
Atbildot uz Jūsu papildus uzdotajiem jautājumiem, nosūtu informāciju par projektu Nr. TNP 2021/18 

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/53331 

Kā arī aprakstu par publisko apspriešanu:  

Tā kā 2020. gada 21.janvārī notika visa Vilkmuižas ezera un apkārtnes teritorijas attīstības plāna  

publiskā apspriešana, neizdalot atsevišķai apspriešanai tik nozīmīgu daļu kā šis bērnu rotaļlaukuma 

projekts, kā arī pietiekami neinformējot par šo publisko apspriešanu (arī „Talsu vēstis” preses relīzē 

pieminēja nepiemēroto publiskās apspriešanas laiku iedzīvotājiem. Kā arī pieminēja to, ka uz 

apspriešanu bija ieradušies tikai daži iedzīvotāji, bet pārējie bijuši pašvaldībā strādājošie, daži 

domes deputāti un uzņēmēji), lūdzam rīkot publisko apspriešanu tieši par bērnu rotaļlaukumu un 

pietiekami par to informēt visā Talsu novadā dzīvojošos iedzīvotājus. 

Papildus pievienoju iesnieguma tekstu, ko iesniegsim Talsu novada pašvaldībā 26.05.2021. 

 

 

 Talsu novada domes priekšsēdētājai Sandrai Pētersonei, 

izpilddirektorei Ievai Krēķei 

un visiem Domes deputātiem 

Talsu novada iedzīvotāju 

iesniegums. 

Lūdzam Talsu novada pašvaldību: 

1. Apturēt iepirkuma ‘Rotaļu laukuma atjaunošana Kareivju ielā, Talsos, Talsu novadā’ 

1. kārtas līguma slēgšanu. 

 

2. Tā kā 2020. gada 21.janvārī notika šī projekta publiskā apspriešana, neizdalot atsevišķai 

apspriešanai tik nozīmīgu daļu kā bērnu rotaļlaukums, kā arī pietiekami neinformējot par šo 

publisko apspriešanu (arī „Talsu vēstis” preses relīzē pieminēja nepiemēroto publiskās 

apspriešanas laiku iedzīvotājiem. Kā arī pieminēja to, ka uz apspriešanu bija ieradušies tikai 

daži iedzīvotāji, bet pārējie bijuši pašvaldībā strādājošie, daži domes deputāti un uzņēmēji), 

lūdzam rīkot publisko apspriešanu tieši par bērnu rotaļlaukumu un pietiekami par to 

informēt visā Talsu novadā dzīvojošos iedzīvotājus. 

 

3. Lūdzam uzklausīt Talsu novada iedzīvotājus, jo īpaši tos, kuru ģimenēs aug bērni, kuri 

izmantos rotaļlaukumu, par Vilkmuižas ezera un apkārtnes attīstības plāna atlikšanu uz 

nenoteiktu laiku, lai līdzvērtīgus līdzekļus kā šai 1.kārtai ieguldītu jauna, funkcionāla bērnu 

rotaļu laukuma izveidošanā ģimenēm ar bērniem pieejamā vietā (gan ar fiziski veseliem 

bērniem, gan ar fiziskās attīstības traucējumiem), kā piemēram ‘Pionieru’ parkā pie veikala 

„Spicais” vai tamlīdzīgā parkā pilsētā. 

 

4. Tā kā iedzīvotāji ir neizpratnē par Talsu novada pašvaldības prioritātēm (lasīt: funkcionāls 

bērnu rotaļlaukums ar klasiskām, rotaļu iekārtām plašā, pieejamā vietā Talsu novada centrā 

pret māksliniecisku atpūtas vietu ar izklaides elementiem, ko apbrīnotu tūristi vēsturiskajā 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/53331


centrā) un neieinteresētību uzklausīt vecākus, kam ir bērni, lūdzam sniegt publisku 

skaidrojumu un turpmāko rīcību par 1.,2. un 3. punktā izvirzītajiem jautājumiem. Lūdzam 

izplatīt atbildi visos Talsu novada pašvaldības informatīvajos mēdijos.  

 

5. Lūdzam publiskot Vilkmuižas ezera un apkārtnes attīstības projekta 2. un 3. kārtas 

vizualizācijas. 

 

 


