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TĀ SAIMNIEKOJAM

Mārīte Jankeleviča

Pērn 31. oktobra «Talsu Vēs-
tīs» rakstījām par nelegāli izvei-
doto atkritumu izgāztuvi Talsos, 
Strautu ielā 13.

Publiskajā telpā parādījusies in-
formācija (to izveidojusi persona vai 
grupējums ar segvārdu Juris Kārkls), 
ka pirms iepriekšējā materiāla pub-
licēšanas esam saņēmuši viedok-
li no Valsts vides dienesta (VVD) 
Ventspils reģionālās vides pārvaldes 
(RVP), kas nav publicēts. Vēlamies 
informēt savus lasītājus, ka redakcijā 
šāds viedoklis pirms materiāla vai tā 
izstrādes laikā nav saņemts, autore 
uzsākusi saraksti ar Ventspils RPV 
direktori Ingunu Pļaviņu pēc tam, 
kad avīze jau izdota. Tā kā sarakstes 
laikā uzzināts, ka pašvaldībai plāno-
to veicamo darbu sarakstā ir noteikti 
termiņi, no kuriem tuvākais ir vien 
2016. gada beigas (vairāki līdz šī 
gada beigām, viens pat līdz nākamā 
gada beigām), tika nolemts nogaidīt, 
sekojot līdzi tam, kā un vai aktivitā-
tes tiks izpildītas.

«Citāts, kas ievietots J. Kārkla 
tekstā, ņemts no pārvaldes atbildes 
vēstules (2016. gada 21. decem-
brī) privātpersonai (kura vārds nav 
J. Kārkls) uz trīs lappusēm. J. Kārk
la izplatītā materiāla atsaucēs šis in-
formācijas avots nav minēts… VVD 
Ventspils RVP norobežojas no ten-
denciozām hipotēzēm un pārmetu-
miem sakarā ar privātā informācijas 
avota J. Kārkla izplatīto materiālu 
«Ko 2017. gads nesīs Talsu nova-
dam». Pārvalde nevērtē tā saturu, 
taču tai nav pieņemams, ka bez at-
sauces citētais, no teksta izrautais 

Secināts, ka «veiktajos urbumos netika kon-
statēti sadzīves vai ķīmiskas izcelsmes atkritu-
mi un būvgruži, bet atsevišķās vietās šāda veida 
atkritumi redzami virskārtā pie bijušo sadzīves 
notekūdeņu dīķa».

Ģeoloģiskās izpētes rezultātu pārskata foto

«Šīs vietas sakārtošana nebūs viegli un ātri paveicams darbs»

pārvaldes viedoklis rada iespaidu 
par iestādes sadarbību ar J. Kārklu 
un iesaistīšanos politiskā darbībā. 
Pārvalde darbojas atbilstoši politis-
kās neitralitātes principam un savu 
pienākumu izpildē vadās tikai pēc 
profesionāliem kritērijiem,» uzsver 
I. Pļaviņa, lai noņemtu iespējamos 
pārmetumus redakcijas virzienā.

Tā kā savā virzienā esam saņē-
muši apmelojumu, materiālu nākas 
publicēt jau tagad, lai arī tas būs 

nepilnvērtīgs, jo 
Ventspils RVP 
vēl nav pieņēmu-
si lēmumu par 
nelegāli izveido-
to atkritumu iz-
gāztuvi, un šogad tas RVP un Talsu 
novada pašvaldības starpā vēl nav 
apspriests.
Nepilnīga izpēte, lai pieņemtu 
lēmumu

I. Pļaviņa raksta, ka pašlaik sva-

rīgākais ir saprast, ka līdz šim izska-
nējusī informācija par to, ka Strautu 
ielā 13 nav piesārņojuma, nav pama-
tota, jo pilna piesārņojuma izpēte 
grantī un gruntsūdeņos nav veikta.

Talsu pašvaldības veiktajā ģeolo-
ģiskās izpētes rezultātu pārskatā norā-
dīts: «Vēsturiski teritorijā tika nelegāli 
vesti sadzīves atkritumi (plastmasas 
maisiņi, riepas, plastmasas pudeles un 
citi). Urbšanas darbu laikā šādi atkri-
tumi netika konstatēti, pārsvarā kon-
statēta melnzeme ar trūdvielām, koku 
gabaliem un zariem. Pašvaldība po-
tenciālos bīstamos atkritumus (riepas 
un plastmasas izstrādājumus) ir daļēji 
izvedusi uz tam paredzētajām izgāztu-
vēm.» Darbi veikti 20. septembrī.

Lai arī konstatēts, ka «zemāko 

slāņu piesārņojums nav iespējams», 
tomēr «sniega kušanas un ilgstošu 
lietavu laikā teritorijā var veidoties 
lāmas un virsūdeņu noplūde bijušo 
notekūdeņu dīķu virzienā, kur tālāk 
nonāk Dzelzupē».

Pārvalde uzskata, ka šobrīd ir 
mazliet par daudz garumā ievilkusies 
stīvēšanās ap seku novēršanas plānu. 
«Nav pabeigta vietas pilnīga izpēte, 
līdz ar to informācijas apjoms lēmu-
ma pieņemšanai nav pietiekams, par 
to mēs rakstām arī savā vēstulē [paš-
valdībai]. Labi saprotot, ka situācijas 
atrisināšana būs ilgs un darbietilpīgs 
process, pārvalde jau sākotnēji norā-
dīja, ka jāplāno vispusīgas informāci-
jas ieguve un izvērtējums, kā arī reāli 
termiņi darbu izpildei. Šīs vietas sa-
kārtošana nebūs viegli un ātri pavei-
cams darbs,» sacīja I. Pļaviņa.
Talsu novada pašvaldības veiktās 
darbības

Talsu novada pašvaldības komu-
nikācijas speciāliste Ivonna Vicins-
ka informē, ka 2016. gada jūlijā tika 
izstrādāts un VVD Ventspils RVP 
nosūtīts plāns par veicamajiem pa-
sākumiem Talsos, Strautu ielā 13. 
Saņemot pārvaldes ieteikumus un 
precizējumus šim plānam, oktobrī 
Talsu novada pašvaldība pārvaldei 
atkārtoti nosūtīja veicamo pasākumu 
plānu, ģeoloģiskās izpētes rezultātu 
pārskatu par šo teritoriju, tās labie-
kārtošanas darbu plānu un testēšanas 
pārskatu. 13. oktobrī Talsu novada 
pašvaldībā saņemta pārvaldes atbil-
des vēstule «Par grunšu rekognosci-
jas rezultātiem un precizēto veicamo 
pasākumu plānu nekustamajā īpašu-
mā Strautu ielā 13, Talsos».

«Talsu novada pašvaldība ar VVD 
ir sazinājusies decembrī, savukārt 
janvārī ieplānota tikšanās Talsos. Jā-
piebilst, ka Talsu novada pašvaldība 
regulāri informējusi sabiedrību par 
šo jautājumu un plāno to darīt arī 
turpmāk,» teic I. Vicinska.

ATGRIEŽOTIES PIE PUBLICĒTĀ

A/s «Latvijas valsts meži» Dundagā atklāj 
jauno klientu centru

(Sākums 1. lappusē.)
Viņš pateicību par 

ieguldīto darbu un meža 
nozarei veltītajiem dau-
dzajiem darba gadiem 
izteica arī bijušajam 
uzņēmuma Ziemeļkur-
zemes reģiona vadītā-
jam Aldim Feltam, bez 
kura aktīvas dalības, ie-
spējams, jaunais centrs 
Dundagā nemaz neat-
rastos.

«Viss sākās pirms 
18 gadiem, kad meža 
nozarē bija milzīgas iz-
maiņas. Tas bija trakais 
dalīšanas laiks. Veidojās 
«Latvijas valsts meži». 
Tolaik ar pirkstu kartē 
vilka, kur uzņēmumam 
varētu būt centrs Zie-
meļkurzemē. Sākumā 
bija domas par Ugāli, 
bet beigās tomēr par 
labu izvēle krita Dunda-
gai. Kad radās ideja celt 
šo ēku, atkal ar pirkstu 
tika vilkts un domāts, 
kur centrs atradīsies. 
Domas apstājās pie Tal-
siem. Bijām jau samie-
rinājušies, ka centrs tur 
arī atradīsies. Taču atkal 
šis pirksts atvilka līdz Dundagai,» tei-
ca G. Laicāns.

Todien sanākušajiem viesiem bija 
iespēja ne tikai apskatīt jaunās biroja 
telpas, bet arī klausīties Dundagas 
mākslas un mūzikas skolas sitamins-
trumentu klases audzēkņu sniegto 

Ar muzikālu priekšnesumu priecēja Dundagas mākslas un 
mūzikas skolas sitaminstrumentu klases audzēkņi koncert-
meistares Daces Šmites pavadībā.           Daiņa Kārkluvalka foto

Ieskats vienā no darba kabinetiem. Par jaunajām telpām stāsta uzņēmu-
ma Ziemeļkurzemes reģiona plānošanas vadītājs Andris Verners (centrā).                                                         

 Kā atzina uzņē-
muma Ziemeļkurze-
mes reģiona plāno-
šanas vadītājs Andris 
Verners, viens no iegu-
vumiem jaunajā centrā 
ir plašās sanāksmju 
telpas. Tām doti putnu 
nosaukumi — «Rube-
nis» un «Dzērve». Šīs 
telpas aprīkotas ar jau-
nākajām tehnoloģijām 
darbu veikšanai.

Jaunā klientu apkalpošanas centra foajē un skats uz otro stāvu.

muzikālo priekšnesumu.
Kā norādīja uzņēmuma komu-

nikācijas daļas vadītājs Tomass Ko-
tovičs, pēc jaunā centra atklāšanas 
un iespējām darbiniekiem strādāt 
vienkopus uzņēmums ar Dundagas 
novada pašvaldību pašlaik risina 

jautājumu par nekustamo īpašumu 
maiņu, paredzot, ka bijušais birojs 
Upes ielā tiks apmainīts pret paš-
valdībai piederošu meža īpašumu. 
Savukārt telpas darbiniekiem, kas 
līdz šim strādāja Talsos, Egļu ielā, 
uzņēmums īrējis.


