aizsardzības nodrošināšanai, attiecīgi par to 
izdarot atzīmi zemesgrāmatā. 

v Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij, 
Zemkopības ministrijas personā, nekustamo 
īpašumu “Mazais degumu ceļš”, Laucienes pa-
gastā, kadastra Nr.8870 015 0022, kas sastāv 
no zemes vienības 0,48 ha platībā un inženier-
būvi ar kadastra apzīmējumu 8870 015 0022 
001, “Meža likumā” noteiktās, valstij piekrīto-
šās un piederošās meža zemes apsaimnieko-
šanas un aizsardzības nodrošināšanai, attiecī-
gi par to izdarot atzīmi zemesgrāmatā.

v Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij, 
Zemkopības ministrijas personā, nekustamo 
īpašumu “Degumu ceļš”, Laucienes pagastā, 
kadastra Nr.8870 015 0023, kas sastāv no ze-
mes vienības 1,39 ha platībā un inženierbūvi 
ar kadastra apzīmējumu 8870 015 0023 001, 
“Meža likumā” noteiktās, valstij piekrītošās un 
piederošās meža zemes apsaimniekošanas un 
aizsardzības nodrošināšanai, attiecīgi par to 
izdarot atzīmi zemesgrāmatā. 

v Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij, 
Zemkopības ministrijas personā, nekustamo 
īpašumu “Apvedceļš”, Laucienes pagastā, 
kadastra Nr.8870 015 0024, kas sastāv no ze-
mes vienības 1,4 ha platībā un inženierbūvi 
ar kadastra apzīmējumu 8870 015 0024 001, 
“Meža likumā” noteiktās, valstij piekrītošās un 
piederošās meža zemes apsaimniekošanas un 
aizsardzības nodrošināšanai, attiecīgi par to 
izdarot atzīmi zemesgrāmatā. 

v Nodot atsavināšanai Talsu novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
– zemes vienību Strēlnieku ielā 17, Talsos, ka-
dastra apzīmējums 88010020107, ar kopējo 
platību 513 m². Noteikt nekustamā īpašuma 
cenu 4079,70 EUR, samaksu veicot 5 gadu 
laikā no pirkuma līguma noslēgšanas die-
nas.  Par atlikto maksājumu būves īpašnieks 
maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma 
maksas daļas.

v Nodot iznomāšanai zemes vienības 
daļu ar kadastra apzīmējumu 88420100041, 
Sabilē, Talsu novadā, 3 m² platībā, rīkojot raks-
tisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākum-
cenu noteikt 28,00 EUR gadā, neieskaitot PVN 
un NĪ nodokli. Nomas līguma termiņu noteikt 
5 gadus.

v Pieņemt Talsu novada pašvaldības īpa-
šumā bez atlīdzības Latvijas Republikas Izglī-
tības un zinātnes ministrijas īpašumā esošos 
nekustamos īpašumus Laidzes pagastā: “Lī-
kumi”; “Angārs”; “Pils parks”; “Estrādes ceļš”; 
“Ziedgravu estrāde”; “Ezera ceļš”.

v Atļaut SIA “Uzvara 94” pārveidot ne-
kustamajā īpašumā “Dižmeži”, Ģibuļu pa-
gasts, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
88540130125 ierīkoto plantāciju meža platību 
6,95 ha, atbilstoši teritorijas plānojumā no-
teiktajai atļautajai izmantošanai.

Attīstības plānošanas un 
projektu vadības jautājumi
Papildināt Talsu novada Attīstības prog-

rammas 2014.–2020. gada 3. pielikumu “In-
vestīciju plāns 2021.–2023. gadam” ar 13.1.3. 
specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pa-
sākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 
13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā 
ekonomiskās situācijas uzlabošanai” projek-
tu “Saules paneļu sistēmas uzstādīšana Talsu 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtās pašpatēriņa 
elektroenerģijas ražošanai.” 

v Nodot lokālplānojuma “Lokālplānojums 
zemes gabaliem Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 
13, Rojā, kā Rojas novada teritorijas plānojuma 
2011.–2023. gadam grozījumi” projektu un Vi-
des pārskata projektu publiskajai apspriešanai 
un institūciju atzinumu saņemšanai.

Finanšu jautājumi
v Piešķirt biedrībai “Florbola klubs “Tal-

si”” papildu finansējumu 4375,00 EUR apmē-
rā florbola komandas “Talsu NSS/Krauzers” 
dalībai Latvijas čempionāta florbolā augstā-
kajā  līgā 2021./2022. gada sezonā un mājas 
spēļu organizēšanai.

v Piešķirt finansējumu 7612,00 EUR, tai 
skaitā PVN, Saimnieciskā nodrošinājuma no-
daļai rēķinu apmaksai, par veiktajām Covid-19 
analīzēm Talsu novada pašvaldības darbinie-
kiem, kuru klātbūtne darba vietā bija kritiski 
svarīga un kuri nav vakcinēti vai ar pārslimo-
šanas sertifikātu, par laika periodu no 2021. 
gada 20. oktobra līdz 2021. gada 15. novem-
brim (ieskaitot).

v Pārcelt finansējumu 2022. gada budže-
tā 31 790,32 EUR šādām Centrālās adminis-
trācijas struktūrvienībām: Saimnieciskā no-
drošinājuma nodaļai (Ēku energosertifikāciju, 
ēku energosertifikātus un to pārskatus Talsu 
novada pašvaldības iestādēm – 14 036,00 
EUR), Sabiedrisko attiecību un mārketinga no-
daļai (paskaidrojuma raksta izstrādei par ārējo 
elektrības tīklu, videonovērošanas sistēmas 
izbūvi un teritorijas atjaunošanu muzikālā so-
liņa uzstādīšanai Baznīckalnā – 8582,52 EUR), 
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai (zemēju-
ma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un 
elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērī-
jumus 13 pasūtītājam piederošajām ēkām – 
9171,80 EUR).

TALSU NOVADA DOMES DEPUTĀTI 
30. NO VEMBRA ĀRKĀRTAS DOMES SĒDĒ 
LĒMA PAR 3 DARBA KĀRTĪBAS 
JAUTĀJUMIEM.

Administratīvie jautājumi
v Iecelt Talsu novada pašvaldības Kolkas 

pagasta pārvaldes vadītāja amatā Juri Orinski 
ar 2021. gada 1. decembri. 

v Pilnvarot Talsu novada pašvaldības iz-
pilddirektoru ar rīkojumu noteikt aizliegumu 
atrasties uz Talsu novada administratīvajā 
teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un 
citu pašvaldības valdījumā esošo ūdeņu ledus 
tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas 
dzīvība un veselība. 

Finanšu jautājumi
v Pārcelt finansējumu 2022. gada budže-

tā 68 979,68 EUR Attīstības plānošanas un 
projektu vadības nodaļai atbilstoši finansēju-
ma mērķiem: būvprojekta un apliecinājuma 
kartes “Antropogēno slodzi mazinošas infra-
struktūras izbūve dabas parkā “Abavas senle-
ja” aktualizācija un izmaiņas” – 8566,80 EUR, 
būvprojekta “Talsu pamatskolas pārbūve, 
mācību vides un infrastruktūras uzlabošana 
vispārējās izglītības iestādē” izmaiņu izstrāde 
– 11 567,60 EUR, būvprojekta “Valdemārpils 
vidusskolas sporta laukuma pārbūve” aktu-
alizācija un izmaiņu izstrāde – 6098,40 EUR, 
Talsu novada ilgtspējīgas enerģētikas un kli-
mata rīcības plāna izstrāde 2022.–2030.g. – 
6737,28 EUR, projekta “Skolas energoefektivi-
tāte un pārbūve K. Mīlenbaha ielā 28, Talsos 
1. un 2. kārta” aktualizācija – 36 009,60 EUR.

Renāte Freiberga
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25. novembra Talsu novada domes 
sēdē tika apstiprinātas izmaiņas Talsu no-
vada pašvaldības institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības nolikumā, kas 
stāsies spēkā no nākamā gada janvāra. Tās 
ieviestas, lai pakāpeniski sakārtotu pašval-
dībā strādājošo darbinieku atlīdzības un 
novērtēšanas kārtību.

Valsts kanceleja ir secinājusi, ka valsts 
pārvaldē un pašvaldībās augstāk kvalificēto 
darbinieku atalgojums ir pat par 28–38% 
zemāks nekā nodarbinātajiem līdzvērtīgos 
amatos  privātajā sektorā. Nespējot kon-
kurēt ar privāto sektoru, valsts pārvaldē 
un pašvaldībās arvien vairāk pieaug darbi-
nieku mainība un arvien grūtāk ir piesaistīt 
kvalificētus speciālistus. 

Arī Talsu novada pašvaldība jau ilgstoši 
saskaras ar kvalificētu speciālistu piesaistes 
grūtībām zemā atalgojuma dēļ. Pašvaldī-
ba, salīdzinot ar privāto sektoru, nav kon-
kurētspējīga personāla piesaistē, līdz ar to 
ir sarežģīti nodrošināt visu nepieciešamo 
funkciju izpildi. Uz atsevišķām vakancēm 
speciālistus neizdodas atrast, pat sludinot 
atkārtotus publiskos konkursus.

Lai šo situāciju uzlabotu, ir apstipri-
nātas izmaiņas Talsu novada pašvaldības 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlī-
dzības nolikumā. Tas nosaka kārtību, kādā 
nosakāma atlīdzība domes priekšsēdētā-
jam, viņa vietniekiem, deputātiem, komi-
teju priekšsēdētājiem, komisiju locekļiem, 
Talsu novada pašvaldības darbiniekiem. 
Nolikums neparedz atlīdzības noteikšanas 
kārtību pašvaldības kapitālsabiedrībām, 
ostām, publiski privātajām kapitālsabiedrī-
bām, amatiermākslas kolektīvu vadītājiem 
un speciālistiem, kā arī izglītības iestāžu 
pedagoģiskajiem darbiniekiem, tai skaitā 
izglītības iestāžu vadītājiem.

Apstiprinātās izmaiņas paredz ciešāku 
darbinieka ikgadējās vērtēšanas rezultātu 
sasaisti ar noteikto atalgojuma līmeni. No 
nākamā gada darbinieka mēnešalga tiks 
noteikta, ņemot vērā pašvaldībā nostrādā-
to laiku un individuālo darba izpildes no-

vērtējumu. Darbinieku darbības un rezultā-
tu novērtēšana notiks reizi gadā – līdz katra 
gada 1. februārim – par laika periodu no 
iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decem-
brim. Talsu novada pašvaldības darbinie-
kiem iespējamais atalgojuma pieaugums 
no nākamā gada būs līdz 30%.

Iespējamie motivācijas mehānismi paš-
valdības darbiniekiem tiek noteikti vairāki, 
tomēr to pielietošana praksē tiks individu-
āli vērtēta, ņemot vērā apstākļus un pieeja-
mo budžeta finansējumu. 

Nolikums paredz izmaiņas arī Talsu 
novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, 
deputātu un komiteju priekšsēdētāju atal-
gojumos. 

Domes deputāta darba samaksa tiek 
noteikta, ņemot vērā Valsts kancelejas tī-
mekļvietnē publicēto nākamā gada bāzes 
mēnešalgas apmēru. To nosaka saskaņā ar 
“Valsts un pašvaldību institūciju amatper-
sonu un darbinieku atlīdzības likuma” 4. 
panta otro daļu, piemērojot koeficientus: 
pašvaldības domes komitejas priekšsēdē-
tājam – 2,55, pašvaldības domes komitejas 
priekšsēdētāja vietniekam – 1,9, pašvaldī-
bas domes deputātam – 1,2.

2021. gadā komiteju priekšsēdētāju 
vidējais atalgojums mēnesī ir 453,25 eiro 
par vidēji 60 nostrādātām stundām. Savu-
kārt jaunais regulējums nosaka komitejas 
priekšsēdētāja atlīdzību 2499,20 eiro par 
pilna laika darbu, tas ir, par 160 stundām. 
Deputātu atalgojuma maksimāli iespē-
jamais apmērs mainīts no 441 eiro līdz 
661,50 eiro. Ikmēneša atalgojuma apmērs 
deputātiem un komiteju priekšsēdētājiem 
tiek aprēķināts pēc darba laika uzskaites 
tabelē norādītās informācijas.

Arī domes priekšsēdētāja mēnešalgu 
nosaka, ņemot vērā Valsts kancelejas tī-
mekļvietnē publicēto nākamā gada bāzes 
mēnešalgas apmēru, kas tiek noteikta sa-
skaņā ar “Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības liku-
ma” 4. panta otro daļu: bāzes mēnešalgu 
noapaļojot pilnos eiro, piemērojot koefi-

Apstiprina izmaiņas Talsu novada pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

cientu 3,64. Savukārt domes priekšsēdētāja 
vietnieka mēnešalgas noteikšanai piemēro 
koeficientu 3,2.

Talsu novada domes priekšsēdētājam 
atalgojums pie 2021. gada bāzes algas ap-
mēra noteikts no 2420 eiro uz 3732 eiro, 
bet vietnieku atalgojums pie 2021. gada 
bāzes algas apmēra: no 2140 eiro uz 3281 
eiro mēnesī.

Talsu novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Pētersone skaidro, ka grozījumi 
nolikumā veikti, lai sakārtotu atlīdzības sis-
tēmu, kas, apvienojot četrus iepriekšējos 
novadus – Talsu, Rojas, Dundagas un Mērs-

raga –, bijusi ļoti atšķirīga. Tā kā līdzšinējais 
nolikums nav ticis mainīts kopš 2013. gada, 
tas neatbilda reālajai situācijai.

Izmaiņas valsts un pašvaldību institūci-
jās strādājošo atalgojuma politikā paredzē-
tas arī valsts līmenī.

16. novembrī Saeima galīgajā lasīju-
mā apstiprināja grozījumus likumā “Valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likums”. To mērķis ir 
uzlabot valsts pārvaldes darba efektivitāti 
un kvalitāti, īstenojot atlīdzības sistēmas 
reformu.

Inita Fedko 

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju 
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā.

Saņemt e-pasta paziņojumu par ne-
kustamā īpašuma nodokļa apmaksu ir ērti, 
un, veicot maksājumus pa ceturkšņiem, 
e-pasts vai īsziņa atgādina par maksāša-
nas termiņu. E-atgādinājums uz norādīto 
e-pastu tiek izsūtīts septiņas dienas pirms 
maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – mak-
sāšanas termiņa samaksas dienā.

Maksāšanas paziņojumu varat saņemt, 
atvērt un iepazīties, atrodoties jebkurā vie-
tā. Iespējams ne tikai saņemt paziņojumu, 
bet uzreiz arī veikt apmaksu internetbankā 
vai portālos www.epakalpojumi.lv, www.
latvija.lv. Portālā www.epakalpojumi.lv ie-
spējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas 
vai juridiskas personas īpašumiem.

Veicot maksājumu internetbankā, bū-
tiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums 
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi pazi-
ņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa 
nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu 
no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti 
sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Videi draudzīga resursu izmantošana 
ir vēl viens iemesls maksāšanas paziņoju-
mus saņemt elektroniski. Aizvadītā gada 
sākumā Latvijā tika izsūtīti vairāk nekā 1 
milj. nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas paziņojumu pa pastu. Iekšzemes 
pasta sūtījumu izmaksas par vienu vēstu-
les izsūtīšanu ir 1 EUR, ņemot vērā, ka daļa 
nekustamā īpašuma īpašnieku atrodas ār-
pus Latvijas, izmaksas par vienu sūtījumu 
ir lielākas. Jāsecina, ka pašvaldības kopā 
samaksā vairāk nekā 1 milj. EUR tikai par 
pasta izdevumiem.

Aicinām nodokli samaksāt laikus, jo 
saskaņā ar likumu par laikā neveiktu mak-
sājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 
0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Portālā www.epakalpojumi.lv iespē-
jams pieteikties arī atgādinājumu saņemša-
nai e-pastā vai īsziņas veidā par nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas termiņa tuvo-
šanos.

Jautājumu gadījumā Talsu novada paš-
valdībā sazināties ar Nekustamā īpašuma 
nodokļa daļu var pa tālr. 63232124 vai 
27292363.

Piesakies nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumam e-pastā

30. novembrī notika Talsu novada do-
mes ārkārtas sēde. Tajā par Kolkas pagasta 
pārvaldes vadītāju tika iecelts Juris Orins-
kis. Viņš jaunos amata pienākumus sāka 
pildīt no 1. decembra. 

J. Orinskis, iepazīstinot ar sevi, atklā-
ja, ka pats ir liepājnieks, kurš ilgus gadus 
strādājis Ventspilī. J. Orinskis profesionālo 
pieredzi uzkrājis vairākos Ventspilī esošajos 
uzņēmumos: SIA “LatRosTrans”, a/s “Ven-
tamonjaks” un SIA “Noord Natie Vents-
pils Terminals”. Līdzšinējā darba pieredzē 
ieguvis vadības prasmes, ieviesis jaunas 
tehnoloģijas un ražošanas procesu digitālo 
vadību.

“Prioritāte jebkurā pašvaldībā ir cilvēks. 
Iedzīvotājiem jānodrošina pieejami valsts 
un pašvaldības sniegtie pakalpojumi. Sva-
rīga ir gan informācijas apmaiņa starp cil-
vēkiem un pašvaldību, gan vietējo cilvēku 

iesaiste procesos. Ar iedzīvotāju iesaisti var 
panākt labāku rezultātu,” teica J. Orinskis. 

Viņaprāt, svarīgi ir attīstīt lībiešu krastu 
un Kolkasragu, kas ir šīs teritorijas nacionā-
lās bagātības. Uzsākot kādu darbu realizē-
šanu, ir svarīgi rēķināties ar pieejamajiem 
budžeta līdzekļiem. Runājot par galvena-
jiem pienākumiem, J. Orinskis uzsvēra dar-
bu ar personālu, teritorijas apsaimniekoša-
nu un uzturēšanu. 

“Gribu rast iespēju Kolkai piesaistīt jau-
niešus. Nodrošināt jauniešu iesaisti uzņē-
mējdarbībā, saimnieciskajā darbībā, lai jau-
nieši nevis aizbrauktu prom, bet gan paliktu 
savā pagastā. Ja attīstīsies infrastruktūra, 
tad arī teritorija varēs attīstīties un palieli-
nāsies nodarbinātības iespējas. Mums ir jā-
attīsta tas, kas mums ir,” uzsvēra J. Orinskis.

Inita Fedko

Amatā apstiprina Kolkas 
pagasta pārvaldes vadītāju
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Pirmā starptautiskā ekoskolu 
Rīcības dienu kampaņa notika 
2012. gadā, un kopš tā laika ik ga-
dus novembris tiek ieskandināts 
ar bērnu un jauniešu aicināju-
miem rīkoties vides aizsardzības 
labā.

Ar saukli “Īstais brīdis sākt…” 
no 15. līdz 28. novembrim visā 
Latvijā norisinājās “Rīcības die-
nas 2021”. Šajās divās nedēļās ap 
35 000 bērnu un jauniešu no vai-
rāk nekā 115 izglītības iestādēm 
pievērsa sabiedrības uzmanību 
klimata pārmaiņām, bioloģiskās 
daudzveidības izzušanai un vides 
piesārņojumam. Nedēļas laikā 

tika organizētas dažādas izglīto-
jošas un interaktīvas aktivitātes 
un uzsāktas praktiskas iniciatīvas, 
kuru mērķis ir piedāvāt vietēja 
mēroga risinājumus globālām vi-
des problēmām.

PII “Kurzemīte” ekoskolu Rī-
cības dienās aicinājām ikvienu, 
apstājoties stāvvietā, izslēgt au-
tomašīnai dzinēju. Mērķis – veici-
nāt sabiedrības ieradumu maiņu, 
apstājoties stāvvietā, izslēgt au-
tomašīnai dzinēju. Vairāk pārvie-
toties ar kājām. Bērni zīmēja rosi-
nošus plakātus ar saukli “IZSLĒDZ 
DZINĒJU, IZSLĒDZ PIESĀRŅOJU-
MU!”, kurus izvietoja pirmsskolas 

pirmā stāva logos un automašīnu 
stāvvietā. Tika izveidotas vairākas 
PII “Kurzemīte” patruļas, kuras 
pārmaiņus dežurēja pie automa-
šīnu stāvvietas. Visi, kuri izslēdza 
automašīnām dzinējus vai pārvie-
tojās ar kājām, saņēma PII “Kur-
zemīte” izveidotās ekouzlīmes un 
pateicības talonus. Tika izrakstīta 
arī kāda soda kvīts, sods – 3 kg 
ābolu.

Arī turpmāk  piedalīsimies  vi-
des problēmu risināšanā un aici-
nāsim to darīt citiem!

Inga Blūmentāle, 
Dundagas PII “Kurzemīte” 

vadītājas vietniece

Ekoskolu Rīcības dienas

Latvijas Nacionālā bibliotēka 
(LNB), izmantojot Kultūras minis-
trijas (KM) piešķirto 300 000 EUR 
finansējumu Covid-19 krīzes radīto 
negatīvo seku mazināšanai kultūras 
nozarē, 2021. gada vasarā aicināja 
Latvijas izdevējus piedalīties grāma-
tu iepirkuma programmā publiska-
jām bibliotēkām, iesniedzot savus 
pieteikumus līdz augusta vidum.

Ar šo projektu tiek atbalstīta 
gan krīzes skartā grāmatniecības 
nozare un pastarpināti grāmatu au-
tori un ilustratori, gan arī kvalitatīvi 
papildināti Latvijas publisko biblio-
tēku krājumi ar augstvērtīgiem iz-
devumiem. Programmas ietvaros 
bibliotēku vajadzībām iegādāti 
ap 300 nosaukumu grāmatu. Lai 
veiktu kvalitatīvu atlasi, izveidotā 
ekspertu žūrija rūpīgi vērtēja katru 
pieteikumu pēc noteiktiem atlases 
kritērijiem:

augstvērtīgas, laikposmā no 
01.01.2019. līdz 31.08.2021. Latvi-
jas izdevēju publicētas grāmatas, 
kā arī iepriekšējā periodā izdotu 
augstvērtīgu darbu papildināti vai 
atkārtoti izdevumi, kam izdevējs 
var piedāvāt vismaz 31 eksemplāru;

starptautiska un nacionāla lī-
meņa literatūras un grāmatu māks-
las konkursos nominētas un apbal-
votas grāmatas (Eiropas Savienības 
Literatūras balva, Baltijas Asamble-
jas balva, Latvijas Literatūras gada 
balva, Jāņa Baltvilka balva, “Zelta 
ābele” u.c.);

latviešu oriģinālliteratūra, to-

starp arī nozīmīga nozaru literatūra;
augstvērtīgi, kultūrvēsturiski 

nozīmīgi daiļliteratūras un nozaru 
literatūras tulkojumi (t. sk. grāma-
tas svešvalodās, kas izdotas Latvijā), 
tostarp starptautiska līmeņa litera-
tūras balvas ieguvuši vai nominēti 
izdevumi (Nobela prēmija litera-
tūrā, Bukera balva, Pulicera balva, 
Gonkūru balva u. c.);

ekspertu komisijas ieteikti izde-
vumi (ar papildu pamatojumu).

Runājot vienkāršākiem vārdiem 
– bibliotēkas savos krājumos ir ie-
guvušas vērtīgu oriģinālliteratūru, 
augstvērtīgu tulkoto daiļliteratūru, 
nozīmīgu nozaru literatūru un bēr-
nu grāmatas.

Dundagas un Kolkas pagastu 
bibliotēkas šajā projektā saņēmu-
šas:

Dundagas bibliotēka – 85 grā-
matas par 495,77 EUR,

Kolkas bibliotēka – 28 grāmatas 
par 241,93 EUR,

Vīdales bibliotēka – 17 grāma-
tas par 152,05 EUR,

Kaļķu bibliotēka – 15 grāmatas 
par 147,23 EUR,

Mazirbes bibliotēka – 13 grā-
matas par 130,77 EUR.

Paldies Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai un Kultūras ministrijai, 
grāmatu autoriem, ilustratoriem, 
izdevniecībām un Talsu Galvenās 
bibliotēkas komplektēšanas noda-
ļas speciālistiem.

Ruta Emerberga, 
Dundagas bibliotēkas vadītāja

Gada nogalē bibliotēkas saņem projekta 
“Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas 
publiskajām bibliotēkām” grāmatas

Lai dažādām mērķgrupām 
sarežģītās dzīves situācijās at-
vieglotu sadzīves apstākļus, Tal-
su novada pašvaldība iespēju ro-
bežās palīdz dzīvokļu jautājumu 
risināšanā. 

 Pamatojoties uz likumu “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu ri-
sināšanā”, Talsu novada pašval-
dība sniedz palīdzību dzīvokļa 
jautājumā maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem, kuri ir pensionāri, 
invalīdi, kuru ģimenē ir nepilnga-
dīgi bērni, kuri tiek izlikti no īrētas 
dzīvojamās telpas un kuriem nav 
citu dzīvojamo platību. Talsu no-
vada domes 2020. gada 16. jūlija 
saistošie noteikumi Nr. 13 “Kārtī-
ba, kādā Talsu novada pašvaldība 
sniedz palīdzību dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā” nosaka gadīju-
mus, kad Talsu novada pašvaldība 
sniedz palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā vispārējā kārtībā. 
Šo atbalstu var saņemt ģimenes, 
kas audzina trīs un vairāk nepiln-
gadīgus bērnus un tiek izliktas 
no dzīvojamās telpas, nepilnas 

ģimenes, kur bērnus audzina 
viens vecāks, pensijas vecumu 
sasniegušas personas, kurām nav 
apgādnieku, personas, kurām no-
teikta 1. vai 2. grupas invaliditāte 
un kurām nav apgādnieku, ģime-
nes ar bērniem līdz septiņu gadu 
vecumam.

Talsu novada dzīvokļu komisi-
ja vērtē katras personas atbilstību 
kritērijiem, lai tās tiktu uzņemtas 
Palīdzības reģistrā vai tiktu paga-
rināts īres līguma termiņš par paš-
valdībai piederošā dzīvokļa īri.

Likumā “Par palīdzību dzīvok-
ļu jautājumu risināšanā”, kas stā-
jās spēkā 2002. gada 1. janvārī, 
jau sākotnēji tika paredzēts, ka 
pašvaldība drīkst izīrēt pašvaldī-
bai piederošos dzīvokļus tikai šajā 
likumā noteiktajā kārtībā. Ņemot 
vērā iepriekš minēto, Talsu nova-
da dzīvokļu komisija šobrīd veic 
visu esošo īres līgumu pārskatīša-
nu, lai pieņemtu lēmumu par  at-
tiecīgā īrnieka atbilstību augstāk 
norādītajiem likuma un saistošo 
noteikumu kritērijiem, kas ļautu 

turpināt īrēt pašvaldības dzīvok-
li, kas piešķirts pēc 2002. gada 
1. janvāra. Talsu novada dzīvokļu 
komisija lēmumu pieņemšanas 
procesā pieprasa papildu doku-
mentus gan no pašvaldības kapi-
tālsabiedrībām, pagastu pārval-
dēm, gan arī atsevišķās situācijās 
no Ventspils Zonālā valsts arhīva.  

Gadījumos, kad Talsu nova-
da dzīvokļu komisija konstatē, ka 
persona, kas īrē pašvaldībai pie-
derošo dzīvokli, neatbilst likumā 
un saistošajos noteikumos no-
teiktajiem kritērijiem par palīdzī-
bu dzīvokļu jautājumu risināšanā, 
īres līgums ar šo personu tiek pa-
garināts ne ilgāk kā uz 12 mēne-
šiem, tādējādi dodot laiku atrast 
citu dzīvojamo platību. 

Jautājumu gadījumā par paš-
valdības palīdzību dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā iedzīvotāji var vēr-
sties pie Talsu novada pašvaldības 
Saimnieciskā nodrošinājuma no-
daļas mājokļa speciālista, zvanot 
uz tālruni 29269850 vai rakstot  
e-pastā dace.sudmale@talsi.lv.

Kā saņemt palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā?

Kad zemi apmirdz Ziemassvētku zvaigznes,
Lai mūsu sirdīs iemājo balts prieks,
Lai vēji visas bēdas projām aiznes
Un pats sev nejūties kā parādnieks.

Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestību sēj.

(J. Tabūne)

Lai sirdssilti, mierpilni un priecīgi 
šie Ziemassvētki Jūsu mājās!

Dundagas PII “Kurzemīte” kolektīvs



2021. gada DECEMBRIS 5    DUNDADZNIEKS

17. novembrī Talsu novada 
domes deputāti nolēma bez mak-
sas nodot Iekšlietu ministrijai 
pašvaldībai piederošo nekusta-
mo īpašumu Rīgas un Miera ielas 
krustojumā. Tajā plānots būvēt 
jaunu ugunsdzēsības depo, pa-
redzot telpas arī Valsts policijai, 
Valsts robežsardzei, Pilsonības 
un migrāciju lietu pārvaldei un 
Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienestam.

Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta (VUGD) Kurzemes 
reģiona brigādes Talsu daļa K. 
Valdemāra ielā 94 mīt jau kopš 
1966. gada. Šajā laikā ēka ir gan 
tehniski, gan morāli novecojusi, 
un Iekšlietu ministrija to iekļāvu-
si pārbūvējamo depo sarakstā. 
Nepiemērotās telpās ikdienu aiz-
vada arī Valsts policijas Kurzemes 
reģiona pārvaldes Talsu iecirknis 
Akmeņu ielā 5. Kārtības sargu 
pirmsākumi šajā ēkā meklējami 
kopš 1987. gada, kad šeit darbu 
sāka rajona iekšlietu daļa. Kopš tā 
laika ēka nav piedzīvojusi nopiet-
nus iekštelpu remontdarbus.

Lai nodrošinātu VUGD Talsu 
daļai atbilstošas telpas un iedzī-
votājiem kompleksu pakalpojumu 
klāstu, Talsos par valsts finansē-
jumu plānots būvēt jaunu B kate-
gorijas ugunsdzēsības depo, kur 
atradīsies arī Valsts policija, Valsts 
robežsardze, Pilsonības un migrā-
ciju lietu pārvalde un Neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības die-
nests. Jaunā ēka paredzēta Rīgas 

un Miera ielas krustojumā.
Talsu novada pašvaldība un 

Nodrošinājuma valsts aģentūra 
diskusijas par jaunā depo būv-
niecības vietu iesāka 2020. gada 
otrajā pusē, kad pārrunāta ie-
spēja pašvaldībai nodrošināt jau-
nās ēkas būvniecības vietu. Šis 
process ir bijis gana sarežģīts, jo 
pašvaldības īpašumā ir konkrēti 
zemesgabali, no kuriem lielākā 
daļa nebija pamata prasībām 
atbilstoši: inženierkomunikāciju 
pieejamība, viegla sasniedzamī-
ba, atbilstošs teritorijas lielums.

Sākotnēji Talsu novada paš-
valdība piedāvājusi tai piedero-
šos zemes īpašumus K. Valde-
māra ielā 134, “Dzelzupīte 2” un 
9. maija ielā 19, bet tie apbūvei 
nebija piemēroti teritorijas iero-
bežotības dēļ. Tā kā jaunā depo 
ēka plānota 1922 m2 liela, bet vēl 
nepieciešama platība stāvvietu 
ierīkošanai, tad aģentūra lūgusi 
iespēju piešķirt pašvaldības īpa-
šumā esošu zemes gabalu, kas 
būtu vismaz 12 000 m2 platībā.  
Līdztekus pašvaldības īpašumiem  
aģentūra izskatīja arī Iekšlietu mi-
nistrijai piederošos īpašumus Tal-
sos, tomēr arī tie nebija atbilstoši.

Jaunās depo ēkas būvniecības 
nosacījumiem atbilda tikai divi 
pašvaldības īpašumi: zemes ga-
bals 9. maija ielā 19 un Rīgas un 
Miera ielas krustojumā. Aģentūra 
jaunās ēkas būvniecībai par pie-
mērotāko atzina teritoriju Rīgas 
un Miera ielā ar kopējo platību 

Talsos plāno būvēt jaunu depo

1,9039 hektāri. Īpašuma kadas-
trālā vērtība 2021. gada janvārī 
noteikta 2639 eiro apmērā.

Tā kā šī zemesgabala funkcio-
nālais zonējums noteikts “Dabas 
un apstādījumu teritorija”, tad 
pašvaldība tagad, kad notiek Tal-
su novada teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrāde, šai teritorijai 
1. redakcijā iestrādās funkcionālo 
zonējumu – “Publiskās apbūves 
teritorija”. Tas paredz arī aizsar-
dzības un drošības iestāžu apbūvi. 

Rīgas un Miera ielas krustoju-
mā esošais nekustamais īpašums 
pretī tirdzniecības centram “Jāņa 
centrs” ir dabas un apstādījumu 
teritorija. Tajā Talsos ļoti cienītā 

daiļdārzniece un zaļumsaimniecī-
bas speciāliste Inta Metuzāle, Tal-
su novada domes Atzinības raksta 
ieguvēja, agrākā Talsu pilsētas 
daiļdārzniece, zaļumsaimniecības 
speciāliste un ainavu arhitekte, 
gadu gaitā iekopusi daudzveidīgu 
koku stādījumu. Lai gan aktīvās 
darba gaitas Metuzāles kundze 
beigusi jau 2006. gadā, tomēr 
viņa nav pārstājusi veltīt gan sa-
vus līdzekļus, gan darbu īpašu 
koku iegādei, stādīšanai un kopša-
nai arī šajā teritorijā. 

Talsu novada domes un paš-
valdības vadība tikās ar Metuzāles 
kundzi, lai pārrunātu plānoto depo 
celtniecību un iespēju tur esošos 

koku stādījumus pārcelt uz citu 
pilsētas teritoriju. I. Metuzāle ne-
iebilda šīs teritorijas izmantošanai 
depo būvniecībai un solīja piedalī-
ties pārstādāmo koku un krūmu iz-
vēlē, kā arī piedalīties projektēša-
nas procesā, lai gala rezultāts būtu 
visām pusēm pieņemams.

Pašreizējās VUGD depo un 
Valsts policijas ēkas Talsos Iekšlie-
tu ministrija ir solījusi demontēt, 
pēc tam izskatot iespēju zemes-
gabalus nodot pašvaldības rīcībā.

Jaunā depo būvniecība Talsos 
paredzēta 2022. gada nogalē vai 
2023. gada sākumā.

Inita Fedko

15. novembrī attālināti Zoom 
platformā notika sākotnējā 
sabiedriskās apspriešanas sa-
nāksme par ieceri izveidot vēja 
elektrostacijas parku “Valpene” 
Dundagas pagastā. Tajā par plā-
notā vēja parka izvietošanu klāt-
esošos iepazīstināja SIA “Valpe-
ne wind” valdes priekšsēdētājs 
Gatis Galviņš, savukārt SIA “Es-
tonian, Latvian & Lithuanian En-
vironment” vecākais konsultants 
Oskars Beikulis sniedza informā-
ciju par galvenajiem sanāksmes 
mērķiem.

Sākotnējās sabiedriskās ap-
spriešanas sanāksmes mērķis 
bija informēt iedzīvotājus un in-
stitūcijas par ietekmes uz vidi no-
vērtējuma procesa uzsākšanu un 
kārtību, sniedzot informāciju par 
veicamajām darbībām, uzklausīt 
sabiedrības viedokli un saņemt 
priekšlikumus ietekmes uz vidi 
novērtējuma programmas izstrā-
dei.

SIA “Valpene wind” jau 2015. 
gadā sāka vērtēt iespēju Dunda-
gas pagastā izvietot vēja parku, 
bet par tā laika ieceri tika saņemti 
ekspertu iebildumi, jo teritori-

jā tika konstatētas īpaši aizsar-
gājamas augu un putnu sugas. 
Lai mazinātu iespējamos riskus, 
uzņēmējs mainīja iecerētā vēja 
parka novietojumu, to izvēršot 
teritorijās, kur sākotnējās izpētes 
neliecina par nozīmīgiem konflik-
tiem ar dabas vērtībām. Šī gada 
jūlijā Vides pārraudzības valsts 
birojs pieņēma lēmumu par jau-
na ietekmes uz vidi novērtējuma 
procesa uzsākšanu, ņemot vērā 
SIA “Valpene wind” iesniegto ie-
sniegumu. 

Vēja elektrostaciju parkā “Val-
pene” plānots uzstādīt līdz 21 
vēja elektrostacijai ar kopējo jau-
du līdz 84 MW (masta augstums 
virs 135 metriem, rotora diametrs 
virs 150 metriem, kopējais augs-
tums līdz 240 metriem).

Sanāksmē O. Beikulis uzsvēra, 
ka sabiedriskās apspriešanas pro-
cess ir svarīgs, lai iedzīvotājiem un 
institūciju pārstāvjiem nodrošinā-
tu iespēju aktīvi iesaistīties veica-
mo darbību izvērtējuma gaitā. Lai 
daudz plašākā mērogā diskutētu 
par aktuālajiem un specifiskajiem 
jautājumiem, saņemtu detalizētu 
skaidrojumu par ekspertu seci-

nājumiem, plānots, ka starp sā-
kotnējo sabiedrisko apspriešanu 
un gala ziņojuma sabiedrisko ap-
spriešanu tiks organizēta konsul-
tatīvā darba grupa. Tajā paredzēts 
iekļaut piesaistītos ekspertus, 
iedzīvotājus, institūciju, pašval-
dības un sabiedrisko organizāciju 
pārstāvjus. 

Lai pieteiktos dalībai konsul-
tatīvajā darba grupā, interesenti 
aicināti sūtīt vēstuli uz e-pasta ad-
resi valpene@environment.lv. 

Lai gan sākotnējā sabiedriskā 
apspriešana notika attālināti, sa-
biedrības interese bija liela. Iedzī-
votāji uzdeva jautājumus, izteica 
priekšlikumus un pauda viedokļus 
par paredzēto darbību. 

Apspriešanas sanāksmes da-
lībnieki interesējās par plānoto 
vēja turbīnu novietojumu konkrē-
tajā teritorijā, vēja parka izveides 
ietekmi uz ainavu un īpaši aizsar-
gājamo putnu sugu saglabāšanu. 
Kāda iedzīvotāja interesējās arī 
par plānotā vēja parka apkalpo-
jošā personāla pastāvīgo darba 
vietu skaitu, kā arī par uzstādāmo 
turbīnu transportēšanu un uzstā-
dīšanu. Vairākkārt tika vaicāts par 

veiktajām sarunām ar zemes īpaš-
niekiem, kuru īpašumos plānota 
iespējamā būvniecība.  

Gatis Galviņš skaidroja, ka ar 
30% zemes vienību īpašnieku ir 
veiktas sarunas un viņu nostāja 
esot pozitīva. 

Viens no informēšanas vei-
diem ir uzņēmuma sagatavotais 
informatīvais buklets. Tajā pausta 
informācija, ka SIA “Eolus” aicina 
vēja parka tuvumā dzīvojošus ie-
dzīvotājus izvirzīt savus pārstāvjus 
sarunām par vietējās sabiedrības 
fonda izveidi un pārvaldi. Dunda-
gas pagasta pārvaldes Attīstības 
un plānošanas nodaļas vadītāja 
Maruta Blūma norādīja, ka Dun-
dagā ir vairākas sabiedriskās orga-
nizācijas, kas varētu veikt vietējās 
sabiedrības fonda izveidi un pār-
valdi, tāpēc lūdza līdz nākamai sa-
nāksmei ar tām sazināties un vie-
noties par turpmāko sadarbību. 

Tāpat M. Blūma aicināja īpašu 
vērību pievērst apbūves tiesību 
jautājumiem. Vēja parka teritorijā 
iekļaujas arī pašvaldībai piederošs 
zemes īpašums, kam apbūves 
tiesības termiņu nosaka “Publis-
kas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likums”. Lai privāto zemju īpaš-
niekiem nerastos sarežģījumi ar 
nākotnē iespējamajām apbūves 
tiesībām, uzņēmējiem tika lūgts 
zemes īpašniekiem izskaidrot 
saistības, kas veidosies turpmā-
kajā nekustamā īpašuma izman-
tošanā. 

Tika uzdots jautājums arī par 
apbūves tiesību nosacījumiem 
pēc termiņa beigām. Šajā gadīju-
mā pastāv trīs iespējas: būvi no-
jauc, zeme zem būves atkal nonāk 
būves īpašnieka valdījumā vai arī 
būve pāriet zemes īpašnieka val-
dījumā. G. Galviņš norādīja, ka 
pēc 30 gadiem lēmums būs jāpie-
ņem gala lietotājam. 

Noskatīties sanāksmes ierak-
stu, lai pilnībā iepazītos ar sākot-
nējās sabiedriskās  apspriešanas 
gaitu, uzdotajiem jautājumiem un 
atbildēm, iespējams šeit: Paziņo-
jums par sākotnējo sabiedrisko 
apspriešanu SIA “Valpene wind” 
ierosinātajai darbībai – vēja elek-
trostaciju parka “Valpene” būv-
niecība (environment.lv).

Linda Pavlovska-Dišlere

Apspriež vēja elektrostaciju parka “Valpene” iespējamo izveides vietu



2021. gada DECEMBRIS6  DUNDADZNIEKS

2021./2022. mācību gada ru-
denī Dundagas vidusskolas 11. 
klasē mācījās itāļu apmaiņas skol-
niece Gaia Motta. Viņa piedalījās 
AFS (starptautiska jauniešu ap-
maiņas organizācija) apmaiņas 
projektā, kas dod iespēju latviešu 
skolēniem mācīties ārvalstīs, sa-
vukārt ārzemju skolēniem – Latvi-
jā. Gaia ar klasesbiedriem dalījās 
savā pieredzē, ko guva attiecīgās 
programmas laikā.

“Dundagas vidusskolā man 
bija ļoti vērtīga iespēja iepazīt jau-
nus cilvēkus un apgūt jaunu mācī-
šanās metodi. Mani klasesbiedri 
un skolotāji pret mani ir bijuši pa-
cietīgi un izpalīdzīgi, tāpēc varu ap-
galvot, ka mana pieredze šajā skolā 
ir bijusi brīnišķīga. Lai gan runāju 
citā valodā, klasesbiedri vienmēr 
palīdzēja pārtulkot nepieciešamo. 
Skolotājas saprot manas grūtības 
ar latviešu valodu. Dažas pat iemā-
cījās atsevišķus vārdus itāļu valo-
dā, lai es justos labāk, un to tiešām 
ļoti novērtēju. Tas izraisīja arī jaut-
rus un smieklīgus brīžus.

Pavadot savu ikdienas dzīvi 
šajā skolā, iemācījos saprasties ar 
cilvēkiem, kas ir citādāki, un pielā-
goties jaunai videi.”

Gaia Motta

“Ieguvu pieredzi ar to, ka kla-
sē ir citas tautības skolniece. Pats 
šādā projektā piedalīties gan ne-
gribētu.”

Klāvs Alkšbirze

“Ieguvu iespēju satikt jaunu 
draugu, ar kuru līdzi nāca daudz kā 

interesanta, jauni vārdi itāļu valo-
dā, iespēja dzirdēt šo valodu klā-
tienē un izbaudīt, cik strauji tā rit.”

Melisa Zoltāne

“No šīs pieredzes ieguvu jaunu 
draugu un iemācījos jaunus vār-
dus.”

Megija Helēna Bandere

“Izdevība iepazīt un izprast citu 
valstu kultūru un indivīdu īpatnī-
bas. Jaunu draugu iepazīšana, kas 
nākotnē varētu palīdzēt gan per-
sonīgos, gan globālos jautājumos. 
Runājot un iepazīstot cilvēku, kļūst 
skaidrāks tas, kā patiesībā viss no-
tiek citur pasaulē.”

Annija Paula Heiberga

“Man ir ļoti liels prieks par to, 
ka esmu iepazinusi jaunu draugu. 
Viņa ir ļoti atvērta, jauka, izpalī-
dzīga un draudzīga meitene. Gaia, 
neatsakies no saviem sapņiem! 
Tev viss izdosies! Es apbrīnoju tavu 
drosmi un spēju pielāgoties svešā 
vidē. Ceru, ka tev šī pieredze at-
vēra jaunas pasaules durvis, un 
novēlu nekad mūs neaizmirst. Ta-
gad tu esi viena no mums, tāpēc – 
viens par visiem un visi par vienu!

Šī noteikti bija lieliska piere-
dze ne tikai Gaiai, bet arī mums. 
Ja man būtu iespēja, labprāt pati 
piedalītos šādā projektā un iepa-
zītu citu valsti, cilvēkus un viņu 
kultūru.”

Krista Kučere

“Man šis projekts patika, tā 
laikā ieguvām jaunu draudzeni un 

uzzinājām mazliet vairāk par viņas 
kultūru. Ja būtu tāds piedāvājums, 
tad man nebūtu iebildumu braukt 
mācīties uz citām valstīm.”

Jēkabs Apinis

“Šī projekta dēļ ieguvām jau-
nu draudzeni un sarunu biedreni, 
iemācījāmies dažus jaunus vār-
dus viņas valodā, kā arī uzzinājām 
daudz jauna par viņas dzimto māju 
tradīcijām. Es noteikti neatteiktu 
izdevībai ceļot un izprast citu val-
stu kultūru.”

Felicita Ludevika

“Pateicoties šim projektam, 
iepazinām cilvēku no citas valsts, 
kas ļoti atšķiras no Latvijas. Bija ie-
spēja arī sadraudzēties, jo stundās 
varējām strādāt kopā dažādās jo-
mās. Uzlaboju savas angļu valodas 
zināšanas.”

Laura Rumpe

“Šī pieredze man ir devusi 
iespēju iepazīt Gaiu, uzzināt, kā 
viņas dzīve atšķiras no mūsējām. 
Varēju trenēt savas angļu valodas 
zināšanas.”

Alvīne Marta Freiberga

“Man šī pieredze ir devusi ie-
spēju uzzināt to, kā atšķiras skola 
un mācības Itālijā. Varēju dzirdēt 
itāļu valodu ikdienā. Ieguvu jaunu 
draudzeni no citas valsts.”

Elīne Burnevica

Rakstu sagatavoja Dundagas 
vidusskolas 11. klases skolniece 

Laura Rumpe

Iespēja iepazīt jaunus cilvēkus 
un apgūt jaunu mācīšanās metodi

Talsu novada Kolkas pasta 
nodaļa 2021. gada 15. decembrī 
sāks darbu jaunās telpās “Zīta-
ros”. Jaunās telpas atrodas netālu 
no līdzšinējās apkalpošanas vie-
tas un ir komfortablākas gan ap-
meklētājiem, gan darbiniekiem. 
Nodaļas darbalaiks saglabāsies 
nemainīgs.

No 15. decembra Kolkas pasta 
nodaļa strādās jaunās telpās “Zīta-
ros”, nodrošinot pasta pakalpoju-
mu sniegšanu patīkamākā vidē ar 
atjauninātu preču sortimentu. No-
daļas jaunā atrašanās vieta ir tuvu 
līdzšinējām telpām, un, lai pasta 
pakalpojumus varētu saņemt arī 
klienti ar kustību traucējumiem un 
jaunie vecāki ar bērnu ratiņiem, 
pie nodaļas būs izvietota speciāla 

Kolkas pasta nodaļa sāks 
darbu jaunās telpās “Zītaros”

zvana poga, ko varēs atpazīt pēc 
īpašas piktogrammas.

Jaunajās telpās Kolkas pasta 
nodaļa strādās tāpat kā līdz šim: 
pirmdienās, otrdienās, trešdienās 
un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 
13.00, bet piektdienās no plkst. 
9.00 līdz 12.00.

Kolkas iedzīvotāji par pasta no-
daļas adreses izmaiņām ir informēti 
ar paziņojumiem pastkastītēs.

“Latvijas Pasts” aktīvi realizē 
klientu apkalpošanas uzlabošanas 
projektus pasta nodaļās, nodro-
šinot nodaļu telpu atjaunošanu 
atbilstoši klientu un darbinieku 
vajadzībām.

Sirsnīgi sveicieni mūsu stip-
rajam dundadzniekam Arnoldam 
Auziņam skaistajā dzīves jubilejā!

Dzejnieks nebeidz mūs pār-
steigt! Viņš mums ir sarūpējis 
skaistu dāvanu savā 90. jubilejā 
– izdevniecībā “Jumava” iznākusi 
Arnolda Auziņa dzejas grāmata 
“Patvērums”.

Ar prieku atceramies ikvienu 
tikšanās reizi. Viena no tām bija 
pirms pieciem gadiem Dundagas 
pilī.

Dzejnieka dzīves moto varētu 

būt – es dzīvoju priecīgi! Un vēl jau 
viņš ir teicis caur dzejas grāmatu 
“Nepērc puķi, nāc tāpat”. Tāds ir 
mūsu cilvēks! Stalts un iznesīgs, ar 
dzirkstošu humora dzirksti un Dun-
dagu sirdī! Ziedu pušķis sarūpēts 
un sūtīts tieši no Dundagas, brau-
ca tālu ceļu, ar labu cilvēku rokām 
tika padots tālāk un tieši 29. no-
vembra vakarā tika pasniegts jubi-
lāram. Labas domas un veselību!

Ruta Emerberga, Dundagas 
bibliotēkas vadītāja

Arnoldam Auziņam – 90!

Līdz ar auksto laiku, uz ūdenstilpnēm arī Talsu novadā izveidojusies ledus kārta, kas aizvien ir trausla 
un plāna. Šāds ledus nekādā gadījumā nav piemērots, lai uz tā kāptu, staigātu, skrietu vai lēktu,  vai 
nodarbotos ar zemledus makšķerēšanu. 

Saskaņā ar 2021. gada 30. novembra Talsu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu, ir aizliegts 
atrasties uz Talsu novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes un jūras piekrastes ūdenstilpes ledus 
tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība. 

Publisko ūdeņu saraksts, uz kuru attiecas aizliegums ir arī:
Dundagas pagastā – Baložezers Pācē, Zirgdīķis Dundagā un  Dundagas dīķis;
Kolkas pagastā – Zēņu dīķis un Kolkas pagasta jūras piekrastes teritorija.
Būsim piesardzīgi un nekāpsim uz ūdenstilpēm, tādējādi apdraudot savu vai citu personu veselību un 

dzīvību.
Aicinām vecākus pārrunāt ar bērniem jautājumus par drošību pie un uz ūdenstilpēm!

ATRASTIES UZ ŪDENSTILPJU LEDUS IR BĪSTAMI!

Valsts un pašvaldību iestādēs 
un to kapitālsabiedrībās strādā-
jošajiem līdz 15. novembrim bija 
jāuzsāk vakcinācijas process. No 
15. decembra darba pienākumus 
klātienē vai attālināti varēs veikt 
tikai tās personas, kuras varēs uz-
rādīt derīgu Covid-19 sertifikātu.

Talsu novada pašvaldībā strādā 

2463 darbinieki. Kopējais nevakci-
nēto darbinieku skaits ir 110 per-
sonas vai 4,47%. 

17 personas ir uzsākušas vak-
cināciju, bet 15. decembrī tām vēl 
nebūs derīga Covid-19 vakcinācijas 
sertifikāta. 74 darbinieki ir atstādinā-
ti no amata pienākumu veikšanas.

Kopējo nevakcinēto personu 

skaits Talsu novada pašvaldības 
centrālajā administrācijā ir 12, ies-
tādēs nav vakcinēti 15 darbinieki, 
pilsētu un pagastu pārvaldēs: 38 
cilvēki. Savukārt skolās nevakcinē-
to personu skaits ir 21, bet pirms-
skolas izglītības iestādēs: 24.

Inita Fedko

Pašvaldībā no amata pienākumu 
veikšanas atstādināti 74 darbinieki

Nav jābūt bagātam, lai dāvinātu.
Ir jājūt ar sirdi, lai spētu dāvināt.

(Sena gudrība)

Jaunajā 2022. gadā Jaunajā 2022. gadā 
daudz skaistu daudz skaistu 

un piepildītu dienu un piepildītu dienu 
kopā ar grāmatu kopā ar grāmatu 

novēl bibliotekāres.novēl bibliotekāres.
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Noslēdzies ir pēdējais no Dun-
dagas pagasta aktīvākā iedzīvotā-
ja izaicinājuma posmiem. Rudens 
posms norisinājās no 1. novem-
bra līdz 30. novembrim. Šajā pos-
mā piedalījās 9 dalībnieki, kopā 
pieveicot 1394,78 kilometrus. Po-
pulārākās aktivitātes, kā jau visos 
posmos, bijusi pastaiga un skrie-
šana. Rudens posmā visvairāk ki-
lometru pieveica un pirmo vietu 
ieguva Edijs Tropiņš ar 348 km, 
otro vietu ar 323,2 km ieguva Di-
āna Kristiņa un trešajā vietā Kārlis 
Rutkis ar pieveiktiem 240 km. Pal-
dies arī Ilzei Iesalniecei-Brukingai, 
Leldei Bēķei, Ingai Bēķei, Ansim 
Zaueram un Edgaram Tīfentālam 
par aktīvu iesaistīšanos rudens 
posmā.

Noslēdzoties rudens posmam, 
pienācis laiks atskatīties uz visa 
gada paveikto. Kopā esam pievei-
kuši 6938,94 km, veicot dažādas 
aktivitātes – slēpojot, skrienot, 
braucot ar riteni un pastaigājo-
ties. Vispopulārākā aktivitāte visa 
gada garumā bijusi skriešana. 
Lielākā daļa dalībnieku piedalījās 
visos izaicinājuma posmos. Par 
Dundagas pagasta aktīvāko gada 
iedzīvotāju kļuvusi Diāna Kristi-
ņa, kura visa gada laikā pieveica 
1284,44 km, otro vietu ieguva 
Edijs Tropiņš ar 1019,74 km, un 
trešo vietu ieguva Jānis Langzams 
694,92 km. Pirmo trīs vietu iegu-
vēji tiks apbalvoti ar balvām. Liels 
paldies visiem izaicinājuma dalīb-
niekiem, kuri šogad bija aktīvi un 
iesaistījās. 

Šāda veida izaicinājums gada 
garumā norisinājās pirmo reizi, 
tādēļ labprāt saņemtu ieteikumus 
un atsauksmes edgars.tifentals@
dundaga.lv, lai nākamā gada iz-
aicinājumu mēs kopā pilnveidotu 
un padarītu interesantāku. Tieka-
mies nākamā gada izaicinājumā, 
kā arī citās sportiskās aktivitātēs. 

Edgars Tīfentāls,
Dundagas pagasta sporta 

organizators

Dundagas pagasta 
aktīvākā iedzīvotāja 
izaicinājums

AIZ SLĒGTĀM DURVĪM
Režisore Edīte Neimane

8. janvārī, plkst. 14
Dundagas pilī

Žans Pols Sartrs

ABSURDA DRĀMA

Izrāde notiks zaļāja zonā – ieeja ar Covid-19 
vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātiem, 
uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Biļetes – 3 EUR
Tālrunis personalizētai biļešu 
iepriekšpārdošanai: 29141121

Plāno uzstādīt bioloģiski noārdāmo 
atkritumu pārstrādes iekārtas

SIA “Atkritumu apsaimnieko-
šanas sabiedrība “Piejūra”” plāno 
piesaistīt Eiropas Reģionālā attīs-
tības fonda projekta finansējumu, 
lai uzstādītu bioloģiski noārdāmo 
atkritumu pārstrādes iekārtas. Tā 
uzņēmums spēs nodrošināt Eiro-
pas Komisijas direktīvu, kas līdz 
2023. gada 31. decembrim paredz 
ieviest obligātu bioloģiski noārdā-
mo atkritumu dalītu vākšanu.

Ministru kabineta noteikumi 
“Atkritumu dalītās savākšanas, sa-
gatavošanas atkārtotai izmanto-
šanai, pārstrādes un materiālu re-
ģenerācijas noteikumi” paredz, ka 
līdz 2023. gada 31. decembrim paš-
valdībām sadarbībā ar atkritumu 
apsaimniekotāju jāizveido dalītās 
savākšanas sistēma bioloģiskajiem 
atkritumiem, nodrošinot nepiecie-
šamo pārstrādes jaudu. 

Lai nodrošinātu Eiropas Komisi-
jas direktīvas izpildi, SIA “Atkritumu 
apsaimniekošanas sabiedrība “Pie-
jūra”” iesniegs projekta pieteikumu 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
darbības programmā “Izaugsme un 
nodarbinātība”.

Uzņēmums vēlas īstenot pro-
jektu “Tādu bioloģiski noārdāmo 
atkritumu pārstrādes iekārtu izvei-
de poligonā “Janvāri”, kas izmanto 
anaerobo pārstrādes metodi”. Tas 
paredz sadzīves atkritumu poligonā 
“Janvāri” ieviest jaunas bioloģiski 
noārdāmo atkritumu anaerobās 
fermentācijas iekārtas ar tām ne-

pieciešamo aprīkojumu.
Projekta mērķis ir attīstīt biolo-

ģiski noārdāmo atkritumu pārstrā-
di, veicināt atkritumu vairākkārtēju 
izmantošanu atkritumu apsaimnie-
košanas reģionā. Tā samazināsies 
apglabāto atkritumu apjoms, pa-
lielināsies atkritumu pārstrādes 
īpatsvars gan atkritumu apsaimnie-
košanas reģionā, gan valstī, kā arī 
tiks nodrošināta atkritumos esošo 
resursu atgriešana tautsaimniecī-
bas apritē. Projekta īstenošana ļaus 
sasniegt izvirzīto mērķi un sama-
zinās atkritumu radīto ietekmi uz 
vidi, vienlaicīgi neatstājot negatīvu 
ietekmi uz atkritumu apsaimnie-
košanas sistēmas ekonomiskajiem 
aspektiem.

Poligonā “Janvāri” paredzēts ie-
rīkot bioloģiski noārdāmo atkritumu 
pārstrādes iekārtas ar pārstrādes 
neto jaudu 16,5 tūkstoši tonnu gadā 
un iegādāties iekārtu ekspluatācijai 
nepieciešamo papildu aprīkojumu. 
Iekārtā tiks pārstrādāta bioloģis-
ki noārdāmo atkritumu plūsma, 
un procesā radusies biogāze tiks 
izmantota kā kurināmais koģene-
rācijas stacijai, siltumenerģijas un 
elektrības ražošanai, lai nodrošinātu 
tehnoloģisko procesu poligonā. 

Paredzēts, ka koģenerācijas sta-
cija tiks iegādāta līdztekus šī projek-
ta īstenošanai.

Projekta kopējās izmaksas tiek 
lēstas 8 601 224,50 eiro (ar PVN) 
apmērā. ERAF fonda līdzfinansē-

jums paredzēts līdz 85%, tas ir, līdz 
5 702 183 eiro. Savukārt pārējais 
finansējums jānodrošina SIA “Atkri-
tumu apsaimniekošanas sabiedrī-
ba “Piejūra””. Talsu novada dome, 
konceptuāli atbalstot uzņēmuma 
plānoto projektu, atbalstīja nepie-

ciešamā galvojuma sniegšanu uzņē-
mumam aizņēmuma saistības no-
drošināšanai līdz 1 522 938,98 eiro 
atbilstoši Talsu novada pašvaldībai 
piederošajam daļu skaitam.

Inita Fedko

SUDRABA KAROTĪTES  
2020. gadā dzimušie un Dundagas un Kolkas pagastā deklarētie 
jaundzimušie bērniņi sudraba karotīti ar gravējumu “Mazais 
dundadznieks” vai “Mazais kolcinieks” un viņa vārdu saņems, 
sākot ar 13. decembri, kopā ar Ziemassvētku saldumu paciņu. 

Kolkas pagastā paciņas kopā ar sudraba karotīti varēs saņemt 
Kolkas pagasta pārvaldē, iepriekš sazinoties pa telefonu 
29174294. Savukārt Dundagas pagastā Ziemassvētku 
saldumu paciņas kopā ar sudraba karotīti varēs saņemt 
Dundagas pilī katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00, 
piektdienās no 9.00 līdz 15.00. Paciņas un karotītes 
saņemamas līdz 2022. gada 10. janvārim.

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem 
Ved mūs pretim kādam baltam 
Klusumam, aiz kura ir 
Kaut kas mīļš, sen aizmirsts 
Un pazaudēts, kas mums 
Atkal no jauna jāatrod… 
                                (K. Skalbe)

2020. gadā dzimušajiem bērniem

SIRDS SILTUMA PILNUS, PRIECĪGUS, MĪĻUS 
UN SATICĪGUS ZIEMASSVĒTKUS VISIEM!

Daiga Muceniece, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums “Dundadznieks”. 
Adrese: Pils 5-1, Dundaga, LV-3270.   
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autors.  
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds”. Tirāža 1500 eks. 
Bezmaksas izdevums. Internetā: www.dundaga.lv/avize. 
Nr. 10 (272). 2021. gada decembris.

Dzimtsarakstu nodaļa informē
v Dundagas pagastā novembrī reģistrēta trīs bērniņu piedzim-

šana – divas meitenes Māra Elza un Nora un brašs zēns Maikls Val-
ters. 

Apsveicam ģimenes ar bērniņu piedzimšanu!

v Dundagas pils ceremoniju zālē  
laulību noslēdza viens pāris. 

Sveicam jauno ģimeni un novēlam  
jaunlaulātajiem nosvinēt zelta kāzas  
2071. gadā! 

v Mūžībā pavadītas divas personas:
Aina Stārķe (dzim. 1942. gadā);
Laimonis Ozollapa (dzim. 1933. gadā).
Izsakām līdzjūtību mirušo piederīgajiem.

Katru gadu Dundagas un Kolkas pagastā dek-
larētiem pirmsskolas vecuma bērniem (no 1 gada) 
Ziemassvētkos dāvina saldumu paciņas. Iepriekš 
tiks izsūtīti ielūgumi.

Sakarā ar rīkojumu par ārkārtējās situācijas iz-
sludināšanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežo-
šanai šajā gadu mijā Dundagas pagasta pirmssko-
las vecuma bērni Ziemassvētku saldumu paciņas 
varēs saņemt Dundagas pilī no 13. decembra līdz 
10. janvārim katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 
17.00, piektdienās no 9.00 līdz 15.00.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” bēr-
ni saldumu paciņas varēs saņemt savā bērnudārza 
grupiņā no 13. decembra.

Kolkas pagasta pirmsskolas vecuma bērni Zie-
massvētku saldumu paciņas varēs saņemt Kolkas 

pagasta pārvaldē, iepriekš sazinoties pa telefonu 
29174294, no 13. decembra līdz 10. janvārim katru 
darba dienu.

Bērnudārza “Rūķītis” bērni saldumu paciņas 
varēs saņemt savā bērnudārza grupiņā no 13. de-
cembra.

Atgādinām, ka 2020. gadā dzimušajiem bēr-
niem, kas ir deklarēti Dundagas novadā, sudraba 
karotītes ar iegravētu jūsu bērna vārdu tiks pa-
sniegtas kopā ar Ziemassvētku paciņām.

Ja jūsu bērns nav saņēmis ielūgumu, savukārt ir 
deklarēts Dundagas vai Kolkas pagastā, lūdzu, zva-
niet pa telefonu 29141121!

Priecīgus un mīļus Ziemassvētkus!
 

Ruta Bērziņa

Dieviņš, zemi baltu klājis,
Aizdedz zvaigznes debesīs.
“Miers virs zemes” pulcinājis
Draugus just, cik prieks ir īss.
           
Īss ir prieks, tu rūpēs dzīvo,
Klusās stundās sirds to jūt.
Svecīte kā deg un plīvo,
Tā tu steidzies laimīgs kļūt.

(P. Bārda.)

Lai Ziemassvētku vakara labā vēsts ienāk katrā namā kā patiesības skaudrā gaisma 
un piepilda mūs ar dzīvotgribu un dzīvotprieku. 

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS UN LAIMĪGU JAUNO GADU!
Dundagas Kultūras pils sveic novada ļaudis svētkos

Es ticu, ka ir debesis,
Kur laimes bērni mīt,
Kur saulīte daudz spožāki
Un mīlīgāki spīd.

Es ticu, ka ir brīnumi,
Kas necerēti nāk
Un daiļu sapņu pasauli
Ap sevi radīt sāk.

Es ticu, ka ir laimība,
Kas svētās liesmās mirdz:
Un, ja tā visa nebūtu,
Vai justu mums tad sirds?

(Jānis Poruks)

Krīt sniegpārslas baltas, baltas
No debesu klajumiem augstiem.
Piesnigs mirkļi, stundas un dienas,
Piesnigs sapņi mums balti, balti.
Ticēsim Ziemsvētku mirklim,
Jo Laimes māte mums katram klusi
Būs debesīs zvaigzni aizdegusi.

(Ārija Āre)

Lai gaišais Ziemassvētku laiks 
ienes mieru un mīlestību 
katrā mājā, katrā sirdī!
Radošām iecerēm un panākumiem 
piepildītu jauno gadu vēl
Dundagas vidusskolas kolektīvs


