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Nr.3

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdes vadītāja: Sandra Pētersone, Talsu novada domes priekšsēdētāja
Protokolētāja: Aija Lorence, Talsu novada pašvaldības Kancelejas vadītāja
Sēde notiek attālinātā veidā kā videokonference.
Sēdē piedalās (ar balstiesībām):
Eva Kārkliņa, Rojas novada domes priekšsēdētāja
Roberts Šiliņš, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs
Sandra Pētersone, Talsu novada domes priekšsēdētāja
Sēdē piedalās citi:
Ieva Krēķe, Talsu novada pašvaldības izpilddirektore
Janita Vanda Valtere, Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore
Evita Veide, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece
Ilze Lagzdiņa, Talsu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Jolanta Skujeniece, Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļas vadītāja
Agris Purkalns, Talsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
Jānis Kārklevalks, Talsu novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas
datortīkla administrators
Aija Lorence, Talsu novada pašvaldības Kancelejas vadītāja

S.Pētersone iepazīstina ar sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu [Dundagas novada pašvaldības
iesniegums].
2. Par jaunveidojamā Talsu novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu
komisiju locekļu atalgojuma apmēru un ēdināšanas izdevumu kompensāciju.

3. Par
aizņēmuma
ņemšanu
projekta
Nr.4.2.2.0/20/I/022
“Skolas
energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve 1.kārta” īstenošanai.
4. Par Mērsraga novada pašvaldības budžeta un finanšu vadības aizņēmuma
ņemšanu Valsts kasē.
5. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu [Dundagas novada pašvaldības
iesniegums].
6. Pašvaldības ēkas Ventspils ielā 14, Sabilē, pārbūve kultūras pakalpojuma
nodrošināšanai.
7. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta "Tilta pār Stendes upi Skolas
ielā, Pastendē, pārbūve” īstenošanai.
Iebildumu vai citu priekšlikumu saistībā ar darba kārtību nav.
Komisija vienojas par darba kārtību.

1.
Par nekustamā īpašuma iznomāšanu
S.Pētersone, J.V.Valtere
S.Pētersone informē, ka saņemts Dundagas novada pašvaldības iesniegums.
J.V.Valtere ziņo – Dundagas novada pašvaldība lūdz saskaņot Dundagas
novada domes 28.01.2021. lēmumu Nr.1 “Par sakņu dārza “Jūrkalni” Nr.52 nomas
tiesībām”, ar kuru iznomāta zemes vienība – Lauks. zemes pie Jūrkrastiem, daļa
Nr.52, Kolkas pag., kadastra apzīmējums – 88620070238 daļa, platība – 0,0261 ha,
izmantošanas mērķis – sakņu dārzs, nomas termiņš – 6 gadi, nomas maksa – 7,00
EUR/gadā.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
S.Pētersone aicina saskaņot Dundagas novada pašvaldības lūgumu.
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.8 – saskaņot
Dundagas novada domes 28.01.2021. lēmumu Nr.1 “Par sakņu dārza “Jūrkalni” Nr.52
nomas tiesībām” [1.pielikumā].

2.
Par jaunveidojamā Talsu novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu
iecirkņu komisiju locekļu atalgojuma apmēru un ēdināšanas izdevumu
kompensāciju
S.Pētersone, I.Lagzdiņa, A.Purkalns, R.Šiliņš
S.Pētersone informē, ka saņemts Talsu novada vēlēšanu komisijas iesniegums.

I.Lagzdiņa ziņo – Talsu novada vēlēšanu komisija lūdz apstiprināt Talsu
novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atalgojuma likmes
un ēdināšanas izdevumus:
1. Noteikt Talsu novada vēlēšanu komisijas locekļiem šādu stundas samaksas
likmi par darbu Talsu novada domes vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā,
kuras notiks 2021. gada 5. jūnijā:
1.1.komisijas priekšsēdētājam
- 6,60 euro/h,
1.2.komisijas sekretāram

- 6,10 euro/h,

1.3.komisijas loceklim

- 5,20 euro/h,

1.4. autovadītājam

- 3,50 euro/h.

2. Noteikt Talsu novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem šādu stundas
samaksas likmi par darbu Talsu novada domes vēlēšanu sagatavošanā un
sarīkošanā š.g. 5. jūnijā:
2.1.komisijas priekšsēdētājam
- 5,80 euro/h,
2.2.komisijas sekretāram

- 5,10 euro/h,

2.3.komisijas loceklim

- 4,10 euro/h,

2.4.papildu darbiniekam, kurš pilda komisijas locekļa funkcijas4,10 euro/h
3. Darba samaksu veikt 2021. gada marta, aprīļa, maija un jūnija mēnešos par
faktiski nostrādātajām kopējām stundām.
4. Atļaut Talsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam slēgt līgumus ar citu
amatu veicējiem par līgumcenu Talsu novada domes vēlēšanu sagatavošanai
un sarīkošanai.
5. Kompensēt komisiju locekļiem (arī papildu darbiniekiem) ēdināšanas
izdevumus balsošanas un balsu skaitīšanas dienā 2021.gada 5.jūnijā 10,00
euro apmērā vienam cilvēkam, ja nostrādātas vismaz 8 stundas.
S.Pētersone jautā, vai atalgojums ir saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
I.Lagzdiņa to apstiprina.
A.Purkalns papildina, ka viņa iesnieguma 2.punktā ir tehniska kļūda –
03.06.2021. vietā jābūt 05.06.2021.
R.Šiliņš precizē, vai jāveic budžeta grozījumi.
A.Purkalns informē, ka Inta Vāne ir sazinājusies ar blakus novadiem, tiks
sagatavoti sadarbības līgumi, lai var ieskaitīt Talsu novada vēlēšanu komisijas kontā
finansējumu.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
S.Pētersone aicina saskaņot Talsu novada vēlēšanu komisijas lūgumu.
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.9 – saskaņot Talsu
novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atalgojuma likmes
un ēdināšanas izdevumus, ņemot vērā Talsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
iesniegumā minēto.

3.
Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.4.2.2.0/20/I/022 “Skolas
energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve 1.kārta” īstenošanai
S.Pētersone, I.Lagzdiņa
S.Pētersone informē, ka saņemts Talsu novada pašvaldības iesniegums.
I.Lagzdiņa ziņo – Talsu novada pašvaldība lūdz saskaņot Talsu novada domes
25.02.2021. lēmumu Nr.60 “Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.4.2.2.0/20/I/022
“Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve 1.kārta” īstenošanai”, ar kuru
plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē 228 003,91 EUR apmērā, projekta
Nr.4.2.2.0/20/I/022 “Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve 1.kārta”
īstenošanai K.Mīlenbaha ielā 28, Talsos. Plānots ņemt aizņēmumu uz 10 gadiem,
aizņēmumu izņemt vidējā termiņā ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 2 gadiem,
gada aizdevuma procentu likme tiks noteikta pēc vienošanās ar Valsts kasi.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
S.Pētersone aicina saskaņot Talsu novada pašvaldības lūgumu.
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.10 – saskaņot Talsu
novada novada domes 25.02.2021. lēmumu Nr.60 “Par aizņēmuma ņemšanu projekta
Nr.4.2.2.0/20/I/022 “Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve 1.kārta”
īstenošanai” [2.pielikums].
4.
Par Mērsraga novada pašvaldības budžeta un finanšu vadības
aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē
S.Pētersone, R.Šiliņš, I.Lagzdiņa, E.Veide
S.Pētersone informē, ka saņemts Mērsraga novada pašvaldības iesniegums.
R.Šiliņš ziņo – Mērsraga novada pašvaldība lūdz saskaņot Mērsraga novada
domes 23.02.2021. lēmumu Nr.26 “Par budžeta un finanšu vadības aizņēmuma
ņemšanu Valsts kasē”. Ņemot vērā, ka 2021.gadā valsts garantētie, plānotie ieņēmumi
no iedzīvotāju ienākumu nodokļa sadales un pašvaldību izlīdzināšanas fonda,
salīdzinot ar pagājušo gadu, ir samazinājušies par 7,6%, bet visā valstī ir palielināti
sociālo pabalstu izmaksu apmēri, kā arī minimālā darba alga, nepieciešams Valsts
kasē lūgt piešķirt aizņēmumu pašvaldības uzturēšanas izdevumu segšanai.
I.Lagzdiņa jautā, cik daudz.
R.Šiliņš paskaidro, ka 53 372 EUR apmērā, atmaksas termiņš – 3 gadi.
E.Veide precizē, vai finansējums nosedz 6 mēnešus.
R.Šiliņš atbild, ka visu gadu.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.

S.Pētersone aicina saskaņot Mērsraga novada pašvaldības lūgumu.
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.11 – saskaņot
Mērsraga novada domes 23.02.2021. lēmumu Nr.26 “Par budžeta un finanšu vadības
aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē” [3.pielikums].
5.
Par nekustamā īpašuma iznomāšanu
S.Pētersone, J.V.Valtere
S.Pētersone informē, ka saņemts Dundagas novada pašvaldības iesniegums.
J.V.Valtere ziņo – Dundagas novada pašvaldība lūdz saskaņot trīs Dundagas
novada domes 18.02.2021. lēmumus.
Pirmkārt, saskaņot Dundagas novada domes 18.02.2021. lēmumu Nr.22 “Par
sakņu dārza “Dzelmes” Nr.7 nomas tiesībām”, ar kuru iznomāta zemes vienība –
Lauks. zemes pie Dzelmēm, daļa Nr.7, Kolkas pag., kadastra apzīmējums –
88620070203 daļa, platība – 0,018 ha, izmantošanas mērķis – sakņu dārzs, nomas
termiņš – 6 gadi, nomas maksa – 5,00 EUR/gadā.
Otrkārt, saskaņot Dundagas novada domes 18.02.2021. lēmumu Nr.21 “Par
sakņu dārza “Saulrieti” Nr.91 nomas tiesībām”, ar kuru iznomāta zemes vienība –
Lauks. zemes pie Saulrietiem, daļa Nr.91, Kolkas pag., kadastra apzīmējums –
88620070241 daļa, platība – 0,009 ha, izmantošanas mērķis – sakņu dārzs, nomas
termiņš – 6 gadi, nomas maksa – 5,00 EUR/gadā.
Treškārt, saskaņot Dundagas novada domes 18.02.2021. lēmumu Nr.19 “Par
sakņu dārza “Ievlejas 82” nomas tiesībām”, ar kuru iznomāta zemes vienība –
“Ievlejas 82”, Dundagas pag., kadastra apzīmējums – 88500200374, platība – 0,06 ha,
izmantošanas mērķis – sakņu dārzs, nomas termiņš – 6 gadi, nomas maksa – 10,00
EUR/gadā.
S.Pētersone jautā, kāpēc ir atšķirīgas cenas.
J.V.Valtere paskaidro, ka cenas ietekmē platības lielums.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
S.Pētersone aicina saskaņot Dundagas novada pašvaldības lūgumu.
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.12 – saskaņot
Dundagas novada domes 18.02.2021. lēmumu Nr.22 “Par sakņu dārza “Dzelmes”
Nr.7 nomas tiesībām” [4.pielikums], Dundagas novada domes 18.02.2021. lēmumu
Nr.21 “Par sakņu dārza “Saulrieti” Nr.91 nomas tiesībām” [5.pielikums], Dundagas
novada domes 18.02.2021. lēmumu Nr.19 “Par sakņu dārza “Ievlejas 82” nomas
tiesībām” [6.pielikums].

6.
Pašvaldības ēkas Ventspils ielā 14, Sabilē, pārbūve kultūras pakalpojuma
nodrošināšanai
S.Pētersone, J.Skujeniece
S.Pētersone informē, ka saņemts Talsu novada pašvaldības iesniegums.
J.Skujeniece ziņo – Talsu novada pašvaldība lūdz saskaņot projekta
pieteikumu “Pašvaldības ēkas Ventspils ielā 14, Sabilē, pārbūve kultūras pakalpojuma
nodrošināšanai”. Projekts ir saskaņā ar Talsu novada Attīstības programmu. Jau
2018.gadā bijuši sastādīti akti par ēkas drošību. Ir saskaņots ēkas būvprojekts.
Plānotais aizņēmums - 951 080,00 EUR, ko plānots sadalīt uz 2 gadiem. Pašvaldības
līdzfinansējums būtu 15%, tas ir, 167 838,00 EUR. Plānots pārbūvi veikt gada laikā.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
S.Pētersone aicina saskaņot Talsu novada pašvaldības lūgumu.
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.13 – saskaņot Talsu
novada pašvaldības projekta pieteikumu “Pašvaldības ēkas Ventspils ielā 14, Sabilē,
pārbūve kultūras pakalpojuma nodrošināšanai”.
7.
Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta "Tilta pār Stendes upi
Skolas ielā, Pastendē, pārbūve” īstenošanai
S.Pētersone, J.Skujeniece, J.V.Valtere, R.Šiliņš, I.Lagzdiņa
S.Pētersone informē, ka saņemts Talsu novada pašvaldības iesniegums.
J.Skujeniece ziņo – Talsu novada pašvaldība lūdz saskaņot aizņēmuma
ņemšanu investīciju projekta “Tilta pār Stendes upi Skolas ielā, Pastendē, pārbūve”
īstenošanai. Projekts ir saskaņā ar Talsu novada Attīstības programmu. Tilts ir sliktā
tehniskā stāvoklī. Plānotais aizņēmums – 493 000 EUR, ko plānots sadalīt uz 2
gadiem. Pašvaldības līdzfinansējums būtu 15%, tas ir, 87 tūkstoši.
S.Pētersone papildina, ka pie tilta ir kanalizācijas cauruļvadi, kas apgrūtina
darbus.
J.V.Valtere jautā, vai pēc tam rīkos būvniecības iepirkumu.
S.Pētersone to apstiprina.
R.Šiliņš jautā, vai nav bažas, ka nepaspēs šogad apgūt naudu, jo kvalificētu
tiltu būvnieku ir maz.
S.Pētersone norāda, ka riski ir vienmēr. Nosacījums – darbi ir jāuzsāk šogad.
I.Lagzdiņa papildina, ka dokumentu aizņēmuma iesniegs tikai tad, kad būs
noslēdzies iepirkums.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.

S.Pētersone aicina saskaņot Talsu novada pašvaldības lūgumu.
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.14 – saskaņot Talsu
novada pašvaldības aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Tilta pār Stendes upi
Skolas ielā, Pastendē, pārbūve” īstenošanai.

Sēde slēgta plkst. 14.32
Sēdes vadītāja
Parakstīts 03.03.2021.

(paraksts*)

S.Pētersone

Protokolētāja
Parakstīts 03.03.2021.

(paraksts*)

A.Lorence

