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IEVADS

Talsu novads kā jauna administratīvā teritorija izveidota 2021. gada 1. jūlijā, apvienojot Dundagas
novadu, Mērsraga novadu, Rojas novadu un Talsu novadu un pārdēvējot to par Talsu novadu.
Talsu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē (Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
un Attīstības programmas), nodrošināta aktīva sabiedrības iesaiste, informējot sabiedrību par
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes posmiem un iespējām tajos iesaistīties,
sniedzot informāciju par aktivitātēm pašvaldības plašsaziņas līdzekļos.
Pārskatā par sabiedrības līdzdalības pasākumiem1 apkopota informācija un dokumentācija saistībā
ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi (lēmumi, darba uzdevumi, publikācijas,
publiskās apspriešanas sanāksmju protokoli u.c.).

1

Dokuments tiks papildināts pēc publiskās apspriešanas noslēguma ar informāciju par papildu īstenotajām
sabiedrības līdzdalības aktivitātēm
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I. ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
IZSTRĀDES UZSĀKŠANA

1. LĒMUMI UN DARBA UZDEVUMS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDEI
1)

Talsu novada domes 24.09.2020. sēdes lēmums Nr.429 “Par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021. - 2030. gadam izstrādi” (protokols Nr.25, 16.punkts).

2)

Darba uzdevums Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2030. gadam izstrādei (Pielikums Talsu
novada domes 24.09.2020. sēdes lēmumam Nr.429 (protokols Nr.25, 16.punkts)).

3)

Mērsraga novada pašvaldības domes 20.10.2020. sēdes lēmums Nr.117 “Par Talsu novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2021. - 2030. gadam” (protokols Nr.13, 13.punkts).

4)

Rojas novada domes 20.10.2020. sēdes lēmums Nr.136 “Par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021. - 2027. gadam, Talsu novada Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam un Talsu novada pašvaldības
administratīvās struktūras projekta izstrādi” (protokols Nr.13, 3.punkts).

5)

Dundagas novada domes 22.10.2020. sēdes lēmums Nr.235 “Par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021. - 2027. gadam, Talsu novada Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam un Talsu novada pašvaldības
administratīvās struktūras projekta izstrādi” (protokols Nr.14, 18.punkts)).
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NORAKSTS

ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 13, 3. punkts)
Rojā

20.10.2020.

Nr. 136

Par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2027.gadam, Talsu novada
Attīstības programmas 2021.-2027.gadam un Talsu novada pašvaldības administratīvās
struktūras projekta izstrādi
Rojas novada pašvaldība 30.09.2020 ir saņēmusi Talsu novada pašvaldības vēstuli
Nr.12-25e/4030 (reģistrēts pašvaldībā Nr. RND/2020/3-2/534/SE, kur Talsu novada pašvaldība
informē, ka atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021.gada
1.jūliju Talsu novadā, bez jau esošajām teritoriālajām vienībām, ietilps arī Dundagas pagasts,
Kolkas pagasts, Rojas pagasts un Mērsraga pagasts. Vēstulē tiek sniegta informācija, ka līdz
jaunā novada izveidei jāizskata jautājumi, kas saistīti ar jaunveidojamā novada pašvaldības
darbības organizāciju, ir nepieciešams izstrādāt kopīgu jaunveidojamā novada administratīvās
struktūras projektu, savukārt, lai jaunā novada teritorijai pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām
būtu izstrādāti kopīgi un teritorijai vienoti teritorijas attīstības plānošanas dokumenti –
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Attīstības programma, jau savlaicīgi būtu uzsākama to
izstrāde.
Talsu novada pašvaldība vēstulē informē, ka Talsu novada dome 2020.gada
24.septembra sēdē ir pieņēmusi:
1. Lēmumu Nr.428 “Par Talsu novada Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam
izstrādi” (turpmāk – lēmums Nr.428), ar kuru ir nolemts uzsākt Talsu novada Attīstības
programmas 2021. - 2027. gadam izstrādi.
2. Lēmumu Nr.429 “Par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2030.
gadam izstrādi” (turpmāk – lēmums Nr.429), ar kuru ir nolemts uzsākt Talsu novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2030. gadam izstrādi.
3. Lēmumu Nr.430 “Par Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādi”, ar kuru ir nolemts uzsākt Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādi.
Vēstulē tiek lūgts tuvākajā Rojas novada domes sēdē pieņemt lēmumus par:
1. Dalību Talsu novada Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam izstrādē, noslēdzot
sadarbības līgumu.
2. Dalību Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2030. gadam izstrādē,
noslēdzot sadarbības līgumu.
3. Dalību Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādē.
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Saskaņā ar lēmumu Nr.428 un lēmumu Nr.429, Talsu novada pašvaldības Juridiskajai
nodaļai ir uzdots viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas sagatavot sadarbības līguma
projektu starp Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada domēm Talsu novada teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, sadarbības līguma projekts tiks nosūtīts uzreiz pēc
tā sagatavošanas. Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde notiks
atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada
pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” 8.punktam, kas nosaka, ka to izstrādā
sadarbībā ar pārējām apvienojamajām pašvaldībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3), 5) un 27) punktiem
un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 9.punktam,
Rojas novada dome nolemj:
1. Piedalīties Talsu novada Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam izstrādē.
2. Piedalīties Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2030. gadam
izstrādē.
3. Piedalīties Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādē.
4. Pilnvarot Rojas novada domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu vienoties par sadarbības
līguma starp Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada domēm Talsu novada teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu izstrādei nosacījumiem un to noslēgt.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

E.Kārkliņa
G.Dambiņa

NORAKSTS PAREIZS
Domes sekretāre
Rojā, 28.10.2020.

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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2. LĒMUMI UN DARBA UZDEVUMS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDEI
1)

Talsu novada domes 24.09.2020. sēdes lēmums Nr.429 “Par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021. - 2030. gadam izstrādi” (protokols Nr.25, 16.punkts).

2)

Darba uzdevums Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2030. gadam izstrādei (Pielikums Talsu
novada domes 24.09.2020. sēdes lēmumam Nr.429 (protokols Nr.25, 16.punkts)).

3)

Mērsraga novada pašvaldības domes 20.10.2020. sēdes lēmums Nr.117 “Par Talsu novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2021. - 2030. gadam” (protokols Nr.13, 13.punkts).

4)

Rojas novada domes 20.10.2020. sēdes lēmums Nr.136 “Par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021.-2027.gadam, Talsu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam un Talsu novada pašvaldības
administratīvās struktūras projekta izstrādi” (protokols Nr.13, 13.punkts).

5)

Dundagas novada domes 22.10.2020. sēdes lēmums Nr.235 “Par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021. - 2027. gadam, Talsu novada Attīstības programmas 2021.- 2027. gadam un Talsu novada pašvaldības
administratīvās struktūras projekta izstrādi” (protokols Nr.14, 18.punkts)).
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NORAKSTS

ROJAS NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264
Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv
LĒMUMS
(Protokols Nr. 13, 3. punkts)
Rojā

20.10.2020.

Nr. 136

Par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2027.gadam, Talsu novada
Attīstības programmas 2021.-2027.gadam un Talsu novada pašvaldības administratīvās
struktūras projekta izstrādi
Rojas novada pašvaldība 30.09.2020 ir saņēmusi Talsu novada pašvaldības vēstuli
Nr.12-25e/4030 (reģistrēts pašvaldībā Nr. RND/2020/3-2/534/SE, kur Talsu novada pašvaldība
informē, ka atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021.gada
1.jūliju Talsu novadā, bez jau esošajām teritoriālajām vienībām, ietilps arī Dundagas pagasts,
Kolkas pagasts, Rojas pagasts un Mērsraga pagasts. Vēstulē tiek sniegta informācija, ka līdz
jaunā novada izveidei jāizskata jautājumi, kas saistīti ar jaunveidojamā novada pašvaldības
darbības organizāciju, ir nepieciešams izstrādāt kopīgu jaunveidojamā novada administratīvās
struktūras projektu, savukārt, lai jaunā novada teritorijai pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām
būtu izstrādāti kopīgi un teritorijai vienoti teritorijas attīstības plānošanas dokumenti –
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Attīstības programma, jau savlaicīgi būtu uzsākama to
izstrāde.
Talsu novada pašvaldība vēstulē informē, ka Talsu novada dome 2020.gada
24.septembra sēdē ir pieņēmusi:
1. Lēmumu Nr.428 “Par Talsu novada Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam
izstrādi” (turpmāk – lēmums Nr.428), ar kuru ir nolemts uzsākt Talsu novada Attīstības
programmas 2021. - 2027. gadam izstrādi.
2. Lēmumu Nr.429 “Par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2030.
gadam izstrādi” (turpmāk – lēmums Nr.429), ar kuru ir nolemts uzsākt Talsu novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2030. gadam izstrādi.
3. Lēmumu Nr.430 “Par Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādi”, ar kuru ir nolemts uzsākt Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādi.
Vēstulē tiek lūgts tuvākajā Rojas novada domes sēdē pieņemt lēmumus par:
1. Dalību Talsu novada Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam izstrādē, noslēdzot
sadarbības līgumu.
2. Dalību Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2030. gadam izstrādē,
noslēdzot sadarbības līgumu.
3. Dalību Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādē.
22

NORAKSTS
Saskaņā ar lēmumu Nr.428 un lēmumu Nr.429, Talsu novada pašvaldības Juridiskajai
nodaļai ir uzdots viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas sagatavot sadarbības līguma
projektu starp Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada domēm Talsu novada teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, sadarbības līguma projekts tiks nosūtīts uzreiz pēc
tā sagatavošanas. Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde notiks
atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada
pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” 8.punktam, kas nosaka, ka to izstrādā
sadarbībā ar pārējām apvienojamajām pašvaldībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3), 5) un 27) punktiem
un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 9.punktam,
Rojas novada dome nolemj:
1. Piedalīties Talsu novada Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam izstrādē.
2. Piedalīties Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2030. gadam
izstrādē.
3. Piedalīties Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādē.
4. Pilnvarot Rojas novada domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu vienoties par sadarbības
līguma starp Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada domēm Talsu novada teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu izstrādei nosacījumiem un to noslēgt.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

E.Kārkliņa
G.Dambiņa

NORAKSTS PAREIZS
Domes sekretāre
Rojā, 28.10.2020.

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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3. PAZIŅOJUMS PAR IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
3.1. Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls)
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18735 – Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

27

3.2. Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls)
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18733 - Talsu novada attīstības programma

28

3.3. Mērsraga novada pašvaldības izdevumā “Mērsraga Avīze” 13.11.2020. (sēdes lēmuma publikācija)
http://www.mersrags.lv/box/pdf/2020.11.pdf
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4. PAZIŅOJUMI PAR IESPĒJU PIEDALĪTIES IEDZĪVOTĀJU UN UZŅĒMĒJU APTAUJĀ
4.1. Talsu novada pašvaldības plašsaziņas līdzekļos:
1) Talsu
novada
pašvaldības
tīmekļa
vietnē
https://talsunovads.lv/zinas/sabiedribaslidzdaliba/piedalies-aptauja-par-jaunveidojama-talsu-novada-attistibu/
2) Talsu novada pašvaldības facebook profilā “Talsu novads” https://www.facebook.com/permalink.p
hp?story_fbid=3616704525115331&id=1206603412792133
3) Talsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Talsu Novada Ziņas” 2021.gada martā
https://talsunovads.lv/wp-content/uploads/2021/03/TalsuNovadaZinas-2021-MARTS.pdf
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Piedalies aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada attīstību! - Talsu novads

Vājredzīgajiem

Pašvaldība

Iedzīvotājiem

Uzņēmējiem

Burtu izmērs

Viesiem

TALSU
NOVADS

Piedalies aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada
attīstību!
Ziņas

Sabiedrības līdzdalība

Piedalies aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada attīstību!

Līdz 31. martam ikviens Talsu, Dundagas, Rojas un
Mērsraga novada iedzīvotājs ir aicināts piedalīties

QR kods iedzīvotāju aptaujai

aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada teritorijas
(šobrīd Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novada)
attīstību.

Talsu novada pašvaldība informē, ka ir uzsākts darbs pie
jaunveidojamā

Talsu

novada

attīstības

plānošanas

dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. –
2030. gadam un attīstības programmas 2021. – 2027.
gadam, izstrādes. Dokumentus plānots izstrādāt līdz
2021. gada 31. decembrim. Saskaņā ar iepirkumu
procedūru dokumentu izstrāde notiek sadarbībā ar
vienu no vadošajiem telpiskās plānošanas uzņēmumiem

QR kods uzņēmēju aptaujai

Latvijā – SIA “Reģionālie projekti”.

Izstrādes gaitā tiks nodrošinātas sabiedrības līdzdalības
iespējas, kuras iedzīvotāji un citi novada attīstībā
ieinteresētie tiek aicināti izmantot, paužot savu viedokli
un

ierosinājumus

novada

attīstībai

un

izaugsmei.

Plānoto sabiedrības līdzdalības aktivitāšu plāns:

Iedzīvotāju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz
31.03.2021. šeit: https://ej.uz/TalsuAptauja);
Uzņēmēju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz
31.03.2021. šeit: https://ej.uz/TalsuUznemeji);
Tematiskās darba grupas.
Publiskā apspriešana.
Aptaujas

rezultāti

tiks

izmantoti

Talsu

novada

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030. gadam un
Talsu novada attīstības
programmas 2021.
– 2027. gadam
Pašvaldība
Iedzīvotājiem
izstrādē. Anketa ir anonīma, paustais viedoklis tiks
https://talsunovads.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba/piedalies-aptauja-par-jaunveidojama-talsu-novada-attistibu/

Uzņēmējiem

Viesiem
31
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Piedalies aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada attīstību! - Talsu novads

izmantots apkopotā veidā. Aizpildīšana aizņems no 10
līdz 15 minūtēm.

Anketas var aizpildīt, izmantojot arī QR kodus. Drukātā
formātā

aptaujas

anketas

būs

pieejamas

novadu

informatīvajos izdevumos, lai tās varētu aizpildīt, izgriezt
un atstāt novadu administrācijas vai pagastu pārvalžu
pastkastēs.

Aizpildi un aicini arī citus novada iedzīvotājus to aizpildīt!
Būsim pateicīgi par ieguldīto laiku un atsaucību!
Informācija par jaunveidojamo novadu un attīstības
plānošanas dokumentu izstrādi pieejama sadaļā:
Jaunveidojamais novads.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties
ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un
projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri
Laicānu

(tālrunis:

22018236,

e-pasts:

lauris.laicans@talsi.lv).

TALSU
NOVADS

Privātuma politika

Lapas karte

Talsu novads

Sabiedrības līdzdalība

Piekļūstamība

Web izstrāde:

https://talsunovads.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba/piedalies-aptauja-par-jaunveidojama-talsu-novada-attistibu/
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(4) Facebook

1

3

Talsu novads
2. marts ·

Piedalies aptaujā par jaunveidojamo Talsu novadu!
Aptauja pieejama https://ej.uz/TalsuAptauja
Aptauju līdz 31. martam var aizpildīt ikviens Talsu, Dundagas, Rojas
un Mērsraga novada iedzīvotājs
Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Talsu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2021. – 2030. gadam un Talsu novada attīstības
programmas 2021. – 2027. gadam izstrādē
Iesaisties, aizpildi un aicini to darīt arī citiem!
Vairāk par aptauju var uzzināt arī Talsu novada tīmekļvietnē
www.talsunovads.lv
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83 lietotāji dalījās
Patīk

Komentēt

Dalies

Rakstīt komentāru...
Nospied ievadīšanas taustiņu, lai publicētu.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3616704525115331&id=1206603412792133
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TALSU NOVADA ZIŅAS

Jaunveidojamā Talsu novada iedzīvotāju aptauja
Aicinām Jūs iesaistīties jaunveidojamā Talsu novada attīstības plānošanā!
Dalība aptaujā ir iespēja paust viedokli un sniegt priekšlikumus par
nepieciešamajiem pilnveidojumiem jaunveidojamā Talsu novada teritorijas attīstībā. Jūsu viedoklis ir ļoti būtisks, tas tiks izvērtēts un ņemts
vērā, plānojot novada tālāko attīstību.
Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par jaunveidojamā
Talsu novada attīstības iespējām, esošajām problēmām (Dundagas,
Mērsraga, Rojas un Talsu novados) un to iespējamajiem risinājumiem,
kā arī sagatavot priekšlikumus diviem attīstības plānošanas dokumentiem: 1) Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2021. – 2030.
gadam un 2) Talsu novada attīstības programmai 2021. – 2027. gadam. Aptauja ir anonīma, un atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā.
Aptaujā iekļauti 20 jautājumi, kas izvietoti secīgi pa tēmām: 1) respondenta profils, 2) esošās situācijas novērtējums un 3) jaunveidojamā novada nākotne. Anketas aizpildīšanai nepieciešamas ~10 – 15
minūtes.

1. Kur Jūs šobrīd dzīvojat?
Atzīmējiet tikai vienu variantu







Dundagas novadā
1. Kur Jūs
šobrīd dzīvojat?
Mērsraga
novadā
Atzīmējiet tikai vienu variantu
Rojas novadā
 Dundagas novadā
Talsu
novadā
 Mērsraga novadā
Citur

5. Kā Jūs ikdienā pārvietojaties, lai saņemtu
pakalpojumus?
Atzīmējiet visus atbilstošos variantus

5. Kā Jūs ikdienā pārvietojaties, lai saņemtu

 Man / manai ģimenei ir automašīna
pakalpojumus?
 Izmantoju sabiedrisko transportu
Atzīmējiet visus atbilstošos variantus
  Pārvietojos
ar velosipēdu
Man / manai ģimenei ir automašīna
  Pārvietojos
tikai ar kājām
Izmantoju sabiedrisko
transportu
  Cits
variants _______________
Pārvietojos
ar velosipēdu

 Rojas novadā
 Talsu novadā
2. Precizējiet
savu dzīvesvietu:
 Citur
Atzīmējiet tikai vienu variantu

 Pilsēta
2. Precizējiet savu dzīvesvietu:
 Ciems
Atzīmējiet tikai vienu variantu
 Pagasta
teritorija
 Pilsēta

 Pārvietojos tikai ar kājām
6.Norādiet
savu_______________
vecumu:
Cits variants
Atzīmējiet tikai vienu variantu

 Ciems
3. Ja iepriekšējā
 Pagasta atbildē
teritorijanorādījāt, ka dzīvojat

ciemā vai pilsētā, lūdzu, precizējiet ciema vai
3. Ja
iepriekšējā atbildē norādījāt, ka dzīvojat
pilsētas
nosaukumu:
ciemā
vai pilsētā, lūdzu, precizējiet ciema vai
___________________
pilsētas nosaukumu:

4. Vai___________________
tuvāko 3-5 gadu laikā plānojat mainīt
savu dzīvesvietu?

4. Vai tuvāko 3-5 gadu laikā plānojat mainīt
Atzīmējiet visus atbilstošos variantus
savu dzīvesvietu?

 Nē, neplānoju
Atzīmējiet visus atbilstošos variantus
 Nē,
ja būs iespēja strādāt attālināti
 neplānoju,
Nē, neplānoju
 Jā,plānoju
mainīt, bet
jaunveidojamā
Talsu
Nē, neplānoju,
ja būs
iespēja strādāt
attālināti
novada
 Jā,ietvaros
plānoju mainīt, bet jaunveidojamā Talsu
 Jā, plānoju
mainīt
ārpus jaunveidojamā Talsu
novada
ietvaros
novada,
bet Latvijā
 Jā, plānoju
mainīt ārpus jaunveidojamā Talsu
 Jā, plānoju
mainīt
ārpus jaunveidojamā Talsu
novada,
bet Latvijā
novada
ārpusmainīt
Latvijas
 Jā, un
plānoju
ārpus jaunveidojamā Talsu
 Grūti novada
pateiktun ārpus Latvijas

 6.līdz
18 gadiem
Norādiet
savu vecumu:
 Atzīmējiet
19 - 34 tikai
gadivienu variantu
18gadi
gadiem
  35līdz
- 49
- 34gadi
gadi
  5019- 64
- 49un
gadi
  6535gadi
vairāk

 50 - 64 gadi
65 veidā
gadi unJūs
vairāk
7. Kādā
parasti iegūstat informāciju par

pašvaldības darbu?

7. Kādā veidā Jūs parasti iegūstat informāciju par
pašvaldības darbu?

Atzīmējiet visus atbilstošos variantus

 Atzīmējiet
Pašvaldības
mājas lapā
visus atbilstošos variantus
  Pašvaldības
Pašvaldībasinformatīvajā
mājas lapā izdevumā
  Pašvaldības
sociālo
tīklu kontos
Pašvaldības informatīvajā
izdevumā
  Klātienē
Pašvaldības sociālo tīklu kontos
  Cits
variants _______________
Klātienē
 Cits variants _______________

 Grūti pateikt

Teritorijas attīstība kopumā
Informācija par pašvaldības darbu
Iespēja iesaistīties pašvaldības lēmumu
pieņemšanā
Pašvaldības sniegtie pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Vispārējās izglītības pakalpojumi
Profesionālās izglītības pakalpojumi
Profesionālās ievirzes izglītība (mākslas,
mūzikas, sporta skola)
Mūžizglītības iespējas pieaugušajiem
Sociālās aprūpes pakalpojumi
Veselības aprūpe
Ģimenēm draudzīga pašvaldība
Darbs ar jaunatni, atbalsts jauniešu
iniciatīvām
Senioriem pieejami pakalpojumi un
atbalsts
Atbalsts NVO un vietējām kopienām
Kultūras un izklaides iespējas, bibliotēku
pakalpojumi
Sporta un aktīvās atpūtas iespējas
Vides sakoptība un publiskā ārtelpa
Sabiedrības drošība (pašvaldības policija,
videonovērošana u.c.)
Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Satiksmes infrastruktūra (autoceļi,
gājējiem domātā infrastruktūra, veloceļi,
satiksmes drošība u.c.)
Centralizētie ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumi
Centralizētie siltumapgādes pakalpojumi
Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana
Atkritumu apsaimniekošana un atkritumu
šķirošanas iespējas
Telekomunikācijas pakalpojumi
(interneta pieejamība u.c.)
Sadzīves pakalpojumi (veikali,
skaistumkopšanas pakalpojumi,
bankomāti u.c.)

Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina
































































































Neapmierina

Nav viedokļa
/neizmantoju



































































































































12. Ja iepriekšējā jautājumā atzīmējāt, ka kādas jomas kvalitāte Jūs DRĪZĀK NEAPMIERINA vai
NEAPMIERINA, lūdzu, īsi sniedziet papildu skaidrojumu par iemesliem:

13. Kādam būtu jābūt jaunveidojamam Talsu novadam pēc 10 gadiem?

8. Norādiet, kurās vietās Jūs parasti veicat šādas aktivitātes:
Atzīmējiet visus atbilstošos variantus

11. Kā Jūs vērtējat šo jomu kvalitāti un pieejamību Jūsu dzīvesvietā (savā novadā) šobrīd:

Dundagas Mērsraga Rojas
novadā
novadā
novadā

Talsu
Citur
novadā

Nav aktuāli /
neveicu
šādas
aktivitātes


Strādāju algotu darbu











Strādāju attālināti













Mācos













Īstenoju uzņēmējdarbību













Iepērkos













Darbojos NVO













Darbojos amatiermākslas kolektīvā
Sportoju un nodarbojos ar aktīvo
atpūtu
Apmeklēju kultūras, izklaides
pasākumus
Saņemu veselības aprūpes
pakalpojumus
Saņemu sociālos pakalpojumus
Izmantoju sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumus
Saņemu skaistumkopšanas, sadzīves un
citus pakalpojumus (piemēram,
izmantoju bankomātu)
Pavadu brīvo laiku

































































































Mani bērni apmeklē bērnudārzu













Mani bērni mācās pamatskolā













Mani bērni iegūst vidējo izglītību
Mani bērni iegūst profesionālās ievirzes
izglītību (mākslas, mūzikas, sporta
skola)

























14. Kurām no globālajām tendencēm jaunajam Talsu novadam būtu jāpievērš īpaša uzmanība:
 Sabiedrības veselība
 Urbanizācija (iedzīvotāju pārcelšanās no laukiem
uz pilsētām) un iedzīvotāju skaita sarukšana Latvijā
 Klimata pārmaiņas
 Mobilitāte (pārvietošanās iespējas)
 Sabiedrības novecošanās
 Vietējo kopienu attīstība un pilsoniskā aktivitāte  Izglītība (prasmes un zināšanas) visos vecumos
 Būtu jāfokusējas tikai uz vietējām problēmām un
 Inovācija un digitālā transformācija
izaicinājumiem
 Laba pārvaldība un efektīva komunikācija
 Cits variants: _______________
 Iekļaujoša sabiedrība un nevienlīdzības
mazināšana
15. Kādi prioritārie darbi jaunajai Talsu novada pašvaldībai būtu jāpaveic tuvāko 5 gadu laikā?

16. Kuriem no infrastruktūras uzlabojumiem būtu jāpievērš īpaša uzmanība tuvāko 5 gadu laikā?
 Jāattīsta bērniem un jauniešiem piemērota rotaļu
 Jāremontē ielu infrastruktūra apdzīvotās vietās
un atpūtas infrastruktūra
 Jāremontē ceļu infrastruktūra lauku teritorijās
 Jāattīsta atkritumu šķirošanas infrastruktūra
 Jāuzlabo satiksmes drošības infrastruktūra
(aizsargbarjeras, gājēju pārejas, ātruma slāpētāji u.c.)  Jāattīsta centralizētās ūdens un kanalizācijas
 Jāuzlabo ielu apgaismojums apdzīvotās vietās
sistēmas
 Jāattīsta publiski pieejamās atpūtas vietas un
 Jāattīsta centralizētās siltumapgādes sistēmas
zaļās teritorijas
 Jāattīsta inovatīvu un viedu risinājumu
 Jāierīko vairāk soliņu, atkritumu urnu, velo
izmantošana apdzīvotās vietās (soliņi un pieturas ar
viedierīču uzlādes iespējām u.c.)
novietņu utml.
 Jāierīko teritorijas, kas piemērotas industriālai
 Nepieciešami jauni sporta un aktīvās atpūtas
attīstībai
objekti
 Cits variants: _______________
 Nepieciešami jauni kultūras un mākslas objekti
17. Kādas ir Jūsu bažas saistībā ar dzīvi jaunajā Talsu novadā?

18. Ko nevajadzētu mainīt, bet gan saglabāt (ņemot vērā iesākto, labo praksi esošajos novados) Jūsu
dzīvesvietā pēc jaunā Talsu novada izveides?

9. Ar ko Jūs lepojaties savā novadā?
19. Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam: "Es ieteiktu citiem dzīvot jaunajā Talsu novadā"?
Pilnībā piekrītu
Pilnībā nepiekrītu
 1
 2
 3
 4
 5

10. Kā Jums pietrūkst, dzīvojot savā novadā?

20. Vai Jums ir kas piebilstams saistībā ar attīstības plānošanu jaunveidojamā Talsu novadā?

34

4.2. Dundagas novada pašvaldības plašsaziņas līdzekļos (no 01.07.2021. Talsu novada pašvaldība):
1) Dundagas novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.dundaga.lv/lv/dundaga/aktualitates/piedali
es-aptauja-par-jaunveidojama-talsu-novada-attistibu/
2) Dundagas novada informatīvajā izdevumā “Dundadznieks” 2021.gada martā
http://novads.dundaga.lv/avize/d264_20210311.pdf
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Piedalies aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada attīstību! : Aktualitātes : Jaunumi : Dundagas novads

Piedalies aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada
attīstību! 03.03.2021. plkst. 13.43
Līdz 31. martam ikviens Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada
iedzīvotājs ir aicināts piedalīties aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada
teritorijas (šobrīd Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novada) attīstību.
Talsu novada pašvaldība informē, ka ir uzsākts darbs pie jaunveidojamā Talsu
novada attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. –
2030. gadam un attīstības programmas 2021. – 2027. gadam, izstrādes.
Dokumentus plānots izstrādāt līdz 2021. gada 31. decembrim. Saskaņā ar
iepirkumu procedūru dokumentu izstrāde notiek sadarbībā ar vienu no vadošajiem
telpiskās plānošanas uzņēmumiem Latvijā – SIA «Reģionālie projekti».
Izstrādes gaitā tiks nodrošinātas sabiedrības līdzdalības iespējas, kuras iedzīvotāji un citi novada attīstībā
ieinteresētie tiek aicināti izmantot, paužot savu viedokli un ierosinājumus novada attīstībai un izaugsmei.
Plānoto sabiedrības līdzdalības aktivitāšu plāns:
1. Iedzīvotāju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz 31.03.2021.: https://ej.uz/TalsuAptauja);
2. Uzņēmēju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz 31.03.2021.: https://ej.uz/TalsuUznemeji);
3. Tematiskās darba grupas.
4. Publiskā apspriešana.
Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030. gadam un Talsu
novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādē. Anketa ir anonīma, paustais viedoklis tiks
izmantots apkopotā veidā. Aizpildīšana aizņems no 10 līdz 15 minūtēm.
Aizpildi un aicini arī citus novada iedzīvotājus to aizpildīt! Būsim pateicīgi par ieguldīto laiku un atsaucību!
Informācija par jaunveidojamo novadu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādi pieejama sadaļā:
Jaunveidojamais novads.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un
projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis: 22018236, e-pasts:
lauris.laicans@talsi.lv).

Lauris Laicāns,
Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītājs

Dalies ar šo rakstu:
Facebook

Draugiem.lv

Twitter

Pievienotie faili
Sabiedrības līdzdalības plāns
Iedzīvotāju aptaujas anketa
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
https://www.dundaga.lv/lv/dundaga/aktualitates/piedalies-aptauja-par-jaunveidojama-talsu-novada-attistibu/
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DUNDADZNIEKS

Aicina pieteikties darbam vēlēšanu iecirkņos

Saistībā ar pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 2021. gada 5. jūnijā, Talsu novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidātu pieteikšanos no šā gada 12. marta līdz 16. aprīlim
darbam kādā no Talsu novada vēlēšanu iecirkņiem.
Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas un iesniedzams:
v Talsu novada pašvaldībā (apmeklētāju pieņemšanas centrā), Kareivju ielā 7, Talsos;
v Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā;
v Mērsraga novada domē, Lielā ielā 35, Mērsragā,
v Dundagas novada pašvaldībā, Pils ielā 5-1, Dundagā.
Pieteikuma veidlapa atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas www.cvk.lv, sadaļā “2021.
gada 5. jūnija vēlēšanas – Normatīvie dokumenti – Veidlapas” – Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa.
Un Talsu novada vēlēšanu iecirkņu saraksts atrodams Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas
www.cvk.lv, sadaļā “2021. gada 5. jūnija vēlēšanas – Vēlēšanu iecirkņi – Talsu novads”.
Kontakttālruņi:
26128886 – komisijas priekšsēdētājs Agris Purkalns, 26404322 – komisijas sekretāre Gunta Dambiņa.

BIEDRĪBAS “ZIEMEĻKURZEMES BIZNESA ASOCIĀCIJA” PAZIŅOJUMS

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
11. kārtu Eiropas Jūrlietu un zivsaimATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS
niecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.3. “Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana” un 43.02.4. “Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana”.
Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2021. gada 10. aprīļa līdz 10. maijam.
Sludinājuma kopsumma: 2 040 860,92 EUR.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas,
Vārves pagasts un Ventspils pilsēta.
Projektu īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 gads no
LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Mērķis: veicināt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras piekrastes attīstību Ziemeļkurzemē.
Rīcība

EJZF2: Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu
piedāvājuma paplašināšana
Apbalsta apmērs
1 240 860,92 EUR
Atbilstošā MK noteikumu Nr.605 Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana
6. punktā minētā darbība
Rīcības apraksts
Rīcībā tiks atbalstītas iniciatīvas, kas veicina piekrastes dabas vērtību un vides resursu
atjaunošanu un saglabāšanu, iespējamu to iesaisti piekrastes atpūtas un tūrisma nozares attīstībā.
Rīcībā tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde un būvdarbi, kas vērsti uz vides resursu saglabāšanu un vairošanu, piemēram, atbalstu var saņemt ar atpūtu un zvejniecību saistītu
vietu izveidei un infrastruktūras pilnveidošanai dabā, steķu atjaunošanai tūristu un makšķernieku laivām, arī laivu ielaišanas vietām upēs, jūras piekrastē un saistītā aprīkojuma iegādei. Pašvaldības publiskās infrastruktūras pilnveidošana, t. sk. ielu un ceļu,
veloceliņu, stāvlaukumu būvniecība vai pārbūve, lai piekļūtu piekrastes objektiem vai ar
zvejniecību, zivju pārstrādi saistītiem objektiem, kā arī lai mazinātu antropogēno slodzi
uz dabas vērtībām.
Atbalsts paredzēts arī zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai, notekūdeņu un virszemes ūdeņu novadīšanas sakārtošanai.
Maksimālā attiecināmo izmaksu 100 000 EUR, 650 000 EUR pašvaldību projektiem Ar būvniecību saistītiem projektiem
summa vienam projektam
ir jābūt vismaz būvprojektam minimālā sastāvā, kas iesniegts BIS sistēmā, un saņemtai
būvatļaujai.
Maksimālā atbalsta intensitāte
30% – lielam uzņēmumam, 50%, 80% – ar piekrastes zveju saistītam projektam, 90% –
sabiedriskā labuma projektiem
Rīcība
EJZF3: Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana, zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamība
Apbalsta apmērs
800 000,00 EUR
Atbilstošā MK noteikumu Nr.605 Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana
6. punktā minētā darbība
Rīcības apraksts
Rīcībā paredzēts atbalstīt VRG piekrastes teritoriju un Ventspils pilsētas pašvaldības teritoriju publisko infrastruktūru ar mērķi saglabāt un lietderīgi izmantot jūras un jūras piekrastei raksturīgo kultūras mantojumu. Atbalstīt zivsaimniecības teritoriju kultūrvēstures
mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un publisko pieejamību, nodrošināt tā pieejamību
nākamajām paaudzēm. Pašvaldību projektu nepieciešamībai jābūt pamatotai vietējo
pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos.
Atbalsts uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu vērstiem projektiem, kuri veicina vietējo uzņēmējdarbību vai
iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas pasākumu ir
uzskatāma arī vietējo mājražotāju un zivju produktu tirgošana un lokālu pasākumu norises vietu izveide piekrastes ciemos. Papildu atbalsts projektiem, kas paredz iespējas
sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.
Maksimālā attiecināmo izmaksu 100 000 EUR, 650 000 EUR pašvaldību projektiem Ar būvniecību saistītiem projektiem
summa vienam projektam
ir jābūt vismaz būvprojektam minimālā sastāvā, kas iesniegts BIS sistēmā, un saņemtai
būvatļaujai.
Maksimālā atbalsta intensitāte
50%, 80% – ar piekrastes zveju saistītam projektam, 90% – sabiedriskā labuma projektiem

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties biedrības “Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija” birojā, Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils 2. stāva telpās), vai Ventspilī, Kuldīgas ielā 3 (Ventspils
novada pašvaldības Attīstības nodaļā).
Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta
(LAD) mājaslapā www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktperosnas:
1. Koordinatore Gunta Abaja – tālr. 29172814, zba@dundaga.lv,
2. Konsultante Evita Roģe – tālr. 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv
Gunta Abaja, biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore

2021. gada MARTS

3

Pārskats par bāriņtiesas
darbību 2020. gadā
Dundagas novada bāriņtiesā strādā priekšsēdētāja uz pilnu
slodzi, viens bāriņtiesas loceklis,
kuram ir darba stundu apmaksa,
un, pamatojoties uz sadarbības
līgumu, kas noslēgts ar Talsu novada pašvaldību, divi Talsu novada
bāriņtiesas locekļi.
2020. gadā par 3 ģimenēm,
kurās aug 12 bērni, bāriņtiesa sniedza informāciju citām iestādēm, ka
ģimenē netiek pietiekami nodrošināta bērnu aprūpe, uzraudzība un
audzināšana.
2020. gadā bāriņtiesas priekšsēdētāja nav pieņēmusi vienpersoniskus lēmumus. Nevienam vecākam
nav atņemtas aizgādības tiesības.
Novadā 12 bērni ir ārpusģimenes aprūpē. Aizbildnībā ir 8 bērni,
3 bērni ir audžuģimenēs, viens 12
gadus vecs zēns uzturas ārpusģimenes aprūpes iestādē. Novadā
ir 3 audžuģimenes. Viena ģimene
gatavojas kļūt par specializēto audžuģimeni.
Novadā 9 personām ir aizgādņi,
kuri pārstāv personas ar daļēju rīcībspēju mantiskos darījumos.
7 lēmumi tika pieņemti par nepilngadīgo bērnu un personu ar ie-

robežotu rīcībspēju mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību.
Uz konsultācijām pie psihologa,
ģimenes ārsta vai cita speciālista ir
nosūtīti 4 bērni.
No jauna 2020. gadā izveidotas
6 lietas, lietvedībā aktīvas ir 94 lietas un ir pieņemti 14 lēmumi.
Ir veiktas 299 notariālās darbības.
Bāriņtiesa sadarbojas ar citām
bāriņtiesām, ģimeņu atbalsta centriem, novada Sociālo dienestu,
Valsts un pašvaldības policiju, novada izglītības iestādēm, ģimenes
ārstiem u.c. iestādēm un organizācijām.
Pārdzīvojam sarežģītu laiku, tāpēc bāriņtiesa lūdz ieskatīties Bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas jaunajā mājaslapā
www.uzticibastalrunis.lv. Tajā var
izvēlēties ērtāko saziņas veidu, lai
saņemtu palīdzību: zvanot uzticības tālrunim 116111, rakstot savu
stāstu čatā vai e-pastā. To ir aicināti
darīt gan bērni, gan pieaugušie. Jūs
uzklausīs speciālists un ieteiks padomu, kā rīkoties.
Daina Dēvita, Dundagas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Piedalies aptaujā par jaunveidojamā
Talsu novada attīstību!
Līdz 31. martam ikviens Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada
iedzīvotājs ir aicināts piedalīties aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada
teritorijas (šobrīd Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novada) attīstību.
Talsu novada pašvaldība informē, ka ir uzsākts darbs pie jaunveidojamā
Talsu novada attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2030. gadam un attīstības programmas 2021.–2027. gadam
– izstrādes. Dokumentus plānots sagatavot līdz 2021. gada 31. decembrim.
Saskaņā ar iepirkumu procedūru dokumentu izstrāde notiek sadarbībā ar
vienu no vadošajiem telpiskās plānošanas uzņēmumiem Latvijā – SIA “Reģionālie projekti”.
Izstrādes gaitā tiks nodrošinātas sabiedrības līdzdalības iespējas, kuras
iedzīvotāji un citi novada attīstībā ieinteresētie tiek aicināti izmantot, paužot savu viedokli un ierosinājumus novada attīstībai un izaugsmei. Plānoto
sabiedrības līdzdalības aktivitāšu plāns:
1.
Iedzīvotāju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz 31.03.2021. šeit:
https://ej.uz/TalsuAptauja);
2.
Uzņēmēju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz 31.03.2021. šeit:
https://ej.uz/TalsuUznemeji);
3.
Tematiskās darba grupas;
4.
Publiskā apspriešana.
Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2030. gadam un Talsu novada attīstības programmas 2021.–
2027. gadam izstrādē. Anketa ir anonīma, paustais viedoklis tiks izmantots
apkopotā veidā. Aizpildīšana aizņems 10–15 minūtes.
Anketas var aizpildīt, izmantojot arī QR kodus.
Aizpildi anketu un aicini arī citus novada iedzīvotājus to darīt! Būsim
pateicīgi par ieguldīto laiku un atsaucību!
Informācija par jaunveidojamo novadu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādi pieejama sadaļā “Jaunveidojamais novads”.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Talsu novada
pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts lauris.laicans@talsi.lv).
QR kods iedzīvotāju aptaujai
QR kods uzņēmēju aptaujai
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4.3. Mērsraga novada pašvaldības plašsaziņas līdzekļos (no 01.07.2021. Talsu novada pašvaldība):
1) Mērsraga novada pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.mersrags.lv/?ct=rakstidome&fu=read&id=1998
2) Mērsraga novada pašvaldības izdevumā “Mērsraga Avīze” 12.03.2021.
http://www.mersrags.lv/box/pdf/2021.3.pdf
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Pirmdiena, 8. marts
MĒRSRAGS
NEPARASTA PĒRLE JŪRAS KRASTĀ

IZVĒLNE
Par Mērsraga novadu | Jaunumi un aktualitātes novadā |
Novada pasākumu kalendārs | Paziņojumi novadā | Pakalpojumi novadā |
Mērsraga Avīze | Sabiedrība | Vide | Uzņēmējdarbība
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AKTUALITĀTES NOVADĀ

4
Mar

MANI INTERESĒ

Piedalies aptaujā
par jaunveidojamā
Talsu novada
attīstību!
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MĒRSRAGS
TIEŠRAIDĒ

Līdz 31. martam ikviens Talsu, Dundagas, Rojas un
Mērsraga novada iedzīvotājs ir aicināts piedalīties
aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada teritorijas
(šobrīd Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novada)

MĒRSRAGA
AVĪZE

attīstību.

FOTOGALERIJAS
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SOCIĀLAJOS
TĪKLOS

JAUNĀKIE
RAKSTI

Talsu novada pašvaldība informē, ka ir uzsākts darbs
pie jaunveidojamā Talsu novada attīstības plānošanas
dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. –

PAZIŅOJUMI
PASĀKUMU
KALENDĀRS

2030. gadam un attīstības programmas 2021. – 2027.
gadam, izstrādes. Dokumentus plānots izstrādāt līdz
2021. gada 31. decembrim. Saskaņā ar iepirkumu
procedūru dokumentu izstrāde notiek sadarbībā ar

JAUTĀ
PAŠVALDĪBAI

vienu no vadošajiem telpiskās plānošanas
uzņēmumiem Latvijā – SIA “Reģionālie projekti”.

TWITTER

Izstrādes gaitā tiks nodrošinātas sabiedrības līdzdalības
iespējas, kuras iedzīvotāji un citi novada attīstībā
ieinteresētie tiek aicināti izmantot, paužot savu viedokli
un ierosinājumus novada attīstībai un izaugsmei.
Plānoto sabiedrības līdzdalības aktivitāšu plāns:
1. Iedzīvotāju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz
31.03.2021. šeit: https://ej.uz/TalsuAptauja);
2. Uzņēmēju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz
31.03.2021. šeit: https://ej.uz/TalsuUznemeji);
3. Tematiskās darba grupas.
4. Publiskā apspriešana.
Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Talsu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030. gadam
un Talsu novada attīstības programmas 2021. – 2027.
gadam izstrādē. Anketa ir anonīma, paustais viedoklis
tiks izmantots apkopotā veidā. Aizpildīšana aizņems no
10 līdz 15 minūtēm.
www.mersrags.lv/?ct=rakstidome&fu=read&id=1998

APTAUJAS
Kur ikdienā
smeļaties
informāciju par
notikumiem
novadā?
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Anketas var aizpildīt, izmantojot arī QR kodus. Drukātā
formātā aptaujas anketas būs pieejamas novadu
informatīvajos izdevumos, lai tās varētu aizpildīt,
izgriezt un atstāt novadu administrācijas vai pagastu
pārvalžu pastkastēs.
Aizpildi un aicini arī citus novada iedzīvotājus to
aizpildīt! Būsim pateicīgi par ieguldīto laiku un
atsaucību!
Informācija par jaunveidojamo novadu un attīstības
plānošanas dokumentu izstrādi pieejama sadaļā:
Jaunveidojamais novads.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties
ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un
projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju
Lauri Laicānu (tālrunis: 22018236, e-pasts:
lauris.laicans@talsi.lv).

QR kods iedzīvotāju aptaujai

neinteresējos par
aktuālajiem
notikumiem
par visu uzzinu
Mērsraga TIC
sociālajos tīklos
lasu drukāto
izdevumu
"Mērsraga Avīze"
lasu drukāto
reģionālo izdevumu
"Talsu Vēstis"
daudz ko uzzinu
no vietējiem
iedzīvotājiem
sekoju Mērsraga
novada Twitter
kontam @MNovads
sociālajos tīklos

Atbildēt
Rezultāti »

REKLĀMA

QR kods uzņēmēju aptaujai

www.mersrags.lv/?ct=rakstidome&fu=read&id=1998
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atpakaļ

Tavs komentārs
Vārds:*
E-pasts:*

Pievienot atsauksmi »

aplūkot atsauksmes (0)

© MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2021
Izveide: GlobalPro »

www.mersrags.lv/?ct=rakstidome&fu=read&id=1998
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Piektdiena, 2021. gada 12. marts

Sveiciens pavasarī!

Redaktores sleja
Parasta 2021. gada apstākļiem atbilstoša novakare veikalā –
sejas maskas, groziņi, izvairīšanās vienam no otra, pagaidīšana
līdz atbrīvojas vēlamais plaukts no priekšā esošā pircēja, sarunas
pa telefonu: „Ko vajag mājās?” Taču otrpus plaukta kāda stingra
balss, pieņemu, ka arī pa telefonu, saka: „Varu tev pateikt tikai
a Avīzes”
vienu lietu. Ja to iemācīsies tagad, tad varbūt tev viss liksies savāNākamais „Mērsrag
aprīlī.
dāk un izvairīsies no daudzām problēmām, kas ir „maitājušas”
numurs iznāks 16.
t līdz
cilvēkiem dzīvi, kuri to nekad nav iemācījušies. Viss ir ļoti vienateriālus var iesūtī
M
kārši – neviens te v neko nav parādā.” Balss tonis un nosvērtība
12. aprīlim!
lika noprast, ka tas nav domāts par to, ka kāds kādam būtu fiPaldies!
nansiāli parādā, bet gan doma par kādu dziļāku nozīmi. Var jau
būt, ka to nozīmi piedomāju pati klāt, bet tomēr, kā tik vienkāršs
paziņojums varēja kļūt par tik svarīgu, lai es to paturētu prātā,
pārdomātu, aizmirstu pēc kā vispār biju veikalā un gala rezultātā vēl uzrakstītu?! Tāpēc, ka reizēm jebkuram uzvirmo mazā egoisma dzirksts par to, ka viss pienākas – vai nu
uzreiz, vai beznosacījuma kārtībā, vai kādam kaut kas ir jāizdara, jo esi taču pelnījis, sajūties nenovērtēts, uzskati, ka neesi saņēmis pelnīto attieksmi. Gribu gan uzsvērt, ka šajā kontekstā „parāds” tiešām domāts sajūtu,
emociju un saskarsmes līmenī, ne pakalpojumu, mantisko vai darījumu aspektā. Tātad… Neviens man neko
nav parādā. Neviens man nav parādā pareizu rīcību, cieņu, draudzību, mīlestību, pieklājību, padomu, atbalstu… Tas nozīmē, ka neviens cits nedzīvo manā labā. Jo neviens neesmu es. Katrs cilvēks dzīvo sev, tikai viņa
paša laime ir viss, ko viņš personīgi var izjust. Neviens nav parādā laimi. Tas nozīmē, ka nevienam nav obligāti
jāmīl tevi. Ja kāds tevi mīl, tas ir tāpēc, ka tevī ir kaut kas īpašs, kas tieši viņam sniedz laimi. Kad cilvēki dara
lietas jūsu vietā vai jūsu labā, tas notiek tāpēc, ka viņi to vēlas – tāpēc, ka jūs kaut kādā veidā devāt viņiem
kaut ko jēgpilnu, kas liek viņiem vēlēties iepriecināt, nevis tāpēc, ka būtu jums parādā. Tu nevari patikt visiem.
Ja draugi vēlas būt kopā ar jums, tas nav pienākums. Nevienam nav tevi dziļi jāciena. Daži cilvēki var pat būt
nelaipni pret tevi. Arī tu viņiem neko neesi parādā! Dzīvot savu dzīvi. Daži cilvēki izvēlēsies „mest līkumu”
jums tādu iemeslu dēļ, kuriem nav nekāda sakara ar jums. Nepadariet kāda cita problēmu par savu problēmu.
Jūs esat parādā tikai sev būt par vislabāko iespējamo cilvēku. Un jums ir visi iemesli lepoties ar saņemto mīlestību, draugu cieņu, un nopelnīto līdzcilvēku attieksmi. Bet nekad neuztveriet to kā pašsaprotamu. Lai jauks
Lieldienu un pavasara gaidīšanas laiks. Un atcerieties – Lieldienu zaķis arī jums neko nav parādā – ne olas, ne
silto saulīti, ne uzvaras olu kaujās, ne odu apkarošanu… jo ir lietas, ko nevaram ietekmēt, bet varam tās tikai
apskatīt sev atbilstošajā gaismā.

Zināšanai!

Šogad pavisam neparasti varam novērot, kā ziema spītīgi pretojas pavasarim.
Pēkšņais sniegs ne reizi vien nomainījis
saulaino dienu un atnesis negaidītu vēsmu.
Īsumā par kultūras notikumiem novadā.
Deju kopai „Silva” – 12! 2009. gadā
savu darbību Silvas Štreinertes vadībā uzsāka mūsu deju kopa ,,Silva” . Priecājamies
un lepojamies par mūsu dzīvespriecīgo
un vienmēr enerģisko kolektīvu. Daudz
laimes un prieka ikvienam dejotājam un
arī tiem, kas vienmēr jutuši līdzi dāmu
aktivitātēm! Video sveiciens apskatāms
mājaslapā, kā arī Mērsraga Tautas nama
facebook lapā. Ceram uz drīzu tikšanos.
Vēl pavisam nesen, februāra izskaņā,
noslēdzās Mērsraga „Talantu konkurss”,
kurā uzvarēja dvīnes Līga Annija un Laura Rolanda Indruškevičas, kas konkursā
piedalījās ar savu animācijas video veidošanas talantu. Atgādinu, ka galvenā balva
uzvarētājam bija 50 eiro dāvanu karte, kuras iegādes vietu varēja izvēlēties uzvarētāji paši. Biju ļoti patīkami pārsteigts, kad

māsas paziņoja, ka vēlas iegādāties dāvanu
karti mūzikas veikalā ar mērķi iegādāties
mūzikas instrumentus. Kas zina, varbūt
nākamgad māsas pieteiks sevi jau ar citu
talantu. Paldies visiem, kas piedalījās un
atbalstīja pasākumu gan ar talantu prezentācijām, gan balsošanu!
Marts iesācies ar 8. marta svinībām.
Mīļi sveicu visas Mērsraga sievietes svētku
dienā! Īpašais apsveikuma video sveiciens
Starptautiskajā sieviešu dienā apskatāms
mājaslapā, kā arī Mērsraga Tautas nama
facebook lapā.
Laiks skrien vēja spārniem un straujiem soļiem tuvojas Lieldienas. To, kas
sagaida ikvienu šajos svētkos paturēšu
noslēpumā. Atklāšu vien to, ka aktivitāte
būs paredzēta visai ģimenei. Sekojam līdzi
aktuālākajai informācijai Mērsraga Tautas
nama facebook lapā un Mērsraga mājaslapā – mersrags.lv.
Jānis Kaļiņičenko,
Mērsraga Tautas nama vadītājs

Piedalies aptaujā par jaunveidojamā
Talsu novada attīstību!

Pāreja
uz vasaras laiku!
Pāreja uz vasaras
laiku notiks
2021. gada 28. martā,
plkst. 03.00

(naktī no sestdienas
uz svētdienu),
pulksteņa
rādītājus
pagriežot
par vienu
stundu
uz priekšu!

Informācija!

Par ienākumu deklarācijām. No 1. marta Mērsraga VPVKAC
(Mērsraga TIC) iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par
2020. gadu.
Lūdzam ievērot: valstī noteikto pandēmijas ierobežojumu laikā,
klienti tiek pieņemti tikai ar iepriekšēju pierakstu. Pieteikt savu
apmeklējumu var, zvanot – 27789250 (Evita), 26678815 (Inga). Kā
arī atgādinām: marta sākums nav pēdējais laiks, kad gada ienākumu
deklarācijas iesniedzamas!
Mērsraga VPVKAC var pieteikties arī bezdarbnieka statusa un
pabalsta saņemšanai, rakstīt iesniegumus slimības pabalsta u.c. pabalstu
saņemšanai.
Par vakcinācijām. No 22. februāra Mērsraga ambulancē pacientiem,
kas ir vecumā no 70+ ir iespēja vakcinēties pret vīrusu Covid-19.
Lūgums savu apmeklējumu pieteikt iepriekš, zvanot uz ārstu prakses
tālruņiem: Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta prakse tel. 63235970,
Benitas Zibinas ģimenes ārsta prakse tel. 63235639.

Līdz 31. martam ikviens Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada iedzīvotājs
ir aicināts piedalīties aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada teritorijas (šobrīd
Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novada) attīstību.
Talsu novada pašvaldība informē, ka
ir uzsākts darbs pie jaunveidojamā Talsu novada attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021.–2030. gadam un attīstības programmas 2021.–2027. gadam, izstrādes.
Dokumentus plānots izstrādāt līdz 2021.
gada 31. decembrim. Saskaņā ar iepirkumu procedūru dokumentu izstrāde notiek
sadarbībā ar vienu no vadošajiem telpiskās plānošanas uzņēmumiem Latvijā –
SIA „Reģionālie projekti”.
Izstrādes gaitā tiks nodrošinātas sabiedrības līdzdalības iespējas, kuras iedzīvotāji un citi novada attīstībā ieinteresētie
tiek aicināti izmantot, paužot savu viedokli un ierosinājumus novada attīstībai
un izaugsmei.
Plānoto sabiedrības līdzdalības aktivitāšu plāns:
• Iedzīvotāju aptauja (to iespējams

aizpildīt līdz 31.03.2021. internetā: https://
ej.uz/TalsuAptauja);
• Uzņēmēju aptauja (to iespējams
aizpildīt līdz 31.03.2021. internetā: https://
ej.uz/TalsuUznemeji);
• Tematiskās darba grupas;
• Publiskā apspriešana.
Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Talsu
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021.–2030. gadam un Talsu novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam
izstrādē. Anketa ir anonīma, paustais
viedoklis tiks izmantots apkopotā veidā.
Aizpildīšana aizņems no 10 līdz 15 minūtēm.
Aizpildi un aicini arī citus novada
iedzīvotājus to aizpildīt! Būsim pateicīgi
par ieguldīto laiku un atsaucību! Informācija par jaunveidojamo novadu un
attīstības plānošanas dokumentu izstrādi
pieejama Talsu novada mājaslapā sadaļā: Jaunveidojamais novads.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā
aicinām sazināties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis: 22018236,
e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv).
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4.4. Rojas novada pašvaldības plašsaziņas līdzekļos (no 01.07.2021. Talsu novada pašvaldība):
1) Rojas novada pašvaldības tīmekļa vietnē roja.lv/lv/jaunumi/?zinas=Piedalies aptaujā par jaunveidojamā Talsu
novada attīstību!&zinaid=1130
2) Rojas novada informatīvajā izdevumā “Banga” 26.03.2021. http://roja.lv/pictures/Banga_2021_03_MJ.pdf
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Ziņas

Piedalies aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada
attīstību!
Atpakaļ05/03/2021
Līdz 31. martam ikviens Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada iedzīvotājs ir aicināts piedalīties
aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada teritorijas (šobrīd Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu
novada) attīstību.
Talsu novada pašvaldība informē, ka ir uzsākts darbs pie jaunveidojamā Talsu novada attīstības
plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2030. gadam un attīstības programmas
2021.-2027. gadam, izstrādes. Dokumentus plānots izstrādāt līdz 2021. gada 31. decembrim. Saskaņā ar
iepirkumu procedūru dokumentu izstrāde notiek sadarbībā ar vienu no vadošajiem telpiskās plānošanas
uzņēmumiem Latvijā – SIA “Reģionālie projekti”.
Izstrādes gaitā tiks nodrošinātas sabiedrības līdzdalības iespējas, kuras iedzīvotāji un citi novada attīstībā
ieinteresētie tiek aicināti izmantot, paužot savu viedokli un ierosinājumus novada attīstībai un izaugsmei.
Plānoto sabiedrības līdzdalības aktivitāšu plāns:
1. Iedzīvotāju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz 31.03.2021. šeit: https://ej.uz/TalsuAptauja);
2. Uzņēmēju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz 31.03.2021. šeit: https://ej.uz/TalsuUznemeji);
3. Tematiskās darba grupas.
4. Publiskā apspriešana.
Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2030. gadam un Talsu
novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādē. Anketa ir anonīma, paustais viedoklis tiks izmantots
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apkopotā veidā. Aizpildīšana aizņems no 10 līdz 15 minūtēm.
Anketas var aizpildīt, izmantojot arī QR kodus. Drukātā formātā aptaujas anketas būs pieejamas novadu
informatīvajos izdevumos, lai tās varētu aizpildīt, izgriezt un atstāt novadu administrācijas vai pagastu pārvalžu
pastkastēs.
Aizpildi un aicini arī citus novada iedzīvotājus to aizpildīt! Būsim pateicīgi par ieguldīto laiku un atsaucību!
Informācija par jaunveidojamo novadu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādi pieejama sadaļā:
Jaunveidojamais novads.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un
projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis: 22018236, e-pasts:
lauris.laicans@talsi.lv).

QR kods iedzīvotāju aptaujai

QR kods uzņēmēju aptaujai

docx Aptaujas anketa
Ziņas
roja.lv/lv/jaunumi/?zinas=Piedalies aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada attīstību!&zinaid=1130
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BANGA 2021. gada 26. marts

6YHLFLQÃWL.DOWHQHV
FLHPDLHG]ÝYRWÃML
4BVMBJOBJT QBWBTBSJT BUOʆDJT BS KBVOVNJFN7FTFMVHBEVNʑTFTBNE[ʚWPKVÝJBUUʆMJOʆUJ LBUSTWBJSʆLJFHSJNJTTBWVQFSTPOʚHPMJFUVSJTJOʆÝBOʆ EPNʆKBN LʆCJKBVOLʆ
E[ʚWFWFJEPTJFTV[QSJFLÝV6OUʆoKBVÝJWBJ
OFKBVÝJ,BMUFOFJSLʡVWVTJQBSQJMPUUFSJUPSJKV
-BUWJKBT QJFLSBTUFT TBEBSCʚCBT QSPKFLUʆ
v$FʡʆV[WJFEVNVQJFLSBTUʑw
v4BEBSCʚCBTQSPKFLUBNʑSʞJTJSJFQB[ʚTUJOʆUQJFLSBTUFTJFE[ʚWPUʆKVTBSWJFEPDJFNV
BUUʚTUʚCBT LPODFQUV VO V[TʆLU Uʆ QBLʆQFOJTLV QJMPUWFJEB JFWJFÝBOV LBUSʆ OP  ڀTBEBSCʚCBT QBSUOFSV J[WʑMʑUBKʆN QJFLSBTUFT
UFSJUPSJKʆN KFC BQLBJNʑN  UʆEʑKʆEJ BLUJWJ[ʑKPUWJFUʑKʆTQJFLSBTUFTLPQJFOBT J[HMʚUPKPU
UPMʚEFSVT TUJQSJOPUDJFNVBQLBJNKVJEFOUJUʆUJ VO WFJDJOPU V[ NʷTEJFOV [JOʆÝBOʆN
VOJOPWʆDJKʆNCBMTUʚUVJMHUTQʑKʚHVBUUʚTUʚCV
VOKBVOVTPDJʆMVVOFLPOPNJTLVTBEBSCʚCV
SBÝBOPT  MBJ V[MBCPUV QJFLSBTUFT DJFNV VO
BQLBJNKVE[ʚWFTLWBMJUʆUJ1SPKFLUBQBSUOFSJ
VOJFLʡBVUʆTQJMPUWJFUBTJSTFLPKPÝBT
 73(v1BSUOFSʚCBMBVLJFNVOKʷSBJw
-BQNFäDJFNB BQLBJNF -BQNFäDJFNB
QBHBTUT &OHVSFTOPWBET
 73(v+ʷSLBOUFw"JOBäJ 4BMBDHSʚWBT
OPWBET
  73( v+ʷSBT [FNFw $BSOJLBWB 
$BSOJLBWBTOPWBETڀ
  73( v5BMTV SBKPOB QBSUOFSʚCBw
,BMUFOF 3PKBTOPWBET
  73( v;JFNFʡLVS[FNFT CJ[OFTB
BTPDJʆDJKBw %JäKʷSBT MʚCJFÝV DJFNJ OP
7BJEFT MʚE[ 0WʚÝJFN  %VOEBHBT VO
7FOUTQJMTOPWBEJ
  73( v-JFQʆKBT SBKPOB QBSUOFSʚCBw
#FSOʆUJ /ʚDBTOPWBET
1SPKFLUʆ QJFEBMʆT BSʚ TUBSQUBVUJTLBJT
QBSUOFSJT OP 4PNJKBT KFC WJFUʑKʆ SʚDʚCBT
HSVQB v4FQSBw  LBT BUSPEBT OFUʆMV OP

)FMTJOLJFN"Sʚ4PNJKʆUJLTWFJDJOʆUTWJFEP
DJFNVBUUʚTUʚCBTNPEFMJTWJFUʑKʆTLPQJFOʆTw
1SPKFLUB JFUWBSPT NʑT WJTJ LPQʆ BQHʷTJN[JOʆÝBOBT LBTJSWJFEBJTDJFNT BLUʚWJ
VOJFJOUFSFTʑUJJFE[ʚWPUʆKJ LBTBQ[JOʆTTBWV
JEFOUJUʆUJVOHSJCEBSCPUJFT MBJDJFNTCʷUV
E[ʚWT VO SBEPÝT  FLTQFSUV WBEʚCʆ OPUFJLTJN WJFUBT TUJQSʆT VO WʆKʆT QVTFT  J[BJDJOʆKVNVT .ʆDʚTJNJFT QJFSFE[J OP DJUJFN
WJFEJFNDJFNJFN.ʆDʚTJNJFTOPUJDʑUUBN 
LB EBVE[V MJFUV SJTJOʆKVNT BULBSʚHT OP
NVNTQBÝJFN.ʆDʚTJNJFTEBSCPUJFTLPQʆ
VONʷTEJFOʚHJ MBJTQʑUVTBHMBCʆUVOMFQPUJFTBSTBWV,VS[FNFTKʷSBTCSBVDʑKV LVʕV
CʷWʑUʆKV  [WFKOJFLV VO [JWKV BQTUSʆEʆUʆKV
DJFNBÝBSNV
1BÝMBJL JS JFSPCFäPUB JFTQʑKB TBUJLUJFT
LMʆUJFOʑ VO NVNT JS JFTQʑKB VO J[BJDJOʆKVNT TBEBSCPUJFT BUUʆMJOʆUJ -ʷE[V WJTVT 
LBN JS TBWBT EPNBT VO SFE[ʑKVNT QBS
,BMUFOFTBUUʚTUʚCV QBSUP LBTNVNTOFQJFDJFÝBNT MBJWʑMMBCʆLE[ʚWPUVNʷTVDJFNʆ 
QJFWJFOPUJFT ,BMUFOFT MBQBJ Facebook VO
J[UFJLUTBWVTSPTJOʆKVNVT3BLTUJFUQBSUP 
LBT DJFNʆ QBUʚL  LBT OFQBUʚL (BJEV WJFEPLMJOPKBVOJFÝJFN LVSJNʆDʆTVOTUSʆEʆ
DJUVS CFUCSʚWEJFOʆTCSBVDV[,BMUFOJ7ʑMBNJFTBSʚMBCʆLJFQB[ʚUNʷTVWBTBSOJFLVTVO
KBVOJFOʆDʑKVT  MBJ BSʚ WJʦJ QJFEBMʚUPT NʷTV
LPQʚHBKʆMJFUʆ
&QBTUBBESFTFrojasmuzejs@inbox.lv
,SʆKBN MBCʆT JEFKBT VO HBJEʆN JFTQʑKV
TBUJLUJFT LMʆUJFOʑ .VNT UBʊV JS TLBJTUBJT
VOVOJLʆMBJTKʷSBTLSBTUT MBJWBSʑUVBSUʆN
EBMʚUJFTVONʆDʚUJFTKBVOBTMJFUBT
"S MBCʆN EPNʆN VO TWFJDJFOJFN QBWBTBSʚ
Gundega Balode,
Kaltenes ciema moderatore

6XJDVDL]VDUG]ÝEDVSOÃQV
SDOÝG]ÑVYHLFLQÃWURïXXQFLOYÑND
LQWHUHăXOÝG]ÃVSDVWÃYÑăDQX
1ʑD %BCBT BJ[TBSE[ʚCBT QʆSWBMEFT UVSQNʆL o 1ʆSWBMEF  QBTʷUʚKVNB J[TUSʆEʆUBJT TVHBT BJ[TBSE[ʚCBT QMʆOT
SPʦJFNUVSQNʆLBKPTHBEPTEPTJFTQʑKVWFJDJOʆU-BUWJKBT
ʷEFʦPTNʚUPÝPSPʦVTVHVTBHMBCʆÝBOV VOWJFOMBJLVTSJTJOʆULPOĘJLUTJUVʆDJKBTBSQJFLSBTUFT[WFKOJFLVTBJNOJFDJTLBKʆNJOUFSFTʑN
7JFOPUT SPʦV TVHV BJ[TBSE[ʚCBT QMʆOT J[TUSʆEʆUT
USJN #BMUJKBT KʷSʆ VO -BUWJKBT KʷSBT ʷEFʦPT TBTUPQBNBKʆNSPʦVTVHʆNQFMʑLBKBNSPOJN)BMJDIPFSVTHSZQVT 
QPHBJOBKBN SPOJN 1VTB IJTQJEB VO QMBOLVNBJOBKBN
SPOJN1IPDBWJUVMJOBÀJTJSWJFOTOPQJFDJFNTVHVBJ[TBSE[ʚCBT QMʆOJFN  LBT JS J[TUSʆEʆUT 1ʆSWBMEFT ʚTUFOPUʆT
%BCBTTLBJUʚÝBOBTQSPKFLUʆ7ʑMJSUBQVÝJQMʆOJTVHVHSVQBJv1ʷDFTwVOv%[FʦWFJEʚHJFw LʆBSʚEʚʞBOBLUTTJLTQʆSOJNVOQMBUBVTBJOBKBNTJLTQʆSOJN
4VHBT BJ[TBSE[ʚCBT QMʆOT JS BQTUJQSJOʆUT V[ UVSQNʆLBKJFN  HBEJFN 1BUFJDPUJFT UBKʆ JFUWFSUBKJFN EBUJFN 
;FNLPQʚCBT NJOJTUSJKB KBV JS JFWJFTVTJ LPNQFOTʆDJKBT
NFIʆOJTNV QBS SPʦV OPEBSʚUBKJFN [BVEʑKVNJFN QJFLSBTUFT [WFKʆ VO QʑSO KBV TBʦʑNB QJSNPT QJFUFJLVNVT
LPNQFOTʆDJKVJ[NBLTBJ
1ʆSWBMEFT%BCBTBJ[TBSE[ʚCBTEFQBSUBNFOUBEJSFLUPSF(JUB4USPEFTUʆTUB LBQMʆOTBOBMJ[ʑ QʑUBVOBQLPQP
JOGPSNʆDJKVQBS-BUWJKBTQJFLSBTUʑFTPÝBKJFNSPʦJFNVO
UP V[WFEʚCV  FLPMPʕJKV  Lʆ BSʚ TLBJESP MJLVNTBLBSʚCBT 
LʆQʑDQJFBVHSPʦVSBEʚUJF[BVEʑKVNJ
v%PLVNFOUʆ BQLPQPUʆ JOGPSNʆDJKB QBS E[ʚWOJFLV TLBJUB QJFBVHVNB UFOEFODʑN  ʑEJFOLBSUJ  QBSBEVNJFN [WFKBTSʚLVQPTUʚKVNJFNVODJUJBLUVʆMJEBUJCJKB
J[USʷLTUPÝJF QPTNJ  MBJ NFLMʑUV SJTJOʆKVNVT DJMWʑLV VO
SPʦVMʚE[ʆTQBTUʆWʑÝBOBJ-BUWJKʆ5JFÝJÝJFEBUJʡʆWB;FNLPQʚCBT NJOJTUSJKBJ SJTJOʆU LPNQFOTʆDJKV KBVUʆKVNV VO
V[TʆLU LPNQFOTʆDJKV J[NBLTV [WFKOJFLJFN 7JFOMBJLVT
QMʆOVJ[TUSʆEʆKVÝJFFLTQFSUJOPSʆEB LBJSOFQJFDJFÝBNT

QJMOWFJEPULPNQFOTʆDJKVTJTUʑNV KPUʆÝPCSʚEQBSFE[BUCBMTUVQJFLSBTUFT[WFKOJFLJFN UPNʑSEBUJMJFDJOB LBSPʦJ
CBSPKBTOFUJLBJKʷSʆ CFUBSʚJFLÝ[FNFTʷEFʦPT-ʚE[BS
UPCʷUVWʑMBNTQBSFE[ʑULPNQFOTʆDJKVNBLTʆKVNVQBS
SPʦVSBEʚUBKJFN[BVEʑKVNJFNBSʚJFLÝ[FNFTʷEFʦV[WFKOJFLJFN wTLBJESP(4USPEF
+BVJ[TUSʆEʆKPUEPLVNFOUV ʦFNUTWʑSʆ LBLPOĘJLUTJUVʆDJKVTLBJUTWBSQBMJFMJOʆUJFT KPQFMʑLPSPʦVQPQVMʆDJKB
UVSQJOBQJFBVHU CFUQPHBJOʆVOQMBOLVNBJOʆSPʦBTUʆWPLMJTQBTMJLUJOʆT
-BUWJKʆOFWJFOVOPÝʚNSPʦVTVHʆNOBWʡBVUTNFEʚU 
UVSLMʆUQFMʑLBJTVOQPHBJOBJTSPOJTJFLʡBVUTʚQBÝJBJ[TBSHʆKBNP TVHV TBSBLTUʆ 5PNʑS JS QJFʡBVKBNB UP Lʆ OFNFEʚKBNV E[ʚWOJFLV MJNJUʑUB JFHVWF BUCJMTUPÝJ 4VHV VO
CJPUPQVBJ[TBSE[ʚCBTMJLVNʆOPUFJLUBKJFNQSJODJQJFNBS
NʑSʞJQBTBSHʆU[WFKBTSʚLVTVOMPNVTOPSPʦVSBEʚUJFN
CPKʆKVNJFN5BʊVQJSNTÝʆEBTQSBLTFTJFWJFÝBOBTWʑMKʆWFJDQJMPUQʑUʚKVNJQBSEBäʆEVJ[NBOUPUPJFHVWFTNFUPäV
FGFLUJWJUʆUJ MBJQʆSMJFDJOʆUPT WBJVOLʆUʆTTBNB[JOBSPʦV
SBEʚUPT[BVEʑKVNVT[WFKBTSʚLJFN
"SSPʦVTVHBTBJ[TBSE[ʚCBTQMʆOVWBSJFQB[ʚUJFT1ʆSWBMEFT UʚNFLʡB WJFUOʑ https://www.daba.gov.lv/lv/TVHV
VOCJPUPQVBJ[TBSE[JCBTQMBOJ
%BCBT TLBJUʚÝBOBT KFC &JSPQBT 4BWJFOʚCBT ,PIʑ[JKBT
GPOEBQSPKFLUBv1SJFLÝOPTBDʚKVNVJ[WFJEFMBCʆLBJCJPMPʕJTLʆTEBVE[WFJEʚCBTTBHMBCʆÝBOBJVOFLPTJTUʑNVBJ[TBSE[ʚCBJ-BUWJKʆwWJTBTQBSFE[ʑUʆTBLUJWJUʆUFTUJLTʚTUFOPUBT
MʚE[  HBEBN 1MBÝʆLB JOGPSNʆDJKB QJFFKBNB WJFUOʑ
www.skaitamdabu.gov.lvVOwww.daba.gov.lv.
Turpmākiem kontaktiem:
.BJKB3ʑOB%BCBTBJ[TBSE[ʚCBTQʆSWBMEFT
TBCJFESJTLPBUUJFDʚCVTQFDJʆMJTUF
maija.rena@daba.gov.lv
5ʆMS

,'/S*QSPKFLUTi1SJFLÝOPTBDʚKVNVJ[WFJEFMBCʆLBJCJPMPʕJTLʆTEBVE[WFJEʚCBTTBHMBCʆÝBOBJVOFLPTJTUʑNVBJ[TBSE[ʚCBJ-BUWJKʆw

%ĉWNRSÃGRPÃVXQVDMĉWÃV

SIA „ROJAS DZKU”
APMEKLĒTĀJIEM IR SLĒGTS!
PAKALPOJUMI TIEK
NODROŠINĀTI ATTĀLINĀTI!

Daces Klaberes
 NBSUʆ QVMLTUFO  3BJEB
3PKB WJFUOʑ www.facebook.com JOUFSFTFOUJ WBSʑKB TFLPU MʚE[J UJFÝSBJEFJ
OP 3PKBT LVMUʷSBT DFOUSB o WFMUʚKVNV
LPODFSUBN 4UBSQUBVUJTLBKʆ TJFWJFÝV
EJFOʆv7JFOʚHJKVNTw,MBVTʚUʆKVJFNʚʡPUʆTE[JFTNBTJ[QJMEʚKBHSVQBTv3PKBw
TPMJTUT +ʆOJT ,BMOJʦÝ  CFU JFTʷUʚUPT
NʚMFTUʚCBT QJMOPT BQTWFJLVNB WʆSEVT
MBTʚKB%BDF#SPLB7BJSʆLJOPBQTWFJLVNJFNCJKBWFMUʚUJLʆEBJʚQBÝBJNBNNBJ  WFDNʆNJʦBJ  LSVTUNʆUFJ  NʆTBJ 
CFU UJLQBU EBVE[ WFMUʚKVNB E[JFTNV
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,ʆV[[JOʆKʆNOP%BDFTTUʆTUʚUʆ 3PKBT
OPWBEʆ QBÝMBJL E[ʚWP  TJFWJFUFT
7FDʆLBKBJOPWJʦʆNJSHBEJ VOWJʦB
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TVQFSPNF BUSBLUʚWBKJFN NB[CʑSOJFN
Daces Brokas un Jāņa Kalniņa veidotā svētku programma iepriecināja daudzu sieviešu sirdis;
VO MBCʆLBJT ESBVHT  LBT WJFONʑS JS
MʚE[ʆTwoÝʆEJVOMʚE[ʚHJNʚʡVNBQJMOJ
WʆSEJ J[TLBOʑKB WFMUʚKVNV LPODFSUʆ 1BUFJDʚCʆ QBS
BMMBä MBJQOP BQLBMQPÝBOV E[JFTNBT J[TLBOʑKB BSʚ
v$JUSPw  v.BYJNBw VO vɜJQʚUJT 3PKBw NFJUFOʑN 
SFTUPSʆOB v0USB QVTFw VO WJFTOʚDBT v3PKBw EBSCJOJFDʑN GSJ[JFSʑN"JHBJ *OHBJ "JKBJ 6OEBJ *OJUBJ 
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BSʚ;BOEJT1BLBMOJFUJTVO3PCFSUP.FMPOF
4BCJFESʚCʆ K PQSPKʆN OFCFJE[BT EJTLVTJKBT QBS
 NBSUB TWʑULV OP[ʚNJ 7JFOB TBCJFESʚCBT EBʡB
UPTQJMOʚCʆOPMJFE[ EBʡBV[TLBUB LBTWʑULVOFLBE
OBW QBS EBVE[  CFU WʑM EBʡB TBCJFESʚCBT  NBSUB
TWʑULVTBTPDJʑBSQBWBTBSJVONʚMFTUʚCV6OLʆEʑʡ
HBOOFʡBVUJFTTWʑULVQSJFLBN 7ʑMKPWBJSʆLUʆEʑʡ 
LBNBSUTBUOʆLQʑDEBäLʆSUTUJOE[JOPÝJBVLTUBT 
CFUDJUSFJ[QFMʑLBTVOTMBQKBT[JFNBT VOMBVLʆTʆL
[JFEʑUTOJFHQVMLTUFOʚUFTVOOFQSʆUʚHJWʚUFSPUQVUOJ
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Svētku sajūtu pastiprināja arī īpaši izgaismotais Rojas kultūras centrs.
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5. PAZIŅOJUMS PAR IEDZĪVOTĀJU UN UZŅĒMĒJU APTAUJAS REZULTĀTIEM
Talsu novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://talsunovads.lv/zinas/novada/publiceti-jaunveidojamanovada-iedzivotaju-un-uznemeju-aptaujas-rezultati/ (publicēts 13.07.2021.)
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7/26/2021

Publicēti jaunveidojamā novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti - Talsu novads

Vājredzīgajiem

Pašvaldība

Iedzīvotājiem

Uzņēmējiem

Burtu izmērs

Viesiem

TALSU
NOVADS

Publicēti jaunveidojamā novada iedzīvotāju un
uzņēmēju aptaujas rezultāti
Ziņas

Novadā

Publicēti jaunveidojamā novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti

13. July 2021
Līdz 31. martam iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā par jaunā Talsu novada teritorijas (agrāk Dundagas,
Mērsraga, Rojas un Talsu novada) attīstību. Atsevišķi tika organizēta novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja.
Rezultātu apkopojums ir publicēts un ar to aicināti iepazīties gan aptaujas dalībnieki, gan citi interesenti.

Apvienotā Talsu novada aptauju rezultāti.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un
projektu

vadības

nodaļas

Plānošanas

daļas

vadītāju

Lauri

Laicānu

(tālrunis:

22018236,

e-

pasts: lauris.laicans@talsi.lv).

Sabīne Kleinhofa-Prūse

TALSU
NOVADS

Privātuma politika

Lapas karte

Talsu novads

Sabiedrības līdzdalība

Piekļūstamība

Web izstrāde:

https://talsunovads.lv/zinas/novada/publiceti-jaunveidojama-novada-iedzivotaju-un-uznemeju-aptaujas-rezultati/
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6. PAZIŅOJUMS PAR IESPĒJU PIEDALĪTIES TEMATISKO DARBA GRUPU SANĀKSMĒS
Talsu novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://talsunovads.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba/julija-notiks-jaunatalsu-novada-attistibas-programmas-izstrades-tematisko-darba-grupu-sanaksmes/ (publicēts 16.07.2021.)
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7. PAZIŅOJUMI PAR TEMATISKO DARBA GRUPU SANĀKSMJU REZULTĀTIEM
7.1. Talsu novada pašvaldības plašsaziņas līdzekļos:
1) Talsu
novada
pašvaldības
tīmekļa
vietnē
https://talsunovads.lv/zinas/sabiedribaslidzdaliba/noslegusas-talsu-novada-attistibas-programmas-izstrades-tematiskas-darba-grupusanaksmes-2/ (publicēts 05.08.2021.)
2) Talsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Talsu Novada Ziņas” 2021.gada augustā
https://talsunovads.lv/wp-content/uploads/2021/08/TalsuNovadaZinas8_1-16.pdf
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Noslēgušās Talsu novada Attīstības programmas izstrādes tematiskās darba grupu sanāksmes - Talsu novads

Vājredzīgajiem

Pašvaldība

Iedzīvotājiem

Uzņēmējiem

Burtu izmērs

Viesiem

TALSU
NOVADS

Noslēgušās Talsu novada Attīstības programmas
izstrādes tematiskās darba grupu sanāksmes
Ziņas

Sabiedrības līdzdalība

Noslēgušās Talsu novada Attīstības programmas izstrādes tematiskās darba grupu sanāksmes

5. augusts 2021
Talsu novada dome 2020. gada 24. septembrī pieņēma lēmumu par Talsu novada Attīstības programmas 2021.
– 2027. gadam izstrādes uzsākšanu. Attīstības programma noteiks konkrētus rīcības virzienus, lai sekmētu
ilgtspējīgu jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Talsu novada iedzīvotāji, uzņēmēji
un nevalstisko organizāciju pārstāvji tika aicināti iesaistīties Attīstības programmas darba grupās, kas notika
no 26. jūlija līdz 28. jūlijam tiešsaistes platformā Zoom.

Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti jaunās Attīstības programmas izstrādē, līdzās jau notikušajām aptaujām, Talsu
novada pašvaldība aicināja interesentus līdzdarboties, paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus par
nepieciešamajiem pilnveidojumiem Talsu novada teritorijas attīstībā, piedaloties tematiskās darba grupu
sanāksmēs. Tematisko darba grupu mērķis ir kopīgi ar ieinteresētajām pusēm apzināt pilsētā un novadā
notiekošo attīstību kavējošos faktorus, iespējas, identificēt vajadzības, kas būtu risināmas dažādās nozarēs –
uzņēmējdarbības vidē, izglītībā, sportā, kultūrā, veselības aprūpē, sociālajā aizsardzībā, drošībā, infrastruktūrā,
mobilitātē, vidē, pārvaldībā.

Darba grupu diskusijas vadīja SIA „Reģionālie projekti” speciālisti, kas palīdz Talsu novada pašvaldībai izstrādāt
jaunos novada attīstības plānošanas dokumentus. Kopumā sešās darba grupās piedalījās 168 dalībnieki.

Tematiskajā darba grupā „Uzņēmējdarbības vide” tika diskutēts par atbalsta instrumentiem uzņēmējdarbības
vides un infrastruktūras attīstībai, kā arī visu līmeņu sadarbību konkurētspējas uzlabošanai. Kā atsevišķa
kategorija tika izdalīta tūrisma joma, kas veicina ekonomisko izaugsmi un reģionu attīstību. Dalībniekiem bija
vairākas idejas gan par infrastruktūras attīstību piekrastē un kopīgu tūrisma produktu un maršrutu veidošanu,
gan uzņēmēju un pašvaldības sadarbību dažādu projektu izstrādē.

Lielākais dalībnieku skaits bija izglītības, sporta, kultūras tematiskajās darba grupās, kur piedalījās 53 aktīvisti.
Darba gaitā bija jāaplūko plašs tēmu spektrs, tāpēc dalībnieki tika sadalīti darbam desmit grupās. Tajās norisinājās
diskusijas gan par pirmsskolas, vispārējās, interešu, profesionālās ievirzes izglītības jautājumiem, gan arī par
speciālo un augstāko izglītību, tās pārvaldību, īpaši uzsverot mūžizglītības nozīmi un tās paplašināšanas iespējas.
Līdztekus tika ģenerētas idejas par sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras un pakalpojumu pilnveidi, kultūras
daudzveidības veicināšanu. Debatēs izkristalizējās vairākas atziņas par redzējumu turpmākajām aktivitātēm

Iedzīvotājiem
Viesiemun iekļaujošu vidi,
jaunatnes politikasPašvaldība
jomā, uzlabojot jauniešu
dzīves kvalitāti unUzņēmējiem
veidojot jauniešiem atbalstošu
atbalstot viņu iniciatīvas un līdzdalību.
https://talsunovads.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba/noslegusas-talsu-novada-attistibas-programmas-izstrades-tematiskas-darba-grupu-sanaksmes-2/
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Sociālo pakalpojumu, palīdzības, veselības, drošības jomā galvenokārt tika pārrunāti iedzīvotājiem aktuāli
jautājumi sociālajā jomā un sniegts redzējums par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības pilnveidi.
Vienlaikus, runājot par sabiedrisko kārtību un drošību, dalībnieki raksturoja kritērijus, kas būtiski ietekmē arī
atbalstošu un attīstošu vidi kopumā.

Nākamajā darba grupā „Infrastruktūra un mobilitāte” tika skatīti jautājumi par gājēju drošības uzlabošanu ciemos
un pilsētās, mobilitātes punktu attīstību, vides pieejamības nodrošināšanu, ostu attīstību un jaunu piestātņu
veidošanu. Tāpat par būtisku jomu, kam pievērst uzmanību attīstības programmas risinājumos, tika atzīta

mājokļu politikas attīstība: esošo ēku energoefektivitātes uzlabošana, iekšpagalmu sakārtošana, jaunu mājokļu
izveide. Saistībā ar komunālo infrastruktūru dalībnieki diskutēja par nepieciešamību uzskaitīt esošās sistēmas un
apkopot datus, kā arī ieviest vienotus principus ūdenssaimniecības jomā visā novadā.

Tematiskajā grupā „Vide un publiskā ārtelpa” fokuss bija vērsts uz publisko ārtelpu (labiekārtojums, vides dizains,
atpūtas vietas) un tās kvalitātes uzlabošanu, katras vietas unikalitātes saglabāšanu un attīstību, publisko ūdeņu un
piekrastes apsaimniekošanu un pieejamības uzlabošanu, dabas resursiem, kas ietver arī ainavas, atjaunojamos
energoresursus un citus dabas resursus, kā arī novada kopējo vides kvalitāti un aizsardzību. Tāpat tika sniegti
priekšlikumi par visā novadā attīstāmu un vienotu atkritumu apsaimniekošanas, to šķirošanas un pārstrādes
pārraudzības sistēmu.

Noslēdzošajā tematiskajā grupā „Vietējā kopiena un pārvaldība” notika ideju apkopošana, kā uzlabot sabiedrības
iesaisti un līdzdalību dažādos ar pašvaldību saistītos procesos un kā uzlabot informācijas kanālus, lai uzlabotu
komunikāciju. Diskusijā iesaistītie pauda viedokli par pašvaldības pārvaldības pilnveidi attiecībā uz iekšējiem
procesiem, darbinieku kapacitāti, datu uzkrāšanu un apmaiņu, iestāžu un kapitālsbiedrību sadarbību. Līdztekus
aktīvi tika diskutēts par pašvaldības publisko pakalpojumu pilnveidi, digitalizācijas un inovāciju ieviešanu un
klientorientētas pieejas nozīmi. Tāpat diskusiju dalībnieki ne reizi vien atgriezās pie sarunas par to, cik nozīmīga
loma ir nevalstisko organizāciju iesaistei, nodrošinot iekļaujošu vidi un atbalstu novada ģimenēm, bērniem un
jauniešiem, senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti.

Paldies visiem, kam rūp Talsu novads un kas spēj atrast spēku un laiku, lai izteiktu ierosinājumus, kā veidot
ilgtspējīgu novadu! Tikai sadarbojoties, citam citu uzklausot, varēsim vairot ne vien katrs savu, bet arī kopējo
labklājību.

Renāte Freiberga

Pašvaldība

Iedzīvotājiem

Uzņēmējiem

https://talsunovads.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba/noslegusas-talsu-novada-attistibas-programmas-izstrades-tematiskas-darba-grupu-sanaksmes-2/
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TALSU NOVADA ZIŅAS

Interesanti

Noslēgušās Attīstības programmas izstrādes tematiskās
darba grupu sanāksmes
Talsu novada dome 2020. gada
24. septembrī pieņēma lēmumu
par Talsu novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu. Attīstības programma noteiks konkrētus rīcības
virzienus, lai sekmētu ilgtspējīgu
jaunā novada attīstību un uzlabotu
iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Talsu
novada iedzīvotāji, uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji tika
aicināti iesaistīties Attīstības programmas darba grupās, kas notika
no 26. līdz 28. jūlijam tiešsaistes
platformā Zoom.
Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti jaunās attīstības programmas izstrādē,
līdzās jau notikušajām aptaujām, Talsu novada pašvaldība aicināja interesentus līdzdarboties, paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus par
nepieciešamajiem uzlabojumiem Talsu novada teritorijas attīstībā, piedaloties tematiskās darba grupu sanāksmēs. Tematisko darba grupu mērķis ir
kopīgi ar ieinteresētajām pusēm apzināt novadā notiekošo attīstību kavējošos faktorus, iespējas, identificēt vajadzības, kas būtu risināmas dažādās
nozarēs – uzņēmējdarbībā, izglītībā,
sportā, kultūrā, veselības aprūpē, sociālajā aizsardzībā, drošībā, infrastruktūrā, mobilitātē, vidē, pārvaldībā.
Darba grupu diskusijas vadīja SIA
„Reģionālie projekti” speciālisti, kas
palīdz Talsu novada pašvaldībai izstrādāt jaunos novada attīstības plānošanas dokumentus. Kopumā sešās dar-

ba grupās piedalījās 168 dalībnieki.
Tematiskajā darba grupā „Uzņēmējdarbības vide” tika diskutēts par
atbalsta instrumentiem uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstībai, kā arī visu līmeņu sadarbību konkurētspējas uzlabošanai. Kā atsevišķa
kategorija tika izdalīta tūrisma joma,
kas veicina ekonomisko izaugsmi un
reģionu attīstību. Dalībniekiem bija
vairākas idejas gan par infrastruktūras attīstību piekrastē un kopīgu tūrisma produktu un maršrutu veidošanu,
gan par uzņēmēju un pašvaldības sadarbību dažādu projektu izstrādē.
Lielākais dalībnieku skaits bija izglītības, sporta, kultūras tematiskajās
darba grupās, kur piedalījās 53 aktīvisti. Darba gaitā bija jāaplūko plašs
tēmu spektrs, tāpēc dalībnieki tika sadalīti darbam desmit grupās. Tajās
norisinājās diskusijas gan par pirmsskolas, vispārējās, interešu, profesionālās ievirzes izglītības jautājumiem,
gan arī par speciālo un augstāko izglītību, tās pārvaldību, īpaši uzsverot
mūžizglītības nozīmi un tās paplašināšanas iespējas. Līdztekus tika ģenerētas idejas par sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras un pakalpojumu
pilnveidi, kultūras daudzveidības veicināšanu. Debatēs izkristalizējās vairākas atziņas par redzējumu turpmākajām aktivitātēm jaunatnes politikas
jomā, uzlabojot jauniešu dzīves kvalitāti un veidojot jauniešiem atbalstošu
un iekļaujošu vidi, atbalstot viņu iniciatīvas un līdzdalību.

Sociālo pakalpojumu, palīdzības,
veselības, drošības jomā galvenokārt
tika pārrunāti iedzīvotājiem aktuāli
jautājumi sociālajā jomā un sniegts redzējums par sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības pilnveidi. Vienlaikus, runājot par sabiedrisko kārtību
un drošību, dalībnieki raksturoja kritērijus, kas būtiski ietekmē arī atbalstošu un attīstošu vidi kopumā.
Darba grupā „Infrastruktūra un
mobilitāte” tika skatīti jautājumi par
gājēju drošības uzlabošanu pagastos
un pilsētās, mobilitātes punktu attīstību, vides pieejamības nodrošināšanu, ostu attīstību un jaunu piestātņu
veidošanu. Tāpat par būtisku jomu,
kam pievērst uzmanību, tika atzīta
mājokļu politikas attīstība: esošo ēku
energoefektivitātes uzlabošana, iekšpagalmu sakārtošana, jaunu mājokļu
izveide. Saistībā ar komunālo infrastruktūru dalībnieki diskutēja par nepieciešamību uzskaitīt esošās sistēmas un apkopot datus, kā arī ieviest
vienotus principus ūdenssaimniecības jomā visā novadā.
Tematiskajā grupā „Vide un publiskā ārtelpa” fokuss bija vērsts uz publisko ārtelpu (labiekārtojums, vides dizains, atpūtas vietas) un tās kvalitātes
uzlabošanu, katras vietas unikalitātes
saglabāšanu un attīstību, publisko
ūdeņu un piekrastes apsaimniekošanu un pieejamības uzlabošanu, dabas
resursiem, kas ietver arī ainavas, atjaunojamos energoresursus un citus
dabas resursus, kā arī novada kopējo

vides kvalitāti un aizsardzību. Tāpat
tika sniegti priekšlikumi par visā novadā attīstāmu un vienotu atkritumu apsaimniekošanas, to šķirošanas un
pārstrādes pārraudzības sistēmu.
Noslēdzošajā tematiskajā grupā
„Vietējā kopiena un pārvaldība” notika
ideju apkopošana, kā uzlabot sabiedrības iesaisti un līdzdalību dažādos ar
pašvaldību saistītos procesos un kā
uzlabot informācijas kanālus, lai uzlabotu komunikāciju. Diskusijā iesaistītie pauda viedokli par pašvaldības
pārvaldības pilnveidi attiecībā uz iekšējiem procesiem, darbinieku kapacitāti, datu uzkrāšanu un apmaiņu, iestāžu un kapitālsbiedrību sadarbību.
Līdztekus aktīvi tika diskutēts par pašvaldības publisko pakalpojumu pilnveidi, digitalizācijas un inovāciju ieviešanu un klientorientētas pieejas
nozīmi. Tāpat diskusiju dalībnieki ne
reizi vien atgriezās pie sarunas par to,
cik nozīmīga loma ir nevalstisko organizāciju iesaistei, nodrošinot iekļaujošu vidi un atbalstu novada ģimenēm,
bērniem un jauniešiem, senioriem,
cilvēkiem ar invaliditāti.
Paldies visiem, kam rūp Talsu novads un kas spēj atrast spēku un laiku,
lai izteiktu ierosinājumus, kā veidot
ilgtspējīgu novadu! Tikai sadarbojoties, citam citu uzklausot, varēsim vairot ne vien katrs savu, bet arī kopējo
labklājību.
Renāte Freiberga

Plāno vēja elektrostaciju parka izbūvi
Talsu novada pašvaldība informē, ka Vides pārraudzības valsts
birojs 9. jūlijā ir pieņēmis lēmumu
piemērot ietekmes uz vidi novērtējumu vēja elektrostaciju parkam
„Valpene” Talsu novada teritorijā.
Vēja parku plānots izvietot Dundagas un Īves pagasta teritorijā.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka attiecīgajā teritorijā plānots izbūvēt apmēram 40 jaunākās paaudzes lielas jaudas vēja elektrostacijas
(VES). Katras stacijas nominālā jauda
varētu sasniegt 4MW (stacijas masta
augstums virs 135 metriem, stacijas
rotora diametrs virs 150 metriem),
bet kopējais vēja elektrostacijas augstums varētu būt virs 210 metriem. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesā
paredzēts izvērtēt vairākus VES modeļus, lai saprastu, kādas ir tehnoloģiskās alternatīvas.
Kā liecina informācija Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļvietnē www.
vpvb.gov.lv, pirms vēja elektrostaciju
uzstādīšanas parka teritorijā tiks izbūvēts pievedceļu tīkls, kas nepieciešams staciju piegādei. Plānotā VES
parka teritoriju šķērso valsts vietējas
nozīmes autoceļš V1363 „Ārlava–Tiņģere–Plintiņi”, kā arī pašvaldības autoceļi. Uz ziemeļiem no plānotā VES par7

šanai kopējā tīklā paredzēts izbūvēt
jaunas vidēja sprieguma un augstsprieguma elektropārvades kabeļu
līnijas.
Pašlaik identificētajā izpētes teritorijā ietilpst 103 zemes vienības, kas
pieder gan juridiskām, gan fiziskām
personām, gan pašvaldībai. Kopējā teritorijas platība, kurā ir paredzēts vērtēt VES parka būvniecības ieceri, aizņem aptuveni 22 km2 lielu teritoriju,
kuru, ko pamatā veido mežu zemes ar
atsevišķiem lauksaimniecībā izmantojamo zemju blokiem.
Vides pārraudzības valsts biroja lēmumā noteikts, ka ierosinātājam, kas
šajā gadījumā ir SIA „Valpene wind”, ir
nepieciešams organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi un
pārējās ar iedzīvotāju informēšanu
saistītos pasākumus. Par tās izvēlēto
formātu un laiku, kolīdz būs pieejama
šāda informācija, pašvaldība informēs
www.talsunovads.lv un www.dundaga.lv.
Vairāk: www.vpvb.gov.lv/lv sadaļā
Darbības jomas/ Ietekmes uz vidi novērtējums / Projekti
ka teritorijas atrodas vietējas nozīmes
autoceļš V1368 „Dundaga–Tinģere–
Tiltiņi”. Abi iepriekš minētie valsts vietējas nozīmes autoceļi ir pievienoti
valsts reģionālajam autoceļam P125 „

Talsi–Dundaga–Mazirbe”, kas plānotā
VES parka būvniecības procesa laikā
tiks izmantots kā galvenais materiālu
un iekārtu piegādes ceļš.
Saražotās elektroenerģijas nodo-

Maruta Blūma,
Dundagas pagasta pārvaldes
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja
2021. gada augusts
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Rīgā
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Lēmums Nr. 4-02/14
Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
nepiemērošanu
Adresāts:
Talsu novada pašvaldība, adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, e–pasts:
pasts@talsi.lv .
Plānošanas dokumenta nosaukums:
Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021. - 2030. gadam un Talsu novada Attīstības
programma 2021. – 2027. gadam (turpmāk – Stratēģija un Attīstības programma).
Izvērtētā dokumentācija:
Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2021. gada 25. janvāra vēstule Nr.
12-25e/301 “Par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu” (turpmāk – Iesniegums),
Pašvaldības 2020. gada 24. septembra lēmumi Nr. 428 “Par Talsu novada Attīstības
programmas 2021. -2027. gadam izstrādi” un Nr. 429 “Par Talsu novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2021. -2030. gadam izstrādi” (turpmāk – Lēmumi), Dabas aizsardzības
pārvaldes (turpmāk – DAP administrācija) 2020. gada 25. novembra vēstule
Nr. 4.8/5981/2020-N “Par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu” (turpmāk – Vēstule
Nr. 4.8/5981/2020-N), Veselības inspekcijas 2020. gada 27. novembra vēstule Nr. 4.6.1.1/28345/ “Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Vēstule Nr. 4.6.1.1/28345/) un Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Dienests)
2020. gada 8. decembra vēstule Nr. 2.3/472/KU/2020 “Par stratēģisko novērtējumu”
(turpmāk – Vēstule Nr. 2.3/472/KU/2020).
Plānošanas dokumenta izstrādātāja viedoklis:
Pašvaldības ieskatā Stratēģijai un Attīstības programmai stratēģiskais ietekmes uz vidi
novērtējums (turpmāk – Stratēģiskais novērtējums) nav nepieciešams, ņemot vērā to, ka ar
plānošanas dokumentiem tieši netiek paredzēta saimnieciskā darbība, kā arī paredzētās
darbības, kas minētas likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējuma” (turpmāk – Likums) 1. un
2. pielikumā. Tāpat Iesniegumā norādīts, ka Stratēģija un Attīstības programma nav ietvertas
to plānošanas dokumentu vidū, kam saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 23. marta
noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”
(turpmāk – Noteikumi Nr. 157) 2. punktu Stratēģiskais novērtējums būtu nepieciešams.
Iesniegumā arī norādīts, ka Stratēģiskais novērtējums tiek veikts Talsu novada
teritorijas
E-DOKUMENTS

SAŅEMTS
Talsu novada pašvaldībā
Nr. 12-25e/1280
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plānojuma grozījumiem (izstrādē), Dundagas novada teritorijas plānojumam (izstrādē) 1 un
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmai 2021. – 2027. gadam (izstrādē).
Skaidrojot iespējamās paredzētās darbības, norādīts, ka plānošanas dokumentos netiks
paredzētas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000) un tām piegulošajās
teritorijās tādi pasākumi, kas būtu pretrunā ar šo teritoriju aizsardzības un izmantošanas
normatīvo aktu prasībām un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un
apsaimniekošanas prioritātēm, ilgtermiņa un īstermiņa attīstības mērķiem, kā arī pasākumiem
piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībā.
Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai:
1. Likuma 23. viens prim panta pirmā daļa paredz, ka, uzsākot tādu plānošanas dokumentu
sagatavošanu, kuram saskaņā ar šo Likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), tā izstrādātājs iesniedz
kompetentajai institūcijai (Vides pārraudzības valsts birojs, – turpmāk – Birojs) rakstveida
iesniegumu. Pirms rakstveida iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar
ieinteresētajām vides un sabiedrības veselības institūcijām un iesniegumā pamato
nepieciešamību plānošanas dokumentam piemērot Stratēģisko novērtējumu vai iemeslus,
kādēļ šāds novērtējums nav nepieciešams. Likuma 23. trīs prim panta 1. punkts noteic, ka
Birojs pieņem motivētu lēmumu par to, vai konkrētam plānošanas dokumentam ir
nepieciešams Stratēģiskais novērtējums.
2. 2021. gada 25. janvārī saņemts Pašvaldības Iesniegums, ar kuru Pašvaldība informē, ka
2020. gada 24. septembrī pieņēmusi Lēmumus, lai uzsāktu Stratēģijas un Attīstības
programmas izstrādi. Atbilstoši Iesniegumam un Lēmumiem:
2.1. Plānošanas dokumentu stratēģiskās daļas izstrāde plānota atbilstoši Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam, Kurzemes plānošanas reģiona
attīstības plānošanas dokumentiem un pašreiz spēkā esošajiem Talsu, Dundagas,
Rojas un Mērsraga novada plānošanas dokumentiem. Attīstības programmas izstrādē
tiks ņemti vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas “Metodiskie
ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
2.2. Izstrādājot Stratēģiju, tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, izvirzīti
stratēģiskie mērķi un attīstības prioritātes, kā arī izstrādāta telpiskās attīstības
perspektīva. Izstrādājot Attīstības programmu, tiks ietverta pašreizējās situācijas
analīze, tendences un prognozes, kā arī informācija par Attīstības programmas
izstrādes procesu, tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības vidēja termiņa
uzstādījumu īstenošanai un investīciju plāns, Attīstības programmas īstenošanai
nepieciešamo resursu apjoms un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības
kārtība.
2.3. Talsu novada administratīvajā teritorijā pēc administratīvi teritoriālās reformas bez
jau esošajām teritoriālajām vienībām ietilps arī Dundagas pagasts, Kolkas pagasts,
Rojas pagasts un Mērsraga pagasts.
2.4. Talsu novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes laikā
nav plānots noteikt rīcības un prioritātes, kas saistītas ar likuma 1. un 2. pielikumā
paredzētām darbībām. IAS tiks izstrādāta atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un izvērtējot blakus esošo vietējo pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, līdz ar to IAS izstrādei nebūs tiešas
saistības ar Likuma 1. un 2. pielikumā paredzētām darbībām. AP tiek vērsta uz
1

Saskaņā ar Biroja 2019. gada 22. augusta lēmumu Nr.4-01/759 “Par Dundagas novada teritorijas
plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata pārstrādāšanu” Dundagas novada
teritorijas plānojuma vides pārskats atgriezts pārstrādāšanai.
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Pašvaldības teritorijas attīstību, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi un
pakalpojumus, kā arī uzlabojot pašvaldības pārvaldību un sekmējot uzņēmējdarbības
attīstību.
2.5. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS”
pieejamo informāciju Talsu novada teritorijā atrodas vairākas Eiropas nozīmes
aizsargājamās dabas (Natura 2000) teritorijas, kā arī ārpus šīm teritorijām ir
konstatētas daudzveidīgas īpaši aizsargājamas dabas vērtības, kuru populācijas ir
nozīmīgas ne tikai Latvijas, bet arī visas pasaules mērogā.
3. Atbilstoši Noteikumu Nr. 157 5. un 6. punktos noteiktajam, veiktas konsultācijas ar
Dienestu, DAP administrāciju un Veselības inspekciju par plānošanas dokumentu
īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par Stratēģiskā
novērtējuma nepieciešamību. Iesniegumam pievienotas:
3.1. Veselības inspekcijas Vēstule Nr. 4.6.1.-1/28345/. Veselības inspekcija norāda, ka
pašlaik plānotās aktivitātes, ka arī nākamās aktivitātes Stratēģijas un Attīstības
programmas ietvaros neparedz darbības, kas atbilst Likuma 3. divi prim pantam, 1. un
2. pielikumam. Ņemot vērā minēto, Veselības inspekcija neuzstāj uz Stratēģisko
novērtējumu Stratēģijai un Attīstības programmai.
3.2. Dienesta Vēstule Nr. 2.3/472/KU/2020. Dienests norāda, ka pēc novadu apvienošanas
Talsu novada teritorijā iekļausies ievērojams Baltijas jūras piekrastes posms, tātad arī
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla, turklāt jaunizveidotā novada
teritorijā atradīsies vairākas no Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām
(Natura 2000) vai to daļas. Izvērtējot tā rīcībā esošo informāciju, Dienests pauž
viedokli, ka Stratēģijā un Attīstības programmā iekļaujamais rīcību kopums atbilst
Likuma 23. divi prim pantā minētajiem kritērijiem, līdz ar to plānošanas
dokumentiem saskaņā ar Noteikumu Nr. 157 prasībām nepieciešams veikt Stratēģisko
novērtējumu.
3.3. DAP administrācijas Vēstulē Nr. 4.8/5981/2020-N pausts viedoklis, ka, gadījumā, ja
kāda no plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcībām atbilst Likuma
23. divi prim pantā minētajiem kritērijiem un nav iekļauta Kurzemes plānošanas
reģiona ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā 2015. – 2030. gadam, plānošanas
dokumentiem saskaņā ar Noteikumos Nr. 157 noteiktajām prasībām nepieciešams
veikt Stratēģisko novērtējumu.
4. Stratēģija un Attīstības programma nav ietverti to plānošanas dokumentu vidū, kam
saskaņā ar Noteikumu Nr. 157 2. punktu Stratēģiskais novērtējums būtu nepieciešams,
neatkarīgi no plānošanas nolūka un saturiskās ieceres. Līdz ar to jautājums par Stratēģiskā
novērtējuma nepieciešamību izriet no vērtējuma par sagaidāmās ietekmes būtiskumu.
Novērtējis ar Izstrādātājas Iesniegumu sniegto informāciju, kā arī vadoties no Likuma
23. divi prim pantā noteiktajiem kritērijiem, Birojs konstatē, ka konkrētā Stratēģija un
Attīstības programma atbilst plānošanas dokumenta veidam, kam Stratēģiskais
novērtējums nav nepieciešams:
4.1. Likuma 23. divi prim pants noteic, ka, vērtējot Stratēģiskā novērtējuma
nepieciešamību, ņem vērā plānošanas dokumenta būtību (23. divi prim panta
1. punkts), tostarp to, cik lielā mērā tajā tiek ietverti priekšnoteikumi paredzēto
darbību un projektu realizācijai, ievērojot vietas izvēli, darbības veidu, apjomu,
nosacījumus un resursu izmantošanu, kā arī to, cik lielā mērā dokuments ietekmē
citus plānošanas dokumentus atšķirīgos plānošanas līmeņos, pastiprina vai rada vides
problēmas (23. divi prim panta 1. punkta a., b., c., d. apakšpunkts). Tāpat Likuma 23.
divi prim pants 2. punktā noteic, ka jāņem vērā iespējamai ietekmei pakļautās
teritorijas un sagaidāmās ietekmes raksturs – ilgums, summārās ietekmes, pārrobežu
ietekmes, avāriju riski u.c. Savukārt Likuma 23. divi prim panta 3. un 4. punkts
3
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paredz, ka jāņem vērā ietekmei pakļautās teritorijas jutīgums, tostarp ietekmi uz
aizsargājamām dabas un kultūras vērtībām, vides resursiem.
4.2. Likuma 4. panta trešās daļas 1. un 2. punkts noteic, ka Stratēģisko novērtējumu citu
starpā veic plānošanas dokumentiem, kurus apstiprina vietējā pašvaldība, kuri saistīti
ar reģionālo attīstību, zemes izmantošanu, teritoriju plānojumiem un ietver
pamatnosacījumus šā Likuma 1. vai 2. pielikumā paredzēto darbību īstenošanai, kā arī
plānošanas dokumentiem, kuru īstenošanai var būt būtiska ietekme uz Natura 2000
teritoriju.
4.3. Šādā kontekstā Birojs secina, ka Stratēģiju un Attīstības programmu paredzēts
izstrādāt kā jaunus plānošanas dokumentus apvienotajam Talsu novadam ar mērķi
Stratēģijā noteikt novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, izvirzīt stratēģiskos mērķus
un attīstības prioritātes, kā arī Attīstības programmā definēt vidēja termiņa prioritātes
un pasākumu kopumu, lai sasniegtu Stratēģijā izvirzītos stratēģiskos mērķus.
Attīstības programma ir plānošanas dokuments, ko apstiprina vietējā pašvaldība, un
tās realizācija var notikt atbilstoši spēkā jau esošajiem hierarhiski augstākiem
pašvaldības plānošanas dokumentiem, proti ilgtspējīgai attīstības stratēģijai un
teritorijas plānojumam. Saistībā ar minēto konstatējams:
4.3.1.Atbilstoši Biroja rīcībā pieejamai informācijai Talsu novadā iekļautie
administratīvi teritoriālo vienību plānošanas dokumenti – ilgtspējīgās attīstības
stratēģijas un attīstības programmas (Talsu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2014. – 2030. gadam, Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2014. – 2030. gadam, Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. –
2030. gadam un Mērsraga novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2011. –
2023. gadam, kā arī Talsu novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam,
Dundagas novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam, Rojas novada
attīstības programma 2015. – 2021. gadam un Mērsraga novada attīstības
programma 2019. – 2025 .gadam) ir spēkā esoši, bet ar Stratēģiju tiks pārskatīti,
galvenokārt, apvienotā novada turpmākie stratēģiskie mērķi un attīstības
prioritātes.
4.3.2.No minētajiem dokumentiem iepriekšējā plānošanas periodā Stratēģiskais
novērtējums veikts Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015. –
2030. gadam2, savukārt no attīstības programmām tāds iepriekš bijis veikts Rojas
novada attīstības programmai 2015.-2021.gadam3 un Mērsraga novada attīstības
programmai 2019.–2025. gadam4. Tāpat secināms, ka līdz šim Stratēģiskais
novērtējums bijis veikts Talsu novada teritorijas plānojumam5, kuram izstrādāts
vides pārskats, par ko Birojs izsniedzis atzinumus.
4.3.3.Ar 2020. gada 14. aprīļa lēmumu 4-02/216 Stratēģiskais novērtējums piemērots
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmai 2021. – 2027. gadam.
Plānošanas reģionu attīstības programmas ir nozīmīgs reģionāla līmeņa
plānošanas dokuments, kas noteiks un specificēs reģionam raksturīgos attīstības
virzienus un prioritātes arī ar vidi saistītu problēmu risināšanai. Kā hierarhiski
augstākam reģionāla līmeņa dokumentam Stratēģiskā novērtējuma veikšana
reģiona līmenī ir samērīga un lietderīga, tai skaitā tādēļ, ka – atbilstīgi novērtētu
attīstības virzienu gadījumā – to realizācija zemākā līmenī (vietējo pašvaldību
līmenī, tai skaitā pēc reģionālās reformas) var būt iespējama bez atkārtotas vides
aspektu pārvērtēšanas, ja vien netiek paredzētas būtiskas jaunas ievirzes.
2

Pieejams http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=9&year=2014.
Pieejams http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=9&year=2014.
4
Pieejams http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=9&year=2019 .
5
Pieejams http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2014 .
6
Pieejams http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=9&year=2020.
3
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4.4. Izvērtējot Birojā iesniegto informāciju, kā arī caurlūkojot plānošanas teritorijai
izstrādātos un spēkā esošos plānošanas dokumentus, no kuriem tikai daļai iepriekš
bijis veikts Stratēģiskais novērtējums, secināms, ka, izstrādājot Stratēģiju un
Attīstības programmu nākamajam plānošanas periodam, ir paredzēts izvērtēt un ņemt
vērā jau noteiktos attīstības virzienus, investīciju prioritātes un uzsāktos vai daļēji
īstenotos projektus. Pēc būtības tas nozīmē, ka ar plānošanas dokumentu paredzēts
izsvērt jau iepriekšējā plānošanas periodā noteikto un izvērtēto mērķu un prioritāšu
aktualitāti, ja nepieciešams, precizējot attīstības virzienus. Caurlūkojot plānošanas
teritorijā iekļauto esošo novadu (Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu)
izstrādātos attīstības plānošanas dokumentus, var secināt, ka tie paredz pilnveidot un
attīstīt arī infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai, tomēr investīciju plāni,
galvenokārt, saistīti ar esošās publiskās infrastruktūras sakārtošanu un uzturēšanu,
jauni un ambiciozi infrastruktūras un industriālo teritoriju izveidošanas risinājumi
netika plānoti. Jau spēkā esošajos plānošanas dokumentos ir paredzēta un arī no vides
viedokļa vērtēta esošo ostu uzturēšana un attīstība, kas ir saistīta ar darbībām esošos
Likuma 1. un 2. pielikuma objektos. Tomēr no Iesnieguma neizriet, ka Stratēģijas un
Attīstības programmas izstrādes mērķis būtu būtiski mainīt iepriekš jau novērtētos
plānošanas risinājumus, ieplānot jaunas darbības, kas atbilstu Likuma 3. divi prim
pantam un 1., 2. pielikumā noteiktajām darbībām, kas atstātu ilgstošu ietekmi uz vidi
un kuru rezultātā veidotos būtiska ietekme, tai skaitā piesārņojums.
4.5. Līdz ar to, vadoties no pašlaik pieejamās informācijas, nav konstatējams, ka
plānošanas dokumenti būtu pielīdzināmi Likuma 4. panta trešās daļas 1. punktā
noteiktajiem plānošanas dokumentam, kam Stratēģiskais novērtējums nepieciešams,
ņemot vērā priekšnoteikumus paredzēto darbību (ar būtisku ietekmi uz vidi)
īstenošanai. Tāpat nav konstatējams, ka ar Stratēģijas un Attīstības programmas
izstrādi varētu tikt paredzētas būtiskas, vides stāvokli ietekmējošas izmaiņas, ja tās
salīdzinātu ar iepriekš plānoto (un vērtēto) (Likuma 23. divi prim panta 1. punkta a. –
e. apakšpunkts). Minētais nenozīmē, ka jauno plānošanas dokumentu izstrāde nebūtu
saistīta arī ar jauniem izaicinājumiem un risināmām problēmām, - jo ar šiem
dokumentiem tiks likts pamats jaunās teritoriālās vienības (apvienoto novadu)
telpiskās attīstības prioritātēm, kur vienota redzējuma veidošana arī no vides
pārvaldības viedokļa ir nozīmīga. Ja vērtēt šos izaicinājumus kopskatā ar Reģionālās
politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam 7 (turpmāk – Pamatnostādnes)
noteiktajiem izaicinājumiem, konkrētajai plānošanas teritorijai, tie ir saistīti ar
piekrastes teritoriju pārvaldību, kas Kurzemē kā vienā no nacionālo interešu telpām
definēta kā prioritāte. Tomēr priekšnosacījumi konkrētu darbību īstenošanai ar
teritoriālo piesaisti šajā zonā ir jau ietverti teritorijas plānojumos vai risināmi ar
teritorijas plānojumiem, kam piemērots un tiek veikts Stratēģiskais novērtējums
(esošo Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu attīstības dokumenti). Tādējādi – šādā
aspektā nav konstatējams, ka ar Stratēģiju un Attīstības programmu plānošanas
teritorijā specifisko vides problēmu risināšanai būtu paredzētas būtiskas jaunas
ievirzes, ja tās salīdzina ar reģionam raksturīgo attīstības virzienu un prioritāšu
ietvaru, kas Stratēģiskajam novērtējumam jau pakļaujamas plānošanas reģiona līmenī.
4.6. Vadoties no Birojā sniegtās informācijas, ar plānošanas dokumentiem netiek
prognozēta tādu konkrētu darbību plānošana un īstenošana, kam var būt būtiska
negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, kā arī citām jutīgām
vides teritorijām (Likuma 4. panta trešās daļas 2. punkts, 23. divi prim panta 3., 4.
punkts). Vadoties no Birojā sniegtās informācijas, plānošanas teritorijā ar Stratēģiju
un Attīstības programmu (salīdzinājumā ar spēkā esošajiem plānošanas
dokumentiem) nav paredzēts noteikt nozīmīgus jaunus attīstības virzienus un
7

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2019. gada 26. novembra rīkojumu Nr. 587 “Par Reģionālās politikas
pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam”.
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attīstības prioritātes jutīgām teritorijām ar būtisku negatīvu ietekmi, tādēļ ar
nosacījumu, ka plānošanas procesā tiek ievēroti institūciju izvirzītie nosacījumi, nav
konstatējams, ka Stratēģija un Attīstības programma atbilstu Likuma 4. panta trešās
daļas 2. punkta nosacījumam.
4.7. Vadoties no pieejamās informācijas, Birojs arī nekonstatē, ka Stratēģijas un Attīstības
programmas izstrāde un īstenošana varētu būt saistīta ar pārrobežu ietekmi
(starpvalstu aspektā), jo par jauniem nozīmīgiem projektiem ar pārrobežu ietekmi
Iesniegumā informācija nav sniegta, tāpat nav konstatējams, ka Stratēģijas un
Attīstības programmas izstrāde un īstenošana varētu būt saistīta ar nozīmīgiem avāriju
riskiem un summārām ietekmēm. Tomēr, ja plānošanas dokumenta izstrādes gaitā tiek
identificētas/plānotas jaunas (iepriekš nevērtētas) darbības, kas saistītas ar Likuma
1. un/vai 2. pielikumā iekļauto darbību īstenošanu, vai citas darbības ar iespējamu
būtisku ietekmi uz vidi vai dabas vērtībām, pašvaldībai atkārtoti jākonsultējas ar
Dienestu par nosacījumiem un Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību.
5. Ņemot vērā iepriekš minēto, Birojs uzskata, ka Stratēģiskā novērtējuma veikšana
Stratēģijai un Attīstības programmai konkrētajā gadījumā nav nepieciešama un tās
veikšana neizriet arī no lietderības un samērības apsvērumiem – to nepieprasa kā obligāti
veicamu spēkā esošie normatīvie akti un tā nepieciešamība neizriet arī no vērtējuma par
iespējamo vides problēmu un ietekmes uz vidi būtiskumu, kas veicams saskaņā ar Likuma
23. divi prim pantā noteiktajiem kritērijiem. Pie nosacījuma, ja plānošanas dokumenta
īstenošana neparedz nozīmīgus jaunus attīstības virzienus un plānus ar papildus būtisku
negatīvu ietekmi, kā arī nosacījuma, ka, izstrādājot un īstenojot Stratēģiju un Attīstības
programmu, tiks ievēroti institūciju sniegtie nosacījumi, publiskās apspriešanas laikā
saņemtās institūciju atzinumu rekomendācijas un spēkā esošie normatīvie akti –
sagaidāmo ietekmi ir iespējams identificēt, samazināt un novērst arī ar citiem vērtēšanas
instrumentiem.
6. Līdz ar to Birojs, izvērtējot tā rīcībā esošo un iesniegto informāciju saskaņā ar Likuma
23. divi prim panta 1., 2., 3. un 4. punkta nosacījumiem, konstatē, ka Attīstības
programmai un Stratēģijai Stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams.
Piemērotās tiesību normas:




Likuma 4. pants, 23. divi prim pants, 23. trīs prim pants.
Noteikumu Nr. 157 5., 6., 7. punkts.
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Birojs saskaņā ar Likuma 23. trīs prim pantā noteikto izvērtēja Pašvaldības 2021. gada
25. janvāra Iesniegumu un tam pievienoto dokumentāciju par Stratēģijas un Attīstības
programmas izstrādi. Ņemot vērā iesniegto informāciju un Likuma 23. divi prim pantā
noteiktos stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš
minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus, Birojs atbilstoši Likuma 23. trīs prim panta
1. punktam secina, ka plānošanas dokumentu īstenošanai nav paredzama tik būtiska negatīva
ietekme uz vidi, lai piemērotu Stratēģisko novērtējumu.
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Lēmums:
Nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Talsu novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijai 2021. – 2030. gadam un Talsu novada Attīstības programmai
2021. – 2027. gadam.

Direktors

(paraksts*)

Arnolds Lukšēvics

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Lēmums nosūtīts:
1. Talsu novada pašvaldībai, E.Adresē;
2. Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālai vides pārvaldei, E.Adresē.
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9. CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI

1)

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas elektroniski parakstīts dokuments 25.11.2020.
Nr.4.8/5981/2020-N “Par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu”.

2)

Veselības inspekcijas elektroniski parakstīts dokuments 27.11.2020. Nr.4.6.1.-1/28345/ “Par stratēģisko ietekmes
uz vidi novērtējumu”.

3)

Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes elektroniski parakstīts dokuments 08.12.2020.
Nr.2.3/472/KU/2020 “Par stratēģisko novērtējumu”.
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KURZEMES REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA
“Šlīteres mežniecība”, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270, tālr. 63286000, fakss 67730207,
e-pasts: kurzeme@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Dundagas novada Dundagas pagastā
Datums skatāms laika zīmogā Nr. 4.8/5981/2020-N
Uz 19.11.2020. Nr. 12-25e/4954

Talsu novada pašvaldībai
Reģ. Nr.90009113532
pasts@talsi.lv

Par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu
Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) saņēmusi Jūsu iesniegumu, kurā lūdzat
sniegt viedokli par Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam un Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Plānošanas dokumenti) īstenošanas iespējamo ietekmi
uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību.
Saskaņā ar Darba uzdevumu Talsu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam
izstrādei viens no programmas izstrādes uzdevumiem ir definēt novada attīstībai vidējā termiņa
stratēģiskos uzstādījumu un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to
īstenošanai. Detalizētāka informācija šobrīd nav pieejama, jo Attīstības programmas uzdevums ir
tikai definēt uzstādījumus un rīcību kopumu.
Pārvalde pauž viedokli, ka gadījumā, ja kāda no Plānošanas dokumentos noteiktajām
prioritātēm un rīcībām atbilst likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā (Stratēģiskā
novērtējuma nepieciešamības kritēriji) minētajiem kritērijiem un nav iekļauta Kurzemes
plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.- 2030.gadam (Vides pārraudzības
valsts biroja 2014.gada 15.janvāra lēmums Nr.2 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras nepiemērošanu”) Plānošanas dokumentiem saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada
23.marta noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”
noteiktajām prasībām nepieciešams veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu.
Ar cieņu
Kurzemes reģionālās administrācijas direktore

D. Sāmīte

Lapiņš 26495578
karlis.lapins@daba.gov.lv
Dermaka 29464797
indra.dermaka@daba.gov.lv
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

E-DOKUMENTS
SAŅEMTS
Talsu novada pašvaldībā
Nr. 12-25e/7816
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25.11.2020.

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 4, Kuldīga,
Kuldīgas novads, LV-3301, tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Kuldīgā

Uz

19.11.2020.

Nr.

4.6.1.-1/28345/

Nr.

12-25e/4954
Talsu novada pašvaldībai
e adresē

Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu
Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļā
(turpmāk – Veselības inspekcija) 19.11.2020. saņemta Talsu novada pašvaldības vēstule ar
lūgumu sniegt viedokli par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūras piemērošanas
nepieciešamību, izstrādājot Talsu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk –
Attīstības programma) un Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2030.gadam
(turpmāk – Ilgtspējīgas attīstības stratēģija), saskaņā ar 2004.gada 23.marta Ministru kabineta
noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām.
Iepazīstoties ar Talsu novada pašvaldības vēstuli, ir noskaidrots, ka iepriekšējās attīstības
programmas darbības laikā, Talsu novadā nav realizēti projekti, radīti objekti, kas atstātu ilgstošu
ietekmi uz vidi vai kā rezultātā veidotos būtisks piesārņojums. Pašlaik plānotās aktivitātes, ka arī
nākamās aktivitātes Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas
ietvaros, neparedz darbības, kas atbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” ( turpmākLikums) 3.2 pantam un 1., 2.pielikumam. Jebkura programmā paredzētā rīcība tiks plānota
atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Pašreiz nav iespējams izvērtēt plānotās apbūves un citu
saimniecisko darbību ietekmi uz vidi. Šādām darbībām nepieciešams detālais plānojums, kura
ietvaros tiktu veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.
Ņemot vērā, ka plānotās darbības īstenošana nerada būtisku sabiedrības veselības risku un
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas risinājumi neparedz Likuma 1. un 2.
pielikumā noteikto darbību īstenošanu, kas varētu negatīvi ietekmēt Talsu novada iedzīvotāju
dzīves kvalitāti, Veselības inspekcija neuzstāj uz stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras piemērošanu Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības
programmai.
Sabiedrības veselības departamenta
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja
Svetlana Martinova 26336007
svetlana.martinova@vi.gov.lv

F001-v2

Inta Leite

E-DOKUMENTS
SAŅEMTS
Talsu novada pašvaldībā
Nr. 12-25e/7880
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KURZEMES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401, tālr. 63424826 | Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63625332
e-pasts: kurzeme@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Ventspilī
08.12.2020
Uz 19.11.2020.

Nr. 2.3/472/KU/2020
Nr. 12-25e/4954
Talsu novada pašvaldībai
Nosūtīšanai eAdresē

Par stratēģisko novērtējumu
Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvalde saņēmusi iesniegumu ar
lūgumu sniegt viedokli par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību Talsu novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2021.-2030.gadam (turpmāk – Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija) un Talsu novada Attīstības programmas 2021.gadam – 2027.gadam (turpmāk –
Attīstības programma).
Pēc novadu apvienošanas Talsu novada teritorijā iekļausies ievērojams Baltijas jūras
piekrastes posms, tātad arī Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla, turklāt
novada teritorijā, papildus jau esošajām, atradīsies arī tādas īpaši aizsargājamas dabas
teritorijas (Natura 2000) vai to daļas, kā Slīteres nacionālais parks, Kaļķupes ieleja,
Raķupes ieleja, Ģipka, Kaltenes kalvas, Kaltenes krasta veidojumi un Engures ezers.
Pārvalde, izvērtējot tās rīcībā esoši informāciju, pauž viedokli, ka Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā un Attīstības programmā iekļaujamais rīcību kopums atbilst likuma “Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā (stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības
kritēriji) minētajiem kritērijiem, līdz ar to Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Attīstības
programmai saskaņā ar Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” noteiktajām prasībām nepieciešams
veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu.
Direktore
E.Mahta
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dace Polenca, 63624660, 26588168
dace.polenca@vvd.gov.lv

E-DOKUMENTS
SAŅEMTS
Talsu novada pašvaldībā
Nr. 12-25e/8118
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