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Nr.8

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdes vadītājs: Andis Astrātovs, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
tautsaimniecības un attīstības jautājumos
Protokolētāja: Aija Lorence, Talsu novada pašvaldības Kancelejas vadītāja
Sēde notiek attālinātā veidā kā videokonference.
Sēdē piedalās (ar balsstiesībām):
Andis Astrātovs, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un
attīstības jautājumos
Eva Kārkliņa, Rojas novada domes priekšsēdētāja
Roberts Šiliņš, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs
Sēdē piedalās citi:
Ieva Krēķe, Talsu novada pašvaldības izpilddirektore
Janita Vanda Valtere, Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore
Evita Veide, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece finanšu un
administratīvajos jautājumos
Ilze Lagzdiņa, Talsu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Jolanta Skujeniece, Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības
nodaļas vadītāja
Bruno Dāvids Strauts, Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļas Projektu vadības daļas projektu vadītājs
Gatis Andersons, Talsu novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas
informācijas sistēmu administrators
Aija Lorence, Talsu novada pašvaldības Kancelejas vadītāja

A.Astrātovs iepazīstina ar izsludināto sēdes darba kārtību.
Izsludinātā darba kārtība:
1. Par sakņu dārza “Zeme pie Kāviem” Nr.74 nomas tiesībām.
2. Talsu pamatskolas pārbūve, iesniegums saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada
20. aprīļa noteikumiem Nr.258.

3. Ķēniņkalna un pieminekļa "Koklētājs" apkārtnes labiekārtošana Talsu pilsētā,
iesniegums saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumiem
Nr.242.
Iebildumu vai citu priekšlikumu saistībā ar darba kārtību nav.
Komisija vienojas par darba kārtību.

1.
Par sakņu dārza “Zeme pie Kāviem” Nr.74 nomas tiesībām
A.Astrātovs, J.V.Valtere
A.Astrātovs informē, ka ir saņemts Dundagas novada pašvaldības iesniegums.
J.V.Valtere ziņo, ka Dundagas novada pašvaldība lūdz saskaņot Dundagas
novada domes 30.04.2021. lēmumu Nr.116, ar kuru tiek nodota nomai nekustamā
īpašuma “Lauksaimniecības zeme pie Kāviem”, kadastra Nr.8862 0070 225, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.8862 0070 225, zemes daļa Nr.74, Kolkas pagastā.
Zemes nomas tiesības uz 6 gadiem tiek piešķirtas fiziskai personai. Platība – 0,023 ha,
nomas maksa – 5,00 EUR/gadā.
A.Astrātovs jautā, kā tiek aprēķināta nomas maksa.
J.V.Valtere paskaidro, ka ir apstiprināti noteikumi, pēc kuriem tiek aprēķināta
nomas maksa. Maksa atšķiras, gan pēc iznomājamās platības, gan pēc nomnieka –
fiziska vai juridiska persona, gan pēc zemes izmantošanas mērķa.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
A.Astrātovs aicina saskaņot Dundagas novada domes 30.04.2021. lēmumu
Nr.116 “Par sakņu dārza “Zeme pie Kāviem” Nr.74 nomas tiesībām”.
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.9 – saskaņot
Dundagas novada domes 30.04.2021. lēmumu Nr.116 “Par sakņu dārza “Zeme pie
Kāviem” Nr.74 nomas tiesībām” (pielikumā).

2.
Talsu pamatskolas pārbūve, iesniegums saskaņā ar Ministru kabineta
2021.gada 20. aprīļa noteikumiem Nr.258
A.Astrātovs, J.Skujeniece
A.Astrātovs informē, ka Talsu novada pašvaldība lūdz izskatīt jautājumu par
projekta idejas pieteikumu.
J.Skujeniece ziņo – Talsu novada pašvaldība lūdz saskaņot projekta idejas
pieteikumu, kas saistīts ar Talsu pamatskolas pārbūvi, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2021.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.258. Mērķis – uzlabot mācību vidi visās
skolas telpās, lai nodrošinātu ekoloģisku un tīru vidi bērniem mācību procesa

nodrošināšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošināt skolu ar sporta zāli un
jaunām mācību telpām individuālo instrumentu spēles apguvei atbilstoši skolas
profesionālās ievirzes mācību novirzienam – mūzika. Ir jau izstrādāts būvprojekts.
Skola atbilst minētajiem noteikumiem. Līdz šim Talsu pamatskolā skolēnu skaita
pieauguma tendence ir pozitīva.
Kopējas izmaksas skolas pārbūvei ir 2 401 480,00 EUR. Summa, ko plāno
aizņemties, ir 2 161 332,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 240 148,00 EUR.
Šogad plānots apgūt 20 % finansējuma, bet 2022.gadā – 80 %. Pašvaldības
līdzfinansējuma daļa šim gadam ir 48 030,00 EUR, bet 2022.gadam – 192 118,00 EUR.
A.Astrātovs papildina, ka, veidojot šī gada budžetu, pašvaldības daļa jau ir tajā
ieplānota.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
A.Astrātovs aicina saskaņot Talsu pamatskolas pārbūves projekta idejas
pieteikumu (iesniegums saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 20. aprīļa
noteikumiem Nr.258).
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.10 – saskaņot Talsu
pamatskolas pārbūves projekta idejas pieteikumu (iesniegums saskaņā ar Ministru
kabineta 2021.gada 20. aprīļa noteikumiem Nr.258).

3.
Ķēniņkalna un pieminekļa "Koklētājs" apkārtnes labiekārtošana Talsu
pilsētā, iesniegums saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa
noteikumiem Nr.242
A.Astrātovs, J.Skujeniece, E.Kārkliņa, J.V.Valtere, R.Šiliņš
A.Astrātovs ziņo, ka Talsu novada pašvaldība lūdz izskatīt vēl vienu jautājumu
par projekta idejas pieteikumu.
J.Skujeniece ziņo – Talsu novada pašvaldība lūdz saskaņot projekta idejas
pieteikumu, kas saistīts ar Ķēniņkalna un pieminekļa "Koklētājs" apkārtnes
labiekārtošana Talsu pilsētā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa
noteikumiem Nr.242. Mērķis – īstenojot investīciju projektu, nodrošināt kvalitatīvu
atpūtas, tūrisma un rekreācijas infrastruktūras pakalpojumu pieejamību Talsu novada
iedzīvotājiem. Ir izstrādāts būvprojekts.
Investīciju projekta kopējais finansējums ir 1 300 000,00 EUR. Šogad no
aizņēmuma ir plānots izmantot 552 500,00 EUR jeb 50 %, kas ir minēto Ministru
kabineta noteikumu prasība, un 2022. gadā otrus 50 %. Pašvaldības budžeta
līdzfinansējuma kopējais apmērs ir 195 000,00 EUR. Šajā gadā plānots izmantot
97 500,00 EUR, tas ir, 50 %.
E.Kārkliņa un J.V.Valtere jautā par iespēju redzēt projekta vizualizāciju.
J.Skujeniece paskaidro, ka pašlaik vizualizācijas nav. Ja finansējums tiks
piešķirts, tad domei tiks gatavota prezentācija. Tiks ievēroti gan vēsturiskie risinājumi,
gan iekļauti nepieciešamie infrastruktūras un drošības risinājumi.
R.Šiliņš jautā, vai ir projekts.

J.Skujeniece paskaidro, ka ir projekts, ir tā plāni, kuros redzams, kā viss
veidosies, bet nav vizualizācijas.
Iebildumu vai citu priekšlikumu nav.
A.Astrātovs aicina saskaņot projekta idejas pieteikumu par Ķēniņkalna un
pieminekļa "Koklētājs" apkārtnes labiekārtošanu Talsu pilsētā (iesniegums saskaņā ar
Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.242).
KOMISIJA NOLEMJ pieņemt protokola lēmumu Nr.11 – saskaņot Talsu
projekta idejas pieteikumu par Ķēniņkalna un pieminekļa "Koklētājs" apkārtnes
labiekārtošanu Talsu pilsētā (iesniegums saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada
13.aprīļa noteikumiem Nr.242).
Sēde slēgta plkst.10.08

Sēdes vadītājs
Parakstīts 13.05.2021.

A.Astrātovs

Protokolētāja
Parakstīts 13.05.2021.

A.Lorence

