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Atvadoties… parunāsim par
sniegpārslām!
Visi esam dzirdējuši, ka nav divu vienādu sniegpārslu. Katrai sniegpārsliņai ir ideāla forma, lai nodrošinātu
maksimālu efektivitāti tās ceļojumā. Lai gan universālais
gravitācijas spēks dod tām kopīgu galamērķi, plašā telpa
gaisā sniedz katrai sniegpārsliņai iespēju izvēlēties savu
ceļu. Tās dodas vienā ceļojumā, bet katra iet savu ceļu.
Šajā gravitācijas vadītajā ceļojumā dažas sniegpārslas
saduras, bojā viena otru, dažas saduras un savienojas,
dažas ļaujas vēja ietekmei… sniegpārslas ceļojumā notiek
tik daudz pāreju un izmaiņu. Bet neatkarīgi no šķēršļiem,
sniegpārsla vienmēr ir ideāli veidota savam ceļojumam.
Domāju, ka paralēles dabā ir labs atspulgs mums. Arī
mēs ejam vienā virzienā. Universāls spēks mūs virza uz
vienu mērķi. Mēs visi esam indivīdi, kas dodas dažādos
ceļojumos un ceļojuma laikā mēs dažreiz saduramies,
krustojamies, maināmies… mēs iegūstam dažādas fiziskās
formas. Bet arī mēs vienmēr esam perfekti nepilnīgi. Katrā
konkrētajā brīdī mēs esam pilnīgi ideāli piemēroti tam, kas
nepieciešams mūsu ceļojumam. Es neesmu ideāla jūsu
ceļojumam, un jūs neesat ideāli manam ceļojumam, bet es
esmu ideāla savam ceļojumam, un jūs esat ideāli savam
ceļojumam.
Lai gan tagad sniegpārslas šķietami radīja vienu
problēmu vairāk, jo tās nemaz nepabrīdināja, ka ieradīsies
tādā skaitā, to esamība liek pārdomāt pilnīgi citas – ar
tām nesaistītas lietas. Jau pirmajā rindkopā izklāstītās
domas, arī sajūtas par jaunu un baltu sākumu, par mazliet
rāmāku dzīves ritmu, par pārmaiņām… Viss garais ievads
tikai tādēļ, ka šis ir pēdējais „Mērsraga Avīzes” numurs.
Satraukumam nav pamata, arī turpmāk uzzināsiet par
dažādām aktualitātēm pašvaldībā, tiesa daudz plašākā
mērogā. Būs jāpaver plašāks skats uz norisēm, jo tagad
esam liels un krāšņs novads, kuru veido neskaitāmas
sniegpārslas – mēs ikviens, dažādajos ceļojumos, bet
ar vienu mērķi – lai novads, kurā dzīvojam būtu perfekti
nepilnīgs, taču ikviens būtu pielicis artavu kādas nepilnības
novēršanai un virzībai uz visu to labāko.

Lielā svētku egle iedegta
arī Mērsragā!

Lai jauki svētki, lai gaišām domām un labiem darbiem
piepildīta gada izskaņa, lai izdodas piepildīt savus mērķus
un ceļojumus (ne to, kas ar čemodāniem saistīti, bet ar
tām sniegpārsliņām), lai ar lielā kaķa – tīģera grāciju –
nākamajā gadā izdodas viss iecerētais!
Ar cieņu
Madara Brāle

Ikviens varēja noķert svētku sajūtu ne tikai skaistā sniega, bet arī
īpašās noskaņas dēļ, kas tika radīta pie Mērsraga Tautas nama. Lai
brīnumiem pilns svētku gaidīšanas laiks!

Sveicam svētkos!
Lai silta vasara,
lai ziemā sniegs,
Lai darbs, lai draugi un
pa reizei prieks,
Lai dvēsele var baltu domu
dziju tīt,
Lai atnāk tas,
ko gribas sagaidīt!

Priecīgus
Ziemassvētkus un
laimīgu, veselības,
saticības un
panākumiem bagātu
Jauno gadu!

Mērsraga pagasta
pārvalde
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Izstrādās jaunu
Talsu novada
ģerboni
Stājoties spēkā administratīvi
teritoriālajai reformai, no 1. jūlija
Talsu novada pašvaldība oficiālajos dokumentos izmanto mazo
valsts ģerboni. Lai radītu jaunā
novada iedzīvotājus vienojošu
simbolu, Talsu novada domes deputāti nolēma uzsākt jauna Talsu
novada ģerboņa izstrādi.

Kopš 2010. gada 25. marta Talsu
novada ģerbonis bija mākslinieces
Antras Auziņas izstrādātais: ozollapu
vainags, kura 18 lapiņas simbolizēja
novada četras pilsētas un 14 pagastus,
zelta laukā.
1. jūlijā stājās spēkā administratīvi
teritoriālā reforma, apvienojot agrākos
Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga
novadus. Saskaņā ar Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu
un Talsu novada domes lēmumu, Talsu
novada pašvaldība no 1. jūlija kā Talsu
novada ģerboni uz laiku līdz Talsu novada ģerboņa apstiprināšanai izmanto
mazo valsts ģerboni.
13. augustā Talsu novada pašvaldība vērsās Valsts prezidenta kancelejā,
kā pakļautībā ir Valsts Heraldikas komisija, lai noskaidrotu, kāda būtu atbilstošākā rīcība ģerboņa jautājumā: virzīt
Valsts Heraldikas komisijai izskatīšanai
papildinātu esošo Talsu novada ģerbo-

Pēc 71 gada, tēlnieces 100 gadu jubilejā
atklājies Mērsraga „Oskara” noslēpums

ni, atjaunot vēsturisko Talsu apriņķa
(rajona) ģerboni vai izstrādāt jaunu
Talsu novada ģerboni.
24. augustā tika saņemta atbilde no
Valsts Heraldikas komisijas, kas ieteica
atjaunot vēsturisko Talsu apriņķa (rajona) ģerboni (zaļš vainags ar septiņiem
zelta trīslapu ziediem zelta laukā), tomēr pieļaujama ir arī jauna Talsu novada ģerboņa izstrāde.
Talsu novada domes deputātu vairākums atbalstīja jauna Talsu novada
ģerboņa izstrādi, lai radītu jaunā novada iedzīvotāju vienojošu ģerboni.
Procesu paredzēts sākt ar darba
grupas, kas sastāvēs no dažādiem jomu
speciālistiem, izveidi. Tālāk tiks organizēta iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu, kādus simbolus būtu nepieciešams iestrādāt jaunajā ģerbonī, tad tiks
izvēlēts ģerboņa izstrādātājs. Paredzēts
sagatavot vairākus ģerboņa variantus,
par tiem pēc tam organizējot iedzīvotāju aptauju. Kad tiks izvēlēts sabiedrībai
pieņemamākais jaunais Talsu novada
ģerbonis, tas tiks virzīts izskatīšanai
Kultūras ministrijā un Valsts Heraldikas komisijā.
Jauna Talsu novada ģerboņa izstrāde neietekmēs jau apstiprinātos pilsētu
un pagastu ģerboņus: tie ir spēkā esoši
un netiks mainīti.
Inita Fedko

Jaunā novada
teritorijā iznāks
viens informatīvais
izdevums
No nākamā gada janvāra Talsu
novada teritorijā iznāks viens Talsu
novada pašvaldības informatīvais izdevums. Tas saglabās iepriekšējā Talsu novada informatīvā izdevuma nosaukumu – „Talsu Novada Ziņas”, bet
tā vizuālais noformējums būs citāds,
jaunā novada identitāti atspoguļojošs.
Izdevums „Talsu Novada Ziņas” iznāks
reizi mēnesī, tas tiks piegādāts ikviena
Talsu novadā reģistrētā iedzīvotāja vai
uzņēmuma pasta kastītē. Izdevums informēs iedzīvotājus par Talsu novada
domes pieņemtajiem lēmumiem un
to izpildes gaitu, pašvaldības paveiktajiem darbiem, īstenotajiem projektiem,
gaidāmajiem kultūras un sporta notikumiem, un citām aktualitātēm visā
novada teritorijā.
Līdz šim par pašvaldības aktualitātēm iedzīvotājus informēja „Talsu Novada Ziņas”, „Dundadznieks”, „Mērsraga Avīze” un „Banga”. Katra novada
informatīvais izdevums bija spēcīga
iedzīvotāju piederības zīme savai pilsētai un pagastam, katram bijušas savas
tradīcijas un īpaša sasaiste ar lasītāju.
Lai jaunais novada informatīvais
izdevums radītu piederības izjūtu starp
iedzīvotājiem un pilsētām, un pagastiem, tā noformējumā tiks izmantota
sasaiste ar bijušo novadu ģerboņiem.
Izņēmums ir iepriekšējā Talsu novada administratīvā teritorija, jo līdz ar
administratīvi teritoriālo reformu agrākais Talsu novada ģerbonis nevar
tikt izmantots. Tā vietā informatīvā
izdevuma noformējumā tiks izman-

tota stilizētā Talsu saulītes zīme. Lai
iedzīvotājiem būtu vieglāk orientēties
informatīvā izdevuma saturā, pie informācijas, kas attieksies uz konkrētu
teritoriju, tiks pievienota atpazīstamības zīme: vietas piktogramma. Tās būs
atvasinātas no ģerboņu simbolikas,
tātad iedzīvotājiem zināmas un jau
iemīļotas.
Talsu novada informatīvais izdevums saturiski tiks veidots daudzveidīgs, pēc iespējas plašāk atspoguļojot
mūsu četrās pilsētās un 18 pagastos
notiekošo. Lasītājiem būs iespējams
iepazīties ar Talsu novada domes pieņemtajiem lēmumiem, tiks sniegta
informācija par dažādu projektu īstenošanu, paveiktajiem saimnieciskajiem darbiem. Tāpat informēsim par
problēmsituācijām, augstiem mūsu novadnieku sasniegumiem, pašvaldības
darba mērķiem un attīstības plāniem.
Apkopotā veidā būs iespējams uzzināt
par gaidāmajiem kultūras, sporta un
tūrisma pasākumiem. Šajā izdevumā
netiks publicēti ne fizisku, ne juridisku
personu sludinājumi vai reklāmas.
Informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” reģistrētajās pasta kastītēs
nonāks katra mēneša 10.–13. datumos.
Atsevišķi drukātie eksemplāri būs pieejami arī Talsu novada administratīvajā centrā, Rojas, Mērsraga, Dundagas
un Kolkas pārvaldēs. Tāpat izdevuma elektroniskā versija būs pieejama
www.talsunovads.lv.
Inita Fedko

Meklējot datus un faktus par Mērsraga
skulptūru, ko vietējie iesaukuši par Oskaru, bija
dzirdēts, ka mērsradznieki, iespējams, nozaguši
skulptūru Ventspilī, kur arī tāda esot bijusi.
Dzirdēju arī versiju, ka Oskaru radījis tēlnieks
Aivars Gulbis, kas dzimis 1933. gadā. Protams,
lai pārliecinātos par to, lūdzu komentēt skulptūru
Latvijas Mākslinieku savienības pārstāvjiem. Latvijas Mākslinieku savienības priekšsēdētājs Igors
Dobičins rakstīja man tā: „Tēlnieks Aivars Gulbis
tas noteikti nav. Šobrīd pirmā versija ir, ka pēc
stilistikas tas varētu būt kāds no vecākās paaudzes
māksliniekiem (V. Rapiķis, jūrmalnieks Leonīds
Kristovskis u.c.).”. Telefonsarunā un arī rakstiski
Latvijas Mākslinieku savienības priekšsēdētājs
apsolīja apjautāt viņiem pieejamos tēlniekus,
kas tajā laikā strādāja kombinātā „Māksla”, izsakot versiju, ka skulptūra tapusi jau pirms Oskara
fotogrāfijas publikācijas (1961. gadā, A. Viguļa
foto – aut.), kā arī pieļaujot versiju, ka tā tapusi ap
piecdesmito gadu sākumu – vidu.
Lai noskaidrotu, vai skulptūru zvejnieku kolhozs „1. Maijs” pasūtījis/iegādājies, devos uz Latvijas Nacionālā Arhīva Ventspils zonālā valsts
arhīva filiāli, kur trīs stundas pārbaudīju pilnīgi visus 1950.–
1961. gada dokumentus, dažādus protokolus ieskaitot. Nekā.
Tāpat LMS priekšsēdētājs izteica vēl vienu minējumu –
„skulptūras proporcijas ir nesamērīgas, kas nozīmē, iespējams,
to izgatavojuši tēlnieki – studenti, kāda jau zināma mākslinieka
pavadībā”. Precīzāki dati par Oskara dzimšanas gadu, tā
veidotājiem un izmaksām tika meklēta Nacionālajā arhīvā,
kombināta „Māksla” dokumentos par piecdesmitajiem gadiem. Es nepadevos. Turpināju „rakt”. Vēl bija versija, ka tā
kā šādas un arī atšķirīgas zvejnieku skulptūras bija arī citās
pilsētās, ar zvejniecību saistītos ciemos Latvijā, tādas tapušas
pēc Viļa Lāča romāna „Zvejnieka dēls” ekranizācijas.
Ar šo tad arī stāsts (oriģinālā tas ir plašāks, tajā iekļautas
mērsradznieku atmiņas, fotogrāfijas, un tas ir lasāms pie manis Mērsraga Informācijas centrā) par zvejnieka skulptūru
būtu noslēdzies, ja ne kāds zvans, ko saņēmu 2021. gada
rudenī. Zvanītāja, kas mani bija uzmeklējusi, bija tēlniece,
māksliniece Māra Mickeviča, kuras mamma, kā izrādās, bija
Mērsraga zvejnieka skulptūras autore. Skulptūras autores
vārds – Valērija Mickeviča (1921.–2008.), bet skulptūras nosaukums „Zvejnieks”. Izrādījās, ka mūsu Oskars bijis jaunās
tēlnieces diplomdarbs uz Mākslas Akadēmijas absolvēšanu
1950. gadā. Iepazīsimies ar Māru Mickeviču, uzzināsim par
Mērsraga Oskaru un tā radītāju vairāk!
Tēlnieces Valerijas Mickevičas meita – Māra Mickeviča:
„Par mammas skulptūru ,,Zvejnieks” zināju jau no bērnības –
redzēju gan fotogrāfijās, gan arī braucot gar jūru cauri
Mērsragam. Padomju laikā šādi braucieni notika reti, jo bija
nepieciešama caurlaide, kuru sagādāja mans tēvs – tēlnieks
Juris Bajārs (1924.–2000. – aut.), organizējot mākslinieku
grupu braucienus radošu ideju veicināšanai. Skulptūra ,,Zvej
nieks” ir mammas diplomdarbs, beidzot Mākslas akadēmiju
1950. gadā. Kāpēc šāda tēmas izvēle – nezinu. Pieņemu, ka
viņai patika jūra un stiprie zvejnieki ar skaudro dzīves vei
du. Man vēl ir saglabājušās fotogrāfijas, kurās redzami zve
jnieki ar tā laika atribūtiku. Šie attēli ir bijuši kā iedvesmas
avots diplomdarba radīšanai. Izvēlētais modelis zvejnieka
tēlam bija mammai zināms cilvēks – viņa ir veidojusi arī šī
zvejnieka portretu.” Jā, es atradu 1950. gada 10. jūnija izdevumu „Padomju Jaunatne”, kurā tiešām redzama toreizējā
Mākslas Akadēmijas skulptoru katedras diplomande Valerija
Mickeviča ar skulptūru „Zvejnieks”.
Varbūt skulptūra, ko mērsradznieki iesaukuši par Oskaru, bijusi vēl kādās publikācijās kopā ar savu radītāju? „Par
mammu ir bijušas daudzas publikācijas saistībā ar citiem
tēlniecības darbiem, par diplomdarbu ,,Zvejnieks” vēl bijis
raksts 1972. gada izdotajā bukletā, sakarā ar izstādi Rīgā
Mākslinieku namā. Bet fotogrāfiju, kura ielikta 1950. gada
,,Padomju Jaunatnē” esmu arī pati redzējusi.”
Pamanījāt, ka sākumā zvejnieka skulptūrai enkurs arī
fotogrāfijās ir pār plecu, bet tajās fotogrāfijās, kur zvejnieka
skulptūra apskatāma izstādē Latvijas Nacionālajā mākslas
muzejā, enkurs ir jau citā pozīcijā rokās? Kā mammai to
izdevās panākt? „Interesanti, nebiju ievērojusi gan – Mērsragā
skulptūrai enkurs atrodas uz pleca, bet 1950. gada Nacionālā
Mākslas muzeja izstādē eksponētajam „Zvejniekam” enkurs
atradās rokās. Pieņemu, ka mammai kāds no to gadu Mākslas
akadēmijas pedagogiem, tēlniekiem (Kārlis Zemdega, Teodors
Zaļkalns, Emīls Melderis – viņu vadībā tapusi skulptūra) ir
ieteikuši kompozicionāli ielikt enkuru tēla rokās (šis variants
ir saglabājies)”.
Vai zināt, kā Oskars nonāca Mērsraga zvejnieku kolhoza īpašumā? „Skulptūra ,,Zvejnieks” kolhoza īpašumā
nonāca noslēdzot līgumu, par cik lielu summu – nezinu. Jaunie
mākslinieki tajos gados paši centās sameklēt ieinteresētus kolhozu
priekšsēdētājus un piedāvāja savus radošos darbus. Māksliniekiem
pašiem bija jārūpējas par savu iztiku – tas nebija viegli.”

Kā Jums pašai notika iepazīšanās ar zvejnieka skulptūru
jau pastāstījāt, mājās – redzējāt fotogrāfijās bērnībā. Bet
vēlāk? „Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, šad un tad
esam braukuši gar jūru cauri Mērsragam, baudījuši skaistās
dabas ainavas, interesantās bākas, bet ,,Zvejnieku” vairs
neredzējām – mamma nolēma, ka skulptūra ir likvidēta un
to nemeklēja. Pagāja laiks, es ar vīru un meitu atkal braucām
cauri Mērsragam un nejauši pie kultūras nama ieraudzījām
novietotu, nopietni laika zoba skartu, bet saglabātu mam
mas darbu, bijām patīkami pārsteigti. Žēl, ka autores vairs
nebija. Nevarēju iedomāties, ka Mērsragā nav saglabājusies
neviena liecība par skulptūras autori. Bet šogad internetā es
ieraudzīju vienu sava drauga attēlu, kurš bija nofotografējies
pie skulptūras ,,Zvejnieks”, tā izskatījās atjaunota un novie
tota Mērsraga centrā. Nolēmām ar vīru aizbraukt un to
aplūkot. Darbs labi restaurēts, biju priecīga, ka ir saglabāts un
novērtēts mammas darbs un kādam tas rūp. Izlasot pievienoto
informāciju, neatradu pieminam autora vārdu, tad sapratu,
ka informācija laika gaitā ir pazudusi. Tā nolēmu piezvanīt
un izstāstīt, ka autore ir tēlniece Valerija Mickeviča – izvērtās
jauka saruna, iepazīšanās.”
Jā, skulptūru atjaunoja Edgars Ošs, un arī restauratoru,
patiesībā, meklēju es pati, un tas nebija viegli izdarāms. Vai
zinājāt, ka pēc Jūsu mammas radītās zvejnieka skulptūras
parauga Ventspils kolhozs „Sarkanā bāka” no kultūras fonda
līdzekļiem pasūtījis zvejnieka skulptūras izgatavošanu? Tikai
viņiem šo skulptūru izgatavoja Rīgas kombināts „Māksla”
no mākslīgā akmens šūnakmeņa imitācijā. Tas arī radījis
baumas par to, ka mērsradznieki ventspilniekiem zvejnieka
skulptūru nočiepuši.
Divus gadus pēc zvejnieka skulptūras dzimšanas,
piedzimāt arī Jūs. Redzu, ka arī esat Mākslinieku savienības
tēlniece. Tapuši arī darbi ar nosaukumu „Pašizolācijā”, kas
mūsdienās ir visai aktuāla tēma. Pastāstiet par tiem! „Runājot
par mani, tā kā esmu dzimusi tēlnieku ģimenē, visapkārt
man bija māli, skulptūras, radošs gars un māksla. Kad biju
jau saprātīgā vecumā, mani ņēma līdzi gan uz izstādēm,
gan dažādām mākslinieku radošajām ekskursijām, gan arī
ciemos pie māksliniekiem – kolēģiem. Brīvajā laikā zīmēju,
veidoju (pirmos tēlniecības pamatus apguvu no mammas) tā
pamazām ceļš aizvijās uz Mākslas akadēmiju, kur esmu beigusi
dizaina nodaļu. Savā radošajā darbībā esmu pievērsusies mazo
formu tēlniecībai, galvenokārt, medaļu mākslai – atspoguļoju
dažādas tēmas: ģimene, daba, bākas, portreti. Ļoti patīk veidot
tēlainas kompozīcijas no akmentiņiem, kuri sameklēti jūras
krastā.”
Esat saņēmusi arī Gada balvu 2015. gadā Rīgā kā zīmēšanas un gleznošanas pulciņa interešu izglītības skolotāja.
Ir acīmredzami, Jūsu vecāki ir tie, kas Jūs iedvesmoja kļūt
par to, kas esat. Pastāstiet, kas esat šobrīd, un kas ir Jūsu
aicinājums!
„No 2000. gada strādāju Rīgas Skolēnu pilī par zīmēšanas – gleznošanas pedagogu. Darboties ar bērniem, kuriem
ir tuvs mākslas lauciņš, ir interesanti, viņi ir radoši, jauki un
pilni jaunu ideju, piedalāmies daudzās bērnu vizuālās mākslas izstādēs. Paralēli darbam Skolēnu pilī, strādāju arī radoši,
piedalos medaļu mākslas izstādēs, projektos, kur savos darbos atspoguļoju arī šo sarežģīto laiku.”
Ko novēlāt mērsradzniekiem? „Gribu pateikt visiem lielu
paldies, ka pēc tik sarežģītiem vēsturiskiem notikumiem ar
cieņu ir saglabāta un restaurēta manas mammas – tēlnieces
Valerijas Mickevičas veidotā skulptūra ,,Zvejnieks”. Uztveru
to kā cieņas apliecinājumu viņas 100. dzimšanas dienā.
Visiem Mērsraga iedzīvotājiem novēlu optimismu, veselību,
lai piepildās visas ieceres un sapņi.
Ar tēlnieci, mākslinieci Māru Mickeviču sarunājās
Mērsraga TIC vadītāja Inga Hartika
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Talsos plāno būvēt
jaunu depo

17. novembrī Talsu novada domes
deputāti nolēma bez maksas nodot
Iekšlietu ministrijai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rīgas un
Miera ielas krustojumā. Tajā plānots
būvēt jaunu ugunsdzēsības depo, paredzot telpas arī Valsts policijai, Valsts
robežsardzei, Pilsonības un migrāciju
lietu pārvaldei un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta (VUGD) Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļa K. Valdemāra
ielā 94 mīt jau kopš 1966. gada. Šajā
laikā ēka ir gan tehniski, gan morāli
novecojusi, un Iekšlietu ministrija to
iekļāvusi pārbūvējamo depo sarakstā.
Nepiemērotās telpās ikdienu aizvada
arī Valsts policijas Kurzemes reģiona
pārvaldes Talsu iecirknis Akmeņu
ielā 5. Kārtības sargu pirmsākumi šajā
ēkā meklējami kopš 1987. gada, kad
šeit darbu sāka rajona iekšlietu daļa.
Kopš tā laika ēka nav piedzīvojusi
nopietnus iekštelpu remontdarbus.
Lai nodrošinātu VUGD Talsu daļai atbilstošas telpas un iedzīvotājiem
kompleksu pakalpojumu klāstu, Talsos par valsts finansējumu plānots būvēt jaunu B kategorijas ugunsdzēsības
depo, kur atradīsies arī Valsts policija,
Valsts robežsardze, Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde un Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests. Jaunā ēka paredzēta Rīgas un Miera ielas
krustojumā.
Talsu novada pašvaldība un Nodrošinājuma valsts aģentūra diskusijas par jaunā depo būvniecības vietu
iesāka 2020. gada otrajā pusē, kad
pārrunāta iespēja pašvaldībai nodrošināt jaunās ēkas būvniecības vietu.
Šis process ir bijis gana sarežģīts, jo
pašvaldības īpašumā ir konkrēti zemesgabali, no kuriem lielākā daļa
nebija pamata prasībām atbilstoši:
inženierkomunikāciju
pieejamība,
viegla sasniedzamība, atbilstošs teritorijas lielums. Tā kā jaunā depo ēka
plānota 1922 m2 liela, bet vēl nepieciešama platība stāvvietu ierīkošanai,
tad aģentūra lūgusi iespēju piešķirt
pašvaldības īpašumā esošu zemes
gabalu, kas būtu vismaz 12 000 m2

platībā. Līdztekus pašvaldības īpašumiem, aģentūra izskatīja arī Iekšlietu ministrijai piederošos īpašumus
Talsos, tomēr arī tie nebija atbilstoši.
Aģentūra jaunās ēkas būvniecībai
par piemērotāko atzina teritoriju Rīgas un Miera ielā ar kopējo platību
1,9039 hektāri. Īpašuma kadastrālā
vērtība uz 2021. gada janvāri noteikta 2639 eiro apmērā.Tā kā šī zemes
gabala funkcionālais zonējums noteikts „Dabas un apstādījumu teritorija”, tad pašvaldība tagad, kad notiek
Talsu novada teritorijas plānojuma
grozījumu izstrāde, šai teritorijai
1. redakcijā iestrādās funkcionālo
zonējumu – „Publiskās apbūves teritorija”. Tas paredz arī aizsardzības un
drošības iestāžu apbūvi.
Rīgas un Miera ielas krustojumā
esošais nekustamais īpašums pretī tirdzniecības centram „Jāņa centrs” ir dabas
un apstādījumu teritorija. Tajā Talsos
ļoti cienītā daiļdārzniece un zaļumsaimniecības speciāliste Inta Metuzāle,
Talsu novada domes Atzinības raksta
ieguvēja, agrākā Talsu pilsētas daiļdārzniece, zaļumsaimniecības speciāliste un
ainavu arhitekte, gadu gaitā iekopusi
daudzveidīgu koku stādījumu. Lai gan
aktīvās darba gaitas Metuzāles kundze
beigusi jau 2006. gadā, tomēr viņa nav
pārstājusi veltīt gan savus līdzekļus, gan
darbu īpašu koku iegādei, stādīšanai un
kopšanai arī šajā teritorijā.
Talsu novada domes un pašvaldības vadība tikās ar Metuzāles kundzi,
lai pārrunātu plānoto depo celtniecību un iespēju tur esošos koku stādījumus pārcelt uz citu pilsētas teritoriju.
I. Metuzāle neiebilda šīs teritorijas izmantošanai depo būvniecībai un solīja
piedalīties pārstādāmo koku un krūmu
izvēlē, kā arī piedalīties projektēšanas
procesā, lai gala rezultāts būtu visām
pusēm pieņemams.
Pašreizējās VUGD depo un Valsts
policijas ēkas Talsos Iekšlietu ministrija ir solījusi demontēt, pēc tam izskatot
iespēju zemesgabalus nodot pašvaldības rīcībā. Jaunā depo būvniecība
Talsos paredzēta 2022. gada nogalē vai
2023. gada sākumā.
Inita Fedko

Lai varam uzsaukt „Rūgts”!
Kāzas ir ļoti skaists un brīnišķīgs notikums katra pāra
dzīvē. Cilvēka dzīvē vērtīgākās ir tās satikšanās, kas iedrošinājušas būt patiesam pašam pret sevi un citiem. Katra pāra
satikšanās stāsts un ceļš uz šo īpašo dienu ir citādāks. Un,
ticiet man, nav svarīgs jaunlaulāto vecums, viņu kopā pavadītais mīlestības laiks vai viesu daudzums kāzās. Klāt visam,
šis laiks ir ieviesis arī neierastu kārtību laulību reģistrāciju
ceremoniju norisē. Cilvēka vērtību nosaka nevis tas, ko viņš
spēj sasniegt, bet gan tas, ko viņš dod otram. Ir divi veidi, kā
dzīvot: vari dzīvot tā, it kā brīnumu nebūtu, un vari dzīvot tā,
it kā viss šajā pasaulē būtu brīnums. Ir bezgala brīnišķīgi, ja
„Viņš un Viņa” spēj noticēt savam brīnumam.
Laulības? Kāpēc JĀ? Mūsdienās ļoti daudzi pāri dzīvo
nereģistrētās attiecībās, jo neuzskata, ka viņu jūtas vienam
pret otru ir nepieciešams padarīt likumīgas – ceremonija
Dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā taču nemainīs to, kā viņi
mīl viens otru. Tā, visticamāk, arī ir, tomēr notāri Latvijā norāda, ka tradicionālajām laulībām un attiecību reģistrēšanai
ir arī praktiskā puse, kas partneru dzīvi padara vienkāršāku
un rada drošības sajūtu. Oficiāli noslēgta laulība ir jūsu tiesību juridiskā drošība. Juridiskās jomas eksperti norāda, ka
kopdzīve reģistrētā laulībā ir ne tikai finansiāli izdevīgāka,
bet novērš arī vairākus riskus nodokļu, mantojuma, medicīnas aprūpes un citās jomās. Ir daudz iemeslu, kas rada finansiālus zaudējumus un tiesisko nedrošību pārim, kas izvēlas
dzīvot kopā, nereģistrējot savas attiecības:
• nav tiesību bez otra vecāka reģistrēt bērna piedzimšanu bez kopīga paternitātes iesnieguma vai arī reģistrā izdara
ierakstu tikai par māti; nav adopcijas tiesības;
• nevar uzņemties kopīgas finanšu (kredīta) saistības;
• nav juridisku tiesību uz kopīgu mantu;
• nav tiesību uz nodokļu atmaksu un atvieglojumiem;
nav atvieglojumu uz nodevām;
• nav tiesību saņemt informāciju no ārstniecības iestādēm par dzīvesbiedra (nelaulāta) ārstēšanās procesu;
• nav mantojuma tiesību un nav tiesību mantot arī uzkrāto 2. pensijas līmeni u.c.
Kopš 2020. gada 1. janvāra, kad stājās spēkā „Valsts fondēto pensiju likums”, kas paredz, ka ikvienam pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju,
ir iespēja izdarīt izvēli, kam atstāt viņa pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu. Vairākums pensiju 2. līmeņa dalībnieku parasti izvēlas uzkrāto kapitālu nodot mantojumā Civillikumā
noteiktajā kārtībā. Šādu pieteikšanos var izdarīt, izmantojot
portālu e-Latvija. Mantinieki par mirušā uzkrāto pensiju
2. līmeņa kapitālu uzzinās pie zvērināta notāra, uzsākot kār-

tot mantojuma lietas. Ja nav nokārtotas kopdzīves attiecības
likumīgi un veikta izvēle e-Latvijā, kam tiks nodots uzkrātais
pensijas kapitāls, tad 2. līmeņa uzkrātais pensijas kapitāls
(nauda) tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.
Laulības var norisināties ne tikai dzimtsarakstu nodaļā,
bet arī ārpus tās telpām Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 19. pantā noteikts: „Pēc personu lūguma dzimtsarakstu
nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā
vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina
laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.”
Tas nozīmē, ka jaunlaulātie paši rūpējas par vietas praktisko
piemērotību un vizuālo (arī muzikālo, ja ir vēlēšanās) noformējumu. Ir lieliska iespēja salaulāties skaistajā Dundagas pils
ceremoniju zālē, kas netiek uzskatīta par izbraukuma vietu.
Dundagas pils ceremoniju zālei blakus atrodas šampanieša zāle, kuru piedāvā izmantot, izskanot pirmajam „Rūgts”,
iemalkotpašu jaunlaulāto sarūpētu šampanieti.
Valsts nodeva laulību reģistrācijai ir EUR 14, bet, savukārt,
pašvaldības nodeva laulību reģistrācijai svinīgos apstākļos ir
noteikta attiecīgajā teritorijā kā maksas pakalpojums.
Iesniegums laulības noslēgšanai iesniedzams klātienē
dzimtsarakstu nodaļā, iepriekš piezvanot (tālr. 29149134) un
vienojoties par konkrētu laiku, vai ar abu jaunlaulāto drošu
elektronisko parakstu. Laulību var noslēgt ne ātrāk kā pēc
viena mēneša, kopš iesniegts iesniegums dzimtsarakstu nodaļā, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Protams, ir izņēmuma gadījumi, kad, izvērtējot lietas apstākļus, mēneša termiņu
var saīsināt. Katrs gadījums ir individuāls, un dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja vērtē steidzamības lietderību.
Kā izvēlēties savu, vispiemērotāko, datumu savas laulības
noslēgšanai? Ir ļoti daudz kritēriju, pēc kuriem izvēlēties pareizo kāzu datumu. Ja aizvien nav idejas kāzu datuma izvēlei,
tas var būt kāds pašiem jaunlaulātajiem zīmīgs datums. Kā
piemēram, pirmā satikšanās diena vai saderināšanās diena.
Tā pat ir iespējams kāzu datumu izvēlēties pēc pirmā randiņa
datuma vai kādu citu svarīgu notikumu datumos. Ir pāri, kuri
izvēlās skaistos un labi skanošos datumus. 2022. gadā skaisti datumi 22.01.2022., 22.04.2022, 22.06.2022., 22.07.2022.,
22.09.2022., 22.10.2022. un 22.12.2022. Nākamais gads patiešām sagaidāms ar daudz skaistiem kāzu datumiem. Aicinu visus pārus, kuri ir apsvēruši savas attiecības sakārtot un
noslēgt laulību, interesēties un pieteikties savlaicīgi. Gaidīšu
jūsu pieteikumus uz „Jā” vārdu!
Mērsraga pagasta un Dundagas pagasta
Dzimtsarakstu nodaļu vadītāja Daiga Muceniece
Tālrunis saziņai: 29149134

Kā saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā?
Talsu novada pašvaldība, lai dažādām mērķgrupām sarežģītās dzīves
situācijās atvieglotu sadzīves apstākļus, iespēju robežās palīdz dzīvokļu
jautājumu risināšanā.
Pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Talsu
novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumā maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem, kuri ir pensionāri, invalīdi, kuru ģimenē ir nepilngadīgi bērni,
kuri tiek izlikti no īrētas dzīvojamās
telpas un kuriem nav citu dzīvojamo
platību. Talsu novada domes 2020. gada
16. jūlija saistošie noteikumi Nr. 13
„Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” nosaka gadījumus, kad Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā
kārtībā. Šo atbalstu var saņemt ģimenes,
kas audzina trīs un vairāk nepilngadīgus
bērnus un tiek izliktas no dzīvojamās
telpas, nepilnas ģimenes, kur bērnus

audzina viens vecāks, pensijas vecumu sasniegušas personas, kurām nav
apgādnieku, personas, kurām noteikta
1. vai 2. grupas invaliditāte un kurām
nav apgādnieku, ģimenes ar bērniem
līdz septiņu gadu vecumam.
Talsu novada dzīvokļu komisija vērtē katras personas atbilstību kritērijiem,
lai tās tiktu uzņemtas Palīdzības reģistrā
vai tiktu pagarināts īres līguma termiņš
par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īri.
Likumā „Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā”, kas stājās spēkā
2002. gada 1. janvārī, jau sākotnēji tika
paredzēts, ka pašvaldība drīkst izīrēt
pašvaldībai piederošos dzīvokļus tikai
šajā likumā noteiktajā kārtībā. Ņemot
vērā iepriekš minēto, Talsu novada dzīvokļu komisija šobrīd veic visu esošo
īres līgumu pārskatīšanu, lai pieņemtu
lēmumu par attiecīgā īrnieka atbilstību
augstāk norādītajiem likuma un saistošo noteikumu kritērijiem, kas ļautu
turpināt īrēt pašvaldības dzīvokli, kas

piešķirts pēc 2002. gada 1. janvāra.
Talsu novada dzīvokļu komisija, lēmumu pieņemšanas procesā, pieprasa
papildus dokumentus gan no pašvaldības kapitālsabiedrībām, pagastu pārvaldēm, gan arī atsevišķās situācijās no
Ventspils zonālā valsts arhīva.
Gadījumos, kad Talsu novada dzīvokļu komija konstatē, ka persona,
kas īrē pašvaldībai piederošo dzīvokli,
neatbilst likumā un saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā,
īres līgums ar šo personu tiek pagarināts ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem, tādējādi dodot laiku atrast citu dzīvojamo
platību.
Jautājumu gadījumā par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā, iedzīvotāji var vērsties pie
Talsu novada pašvaldības Saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļas mājokļa speciālista, zvanot uz tālruni 29269850 vai
rakstot e-pastā dace.sudmale@talsi.lv

Ar piparkūku smaržu PII „Dārta” ir atnācis Adventes laiks

Ar piparkūkas smaržu un svētku egles gaismiņām „Dārtā” ir atnācis Adventes laiks. Trešā
decembra rītā bērnudārzā tika iedegta lielā svēt-

ku egle, uz kuras atklāšanu bija uzaicināti divi
rūķi – Gudrumiņš un Čaklumiņš. Viņiem bija
jāveic vairāki svarīgi uzdevumi. Pirmais uzdevums bija noskaidrot, vai bērni prot cept piparkūkas? Izrādījās, ka Dārtā itin labi zina, kā tās top.
Bet kā to dara rūķi? To visi varēja izmēģināt un
rūķu manierē jautras mūzikas pavadījumā, izcept
gan lielākas, gan mazākas, gan smaržīgākas, gan
kraukšķīgākas un pats galvenais – garšīgas jo garšīgas piparkūkas.
Kad pirmais uzdevums tika veikts, tūlīt nākošais jau tika steigts, jo bija jāatklāj Piparkūku
ciematiņš ar kupenās ietērptajiem tēliem. Lai to
veiktu, bērniem vajadzēja minēt mīklas. Pēc katra
pareiza atminējuma, tika atklāts kāds no Piparkūku ciematiņa iemītniekiem. Tomēr neiztika bez
starpgadījumiem. Ciematiņā bija ieradusies un
noslēpusies kāda nelūgta viešņa – Vārna. Viņa
nebija apmierināta ar notiekošo, jo ciemā nebija
neviena piparkūku putna. Ko nu darīt? Bija atkal

jāķeras klāt pie piparkūku cepšanas un brīnumkrāsniņas, kura spēj visu vērst par labu. Un tā no
nieka mazā cepumu putnēna, pateicoties brīnumkrāsniņai, uz ciemu atceļoja ļoti liela piparkūka –
pēc skata gluži kā Vārna. Lai aizvainojums
mazinātos, tai tika sameklēta pati labākā vieta, no
kuras pavērās brīnumains skats uz ciemu.
Nu varēja ķerties pie trešā – galvenā uzdevuma –
Lielās egles iedegšanas. Par īpašajiem vārdiem bija
jāparūpējas rūķim Gudrumiņam. Jāsaka gan, ka
viņam ar šo uzdevumu negāja visai gludi, jo pirmie
burvju vārdi neiedarbojās, bet otrie bija jāskandina
turpat vai četras reizes, iekams visi saņēmās un
tos norunāja kā nākas. Brīnums notika un eglē
iemirdzējās lampiņas visā krāšņumā. Tad nu bija
lieli prieki un līksme – varēja izdancot vienu jestru
Ziemassvētku polku, kā arī veltīt sirsnīgu dziesmu
šīs dienas karalienei – eglei.
Rūķi bija tā aizrāvušies ar dančiem, ka gandrīz
vai aizmirsa, ka brīnumkrāsnī tiek cepts cienasts

„Dārtas” bērniem. Ka tik nesanāk kā ar pīrāgiem
Ziemassvētku vakarā, kad pīrāgam nabagam abi
gali bija apdeguši. Bet par laimi rūķis Saldumiņš
bija parūpējies un svētku lielās piparkūkas
bija gan izcepis, gan izrotājis un vēl iesaiņojis
skaistā papīrā ar lentīti, klāt pievienojot vēstulīti
ar vēlējumu. Katra grupiņa saņēma šo gardo
cienastiņu un ar „Ziemassvētku vilcieniņu” devās
uz grupiņām, lai turpinātu svinības.
Ziemassvētki ir paši sirsnīgākie svētki, un
iedegt visiem kopā svētku eglē gaismiņas ir burvīga
PII „Dārta” tradīcija. Pāri svētku priekam viegli
krīt baltas pārslas un sirdī iespīd brīnumstars,
radot dvēselisku, gaišu, mierīgu noskaņu un klusu
vēlēšanos piedzīvot brīnumu. Ziemassvētki ir ceļā
pasauli sasildīt... Lai svētku egles gaismiņas dod
spēku pārvarēt šo tumšo laiku, darot mūs labākus
un stiprākus garā!
Mērsraga PII „Dārta” metodiķe
Terēzija Zondaka
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Apstiprina izmaiņas Talsu novada pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

25. novembra Talsu novada domes sēdē tika
apstiprinātas izmaiņas Talsu novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā, kas stāsies spēkā no nākamā gada
janvāra. Tās ieviestas, lai pakāpeniski sakārtotu
pašvaldībā strādājošo darbinieku atlīdzības un
novērtēšanas kārtību.
Valsts kanceleja ir secinājusi, ka valsts pārvaldē un pašvaldībās augstāk kvalificēto darbinieku
atalgojums ir pat par 28% – 38% zemāks nekā nodarbinātajiem līdzvērtīgos amatos privātajā sektorā. Nespējot konkurēt ar privāto sektoru, valsts
pārvaldē un pašvaldībās arvien vairāk pieaug
darbinieku mainība, un arvien grūtāk ir piesaistīt
kvalificētus speciālistus.
Arī Talsu novada pašvaldība jau ilgstoši saskaras ar kvalificētu speciālistu piesaistes grūtībām
zemā atalgojuma dēļ. Pašvaldība, salīdzinot ar privāto sektoru, nav konkurētspējīga personāla piesaistē, līdz ar to ir sarežģīti nodrošināt visu nepieciešamo funkciju izpildi. Uz atsevišķām vakancēm
speciālistus neizdodas atrast, pat sludinot atkārtotus publiskos konkursus. Lai šo situāciju uzlabotu,
ir apstiprinātas izmaiņas Talsu novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikumā. Tas nosaka kārtību, kādā nosakāma at-

līdzība domes priekšsēdētājam, viņa vietniekiem,
deputātiem, komiteju priekšsēdētājiem, komisiju
locekļiem, Talsu novada pašvaldības darbiniekiem.
Nolikums neparedz atlīdzības noteikšanas kārtību
pašvaldības kapitālsabiedrībām, ostām, publiski
privātajām kapitālsabiedrībām, amatiermākslas
kolektīvu vadītājiem un speciālistiem, kā arī izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem, tai
skaitā izglītības iestāžu vadītājiem.
Apstiprinātās izmaiņas paredz ciešāku darbinieka ikgadējās vērtēšanas rezultātu sasaisti ar noteikto atalgojuma līmeni. No nākamā gada darbinieka
mēnešalga tiks noteikta, ņemot vērā pašvaldībā
nostrādāto laiku un individuālo darba izpildes novērtējumu. Darbinieku darbības un rezultātu novērtēšana notiks reizi gadā – līdz katra gada 1. februārim – par laika periodu no iepriekšējāgada
1. janvāra līdz 31. decembrim. Talsu novada pašvaldības darbiniekiem iespējamais atalgojuma pieaugums no nākamā gada būs līdz 30 %. Iespējamie
motivācijas mehānismi pašvaldības darbiniekiem
tiek noteikti vairāki, tomēr to pielietošana praksē
tiks individuāli vērtēta, ņemot vērā apstākļus un
pieejamo budžeta finansējumu.
Nolikums paredz izmaiņas arī Talsu novada
domes priekšsēdētāja, vietnieku, deputātu un

komiteju priekšsēdētāju atalgojumos. Domes deputāta darba samaksa tiek noteikta, ņemot vērā
Valsts kancelejas tīmekļvietnē publicēto nākamā
gada bāzes mēnešalgas apmēru. To nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otro daļu,
piemērojot koeficientus: pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam – 2,55, pašvaldības domes
komitejas priekšsēdētāja vietniekam – 1,9, pašvaldības domes deputātam – 1,2. 2021. gadā komiteju priekšsēdētāju vidējais atalgojums mēnesī ir
453,25 eiro par vidēji 60 nostrādātām stundām.
Savukārt jaunais regulējums nosaka komitejas
priekšsēdētāja atlīdzību 2499,20 eiro par pilna laika darbu, tas ir, par 160 stundām. Deputātu atalgojuma maksimāli iespējamais apmērs mainīts no
441 eiro līdz 661,50 eiro. Ikmēneša atalgojuma
apmērs deputātiem un komiteju priekšsēdētājiem
tiek aprēķināts pēc darba laika uzskaites tabelē
norādītās informācijas.
Arī domes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka,
ņemot vērā Valsts kancelejas tīmekļvietnē publicēto nākamā gada bāzes mēnešalgas apmēru,
kas tiek noteikta saskaņā ar Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otro daļu: bāzes mēnešalgu

noapaļojot pilnos eiro, piemērojot koeficientu
3,64. Savukārt domes priekšsēdētāja vietnieka
mēnešalgas noteikšanai piemēro koeficientu 3,2.
Talsu novada domes priekšsēdētājam atalgojums
pie 2021. gada bāzes algas apmēra noteikts no
2420 eiro uz 3732 eiro, bet vietnieku atalgojums
pie 2021. gada bāzes algas apmēra: no 2140 eiro
uz 3281 eiro mēnesī.
Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone skaidro, ka grozījumi nolikumā veikti, lai
sakārtotu atlīdzības sistēmu, kas, apvienojot četrus
iepriekšējos novadus – Talsu, Rojas, Dundagas un
Mērsraga novadus – bijusi ļoti atšķirīga. Tā kā līdzšinējais nolikums nav ticis mainīts kopš 2013. gada,
tas neatbilda reālajai situācijai. Izmaiņas valsts un
pašvaldību institūcijās strādājošo atalgojuma politikā paredzētas arī valsts līmenī. 16. novembrī
Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus
likumā „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”. To mērķis ir
uzlabot valsts pārvaldes darba efektivitāti un kvalitāti, īstenojot atlīdzības sistēmas reformu.
Inita Fedko,
Talsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un mārketinga
nodaļas vadītāja

Aicinām rūpēties par savlaicīgu sniega un Mērsrags Veselības nedēļā!
lāsteku tīrīšanu no ēku jumtiem!
Ņemot vērā intensīvi uzsnigušā
sniega daudzumu, kā rezultātā uz
daudziem ēku jumtiem krājas nenotīrīts sniegs un apledojums, kas krītot
var radīt draudus apkārtējo cilvēku
veselībai un dzīvībai, kā arī ēku tuvumā novietoto transportlīdzekļu drošībai, Talsu novada pašvaldības policija aicina Talsu novada privātmāju
īpašniekus un ēku apsaimniekotājus
rūpēties par savlaicīgu sniega un lāsteku notīrīšanu no tiem piederošajiem īpašumiem.
Šobrīd spēkā esošie Talsu novada
domes saistošie noteikumi Nr. 9 nosaka, ka ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem ir jānodrošina sniega un
ledus tīrīšana no balkoniem, būvju
jumtiem, lai nepieļautu sniega un
ledus krišanu uz zemes. Savukārt situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju

un transportlīdzekļu drošība, nodrošināma bīstamo vietu norobežošana,
steidzami veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai no
brauktuves, lietojot drošības līdzekļus. Par šo noteikumu neievērošanu
vainīgajām personām var piemērot
brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskai personai no desmit līdz 500 eiro,
bet juridiskajai personai līdz 1500
eiro.
Lai gan minētie saistošie noteikumi attiecināmi tikai uz Talsu novada
iedzīvotājiem pirms administratīvi
teritoriālās reformas, tomēr, lai ēku
jumtu neattīrīšana no sniega un lāstekām neapdraudētu garāmgājējus
un nepieļautu citus riskus, aicinām
šos noteikumus ievērot arī Rojas,
Dundagas un Mērsraga pagastā.
Lai izvairītos no bīstamām si-

tuācijām, aicinām ikvienu novada iedzīvotājubūt uzmanīgam un
ievērotelementārus drošības pasākumus: pārvietojoties pa ietvēm, ik
pa laikam censties paskatīties uz ēku
jumtiem un apiet bīstamās vietas,
iespējurobežās par to pabrīdinot arī
apkārtējos; redzot, ka teritorija pie
ēkas ir norobežota ar brīdinājuma
lentām vai zīmēm, nekāpt tām pāri,
bet apiet apkārt; pamanot, ka tiek
veikti ēkas jumta tīrīšanas darbi, bet
teritorijā pie ēkas nav izvietoti norobežojuma elementi, netuvoties šai
ēkai; automašīnu īpašniekiem ņemt
vērā izvietotās brīdinājuma lentes
vai cita veida norobežojumus un nenovietot savas automašīnas bīstamo
vietu tiešā tuvumā.
Linda Pavlovska-Dišlere

Plāno uzstādīt bioloģiski noārdāmo
atkritumu pārstrādes iekārtas
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””
plāno piesaistīt Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta
finansējumu, lai uzstādītu bioloģiski noārdāmo atkritumu
pārstrādes iekārtas. Tā uzņēmums spēs nodrošināt Eiropas
Komisijas direktīvu, kas līdz 2023. gada 31. decembrim paredz ieviest obligātu bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu
vākšanu.
Ministru kabineta noteikumi „Atkritumu dalītās savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi” paredz, ka līdz
2023. gada 31. decembrim pašvaldībām sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju jāizveido dalītās savākšanas sistēma
bioloģiskajiem atkritumiem, nodrošinot nepieciešamo pārstrādes jaudu. Lai nodrošinātu Eiropas Komisijas direktīvas izpildi, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
„Piejūra”” iesniegs projekta pieteikumu Eiropas Reģionālā
attīstības fonda darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība”.
Uzņēmums vēlas īstenot projektu „Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā „Janvāri”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi”. Tas paredz
sadzīves atkritumu poligonā „Janvāri” ieviest jaunas bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās fermentācijas iekārtas
ar tām nepieciešamo aprīkojumu.
Projekta mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Tā samazināsies
apglabāto atkritumu apjoms, palielināsies atkritumu pār-

strādes īpatsvars gan atkritumu apsaimniekošanas reģionā,
gan valstī, kā arī tiks nodrošināta atkritumos esošo resursu
atgriešana tautsaimniecības apritē. Projekta īstenošana ļaus
sasniegt izvirzīto mērķi un samazinās atkritumu radīto
ietekmi uz vidi, vienlaicīgi neatstājot negatīvu ietekmi uz
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ekonomiskajiem
aspektiem.
Poligonā „Janvāri” paredzēts ierīkot bioloģiski
noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes
neto jaudu 16,5 tūkstoši tonnu gadā un iegādāties iekārtu
ekspluatācijai nepieciešamo papildu aprīkojumu. Iekārtā
tiks pārstrādāta bioloģiski noārdāmo atkritumu plūsma
un procesā radusies biogāze tiks izmantota kā kurināmais
koģenerācijas stacijai, siltumenerģijas un elektrības
ražošanai, lai nodrošinātu tehnoloģisko procesu poligonā.
Paredzēts, ka koģenerācijas stacija tiks iegādāta līdztekus šī
projekta īstenošanai.
Projekta kopējās izmaksas tiek lēstas 8 601 224,50 eiro (ar
PVN) apmērā. ERAF fonda līdzfinansējums paredzēts līdz
85 %, tas ir, līdz 5 702 183 eiro. Savukārt pārējais finansējums
jānodrošina SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
„Piejūra””. Talsu novada dome, konceptuāli atbalstot
uzņēmuma plānoto projektu, atbalstīja nepieciešamā
galvojuma sniegšanu uzņēmumam aizņēmuma saistības
nodrošināšanai līdz 1 522 938,98 eiro atbilstoši Talsu novada
pašvaldībai piederošajam daļu skaitam.
Inita Fedko

No 22. līdz 28. novembrim, visas nedēļas garumā, Latvijas Tautas sporta asociācija (LTSA) sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām organizēja
Veselības Nedēļu, kuras ietvaros visā Latvijas teritorijā notika dažādi fizisko aktivitāšu pasākumi.
Veselības Nedēļa tiek organizēta jau desmito gadu, lai parādītu, ka ir daudzi
vienkārši un visiem pieejami veidi, kā ikdienā nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kas vērstas uz cilvēka veselības uzlabošanu, piemēram, soļošana, skriešana,
nūjošana, dažādas spēles, pārgājieni u.c. aktivitātes. Veselības Nedēļas mērķis ir
pievērst uzmanību tam, ka tieši regulāras fiziskās aktivitātes ir vislētākais un efektīvākais veids, kā novērst dažādas slimības, it īpaši šī brīža ekonomiskajos un epidemioloģiskajos apstākļos.
Arī Mērsrags, kā parasti piedalījās ar savu devumu veselības nedēļā. Mērsraga
vidusskolas skolēni nedēļas garumā veica:
Skriešana
Vingrojumi muguras musk.
Palēcieni
Pietupieni
Vingrojumi vēdera musk.

110,3 km
7182 reizes
10621 reizes
20428 reizes
28894 reizes

Vidusskolas kontu papildināja Alita Ozoliņa ar nostaigātiem 78462 soļiem
nedēļas garumā. Paldies visiem, kuri piedalījās un atbalstīja
veselības nedēļu ar savām aktivitātēm, kopā mēs varam
sasniegt daudz. Par veselu Mērsragu, par veselu Latviju!
Mērsraga pagasta pārvaldes sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Swedbank Talsu filiāle
strādās līdz 14. janvārim!
Swedbank klienti visā Latvijā arvien vairāk dod priekšroku savu finanšu kārtošanai digitālajos kanālos
sev ērtā vietā un laikā, tādēļ Swedbank veic izmaiņas filiāļu darbībā.
No 2022. gada 15. janvāra Talsu apkārtnes klienti aicināti apmeklēt bankas filiāli Tukumā, Pils ielā 15a.
Ņemot vērā digitālo kanālu būtisku nozīmi mūsdienu finanšu jautājumu risināšanā, Swedbank stiprinās
konsultāciju centra un digitālo kanālu
nodrošinājumu klientu turpmākai ērtībai. Savukārt fiziskās apkalpošanas
resursi tiks pastiprināti novirzīti uz lielākajiem finanšu centriem. Tādēļ Talsu
pilsētas un apkārtnes klientus turpmāk
gaidīsim filiālē Tukumā, vai kādā citā
no 20 bankas filiālēm visā Latvijā. Aicinām klientus ņemt vērā, ka pēdējā
diena, kad Talsu apkārtnes iedzīvotāji
tiks apkalpoti filiālē Kareivju ielā 8, būs
14. janvāris. Ja ir nepieciešamība pēc
klātienes konsultācijas Talsos, aicinām
laikus ieplānot un pieteikt filiāles apmeklējumu, kas šobrīd pieejams tikai

ar iepriekšējo pierakstu. To ātri un ērti
iespējams izdarīt mobilajā lietotnē, sadaļā „Kontakti”, internetbankā vai zvanot uz tel. 67445555.
Swedbank arī turpmāk rūpēsies
par naudas izmaksu un iemaksu bankomātu pieejamību reģionos. Atrast
sev tuvāko bankomātu iespējams bankas mājaslapā. Šobrīd visus bankas
pamatpakalpojumus, ko izmantojam
ikdienā – naudas pārskaitījumi, konta
atlikuma pārskatīšanu, dažādus maksājumus, rēķinu apmaksu u.c. – var
veikt internetbankā vai mobilajā lietotnē bez fiziskas bankas darbinieka
klātbūtnes. Ja finanšu jautājumus bankas digitālajos kanālos – internetbankā un mobilajā lietotnē – nav izdevies
atrisināt vai ir nepieciešama bankas
konsultanta palīdzība kādā jautājumā,
aicinām klientus sazināties ar banku
sev ērtā laikā un kanālā, gan zvanot
uz Swedbank konsultāciju tālruni
67444444, kas pieejams 24 stundas
diennaktī, gan piesakot video konsultāciju, vai sazinoties čatā.

5
Domes sēdē lemtais
Talsu novada domes deputāti
25. novembra domes sēdē lēma par
44 darba kārtības jautājumiem,
no kuriem 1 tika skatīts slēgtā daļā.
Administratīvie jautājumi

Apstiprināt Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa
nolikumu.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 36 „Par līdzfinansējumu
Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības programmas”.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 37 „Kārtība, kādā tiek segti
braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā”.
Atbrīvot no Upesgrīvas pamatskolas direktora amata pienākumu
veikšanas M. Aveniņu ar 2021. gada 31. decembri.
Izstrādāt jaunu Talsu novada ģerboni.
Apstiprināt nolikumu „Dundagas Kultūras pils nolikums”.
Apstiprināt konkursa „Dari Talsu novadam” veiktās projektu izmaiņas.
Apstiprināt Talsu novada medību koordinācijas komisijas sastāvu
nākamajam pilnvaru termiņam: Ģirts Kalnbirze – komisijas priekšsēdētājs, Talsu novada pašvaldības pārstāvis un komisijas locekļi: Mārtiņš Ralle, Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības Talsu
nodaļas vecākais mežzinis; Kaspars Plivna, Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles
un uzraudzības daļas vecākais inspektors; Lauris Ķemlers, biedrības
„Latvijas Meža īpašnieku biedrība” pilnvarots pārstāvis; Māris Alsbergs,
biedrības „Latvijas Mednieku savienība” pilnvarots pārstāvis; Aigars
Zadiņš, biedrības „Zemnieku saeima” pilnvarots pārstāvis.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 38 „Par nomas maksas
samazināšanu nedzīvojamām telpām Talsu novada pašvaldībā”.
Apstiprināt Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļu „Dabas
resursu nodoklis” izlietojuma nolikumu.
Nodot Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.)
teritorijas plānojuma (Talsu novada domes 2015. gada 14. maija
saistošie noteikumi Nr. 15 „Par Talsu novada teritorijas plānojuma
grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”)
grozījumu 2.0 redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai.
Atļaut Edvardam Ratniekam savienot Mērsraga ostas pārvaldes
valdes locekļa amatu: ar zemkopības ministra padomnieka amatu;
ar padomes locekļa amatu (ar balsstiesībām kā Zemkopības
ministrijas pārstāvis, kuru pieaicina, kad lemj par AS „Latvijas
Valsts meži” ziedojumu piešķiršanu) Valsts kultūrkapitāla fondā;
ar priekšsēdētāja amatu Zemkopības ministrijas Zinātnes padomē;
ar valdes locekļa (līdzpriekšsēdētāja) amatu biedrībā „Latvijas
Nākotnes apvienība”, ar galvenā redaktora amatu masu informācijas
līdzeklī Ventspilniekiem.lv.
Atļaut Dainim Karolam savienot Mērsraga ostas pārvaldes valdes
priekšsēdētāja vietnieka amatu: ar Talsu novada pašvaldības domes
deputāta amatu; ar Talsu novada pašvaldības komisijas „Talsu
novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija”
locekļa amatu; ar Talsu novada pašvaldības komisijas, kas piešķir
balvu konkursā „Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi
vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā”,
priekšsēdētāja amatu; ar Talsu novada pašvaldības komisijas par
Talsu novada pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu sportistiem
un sporta komandām priekšsēdētāja amatu.
Atļaut Evai Kārkliņai savienot Rojas ostas pārvaldes valdes
priekšsēdētāja vietnieka amatu: ar Talsu novada pašvaldības domes
deputāta amatu; ar Saeimas deputāta palīga amatu.
Atļaut Ainim Stūrmanim savienot Mērsraga ostas pārvaldes valdes
locekļa amatu: ar Talsu novada pašvaldības domes deputāta amatu;
ar Talsu novada pašvaldības komisijas „Talsu novada pašvaldības
mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija” locekļa amatu.
Atļaut Mārim Rozenbergam savienot Mērsraga ostas pārvaldes
valdes priekšsēdētāja amatu: ar Rojas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja amatu; ar Talsu novada pašvaldības domes deputāta amatu;
ar pilnvarojuma izpildi (prokūrists) SIA „LM AUTO”; ar likvidatora
amatu SIA „Pacifica”. Atļaut M.Rozenbergam savienot Rojas ostas
pārvaldes valdes priekšsēdētāja amatu: ar Mērsraga ostas pārval-

des valdes priekšsēdētāja amatu; ar Talsu novada pašvaldības domes deputāta amatu; ar pilnvarojuma izpildi (prokūrists) SIA „LM
AUTO”; ar likvidatora amatu SIA „Pacifica”.
Atbrīvot Madaru Brāli no Mērsraga pagasta Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata ar 2021. gada 26. novembri.
Atbrīvot Agnesi Kreicbergu no Mērsraga novada pašvaldības
izpilddirektora amata ar 2021. gada 8. decembri.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 39 „Saistošie noteikumi
par publiskā lietošanā esošu teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu
Talsu novadā”.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 40 „Saistošie noteikumu
par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Talsu novadā”.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 41 „Saistošie noteikumi
par sabiedrisko kārtību Talsu novadā”.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 42 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Talsu novadā”.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 43 „Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
Informēt Kalvi Kalniņu, ka nav nepieciešama atļauja savienot
Talsu novada Zaļumsaimniecības komisijas locekļa amatu ar Talsu
novada pašvaldības domes deputāta amatu.
Apstiprināt Talsu novada pašvaldības konkursa „Ziemassvētku
skatlogs Talsu novada pilsētās” nolikumu.
Iecelt Daigu Mucenieci Talsu novada Mērsraga pagasta Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatā ar 2021. gada 27. novembri.
Apstiprināt Talsu novada pašvaldības informatīvā izdevuma
„Talsu Novada Ziņas” nolikumu.
Apstiprināt Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumu.
Piešķirt Talsu novada domes priekšsēdētājai Sandrai Pētersonei ikgadējo atvaļinājumu, laikā no 2021. gada 2. decembra līdz
2021. gada 8. decembrim (ieskaitot).

Nekustamā īpašuma jautājumi

Apstiprināt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8837 008 0044.
Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij, Zemkopības ministrijas
personā, nekustamo īpašumu „Bērzu ceļš”, Laucienes pagastā, kadastra Nr. 8870 015 0021, kas sastāv no zemes vienības 0,42 ha platībā un inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 8870 015 0021 001,
Meža likumā noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai, attiecīgi par
to izdarot atzīmi Zemesgrāmatā.
Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij, Zemkopības ministrijas personā, nekustamo īpašumu „Mazais degumu ceļš”, Laucienes pagastā, kadastra Nr. 8870 015 0022, kas sastāv no zemes vienības 0,48 ha
platībā un inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 8870 015 0022 001,
Meža likumā noteiktās, valsti piekrītošās un piederošās meža zemes
apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai, attiecīgi par to
izdarot atzīmi Zemesgrāmatā.
Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij, Zemkopības ministrijas
personā, nekustamo īpašumu „Degumu ceļš”, Laucienes pagastā,
kadastra Nr. 8870 015 0023, kas sastāv no zemes vienības 1,39 ha
platībā un inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 8870 015 0023 001,
Meža likumā noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai, attiecīgi par
to izdarot atzīmi Zemesgrāmatā.
Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij, Zemkopības ministrijas
personā, nekustamo īpašumu „Apvedceļš”, Laucienes pagastā, kadastra Nr. 8870 015 0024, kas sastāv no zemes vienības 1,4 ha platībā un inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 8870 015 0024 001,
Meža likumā noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai, attiecīgi par
to izdarot atzīmi Zemesgrāmatā.
Nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienību Strēlnieku ielā 17,Talsos, kadastra apzīmējums 88010020107, ar kopējo platību 513m2. Noteikt nekustamā
īpašuma cenu 4079,70 EUR, samaksu veicot 5 gadu laikā no pirkuma
līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Būves īpašnieks
maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
Nodot iznomāšanai zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 88420100041, Sabilē, Talsu novadā, 3m2 platībā, rīkojot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcenu noteikt 28,00 EUR

Amatā apstiprina Kolkas pagasta pārvaldes
vadītāju
30. novembrī notika Talsu novada
domes ārkārtas sēde. Tajā par Kolkas
pagasta pārvaldes vadītāju tika iecelts
Juris Orinskis.
J. Orinskis, iepazīstinot ar sevi, atklāja, ka pats ir liepājnieks, kurš ilgus
gadus strādājis Ventspilī. J. Orinskis
profesionālo pieredzi uzkrājis vairākos
Ventspilī esošajos uzņēmumos: SIA
„LatRosTrans”, a/s „Ventamonjaks” un
SIA „Noord Natie Ventspils Terminals”.
Līdzšinējā darba pieredzē ieguvis vadības prasmes, ieviesis jaunas tehnoloģijas
un ražošanas procesu digitālo vadību.

„Prioritāte jebkurā pašvaldībā ir
cilvēks. Iedzīvotājiem jānodrošina pieejami valsts un pašvaldības sniegtie pakalpojumi. Svarīga ir gan informācijas
apmaiņa starp cilvēkiem un pašvaldību, gan vietējo cilvēku iesaiste procesos. Ar iedzīvotāju iesaisti var panākt
labāku rezultātu,” teica J. Orinskis. Viņaprāt, svarīgi ir attīstīt lībiešu krastu
un Kolkasragu, kas ir šīs teritorijas nacionālās bagātības. Uzsākot kādu darbu realizēšanu, ir svarīgi rēķināties ar
pieejamajiem budžeta līdzekļiem. Runājot par galvenajiem pienākumiem,

J. Orinskis uzsvēra darbu ar personālu,
teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu.
„Gribu rast iespēju Kolkai piesaistīt
jauniešus. Nodrošināt jauniešu iesaisti
uzņēmējdarbībā, saimnieciskajā darbībā, lai jaunieši nevis aizbrauktu prom,
bet gan paliktu savā pagastā. Ja attīstīsies infrastruktūra, tad arī teritorija
varēs attīstīties un palielināsies nodarbinātības iespējas. Mums ir jāattīsta tas,
kas mums ir,” uzsvēra J. Orinskis.
Inita Fedko

gadā, neieskaitot PVN un NĪ nodokli. Nomas līguma termiņu noteikt 5 gadus.
Pieņemt Talsu novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā esošos
nekustamos īpašumus Laidzes pagastā: „Līkumi”; „Angārs”; „Pils
parks”; „Estrādes ceļš”; „Ziedgravu estrāde”; „Ezera ceļš”.
Atļaut SIA „Uzvara 94” pārveidot nekustamajā īpašumā „Dižmeži”, Ģibuļu pagasts, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
88540130125 ierīkoto plantāciju meža platību 6,95ha, atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

Attīstības plānošanas un projektu vadības jautājumi

Papildināt Talsu novada Attīstības programmas 2014.–2020. gada
3. pielikumu „Investīciju plāns 2021.–2023. gadam” ar 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās
attīstības jomā„ 13.1.3.1. pasākuma „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai„
projektu „Saules paneļu sistēmas uzstādīšana Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai.”
Nodot lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes gabaliem
Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13, Rojā, kā Rojas novada teritorijas plānojuma 2011.–2023. gadam grozījumi” projektu un Vides
pārskata projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai.

Finanšu jautājumi

Piešķirt biedrībai „Florbola klubs „Talsi”” papildu finansējumu
4375,00 EUR apmērā florbola komandas „Talsu NSS/Krauzers” dalībai Latvijas čempionāta florbolā augstākajā līgā 2021./2022. gada
sezonā un mājas spēļu organizēšanai.
Piešķirt finansējumu 7612,00 EUR, tai skaitā PVN, Saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļai rēķinu apmaksai, par veiktajām Covid-19
analīzēm Talsu novada pašvaldības darbiniekiem, kuru klātbūtne
darba vietā bija kritiski svarīga un kuri nav vakcinēti vai ar pārslimošanas sertifikātu, par laika periodu no 2021. gada 20. oktobra
līdz 2021. gada 15. novembrim (ieskaitot).
Pārcelt finansējumu 2022. gada budžetā 31790,32 EUR šādām
Centrālās administrācijas struktūrvienībām: Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai (Ēku energosertifikāciju, ēku energosertifikātus un
to pārskatus Talsu novada pašvaldības iestādēm – 14 036,00 EUR),
Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai (Paskaidrojuma raksta
izstrādei par ārējo elektrības tīklu, videonovērošanas sistēmas izbūvi un teritorijas atjaunošanu muzikālā soliņa uzstādīšanai Baznīckalnā – 8 582,52 EUR), Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai
(Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus 13 Pasūtītājam piederošajām ēkām – 9 171,80 EUR).
Talsu novada domes deputāti 30. novembra ārkārtas domes sēdē
lēma par 3 darba kārtības jautājumiem.

Administratīvie jautājumi

Iecelt Talsu novada pašvaldības Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amatā Juri Orinski ar 2021. gada 1. decembri.
Pilnvarot Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru ar rīkojumu
noteikt aizliegumu atrasties uz Talsu novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un citu pašvaldības valdījumā esošo ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas
dzīvība un veselība.

Finanšu jautājumi

Pārcelt finansējumu 2022. gada budžetā 68 979,68 EUR Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai atbilstoši finansējuma
mērķiem: Būvprojekta un apliecinājuma kartes „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas parkā „Abavas senleja” aktualizācija un izmaiņas” – 8 566,80 EU R, Būvprojekta „Talsu
pamatskolas pārbūve, mācību vides un infrastruktūras uzlabošana
vispārējās izglītības iestādē” izmaiņu izstrāde – 11 567,60 EUR,
Būvprojekta „Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve” aktualizācija un izmaiņu izstrāde – 6 098,40 EUR, Talsu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrāde 2022.–2030. g. –
6 737,28 EUR, „Skolas energoefektivitāte un pārbūve K. Mīlenbaha
ielā 28, Talsos 1. un 2. kārta” aktualizācija – 36 009,60 EUR.
Renāte Freiberga

Pašvaldībā no amata
pienākumu veikšanas
atstādināti 74 darbinieki

Valsts un pašvaldību iestādēs un to kapitālsabiedrībās strādājošajiem līdz
15. novembrim bija jāuzsāk vakcinācijas process. No 15. decembra darba pienākumus klātienē vai attālināti varēs veikt tikai tās personas, kuras varēs uzrādīt derīgu
Covid-19 sertifikātu.
Talsu novada pašvaldībā strādā 2463 darbinieki. Kopējais nevakcinēto darbinieku skaits ir 110 personas vai 4,47 %. 17 personas ir uzsākušas vakcināciju, bet
15. decembrī tām vēl nebūs derīga Covid-19 vakcinācijas sertifikāta. 74 darbinieki
ir atstādināti no amata pienākumu veikšanas. Kopējo nevakcinēto personu skaits
Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā ir 12, iestādēs nav vakcinēti
15 darbinieki, pilsētu un pagastu pārvaldēs 38 cilvēki. Savukārt skolās nevakcinēto
personu skaits ir 21, bet pirmsskolas izglītības iestādēs 24.
Inita Fedko
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Lai saule tev ilgi, ilgi staro
Kaut no tās nekust gadu sniegs.
Lai negurst rokas labus darbus darot,
Lai sirdī nezūd darba prieks.

Sveicu

Viju Blūmu

lielajā jubilejā!
Vēlu
stipru veselību,
možu garu, raitu soli
turpmākajos gados!
Draugus visapkārt!
Māsa Upesgrīvā

Paziņojums!
Es, Ārija Logina, pamatojoties
uz personīgiem apsvērumiem,
kas liedz man pildīt pensionāru
apvienības „Kaija” priekšsēdētājas
pienākumus, beidzu savu darbību
kā priekšsēdētāja. Padome vienbalsīgi par pensionāru apvienības
priekšsēdētāju ar šā gada 1. decembri ievēlēja Valdu Zvirgzdiņu,
telefons 22464369.
Paldies visiem par sadarbību!
Cienījamie Mērsraga iedzīvotāji – gaišus un klusus Ziemassvētkus, laimi, veselību, izturību
Jaunajā gadā!
Ā. Logina

Talsu, Dundagas, Mērsraga,
Rojas novadu pašvaldību
publisko bibliotēku konkurss
Konkursā „Bibliotē
kas vēsture”, kas tika
izsludināts 2020. gadā,
Mērsraga pagasta pārvaldes bibliotēka 30
bibliotēku konkurencē ieguvusi godpilno
3. vietu. 1. vietā – Spāres pagasta bibliotēka ar 203 punktiem,
2. vietā – Valdgales
pagasta bibliotēka ar
200,6 punktiem, bet
3. vietā – Mērsraga
pagasta pārvaldes bibliotēka ar 199,3 punktiem.

Ko šodien mēs tev
sacīt varam,
kad balti sniegi zemi klāj,
kad tava mūža gadu kokam ir
zelta krāsas lapa klāt!
Tik klusa, rimta katru dienu,
tik nemanāma daudziem mums,
bet tevi satiekot, mēs jūtam –
nāk labestības starojums.
Un tādēļ mēs no sirds tev vēlam,
lai balta katra diena aust,
lai tavā dzīves zelta kausā ir laimes,
prieka, saules daudz.
(L. Daugiša)

Sirsnīgi sveicam

Viju Blūmu

dzīves 80 gadu
jubilejā!
Pensionāru apvienības
padome

Līdzjūtības
Saule jau nenodzisa,
Palika arī pasaule visa.
Tikai cilvēks gāja,
Projām gāja uz zemes mājām.
		
(D. Avotiņa)
Izsakām līdzjūtību Inai,
Santai un Arnim, no MALDAS
DAMLICAS atvadoties.
Upesgrīvas galdiņš

22. decembrī no pulksten 10.00 līdz 17.00 MĒRSRAGĀ, Lielā ielā 25 (pie kultūras nama)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

IZMEKLĒJUMI
Mamogrāfija:
Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
Ar ģimenes ārsta vai speciālista, kuram līgums ar NVD, nosūtījumu – 3.00 EUR
Pilna cena ar nosūtījumu – 29.00 EUR
Rentgens:
1 projekcija ar ārsta nosūtījumu – 11.00 EUR

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.
Izsakām līdzjūtību Vigo ar
ģimeni un Ausmai, VIZMU pavadot.
Anta, Olafs
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
		
( V. Egle)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem, DAGMĀRU
SMILGU mūžībā pavadot.
Vija, Ģirts, Agnese,
Ināra, Ārija

Talsu novada pašvaldības Mērsraga pagasta
informatīvais izdevums

Iznāk 1 reizi mēnesī.
Tirāža 1000.
Bezmaksas.

Sastādītāja: Madara Brāle,
e-pasts: avīze@mersrags.lv,
tālrunis 28757923.

Iespiests
SIA „Talsu tipogrāfijā”

Izplatīšanu veic:
VAS „Latvijas Pasts”
Izdevuma elektroniskā versija
www.mersrgs.lv

