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Esi atbildīgs! #paliecmājās

No 12. marta līdz 14. aprīlim Latvijā izsludināta ārkārtas situācija vīrusa Covid-19 izplatīšanās risku mazināšanai. Talsu novada pašvaldība atbildīgi ievēro valstī noteiktos
ierobežojumus un pieņem papildus lēmumus,
lai samazinātu slimības izplatīšanos un pasargātu novada iedzīvotājus. 24. martā arī Talsu
novadā reģistrēti pirmie saslimšanas gadījumi ar jauno vīrusu.
Covid-19 infekcija izplatās tieša kontakta ceļā ar
sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot, kā arī netieša kontakta
ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas
piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.

Inficēšanās ar Covid-19 infekciju
var notikt:
 Atrodoties mazāk kā divu metru attālumā no
inficētas personas, kura runā, klepo vai šķauda.
 Pieskaroties inficētās personas ķermenim, piemēram, skūpstoties, apskaujoties.
 Sasveicinoties un pēc tam nenomazgājot rokas, pieskaroties sejas zonai (mutei, acīm vai degunam).
 Pieskaroties virsmām vai priekšmetiem, pie-

mēram, durvju rokturiem, kam ir pieskārusies inficētā persona un pēc tam nenomazgājot rokas.
 Pieskaroties priekšmetiem, kuriem pats iepriekš pieskāries ar nenomazgātām rokām.

Analīžu veikšana:
Valsts apmaksātas analīzes nodrošina cilvēkiem,
kuriem pēc atgriešanās no ārzemēm 14 dienu laikā
parādās saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums vai elpas trūkums), kā
arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un kurām 14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi;
Uz analīžu nodošanas punktiem Rīgā, Daugavpilī,
Liepājā, Valmierā, Kuldīgā, Ventspilī un Talsos drīkst
doties tikai ar savu automašīnu, iepriekš pierakstoties pa tālruni 8303.

Ja esi bijis ārvalstīs:
 Pašizolēšanās dzīvesvietā 14 dienas pēc izbraukšanas no ārvalstīm, pastiprināti novērojot veselības stāvokli.
 Jāizslēdz tiešie kontakti, nepakļaujot līdzcilvēkus
inficēšanās riskiem (neuzņemt viesus, neapmeklēt

publiskas vietas, arī veikalus).
 Ja parādās klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta temperatūra vai elpošanas traucējumi, jāzvana
uz 113.

Ja esi inficējies ar Covid-19:
 Pasliktinoties veselības stāvoklim, jāzvana 113.
 Jāievēro mediķa sniegtie norādījumi.
 Jāievēro visi piesardzības pasākumi, bieži mazgājot rokas, dezinficējot priekšmetus un virsmas,
nēsājot vienreizlietojamo medicīnisko masku.
 Jānovērš kontakti ar līdzcilvēkiem, īpaši ar personām, kas vecākas par 60 gadiem.
 Ja tavs ģimenes loceklis ir inficējies ar Covid-19:
 Jāievēro karantīna, tā jāievēro arī citiem, kuri
bijuši tuvā kontaktā ar inficēto personu.
 Pastiprināti jārūpējas par mājas uzkopšanu:
telpu mitrā uzkopšana un virsmu un priekšmetu tīrīšana ar dezinfekcijas līdzekļiem, rūpīga slimnieka
trauku un veļas mazgāšana. To darot, jālieto maska,
cimdi un vienreiz lietojams priekšauts.
 Jāvēdina telpas.
(Turpinājums 14. lappusē.)
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Talsu novada dome
neatbalsta nodibinājuma
„Talsu novada Krīžu centrs”
likvidēšanu

Ierastais ikdienas skrējiens ir apstājies: Talsu novadam, Latvijai, pasaulei. To, ko šķita neiespējami izdarīt, paveica pandēmija Covid-19
izskatā. Šis laiks mums liek strādāt
citādāk, domāt citādāk un rīkoties
citādāk.
Līdz 14. aprīlim Latvijā ir izsludināts
ārkārtas stāvoklis, kas paredz būtiskus ierobežojumus ikviena dzīvē un
ikdienā. Arī Talsu novads šajā laikā ir
pieņēmis stingrus lēmumus. Talsu
novada pašvaldība uzskata, ka šajā
brīdī ir svarīgi nepieļaut vīrusa izplatību, pat ja tādēļ nākas ciest daudz neērtību. Savlaicīgi ievērojot ierobežojumus, izdosies samazināt ārkārtas
stāvokļa termiņu un ātrāk varēsim
atgriezties pie ierastās dzīves.
Ierobežojumi ir krietni mainījuši
mūsu ikdienas ieradumus. Aizvien
vairāk iestāžu strādā attālināti, nenotiek dažādi pasākumi un ir apstājusies gatavošanās tiem, skolotāji,
skolēni un vecāki mācās strādāt attālināti, saskaroties gan ar dažādām
negaidītām neērtībām, gan jauniem
sarežģījumiem. Slēgta sporta un
kultūras infrastruktūra, bibliotēkas
piedāvā grāmatu apmaiņu attālināti, cilvēki aicināti neapmeklēt bērnu
rotaļu laukumus, nepulcēties un ievērot divu metru distanci. Lai arī līdz
šim esam uzskatījuši, ka latvieši ir
intraverta tauta, tomēr tik izteikta
sociālā izolēšanās ir gana liels pārbaudījums arī mums.
Daudzi cilvēki nonāk ekonomiski
nežēlīgos apstākļos: pasaulei apstājoties, zūd pieprasījums pēc dažādiem pakalpojumiem, to vietā parādās citas prioritātes. Valdība ir
lēmusi par vairākiem atbalsta mehānismiem krīzes skartajiem uzņēmumiem. Ja iesākumā bija definētas
noteiktas uzņēmējdarbības nozares, kas varēs pretendēt uz šo atbalstu, tad tagad, saprotot ekonomikas
plašo lejupslīdi, pieņemts lēmums
atbalstīt visus uzņēmējdarbības veidus, kuru apgrozījums piedzīvojis
būtisku samazinājumu, salīdzinot ar
2019. gada periodu.
Talsu novada pašvaldības Sociā-

lais dienests ir gatavs palīdzēt ikvienam krīzes situācijā, īpaši vientuļajiem
pensionāriem,
sociāli
mazaizsargātākajām
iedzīvotāju
grupām. Riska ģimenes ir apzinātas,
esam gatavi sniegt palīdzību, kāda
iedzīvotājiem ir nepieciešama.
Esam pieņēmuši lēmumu sniegt
atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā, katram bērnam no 1. līdz 12.
klasei, ja ģimene deklarējusies Talsu
novadā, 15 eiro apmērā par mēnesi. Pabalstu iespējams saņemt ikvienam bērnam, kurš apgūst vispārizglītojošo mācību programmu un
kura ģimene deklarēta Talsu novadā. Šajā situācijā izvēlējāmies šādu
ceļu: atbalstīt visus skolēnus, nešķirojot klašu grupās un neizvērtējot
ģimenes materiālo stāvokli. Šobrīd
būtiskākais ir atbalstīt, lai arī saprotu, ka piešķiramā summa, kas tiks
aprēķināta proporcionāli darba dienu skaitam, nebūt nesegs visas ēdināšanas izmaksas.
Šajā laikā ir būtiski saglabāt iejūtību un cilvēcību, nebūt vienaldzīgiem un iesaistīties arī tad, ja redzam, ka kāds no mūsu līdzcilvēkiem
netiek galā ar esošo situāciju. Palīdzēt var dažādi, arī ievērojot divu
metru distanci, novēlot veselību veikalu darbiniekiem un medicīnas
jomā strādājošiem.
25. martā pie pieminekļa „Koklētājs”, noliekot ziedus Komunistiskā
genocīda upuru piemiņai, saņēmu
apliecinājumu, ka mums nozīmīgie
piemiņas pasākumi ir tikpat svarīgi
arī šajā ārkārtas situācijas laikā. Pieminam un atzīmējam arī vienatnē,
iztiekot bez liekas citu klātbūtnes.
Mūsu dzīves notikumu nozīmību arī
uzliktie ierobežojumi neaizēno.
Lai šis ārkārtas stāvoklis mūsos
atklāj labākās īpašības un lai tam
beidzoties, saprotam – esam sociāli
atbildīga sabiedrība, kas neatstāj
vienus grūtībās nonākušos!
Dainis Karols,
Talsu novada domes
priekšsēdētājs

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums
„Talsu Novada Ziņas” Nr. 4 (183)
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 13 550. Bezmaksas.
Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa,
e-pasts: info@talsi.lv
Iespiests: „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Rīga
Izplatīšanu veic: VAS „Latvijas Pasts”
Izdevuma elektroniskā versija www.talsi.lv

Jau 17. februārī Talsu novada
domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā tika skatīts jautājums par nodibinājuma „Talsu novada Krīžu centrs” turpmāko
darbību.
Nodibinājuma padome, ko pārstāvēja visi trīs Talsu novada Krīžu centra
dibinātāji – nodibinājuma „Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs”, Latvijas
Bērnu fonda un Talsu novada pašvaldības pārstāvji – bija lēmusi par Talsu
novada Krīžu centra likvidēšanu. Atbilstoši normatīvajiem aktiem pašvaldības pārstāvja lēmums ir jāapstiprina
domei. Talsu novada domes deputātu

vairākums 27. februāra domes sēdē
šādu pašvaldības balsojumu neapstiprināja.
6. februārī nodibinājuma „Talsu novada Krīžu centrs” padomes sēdē dibinātāji lēma par tā likvidēšanu, bet
27. februāra domes sēdē Talsu novada domes deputāti Talsu novada pašvaldības balsojumu par centra likvidēšanu neapstiprināja.
Tuvākajā laikā turpināsies pārrunas
starp visiem nodibinājuma dibinātājiem, lai saprastu situācijas tālāku risinājumu.
Inita Fedko

Izveidos neatliekamās
medicīniskās palīdzības
punktu Sabilē
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem neatliekamo medicīnisko palīdzību. Lai
garantētu brigādes savlaicīgu ierašanos visā novada teritorijā,
dienests atvērs punktu Sabilē.
Lai nodrošinātu Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes savlaicīgu ierašanos pie pacienta, ir pārskatītas brigāžu lokācijas vietas un nolemts
izveidot jaunu punktu Sabilē. Sabiles
pilsētas un Abavas pagasta pārvalde
saņēma iesniegumu no Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta, kur
tika lūgts izvērtēt iespēju nodrošināt
nepieciešamās telpas.
Z. Brunavs informēja, ka dienesta
vajadzībām piedāvātas telpas Pilskalna ielā 6, kur atrodas Sabiles pilsētas
un Abavas pagasta pārvalde. „Līdz

šim šajās telpās strādāja divi sociālie
darbinieki, bet, pārrunājot situāciju ar
visām iesaistītajām pusēm, vienojāmies, ka sociālais pakalpojums iedzīvotājiem tiks nodrošināts Sabiles tūrisma informācijas centra telpās, kas
tagad atradīsies ēkas 2. stāvā, līdz
ekspluatācijā tiks nodota Sabiles sinagoga,” pastāstīja Z. Brunavs, atklājot,
ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests telpas atzinis par piemērotām. Pārvalde iekārtos operatīvā
transporta stāvvietu atbilstoši prasībām un veiks telpu kosmētisko remontu. Savukārt aprīkojumu nodrošinās pats dienests.
Jaunais punkts sāks darboties maijā, kur patstāvīgi dežurēs viena brigāde.
Inita Fedko

Ierobežos azartspēļu
darbību Talsos
Talsu novada domes deputāti
26. martā vienojās par aktīvu rīcību, lai Talsu pilsētā atceltu izsniegtās atļaujas par spēļu zālēm. Lai arī deputātu viedokļi
par iespējamo procesu atšķīrās,
tomēr visi bija vienisprātis, ka
pats būtiskākais ir panākt, lai
Talsos vairs nebūtu nevienu spēļu zāļu.

Talsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai trīs mēnešu laikā ir jāizvērtē situācija un jāsagatavo lēmumprojekts par izsniegto atļauju atcelšanu
spēļu zālēm Talsos. Tāpat būs jāizvērtē, vai nepieciešams pieņemt noteikumus par azartspēļu organizēšanas
kārtību Talsu novadā.
Inita Fedko

Jautājiet – mēs atbildēsim!
Izmantojiet iespēju un saņemiet atbildes uz sev
svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības
darbu! Sūtiet jautājumus:
- elektroniski: info@talsi.lv;
- pa pastu: Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201,
ar norādi „Talsu Novada Ziņas”.
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Maina nekustamā īpašuma nodokļa samaksas
termiņu
Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ Talsu novada dome
pieņēmusi lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņa pagarināšanu.
Maksājumu iedzīvotāji varēs veikt
līdz 16. novembrim.
Pirms ārkārtas stāvokļa izsludināšanas NĪN kārtējā apmaksa bija jāveic līdz 31. martam. 22. martā stājās spēkā likums „Par valsts
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem

sakarā ar Covid-19 izplatību”, noteikts, ka pašvaldībām 2020. gadā ir
iespēja noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus,
kas atšķiras no likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem,
tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.
gadā.
Talsu novada dome nolēma Talsu
novada nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem visu trīs ceturkšņu nodokļa samaksas termiņu pagarināt
līdz 16. novembrim.

Līdz 14. aprīlim Talsu novadā ir
slēgtas pašvaldības kases, līdz ar to iespēja nomaksāt nekustamā īpašuma
nodokli ir internetbankā, portālā
www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Veicot maksājumu internetbankā,
būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā
maksāšanas paziņojumā.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt por-

tālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī
nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija
maksājuma
veikšanai.
Portālā
www.epakalpojumi.lv iespējams veikt
nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Inita Fedko

Talsu sākumskolu pievienos Talsu Valsts ģimnāzijai
Talsu novada domes deputātu
vairākums 27. februāra domes
sēdē lēma par Talsu sākumskolas
pievienošanu Talsu Valsts ģimnāzijai. Izmaiņas paredzēts ieviest
no šā gada 1. septembra. Jautājums ir raisījis plašas diskusijas:
skolēnu vecāki ir pauduši neizpratni par negaidītu šā jautājuma
aktualizēšanu un sasteigtu pārejas posmu, kā arī par nepietiekamiem argumentiem un bažām
par turpmāko Talsu sākumskolas
attīstību.
Talsu novada pašvaldībā februāra
sākumā saņemts Talsu novada domes deputātu Edgara Zeldera, Laura
Pīlēģa un Ilvas Norenbergas pieprasījums, kurā lūgts apvienot abas izglītības iestādes, pievienojot Talsu sākumskolu Talsu Valsts ģimnāzijai.
Abas izglītības iestādes atrodas vienā ēkā, bet katrai no tām ir sava administrācija un vadība. Talsu sākumskolā
šobrīd mācās 339 skolēni, bet Talsu
Valsts ģimnāzijā – 267 skolēni.
Jautājums par Talsu sākumskolas pievienošanu Talsu Valsts ģimnāzijai tika
skatīts 14. februāra domes sēdē, kur lē-

mums netika pieņemts. 26. februārī Izglītības pārvalde organizēja tikšanos ar abu
skolu kolektīviem un skolēnu vecākiem,
lai pārrunātu esošo situāciju un neskaidrības. Diskusijā valdīja neviennozīmīgi
viedokļi: vecāki izteica gan atbalstu skolu
apvienošanai, gan arī pauda negatīvu
viedokli par šo ieceri.
27. februāra domes sēdē deputāti šo
jautājumu skatīja atkārtoti, nu jau pieņemot lēmumu par Talsu sākumskolas pievienošanu Talsu Valsts ģimnāzijai.
Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps informēja, ka šobrīd
Izglītības likums atļauj ģimnāzijām īstenot pilnu izglītības programmu no 1.
līdz 12. klasei. „Talsu pilsētā vienā ēkā
atrodas Talsu sākumskola un Talsu
Valsts ģimnāzija, izvērtējot dažāda veida
organizatoriska rakstura jautājumus
abās izglītības iestādēs, Izglītības pārvalde uzskata, ka apvienošana būtu racionāla,” sacīja U. Katlaps.
Izglītības pārvalde ir izvērtējusi iespējamos reorganizācijas ieguvumus un
riskus. Pie ieguvumiem tiek minēta vienota administrācija un budžets, vienota
izglītības procesa organizēšana un ēdināšanas organizācija, efektīva personā-

la noslogotība un kabinetu un mācību
līdzekļu izmantošana. Savukārt par riskiem tiek atzīta katras skolas kā individuālas vienības identitātes maiņa, teorētiski iespējama mazāka uzmanība
sākumskolas posmam.
U. Katlaps uzsvēra, ka Talsu sākumskolā veiksmīgi iedzīvinātās tradīcijas
var turpināties arī pēc skolas pievienošanas Talsu Valsts ģimnāzijai, tas būs
atkarīgs no iestādes turpmākā darba.
„Talsu sākumskolu pievienojot Talsu
Valsts ģimnāzijai, vairs neizskanēs atsevišķi Talsu sākumskolas vārds, bet visas
iesāktās aktivitātes var turpināties. Negribu ticēt, ka skolas direktors pārtrauks
realizēt iesāktās labās iniciatīvas. Diskusijā ar skolēnu vecākiem tika izteikts ierosinājums apvienošanu neveikt šajā
gadā, bet gan pēc diviem trim gadiem.
Tomēr, lai būtu līdzvērtīga pieeja, tad
pievienošana varētu notikt tikai pēc pieciem gadiem, lai visi, kas ir apzināti izvēlējušies tieši Talsu sākumskolu, šo mācību iestādi absolvētu. Izglītības pārvalde
uzskata, ka šī apvienošana ir jādara no
2020. gada 1. septembra. Ir notikušas
sarunas, ir seši mēneši laika, lai abas
skolas kopīgi veidotu tālākās darbības

konceptu. Tas ir pietiekams laiks,” uzsvēra U. Katlaps. Plānotās izmaiņas nepasliktinās abu mācību iestāžu nodrošināto izglītības kvalitāti.
Talsu novada domes deputātu vairākums pēc visu iesaistīto pušu uzklausīšanas pieņēma lēmumu par Talsu sākumskolas pievienošanu Talsu Valsts
ģimnāzijai no šā gada 1. septembra.
Tas nozīmē, ka Talsu Valsts ģimnāzija būs Talsu sākumskolas funkciju,
tiesību, saistību (tai skaitā, darba tiesisko attiecību), prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.
Talsu novada Izglītības pārvalde līdz
15. martam iesniedza nepieciešamos
dokumentus Izglītības un zinātnes ministrijā saskaņojuma saņemšanai.
Savukārt Talsu Valsts ģimnāzijas direktoram ir uzdots nodrošināt Talsu sākumskolas īstenoto izglītības programmu pēctecību, bet Talsu sākumskolas
direktoram ir jāorganizē un jānodrošina
iestādes darbinieku, izglītojamo un vecāku iepazīstināšanu ar pieņemto lēmumu.
Inita Fedko

Pakāpeniski uzlabo situāciju pansionātā „Lauciene”
Februārī Talsu novada vadība
tikās ar Labklājības ministrijas
pārstāvjiem, lai pārrunātu situāciju pansionātā „Lauciene”. Iepriekš iestādes izvērtējumu ministrijai bija devis Sociālais
dienests, savukārt pēc tā Labklājības ministrija sagatavojusi savus
ieteikumus pansionāta darba uzlabošanai.
Jau februāra sākumā Talsu novada
domes deputātu vairākums amatā
apstiprināja pansionāta „Lauciene” direktoru – šā amata vieta bija vakanta
no oktobra beigām, bet tagad pienākumus veic Ilgonis Leišavnieks. I. Leišavnieks agrāk bijis valsts sociālā aprūpes centra „Zemgale” direktors.
Labklājības ministrija atzinīgi novērtējusi Talsu novada pašvaldības budžetā atvēlēto finansējumu pansionātam
„Lauciene”. Tas paredzēts gan iestādes
saimnieciskā un tehniskā stāvokļa uzlabošanai, gan arī veselības apdrošināšanas darbiniekiem nodrošināšanai.
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Labklājības ministrija izteikusi vairākus ieteikumus, ko gan pašvaldība,
gan pati iestāde varētu darīt, lai uzlabotu pansionāta sniegto pakalpojumu
kvalitāti.
Ministrija pašvaldībai ieteikusi
sniegt atbalstu jaunajam pansionāta
„Lauciene” vadītājam ikdienas darbā,
komandas saliedēšanā un krīzes situācijas mazināšanā; izvērtēt iespēju
samazināt klientu skaitu vai palielināt
darbinieku amata vietu skaitu, palielinot sociālo rehabilitētāju un aprūpētāju amatu skaitu un nosakot kvalifikācijas prasības; sniegt materiāli
tehnisko atbalstu telpu remontiem un
inventāra atjaunošanai; nodrošināt
pakalpojuma kvalitātes uzraudzību.
Savukārt pansionāta vadībai ir ieteikts nodrošināt klientu aprūpes procesa uzraudzību, nosakot atbildīgās
personas un konkrētus uzraudzības
pasākumus; nodrošināt pilnvērtīgu
starpprofesionālās komandas darbu;
aprūpētāju un medicīnas māsu žurnālos veikt ierakstus par klientu vese-

lības stāvokļa izmaiņām, rekomendācijām, noteiktām manipulācijām un to
izpildes gaitu; noteikt dežūržurnālu
glabāšanas laiku un kārtību par klientu pastaigu uzskaiti, uzraudzību un
informēšanas kārtību klientu nesaskaņotas prombūtnes gadījumos; izvērtēt darbinieku mācību nepieciešamību
un
nodrošināt
darbinieku
kvalifikācijas celšanas pasākumus.
I. Leišavnieks atklāj, ka iestāde saņēmusi divus pārbaudes aktus: vienu
no Veselības inspekcijas, bet otru no
Labklājības ministrijas. Daļa no ieteikumiem ir jau veiksmīgi izpildīta, bet
daļai no tiem turpinās ieviešana. „Iepriekšējā pansionāta vadība nebija sēdējusi, rokas klēpī salikusi, bet bija reaģējusi un sākusi darbu ieteikumu
ieviešanai. Janvārī noslēgts atbilstošs
līgums ar ģimenes ārstu, kur iekļauta
informācija arī par aizvietojošo ārstu.
Veidojam praktiskās shēmas klientu
uzskaitei katru dienu, saskaitīšana
vēlu vakarā nav risinājums, turklāt jāņem vērā arī klientu ieradumi un ie-

spējamās risku grupas. Izstrādāts
kontroles mehānisms ēdināšanas
procesam. Šādu shēmu veidošana
prasa laiku, lai tās saprotami nodefinētu,” pastāstīja I. Leišavnieks. Runājot par pansionāta tālāko attīstību –
samazināt klientu skaitu vai palielināt
darbinieku skaitu – direktors uzsvēra,
ka svarīgi ir saprast, kurš ir ekonomiski izdevīgākais variants.
„Palielināt darbinieku skaitu bez
izmaksu korekcijām ir diezgan nereāli. Samazinot klientu skaitu, kritīsies kopējie ieņēmumi. Jāsaprot, kādas izmaksas varam samazināt,”
paskaidroja pansionāta „Lauciene”
direktors. I. Leišavnieks par pansionāta „Lauciene” attīstību nākotnē
saka: lai uzlabotu un veiktu pārmaiņas esošajā darbībā tam ir nepieciešams laiks. Iesākumā jāveic novērtējums par to, kas jādara, lai
nodrošinātu augstu pakalpojuma kvalitātes līmeni pansionātā „Lauciene”.
Inita Fedko
2020. gada aprīlis
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TALSU NOVADA ZIŅAS

Novada attīstībā lēmējvarai un izpildvarai
jāiet roku rokā
Talsu novada attīstība – to vēlas ikviens novadā dzīvojošais.
Pašvaldībā lielu daļu darba šajā
jomā paveic Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa.
Tās vadītāja Jolanta Skujeniece
vairākkārt uzsver: viens nav cīnītājs, un rezultātu var panākt, sadarbojoties un vienā virzienā skatoties
gan
izpildvarai,
gan
lēmējvarai.
Ko ikdienā dara Attīstības plānošanas nodaļa, un cik liela loma
tai ir novada attīstībā?
Esam daļa no komandas – viena no
atšķirīgu jomu nodaļām. Neatbildam
par visu jomu attīstību, jo, piemēram,
izglītības sfēru plāno un pārzina Izglītības pārvalde, kultūras, tūrisma un
sporta jomu plāno Kultūras un sporta
attīstības nodaļa.
Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļa sastāv no Projektu vadības un Plānošanas daļas. Projektu vadības daļa saskaņā ar domes pieņemtajiem lēmumiem nodrošina projektu
sagatavošanu, ieviešanu, uzraudzību.
Tas attiecas uz ES un citu fondu projektiem, ko virzām saskaņā ar piedāvātajām projektu fondu iespējām. Atbildam
arī par daļu pašvaldības finansētiem
infrastruktūras projektiem. Papildus iepriekšminētajam administrējam vairākas pašvaldības atbalsta programmas:
daudzdzīvokļu māju siltināšanu, pagalmu labiekārtošanu, vēsturisko ēku atjaunošanu, projektu līdzfinansējuma
piešķiršanu organizācijām.
Palīdzam arī, piemēram, Talsu pilsētas pārvaldes budžetā iekļauto darbu realizēšanā, tagad kopā ar pilsētas
pārvaldi strādājam pie piekļuves jautājuma atrisināšanas bērnu rotaļu
laukumam. Ir jautājumi, ko risinām
sadarbībā ar citām nodaļām un arī
pagastu un pilsētu pārvaldēm. Nenosakām visu, kas novadā būs vai nebūs. Tāpat kā citas nodaļas, arī mēs
virzām priekšlikumus un ierosinājumus domē, bet to tālākā attīstība ir
atkarīga no domes nostājas.
Katru gadu apkopojam dažādu nozaru informāciju saskaņā ar Talsu novada attīstības programmu, kurā definēti izvirzītie mērķi un prioritātes. Viss
šis informācijas apjoms tiek iestrādāts investīciju plānā un saskaņā ar
budžeta iespējām veidojot kopīgu
pašvaldības plānu. Katru gadu apkopojam arī padarīto visās nozarēs.
Lai mūsu nodaļa plānotu visu novada attīstību, būtu nepieciešami papildu
speciālisti dažādās jomās. Šobrīd mūsu
sastāvs un profesionālo kompetenču
līmenis nav tik plašs, lai mēs to varētu
veikt, kā arī nodaļas uzdevumi pēc būtības nav tik apjomīgi, kā varētu likties
pēc nodaļas nosaukuma. Diemžēl
esam ļoti atkarīgi no citu iesaistīto procesu dalībnieku atbildības un paveiktā
darba kvalitātes, kas ne vienmēr ir atbilstoša, lai projektus īstenotu bez liekiem satraukumiem.
Kā iegūstat informāciju par
projektu iespējām?
Pārsvarā esam informēti par galve2020. gada aprīlis

matīvo aktu grozījumi, tai skaitā Būvniecības likums, Zemes pārvaldības
likums u. c. Izmaiņas ierosinājuši arī
uzņēmēji un privātpersonas. Jāsakārto arī mūsu ceļu saimniecība. Ceram
kaut ko paspēt līdz 2021. gadam, bet
apjoms ir ļoti liels.

„Šobrīd vairāku darbu īstenošanu ietekmē arī finansēšanas iespējas, kas ir daudz
mazākas nekā iepriekš, kad bija iespēja saņemt aizdevumus," atzīst Jolanta
Skujeniece.
najām plānošanas periodā iekļautajām
atbalsta programmām, kam pirmās
vadlīnijas parādās aptuveni divus gadus pirms ieviešanas sākuma. Taču
mēdz būt arī izmaiņas, kā šobrīd, kad
vēl ir daudz neskaidrību par jauno plānošanas periodu. Ir dažādi citi fondi,
par kuriem informācija pieejama saskaņā ar izsludinātajiem projektu konkursiem. Regulāri arī Kurzemes plānošanas reģions nodrošina informāciju. Tad
seko nākamais solis: salāgot mūsu vajadzības ar projektu iespējām.
Kā ir pareizāk: vispirms ir ideja
un tad meklējam naudu vai ir
nauda un tad piemeklējam ideju?
Pareizāk būtu: mums ir problēma,
meklējam finansējumu. Ja runājam
par Eiropas Savienības projektiem,
tad bieži šie projekti nodrošina nedaudz citādas iespējas, nekā ir mūsu
vajadzības. Bieži nākas aktuālo problēmu ieģērbt citā mētelī, uzliekot citus
akcentus, lai mēs varētu pie finansējuma tikt.
Ir vairāki aktuāli jautājumi, kuru risināšanai ilgstoši nevaram atrast finansējumu, jo attiecīgajam mērķim fondu
finansējums vienkārši nav pieejams.
Piemēram, Sabiles tilts.
Jā, arī Fabrikas iela Talsos, Abavas
upes piekrastes labiekārtošana (projekts nesaņēma fonda atbalstu), kas
šobrīd neļauj šai teritorijai pienācīgi
attīstīties. Jāgaida, līdz parādās iespēja finansējumu piesaistīt. Nav tā, ka
mums ir problēma un uzreiz ir arī finansējums tās risināšanai. Finansējums ir pieejams konkrētiem mērķiem, un arī tad nākas pacīnīties par
finansējumu. Nereti iedzīvotāji nesaprot, kāpēc projektu līdzekļus ieguldām vienā objektā, ja varbūt vēl sāpīgāka situācija ir kādā citā. Tieši tāpēc
ir atsevišķi būvprojekti, kuru īstenošana gaida savu kārtu. Ja šo būvprojektu
nebūs, tad arī nevarēsim piedalīties
finansējuma apguvē, ja šāda iespēja
parādīsies. Protams, ne visur, kur ir
problēmas, pašvaldība drīkst ieguldīt.

Būvprojekts šobrīd ir derīgs piecus
gadus, bet nevaram domāt, ka izstrādājam būvprojektus un nekas nenotiek. Tagad varbūt nenotiek, bet var
paiet gads vai divi un parādīties iespēja kādu no tiem īstenot. Izstrādāt būvprojektus tikai tad, kad ir izsludināts
projektu konkurss, ir stipri par vēlu, to
nemaz nevar paspēt.
Darbības ir jāplāno uz priekšu, ir
jāsaliek secīgi, ko kad varam darīt.
Kādas ir šā brīža izvirzītās prioritātes?
Šobrīd ir svarīgi pabeigt iesāktos
darbus, lai apgūtu visu Eiropas Savienības pieejamo projektu finansējumu. Pārējās lietas ir jāsalāgo ar pašvaldības budžetu. Priekšroka ir
darbiem, kas iekļauti novada investīciju plānā. Būtiski ir Eiropas Savienības
finansētie divi apjomīgie ielu izbūves
projekti, kam šobrīd top būvprojekti
– Stacijas ielas Stendē un Stendes ielas Talsos pārbūvei. Šis plānošanas
periods tuvojas beigām, līdz ar to projektu iespējas šobrīd vairs nav tik lielas, bet ik pa laikam vēl kāds konkurss
tiek izsludināts. Sekojam līdzi, lai neko
nepalaistu garām.
Ir vēl 11 grants ceļu posmi lauku
teritorijās, kas šajā gadā jāsakārto. Šis
projekts sākās 2015. gadā, kad sākām
runāt par idejām, izbraucām visas pagastu pārvaldes. Vairāki ceļi novadā
jau ir pārbūvēti, taču laika gaitā atklājas dažādas problēmas, mainās nosacījumi, kas nozīmē, ka līdz rezultātam
var paiet pat vairāki gadi. Šobrīd plānojam, ka šajā gadā darbi sāksies visos atlikušajos ceļu posmos.
Teritorijas attīstības plānošanā šobrīd aktuālākais ir teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, lai paspētu
daudzmaz sakārtot pašvaldības saimniecību vēl pirms administratīvi teritoriālās reformas. Diemžēl 2015. gadā
apstiprinātajā teritorijas plānojumā
daudz lietu vairs neatbilst esošajai situācijai. Teritorijas plānojuma īstenošanas gaitā ir stājušies spēkā jauni
normatīvie akti un veikti esošo nor-

Ko šī administratīvi teritoriālā
reforma nesīs Talsu novada attīstībai? Mēs būsim ieguvēji vai zaudētāji?
Tā kā jau esam liels novads, tad
mums ir iestrādnes, kā strādāt un nodrošināt dažādu procesu norisi. Talsu
novads papildināsies ar jaunām administratīvajām vienībām, kas, protams, palielinās darba apjomu, būs
risināmi jautājumi, ko līdz šim neesam
darījuši, piemēram, līdz šim neesam
strādājuši ar piekrastes teritoriju
problēmām.
Piemēram, Dundagas novadam ir
ļoti liela teritorija, plaša ceļu infrastruktūra, salīdzinoši neliels iedzīvotāju skaits. Jaunās teritorijas prasīs
papildu ieguldījumus, arī lielāku finansējumu infrastruktūras uzturēšanā,
cerams, ka finansējums sekos arī no
valsts.
Parasti visi baidās, ka novārtā
tiks atstātas pievienojamās teritorijas. Tomēr vai mums nevajadzētu uztraukties, ka beigās zaudētāji varētu būt tieši Talsi?
Grūti prognozēt. Lielā mērā tas
būs atkarīgs no domes sastāva, no
budžeta apjoma un arī no novada attīstības plānošanas. Katra vadība nāk
ar saviem uzstādījumiem un vēlmēm,
kā strādāt. Veiksmīgs risinājums ir
tad, ja tiek ievērota pēctecība, strādājot no gada uz gadu, turpinot iesākto
un paturot prātā skaidru mērķi, uz ko
ejam. Attīstībai nenāk par labu, ja nosacījumi un vadlīnijas mainās ik pēc
četriem gadiem.
Klausoties diskusijas par administratīvi teritoriālo reformu, dzirdu, ka ir
bažas par mazo novadu identitātes
zaudēšanu. Pēc iepriekšējās reformas, spriežot pēc Talsu novada pieredzes, neviens pagasts un pilsēta savu
identitāti nav zaudējuši. Paši redzam,
ka ir pārvaldes, kas ļoti aktīvi strādā
un spēj piesaistīt arī finansējumu, palīdzēt citiem un arī vadībai saprast vajadzības. Tas ir atkarīgs no katra aktivitātēm, spējas pārliecināt un pierādīt,
vēlmes darīt. Manuprāt, Talsu novads
ir piemērs, kā katra teritorija var saglabāt un attīstīt savu identitāti. Tajā
pašā laikā, protams, ka darbavietas
koncentrējas ap pilsētām.
Mūsu nodaļas darbinieki nedzīvo tikai Talsos, bet dažādās novada vietās.
Mēs redzam, kas notiek arī ārpus administratīvā centra. Domāju, ka arī lielu
teritoriju var attīstīt vienmērīgi, tikai ļoti
pamatoti izsverot, ko gribam, kāds būs
ieguvums. Attīstību nevar balstīt uz iegribām. Tagad redzam nelietderīgi ieguldītu finansējumu renovētajās skolās, kur šobrīd ir problēmas ar mazo
skolēnu skaitu, bet ēku atjaunošanā ieguldīts liels finansējums.
(Turpinājums 5. lappusē.)
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Novada attīstībā lēmējvarai un izpildvarai
jāiet roku rokā
(Sākums 4. lappusē.)
Ļoti jāpārdomā, kur ieguldām finansējumu un vai tas dos vajadzīgo pienesumu konkrētajai teritorijai, vienalga, vai
tas ir pilsētās vai lauku teritorijās. Jāsa
prot, kam ir jābūt attiecīgajā teritorijā, jo
visam visur nav jābūt. Citur tas var būt
sakārtots ceļa posms, citur kāds nozīmīgs objekts, kas varētu nest vietas atpazīstamību. Tas gan ir mūsu un pārējo
nodaļu speciālistu, kā arī lēmējvaras
kopdarbs. Attīstības plānošanas un
projektu vadības nodaļa nevar strādāt
atrauti no citām, jo mēs esam spiesti iedziļināties daudzās jomās, bet nevaram
būt viszinošākie jebkurā nozarē. Vienoties par vienu risinājumu nav viegli, jo
ļoti bieži cilvēki ir pārliecināti, ka tikai
viens viedoklis ir pareizais un tas ir katra
personīgais. Ikvienā attīstības jomā jārod risinājuma kompromiss, jo, ja ideja
vienam nepatīk, otrs stāv un krīt par to.
Ja speciālisti vienojas, pirms tam vēl ir
uzrunāti citi zinoši cilvēki, tad tālāk jādodas pie lēmējvaras un jāmēģina ideju
virzīt tālāk.
Man patīk Valmieras ideja par novada attīstības vadības grupu, kurā ir
gan lēmējvaras, gan izpildvaras speciālisti un citi piesaistītie, kas regulāri
tiekas un runā par aktuālajiem jautājumiem, bet tas var izdoties tikai tad,
ja esam vienota komanda. Cerams, ka
nākotnē arī mums tas izdosies.
Kā novada attīstību ietekmē
valstiski mainītā pašvaldību kreditēšanas sistēma? Ko tas nozīmē,
piemēram, strādājot pie jaunu
bērnudārzu celtniecības Vandzenē un Sabilē?
Protams, ka sistēmas maiņa ietekmē pietiekami nopietni, jo praktiski
apstādināta šinī brīdī ir kreditēšana
projektiem, kam nav fondu finansējuma. Nezinām, kādi nosacījumi būs pēc
2021. gada. Šobrīd abas bērnudārza
ēkas ir projektēšanas stadijā. Pašvaldība aizdevumus Valsts kasē var iegūt
Eiropas Savienības projektu īstenošanai, bet tas neattiecas uz šo bērnudārzu ēku būvniecību, tur ir citi nosacījumi. Iespējams, nosacījumi varētu
mainīties, bet noteikti nebūs tā, kā iepriekš. Izmaiņas ieviestas, jo nereti
daudzas pašvaldības ņēma apjomīgus
aizņēmumus, kur, piemēram, projekts
bija poga, bet mētelis tika pielikts klāt.
Šīs izmaiņas nopietni ietekmē arī
mūsu lielā objekta virzību – multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa virzību. Ir aktualizēts jautājums
par publiskās un privātās partnerības
iespējām. Šobrīd aizvien vairāk domājam par šādu finansējuma piesaisti, ko
varētu izmantot arī bērnudārzu būvniecībai. Tie, kuri strādā ar šīm investīcijām, atzīst, ka patlaban ir ļoti smaga
birokrātiskā procedūra, turklāt normatīvie akti nav salāgoti, lai publisko
un privāto partnerību īstenotu tūlīt un
tagad un viss ritētu bez aizķeršanās.
Tā kā pirms plānošanas periodiem iestājas lielākas vai mazākas pauzes, un
nākamais periods sākas 2021. gadā,
tad šis brīdis jāizmanto, lai strādātu
pie projektiem, kas nav saistīti ar Eiropas finansējumu.
5

Līdz galam jau nav skaidrs, kādi būs
pieejamie finansējumi un iespējas pašvaldībai. Visticamāk, ka finansējums būs
mazāks, un arī pašvaldības līdzfinansējumi būs nepieciešami lielāki.
Aktīvi publiskās un privātās partnerības modeļus izmanto Lietuvā, Polijā.
Tas nebūs viegli, jo vēl nav pilnībā
skaidrs, kāds būs šis ceļš. Protams, varu
tikai minēt, kā tas izdosies, tas atkarīgs
ne tikai no Talsu novada pašvaldības,
bet arī no valstiskās nostājas un procesa uzlabojumiem, jo šajā jomā vismaz
desmit gadus ir stāvēts uz vietas.
Nereti saskaramies ar nekvalitatīvi vai nepilnīgi izstrādātiem
projektiem, kas īstenošanas laikā
bieži vien uzliek papildu finanšu
saistības, kā arī rada citas neērtības. Vai esat domājuši, kā šo problēmu risināt?
Nekvalitatīvi būvprojekti ir visas Latvijas problēma, un kopumā izstrādātie
projekti nav augstas kvalitātes. Daļēji
tas skaidrojams ar projektētāju lielo
slodzi, taču arī ar paviršu darbu, bet tā
nedrīkstētu būt. Kamēr šī problēma
netiks atrisināta kopumā valstī, mums
jāturpina pievērst papildus uzmanība
katram izstrādātajam materiālam.
Katra pašvaldība ar to mēģina tikt galā
atšķirīgi. Ir arī pat melnie saraksti, kurus projektētājus neiesaka. Esam mēģinājuši nodaļā pieņemt darbā būvinženieri,
kurš
varētu
projektus
pārbaudīt, bet diemžēl tas nav izdevies. Pēdējā izsludinātajā konkursā
pat nebija neviena pieteikuma.
Mēģināsim piesaistīt ārpakalpojumu plānotajiem projektēšanas un
būvniecības iepirkumiem: būvprojekta ekspertīzēm un ekspertīzei iepirkuma piedāvājumam. Jebkuram būvinženierim vai būvspeciālistam izdevīgāk
ir strādāt savā jomā privātajā sektorā.
Skatīsimies, kāds būs nepieciešamais
finansējums šiem ārpakalpojumiem.
Esošajiem projektiem problēmas
tiek risinātas arī būvniecības stadijā.
Arī ne visas ekspertīzes, kas tiek veiktas, garantē izcilu rezultātu. Tāpat pēc
iepirkumiem jau būvniecības procesā
parādās dažādas nepilnības, uz ko eksperts nav vērsis uzmanību.
Kādu atbildību varam pieprasīt?
Par to vienmēr runā: kā sakārtot šo
atbildību, tomēr risinājums nav rasts.
Ir ļoti dažādi iemesli, kāpēc gaidītais
būvprojekts nav tāds, kādu to gribam
redzēt. Problēma ir arī tā, ka mums
nav speciālistu, kas šim darbam procesā var sekot līdzi. Pašvaldībā trūkst
būvniecības speciālistu. Projektu vadītājs nevar profesionāli izvērtēt būvprojektu.
Bieži vien mūsu projektu vadītājus
jauc ar būvprojektu izstrādātājiem. Projekta vadītājs tikai organizē procesu, lai
tiktu izstrādāts būvprojekts, lai noritētu
būvniecība, bet projektētājs, kurš izstrādā tehnisko būvprojektu, ir pilnīgi cits
speciālists ar citu atbildības jomu.
Cilvēkos ir neizpratne, ka tiek izstrādātas attīstības koncepcijas un plāni
par dažādām novada vietām, bet rezultāta līdz šim nav. Ķēniņkalna un

Talsu Galvenās bibliotēkas labiekārtošanas projekts, Vilkmuižas ezera attīstības koncepcija: tas mums jau ir.
Bez pamata tehniskās dokumentācijas nekas nevar notikt, un arī šim
procesam ir jāatvēl laiks. Šajā gadā
Talsu Galvenās bibliotēkas labiekārtošanas 1. kārtai ir piešķirts finansējums, tātad jāsludina iepirkuma procedūra būvniecībai. Būvdarbi jāuzsāk
šajā gadā, līdz ar to daļa no plāna jau
būs īstenota.
Vilkmuižas ezera apkārtnes attīstības koncepcijas izstrāde ir vairāku
gadu ideja. Pirmo reizi par to ar deputātiem runāju 2017. gadā, kad ideja
aizsākās tikai ar skeitparka un velotrašu izbūvi, taču vēlāk tapa skaidrs, ka
teritorija jāplāno kompleksi. Nevaram
atstāt šo skaisto teritoriju ap ezeru
nesakoptu, tur noteikti kaut kas ir jādara. Lai to sakārtotu uzreiz, ir vajadzīgs ļoti apjomīgs finansējums. Ja būs
iespēja, piesaistīsim projektu finansējumu, bet ja ne, tad pakāpeniski budžetā tam ir jāparedz līdzekļi. Arī šā
gada budžetā ir paredzēts finansējums piekļuves nodrošināšanai pie
bērnu rotaļu laukuma un rotaļu laukuma pārveidei Talsos, tas nozīmē, ka
šogad, ievērojot koncepcijas iestrādnes, jau sāksim šīs teritorijas attīstību.
Līdz šim bērnu laukuma pārveidei nav
bijis izstrādāts būvprojekts. Šī koncepcija bija vajadzīga, lai Talsiem tik nozīmīga teritorija netiktu attīstīta atrauti
no kopainas. Nākamā gada darbs varētu būt būvprojekta izstrāde celiņu
un inženiertīklu izbūvei ap ezeru. Aktuāla arī būtu asfaltbetona velotrase,
kas piesaistītu dažādu mērķauditoriju.
Šī koncepcija ir kā attīstības piedāvājuma esence, bet ikviena tās detaļa
var tikt pielāgota mūsu vajadzībām.
Galvenais, ka ar šīs koncepcijas palīdzību ir saplānotas zonas, kur kas varētu atrasties.
Šādas koncepcijas ir nepieciešamas, lai būtu skaidra vīzija, kā attīstīties, ko izveidot vienā ezera pusē, ko
otrā, kur veidosim atpūtas vietas, kur
velotrases. Ja šāda plāna nav, tas var
attīstīties haotiski.
Tuvākajā laikā apkoposim informāciju, kas ir paveikts no Talsu pakalnu
loka dzīvināšanas plāna pagājušā
gada laikā.
Kas notiek ar deviņu pakalnu
attīstības koncepciju? Vai tā ir
prioritāte?
Diemžēl koncepcijā plānotās aktivitātes nenorit plānotajos termiņos. Šobrīd vairāku darbu īstenošanu ietekmē arī finansēšanas iespējas, kas ir
daudz mazākas nekā iepriekš, kad bija
iespēja saņemt aizdevumus. Šobrīd
vairāk esam spiesti iztikt tikai ar pašvaldības budžeta iespējām, tāpēc arī
deviņu pakalnu koncepcija tiek ieviesta lēnāk, kā sākotnēji plānots. Piemēram, Ķēniņkalna sakārtošana ir vitāli
nepieciešama, tomēr bez naudas to,
protams, nevar izdarīt, ja vien nerodas
iespēja iesniegt ideju kādā projektu
konkursā.
Iespējams, ka varētu palīdzēt cita
pieeja infrastruktūras sakārtošanai

novadā. Varbūt finansējums būtu jāsadala divās daļās: ikdienas neatliekamo vajadzību nodrošināšanai un attīstībai, publisko objektu labiekārtošanai.
Pēdējais nozīmīgais labiekārtošanas
objekts ir bijis pirms septiņiem gadiem: Talsu ezera promenāde, bet ar
to ir par maz. Protams, ka ir veikti arī
mazāki labiekārtošanas darbi, bet, lai
veidotu tādu pilsētvidi, kas tā vien aicina iegriezties un apmeklēt novada
centru Talsus, mums jāpaveic krietni
vairāk.
Talsu Galvenās bibliotēkas jaunā
ēka, neskaitot ielas, ir pirmais objekts
sešu gadu laikā, kas ir ieguvums pilsētvides kvalitātei un ne tikai, jo tagad,
ieejot bibliotēkā, var redzēt, ka apmeklētāju netrūkst, cilvēkiem tur patīk
uzturēties un izmantot daudzpusīgo
piedāvājumu.
Nereti redzam problēmas, bet nespējam tās ietekmēt. Izpildvarai un lēmējvarai ir jārod kompromiss, lai salāgotu attīstības uzdevumus un lai
neveidotos situācija, ka tiek ieguldīts
tāda objekta attīstībā, kam nav ilgtspējas.
Šogad ir paredzēts finansējums
50 000 eiro apmērā tirgus ēkas sakārtošanai.
Lai Talsi nezaudētu tirgus funkciju,
esošā ēka ir jāsakārto. Vispirms ir jāveic tehniskā apsekošana, lai saprastu, kādā stāvoklī ēka ir. Šis finansējums
ir
paredzēts,
lai
mēs
nepazaudētu tirgu pavisam. Esošā tirgus ēka nav piemērota ilgstošai ekspluatācijai, jāsakārto jumts, tur pat
nav tualešu telpas un nodrošināta siltumapgāde.
Kādu tu gribētu redzēt Talsu
novadu pēc pieciem gadiem?
Ar sakoptu un pievilcīgu dzīves vidi,
lai cilvēkiem pie mums patiktu dzīvot,
lai mēs katrs varētu lepoties ar to, ka
dzīvojam Talsu novadā. Lai Talsu novadā attīstītos uzņēmējdarbība, cilvēki
strādātu pie mums, nevis brauktu citur. Lai Talsi un Talsu novads veidotos
par vietu magnētu, lai pie mums būtu
interesanti pavadīt laiku, būtu, ar ko
nodarboties, ko redzēt. Ja pie mums
regulāri nebrauks cilvēki, kas pērk
mūsu pakalpojumus, nebūs attīstības.
Ir uzņēmējdarbības jomas, kas attīstīsies neatkarīgi no tā, cik iedzīvotāju
mums ir, bet pakalpojumu sniedzējiem ir vajadzīga cilvēku plūsma. Tie
var attīstīties un pastāvēt tikai tad, ja
Talsos ir cilvēki. Tam pat nav nepieciešams iedzīvotāju skaita pieaugums, ir
jāizmanto mūsu pakalpojumi un infrastruktūra. Šobrīd nespējam nodrošināt, lai cilvēks te gribētu uzturēties ilgāk nekā vienu dienu.
Mums ir jābūt atšķirīgiem, izmantojot savas spēcīgās tradīcijas un mantojumu, kas šobrīd netiek pilnvērtīgi
izmantots cilvēku piesaistei. Talsi ir
ļoti skaista pilsēta, daudz skaistu vietu
ir novadā, taču ar to nepietiek, jo šo
skaistumu un iespēju, kas tam nāk līdzi, ir jāmāk piedāvāt citiem, kas to vēl
nav redzējuši.
Inita Fedko
2020. gada aprīlis

Noderīgi!
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Pērno zāli dedzināt ir aizliegts!

Kūlas ugunsgrēki galvenokārt
izceļas nesakoptās teritorijās, tādēļ pašvaldības policija aicina iedzīvotājus savlaicīgi parūpēties
par īpašumā esošo teritoriju sakopšanu.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 51. panta otrā daļa nosaka,
ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no simt četrdesmit līdz
septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt eiro.
Pērnās zāles jeb kūlas dedzināšana
vēl joprojām ir izplatīta visā Latvijā.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 179. panta ceturtā daļa nosaka, ka par kūlas dedzināšanu, uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no
divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt
eiro.
Ministru kabineta noteikumi Nr.238
„Ugunsdrošības noteikumi” paredz,
ka īpašnieki teritoriju uztur brīvu no
degtspējīgiem atkritumiem, bet 10 m
platu joslu ap objektu attīra no sausās
zāles un kultūraugu atliekām. Atbildīgā persona veic pasākumus, lai teritorijā nenotiktu kūlas vai zāles degšana.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 179. panta pirmā daļa nosaka, ka par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz
divsimt astoņdesmit eiro, juridiskajām
personām — no divsimt astoņdesmit
līdz tūkstoš četrsimt eiro.
Kas jāzina par kūlas dedzināšanu vai kāpēc tas ir tik bīstami:
Kūlas degšanu nav iespējams
kontrolēt.
Kūlas dedzināšana iznīcina ļoti
daudz dzīvo radību.
Ik gadu kūlas ugunsgrēku dēļ nodeg vairāki desmiti ēku.
Kūlas degšanas rezultātā cieš arī
cilvēki.
Kūlas dedzināšana iznīcina vērtīgus augus un samazina sugu daudzveidību.
Kūlas dedzināšana ir aizliegta un
sodāma rīcība.
Lai pavasarī neveidotos kūla, īpašums jāsakopj jau rudenī.
Lūdzu, pats nededzini kūlu, un,
ja pamani kūlas ugunsgrēku, nekavējoties zvani 112!
Aicinām iedzīvotājus uz aktīvu informācijas apmaiņu ar dienestiem, ziņojot par pērnās zāles dedzināšanas
gadījumiem, aizdomīgām personu

darbībām, jauniešu pulcēšanās vietām un līdzīgām situācijām, kas palīdzētu savlaicīgi novērst uguns nelaimes izcelšanos.
Talsu novada pašvaldības policija
atgādina, ka arī Talsu novada saistošajos noteikumos Nr. 24 ir noteikts, ka
dzīvojamo ēku īpašniekiem, apsaimniekotājiem, pārvaldniekiem, nomniekiem, zemes gabala īpašniekiem u.c.
teritorijas īpašniekiem, valdītājiem un
lietotājiem jānodrošina zālienu un
grāvju tīrīšana, zāles pļaušana (zāles
garums nedrīkst pārsniegt 20 cm ga-

rumu), nepieļaut teritorijas aizaugšanu ar krūmiem. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgajai personai tiek
uzlikts naudas sods no 7,00 eiro līdz
70,00 eiro.
Kontroli par Saistošo noteikumu ievērošanu veic Talsu novada pašvaldības policija, kas šobrīd apseko īpašumus pilsētās un novada pagastu
centros.
Talsu novada pašvaldības policija
aicina nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem regulāri pļaut zāli īpašumā esošajā teritorijā.

Rīkojies atbildīgi!
11. martā Pasaules veselības
organizācija paziņoja, ka jaunā vīrusa Covid-19 izplatība sasniegusi
pandēmijas apmērus. Latvijas Republikas Ministru kabinets 12.
martā izdeva rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, izsludinot visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 14. aprīlim. Tas darīts, lai ierobežotu
vīrusa izplatību.
Arī SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” ir noteikusi
ierobežojumus, kas saistīti ar klientu
apkalpošanu un pakalpojumu sniegšanu.
Ir aizliegts zvanveida konteineros

2020. gada aprīlis

(dzeltenajā un zaļajā) izmest medikamentus, izlietotos kabatlakatiņus, sejas aizsargmaskas, vienreizlietojamos
gumijas (lateksa, nitrila) cimdus un citus konteinera saturam nederīgus
priekšmetus un materiālus. Īpaši tas
attiecināms uz priekšmetiem, materiāliem, kas bijuši tiešā saskarsmē ar
vīrusa Covid-19 inficētu personu.
Dalīti vāktā iepakojuma konteineru
saturs tiek manuāli pāršķirots. Inficētu
priekšmetu un iepakojumu ievietošana konteinerā var radīt citu cilvēku inficēšanās risku.
Pirms šo priekšmetu un iepakojumu ievietošanas nešķirotu sadzīves
atkritumu konteinerā, lūdzam tos ie-

vietot atsevišķā atkritumu maisā, kas
pēc tam tiek noslēgts un ievietots
konteinerā pie pārējiem atkritumiem.
Līdz 14. aprīlim esam pārtraukuši
klientu apkalpošanu un līgumu slēgšanu klātienē, birojos – Rīgas ielā 1,
Tukumā, Tukuma novadā un Anša
Lerha-Puškaiša ielā 6, Talsos, Talsu
novadā. Nodrošinām klientu apkalpošanu attālināti, sniedzot konsultācijas
telefoniski vai ar e-pasta starpniecību,
kā arī nodrošinām līgumu slēgšanu attālināti (ja iespējams), saziņai izmantojot e-pastu.
Esam pārtraukuši arī pakalpojumu
sniegšanu poligonā „Janvāri”, Laidzes
pagasts, Talsu novads, pārkraušanas-

šķirošanas stacijās Jūrmalā, Ventspils
šoseja 61, Tukumā, Dienvidu ielā 1,
Kandavā, Daigones ielā 20, Rojā, Rojas
novads, izņemot juridiskas un fiziskas
personas, ar kurām iepriekš noslēgti
līgumi par atkritumu ievešanu pārkraušanas-šķirošanas stacijās vai poligonā „Janvāri”.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties zvanot vai rakstot 63123306, e-pasts: info@piejuraatkritumi.lv
Justīne Ilmane,
SIA „AAS „Piejūra””
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sociālā atbildība

„Brīnumiņš” jau gadu pilda ārpusģimenes aprūpes
atbalsta centra funkcijas
Ir pagājis gads kopš ģimeņu un
bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš” pilda arī ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra funkcijas.
Vadītāja Agnese Kviese atzīst, ka
aizvadīts pats grūtākais posms 17
gadu laikā, kopš „Brīnumiņa” dibināšanas. Tomēr tas ir bijis panākumiem bagāts: izveidotas un atbalstītas
25
audžuģimenes,
adoptētāju un aizbildņu ģimenes.
Pagājušajā gadā „Brīnumiņa” kolektīvs piekrita jaunam izaicinājumam: īstenot Labklājības ministrijas
pakalpojumu par atbalsta sniegšanu
ģimenēm, kas nodrošina bērniem ģimenisku vidi ierasto institūciju vietā.
Šajā laikā ģimeņu atbalsta centrā līgumu noslēgušas 25 ģimenes: 13
audžuģimenes, deviņas aizbildņu ģimenes un trīs adoptētāju ģimenes.
Aizvadītas pirmās apmācības, kur
apliecības saņēma 14 ģimenes. 12
bērni ir atraduši savas ģimenes un
trīs bērni ir adoptēti: tāds, lūk, bijis
jaunā pakalpojuma sniegšanas gads
„Brīnumiņā”.
„Gan Labklājības ministrijai, gan
mums kā pakalpojumu sniedzējiem
bija daudz nezināmā. Tā mūsu komandai bija pilnīgi jauna niša, bet
straujiem soļiem gājām uz priekšu.
Runājot ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem, guvām ļoti pozitīvu un atzinīgu novērtējumu par mūsu centru un
darbu. Esam panākuši ļoti strauju uzrāvienu,” pastāsta A. Kviese. Liels atbalsts sākuma periodā bija arī Talsu
novada pašvaldības Bāriņtiesa, kas
neliedza padomu.
Palīgs centra darbiniekiem bijis arī
Labklājības ministrijas veiktais audits.
Tas ļāvis izprast līdz tam nezinātās pakalpojuma sniegšanas nianses, licis
saprast, ka atbalsta sniegšanā jākoncentrējas gan uz ģimeni, gan uz bērnu. Lielāka uzraudzība jāveltī tieši audžuģimenēm, lai pārliecinātos, ka tām
ir nepieciešamie praktiskie un mentālie resursi bērna uzņemšanai.
„Audžuģimene ir kopā ar bērnu to

„Audžuvecāki, rūpējoties par
ģimenē paņemto bērniņu,
nodrošina visu vajadzīgo,
neskaitot laiku un naudu. Viņi
iedegas par šiem bērniem, un
bērni pat vizuāli paliek līdzīgi
audžuvecākiem.”
laika periodu, kurā viņu sagatavo atgriešanai ģimenei vai nodošanai
adopcijai. Tas nozīmē, ka bērns nav
juridiski saistīts ar audžuģimeni.
Mums ir jāsniedz nepieciešamais atbalsts, piemēram, nodrošinot vajadzīgās terapijas, apmācot ģimenes un arī
uzraugot audžuģimeņu sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Šajā procesā ļoti svarīgs ir bērns: kā viņš jūtas, vai saņem
nepieciešamo palīdzību un rūpes, vai
ir atbilstoši apstākļi. Mums tas bija sarežģīti: saprast, ka nevaram tikai dot,
bet mums ir arī jāprasa un jākontrolē.
Tomēr tas ir vajadzīgs, jo nereti arī audžuģimenēs ir vērojama fiziskā un
emocionālā vardarbība. Protams,
mums šādu gadījumu nav bijis, un
zinu, ka mūsu audžuvecāki ir brīnišķīgi
un nesavtīgi, tomēr ir jāievēro Labklājības ministrijas nosacījumi. Pamatā
saglabāsim savu atbalsta funkciju,”
saka „Brīnumiņa” vadītāja. Viņa atzīst,
ka šāds kontroles mehānisms ir vajadzīgs, jo Latvijā tiek konstatēti dažādi
pārkāpumi pret bērniem gan bioloģiskajās, gan audžuģimenēs, gan no
adoptētājiem, tāpat par audžuģimeņu
pakalpojumiem valsts un pašvaldība
piešķir finansējumu. Ja ģimenē, piemēram, tiek uzņemti trīs audžubērni,
tad valsts sniegtais atbalsts ir 273,60
eiro. Savukārt pašvaldība piešķir pabalstu bērna uztura nodrošināšanai,
kas ir ne mazāk kā 215 eiro mēnesī
par vienu bērnu (bērniem līdz 6 gadu
vecumam) un ne mazāk kā 258 eiro
mēnesī par vienu bērnu (bērniem no
7 līdz 17 gadiem), kas mēnesī sastāda
ap 918 eiro.
„Domāju, ka reti kurš piekrīt kļūt

par audžuģimeni finansiālā atbalsta
dēļ. Audžuvecāki, rūpējoties par ģimenē paņemto bērniņu, nodrošina
visu vajadzīgo, neskaitot laiku un
naudu. Viņi iedegas par šiem bērniem, un bērni pat vizuāli paliek līdzīgi audžuvecākiem. Esam jauni un
maziņi, tāpēc mūsu attieksme pret
ikvienu ģimeni un bērnu ir ļoti personiska. Bērniem, kuri ievietoti audžuģimenēs, piedāvājam visus centra pakalpojumus prioritārā kārtībā,
arī atbalstu vecākiem,” bilst A. Kviese. Šā gada laikā „Brīnumiņš” šīm 13
ģimenēm ir nodrošinājis 50 montessori, 20 fizioterapijas, 20 mūzikas, 10
audiologopēda, 10 kanisterapijas
nodarbības, vismaz 172 psihologa
konsultācijas, 31 atbalsta grupu. Šo
pakalpojumu kopējās izmaksas ir

„Priecājos par ģimenēm, kas
savus audžubērnus pārņēmuši
adopcijā, jo zinām, ka bērni būs
ģimenē visu laiku. Mēģinām
uzrunāt jaunus potenciālos
audžuvecākus, lai paplašinātu šo
loku. Varu šo cilvēku priekšā vien
noliekt galvu, jo tas ir fantastisks
darbs, ko viņi dara. Katrs no
šiem bērniem ir citāds, tas nav
tavs bērniņš, ko tu no pamatiem
veido. Tas ir ļoti smags darbs,
bet tas ir paveicams."
9441 eiro, no kā 6061 eiro ir Labklājības ministrijas finansējums, bet
3380 eiro: Talsu novada pašvaldības
atbalsts. Tāpat šajā laikā apsekotas
astoņas ģimenes, organizētas četras
tikšanās ar bērnu bioloģiskajiem vecākiem, notikusi pedagogu psihoizglītošana PII „Vīnodziņa”, lai nodrošinātu
vienota
audžubērna
rehabilitācijas plāna izpildi, organizētas atbalsta grupas ar pieaicinātiem speciālistiem, apmācības vecākiem, attīstīta sadarbība ar fondu

„Plecs”, arī paši centra darbinieki apmeklējuši seminārus un nodarbības
kompetences celšanai.
Latvijā vairāk nekā 900 bērnu atrodas institūcijās un gaida savus vecākus. A. Kviese atzīst, ka gandrīz katru
dienu e-pastā saņem vēstules, kur
tiek lūgts atrast kādam bērniņam mājas. Tik daudz audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu Talsu novadā nav.
„Bērni audžuģimenēs tiek ievietoti
no visas Latvijas. Ir jāizvērtē katras
audžuģimenes saimnieciskie un
emocionālie resursi. Priecājos par
ģimenēm, kas savus audžubērnus
pārņēmuši adopcijā, jo zinām, ka
bērni būs ģimenē visu laiku. Mēģinām uzrunāt jaunus potenciālos audžuvecākus, lai paplašinātu šo loku.
Varu šo cilvēku priekšā vien noliekt
galvu, jo tas ir fantastisks darbs, ko
viņi dara. Katrs no šiem bērniem ir
citāds, tas nav tavs bērniņš, ko tu no
pamatiem veido. Tas ir ļoti smags
darbs, bet tas ir paveicams. Ļoti
ceru, ka mēs kā atbalsta centrs no
šā mazumiņa augsim un veidosimies, un pilnveidosimies, lai varētu
palīdzēt vēl vairāk bērnu,” piebilst
A. Kviese, tā aicinot audžuģimeņu
pulkam pievienoties arī citus.
Par vienu no šā gada izaicinājumiem Agnese uzskata iecerēto plānu
nodrošināt audžuvecākiem atelpas
brīdi. Pagājušajā gadā „Brīnumiņš” organizēja nometni īpašo bērniņu mammām un audžumammām, bet šogad
plānots reizi ceturksnī audžuvecākiem
nodrošināt iespēju diennakti būt bez
bērniem, tā atjaunojot nepieciešamos
enerģijas krājumus.
„Šobrīd mums ir skaidrs redzējums:
ejam uz priekšu, varbūt klupdami un
krizdami, bet neapstājamies. Strādāsim, lai maksimāli šīm ģimenēm nodrošinātu atbalstu, palīdzētu tām, un
apmācīsim vēl jaunas audžuģimenes,”
uzsver A. Kviese.
Inita Fedko

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš”
papildina pakalpojumu klāstu
Ģimeņu un bērnu attīstības
centrs „Brīnumiņš” piesaistījis
projekta, kas tiek finansēts ar AS
„Latvenergo” sociālās palīdzības
programmu un ko administrē
fonds „Ziedot.lv”, finansējumu
4059,95 eiro apmērā. Līdzekļi tiks
izmantoti, lai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām no
Talsu novada paaugstinātu dzīves
kvalitāti un mazinātu funkcionālos traucējumus.
Projektā tiks iegādāts „Dalmatian
Invento” vertikalizators, kas ļaus
bērniem, kuri ikdienu pavada ratiņkrēslā, nodarbībās piedalīties stāvus
pozā. Tā tiks veicināta nodarbību
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kvalitāte un bērniem tiks pavērti
jauni apvāršņi.
Tiks iegādātas logopēdiskās zondes, lai audiologopēds varētu palīdzēt
bērniem ar dažādas izcelsmes artikulācijas traucējumiem, kā arī tiks papildināts mūzikas terapijas inventārs ar
tibetiešu bļodu komplektu, skaņu
bungām, mācību timpānu un rokas
bungām. Mūzikas inventārs pilnveidos dziedinošo terapiju ikvienam bērnam ar īpašām vajadzībām. Projekta
īstenošanas laiks ir no 1. marta līdz 1.
septembrim.
Ģimeņu un bērnu attīstības centrs
„Brīnumiņš”
2020. gada aprīlis

Uzzini vairāk!
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Pieejamas investīcijas
mazajiem lauksaimniekiem
No 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana pasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās lauku
saimniecības”.
Dienesta direktors Ģirts Krūmiņš aicina mazos lauksaimniekus izvērtēt savas iespējas un pieteikties atbalstam
šajā pasākuma kārtā: „Pieredze ar klientiem, kuri jau īsteno mazo lauksaimnieku projektus, ir ļoti pozitīva. Ja izvirzītie
mērķi ir bijuši izsvērti, sasniedzamie rezultāti izvirzīti objektīvi, tad problēmu
tos sasniegt nav. Saimniecības turpina
izaugsmi, saimnieko inovatīvi un motivēti. Piemēram, ir radīt dažādi jauni produkti, saimnieki savu produkciju ražo
vairs ne tikai savām vajadzībām, bet piedāvā to arī tirgos, ir dažādojuši savas
saimniekošanas aktivitātes. Šie ir tikai
daži piemēri.”
Ceturtajā projektu pieņemšanas
kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 4,1 miljons eiro. Šajā kārtā netiks piemērots reģionalizācijas princips. Atbalsta apmērs vienai mazajai
saimniecībai ir 15 000 eiro.
Atbalsts paredzēts saimniecībām,
kam gada kopējais neto apgrozījums

pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta
iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība
projekta iesniegšanas dienā ir vismaz
2000 eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro.
Darījumdarbības plāns jāsagatavo
vismaz diviem kalendārajiem gadiem,
bet ne ilgākam laikposmam kā līdz
2022. gada 31. decembrim.
Projekta iesniegums jāgatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma
sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju
pakalpojumu sniedzēju saraksts, kā
arī projekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta mājaslapā www.lad.
gov.lv sadaļā „Projekti un investīcijas”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai
parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām: 67095000.
Projektu iesniegumu pieņemšana
notiek Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmā.
Kristīne Ilgaža,
Lauku atbalsta dienesta
sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 29420515
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Piešķir līdzfinansējumu
energoefektivitātes
uzlabošanai
Talsu novada pašvaldība arī šogad turpina atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus, kuri vēlas uzlabot ēku
energoefektivitāti. Talsu novada
dome piešķīrusi līdzfinansējumu
energoefektivitātes pasākumiem
ēkas Lielajā ielā 19 un Celtnieku
ielā 2 Valdemārpilī un Nākotnes
ielas 26 Stendē iedzīvotājiem.
Talsu novada dome apstiprināja
2150 eiro līdzfinansējuma piešķiršanu

biedrībai „Lielie kaimiņi” daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas energoefektivitātes
pasākumiem Lielajā ielā 19 Valdemārpilī. Par šo finansējumu paredzēts veikt
energoauditu un izstrādāt būvprojektu.
Arī SIA „Talsu namsaimnieks” apsaimniekotajai mājai Nākotnes ielā 26 Stendē
un Celtnieku ielā 2 Valdeldemārpilī piešķirts līdzfinansējums 2150 eiro apmērā.
Šie līdzekļi tāpat paredzēti energoaudita
veikšanai un būvprojekta izstrādei.
Inita Fedko

Maina Virbu sākumskolas
juridisko adresi
Līdz šim Virbu sākumskolā izglītības programmu apguve notika
ēkā Skolas ielā 1. Tagad, ņemot
vērā mazo skolēnu skaitu, pieņemts lēmums no 15. jūnija mācību procesu mazākajām klasēm organizēt Torņu ielā 21, kas ir
pirmsskolas izglītības iestādes ēka.
Šajā mācību gadā, kā iepriekš bija lēmusi Talsu novada dome, Virbu pamatskola uzsāka darbu kā Virbu sākumskola. Izmaiņas bija nepieciešamas skolēnu
mazā skaita dēļ. Šobrīd, pēc 12. februāra datiem, Virbu sākumskolā mācās 27
skolēni un arī nākamā mācību gada
prognozes liecina, ka izglītojamo skaits
nepieaugs. Līdz šim izglītības process
tiek organizēts ēkā Skolas ielā, kas ir plānota ap 300 skolēniem.
Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps informēja, ka, lai nodrošinātu skolas pastāvēšanu nākotnē un racionālu
2020. gada aprīlis

telpu apsaimniekošanu, apspriests
priekšlikums izglītības procesa īstenošanu mazāko klašu (1.–3. klašu) skolēniem nodrošināt Virbu sākumskolas
ēkā, kur tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas. „Plānots, ka
2020./2021. mācību gadā 1.–3. klasē
mācīsies 13 skolēni. Tas ir minimālais
skolēnu skaits, lai nodrošinātu izglītības
procesu 1.–3. klasē, apvienojot mācību
priekšmeta apguvē divas klases. Situācijā, ja skolēnu skaits ir mazāks kā 13,
nepieciešams lemt par skolas reorganizāciju par pirmsskolas izglītības iestādi,”
teica U. Katlaps.
Talsu novada dome nolēma no 15. jūnija par Virbu sākumskolas juridisko adresi noteikt Torņu ielu 21. Savukārt Izglītības
pārvaldei, ja skolēnu skaits skolā būs mazāks par 13, rosināt skolu reorganizēt par
pirmsskolas izglītības iestādi.
Inita Fedko

Atbalsts putnkopības
nozarei profilaktiskajiem
pasākumiem
Lauku atbalsta dienests no 20.
aprīļa līdz 20. maijam izsludina
projektu iesniegumu pieņemšanu
apakšpasākumā „Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas” putnkopības
nozarei. Šī ir devītā projektu pieņemšanas kārta, kopējais publiskais finansējums ir 449 000 eiro.
Atbalstu var saņemt tikai tirgum paredzētās primārās lauksaimniecības
produkcijas ražotāji – mazie un vidējie
uzņēmumi, kas vismaz vienu gadu realizē produkciju tirgū, audzē ne vairāk kā
80 000 mājputnu un ir reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā.
Atbalstu var saņemt žogiem, dezinfekcijas barjerām un to uzstādīšanai,
dezinfekcijas paklājiem, pulverizatoriem, dezinfekcijas aprīkojumam
(augstspiediena
mazgātājiem),
aizsargapģērbam (izņemot vienreiz
lietojamos apģērbus) un slēgto konteineru iegādei dzīvnieku līķu uzglabāšanai un sanitārās caurlaides ierīkošanai. Pasākuma ietvaros nav
attiecināmas būvniecības izmaksas.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens gads no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas.
Atbalsta intensitāte ir 80% no attiecināmajām izmaksām, ja projektu īsteno viens atbalsta pretendents,
100% – ja biodrošības pasākumu plānu īsteno lauksaimnieku grupa.
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā „Atbalsta veidi” – „Projekti un investīcijas”.
Projektu iesniegumus var iesniegt
LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām:
67095000.
Projektu iesniegumu pieņemšana
notiek Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas
ietvaros.
Kristīne Ilgaža,
Lauku atbalsta dienesta
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 29420515
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Kā sadala ūdens patēriņa
starpību?
Ūdens patēriņa starpības sadalījums daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās ir viens no neizpratnes cēloņiem iedzīvotāju vidū. Kā rodas
ūdens patēriņa starpība un kā tā
tiek sadalīta, skaidro SIA „Talsu
namsaimnieks” speciālists Andis
Nierliņš.
Ūdens patēriņa starpības sadalījums
ir noteikts MK noteikumu grozījumos
2019. gada 10. novembrī, kādā dzīvokļa
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā norēķinās par pakalpojumiem.
Ja visi īpašnieki korekti un precīzi
ziņo sava dzīvokļa ūdens patēriņa rādītājus, bet mājā tomēr veidojas
ūdens patēriņa starpība, tad šo starpību sadala vienādā apmērā visiem
mājas īpašumiem, proporcionāli to
skaitam.
Atšķirīgs ūdens patēriņa starpības
sadalījums ir tad, ja mājā ir kāds īpašums, par kuru tā īpašnieks vismaz
trīs mēnešus pēc kārtas nav iesniedzis skaitītāju rādījumus vai atkārtoti
nav ļāvis pārvaldniekam pārbaudīt
skaitītājus; kurā skaitītāji nav atkārtoti
verificēti, tie ir bojāti, uzstādīti, neievērojot noteiktās tehniskās prasības, vai
vispār nav uzstādīti; kurā skaitītāju
darbība ir tikusi ietekmēta, tas vai tā
pievienošanas vieta nav noplombēta
vai kurā iebūvētajam ūdensvadam ir
pievienota papildu ūdens ņemšanas
vieta bez uzskaites.
Ja tiek konstatēts kāds no iepriekš
minētajiem nosacījumiem, tad, sadalot mājas ūdens patēriņa starpību,
vispirms nosaka, kāds šajos īpašumos
būtu iespējamais ūdens patēriņš pēc
normām. Ja mājas ūdens patēriņa
starpība nepārsniedz aprēķinu pēc

normām, tad visu starpību sadala tikai
uz šiem īpašumiem, proporcionāli
ūdens aprēķinam pēc normām.
Savukārt, ja mājas ūdens patēriņa
starpība tomēr pārsniedz ūdens aprēķinu pēc normām šajos dzīvokļos,
tad starpība tiek sadalīta divās daļās.
Pirmajā aprēķinu kārtā vienu starpības daļu sadala uz šiem īpašumiem,
kas nav ievērojuši nosacījumus, atbilstoši normām, bet otru starpības daļu
sadala vienādi uz visiem īpašumiem
mājā, tajā skaitā arī kā papildu patēriņu tiem, kam pirmajā kārtā aprēķins
tika veikts pēc normām.
Lai samazinātu mājas ūdens patēriņa starpības, sākot no aprīļa, SIA „Talsu namsaimnieks” ūdens patēriņa
skaitītāju rādījumus pieņems no mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša
1. datumam (ieskaitot).
Kāpēc rodas ūdens patēriņa starpība? Tam var būt vairāki iemesli: pārāk
atšķirīgā laika posmā tiek iesniegti
dati par skaitītāju rādījumiem; ūdens
tiek patērēts bez uzskaites; tiek uzrādīts mazāks ūdens patēriņš, nekā tas
ir patiesībā; mehāniski tiek ietekmēti
ūdens patēriņa skaitītāji, apturot vai
kavējot to darbību; tiek izmantoti bojāti un neverificēti ūdens patēriņa
skaitītāji; tiek izbūvēts papildu pieslēgums ūdensvadam pirms skaitītāja;
tiek izmantoti ūdens patēriņa skaitītāji ar atšķirīgu ūdens plūsmas uztveršanas jutību; uzskaites mezglā netiek
ierīkoti filtri un pretvārsti; mājas
ūdensapgādes kopējā sistēmā ir bojājumi un sūces; aizsērējis vai bojāts kopējais ūdens skaitītājs mājas ievadā.
Inita Fedko
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Izmanto iespēju!

Iespēja piesaistīt finansējumu vēsturisko ēku
atjaunošanai
Talsu novada pašvaldība izsludina atklātu projektu konkursu
līdzfinansējuma
saņemšanai
valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.
No 2020. gada 1. aprīļa var iesniegt pieteikumus Talsu novada
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu „Talsu pilsētas vēsturiskais centrs”, „Sabiles pilsētas
vēsturiskais centrs” un „Valdemārpils pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.
Pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt līdz 2020. gada
6. maijam, elektroniski nosūtot uz epastu pasts@talsi.lv un iesniedzot per9

sonīgi līdz plkst. 15.00 Kareivju ielā 7,
Talsos, Talsu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai atsūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu
vai ar kurjeru uz adresi Kareivju iela 7,
Talsi, Talsu novads LV–3201. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā
adresē līdz iepriekš minētajam datumam plkst.15.00.
Ņemot vērā, ka ar Ministra kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu
Nr.103 „Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” ir izsludināta ārkārtēja
situācija līdz 2020. gada 14. aprīlim,
kā arī, ja šis termiņš tiks pagarināts,
lūdzam iesniegt pieteikumu un pielikumus elektroniski uz e-pastu
pasts@talsi.lv.
Projekta pieteikuma iesniedzējs var
būt fiziska vai juridiska persona (izņemot publisko tiesību juridiskā perso-

na vai atvasināta publiska persona),
kura ir objekta īpašnieks (valdītājs).
Līdzfinansējumu piešķirs, konkursa kārtībā izvērtējot projektu pieteikumus saskaņā ar administratīvajiem kritērijiem un kvalitatīvajiem
rādītājiem. Līdzfinansējums tiks piešķirts 30 līdz 60 procentu apmērā
no objekta vai tā daļas nepieciešamās kopējās tāmes, bet ne vairāk kā
5000 eiro viena konkursa projekta
īstenošanai.
Konkursa pieteikumus izvērtēs Talsu novada pašvaldības izveidota komisija, kas pieņems lēmumu par projektu pieteikumu apstiprināšanu vai
noraidīšanu. Pēc komisijas lēmuma
projektu pieteikumus virzīs tālākai to
apstiprināšanai Talsu novada domē.
Pēc domes lēmuma pieņemšanas par
projekta līdzfinansēšanu pašvaldība

ar projekta pieteikuma iesniedzēju
slēgs līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.
Komisijas apstiprinātā līdzfinansējuma summa līdzfinansējuma saņēmējam tiks ieskaitīta pēc izstrādātā
konkursa projekta īstenošanas, kad
objekts būs pieņemts ekspluatācijā
un būs iesniegti maksājumus apliecinoši dokumenti.
Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un citi dokumenti publicēti pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv/pasvaldiba/
attistiba/projektu-konkursi.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Attīstības plānošanas un
projektu vadības nodaļas projektu vadītāju Baibu Lorenci pa tālruni
29448939 vai e-pastu baiba.lorence@
talsi.lv.

2020. gada aprīlis

Domē

TALSU NOVADA ZIŅAS

Domes sēdēs lemtais
27. februārī Talsu novada domes sēdē deputāti lēma par 50
darba kārtības jautājumiem, no
kuriem 10 jautājumi tika skatīti
slēgtā sēdē.
Administratīvie jautājumi:
• Ar 2020. gada 1. septembri pievienot Talsu sākumskolu Talsu Valsts
ģimnāzijai. Noteikt, ka Talsu Valsts
ģimnāzija ir Talsu sākumskolas funkciju, tiesību, saistību (tai skaitā, darba
tiesisko attiecību), prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.
• Izteikt Talsu novada 16.04.2015.
lēmumu Nr.159 „Par dalības maksu
Talsu novada Sporta skolas organizētajās sacensībās” 1. punktu jaunā redakcijā.
• Noteikt, ka ar 2020. gada 15. jūniju Virbu sākumskolas juridiskā adrese
ir Torņu iela 21, Jaunpagasts, Virbu
pagasts, Talsu novads, LV-3292.
• Ar 2020. gada 1. septembri pievienot Talsu novada pašvaldības
iestādi Vandzenes pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” Vandzenes sākumskolai. Noteikt, ka Vandzenes sākumskola ir Vandzenes pirmsskolas
izglītības iestādes „Zīlīte” tiesību un
saistību pārņēmēja.
• Apstiprināt Lībagu sākumskolas
attīstības plānu 2020.–2022. gadam.
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 2020. gada konkursa „Radi Talsu novadam!” nolikumu un pilsētu un
pagastu apmeklējuma grafiku.
• Izteikt Talsu novada domes 2017.
gada 31. augusta lēmuma Nr. 354
„Par Talsu novada Dzīvokļu komisiju”
1.1. punktu jaunā redakcijā.
• Atbrīvot Jāni Znotiņu no Talsu
novada Dzīvokļu komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas ar 2020. gada
28. februāri. Izteikt Talsu novada
domes 2017. gada 31. augusta lēmuma Nr. 354 „Par Talsu novada
Dzīvokļu komisiju” 1.7. punktu jaunā
redakcijā, par komisijas locekli ieceļot Elvi Jansonu.
Nekustamā īpašuma jautājumi:
• Iznomāt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam telpas Pilskalna ielā 6, Sabilē, Talsu novadā, 29,6
m2 platībā, lai nodrošinātu veselības
aprūpes funkciju Sabiles pilsētas un
tās pieguļošo pagastu iedzīvotājiem.
Atbrīvot Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestu no telpu nomas
maksas par veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai nepieciešamajām
telpām.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu V. Ruģēna ielā 4, Talsos
(kadastra Nr. 8801 013 0120), kas
sastāv no zemes vienības ar kopējo
platību 0,2178 ha (kadastra apz.
8801 013 0120) un nedzīvojamās
ēkas (noteiktais lietošanas veids –
ārstniecības vai veselības aprūpes
iestāžu ēkas) ar kopējo platību
2188,7 m2 (kadastra apz. 8801 013
0120 001). Noteikt atsavināšanas
veidu – pārdošana izsolē. Noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu
(sākumcena) – 520 300,00 EUR, sa2020. gada aprīlis

maksu veicot 5 gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Valgales Kļaviņas”, Abavas
pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr.
8842 007 0254) – zemes vienība ar
kopējo platību 3612 m2 (kad.apz.
8842 007 0254) un dzīvojamā mājas
(kad apz. 8842 007 0254 001) drupas.
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu – 2150,00 EUR, samaksu veicot 3 gadu laikā no pirkuma
līguma noslēgšanas dienas.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu dzīvokli Nr.5, „Pagastmāja”,
Ģibuļu pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8854 900 0352) – dzīvokļa īpašums Nr. 5 ar kopējo platību 31 m² un
kopīpašuma 310/4129 domājamās
daļas no būvēm un zemes. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt nekustamās mantas nosacīto cenu – 470,00 EUR, samaksu
veicot 1 gada laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6 procentus
gadā no vēl nesamaksātās pirkuma
maksas daļas.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu dzīvokli Nr. 2, „Pagastmāja”,
Ģibuļu pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8854 900 0351) – dzīvokļa īpašums Nr. 2 ar kopējo platību 51,2 m²
un kopīpašuma 512/4129 domājamās daļas no būvēm un zemes. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt nekustamās mantas
nosacīto cenu – 2070,00 EUR, samaksu veicot 5 gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto
maksājumu pircējs maksā 6 procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu dzīvokli Nr. 1, „Ezermuiža”,
Ārlavas pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8837 900 0111) – dzīvokļa īpašums Nr. 1 ar kopējo platību 227,9 m²
un kopīpašuma 2279/3803 domājamās daļas no būvēm un zemes. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt nekustamās mantas
– nosacīto cenu – 2400,00 EUR, samaksu veicot 5 gadu laikā no pirkuma
līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6 procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
Finanšu jautājumi
• Noteikt nomas maksas atlaidi
70% apmērā biedrībai „Klaunu muzejs” par telpām Talsu novada muzeja
pirmajā stāvā no 02.03.2020. līdz
01.03.2021. Klaunu muzeja darbībai.
Atbrīvot biedrību „Klaunu muzejs” no
apkures maksas no 02.03.2020. līdz
01.03.2021.
• Piešķirt Talsu invalīdu biedrībai
70% atlaidi telpu nomas maksai Ziemas sporta spēļu laikā 07.03.2020.
Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūrvienībā Pastendes sporta centrā „Akmeņkaļi”.

• Samazināt biedrībai „Talsu tonis”
telpu nomas maksu 70% apmērā Talsu Tautas namā, Lielajā ielā 19/21,
Talsos, un to izmantošanu 2020. gada
6. jūnijā XI Latvijas jauno estrādes vokālistu konkursam „Talsi uzdod toni
2020”; kā arī atbrīvot biedrību „Talsu
tonis” no skatuves gaismu nomas
maksas konkursam „Talsi uzdod toni
2020”.
• Noteikt Valdemārpils vidusskolas
(Skolas ielā 3, Valdemārpilī, Talsu nov.,
kadastra
apzīmējums
88170020077001) telpu nomas maksas, neieskaitot PVN.
• Noteikt maksu par Valdemārpils
vidusskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem, neieskaitot PVN.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
63 010,04 EUR apmērā LAD projekta
Nr19-08-A00702-000093
„Grants
ceļu pārbūve Talsu novadā, 10. kārta”
īstenošanai.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
129 124,36 EUR apmērā LAD projekta Nr.19-08-A00702-000092 „Grants
ceļu pārbūve Talsu novadā, 9. kārta”
īstenošanai.
• Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai
„Lielie kaimiņi” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai Lielajā ielā 19, Valdemārpilī, Talsu novadā, 2150,00 EUR
apmērā.
• Piešķirt līdzfinansējumu SIA „Talsu namsaimnieks” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes
pasākumu veikšanai Nākotnes ielā
26, Stendē, Talsu novadā, 2150,00
EUR apmērā.
• Piešķirt biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komitejai līdzfinansējumu projekta „Teritorijas labiekārtojums
izveidotā
Centra
infrastruktūras pieejamības uzlabošanai” īstenošanai 1588,38 EUR.
• Piešķirt biedrībai „Talsu Pakalnu
Sporta klubs” līdzfinansējumu projekta „Sporta inventāra iegāde brīvā laika
un sporta aktivitāšu attīstīšanai Talsu
novadā” īstenošanai 761,14 EUR.
• Piešķirt biedrībai „„KURŠU” mednieku klubs” līdzfinansējumu projekta
„Mednieku nama izveide „Zākalnos”
Ģibuļu pagastā” īstenošanai 1999,84
EUR apmērā.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu sporta biedrībai
„Talsu Hokeja Klubs” par ēku „Kompresoru ēka”, Gravas ielā 13, Talsos,
„Sūknētava”, Gravas ielā 13, Talsos,
un ēku „Ledus halle”, Kalna ielā 10A,
Talsos, 70% apmērā no nekustamā
īpašuma nodokļa summas par 2020.
gadu.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu SIA „Viesnīca „Talsi”” par ēku ar nosaukumu „Viesnīca”,
Kareivju ielā 16, Talsi, 25% apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa summas par 2020. gadu.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu AS „Talsu mežrūpniecība” par ēkām „Taras cehs”, Dumpīšu ielā 3, Stendē, „Katlu māja”,
Dumpīšu ielā 3, Stendē, „Sūkņu stacija”, Dumpīšu ielā 3, Stendē, „Darbnīcas”, Dumpīšu ielā 3, Stendē, un „Di-

vas kokmateriālu kaltes”, Dumpīšu
ielā 3, Stendē, 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas par
2020. gadu.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu SIA „Talsu Tipogrāfija” par ēku „Tipogrāfija”, Jaunajā
ielā 17, Talsi, 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas par
2020. gadu.
Attīstības plānošanas, projektu
un iepirkumu jautājumi
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļas projektu vadītāju Jolantu Didžus īstenot projektu Nr.
9.3.1.1/19/I/038 „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu
novadā.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļas projektu vadītāju Jolantu Didžus īstenot projektu Nr. 1908-A00702-000093 „Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 10. kārta”.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas
projektu vadītāju Jolantu Didžus īstenot projektu „Grants ceļu pārbūve
Talsu novadā, 14. kārta”, Nr. 19-08A00702-000094.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļas projektu vadītāju
Ingu Grietēnu īstenot projektu Nr. 1708-A00702-000024 „Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 6. kārta”.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļas projektu vadītāju
Ingu Grietēnu īstenot projektu Nr. 1908-A00702-000032 „Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 7. kārta”.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļas projektu vadītāju
Ingu Grietēnu īstenot projektu Nr. 1908-A00702-000051 „Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 8. kārta”.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļas projektu vadītāju
Ingu Grietēnu īstenot projektu Nr. 1908-A00702-000092 „Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 9. kārta”.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļas projektu vadītāju
Ingu Grietēnu īstenot projektu Nr. 1908-A00702-000050 „Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 13. kārta”.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāju Ingu Grietēnu īstenot projektu
Nr. 19-08-AL35-A019.2203-000003
„Laidzes ezera krastmalas labiekārtošana”.

Domes sēžu lēmumi un protokoli
pieejami www.talsi.lv sadaļā
Pašvaldība/ Dome/Domes un
komiteju sēžu protokoli
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Domē

TALSU NOVADA ZIŅAS

Domes sēdēs lemtais
12. martā Talsu novada domes
sēde deputāti lēma par 13 darba
kārtības jautājumiem, no kuriem
divi jautājumi tika skatīti slēgtā
sēdē.
Administratīvie jautājumi
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 3 „Par grozījumu Talsu novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 30 „Grozījums
Talsu novada domes 2019. gada 28.
marta saistošajos noteikumos Nr. 12
„Sociālā atbalsta pakalpojumi Talsu
novada pašvaldībā””.
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 2020. gada konkursa „Radi Talsu
novadam!” vērtēšanas komisiju.
Ar 01.04.2020. izveidot jaunu amata vietu – energopārvaldnieks – Talsu
novada pašvaldības centrālajā administrācijā un papildināt Talsu novada
pašvaldības centrālās administrācijas
amatu sarakstu.
Finanšu jautājumi
• Piešķirt papildu finansējumu
200,00 EUR apmērā biedrībai „Orientēšanās
klubs
„Ziemeļkurzeme””
Orientēšanās sporta seriāla „ZIG-

ZAG” organizēšanai no 2020.gada aprīļa līdz septembrim.
• Grozīt Talsu novada domes 2018.
gada 1. marta noteikumu Nr. 1 „Kārtība, kādā tiek piešķirts Talsu novada
pašvaldības finansējums nometņu organizēšanai Talsu novadā” 35.7.1. un
35.7.2. punktus, izsakot tos jaunā redakcijā.
• Piešķirt Virbu sākumskolai finansējumu 48 880,67 EUR, tai skaitā PVN,
Virbu sākumskolas ugunsdrošības
signalizācijas sakārtošanai un telpu
vienkāršotajai atjaunošanai.
• Atbrīvot Valsts asinsdonoru centru no telpu nomas maksas par administratīvā centra Lielās zāles Kareivju
ielā 7, Talsos, izmantošanu 2020. gada
11. martā no plkst. 9.00 līdz 15.00,
2020. gada 27. maijā no plkst. 9.00
līdz 15.00, 2020. gada 19. augustā no
plkst. 9.00 līdz 15.00, 2020. gada 25.
novembrī no plkst. 9.00 līdz 15.00, lai
nodrošinātu Valsts asinsdonoru centra organizētos izbraukumus pie donoriem Talsos.
• Realizēt būvprojektu „Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un
pārbūve (K. Mīlenbaha ielā 28, Talsos)”
divās kārtās. Piešķirt papildu finansē-

jumu Talsu 2. vidusskolai 780 000
EUR apmērā infrastruktūras pasākumu īstenošanai ēkā K. Mīlenbaha ielā
28, Talsos, katru gadu laika periodā
no 2021. gada līdz 2023. gadam ieskaitot, ieplānojot budžetā finansējumu 260 000 EUR apmērā gadā.
Attīstības plānošanas un projektu jautājumi
• Piedalīties Eiropas lauksaimniecī-

bas fonda lauku attīstībai projektu
konkursā un iesniegt projekta iesniegumu „Skaņu aparatūras iegāde Valdemārpils un Lubes kultūras namam”.
Nodrošināt projekta līdzfinansējumu
un priekšfinansējumu 18246,31 EUR,
tai skaitā 2225,16 EUR pašvaldības
10% līdzfinansējums no attiecināmajām izmaksām.
Dana Felkere-Bērziņa

Domes un komiteju sēdes aprīlī
Datums

Sēdes nosaukums

Laiks

6. aprīlis
6. aprīlis
6. aprīlis

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
Tautsaimniecības komitejas sēde

10.00
13.00
15.00

9. aprīlis
16. aprīlis
20. aprīlis
20. aprīlis
20. aprīlis

Finanšu komitejas sēde
Domes sēde
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
Tautsaimniecības komitejas sēde

10.00
13.00
10.00
13.00
15.00

23. aprīlis

Finanšu komitejas sēde

13.00

30. aprīlis

Domes sēde

13.00

Talsu novada pašvaldība rīko izsoles:
▶▶ Nekustamais īpašums „Pagastmāja” - 5, Ģibuļu pagastā (kadastra
Nr. 8854 900 0352) – vienas istabas
dzīvoklis ar kopējo platību 31 m2 un
pie dzīvokļa īpašuma piederošām
310/4129 kopīpašuma domājamām
daļām no būvēm un zemes. Sākumcena 470,00 EUR, solis – 40,00 EUR, drošības nauda 47,00 EUR, dalības maksa
30,00 EUR. Samaksa veicama 1 (viena)
gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu
Pircējs maksā 6 (sešus) procentus
gadā no vēl nesamaksātās pirkuma
maksas daļas. Izsole notiks 17. aprīlī
plkst. 9.30 Talsu novada pašvaldības
administrācijas mazajā zālē, Kareivju
ielā 7. Tālrunis uzziņām 26554681 (Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītājs),
63232119, 29369443 (Talsu novada
pašvaldības juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums „Pagastmāja”-2, Ģibuļu pagastā (kadastra
Nr. 8854 900 0351) – 1 istabas dzīvokļa īpašums ar kopējo platību 51,2 m2

un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
512/4129 kopīpašuma domājamās
daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 2070,00 EUR, solis – 100,00 EUR,
drošības nauda 207,00 EUR, dalības
maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5
(piecu) gadu laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Izsole notiks 17.
aprīlī plkst.10.00 Talsu novada pašvaldības administrācijas mazajā zāle, Kareivju ielā 7. Tālrunis uzziņām
26554681 (Ģibuļu pagasta pārvaldes
vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu
novada pašvaldības juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums „Ezermuiža”-1, Ārlavas pagastā (kadastra
Nr. 8837 900 0111) – 5 istabu dzīvokļa
īpašums ar kopējo platību 227,9 m2
un pie dzīvokļa īpašuma piederošā
2279/3803 kopīpašuma domājamā
daļa no būvēm un zemes. Sākumcena
2400,00 EUR, solis – 100,00 EUR, dro-

šības nauda 240,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5
(piecu) gadu laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Izsole notiks 17.
aprīlī plkst.10.30 Talsu novada pašvaldības administrācijas mazajā zāle, Kareivju ielā 7. Tālrunis uzziņām
26514956 (Valdemārpils pilsētas un
Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs),
63232119, 29369443 (Talsu novada
pašvaldības juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamam īpašumam „Valgales Kļaviņas” Abavas pagastā (kadastra Nr. 8842 007 0254) – zemes
vienība ar kopējo platību 3612 m2
(kad. apz. 8842 007 0254) un dzīvojamās mājas (kad. apz. 8842 007 0254
001) drupas. Sākumcena 2150,00
EUR, solis – 100,00 EUR, drošības
nauda 215,00 EUR, dalības maksa
30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs)
gadu laikā no pirkuma līguma noslēg-

šanas dienas. Par atlikto maksājumu
Pircējs maksā 6 (sešus) procentus
gadā no vēl nesamaksātās pirkuma
maksas daļas. Izsole notiks 17. aprīlī
plkst. 11.00 Talsu novada pašvaldības
administrācijas mazajā zālē, Kareivju
ielā 7. Tālrunis uzziņām 29241605
(Sabiles pilsētas un Abavas pagasta
pārvaldes
vadītājs),
63232119,
29369443 (Talsu novada pašvaldības
juridiskā nodaļa).
Izsolei pretendenti var pieteikties
līdz 15. aprīlim plkst. 15.00. Drošības
nauda un dalības maksa iemaksājama
Talsu novada pašvaldības kontā Nr.
LV49UNLA0028700130033, AS „SEB
banka” līdz 2020. gada 15. aprīlim
plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv
sadaļā Izsoles un pieteikumu iesniegt
Talsu novada pašvaldības centrālās
administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2. korpusā, Kareivju ielā
7, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
un no 13.00 līdz 16.00.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29, Talsos
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.
gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem”
105.punktu Talsu novada pašvaldība
paziņo, ka, pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2020. gada 24. feb11

ruāra lēmumu Nr.4-17e/1, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā
īpašuma Rīgas ielā 29, Talsos, Talsu
novadā, kadastra Nr.8801 006 0116,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8801 006 0115.
Detālplānojuma izstrādes mērķis -

daļā teritorijas paredzēt degvielas uzpildes stacijas apbūvi.
Detālplānojuma pasūtītājs un finansētājs ir nekustamā īpašuma Rīgas ielā 29, Talsos, Talsu novadā īpašnieks SIA „RV-Brīvība”.
Ar detālplānojuma izstrādes uzsāk-

šanas lēmumu un darba uzdevumu
var iepazīties vienotajā ģeotelpiskās
informācijas portālā www.geolatvija.lv
un Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv/pasvaldiba/attistiba/pazinojumi/.
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Bērnu drošība publiski pieejamos bērnu spēļu
laukumos
2020. gada 11. martā Talsos, kinoteātrī „Auseklis”, norisinājās
seminārs, kurā PTAC iepazīstināja Talsu novada pašvaldības darbiniekus, novada pārvalžu vadītājus, namu apsaimniekotājus un
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus par vispārīgām drošuma
prasībām bērnu spēļu laukumos.
Ar mērķi veidot bērniem drošu vidi
un maksimāli samazināt iespējamo
traumu risku spēļu laukumos 2020.
gada 7. janvāra sēdē Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas sadarbībā ar Patērētāju tiesību
aizsardzības centra (PTAC) izstrādātos Ministru kabineta noteikumus Nr.
18 „Spēļu un rekreācijas laukumu
drošuma noteikumi”. Apstiprinātie
noteikumi paredz speciālās drošuma
prasības publiskai lietošanai paredzētiem spēļu un rekreācijas laukumiem,
tajos uzstādītajām iekārtām, aprīkojumam, kā arī to novērtēšanas kārtību.
Noteikumos iekļautās spēļu un
rekreācijas laukumu drošuma prasības veicinās gan lietošanā jau esošo
spēļu un rekreācijas laukumu drošumu un kvalitatīvu to uzturēšanu, gan
arī nodrošinās drošu vidi no jauna
veidotajos spēļu laukumos. MK noteikumi palīdzēs apzināties, kādi ir pienākumi un prasības, kas attiecas uz
katru personu, kura ir iesaistīta pro-

cesā no spēļu un rekreācijas laukumu
un iekārtu tapšanas līdz to uzstādīšanai, kā arī visā to turpmākās ekspluatācijas un uzturēšanas laikā.
Regulējumā ir ietvertas obligātās
drošuma prasības, kuras jāievēro spēļu
vai citu aktivitāšu iekārtu vai spēļu laukumu ražotājam, importētājam vai izplatītājam. Tāpat noteiktas obligātas
pārbaudes, kuras spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu vai spēļu laukuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāveic
pēc to uzstādīšanas. Noteikta arī spēļu
laukumu reģistrācijas, to apkopes jeb
uzturēšanas un uzraudzības kārtība.
Pēc MK noteikumu spēkā stāšanās
paredzēts 18 mēnešu pārejas periods,
kura laikā visām iepriekš un no jauna
uzstādītām spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām vai spēļu un rekreācijas laukumiem būs jānodrošina riska novērtējums. Spēļu un rekreācijas laukumi būs
jāreģistrē PTAC, kas būs bezmaksas
pakalpojums. Pēc pārejas perioda beigām jauniem spēļu un rekreācijas laukumiem būs obligāti jāveic arī pēcuzstādīšanas pārbaude, ko varēs veikt
akreditēts pārbaudes veicējs. Uzraudzību šajā jomā veiks PTAC. Savukārt Ekonomikas ministrija pēc 5 gadiem veiks
regulējuma darbības izvērtējumu.
Ražotājiem un spēļu laukumu apsaimniekotājiem kopš 2013. gada ir
pieejamas PTAC izstrādātās vadlīnijas

Kukaiņu māja Talsu
dendroloģiskajā parkā
Ar Talsu novada fonda atbalstu
tapis biedrības ISA-AKK projekts –
Kukaiņu māja Talsu dendroloģiskajā parkā.
Kukaiņu mājas būvē izmantoti dabiski materiāli dažādās sadalīšanās
pakāpēs. Pamatā ir balzama papeles
konstrukcija, un jumts ir gatavots no
papeles dēļiem, kas apdedzināti, lai
paaugstinātu noturību pret nokrišņiem un uzlabotu ūdens noteci. Papele ir viens no mitruma noturīgākajiem
kokiem, kas saglabā augstu noturību
bez ķīmiskas apstrādes. Pamatā pa
perimetru ir izvietoti parastā bērza
trupējuši nogriežņi ar bērzpiepi, sfagnu kūdras briketes un parastā ozola
nogriežņi. Šajos materiālos iemitināsies tie kukaiņi, kas apdzīvo augsni,
tādi kā skrejvaboles un mitrenes. Kā
arī zem ozola bluķīšiem, kam jau ir
apakšējā daļa patrupējusi, var ieviesties arī kāds no praulgraužiem. Vidus
pildīts ar aptuveni 2–3 gadus nostādinātu lapukoku šķeldu (parastā kļava,
parastais ozols, āra bērzs u. c.). Šķeldas pārvietošanas laikā arī tika piefiksēts viens no jaunās mājas iemītniekiem – komposta degunradžvaboles
(Oryctes nasicornis) mātīte, kā arī vairāki kunkuļi, kuros varētu atrasties jau
iekūņojušies īpatņi. Interesants fakts
– salīdzinājumā ar saviem izmēriem
degunradžvabole, iespējams, ir pasaules spēcīgākais radījums. Tā uz
muguras spēj nest svaru, kas pārsniedz pašas svaru 850 reizes. Sānos
ir izveidotas „kabatas” – viena ar parastā ozola un dižskābarža lapām un
2020. gada aprīlis

otrā veimuta priedes čiekuriem. Šo
daļu varētu apdzīvot dažādi plēvspārņi un zirnekļi. Virs šķeldas ir dažādu
koku (balzama papele, menzesa duglāzija, veimutu priede, parastā egle)
mizu klājums. Virs tā ir grēdā sakrauti
dažādu lapkoku (āra bērzs, balzama
papele, parastais ozols, parastā kļava,
sarkanais ozols un parastā ieva) dažādas dimensijas nogriežņi. Virs tiem ir
zaru klājums no trauslā vītola celma
atvasēm, kas nogrieztas sākotnēji paredzētā mājiņas atrašanas vietā. Starp
jumtu un zaru klājumu izvietoti sasnovska latvāņa stiebri.
Perspektīvā plānots uzstādīt informācijas plāksni par kukaiņu mājas
tapšanas procesu, uzbūvi un tajā dzīvojošajiem iemītniekiem.
Zanda Bitmane,
Talsu novada Būvvaldes ainavu
arhitekte

Jaunais bērnu laukums Sabilē.
par drošuma prasībām bērnu spēļu
laukumiem, kurās ietvertas prasības
spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām (vispārīgās un speciālās), projektēšanas
nosacījumi (iekārtu izvietojums, pārklājums, papildu elementi) un uzstādīšanas prasības.
Neskatoties uz ražotājiem un laukumu uzturētājiem pieejamo informāciju, ik gadu PTAC konstatē neatbilstošus spēļu laukumus un ik gadu
spēļu laukumos notiek nelaimes gadījumi drošuma prasībām neatbilstošu

Sandas Poriņas foto
spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu dēļ.
Neatbilstības un trūkumi galvenokārt
ir saistīti ar spēļu laukumu projektēšanu, virsmu pārklājumu nenodrošināšanu, nepietiekamu spēļu laukumu
uzturēšanas kārtību, nedrošu iekārtu
uzstādīšanu.
Ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem var iepazīties
www.likumi.lv.
Zanda Bitmane,
Talsu novada Būvvaldes ainavu
arhitekte

Talsu novada tūrisma
piedāvājums ar vienotu
logo „Visit Talsi”
Tā kā iepriekšējā mājaslapa talsitourism.lv bija tehnoloģiski novecojusi un neatbilda jaunajai Talsu novada zīmola identitātei, pagājušā
gada nogalē sadarbībā ar SIA „IT
Security” izstrādājām jaunu, modernu portālu ar starptautisku interneta adresi visittalsi.com.
Nosaukums izvēlēts, lai vairāk piesaistītu ārvalstu tūristus, kas sniedz vislielāko
pienesumu ekonomikai. Tagad izstrādāts
arī Talsu novada tūrisma jomu vienojošs,
internacionāli uztverams logo „Visit Talsi”.
Tā autors ir grafiskais dizainers Māris
Pelēķis (SIA „Moonriver”). Stilistiski tajā
attēlots pakalns ar Talsu vecpilsētas ainavu un dabas elementiem, kas simbolizē kultūrvēsturisko mantojumu un dabas vērtības, kas ir jomas stiprās puses.
Izmantots neitrāli melnais un vēsi zaļais
Talsu tonis (Pantone Green C), kas atdzīvināts ar sārtu (Pantone 198 C) sirsniņu
uz „i” punkta vietā. Logo ir dzīvīgs un ar
pozitīvu noskaņu. Jauno „Visit Talsi” logo
izmantojam savā mājaslapā, partneru
mājaslapās, sociālo tīklu kontos, drukātajos materiālos un citos mārketinga
instrumentos, lai padarītu atpazīstamāku Talsu novada tūrisma vizuālo identitāti. Aicinām tūrisma jomas uzņēmējus
to izmantot arī savos izdevumos un
elektroniskajos resursos – atpazīstamāks logo nozīmē spēcīgāku un vienotāku nozari. Lejupielādes fails pieejams
– visittalsi.com/visit-talsi-logo.
Jaunajā mājaslapā saturiski ir sagla-

bātas galvenās sadaļas – „Ko redzēt”,
„Kur paēst”, „Kur palikt” un „Jaunumi”.
Pārskatāmībai un ērtākai lietošanai pievienoti atlases filtri un ērts meklētājs.
Turklāt katram objektam, naktsmītnei
vai kafejnīcai pievienotas ātrās pogas,
kas ļauj ar vienu klikšķi piezvanīt, nokļūt
e-pasta sarakstē vai Booking.com platformā. Viedierīču lietotāji novērtēs jaunās navigācijas funkcijas, kas savienojas
ar „Google Maps” un „Waze” aplikācijām, atvieglojot ērtu nokļūšanu pie objekta. Noderīgs jaunums ir „Kurp.es” izstrādātais
pasākumu
spraudnis
sākumlapā, kas automātiski apkopo aktuālās novada norises vienuviet. Tā kā
šobrīd pasākumi nenotiek, šajā sadaļā
ir apvienotas aktuālās – virtuālās tūres,
vebināri, audio lekcijas un pasākumu
tiešraides. Mājaslapa pieejama latviešu,
angļu, krievu un vācu valodā.
Kontaktu sadaļā esam ieviesuši arī saziņas formu un aicinām iedzīvotājus ziņot
par jauniem interesantiem objektiem, kas
vēl nav iekļauti tūrisma piedāvājumā.
Līva Dāvidsone,
Kultūras un sporta attīstības nodaļas
Tūrisma informācijas daļas vadītāja
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Aicina netuvoties un
neaiztikt liedagā esošos
roņus
Neierasti silto laikapstākļu dēļ
Baltijas jūras Rīgas līča piekrastē
šobrīd sastopams lielākais roņu
mazuļu skaits pēdējos gados. Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka labākā palīdzība ronēniem
šajos apstākļos ir to ignorēšana.
Tos nevajag aiztikt vai tiem tuvoties, jo, visticamāk, tie vienkārši
atpūšas un uzkrāj spēkus pēc peldes jūrā.
Taču, ja reiz pastaigas laikā gar jūru
esat sastapušies ar ronēnu un nezināt, vai tam ir nepieciešama palīdzība,
ņemiet vērā Dabas pārvaldes ieteikumus:
 Ja ronēns ir apaļīgs un veselīgs,
tas jāatstāj mierā un jāturas no tā pa
gabalu. Nekādā gadījumā nedrīkst to
dzīt jūrā, bakstīt, grūst vai kā citādi aiztikt.
 Ja ronēns izskatās novārdzis vai ir
ievainots, jāzvana uz Dabas aizsardzības pārvaldi. Iedzīvotājiem pašiem
pludmalē atrastos ronēnus nav ļauts
glābt.

Būtiski atcerēties – ja pastaigā līdzi
ir suns, tas jāved pavadā un jāraugās,
lai mīlulis netiek klāt pie ronēna un to
nesakož. Jāatceras arī, ka ronēns var
būt slims ar kādu infekcijas slimību, ar
kuru var inficēties arī kodējs.
Savukārt, lai neapdraudētu savu vai
ronēna dzīvību gadījumos, kad tas ir
bīstami ievainots un tam ir nepieciešama palīdzība, noteikti jāzvana uz
Dabas aizsardzības pārvaldi pa tālruņa numuriem: 27878099 (Kurzeme)
vai 26424972 (Pierīga). Nepieciešamības gadījumā speciālisti dosies pie
roņu mazuļa un izvērtēs turpmāko rīcību – roņa pārvietošanu vai nogādāšanu uz Rīgas Zooloģisko dārzu atlabšanai. Atrastu mirušu roņu gadījumā
jāinformē vietējā pašvaldība, kuras
funkcijās ietilpst bojā gājušo dzīvnieku
savākšana.
Baudiet turpmākās brīvdienas svaigā gaisā atbildīgi un ar mīlestību pret
dabu!
Maija Rēna
Dabas aizsardzības pārvalde

Dārziņš veselībai un
atpūtai
Tuvojoties pavasarim, sākam
domāt par paša audzētiem ziediem un dārzeņiem, vai vienkārši
mierīgu atpūtu svaigā gaisā.
Talsu novada pašvaldība piedāvā
novada iedzīvotājiem iespēju nomāt
pašvaldības zemi sakņu dārzu vajadzībām Talsu pilsētas tuvumā: Ģibuļu pagasta Pastendē, Lībagu pagasta Mundigciemā un Dižstendē, kā arī Abavas
pagastā Priedēs, Strazdes pagastā,
Virbu pagasta Jaunpagastā, Valdemārpilī, Ārlavas pagasta Lubezerē, Lubes
pagastā, Valdgales pagasta Pūņās,
Laidzes pagasta Laidzē, Vandzenes
pagasta Vandzenē, Balgales pagasta
Dursupē.
Ja jums ir vēlēšanās nomāt pašval-

dības zemi sakņu dārzu vajadzībām,
ar iesniegumu jums jāvēršas tuvākajā
Talsu novada pilsētas vai pagasta pārvaldē.
Inga Romaško,
Nekustamā īpašuma nodaļas
vadītāja

Dzīvesziņas
Dzimtsarakstu nodaļā no 2020. gada 24. februāra līdz 24. martam
Reģistrēti 16 jaundzimušie – 11 zēni un 5 meitenes:
Kate Anna Auniņa
Edvards Bumbieris
Arsens Kleins
Oskars Narušis
Patriks Ošis
Sņežana Pauča
Pauls Petroļevičs

Elisa Pētersone
Oskars Preiss
Reinards Raģis
Emīlija Rone
Matīss Sīpols
Dāvis Trifanovs

Publicējam tikai tos mazuļu vārdus, kuru vecāki rakstiski apliecinājuši savu
piekrišanu bērna vārda un uzvārda publicēšanai.

Reģistrētas mirušas 38 personas (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi
Kate Bergmane (1943)
Jānis Fīlips (1952)
Ilze Kārkluvalka (1950)
Askolds Melbiksis (1925)
Agris Paučs (1957)
Raimonds Priede (1930)
Iveta Priede (1957)
Biruta Penka (1932)
Sabile
Arnolds Brucis (1950)
Aleksandrs Savčuks (1957)
Stende
Ādolfs Botva (1930)
Arnis Dambergs (1969)
Sandra Pētersone (1961)
Balgale
Pēteris Fridrihsons (1946)
Biruta Lapa (1941)
Artis Putniņš (1968)
Imants Strazds (1932)
Ģibuļi
Gunārs Aulmanis (1935)
Līga Grintāle (1950)
Ķūļi
Kārlis Širmanis (1933)
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Laidze
Rasma Birzleja (1942)
Ivans Belogubovs (1964)
Malda Dimirtijeva (1956)
Igors Kaļiņins (1960)
Lauciene
Aina Adiņa (1949)
Inna Kukaine (1972)
Alberts Kniploks (1936)
Lībagi
Vija Sūniņa (1944)
Strazde
Gunta Lejiņa (1943)
Vandzene
Ints Rozenšteins (1961)
Dundagas novads
Ira Burlačko (1971)
Rojas novads
Inta Bormane (1932)
Mērsraga novads
Inta Balode (1953)
Allens Bordjugs (1962)
Velta Vija Simsone (1934)
Arnolds Šteinbergs (1930)
Ventspils novads
Ilmārs Sloka (1943)
Viesturs Hihalovskis (1937)
2020. gada aprīlis

Covid-19
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Esi atbildīgs! #paliecmājās

Ierobežojumi Talsu novadā (informācija līdz 30. martam)

Talsu novada pašvaldības
administrācija un pilsētu un
pagastu pārvaldes
Talsu novada administratīvajā
centrā Kareivju ielā 7 Talsos stingri
ierobežota klientu apkalpošana klātienē. Problēmu risināšana iespējama, sūtot informāciju elektroniski pasts@talsi.lv vai zvanot pa tālruni
63232110; 26398234.
Visas Talsu novada pilsētu un
pagastu pārvaldes apmeklētājiem
ir slēgtas. Jautājumu risināšana iespējama, vēršoties pie attiecīgo
pārvalžu vadītājiem telefoniski vai
elektroniski.
Slēgta Talsu novada pašvaldības
centrālā kase un arī kases pilsētu un
pagastu pārvaldēs. Norēķinus iespējams veikt internetbankā.
Atceltas deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem pilsētu un pagastu pārvaldēs.
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē tikai dzimšanas un miršanas faktus, laulību reģistrācija notiks tikai jaunlaulāto un liecinieku
klātbūtnē. Iesniegumus laulību reģistrācijai pieņems tikai elektroniski: parakstītus ar drošu elektronisko parakstu
un
iesūtītus
e-pastā
dzimtsaraksti@talsi.lv.
Talsu novada Pašvaldības policijas iecirkņi Talsos un Sabilē apmeklētājiem ir slēgti. Izbraukumi uz
izsaukumiem tiek nodrošināti, iesniegumus var ievietot pie Pašvaldības policijas iecirkņu ēkām izvietotajās pasta kastītēs vai iesūtīt
elektroniski. Jautājumu risināšana
iespējama, sazinoties ar atbildīgajiem speciālistiem. Pašvaldības policija pastiprināti dodas reidos pa
novada teritoriju.
Talsu novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus izmantot iespēju atvieglot jautājumu risināšanu un iesniegt iesniegumus elektroniski. To
var ērti izdarīt, izmantojot valsts
pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Veidlapas pieejamas Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv.
Dzīvokļu komisijas sēdē 7. aprīlī
nevarēs piedalīties iedzīvotāji, tā būs
slēgta.
Mainīts Nekustamā īpašuma
nodokļa apmaksas termiņš, paredzot, ka visu trīs ceturkšņu nodokļa
samaksa jāveic līdz 16. novembrim.
26. martā Talsu novada domes
deputāti apstiprināja grozījumus Talsu novada pašvaldības nolikumā, lai
no 6. aprīļa komiteju un domes sēdes varētu notikt attālināti.
No 26. marta analīzes, lai pārliecinātos, vai persona ir inficēta ar Covid-19, var nodot arī Talsos, Talsu
sporta hallē K. Mīlenbaha ielā 32a.
2020. gada aprīlis

Izglītība un
interešu izglītība
Līdz 14. aprīlim izglītības iestādēs mācības notiek attālināti.
Valsts centralizētie svešvalodu
eksāmeni pārcelti uz laiku no 12. līdz
15. maijam.
Pirmsskolas izglītības iestādēs vecākiem katru dienu jāiesniedz apliecinājums, ka ne bērns, ne ģimenes locekļi nav bijuši ārvalstīs un nav saskārušies ar personām, kas 14 dienu laikā
bijušas ārvalstīs.
Pārtraukta dažādu pulciņu un kolektīvu, arī mūzikas, mākslas un sporta
skolas programmas apgūšana. Atcelti
mēģinājumi, treniņi, skates.
Talsu novada Bērnu un jauniešu
centrā aizliegta pulcēšanās, un brīvā
laika pavadīšana iestādē nav iespējama. Tas attiecas arī uz citiem jauniešu centriem.
Reģistrēšana rindā uz jebkuru
Talsu novada pirmsskolas izglītības
iestādi iespējama, izmantojot valsts
pārvaldes
pakalpojumu
portālu www.latvija.lv. Veidlapas pieejamas
Talsu novada pašvaldības mājaslapā
www.talsi.lv.
h No 1. marta iedzīvotājiem netiks
aprēķinātas soda un kavējumu naudas par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem izglītojamajiem līdz
mēnesi pēc ārkārtas situācijas valstī
atcelšanai. Aprēķinātās soda un kavējuma naudas, kas aprēķinātas līdz 1.
martam, netiks dzēstas.
h Izglītības un zinātnes ministrija Talsu novada pašvaldībai nodos
bezatlīdzības lietošanā 46 viedtālruņus un planšetes. Izglītības iestādes tās nodos skolēniem, kuriem
nav iespēju piedalīties attālinātajā
mācību procesā, jo trūkst tehniskā
aprīkojuma.

SIA „Talsu namsaimnieks”
h SIA „Talsu namsaimnieks” apmeklētājiem ir slēgts. Uzņēmums aicina klientus jautājumus risināt attālināti, izmantojot iespēju sazināties ar
darbiniekiem e-pastos vai telefoniski.
Darbinieku kontaktinformācija ir pieejama www.talsunamsaimnieks.lv.
h Apturēta ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana un maiņa.
h Atceltas plānotās sapulces.
h Uzņēmums klientiem neaprēķinās maksājumu nokavējuma procentus līdz ārkārtas stāvokļa atcelšanai.
h Iedzīvotājiem, ja ir interese, ir
iespējams pieteikties daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju koplietošanas telpu
sanitārās kopšanas pasākumiem –
dezinfekcijai. Tas tiks darīts, saņemot pieprasījumu no daudzdzīvokļu
mājas pārstāvja (mājas vecākā).

Kultūra un sports
h Aizliegti visi publiskie svētku,
piemiņas, izklaides, kultūras, sporta
un atpūtas pasākumi, tai skaitā arī
naktsklubos un diskotēkās. Aizliegtas arī sapulces, gājieni, piketi un reliģiskās darbības pulcējoties.
h Apmeklētājiem slēgti kultūras
un tautas nami, brīvā laika pavadīšanas centri, sporta halles un zāles.
h  Apmeklētājiem slēgti sporta
laukumi un stadioni, bērnu rotaļu
laukumi pilsētās, skeitparki, sporta
klubi Talsos un Pastendē.
h Apmeklētājiem slēgti Talsu novada tūrisma informācijas centri Talsos, Sabilē un Valdemārpilī. Pakalpojumi nodrošināti attālināti.
h Vienlaikus drīkst pulcēties divi
cilvēki, ievērojot 2 metru distanci. Izņēmums ir ģimenes locekļu pulcēšanās, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā,
un pulcēšanās darba vietās, ja nav
iespējams strādāt attālināti.
h Slēgtas spēļu zāles.
h Talsu novadā pārcelta A. Pelēča literārās prēmijas pasniegšana un
Ž. Sūniņa prēmijas mākslā pasniegšana.
h Talsu novada bibliotēkas nodrošina grāmatu apmaiņu tikai tad, ja to
iespējams izdarīt bez tiešā kontakta.
h Apmeklētājiem slēgts Talsu novada muzejs un kinoteātris „Auseklis”.

SIA „Talsu ūdens”
h SIA „Talsu ūdens” apmeklētājiem
ir slēgts. Uzņēmums aicina klientus iespēju robežās jautājumus risināt attālināti, sazinoties pa tālruni 63222216
vai elektroniski info@talsuudens.lv.
h Slēgta kase. Maksājumus var veikt
internetbankā (maksājuma mērķī norādīt precīzu rēķina numuru) un kasēs veikalā „Maxima”, līdzi ņemot rēķinu drukātā formā (komisijas maksa 0,50 eiro).
h Klientiem, kuri maksājumus veic
uzņēmuma kasē, rēķina maksāšanas
termiņš pagarināts līdz 17. aprīlim.
h Tehnisko dokumentu, atļauju
saskaņošana, avārijas situāciju pieteikšana iespējama, sazinoties pa
tālruni 63222216 vai 28332263.
h Apturēta ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana un maiņa.
h Skaitītāju rādījumus nebūs iespējams ziņot klātienē.

SIA „Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca”
h SIA „Ziemeļkurzemes regionālā
slimnīca” Ventspilī Dzemdību nodaļā pārtraukti pacientu apmeklējumi,
kā arī nav atļauts dzemdībās piedalīties pavadošajām personām (tai
skaitā dzemdētājas partnerim, dū-

Sociālā aizsardzība
h Apmeklētājiem slēgts pansionāts „Lauciene”.
h Slēgts Dienas centrs senioriem.
h Slēgti publiskie veļas mazgāšanas punkti.
h Talsu novada pašvaldība aicina
cilvēkus, kuri šobrīd atrodas karantīnā vai pašizolācijā vai kuriem nav
iespēju sarūpēt sev pārtiku, sazināties ar Sociālo dienestu. Nepieciešamības gadījumā iedzīvotājiem šādās
situācijās tiks piegādāta krīzes pārtikas paka. Zvanīt pa tālruni 29357075
vai rakstīt e-pastā tatjana.kuzmuka@talsi.lv. Ir apzinātas riska ģimenes, lai noskaidrotu par palīdzības
nepieciešamību. Līdz 27. martam
nav saņemts neviens iesniegums, ir
izsniegta viena krīzes pārtikas paka.
h Pabalstu izmaksa, ņemot vērā,
ka slēgtas kases, tiks nodrošināta.
h Sociālā dienesta informācija
par pakalpojumiem ārkārtas situācijā pieejama www.talsi.lv.
h Talsu novada dome izmaksās
pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā
ģimenēm, kurās ir vispārizglītojošās
skolas audzēknis un kuras ir deklarējušās Talsu novadā. Pabalsta apmērs
vienam skolēnam ir 15 eiro mēnesī.

SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrības „PIEJŪRA””
h SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „PIEJŪRA”” birojs
Anša Lerha-Puškaiša ielā 6, Talsos,
nodrošinās klientu apkalpošanu attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski vai ar e-pastu starpniecību, kā
arī nodrošinās līgumu slēgšanu attālināti (ja iespējams), saziņai izmantojot e-pastu.
h Pārtraukta pakalpojumu sniegšana poligonā „Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā.
h Makulatūras vākšanas konkurss
„Palīdzēsim kokiem!” pagarināts līdz
30. aprīlim.
lai, mātei, draudzenei).
h Sūtījumus pacientēm iespējams
nodot, piezvanot pie Dzemdību nodaļas ieejas durvīm. Ierobežojumu
laikā Dzemdību nodaļā atceltas arī
lekcijas topošajiem vecākiem. Vairāk
informācijas slimnīcas mājaslapā vai
zvanot pa tālruni 63624404.
h Atceltas plānveida operācijas
stacionārā un ambulatorās pacientu
pieņemšanas.
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Aktuāli!

Arī Talsos iespējams
nodot analīžu paraugus uz
Covid-19

Ievieš pabalstu
ēdināšanas izdevumu
segšanai
26. martā Talsu novada domes
deputāti, apzinoties ārkārtas stāvokļa iespējamās sekas, atbalstīja
pabalsta ēdināšanas izdevumu
segšanai attālinātā mācību procesa laikā, ieviešanu. To ir iespēja
saņemt, ja ģimenē ir bērni, kuri
mācās no 1. līdz 12. klasei un kuri
ir deklarēti Talsu novadā.
Talsu novada pašvaldība izmaksās
pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā ģimenēm, kurās ir vispārizglītojošās
skolas audzēknis un kuras ir deklarējušās Talsu novadā. Pabalsta apmērs
vienam skolēnam ir 15 eiro mēnesī,
kas tiks izmaksāts, neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju.
Lai minēto pabalsta veidu ģimene
saņemtu, nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu. Tā ir pieejama
elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē
www.talsi.lv, kā arī izdrukāta katrā pilsētas un pagasta pārvaldē, arī Talsu
novada pašvaldības administratīvajā
centrā Kareivju ielā 7.
Aizpildītu iesnieguma veidlapu iespējams ielikt pie pārvaldēm esošajās
pasta kastītēs, to var sūtīt pa pastu, to
var aizpildītu un parakstītu ieskenēt
vai parakstīt ar elektronisko parakstu
un nosūtīt uz e-pastu socialais.die-

nests@talsi.lv. Pabalsts tiks ieskaitīts
norādītajā bankas kontā aprīļa pirmajā dekādē.
Šobrīd ir jau saņemti pirmie pieteikumi pabalsta izmaksai. Pabalsta
summa vienam bērnam ir paredzēta
15 eiro apmērā mēnesī. Tas nozīmē,
ka par periodu no lēmuma stāšanās
spēkā 26. martā līdz 14. aprīlim, kas
nav pilns mēnesis, viens izglītojamais
saņems 9,52 eiro. Ja ārkārtas stāvoklis
tiks pagarināts un mācību process tā
laikā turpināsies attālināti, tad arī šis
pabalsts tiks piešķirts atkārtoti, proporcionāli darba dienu skaitam. Iedzīvotājiem šādā gadījumā nebūs atkārtoti
jāaizpilda
un
jāiesniedz
pieteikšanās veidlapa.
Pēc Talsu novada domes vadības
aicinājuma, pašvaldība strādā pie dokumentu precizēšanas, lai pabalstu
saņemtu arī profesionālās pamata izglītības un profesionālās vidējās izglītības klātienes audzēkņi.
Talsu novada Sociālais dienests aicina ikvienu iedzīvotāju, īpaši sociāli
mazaizsargātākās grupas, krīzes gadījumā vērsties iestādē, lai kopā meklētu problēmu labāko risinājumu!
Inita Fedko

Līdz šim analīzes, lai pārliecinātos, vai persona ir inficēta ar Covid-19, ārpus Rīgas varēja nodot
Valmierā, Jēkabpilī, Daugavpilī,
Liepājā, Kuldīgā un Ventspilī. No
26. marta šāda iespēja ir arī Talsos. Iedzīvotājiem nav pamata uztraukumam, jo analīzes personai
tiek noņemtas, tai neizkāpjot no
automašīnas.
Analīžu nodošanas punkts Talsos
atrodas Talsu sporta hallē K. Mīlenbaha ielā 32a. To ierīkojot, svarīgi bija
nodrošināt ērtu piebraukšanas iespēju automašīnām, dzeramo ūdeni un
elektroenerģijas padevi.
Analīžu ņemšana tiek organizēta
pēc iepriekšēja pieraksta un konkrētajā vietā ierodoties ar automašīnu. Cilvēks no transporta līdzekļa neizkāpj,
medicīnas personāls, tērpies aizsargtērpā un ievērojot drošības pasākumus, paņem analīžu paraugu no personas pa transportlīdzekļa logu. Tālāk
klients dodas prom, bet personāls paraugu ienes atbilstoši iekārtotā telpā
Talsu sporta hallē. Medicīnas personāls ēkā iet pa sporta halles gala ieeju,
tiek izmantota pie durvīm esošā pirmā
telpa. Talsu novada pašvaldība ir norobežojusi tālāku ieeju sporta hallē.
Valsts apmaksātas analīzes uz Covid-19 veic personām, kurām ir simptomi (klepus, paaugstināta ķermeņa
temperatūra, elpas trūkums bez cita

iemesla, kas pilnībā izskaidro klīniskās
izpausmes) un cilvēks pirms simptomu parādīšanās 14 dienu laikā bijis
ārzemēs vai bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 slimnieku (personas, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs
(SPKC) ir atzinis par Covid-19 infekcijas slimnieka kontaktpersonām).
Uz analīžu nodošanas punktiem
drīkst ierasties tikai ar savu automašīnu
un tikai iepriekš piezvanot un pierakstoties. Bez pieraksta, ar kājām, sabiedrisko transportu vai taksometru ierasties
aizliegts! Darba laiks analīžu nodošanas
punktam Talsos ir katru dienu no 10.00
līdz 18.00, arī brīvdienās.
Lai pieteiktos valsts apmaksātu
analīžu veikšanai, pacientiem jāzvana
pa tālruni 8303. Tālruņa darba laiks ir
katru dienu no 9.00 līdz 18.00. Tā darbību nodrošina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Tālruņa
operatori reģistrēs pacientus un nodos informāciju SIA „Centrālajai laboratorijai”, kas sazināsies ar pacientiem
un informēs par analīžu veikšanas vietu un laiku. Otra iespēja pieteikties
valsts apmaksātu analīžu veikšanai ir,
zvanot uz E. Gulbja laboratoriju pa tālruni 67801112, kas zvanus pieņem
katru dienu no 8.00 līdz 20.00 un nodrošina analīžu nodošanu Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā.
Inita Fedko

Turpina gatavoties FIA Eiropas rallija čempionātam
Šā gada 30. maijā Talsu novadā
paredzēts uzņemt daļu no FIA Eiropas rallija čempionāta posma
„Rally Liepāja”. Lai gan darbs pie
starptautisko sacensību sagatavošanas ne uz mirkli nav apstājies, neparedzamā Covid-19 vīrusa
izplatība likusi pielāgoties arī rallija rīkotājiem, apsverot iespēju
tā norisi pārcelt uz vēlāku laiku.
„Mūsu rokās gulstas liela atbildība
– plānot uzņemt Eiropas rallija čempionāta posmu laikā, kad visa pasaule
ir uz brīdi apstājusies, ” iesāk rallija rīkotājs Raimonds Strokšs. „Tāpēc jo
sarežģītāka ir neziņa, cik gara būs vī15

rusa epidēmija un cik ātri situācija atkal normalizēsies. Bet, neskatoties uz
to, mums ir jābūt gataviem, lai paredzētajā laikā, tas ir 29.-31. maijā, sacensības varētu notikt visaugstākajā
līmenī. Tanī pašā laikā, arī mēs esam
mainījuši savus paradumus, strādājam attālināti, izmantojam iespējas saskaņojumus veikt elektroniski, bet Talsu novada iedzīvotājiem informāciju
par rallija norises laikā gaidāmajām
satiksmes izmaiņām nogādāsim līdz
pastkastītēm, tādējādi iespēju robežās samazinot tiešo kontaktu citam ar
citu. Bet darbs pie rallija sarīkošanas
nav apstājies ne mirkli!”

Izmaiņas notikušas arī FIA Eiropas
rallija čempionāta kalendārā – šobrīd
uz gada beigām pārcelti sezonas pirmie posmi, kas bija plānoti Portugālē
(26.-28.martā) un Spānijā (7.-9. maijā).
„Arī mēs rūpīgi sekojam līdzi notikumu attīstības gaitai – ja visiem dalībniekiem, komandām, darbiniekiem un
skatītājiem drošas sacensības sarīkot
nebūs iespējams, apsveram iespēju
to norisi pārcelt uz vēlāku laiku šogad.
Ja šāda situācija pienāks, ļoti ceru, ka
visas iesaistītās puses būs saprotošas
un pretimnākošas, saskaņojot izmaiņas,” saka R. Strokšs.
„Sakritības pēc šī būs dalībnieku

ziņā viena no visspēcīgākajām sezonām, kuras sākums nu atlikts jau divas
reizes – dalību čempionātā apstiprinājušas vairākas ekipāžas, kā spožāko
minot FIA pasaules rallija čempionāta
(WRC) dalībnieku Kreigu Brīnu – īru pilotu, kurš reiz jau uzvarējis „Rally Liepāja”. Tāpat startam gatavojas arī pašmāju talantīgie piloti Mārtiņš Sesks un
Reinis Nitišs. Viss, kas atliek – sagaidīt
vīrusa epidēmijas noslēgšanos un sarīkot aizraujošu ralliju Talsu novadā,”
noslēdz Raimonds Strokšs.
Jānis Unbedahts,
SIA „RA EVENTS" mediju sekretārs
2020. gada aprīlis
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Apstiprināti atbalsta mehānismi uzņēmumiem
Lai mazinātu vīrusa „Covid-19”
izplatību ierobežojošo pasākumu
negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un nodrošinātu atbalstu darba devējiem un viņu
darbiniekiem dīkstāves periodā,
Ministru kabinets apstiprināja
kritērijus un atbalsta saņemšanas kārtību, kādā jebkuras nozares Covid-19 krīzes skarts uzņēmums var kvalificēties dīkstāves
pabalstam un nodokļu brīvdienām līdz trim gadiem. Savukārt
Attīstības finanšu institūcija „ALTUM” piedāvā garantiju banku
kredītu brīvdienā un atbalstu apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem.
Dīkstāves pabalsts un nodokļu
brīvdienas
Ministru kabineta 26. marta sēdē apstiprināti kritēriji un atbalsta saņemšanas kārtība, kādā jebkuras nozares Covid-19 krīzes skarts uzņēmums var
kvalificēties dīkstāves pabalstam un nodokļu brīvdienām līdz trim gadiem.
Dīkstāves pabalstam un nokavēto
nodokļu maksājumu samaksas sadalei
termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim
gadiem var pieteikties krīzes skartie uz2020. gada aprīlis

ņēmumi, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo
mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir
samazinājušies vismaz par 30% vai kuru
ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir
samazinājušies par 20%, ja tie atbilst
vismaz vienam no kritērijiem, ar kuriem
var iepazīties Ekonomikas ministrijas
mājaslapā: www.em.gov.lv.
Dīkstāves pabalstu izmaksā, ja darba
devējs nenodarbina darbinieku dīkstāves periodā sakarā ar Covid-19 izplatību. Dīkstāves periods ir terminēts laikposms no 2020. gada 14. marta līdz 14.
maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru
kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju. Dīkstāves pabalsts tiks izmaksāts
75% apmērā no mēneša vidējās bruto
darba samaksas par pēdējo sešu mēnešu periodu pirms ārkārtas situācijas vai atbilstoši par darbinieka faktiski
deklarētajiem datiem pēdējos sešos
mēnešos, bet ne vairāk kā 700 eiro
apmērā par kalendāra mēnesi. Ar dīkstāves pabalstu paredzēts kompensēt
neizmaksātās darba algas, sākot ar
14. martu. Dīkstāves pabalsts netiks
aplikts ar iedzīvotāju ienākuma no-

dokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam,
krīzes skarto nozaru darba devējam jāiesniedz pieteikums Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS). VID jāvēršas darba
devējam, nevis pašam darbiniekam.
Darba devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu,
VID publicēs savā tīmekļa vietnē.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā
uzņēmēji var zvanīt uz īpaši šim nolūkam izveidoto Valsts ieņēmumu dienesta atbalsta tālruni Covid-19 krīzes
skartajiem uzņēmumiem 67120020
(tālrunis darbosies darba dienās no
pirmdienas līdz ceturtdienai no 8.15
līdz 17.00, bet piektdienās no 8.15 līdz
15.45), kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID EDS sadaļā „Sarakste ar VID”.
„ALTUM” atbalsta instrumenti
Uzņēmēji no 25. marta var pieteikties
„ALTUM” atbalsta programmām. Atbalsta instrumenti paredz iespēju pieteikties garantijām banku kredītu brīvdienām, kas ļaus bankām atlikt
pamatmaksājumu summas uz laiku līdz

diviem gadiem, un apgrozāmo līdzekļu
aizdevumiem ar atvieglotiem nosacījumiem, kas paredzēti uzņēmējiem, kuriem būtiski samazinājies darbības apjoms. Garantijas banku kredītu
brīvdienām un krīzes apgrozāmie līdzekļi paredzēti tikai vīrusa Covid-19
krīzes skartajiem uzņēmumiem.
Kredītu garantijām paredzēts finansējums 50 miljonu eiro apmērā, kas
ļaus bankām restrukturizēt aizdevumus
par kopējo summu, kas pārsniedz 700
miljonus eiro. Tikmēr apgrozāmo līdzekļu programma aizdevumos uzņēmumiem, kuriem šā brīža krīzes apstākļos mazinājušies ikdienas darbības
nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi,
piešķirs kopumā 200 miljonus eiro.
„ALTUM” zvanu centrs darbosies
katru darba dienu no 9.00 līdz 18.00.
Tā tālrunis ir 26655309, bet e-pasts
papildus jautājumiem: info@altum.lv.
Zvanu centrs konsultē tikai par „ALTUM” piedāvātajām atbalsta programmām. Par citiem atbalsta veidiem saistībā ar Covid-19 iespējams sazināties
pa vienoto diennakts tālruni 8345.
Apkopoja Inita Fedko.
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