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Čārlijs Čaplins, Džeimss Bonds un Šuriks – uz vienas skatuves Talsos
13. augustā 22.00 brīvdabas estrādē „Sauleskalns” būs vienīgā iespēja Kurzemē klātienē
vērot pasaules populārāko kinofilmu un mūziklu brīvdabas koncertšovu „Tā nav dzīve, tas
ir kino”. Muzikālo baudījumu papildinās vizuālais krāšņums, ko sniegs no 12. līdz 14. augustam Talsos notiekošais gaisa balonu festivāls par godu Dižmāras gadatirgum un Talsu
draugu dienām Prieņu (Lietuva) zīmē.
Koncertšovs „Tā nav dzīve, tas ir kino” pirmo
un vienīgo reizi Kurzemē būs redzams tieši Talsos. Tas priecēs skatītājus ar dažādu žanru – detektīvu, piedzīvojumu, šausmu, vēsturisko un dokumentālo filmu, komēdiju, melodrāmu, kino
mūziklu, Padomju Savienības laika filmu, latviešu kino zelta fonda filmu un seriālu – melodijām,
kam ikviens varēs dungot un dziedāt līdzi.
Tikai brīvdabas estrādē „Sauleskalns” augusta
vidū ikviens varēs doties daudzveidīgā muzikālā
ceļojumā ar Čārliju Čaplinu, Džeimsu Bondu,
Betmenu, Leonardo di Kaprio, Karali Artūru, Šuriku un Operas spoku, kā arī citiem tikpat labi
zināmiem varoņiem.
Skaistākās kino un mūziklu melodijas izdziedās
un izdejos koncertšova mākslinieki: operdziedātājs Dainis Skutelis, operdziedātāja Baiba Berķe,
Latvijas Nacionālā teātra aktieris un dziedātājs Juris Jope, mūziklu aktrise un dziedātāja Annija Putniņa, soul mūzikas dziedātāja Anmary, rokmūzikas izpildītājs Jānis Buķelis, jaunā un daudzsološā
soliste Belinda Remese, šarmantās dvīņu māsas –
Eva un Kaiva Molleres, atraktīvā vijolniece Inta
Broka, Gabijas Bīriņas deju grupas daiļās lēdijas
un puiši, kā arī Kino orķestris pianista Jura Kristona vadībā. Koncertšova režisors Valdis Pavlovskis,
horeogrāfe Gabija Bīriņa, gaismu mākslinieks
Egils Kupčs, producente Ieva Šteinberga, projekta
direktors Intars Gegusts.
Pēc koncertšova sāksies bezmaksas balle ar
Daini Skuteli.
Talsos atkal Draugu dienas
No 12. līdz 14. augustam novada iedzīvotājus
un viesus priecēs Talsu draugu dienas Prieņu zīmē.
Svētkos ieradīsies Talsu novada draudzības partneri no Turcijas, Krievijas, Dānijas, Igaunijas, Lietuvas, Gruzijas, Zviedrijas un Moldovas.
Jau 12. augusta vakarā ar brīvdabas koncertu
Stendē, tiks ieskandinātas Talsu draugu dienas, šo-

reiz – Prieņu (Lietuvas) zīmē. 18.00 Stendes brīvdabas estrādē skatītājus priecēs Prieņu rajona vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs „Ringis”
(vadītāja Raimunda Markūna) un Prieņu „Žiburis” ģimnāzijas vokālais ansamblis (vadītāja Roma
Ruočkiene), kas sadancos un sadziedās ar Stendes
amatiermākslas kolektīviem – vīru vokālo ansambli „Stende” (vadītājs Armands Ulmanis) un vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvu „Teika” (vadītāja Liene Konopacka un Indra Nolendorfa).
Pēc tam būs iespēja vērot dokumentālo filmu
par motokrosa vēsturi Talsu novadā „Motors rūc
cauri gadiem” un atpūsties zaļumballē.
13. augustā Pilsētas laukumā skatītāji varēs vērot Lietuvas Prieņu kolektīvu, kā arī pašmāju un
viesmākslinieku priekšnesumus un izgaršot Lietuvas tradicionālos ēdienus un dzērienus. Prieņu
nacionālā muzeja darbinieces apmeklētājus iepazīstinās ar vaska sveču liešanas mākslu, tautisko
jostu aušanu un pankūku gatavošanas prasmēm.
Gaidāms arī gaisa balonu festivāls, un labvēlīgos laika apstākļos būs iespēja vērot lidojumus
pār pilsētu, bet vēlāk – „vakara spīdēšanu” un

„degļu uguns šovu”.
Talsu novada iedzīvotāji gaisa balonu festivāla
laikā aicināti būt saprotoši, ja nākas pieredzēt
kādu neparedzētu gaisa balonu nosēšanos, kā arī
parūpēties par mājdzīvniekiem, kurus lidošanas
troksnis varētu biedēt.
Ingus Stauģis, Talsu radošais aktīvists: „Šis
šovs vienkārši ir jāredz! Baudīju to Gulbenē, un
tas viennozīmīgi ir pēdējo gadu labākais redzētais brīvdabas koncertšovs, kur izdzīvot spilgtu
emociju gammu – sākot no smeldzīgām skumjām līdz pat iedvesmojošam priekam. Turklāt izcilo skatuves noformējumu un lielisko dziedājumu papildina arī katra paša asociācijas par
attiecīgo kinofilmu, mūziklu vai seriālu.”
Jolanta Skujeniece, K. Valdemāra Talsu teātra
režisore: „Tas ir šovs, kas visu programmas laiku
uztur intrigu. Tajā skan populāra kinomūzika, arī
nepierastā izpildījumā. Pats galvenais, tas ir saturā
un izpildījumā krāšņs muzikāls uzvedums, kas nodrošina kvalitatīvu izklaidi vasaras vakarā.”
Inita Fedko

Aktuālais novadā

Jūlija sākumā Sasmakas ezerā un
Lubezerā tika papildināti esošie zivju resursi ar 12 000 ataudzētiem līdaku mazuļiem.
3. lpp.

Iedzīvotāju ērtībām Talsu pilsētā
uzstādīti 17 jauni soliņi un atkritumu urnas.

14. augustā Talsos norisināsies
SEB kalnu divriteņu maratona piektais posms.

3. lpp.

10. lpp.

13. augustā Dižmāras gadatirgus ar devīzi „Uzziedi Talsos!”
sola lustīgu un pozitīvisma piepildītu svētku programmu.
10. lpp.
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Slimnīcas valdes locekles atstādināšanas
Precizē projekta
pieteikumu Talsu Galvenās jautājums iestrēdzis līdz septembra beigām
bibliotēkas izveidei
12. jūlijā notika SIA ,,Zie- dību starpā nav iespējams pie- mūsu partneru aktīvu iedarbo-

11. jūlijā tika sasaukta Talsu
novada domes ārkārtas sēde.
Tajā tika lemts par grozījumiem Talsu novada domes lēmumā ,,Par piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a Talsos””.
27. jūnijā Talsu novada pašvaldība saņēma Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli ,,Par projekta iesnieguma ,,Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās
bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a
Talsos” precizēšanu”.
Vēstulē tika prasīts precizēt
atsevišķus administratīvās vērtēšanas kritērijus, precizējumi tika
lūgti arī aprēķinos, kā dēļ mainījās kopējā projekta summa – neattiecināmās un attiecināmās
projekta izmaksas, Talsu novada
pašvaldības un Emisijas kvotu
izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma apjoms.
,,Šis projekts prioritāšu sarakstā atrodas pašā augšā. Jau
gatavojoties projekta pieteikuma
iesniegumam, zinājām, ka būs
nepieciešamas korekcijas,” paskaidroja Talsu novada domes
priekšsēdētājs Aivars Lācarus

(,,Talsu novada attīstībai”).
Pēc veiktajiem grozījumiem
projekta kopējās izmaksas paredzētas 2 746 273,43 eiro apmērā,
no tām 2 207 634,18 eiro ir projekta attiecināmās izmaksas, bet
Talsu novada pašvaldības finansējums – 758 883,71 eiro. Neattiecināmās izmaksas paredzētas
538 639,25 eiro apmērā. Izdevumu segšanai projekta apstiprināšanas gadījumā plānots ņemt
aizņēmumu Valsts kasē.
Projekta kopējās izmaksas
palielinājušās, jo šobrīd detalizētāk izstrādāta paredzēto darbu
tāme. Tāpat iekļautas papildu
pozīcijas, lai nodrošinātu augstāku projekta konkurētspēju, kas
šajā programmā ir ļoti sīva. Šī
iemesla dēļ ir arī palielināts pašvaldības līdzfinansējuma apjoms
– no 25% līdz 30%.
,,Visi zinām, un neviens nav
jāpārliecina par to, ka bibliotēka
mūsu novadā ir ļoti nepieciešama. Mūsu iedzīvotāji to ir pelnījuši, un šis ir, manuprāt, šobrīd
vienīgais iespējamais ceļš, kā to
varam īstenot,” teica Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Daiga Feldmane (,,Reģionu
alianse”).
Inita Fedko

Izbūvēts jauns
ūdensvads Zvirgzdos
Domājot par ūdens zudumu
samazināšanu Zvirgzdos, SIA
,,Talsu ūdens”, piesaistot Talsu
novada pašvaldības finansējumu 66 000 eiro apmērā, izbūvējis jaunu ūdensvadu. Šobrīd
ūdens zudumus izdevies samazināt no 70 līdz 20 procentu
apmēram.
Ūdensapgādes sistēma, pastāstīja SIA ,,Talsu ūdens” ūdenssaimniecības galvenais speciālists Uldis Vērdiņš, Zvirgzdos ir
izbūvēta 1963. gadā Padomju
armijas karaspēka daļas vajadzībām. Viņš atklāja, ka lielākā daļa
tīklu bija no tērauda, kas rūsējis,
un tādējādi radušās ūdens noplūdes.
,,Zvirgzdos ūdens zudumi
mēdza sasniegt pat 70% no piegādātā ūdens daudzuma, tādēļ
SIA ,,Talsu ūdens” meklēja iemeslu šai problēmai. Konstatējām, ka šajā vietā ir liels grants
slānis, tādēļ ūdens, plīstot caurulēm, neparādījās uz zemes virskārtas, bet gan iesūcās gruntī. Ar
Talsu novada pašvaldības palīdzību atradām nepieciešamo finansējumu aptuveni 66 000 eiro
apmērā, lai izbūvētu jaunu
ūdensvadu Zvirgzdos. Zvirgzdu
ūdensapgādes sistēmu likvidējām, pieslēdzām jaunu cauruļva-

du no Talsu pilsētas ūdensapgādes sistēmas un izbūvējām
vairāk nekā kilometru garu
ūdensvadu. Tam ir pieslēgtas
piecas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kā arī uzņēmumi un
neliela daļa no Paugurciema dzīvojamajām mājām. Pieslēguma
vietā tika izbūvēta ūdensskaitītāju aka, lai noteiktu precīzu ūdens
patēriņu šim objektam. Iepriekš
diennaktī šajā objektā tika patērēti 64 kubikmetri ūdens, bet tagad – līdz 24 kubikmetriem.
Ūdens patēriņa samazinājums ir
liels, un ūdens zudums šobrīd ir
mazāks kā 20% apmērā,” teica
U. Vērdiņš.
Zvirgzdu iedzīvotāji šobrīd ir
pasargāti no ūdens spiediena
starpībām, kas iepriekš bija bieži
novērotas. Objekts tagad ir pieslēgts Talsu pilsētas ūdensapgādes sistēmai, un spiediens ir
vienmērīgs. Visām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām tika
ierīkoti ūdens skaitītāji. Piecām
mājām, kur nebija pagrabu, īpašumu
robežās
izbūvētas
skaitītājakas, un tagad katrai
mājai tiek nolasīti precīzi ūdensskaitītāju mērījumi.
Inita Fedko

meļkurzemes reģionālā slimnīca” dalībnieku ārkārtas sapulce. Tika diskutēts par valdes
locekles Kristīnas Bidzānes atsaukšanu no amata un par nepieciešamajiem statūtu grozījumiem. Iepriekš informējām,
ka jau 10. jūnijā Talsu novada
domes sēdē tika pieņemts lēmums par neuzticības izteikšanu SIA ,,Ziemeļkurzemes reģionālā
slimnīca”
valdes
loceklei K. Bidzānei.
Dalībnieku ārkārtas sapulcē
tika izskatīti pieci darba kārtības
jautājumi. Starp tiem – tika lūgta
atļauja palielināt darba algas dežūrējošajam personālam un atbildīgajiem darbiniekiem, kas
nodarbojas ar konkrētu medicīnas jomu vadību – nodaļu vadītājiem – par aptuveni astoņiem
procentiem.
Domes priekšsēdētājs Aivars
Lācarus pēc ārkārtas sapulces informēja, ka pašvaldības ierosinājumi par K. Bidzānes atstādināšanu no amata un statūtu
grozījumiem netika atbalstīti.
,,Viens no pamatojumiem,
kāpēc pārvirzīt jautājuma par
Kristīnas Bidzānes atsaukšanu
no amata izskatīšanu līdz 30.
septembrim, bija fakts, ka Ventspils līdz šim nav atradusi trešo
valdes locekli, līdz ar to valde,
paliekot divu personu sastāvā,
nespētu vadīt slimnīcu. Pastāvēju, ka šis jautājums jāatrisina pēc
iespējas ātrāk, bet lēmuma pieņemšana tika atlikta līdz 30. septembrim – Ventspils puse argumentēja, ka ātrāk to nav
iespējams paveikt,” komentēja
A. Lācarus, atklājot, ka jautājuma atlikšanu atbalstīja Ventspils,
Rojas un Dundagas pārstāvji.
Otrs Talsu novada pašvaldības priekšlikums attiecās uz uzņēmuma statūta maiņu.
Reorganizācijas līgums paredz, ka vienu valdes locekli, Talsu filiāles vadītāju, kopīgi izvirza
visas bijušā Talsu rajona pašvaldības. Tas apgrūtina lēmuma
pieņemšanu, jo patlaban pašval-

ņemt kopīgu lēmumu. ,,Uzņēmuma
statūtos
vēlējāmies
skaidri definēt, ka, virzot Talsu
bijušā rajona teritorijas pārstāvošo locekli SIA ,,Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” – lēmumu
pieņemam
atbilstoši
kapitāldaļu daudzumam. Rosinājām statūtos noteikt, ka SIA
,,Ziemeļkurzemes
reģionālā
slimnīca” trīs valdes locekļus tāpat kā līdz šim ieceļ Ventspils
pilsētas dome, bet vienu valdes
locekli, kurš ir Talsu filiāles vadītājs, izvirza Talsu, Dundagas,
Rojas un Mērsraga novada pašvaldība – balsošana par Talsu filiāles vadītāju notiek atbilstoši šo
pašvaldību ieguldītajām daļām.
Talsu novada pašvaldībai pieder
11,09%, Dundagas novada domei – 0,15%, Rojas novada domei – 0,23%, Mērsraga novada
pašvaldībai – 0,05% kapitāldaļu,”
teica Talsu novada domes
priekšsēdētājs. Izteiktais priekšlikums neguva atbalstu, jo tika
uzsvērts, ka nedrīkstot atkāpties
no esošajiem statūtiem, kas pieņemti Ministru kabinetā.
A. Lācarus uzsvēra, ka turpinās konsultācijas ar Pārresoru
koordinācijas centru, kas arī atbalsta kārtību balsot pēc pašvaldību kapitāldaļu un ieguldījuma
lieluma. ,,Turpināsim strādāt,
sagatavojot priekšlikumus. Protams, mums to ir bijis daudz, bet
vienošanās, ko pieņemtu visas
iesaistītās puses, nav bijuši.
Ventspils pašvaldība kultivē uzskatu, ka mums kopīgi jāizvirza
valdes loceklis, to traktējot kā
vienbalsīgu lēmumu. Savukārt
mēģinājumi panākt vienošanos
ir absolūti nesekmīgi. Šobrīd situācija ir mainījusies – Talsu novada domes izvirzītais kandidāts
SIA ,,Ziemeļkurzemes reģionālā
slimnīca” valdes locekļa amatam
– Tatjana Neilande – strādās citu
darbu. Loģiski, ka šis piedāvājums vairs nav spēkā, tādēļ lēmums, ko esam pieņēmuši, ir
pārstājis darboties, vēl pat nestājoties spēkā. Tas ir saistīts ar

šanos uz Talsu novada pašvaldības suverēnajām tiesībām,” uzskata
A.
Lācarus.
Viņš
paskaidroja, ka līdz septembra
beigām nekādas izmaiņas Talsu
filiāles vadības līmenī nav gaidāmas, bet turpināsies darbs jauno
speciālistu piesaistīšanā, kā arī
pie sociālā darbinieka iesaistīšanas slimnīcas klientu problēmu
risināšanā. ,,Mums ir jāveicina
sadarbība, lai gan patlaban neizskatās, ka tā tiek veicināta – notiek pašsaglabāšanās aktivitātes,”
uzsvēra A. Lācarus.
Miervaldis Krotovs, Talsu novada domes deputāts: „Uzskatu,
ka SIA „Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīca” valdes locekles
Kristīnas Bidzānes nomaiņas
procedūras virzība decembrī un
turpmāk nebija likumīga.
Tā kā valde kopumā atbild par
visas slimnīcas darbību, tad neuzticības izteikšana vienam valdes loceklim noteikti skar visas
valdes atbildību. Ja neuzticības
izteikšanā vienam valdes loceklim neesam guvuši visu SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
kapitāldaļu īpašnieku atbalstu,
tad mūsu argumenti ir bijuši nepārliecinoši. Arī slimnīcas augstais novērtējums un labie darbības rādītāji valstī liecina par
valdes ļoti sekmīgo darbu. Šogad
slimnīca saņēma Gada balvu medicīnā nominācijā „Gada slimnīca” valstī. Tas noteikti ir arī mūsu
Talsu filiāles nopelns. Savukārt
konkursā „Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts” Talsu slimnīca ir izvirzīta nominācijai „Sakoptākā organizācija”.
Tas, ka bijušā Talsu rajona
pašvaldībām ar apmēram 12%
kapitāldaļu īpatsvaru SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” pārvaldībā ir tiesības virzīt
valdes locekli, manuprāt, vērtējams kā ļoti liels ieguvums. Jebkādu citu ekskluzīvu nosacījumu
virzība statūtu grozījumos var
novest tikai pie esošo privilēģiju
zaudēšanas.”
Inita Fedko

Noslēdzies kultūras un tūrisma projektu konkurss
14. jūlijā Talsu novada dome apstiprināja deviņus uzvarētājus Talsu novada kultūras un tūrisma projektu konkursā. Ieceru realizēšanai
paredzēts izlietot 6456 eiro.
Kultūras un tūrisma projektu konkursā tika iesniegti 14 projektu pieteikumi. To kopējais finansējuma apjoms pārsniedza 11 000 eiro, bet pašvaldības garantētais finansējums bija 6456,26 eiro.
Tika apstiprināti deviņi projekti, kas jārealizē līdz
gada nogalei. Atbalstu guva projekts ,,Sabiles svētku
karogs – Latvijas simtgadei”, kas paredz izgatavot
Sabiles svētku karoga vimpeli; ,,Rakstu krājums
,,Talsu novada muzeja raksi. II”” ietvers Talsu novada no XI līdz XX gadsimta oriģinālrakstu apkopojumu un grāmatas izdošanu; ,,Tikšanās pie dzelzceļa
vēstures grožos” – tiks īstenots novadpētniecības
darbs un dažādi kultūras pasākumi; ,,Talsu novada

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 14 (128)
Iznāk divas reizes mēnesī. Tirāža 13 550. Bezmaksas.
Redaktore Marta Rake-Lasmane, tālr. 63232115, e-pasts: info@talsi.lv
Iespiests: „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15a, Rīga, LV-1004
Izplatīšanu veic: VAS „Latvijas Pasts”, reģ. apliecības Nr.000702741
Izdevuma elektroniskā versija un citas novada aktualitātes www.talsi.lv

dejotāju treniņnometne Limbažos” paredz trīs deju
kolektīvu dalību treniņnometnē, lai gatavotos valsts
simtgades deju uzvedumam. Biedrība ,,Spriganis”
guvusi atbalstu projekta ,,Pret vējiņu danci griezu”
īstenošanai, izdodot grāmatu par Ģibuļu pagasta
deju kolektīvu vēsturi, bet Talsu tautas nama iesniegtais projekts ,,,,Uz augšu” kultūras programma
Horvātijā” nodrošinās jauktā kora ,,Uz augšu” uzstāšanos Horvātijā.
Talsu tautas nama senioru deju kolektīvs ,,Draudzība” un Stendes tautas nama vidējās paaudzes deju
kolektīvs ,,Teika” ar projektu konkursa finansējuma
atbalstu piedalīsies starptautiskā deju festivālā Ungārijā. Savukārt projektā ,,Talsenieku stāsts Latvijas
simtgadei” paredzēts izdot žurnāla otro numuru, kas
būs veltīts Talsu novada radošām personībām.
Inita Fedko

Jautājiet – mēs atbildēsim!
Izmantojiet iespēju un saņemiet atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, kas saistīti
ar pašvaldības darbu! Sūtiet jautājumus:
- elektroniski: info@talsi.lv
- pa pastu: Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, ar norādi „Talsu Novada Ziņas”.
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Talsos uzstādīti 17 jauni soliņi un
atkritumu urnas
Iedzīvotāju ērtībām Talsu
pilsētā uzstādīti 17 jauni soliņi
un atkritumu urnas. To atrašanās vietas noteica pilsētas iedzīvotāju ieteikumi.
Jauni soliņi un atkritumu urnas uzstādītas Raiņa, Dundagas,
Stendes, K. Mīlenbaha, Ezera,
Fabrikas, Brīvības ielā un Dzirnavkalnā. Savukārt četri soliņi
un trīs atkritumu urnas skvērā
iepretim Talsu tautas namam un
Raiņa ielas pieturā ir nomainītas, uzstādot jaunas.
Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze pastāstīja, ka

jau 2015. gadā veikta iedzīvotāju
aptauja, lai noskaidrotu piemērotākās vietas jaunu soliņu uzstādīšanai. ,,2016. gadā budžetā
iekļāvām finansējumu 17 solu
un 17 atkritumu urnu iegādei.
Tika izsludināts publiskais iepirkuma konkurss, kurā uzvarēja
SIA ,,MK Dizains”. Kopējās izmaksas ir vairāk nekā 7000 eiro,”
teica Ģ. Kalnbirze.
Solu montāžu un uzstādīšanu
nodrošināja SIA ,,Talsu namsaimnieks”.
Inita Fedko

Pārvaldēs paveiktais

Sociālais dienests Īves pagastā turpmāk pakalpojumus nodrošinās
pagasta pirmsskolas izglītības iestādes (PII) telpās – Valdemārpils PII
„Saulstariņš” filiālē Tiņģerē. Tās ir pieejamas arī cilvēkiem ar kustību
traucējumiem

Divos ezeros zivju kļuvis vairāk
Jūlija sākumā Sasmakas ezerā un Lubezerā tika papildināti
esošie zivju resursi. Ar zivju
fonda atbalstu Talsu novada
pašvaldība iegādājusies 12 000
ataudzētu līdaku mazuļu, ko
piegādāja SIA „Rūjas zivju audzētava”.
Dabisko ūdeņu ekosistēmā
cilvēka darbības negatīvās ietekmes un vides faktoru īstermiņa
un ilgtermiņa pārmaiņu dēļ samazinās zivju sugu dabiskās atražošanās potenciāls, notiek
pārmaiņas ihtiofaunas struktū-

rā, un zivju resursiem ir tendence ievērojami samazināties.
Saskaņā ar izstrādātajiem
Sasmakas ezera un Lubezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ezeros nepieciešama
regulāra zivju krājumu atjaunošana. Projektā nodrošināti un ievēroti zivju resursu ilgtspējīgas

saglabāšanas principi, veicot zivju resursu atjaunošanas, aizsardzības un atražošanas pasākumus, pavairojot Sasmakas ezera
un Lubezera līdaku krājumus.
Projekta kopējās izmaksas bija
3909,51 eiro, no kuriem 3484,80
eiro bija Zivju fonda finansējums.
Laucienē atjauno brīvdabas estrādi

Aiva Dimante,
Attīstības
plānošanas nodaļas
vadītāja vietniece

Ko paveikusi pašvaldības policija
sešos mēnešos?
Šī gada pirmajā pusgadā Talsu novada pašvaldības policija
reģistrējusi 136 iesniegumus no
Talsu novada iedzīvotājiem un
juridiskām personām. Šajā laikā uzsāktas 137 administratīvās
lietvedības.
Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā gada pirmajos sešos
mēnešos sastādījusi 135 administratīvo pārkāpumu protokolus. Visvairāk no tiem – 50 personām
–
piemēroti
par
alkoholisko dzērienu lietošanu
vai atrašanos sabiedriskās vietās
reibuma stāvoklī. 25 personām
administratīvie protokoli sastādīti par Talsu novada saistošo

noteikumu neievērošanu. 20
personas sodītas par dzīvnieku
turēšanas un labturības prasību
pārkāpšanu, bet 15 personas –
par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā.
14 administratīvo pārkāpumu
protokoli sastādīti par sīko huligānismu, bet četras personas sodītas gan par smēķēšanu neatļautās vietās, gan arī par bērna
aprūpes pienākumu nepildīšanu.
Savukārt trīs protokoli piemēroti
nepilngadīgajiem par alkoholisko
dzērienu lietošanu vai atrašanos
alkoholisko dzērienu ietekmē.
„Šī gada sešos mēnešos Talsu
novada pašvaldības policija sa-

stādījusi 84 aizrādījumus par administratīvajiem pārkāpumiem,
bet 157 administratīvo pārkāpuma protokolus par stāvēšanas un
apstāšanās noteikumu pārkāpumiem,” informēja Talsu novada
pašvaldības policijas priekšnieka
vietniece Sigita Amstere.
Kopumā šajā laikā notikumu
žurnālā reģistrēti 757 personu
izsaukumi. Savukārt 46 personas
alkohola reibumā nogādātas patversmē „Stūrīši” Laidzes pagastā. Talsu novada pašvaldības policija sešos mēnešos organizējusi
desmit reidus un. nodrošinājusi
sabiedrisko kārtību dažādos Talsu novada pasākumos.
Inita Fedko

Pirmsskolas izglītības iestādes „Kamenīte” mazo bērnu grupiņa
Valdgalē audzēkņus septembrī sagaidīs izremontētā telpā

Sakopts piemineklis 1905.–1907. gada revolūcijas atcerei Talsos

Sākta ēkas Raiņa ielā 17
atjaunošana
SIA ,,Talsu namsaimnieks” apsaimniekotajā ēkā Raiņa ielā 17
sākti vērienīgi remontdarbi. Tie
paredz biroju ēkas fasādes vienkāršoto atjaunošanu, kas jāpabeidz
150 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
Lai atjaunotu objekta tehnisko
stāvokli, plānota jumta sakārtošana,
konstrukciju
remonts,
bēniņu
siltināšana, tehnisko laipu izbūve,
ēkas fasādes renovācija, pamatu siltināšana, kā arī Raiņa ielas ieejas
mezgla pārbūve.
Jau maijā SIA ,,Talsu namsaimnieks”
izsludināja
iepirkumu

konkursu, tādā veidā nodrošinot
saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēli. Tajā uzvarēja pilnsabiedrība ,,Talsu statiskais spriegums”, darbus apņemoties veikt par 125 866,54
eiro (bez PVN).
Ēkas nomniekiem remontdarbu
laikā nākas sadzīvot ar neērtībām,
par ko SIA ,,Talsu namsaimnieks” atvainojas visiem iesaistītajiem. Tomēr
gaidāmais rezultāts būs liels ieguvums ne tikai objekta iemītniekiem,
bet visai pilsētai, jo tiks uzlabots ēkas
vizuālais izskats.
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Inita Fedko

SIA „Talsu namsaimnieks” realizējis vienu no Talsu novada
pašvaldības apstiprinātajiem daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju pagalmu labiekārtošanas projektiem – iekārtots
apgaismojums Rīgas, Miera un Raiņa ielas kvartālā. Tā
izgaismošanai ir uzstādīti 15 apgaismes stabi ar
ekonomiskajiem LED gaismekļiem
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Šķembu – bitumena emulsijas No ikdienas darbiem līdz peļņas
segumu uzklāj vēl deviņās ielās
gūšanai
Jau trešo gadu Talsu pilsētā īsteno iesākto iniciatīvu – grantēto ceļu apstrādi
ar šķembu – bitumena emulsijas segumu. Līdz šim pilsētā pieci kilometri no
18 kilometriem grantēto ceļu ieguvuši
jaunu izskatu – šogad to garums palielināsies vēl par trīs kilometriem.
Šogad, informēja Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze, šķembu – bitumena emulsijas segums uzklāts Strēlnieku, Magoņu, Rūķu, Vītolu, Strazdu,
Graudu, Gaismas, Lapu un Aspazijas ielā.
Kopumā darbi izmaksāja aptuveni 86 000
eiro, bet pirms tam attiecīgie posmi tika
atjaunoti un papildināti ar grants segumu, kā arī uz tiem esošās kanalizācijas
akas noregulētas vajadzīgajā līmenī.
,,Grantēto ceļu seguma maiņu īstenojam
plānveidīgi. Ja iepriekšējos gadus prioritāte
bija ceļi pie pašvaldības un izglītības iestādēm, šogad – pilsētas iedzīvotāju ieteiktie,”
paskaidroja Ģ. Kalnbirze.
Viņš uzsvēra, ka šķembu – bitumena
emulsijas seguma uzklāšana samazina
ceļu ikdienas uzturēšanas izmaksas, jo tos
vairs nav nepieciešams planēt. Jaunais segums kalpos septiņus gadus, tā iedzīvotājus pasargājot no putekļiem, dubļiem un
bedrēm.
VAS ,,Latvijas autoceļu uzturētājs” Talsu nodaļas vadītājs Andris Kondrāts pa-

stāstīja, ka šķembu – bitumena emulsijas
seguma uzklāšanai izmanto divas dažādu
izmēru frakciju šķembas. Rupjākās, iestrādājot bitumena emulsijā, uzklāj vispirms. Savukārt virskārtu veido jau smalkākas frakcijas šķembas.
,,Šķembu – bitumena emulsijas segumu
nav ieteicams intensīvi izmantot uzreiz pēc
tā uzklāšanas – nepieciešams laiks, lai tas
sacietētu. Iedzīvotāji aicināti to iesākumā
lietot uzmanīgi, izvairoties no straujas
bremzēšanas. Pēc tam izmantošanas ierobežojumu nav,” atklāja A. Kondrāts.
Savukārt Ģ. Kalnbirze uzsvēra, ka aizvien vairāk iedzīvotāju vēršas ar iesniegumiem, lūdzot dažādos pilsētas posmos
nodrošināt šī seguma uzklāšanu.
,,Ja izdosies, tad iniciatīvu noteikti turpināsim. Līdz šim par padarīto no iedzīvotājiem esam dzirdējuši labas atsauksmes,” teica Ģ. Kalnbirze.
Inita Fedko; Publicitātes foto

Gaidāmas izmaiņas satiksmes
autobusu maršrutos
AS ,,Talsu autotransports” vērsies
valsts SIA ,,Autotransporta direkcija”, lai
veiktu izmaiņas Talsu reģionālās nozīmes
maršrutā ,,Talsu autoosta – Pastende –
Poliklīnika – Zvirgzdi – Talsu autoosta”.
Tās nepieciešamas, lai nodrošinātu klientiem ērtāku pakalpojumu.
AS ,,Talsu autotransports” saņēmis
Talsu pilsētas un Pastendes iedzīvotāju
priekšlikumus satiksmes autobusa kustības izmaiņām, lai skolēni un pirmsskolas
vecuma bērni varētu laikus nokļūt uz
izglītības iestādēm un lai nodrošinātu
iedzīvotājiem iespēju no poliklīnikas
nokļūt uz Talsu pilsētas centru.
Ierosinātās izmaiņas paredz slēgt 02

reisu 7.00 no Talsu autoostas un tā vietā
no pirmdienas līdz piektdienai atklāt reisu 6.50 no Talsu autoostas.
Paredzēta arī 04 reisa slēgšana 8.00 no
Talsu autoostas, tā vietā no pirmdienas
līdz sestdienai atklājot reisu 7.50. Savukārt
12. reisu 15.00 no Talsu autoostas darbdienās paredzēts nomainīt ar reisu, kas
kursēs šajā pašā laikā, bet tikai sestdienās.
Plānots atklāt jaunu reisu no pirmdienas
līdz piektdienai 10.50 no Talsu autoostas.
Par šīm iedzīvotāju ieteiktajām izmaiņām SIA ,,Autotransporta direkcija”
lems 4. augustā.
Inita Fedko

Iespēja pieteikties mācībām
No augusta SIA ,,Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības
universitāti uzsāks vērienīga mācību
projekta īstenošanu LAP investīciju pasākumā 2014.–2020. Tas turpināsies līdz
2018. gada beigām, bet projekta laikā
tiks piedāvātas mācības četrās jomās –
lauksaimniecībā, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanā, mežsaimniecībā un kooperācijā.
Šobrīd mācībām var pieteikties lauksaimnieki, kas iesaistījušies LAP 2014.–
2020. gadam pasākuma ,,Agrovide un
klimats” aktivitātē ,,Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ), un, ja
ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem
(kas ir no 1. līdz 4. zālāju ražības klasei),
ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā
jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai
sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu

dokumentu. Īpaši svarīgi tas ir personām,
kurām 2016. gads ir jau otrais saistību
gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem mācības šogad jāapmeklē obligāti,
lai varētu saņemt atbalsta maksājumus.
Projektā ar 100 procentu atbalsta intensitāti divu dienu mācības tiks piedāvātas no augusta līdz oktobrim. Paredzētas
gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības uz lauka. Mācībām jāpiesakās LLKC
Talsu konsultāciju birojā.
Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai
par mācību kursu piedāvājumu LLKC
mājaslapā www.llkc.lv, LLKC reģionālajos
birojos, kā arī reģionālajos medijos.
Mācības paredzētas 26. augustā un
6. septembrī 10.00 K. Valdemāra ielā 21a
Talsos. Pieteikties pie Alfona Spēka pa tālr.
26460878 vai Talsu konsultāciju birojā.

SIA ,,Talsu ūdens” šī gada pirmajā
pusgadā ir ne tikai uzlabojuši savā apkalpes zonā esošo ūdenssaimniecības
un kanalizācijas tīklu stāvokli, bet arī
spējuši palielināt uzņēmuma apgrozījumu un pat panākuši peļņu.
Finansiālie rādītāji uzlabojas
2016. gada pirmajos sešos mēnešos,
pastāstīja SIA ,,Talsu ūdens” valdes
priekšsēdētājs Igors Kude, panākts uzņēmuma apgrozījuma pieaugums par 23%
– no 405 219 eiro 2015. gada pirmajā pusgadā tas pieaudzis līdz 527 690 eiro šogad.
To veicināja aizvadītajā gadā notikušās
ūdenssaimniecības un kanalizācijas tarifa
izmaiņas, kā arī sniegto ārpakalpojumu
intensitāte.
,,Ja iepriekšējos gadus uzņēmums ir cietis
no finansiāliem zaudējumiem, tad šī gada
pirmajā pusgadā esam panākuši peļņu vairāk
nekā 60 000 eiro apmērā,” sacīja I. Kude.
Turpinās darbs ar personām, kas neveic piestādīto rēķinu apmaksu. Šajā laikā
noslēgtas 22 vienošanās, un līdz 11. jūlijam šādā veidā atgūti 2256 eiro. Ar diviem
klientiem Talsos un Stendē nav rasts
kompromiss, un ir atslēgta ūdensapgāde.
Šogad SIA ,,Talsu ūdens” turpina abonentmaksas atmaksu un joprojām pieņem iedzīvotāju iesniegumus. Kopumā
līdz jūnija beigām tika reģistrēti 879 iesniegumi, bet jau šogad abonentmaksas
atmaksā ieguldīti vairāk nekā 8000 eiro.
Turpinās ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu uzlabošana
2016. gada pirmajos sešos mēnešos
SIA ,,Talsu ūdens” remontbrigāde saņēmusi 420 darbu uzdevumus. Novērsti 42
ūdensvadu bojājumi un 74 kanalizācijas
tīklu avārijas, skaloti kanalizācijas tīkli un
novērsti aizdambējumi tajos. Pakāpeniski
uzlabots arī lietusūdens novadīšanas sistēmas darbs A. Lerha-Puškaiša un Raiņa
ielā Talsos.
Viena no šī pusgada prioritātēm bija arī
elektronikas un automātikas sistēmas re-

novācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
Pastendē, notekūdeņu dūņu sūkņa iegāde
un uzstādīšana Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtā un dziļurbuma sūkņa remonts
ūdens atdzelžošanas stacijā ,,Daģi”.
Šogad SIA ,,Talsu ūdens” pārziņā ir arī
Talsu ezera strūklaka – tā ir ne tikai veiksmīgi uzstādīta, bet arī veikts sistēmas pagarinājums par 180 metriem un sūkņu
nomaiņa, kas uzlabo tās darbību. Savukārt mototrasē Stendē ierīkota laistīšanas
sistēma, kas tajā novērš putēšanu. Šogad
arī sakārtots Draudzības ielas kvartāls –
attīrīta ūdenstilpne, likvidēti celmi un sakārtotas ielu nomales.
Apjomīgs darbs bija Strēlnieku, Strazdu, Rūķu, Gaismas, Aspazijas un Vītolu
ielas sagatavošana šķembu – bitumena
emulsijas seguma uzklāšanai, kas prasīja
aku remontu un to līmeņošanu.
2016. gada sešos mēnešos SIA ,,Talsu
ūdens” nodrošinājis 11 jaunus pieslēgumus ūdensapgādei un 36 pieslēgumus kanalizācijas sistēmai.
Savukārt šī gada lielākais izaicinājums
būs Ģibuļu un Laidzes pagasta ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu
darbības nodrošināšanas pārņemšana.
Šādā veidā pakāpeniski notiek virzība uz
viena pakalpojuma sniedzēja modeļa izveidi Talsu novadā.
Inita Fedko; Publicitātes foto

Tehniskās apskates nakts – Talsos
Ceļu satiksmes drošības direkcija
(CSDD) jau piekto gadu piedāvā bezmaksas vieglo transportlīdzekļu diagnostiku pasākumā „Tehniskās apskates
nakts”. 13. augustā auto bez maksas tiks
pārbaudīti arī Talsos. Tehniskās apskates nakts devīze ir nemainīga – „Mēs
par drošu auto!”.
13. augustā Talsu CSDD nodaļā bezmaksas auto diagnostiku varēs veikt tikai
pēc iepriekšēja pieraksta. Šādā veidā mēs
gribam rūpēties par mūsu klientiem - samazināt gaidīšanas laiku un dot iespēju
vairāk laika veltīt citām Tehniskās apskates nakts aktivitātēm. Divas nedēļas pirms
Tehniskās apskates nakts būs iespēja pierakstīties uz bezmaksas auto diagnostiku.
Pierakstīties varēs, izmantojot CSDD e-

pakalpojumus (e.csdd.lv), vai arī autovadītājam ierodoties CSDD nodaļās.
Iepriekšējos gados auto diagnostika
tika veikta gandrīz pieciem tūkstošiem
automašīnu visos Latvijas reģionos. Šo
auto kopējās raksturīgās iezīmes ir: vidējais vecums ap 10–15 gadiem, 80% no
tiem tika atklāti lielāki vai mazāki defekti,
pie kam lielākā daļa no šiem auto ikdienā
piedalās ceļu satiksmē. Galvenās auto diagnostikā atklātās problēmas saistītas ar
ritošo daļu, bremžu sistēmu un auto gaismām, kas primāri braucējiem garantē
drošību ceļu satiksmē.
CSDD Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67025730

Mobilais mamogrāfs Valdemārpilī
16. augustā pie Valdemārpils pilsētas
un Ārlavas pagasta pārvaldes Raiņa ielā
16 ieradīsies ,,Veselības Centra 4” mobilais mamogrāfs. Šādā veidā sievietēm
ir iespējams veikt tik nozīmīgo izmeklējumu tuvāk dzīvesvietai.
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmā izmeklējums ir bez maksas. Turklāt uzaicinājuma

vēstule ir derīga divus gadus kopš iesūtīšanas datuma. Savukārt ar ģimenes ārsta vai
ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, par pārbaudi būs jāmaksā.
Uz mamogrāfa pārbaudi ,,Veselības
Centrs 4” izbrauc tikai pēc iepriekšēja
pieraksta. To var veikt pa tālruni 67142840
un 27866655 (lūgums iepriekš sagatavot
personas kodu un tālruņa numuru).
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Deputātu sastāvs – individuāli spēcīgs
Dainis Karols ir viens no
trim Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Talsu novada domes
deputātiem. Viņš domē strādā
pirmo reizi, bet vienmēr, kā
pats apgalvo, ir aktīvi sekojis
līdzi politiskajai dzīvei novadā.
Darbojaties finanšu komitejā, izglītības, kultūras un sporta komitejā – kā ir izdevies uzlabot šo nozaru darbu novadā?
Viens no būtiskākajiem pašvaldības mērķiem ir piedāvāt
kvalitatīvus pakalpojumus izglītībā, kultūrā un sportā. Komiteja
pārrauga un koordinē šajā jomā
esošo iestāžu darbu. Savukārt finanšu komitejas kompetencē ir
izskatīt pašvaldības budžeta līdzekļu pieprasījumus, dažādus
projektus un nodrošināt budžeta
projekta izstrādi.
Vienmēr priecājos par mūsu
novada iedzīvotāju sasniegumiem sportā un kultūrā, skolēnu
un skolotāju sasniegumiem izglītības jomā un šīm jomām piešķirtā finansējuma palielinājumu, kas ir devis reālu atdevi un
izglītības iestādēs uzlabojis materiāli tehnisko bāzi.
Šobrīd ir izdevies nodrošināt
brīvpusdienas bērniem līdz 6.
klasei. Tomēr novadā ir skola,
kur brīvpusdienas tiek nodrošinātas bērniem līdz 9. klasei. Tas
nozīmē, ka jārod iespēja tās nodrošināt visās novada mācību
iestādēs.
Patlaban noteikti galvenie novada sporta un kultūras pasākumi ar konkrētu finansiālo pamatu. Viens no sarežģītākajiem
jautājumiem ir skolu tīkla sakārtošana. Ceru, ka pieņemtie lēmumi uzlabos mācību kvalitāti
un pakalpojumu pieejamību.
Ir atbalstīta mūsu pašdarbnieku kolektīvu dalība Dziesmu un
deju svētkos, kā arī sportistu
līdzdalība sacensībās un treniņprocesos. Atkārtoti komitejā tiks
skatīts jautājums par finansējuma pieejamību visiem pašdarbību kolektīvu vadītājiem, kas darbojas
novadā.
Ceru,
ka
atalgojums tiks saglabāts un būs
iespēja veidot jaunus kolektīvus.
Ilgas diskusijas bija par Kultūras, sporta un tūrisma centra
(KSTC) izveidi. Neatbalstīju
šāda centra izveidi un vēl arvien
uzskatu, ka Talsu novadam vajag

spēcīgu Kultūras pārvaldi un
Sporta centru ar šīs jomas profesionāļiem. Līdz šim jaunajā centrā pat nav aizpildītas visas paredzētās amata vietas, lai tas, kā
lēma lielākā daļa deputātu, pilnvērtīgi funkcionētu. Savukārt
vienbalsīgs atbalsts domē ir Talsu Galvenās bibliotēkas nepieciešamībai, un, izskatās, ka šogad šis jautājums varētu beidzot
atrisināties.
Darbojoties finanšu komitejā,
par prioritāti uzskatu investīciju
ieguldījumus, kas sekmē uzņēmējdarbību un jaunu darba vietu
radīšanu. Bija dižķibeles laiks,
taču, neskatoties uz to, Talsu novadā tika realizēti lieli projekti. Šī
domes sasaukuma laikā ekonomiskā situācija novadā nav būtiski uzlabojusies, kaut arī pieejamās naudas ir vairāk, bet tas ir
dotāciju no pašvaldību izlīdzināšanas fonda dēļ. Šis fakts nav
glaimojošs un liek ļoti rūpīgi
pārdomāt katra centa izlietojumu, taču ir gadījumi, ka, apstiprinot budžetu, zem skolēnu autobusa iegādes ir paslēpta
automašīnas iegāde domes
priekšsēdētājam, ir bijis projektu
sadārdzinājums par vairāk nekā
50% un ir bijuši nepieciešami
budžeta grozījumi.
Viena no šī gada nepatīkamajām situācijām saistīta ar Talsu
novada iepirkumu komisijas
darbu, kas tika atspoguļots arī
televīzijā. Prasījām atstādināt
komisijas priekšsēdētāju Oskaru
Kļavu, bet vairākums deputātu
to neatbalstīja. Ceru, ka secinājumi, lai uzlabotu par mūsu novada budžeta finansējumu veiktos iepirkumus pašvaldības
vajadzībām, ir izdarīti.
Viens no sekmīgākajiem vir-

zieniem ir grants ceļu sakārtošana pagastos un ielu sakārtošana
pilsētās, kas noteikti tuvākā vai
tālākā nākotnē būs nozīmīgs atbalsts uzņēmējiem.
Tāpat pieņemam lēmumus
par infrastruktūras sakārtošanu
un nekustamā īpašuma nodokļa
atlaidēm mūsu novada uzņēmējiem. Ir sekmīgi jāatrod līdzsvars
starp vēlmēm un iespējām, bet
jāatzīst, ka ne vienmēr tas ir izdevies – ne par visiem jautājumiem diskutē komitejās, kā arī ir
dažādi redzējumi, kur un kā labāk ieguldīt pašvaldībai pieejamos resursus.
Savā vēlēšanu programmā
par galveno prioritāti akcentējāt laukus un uzņēmējdarbību
– kādas ir bijušas jūsu un jūsu
pārstāvētā politiskā spēka iniciatīvas šo jautājumu sakārtošanā (runājāt par elastīgu nodokļu politiku, kas tomēr ir
valsts kompetence, par industriālo zonu izveidošanu novadā, bet iebildāt par tādas izveidi Stendē, savukārt Talsu tirgus
metu konkursa izsludināšana
arī nebija jūsu politiskā spēka
ideja, par vietējās kooperācijas
attīstību)?
Savā vēlēšanu programmā bez
nosauktajām prioritātēm esam
norādījuši arī veicamos darbus
sociālajā jomā, drošībā, labklājībā, izglītībā, veselībā, sportā,
kultūrā, vidē, sabiedrībā un labiekārtošanā. Galvenā prioritāte ir
rūpes par novada iedzīvotājiem,
ģimenēm, darba un izglītības iespējām, drošības un stabilitātes
jautājumiem.
Sadaļā „Lauki un uzņēmējdarbība” norādījām industriālās
zonas izveidošanu un esam atbalstījuši tādas zonas izveides
nepieciešamību, bet nevaram atbalstīt tās izveidi plānotajā teritorijā Stendē – tas prasa milzīgus
ieguldījumus. Mūsu nostājas pamatotību atbalsta arī iedzīvotāji
un uzņēmēji, kuri ir tikušies ar
mums un pauduši redzējumu
gan par vietas izvēli, gan bažām,
kas notiks, ja pilsētas teritorijā
netiks saņemta atļauja celt otru
dzelzceļa pārbrauktuvi, kas notiks, ja netiks sasniegti mērķi un
ieguldīšanā plānotie miljoni pašvaldībai būs jāatmaksā.
Lai izsludinātu meta konkur-

su tirgum, nav nepieciešama
kāda politiskā spēka ideja. Svarīgi būtu realizēt šo projektu un
tam jābūt ekonomiski pamatotam un uzņēmējiem pieejamam.
Talsu tirgus meta projektu konkursu izsludināja Talsu novada
pašvaldība, lai iegūtu labākos un
kvalitatīvākos risinājumus Talsu
tirgus teritorijas pārbūvei, šim
mērķim atvēlot 4000 eiro.
Pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām kā vienu no problēmām laikrakstā „Talsu Vēstis”
minējāt: „Ne vienmēr lēmējvara
bija vienota ar izpildvaru, turklāt lēmējvarā nebija saskaņas,
pēc kuras ilgojās iedzīvotāji” –
kā šo situāciju vērtējat šobrīd,
kad jūsu pārstāvētais politiskais
spēks atrodas neoficiāli dēvētajā
opozīcijā?
Pirms pašvaldību vēlēšanām
nebiju aktīvi iesaistījies politiskajos procesos, jo to aizliedza
Militārā dienesta likums. Taču
vienmēr esmu bijis politiski aktīvs, sekojot politiskajiem procesiem gan novadā, gan valstī.
Mana izvēle bija iesaistīties partijā „Latvijas Zemnieku savienība”, un tam bija daudz iemeslu.
Sniedzot atbildi toreiz, tas bija
skats no malas.
Talsu novada domi un izpildvaru šobrīd vada vienas partijas
biedri. Problēma – atsevišķi izpildvaras vadītāji nepilda domes
pieņemtos lēmumus vai arī neiekļaujas uzdotajos termiņos un
līdz ar to uzņemas lēmējvaras
funkcijas. Ja lēmumi netiek pieņemti komitejās un domes sēdēs,
tad lēmējvara vairs nepilda tai
deleģētos pienākumus. Sarežģījumi rodas jautājumos, kas nav
izskatīti attiecīgās komitejās un
nav veikts kvalitatīvs izvērtējums
un rosinātas diskusijas. Deputāti
ir atbildīgi par lēmumu pieņemšanu un veic tos pašvaldības vārdā, un ir lēmumi, kas jāpieņem
valsts vārdā. Tas tiek darīts, lai iedzīvotājiem sagādātu pēc iespējas
lielākas ērtības.
Talsu novada domes vadošais
politiskais spēks tā arī nav paudis, ka veido pozīciju, līdz ar to
nav arī opozīcijas. Uzskatu, ka šis
deputātu sastāvs individuāli ir
ļoti spēcīgs, jo ir dažādu jomu
profesionāļi, un šādu deputātu
kompetenci varētu sasniegt vēl

vairāk, taču atsevišķi deputāti vai
politiskie spēki tiek uzaicināti uz
sarunām un palīdzība tiek lūgta
vien tad, kad ūdens smeļas mutē.
Piemēram, tā bija Stendē un Sabilē realizētā LED apgaismojuma
uzstādīšanas
projektā
par
348 973 eiro – bija nepieciešamas likuma izmaiņas.
Pašvaldības izpilddirektors
Aldis Vilsons kādā no ārkārtas
domes sēdēm ir norādījis, ka citiem ir spēcīgs politiskais lobijs,
mums diemžēl šobrīd tāda nav.
Varbūt šī ir reize, kad jāsāk ar
jautājumu sev – kāpēc nav tāda
atbalsta?
Patlaban Talsos ir nodibināta atsevišķa Latvijas Zaļās partijas Talsu nodaļa ar citiem pārstāvjiem – kā tas ietekmē jūsu
partijas deputātu darbu un kādēļ šāda sadalīšanās?
ZZS veido vairākas partijas,
bet tās mugurkauls ir Latvijas
Zemnieku savienība un Zaļā
partija. Līdz šim pašvaldību vēlēšanās ZZS sarakstu pamatu veidoja Latvijas Zemnieku savienības biedri un atbalstītāji. Kopš
nodibinājusies Zaļās partijas Talsu nodaļa, domē šo partiju pārstāv deputāts, kurš arī tika ievēlēts no ZZS saraksta. Ņemot vērā
faktu, ka esam startējuši no viena
saraksta, esam ilgus gadus pazīstami, tas nekādi neietekmē deputātu darbu un nav notikusi
šķelšanās. Tieši otrādi – ZZS ietilpstošo partiju nostiprināšanās
Talsu novadā, piesaistot jaunus
partijas biedrus. ZZS saraksts
pašvaldību vēlēšanās ieguva otru
labāko rezultātu. Šī sasaukuma
laikā mūžībā aizgāja Māris Grīnvalds, kurš bija ilggadējs ZZS deputāts un atsevišķos jautājumos
mans skolotājs. Viens no veidiem, kā iesaistīties pilsoniskas
sabiedrības veidošanā, ir piedalīties vēlēšanās un balsot. Stabila,
nostiprinājusies partiju sistēma
ir viens no demokrātiskas valsts
stūrakmeņiem un tām ir jācenšas pārstāvēt visus novada iedzīvotājus. Aicinu novada iedzīvotājus būt aktīviem, iesaistīties
Talsu novada dzīves norisēs un
vēlēšanās izdarīt izvēli par tiem,
kam uzticaties!
Sagatavoja: Inita Fedko
Foto: Dainis Kārkluvalks

Jaunie elektrības sadales tarifi – noderīgi padomi
1. augustā stāsies spēkā Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas
(SPRK) apstiprinātie AS „Sadales tīkls”
elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi (elektrības sadales jeb piegādes tarifi). Mājsaimniecībām tiks pazemināta maksa par elektrības piegādi,
kas lielākajai daļai iedzīvotāju kompensēs fiksēto maksu par elektrības pieslēguma nodrošināšanu. AS „Sadales
tīkls” sniedz dažus noderīgus padomus,
kas iedzīvotājiem būtu jāzina, lai sagatavotos gaidāmajām pārmaiņām.
Pirmos elektrības rēķinus no elektrības
tirgotājiem atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tarifiem iedzīvotāji saņems septembra

sākumā. Līdz šim iedzīvotāji maksāja par
katras patērētās elektrības kilovatstundas
piegādi, bet līdzsvarotajā tarifā iedzīvotajiem līdzšinējā pakalpojuma cena par elektrības piegādi veidosies no divām daļām:
fiksētas ikmēneša maksas par pieslēguma
nodrošināšanu un maksas par elektrības
piegādi atbilstoši patērētajām kilovatstundām, kas līdzsvarotajā tarifā ir samazināta
pat līdz 22%.
Daļa iedzīvotāju maldīgi sapratuši, ka
fiksētās ikmēneša maksas ieviešana automātiski nozīmēs elektrības gala rēķina pieaugumu par, piemēram, 1,50 eiro, ietverot
PVN, mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos. Jaunā tarifu struktūra ir veidota tā,
lai samazinātā maksa par elektrības piegā-

2016. gada 1. augusts				

		

		

di pie vidēja elektrības patēriņa faktiski
kompensētu fiksēto ikmēneša maksu par
pieslēgumu un negatīvi neietekmētu lietotāju. Minētais 1,50 eiro pieaugums ir sagaidāms tiem pieslēgumiem, kuros elektrība
netiek patērēta. Šobrīd aptuveni 120 000
klientu objektu ir tā dēvētie „nulles” un ļoti
zema patēriņa pieslēgumi, un puse no šiem
objektiem ir dzīvokļi pilsētās.
Ieviešot līdzsvarotos elektrības sadales
tarifus, tiks nodrošināts taisnīguma princips elektrības piegādes maksai visām
mājsaimniecībām.
Augusta elektrības rēķinos, ko saņemsiet septembra sākumā, rēķina izmaiņas
būs atkarīgas no ikmēneša elektrības patēriņa un pieslēguma veida. Piemēram,

mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos
pie salīdzinoši maza elektrības patēriņa –
85 kilovatstundas (kWh) mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 0,23 eiro (ietverot
PVN), bet pie 115 kWh patēriņa mēnesī
gala rēķins samazināsies par 0,21 eiro.
Jaunie sadales tarifi, ar kuriem klienti
norēķināsies atbilstoši sava pieslēguma
jaudai un elektrības patēriņam, segs elektrotīkla uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas.
Visa informācija par AS „Sadales tīkls”
līdzsvarotajiem tarifiem ir pieejama uzņēmuma mājaslapā www.sadalestikls.lv.
AS „Sadales tīkls”
Tālr. 67728823
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Domes sēdē lemtais

Saistošie noteikumi
Stājas spēkā 2016. gada 15. jūlijā
Saistošie noteikumi Nr.14
2016. gada 14. jūlijā
					
Grozījumi Talsu novada domes 09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.2
„Talsu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. un 24. pantu
Izdarīt Talsu novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2
„Talsu novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.3, lēmums Nr.15) šādus grozījumus: Papildināt saistošos noteikumus Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums” ar
6.20. apakšpunktu šādā redakcijā: „6.20. Sabiedrības veselības speciālists.”
2. Svītrot saistošo noteikumu Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums” 12.9. un
12.12. apakšpunktus.

Paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Sadaļas paskaidrojums
Likums „Par pašvaldībām” 24. panta otrā daļa nosaka, ka
pašvaldības nolikumā jānosaka pašvaldības domes darba organizācija un struktūra. Ar Talsu novada domes 16.06.2016.
lēmumu Nr.318, Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā ir izveidota jauna amata vieta – Sabiedrības veselības speciālists. Ar Talsu novada domes 30.06.2016. lēmumu
Nr.371 darbību ar 01.07.2016. beigusi Talsu pilsētas zemes komisija. Ar Talsu novada domes 12.05.2016. lēmumu Nr.275,
darbību ar 01.06.2016. beigusi Stendes pilsētas zemes komisija. Lai precizētu pašvaldības nolikumā uzskaitīto pašvaldības centrālās administrācijas struktūru un komisiju sarakstu,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24. panta otro daļu ir
nepieciešams veikt grozījumus 09.07.2009. saistošo noteikumu Nr.2 (protokols Nr.3, lēmums Nr.15) „Talsu novada pašvaldības nolikums” atsevišķos punktos.
Saistošo noteikumu projekts precizē pašvaldības izveidoto komisiju sarakstu un centrālās administrācijas sarakstu atbilstoši
Talsu novada domes pieņemtajiem lēmumiem.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi Nav attiecināms
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
Nav attiecināms
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms

Talsu Novada Ziņas
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Domes priekšsēdētājs A.Lācarus

Kurzemes reģiona bibliotekāri
tikās vasaras nometnē

14. jūlija Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 19 darba kārtības
jautājumiem:
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt Talsu novada kultūras un
tūrisma projektu vērtēšanas komisijas
2016. gada 29. jūnija sēdes protokolu par
finansējuma piešķiršanu deviņiem projektiem. Apstiprināt finansējumu par kopējo summu 6456 EUR.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.14 „Grozījumi Talsu novada domes
09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.2
„Talsu novada pašvaldības nolikums””.
• Izdarīt Talsu novada pašvaldības
2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.3, lēmums Nr.15)
šādus grozījumus: 1. Papildināt saistošos
noteikumus Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums” ar 6.20. apakšpunktu šādā
redakcijā: „6.20. Sabiedrības veselības
speciālists.” 2. Svītrot saistošo noteikumu
Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums” 12.9. un 12.12. apakšpunktus.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieku administratīvajos un finanšu jautājumos pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda vai pārmaksas dzēšanu.
• Grozīt
Talsu
novada
domes
12.09.2013. lēmumu Nr.574 „Par Talsu
novada Pasažieru pārvadājumu un ceļu
apsaimniekošanas komisiju” un izteikt
1.1. punktu šādā redakcijā: „1.1. Komisijas loceklis – Andris Kondrāts.”
Finanšu jautājumi:
• Piedalīties 2016. gada bērnu drošības
projekta „Lai dzīvo bērni!” finansēšanā,
apmaksājot D. Rašenbaumas un K. Vāveres dokumentālās filmas izgatavošanas
izmaksas 181,50 EUR (ieskaitot PVN).
• Uzdot Talsu novada Izglītības pārvaldei sagatavot Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegumu par finansējuma novirzīšanu no Talsu pirmsskolas izglītības
iestādes „Kastanītis” valsts finansējuma
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētajiem izdevumiem uz iestādes uzturēšanas izdevumiem 4000 EUR.
• Piešķirt finansējumu 85 347,00 EUR
apmērā dubultās virsmas apstrādei grants
seguma ielās Talsu pilsētā: Strēlnieku,
Magoņu, Graudu, Vītolu, Strazdu, Rūķu,
Lapu, Gaismas un Aspazijas ielā.
• Piešķirt finansējumu 4295,63 EUR
Ķūļciema pagasta pārvaldei malkas šķūņa

būvniecībai Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centram.
• Piešķirt finansējumu 3293,58 EUR
Laucienes pagasta pārvaldei estrādes apgaismojuma remontam.
• Noteikt maksu par Talsu novada pašvaldības Strazdes pagasta pārvaldes
struktūrvienības – Strazdes brīvā laika
pavadīšanas centrs – sniegtajiem maksas
pakalpojumiem (neieskaitot PVN): gida
pakalpojumi – Strazdes muiža un parks
– 1,65 EUR no personas; kultūrtūrisma
programma „Rūķu četri gadalaiki” –
3,30 EUR no personas.
• Piešķirt finansējumu 859,31 EUR
mazpulku nometnes „Visu daru es ar
prieku!” norises nodrošināšanai.
Nekustamais īpašums:
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Rasiņi”, Cīruļos, Valdgales pagastā.
Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto
cenu – 2100 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.11, Brīvības ielā 43,
Stendē. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 2800 EUR.
Citi jautājumi:
• Organizēt ielu tirdzniecību Dižmāras
gadatirgū Talsos 13. augustā no 9.00 līdz
15.00, nosakot šādas tirdzniecības organizēšanas vietas Talsu pilsētā: Lielā iela,
posmā no krustojuma ar Zvaigžņu ielu
līdz ēkai Lielajā ielā 35; Pilsētas laukums
un Fabrikas iela, posmā no Talsu tautas
nama līdz piemineklim „Koklētājs”; Ezeru laukumā, posmā no Lielās ielas līdz
ēkai Ezeru laukumā 2; Ūdens iela (ezera
promenāde), posmā no Fabrikas ielas līdz
ēkai Lielajā ielā 31.
• Veikt SIA „Talsu ūdens” pamatkapitāla
palielināšanu. Palielināt pamatkapitālu ar
mantisko ieguldījumu, ieguldot SIA „Talsu
ūdens” pamatkapitālā Talsu novada pašvaldības pamatlīdzekļus: Īves pagastā; Lubes pagastā; Valdemārpils pilsētā un Ārlavas pagastā; Valdgales pagastā.
• Galvot aizņēmumu SIA „Talsu namsaimnieks”, kurai Talsu novada pašvaldība ir 100% kapitāldaļu īpašniece, SEB
bankā kurināmā iegādei 2016./2017. gada
apkures sezonas nodrošināšanai līdz
142 000 EUR apmērā uz vienu gadu ar
2,5% kredītu bāzes likmi plus 12 mēnešu
mainīgo procentu likmi, par resursu rezervēšanu 0,7% ar aizņēmuma atmaksas
termiņu 31.08.2017.
Marta Rake-Lasmane

Domes sēžu lēmumi un protokoli pieejami
www.talsi.lv sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes/ Sēžu protokoli

12. un 13. jūlijā jau septīto reizi Kurzemes novada bibliotekāri tikās ikgadējā vasaras konferencē – nometnē, kas
vienuviet pulcēja Talsu, Ventspils, Liepājas, Saldus, Kuldīgas un Tukuma bibliotēku pārstāvjus. Šogad nometni
,,Dzīvesziņa jaunajai paaudzei” organizēja Talsu Galvenā bibliotēka, pulcējot
59 Kurzemes reģiona publisko bibliotēku pārstāvjus Valdemārpilī.
Pirmā konferences diena bija veltīta izzinošām lekcijām. Rīgas Lutera draudzes
mācītāja Kaspara Simanoviča un žurnālista un biologa Māra Oltes lekcijas organiski savijās kopīgā pamatdomā – ,,(..) jo
labāk mēs spēsim tikt galā ar sevi, jo labāk
mūsu bērniem (..)” Abas sarunas var saslēgt vienotā atslēgas vārdā ,,apzinātība”
– savas un līdzcilvēku rīcības, vārdu,
domu, emociju saprašanu un apzināšanos. Pēc sarunām Kurzemes bibliotekāri
iepazinās ar Valdemārpils nozīmīgāka-

jām kultūras vietām un baudīja vējainu
vakara atpūtu Sasmakas ezera krastā, kur
konferences dalībniekus ar nelielu koncertu priecēja grupa ,,Roja”.
Otrā konferences diena bija paredzēta
savstarpējās pieredzes apmaiņai – nometnes dalībniekiem bija iespēja klausīties
katra novada bibliotēku pārstāvju stāstos
par pieredzi ikdienas darbā un pasākumu
organizēšanā. Ar aktualitātēm bibliotekāru biedrībā iepazīstināja Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Kristīne Pabērza.
Konference noslēdzās Igurda Baņķa
amatnieku sētā ,,Kauliņi”, no kura stacijas
visus nometnes dalībniekus simboliski
mājup aizveda Ārlavas mazbānītis, lai jau
nākamgad tiktos vasaras nometnē Liepājas novadā.
Talsu Galvenā bibliotēka saka paldies
visiem konferences dalībniekiem un palīgiem nometnes organizēšanā. Liels pal-
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dies par finansiālu un morālu atbalstu
Latvijas Bibliotekāru biedrībai! Paldies
par atsaucību un atbalstu AS ,,Talsu piensaimnieks”, kā arī sadarbības partneriem
– Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagas-

ta pārvaldei, Valdemārpils vidusskolai un
visiem, bez kuru līdzdarbošanās nometnes norise nebūtu iespējama.
Teksts un foto: Talsu Galvenā bibliotēka
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Zemeņu valstībā – Vandzenes pagastā
Vandzene vienmēr ir lepojusies ar plašajiem laukiem un čaklajiem zemniekiem. Vandzenieki ir rosīgi
ļaudis un nemitīgi izdomā ko jaunu, lai dzīvi padarītu
saturīgāku un vieglāku, piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības struktūrfondiem. Ne velti ierodoties
Vandzenē 15. jūnija rītā, konkursa „Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts 2016” komisijai tiek rādītas tik daudzas jaunas radošas lietas.
Lēna, bet pamatīga virzīšanās uz mērķi
Pirmais, ko, Vandzenē iebraucot redzam, ir plaša
naktsvijoļu audze pašā pagasta centrā, kas šeit pirmo
gadu priecē garāmgājējus. Lai cilvēki neizpostītu dabas
radīto skaistumu, ir pielikts uzraksts „Būsim saudzīgi
pret dabu, priecāsimies un neplūksim!”. Pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Jansone un visur klātesošā zemnieku
konsultante Lita Jēce aizgūtnēm stāsta, ka vandzenieki ir
ļoti strādīgi, kas redzams, raugoties uz sakoptajiem laukiem, arī ilgi stāvošie grausti nu pagasta centrā beidzot ir
novākti, tāpat ikvienam ir iespējas piedalīties dažādās
brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.
Turpat pārvaldes ēkā apskatām Jauniešu centru, kur
satiekam arī titulam „Pagasta labvēlis” izvirzīto Uguņu
baptistu draudzes mācītāju Kasparu Maķevicu. Kaspa-

ru pazīst ne tikai Vandzenes pusē, viņš aktīvi darbojas
daudzviet, palīdzot cilvēkiem risināt viņu problēmas.
Kopš Kaspars iesaistījies Jauniešu centra darbā, šeit cilvēki vairs nav jāaicina, viņi nāk paši un kopīgi veic labas
lietas. Viens no lielākajiem paveiktajiem darbiem ir īstenotais projekts „Kopā – ģimenē, pagastā, novadā”, ar kura
palīdzību, piesaistot Borisa un Ināras Teterevu fonda finansējumu, saņemts 5150 eiro un labiekārtots Jauniešu
centrs. Sadarbībā ar sociālā dienesta darbiniekiem ģimenes, kurām tas nepieciešams, tiek nodrošinātas ar apģērbu, malku, tiek rīkotas kopīgas ekskursijas. Kaspars kopā
ar Talsu novada pašvaldības delegāciju augusta nogalē
dosies uz Lejri (Dānijā), lai piedalītos labdarības tirdziņā
un par iegūtajiem līdzekļiem turpinātu palīdzēt ģimenēm. „Cik varam, tik darām!” saka vienmēr smaidošais
un pozitīvi noskaņotais Kaspars Maķevics. Arī Bībelē ir
teikts: „Dievs mūs ir aicinājis rūpēties par tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt…”

pārtikas un citas preces viņu dzīvessvietas tuvumā.
Zemnieku saimniecība „Laņģi”, kur saimnieko Inga
un Mārtiņš Ķiršakmeņi, izvirzīti titulam „Sakoptākā
zemnieku saimniecība”. Saimnieki nodarbojas ar piena

lopkopību un piena produktu ražošanu. Šeit ir ap 250
liellopu un kopumā tiek apsaimniekots vairāk nekā 300
hektāru zemes. Tā ir pirmā saimniecība Talsu novadā,
kur govis slauc ar robotu, arī barību govīm novietnē piegādā robots. Piena iepirkumu cena ilgu laiku ir ļoti zema,
un saimniekiem nācies izvērtēt, ko darīt. „Atbrīvojām
četrus darbiniekus un kūtī ielikām slaukšanas un barības
piestūmēju – robotu. Kad uzstādījām slaukšanas robotu,
nācās izbrāķēt pāris desmit piena devēju, jo tām tesmeņi
nebija pietiekamā augstumā, lai robots tiem pieslēgtos,”
stāsta I. Ķiršakmene. Uz jautājumu, kur tiek realizēts
saimniecībā iegūtais piens, saimniece atbild, ka pienu
pārdod gan uzpircējiem, gan pārstrādā uz vietas saimniecībā. Arī komisijai bija iespēja nogaršot gan saimnieces gatavoto sieru, jogurtu un pat pirmpienu. Inga atceras un brīnās pati par sevi, kā no pilsētas meitenes
pārvērtusies par zemnieci. 1992. gadā atnākusi uz laukiem, un nu jau pagājuši 24 gadi, kopš viņa te saimnieko.
Sākumā bijusi viena gotiņa un nedaudz virs desmit hektāriem zemes. Inga ir aktīva un darbīga, viņa piedalās
dažādos konkursos, un 1996. gadā jau saimniecībā bijušas 12 govis, un iegūts laureāta tituls Zemkopības ministrijas konkursā „Sējējs”, pēc pieciem gadiem šis tituls saņemts atkārtoti. Pienāca brīdis, kad lopu novietnē palika
par šauru, un 2001. gadā tika uzbūvēta jauna kūts. Ja agrāk lauki galvenokārt atvēlēti zālājam, tagad tiek sēti arī
graudaugi un rapsis. Saimnieki lepojas, ka zāle šogad
augusi labi un govīm skābsiens ziemai ir salikts.
Nominācijā „Vieta, kura jāredz!” izvirzīts tenisa laukums pie Vandzenes pamatskolas. Pārsteidz laukuma

Turpat, centrā, iegriežamies SIA „Gabriēla” veikalā
,,Top”, kas izvirzīts titulam „Iedzīvotājiem draudzīgākā
tirgotava”. Durvis veikals vēris tikai šogad, 11. februārī.

Veikala vadītāja Sigita Līdaka komisijai stāsta, ka šeit padomāts par visu, lai pagasta iedzīvotājiem un viesiem
būtu nepieciešamais preču piedāvājums. Pircēji to novērtē un ierodas patiesi daudz. Daudziem klientiem ceļš ved
cauri Vandzenei, un šī ir lieliska vieta, lai caurbraucēji
piestātu un iegādātos vajadzīgās lietas. Šis pagaidām ir
viens no jaunākajiem SIA „Gabriēla” tīkla veikaliem.
„Top!” galvenais mērķis ir izprast klientu vajadzības un
par adekvātu cenu ikdienā nodrošināt nepieciešamās
2016. gada 1. augusts					

pamatīgums; tas ierīkots aizvadītajā gadā par Eiropas
Zivsaimniecības fonda un Talsu novada pašvaldības līdzekļiem. Projektu īstenoja Vandzenes attīstības biedrība, piesaistot finansējumu kopsummā par 30 tūkstošiem
eiro. Tenisa laukums ir vienīgais publiski pieejamais šāda
veida objekts Talsu novadā. Pārvaldes vadītāja Iveta Jansone stāsta, ka gan tenisa laukums, gan pie tā esošie āra
trenažieri ir ļoti iecienīti. „Kopš brīža, kad tenisa laukumu atklājām, bērniem mācījām un stāstījām, ka tas ir
mūsu un visu kopīgi saudzējams un uzturams,” saka
I. Jansone. Tenisa inventārs dienu un nakti atrodas laukumā, lai šo spēli var uzspēlēt jebkurš interesents, kas šeit
atbrauc, un vārti vienmēr ir vaļā. Šeit atrodas arī pārvietojamie basketbola grozi, tā ka jaunieši var spēlēt arī basketbolu. Kā zināms, no Vandzenes puses nāk labi basketbolisti, kas sevi pierādījuši Rietumu līgas basketbola
turnīrā. „Šī patiešām ir mīļa vieta un pagasta lepnums!”
nosaka klātesošie vandzenieki.

				

Sirdij nepieciešams baudījums
Ceļš komisiju atved uz „Birzēm”, kur saimnieko Inese un Andris Oskerko. Šīs mājas izvirzītas titulam „Sakoptākā privātmāja”. Komisija sakoptākajā sētā tiek sagaidīta netradicionāli ar dejojošu dāmu priekšnesumu.
Tās ir pazīstamās deju grupas „Afrodītes” dalībnieces.
Arī namamātes vaļasprieks ir dejošana grupas sastāvā.

Runātīgie saimnieki stāsta, ka mājā dzīvo četras paaudzes un sakopto apkārtni ap māju radījuši pašu priekam.
Piemājas zeme ir gana plaša, te mājvietu otro gadu radušas aveņu audzes, zaļo garšaugi, saknes un dārzeņi. Saimnieks Andris stāsta, ka cenšas izzināt, kāda ir katra auga
dzīve un prasības, lai tie šeit justos labi. Govs vietā saimnieki izvēlējušies turēt trušus. Komisija katrā vietā pamana kādu krāšņu akcentu, kas takas padara krāsainākas.
Majestātiskumu namam piedod liels valriekstu koks, kas
šeit aug kopš 1985. gada un kļuvis par īstu milzeni. Ineses
vaļasprieks nav tikai dejošanas, bet kūku cepšana pēc
mammas receptēm. Baudot šokolādes kūku „Meteorīts”,
uzzinām, ka saimniece cep divu veidu kūkas – šo un siera. Inese piedalījusies arī kūku cepšanas konkursā Kandavā, kur viņas kūku vērtējis maizniekmeistars Normunds Skauģis.

Noslēgumā komisija dodas ciemos pie Mārtiņa Ķizuļa un Jūlijas Moiseičenko uz „Mārtiņa koku fabriku”,
kas iekārtota bijušajā Klāņu muižas rijā, kur vēlāk atradās cūku ferma „Cerības”. Darbnīca, kur tiek izgatavotas
dažādas lietas un suvenīri no dabīga koka, izvirzīta nominācijai „Sakoptākais uzņēmums”. Mārtiņš ar dzīvesbiedri Jūliju Vandzenes pagastu par savu mājvietu izvēlējušies kopš 2011. gada rudens, un ir jau paspējuši šeit
iejusties. „Cerībās” viņi saimnieko otro gadu un cenšas
visu sakopt pašu rokām. Sētu apvij unikāls zedeņu (klūgu) žogs, kas skaisti sazaļojis. Dīķa ūdeņos spoguļojas
zivis, un apkārtne pamazām tiek labiekārtota.

Izgatavoto produkciju amata meistari tirgo dažādos
tirdziņos, kā arī pēc pasūtījuma. Viena no pieprasītākajām precēm ir viņu darinātās senās latviešu zīmes. Tuvākajā laikā pie ceļa būs norāde uz „Mārtiņa koku fabriku”
interesentiem, kas vēlas apskatīt ražotni un iegādāties
kvalitatīvus koka suvenīrus, koka karotes, nazīšus un citas interesantas lietas.
Inga Priede; Foto: Marta Rake-Lasmane
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Stende kļūst aizvien košāka un aizraujošāka
15. jūnijā konkursa „Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts” komisija devās uz Stendi, lai skatītu, kas
jauns gada laikā paveikts. Viesi atzina, ka Stende kļūst
aizvien košāka, ar jauniem vides objektiem bagātāka,
un iedzīvotāji aktīvi līdzdarbojas dažādu pilsētai
svarīgu notikumu organizēšanā.

Košas puķes un glīts zāliens veido pagalma ainavu. Lai
arī Ilze ir manikīre un viņas aizraušanās ir pērļošana,
tīkliņtehnika un rotaslietu darināšana, dobju ravēšana
netraucē viņas pirkstiem, kas veic tik smalkus darbus.
Komisija saņem dāvanu – Latvijas karoga krāsu
piespraudi.

Stende – gados jauna pilsēta
Pie Stendes robežas komisiju sagaida „vācu
muižnieku” pāris un informē, ka esot no pagātnes –1896.
gada un cenšoties atrast vietu, kur būvēt dzelzceļu. Skatoties senu karti, komisijai vajadzēja atrast Stendi. ,,Talsen” vārds tika atrasta, bet ar Stendes vārdu saistās vien
muiža Dižstendē. Kopā ar Vilhelmīni un Fridrihu,
Stendes pārvaldes vadītāju Andi Āboliņu un citiem interesentiem devāmies tagadnē, lai pārliecinātu muižkungus, ka sapnis ir īstenojies, dzelzceļš uzcelts, un arī Stende
kopš 1991. gada ir ieguvusi pilsētas statusu. To, ka Stendei
ir plašs atbalstītāju pulks, pārliecinājāmies, saņemot
ceļvedi, kuru izgatavojis uzņēmums „Epic print”, finansējis „LDz ritošais sastāvs”, bet sagatavojusi „Kultūras
Krātuve”.

Nominācijā „Iedzīvotājiem draudzīgākā tirgotava”
izvirzīta SIA „Zaļās vides tehnika” – meža, dārza un
parka tehnikas veikals Gaismas ielā 6, kas nodrošina

arī tehnikas apkopi un remontu. Kas to būtu domājis, ka
Stendē ir pieejama šāda tirgotava ar tik plašu produkcijas
klāstu! 30. jūnijā uzņēmums atzīmēja jau piekto darbības
gadu. Uzņēmuma īpašnieks Pēteris Andriksons ir talsenieks, bet Stendē ir iejuties un atbalsta sadarbību ar
pašvaldību. „Pārvaldei ir dārza tehnika. Ja kādreiz kaut
kas saplīst, uzreiz varam to nogādāt šurp, meistars visu
saremontē, ir ļoti labas attiecības, pretimnākšana, atlaides, un rezerves daļas 80% ir tepat uz vietas, nav
jāgaida”, stāsta Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs Andis
Āboliņš. Savulaik P. Andriksons strādājis Talsos „AiVi”
veikalā, bet izvēlējies veidot savu biznesu, kas kļūst
aizvien iecienītāka ne tikai tuvējā, bet arī tālākā apkārtnē.
Klientiem svarīga ir iegādātās tehnikas garantija, bet šeit,
piemēram, ,,Echo” firmas tehnikai tiek dota piecu gadu
garantija.
Vispirms ierodamies miera un skaistuma oāzē Liepu
ielā 9, lai iepazītos ar īpašuma, kas celts pagājušā gadsimta 60. gadu sākumā. Šī interesantā un košā sēta ar ēkām
izvirzīta titulam „Sakoptākā privātmāja”.
Kopš 2007. gada šeit saimnieko Ilze un Raivo Bomkalni ar bērniem. Īpašums ir Raivo vecvecāku roku celts.

Ēku restaurāciju iesācis Raivo tēva brālis Guntis, un jaunie saimnieki saimniecības labiekārtošanu turpina. Kur
agrāk bija kūts un šķūnis, tur tagad iekārtota omulīga
pirtiņa un kamīnzāle viesu uzņemšanai. Saimnieki rāda
kāzu relikvijas, jo jaunlaulātos dzīvē nācies ievest septiņas reizes. Komisija jūsmo par saimnieku izdomu, jo
siltumnīca veidota zvīņveidīgi, izmantojot vecus traktora
stiklus. Tāpat interesanti veidots grils, izmantojot vecu,
vairs nederīgu ūdens boileri.

Vēsture un māksla roku rokā
Stendē pie dzelzceļa stacijas jaunu elpu ieguvis politiski
represēto piemiņas akmens, kas šogad atjaunots, izveidojot labiekārtotu piemiņas vietu. Jūnijā apritēja 75 gadi kopš
1941. gada 14. jūnija masu deportācijām. No šīs vietas uz
Sibīriju piespiedu kārtā nācās doties iedzīvotājiem no
Dundagas, Kandavas, Talsu un Kuldīgas apkārtnes. Atskatoties vēsturē, uzzinām, ka 1989. gada 11. februārī tika
nodibināta Latvijas Tautas frontes (LTF) Stendes nodaļa.
Par priekšsēdētāju ievēlēja Gunāru Krišjāni. Nodaļas
dibināšanas konferencē tika nolemts izveidot vietu komunistiskā genocīda upuru piemiņai. G. Krišjānis ķērās pie
darba, un, lai nonāktu līdz rezultātam, vispirms saskaņoja
vietu un saņēma atļaujas no Stendes ciemata izpildkomitejas un Stendes dzelzceļa stacijas vadītājiem. Tāpat nācās
meklēt akmeņkali un pasūtīt plāksnes ar mācītāja Arvīda
Brāļa tekstu.

Visbeidzot arī zemes īpašums, uz kura atrodas
piemiņas vieta, nonācis pašvaldības īpašumā, tāpēc bija
iespējama vērienīga labiekārtošana, piemiņas akmens
apkārtnei kļūstot ne vien glītākai, bet arī ērtākai.
Saka: uzņēmēji esot pārāk pragmatiski, bet to nevar
teikt par AS „Talsu mežrūpniecība” valdes priekšsēdētāju Gati Štāku, kurš izvirzīts „Pilsētas labvēļa” titulam.
Gatis vienmēr atbalsta radošās un sporta aktivitātes. Ne
velti pilsētas pārvalde G. Štāku atzīst par vienu no
Stendes atsaucīgākajiem uzņēmējiem, kurš ne reizi vien
gādājis, lai pilsēta tiktu atbalstīta ar vajadzīgajiem ma-

teriāliem. „Šogad mēs no viņa vadītā uzņēmuma iegādājāmies divas šūpoles, bet dabūjām trīs, jo vienas mums
uzdāvināja, un ne tikai šogad, bet katru gadu viņš ir bijis

labvēlis!” saka klātesošie Stendes pilsētas pārvaldes
darbinieki. G. Štāks uzņēmumu vada kopš 2004. gada.
Viņš skaidro, ka AS „Talsu mežrūpniecība” taču atrodas
Stendē un tas ir pašsaprotami, ka ne tikai uzņēmuma
vadība, bet arī darbinieki, kas galvenokārt ir stendenieki,
vēlas, lai viņu pilsēta būtu sakopta un iedzīvotājiem
draudzīga.
Vizītes noslēgumā sastopam Lailu Maļinovsku, kura
Stendes tautas nama zālē komisiju iepriecina ar savu
mākslas darbu izstādi. Laila izvirzīta titulam „Radošākais novadnieks”. Lailas profesija ir mākslinieciskās

apdares grāmatu sējēja, tāpēc mēs varam apskatīt un aptaustīt vēsturiskas elpas apvītus klasiķu darbus, iesietus
smalkos ādas vākos. Vēsture un māksla vienmēr ir labi
sadzīvojušas. Bet katram savs laiks, un māksliniece
sarūgtināta atzīst, ka šī profesija vairs nav aktuāla, jo cilvēki grāmatas netur tādā vērtē kā agrāk. Arī vecos
žurnālus neviens vairs iesiet netīko, ja nu vienīgi ādas
vākos tiek iesietas restorānu ēdienkartes, atmiņu albumi
vai viesu grāmatas. Tāpēc nākas meklēt citu papildu nišu,
kur izpausties.
L. Maļinovska apglezno stiklu, traukus, zīmē ar zīmuli, glezno, veido interjera dekorus un gobelēnus. Lailas
darbus var nopirkt mākslas salonos, piemēram, Rīgā, salonā „Tīne”, Tukumā mākslas galerijā „Durvis” un citviet.
Viņa savus darbus piedāvā arī dažādos gadatirgos. Šobrīd stendeniece sākusi apgleznot arī sienas un veidot
interjera elementus kafejnīcām. „Esmu māksliniece – tirgone. Man patīk darba režīms, kad nav jāstrādā no zvana
līdz zvanam, jo grūti būtu ietilpt kādos rāmjos,” atzīst
daudzpusīgā māksliniece, kura Stendē dzīvo nu jau 16
gadus. Viņa tēva mājās atgriezusies no Rīgas. Tieši no
tēva virpotāja, kam bijušas „zelta rokas” Laila mantojusi
mākslinieciskās dotības, tāpēc, viņa piemiņu godinot,
gleznas tiek parakstītas ar tēva uzvārdu – Krišjāne. Laila
ir apmierināta ar dzīvi mazpilsētā un iesaistās pilsētas
aktivitātēs. Viņas veidots ir arī orientēšanās uzvarētāja
kauss – vāze „Iepazīsti Stendi!”.
Inga Priede; Foto: Marta Rake-Lasmane
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„SAKOPTĀKĀ PILSĒTA VAI PAGASTS 2016 ”

Lube – zaļojoša un dabai draudzīga
10. jūnijā konkursa „Talsu novada sakoptākā pilsēta
vai pagasts 2016” komisija viesojās Lubes pagastā un
priecājās par nelielā pagasta drosmīgajiem un zaļi domājošajiem ļaudīm.
Neskatoties uz lietaino dienu, ciemiņi tika gaidīti ikvienā sētā. Vispirms viesojāmies īpašumā „Lāči”, kas
pretendē uz titulu „Vieta, kas jāredz!”. Šī ir viena no
skaistākajām vietām Lubes pagastā. Mājas saimnieces
Dita Kalvāne un Ilga Pūsilde ir mākslinieces. Ilgas kundze ir daiļdārzniece, bet Dita – tēlniece. Krāšņi veidoto
daiļdārzu ar dažādu eksotisku un pašmāju augu daudzveidību lieliski papildina Ditas veidotās skulptūras un
dekori. Augi noder arī veselības uzlabošanai un zāļu tējām, nerunājot par neaprakstāmo smaržu baudījumu vasarā, pavasarī un rudenī.

spēkiem ierīkojusi skaistu dārzu, pāri dīķim atjaunojusi
koka tiltiņu. Savulaik saimniekiem bijusi prāva zemnieku saimniecība, bet nu ar lauksaimniecību nodarbojas
bērni. Cietvīru pāris izaudzinājis trīs bērnus, sagaidījuši
desmit mazbērnus un trīs mazmazbērnus. Viesošanās
reizē klāt ir arī vedekla Jeļena, kas allaž sniedz palīdzīgu
roku gan dārza kopšanā, gan citās saimniecības lietās.
Aina un Alberts aktīvi darbojas Lubes pagasta pensionāru klubiņā „Labākie gadi”, un nu viņu īpašumu rotā arī
stalts karoga masts, kurā jau plīvo komisijas dāvātais Talsu novada karogs.
apkārtnes sakoptību. Lubes dzirnavas nule kļuvušas par
īpašumu vietējam zemniekam, līdz ar to ir cerība, ka pamazām ēku komplekss tiks atjaunots. Agrāk dzejniece pati
centusies tēva mājas atjaunot, jo apkārtne šeit ir īpaša – to
ieskauj gan simtgadīgi koki, gan pie mājas esošais Lubes
dzirnavu dambis ar ūdenskritumu. Šeit bieži viesojusies
Latvijas inteliģence, tostarp 2005. gadā prezidente Vaira
Vīķe-Freiberga. Jānis Vasiļevskis rāda vēsturiskas fotogrāfijas un stāsta par kādreizējo godību. Agrāk pie dzirnavām
atradusies populārā somu pirts „Ķipītis”, kas nodegusi padomju laikā. Lubes ūdensdzirnavu celšanas gads nav precīzi zināms, bet, tā kā netālu esošajā Lubes krogā redzams
iespaidīgs gada skaitlis – 1797. gada 10. maijs –, tad vēsture varētu būt līdzīga. 1900. gada tās minētas kā Popervāles
muižas dzirnavas, kopš 1922. gada no Latvijas Valsts zemes fonda tās nomā melderis Jānis Krūmiņš (A. Zemdegas tēvs), pēc 16 gadiem dzirnas iegūstot personīgā īpašumā. Jānis dāvā viesiem medus kāres un nenovērtējamus
vēstures faktus ar bildēm un aprakstiem, kā arī burvīgu
miera un senatnīguma izjūtu.
Komisijai ir tas gods viesoties vēl kādās mājās, kur
saimnieko cienījamā Alberta un Ainas Cietvīru ģimene. Viņu īpašums ir „Pērles”, kas atbilst savam vārdam
tiešā nozīmē, jo šeit katrs zemes pleķītis spīd un laistās.
„Pērles” saimnieki iegādājušies 60. gados, un tās pretendē uz titulu „Sakoptākā privātmāja”. Ģimene kopīgiem

Dita sākusi aizrauties arī ar biškopību, un vasaras sākumā ģimene jau nogaršojusi pirmo medus nesumu. Iekoptais dārzs Ditai ar mammu sākumā bijis vaļasprieks,
pēc tam – darbs, bet, tā kā ar mākslu grūti uzturēt ģimeni, tas atkal kļuvis par vaļasprieku. „Dārzs nekad nebūs
gatavs. Agrāk kolekcionējām daudz dažādu garšaugu,
tagad palikuši tikai ap 50 pārtikas augu. Taču joprojām,
ziņkārības vadītas, cenšamies izaudzēt kādu eksotisku
kultūru. Tagad esmu aizrāvusies ar bitēm, man patīk tās
vērot. Tie ir kukainīši, kas aizrauj! Bites ir cītīgas un strādā kā īsteni latvieši,” stāsta Dita. Uz jautājumu, vai gleznošana un tēlniecība nav atstātas novārtā, Dita atbild, ka
šī gada laikā tapusi viena skulptūra un divas gleznas. Komisijai, staigājot pa plašo dārzu, ir iespēja aplūkot gan
valriekstu koku, kas nācis no tēlnieka Zemgala dārza,
gan citus kokus un augus. Tostarp hurmu, citronu, kivi.

Titulam „Radošākais novadnieks” izvirzīta Lubes
brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Aiva Šulce, kura

gādā par vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējām, cenšoties tos pievērst radošām un mākslinieciskām izpausmēm. Aiva pēc profesijas ir ģeoloģe, tāpēc arī
mākslas pulciņa telpās redzam dažāda veida akmeņus,
kuriem katram ir sava nozīme. Aiva stāsta, ka rokdarbu
pulciņu apmeklējot ap desmit pagasta iedzīvotāju. Cilvēkiem patīkot radoši darboties, kad no dažādiem materiāliem ir iespējams izgatavot interesantas lietas. Šeit top
lietas no dabas materiāliem – vainagi, sienas dekori, apgleznots koks. Pašai sirdslieta ir strādāšana dekupāžas
tehnikā, un viņa vada nodarbības gan senioriem, gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vietējie iedzīvotāji interesi izrāda arī par gleznošanu, un šeit liels palīgs ir Baiba
Kalna. Bez dažādām ar mākslu un rokdarbiem saistītām
nodarbībām Aiva Šulce pasniedz arī vingrošanu.
Nominācijai „Sakoptākā organizācija Talsu novadā”
izvirzīta Lubes pagasta pārvalde. Šogad sakārtota ēkas
apkārtne: labiekārtots gājēju celiņš, uzstādītas jaunas apmales, veikta apzaļumošana, pagasta iedzīvotājus
priecējot ar krāšņām puķu dobēm. Lubes pārvaldes ēka
vienmēr bijusi ziediem un zaļumiem rotāta, par ko rūpējas paši pārvaldes darbinieki un pagasta labvēļi. Pārvaldes telpās ir iekārtotas vairākas telpas, kur darboties iedzīvotājiem. Ir trenažieru zāle, sauna, rotaļu istaba
bērniem, kā arī vieta, kur radoši izpausties rokdarbu pulciņa dalībniekiem.
Patlaban notiek katlumājas kosmētiskais remonts, tajā
tiks ierīkots jauns apkures katls.

„Talsu novada zaļās domāšanas līdera” titulam izvirzīta dzejnieces un rakstnieces Ainas Zemdegas bērnības
māja „Lubes dzirnavas”, kur komisiju laipni sagaida pārvaldnieks Jānis Vasiļevskis. Viņš ir pieredzējis biškopis,
kurš ikdienā rūpējas par simts bišu saimēm un dzirnavu

Deputātu pieņemšanas augustā
Talsi

02.08.2016.
N. Tropiņš*
D. Karols,
M. Krotovs

09.08.2016.
N. Tropiņš*

16.08.2016.
A. Lācarus*

23.08.2016.
D. Feldmane*
I. Indriksone
S. Pētersone
N. Tropiņš

Valdemārpils
Stende
Ģibuļi
Īve

O. Blumbaha,
N. Krūze

Lauciene
N. Tropiņš
V. Pūcītis

Komiteju un domes sēžu grafiks augustā
G. Sebris
D. Feldmane
A. Spēks

N. Tropiņš

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00 – 18.00.
* Talsu novada pašvaldībā domes priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšanu laiki 17 00–19.00.
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Inga Priede; Foto: Ildze Ose

A. Lācarus*

A. Astrātovs, J. Kļava
O. Solovjovs, Z. Vicinskis

Ķūļciems

Lībagi

30.08.2016.

Datums
1. augusts
1. augusts
1. augusts
4. augusts
11. augusts
15. augusts
15. augusts
15. augusts
18. augusts
25. augusts

Sēdes nosaukums
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
Tautsaimniecības komitejas sēde
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
Finanšu komitejas sēde
Domes sēde – Lielajā zālē
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
Tautsaimniecības komitejas sēde
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
Finanšu komitejas sēde
Domes sēde – Lielajā zālē

			

Laiks
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00
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Ķūļciema pagasta svētki
un sporta spēles
6. augustā
12.30-12.50 Reģistrēšanās sporta spēlēm
13.00-13.15 Ķūļciema sporta spēļu atklāšana
13.15-15.30 Sporta spēles ar humora piesitienu
(petanks, šautriņu mešana, spēka vingrinājumi, zābaku
mešana, veiklības vingrinājumi). Ieeja: brīva
13.00-17.00 Bērnu stūrītis: (piepūšamās atrakcija (bez
maksas), sejiņu grimētava (1-2 EUR))
16.15-16.30 Braucamrīku parāde
16.30-17.00 Pagasta svētku atklāšana –
svētku uzruna; konkursa „Sakoptākā sēta” dalībnieku
sumināšana; Ķūļciema jaunāko iedzīvotāju sveikšana
17.00 Sveicieni no viņpuskrasta –Engures novada
amatiermākslas kolektīvu sveiciens
18.00 Slavenais duets Mildiņa Nabiņa un Skaidrīte
Krāniņa jeb Jānis Jarāns un Dainis Porgants kopā ar
Vandzenes „Afrodītēm”
19.00 Jautrību atnesīs Bērzciema atraktīvās
zvejnieksievas no zvejnieksētas „Dieniņas"
21.00 Nakts balle kopā ar grupu „Bruģis ”
Ieeja uz koncertiem un balli:
iepriekš 3 EUR (BLPC vai pagasta pārvaldē);
pasākuma dienā – 5 EUR;
pirmsskolas vecuma bērniem - ieeja brīva;
pensionāriem un skolēniem (7 -14.g.v.) – 2 EUR.
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Sporta norises augustā
Kad?

Cikos?

Kas?
Talsi

Norises vieta

02.08.

13.00 Futbols, LČ B grupa U–13

06.–
07.08.

10.00 Talsu novada čempionāts florbolā

Sporta halle

07.08.

9.00

Sporta nams

9.08.

13.00 Futbols, LČ B grupa U–13

Talsu 2. vsk. stadions

12.08.

14.00 Futbols, LČ B grupa U–13

Talsu 2. vsk. stadions

13.08.

7.00

13.08.

14.00 Futbols, Latvijas 1. līgas čempionāts sievietēm

14.08.

10.00 SEB kalnu divriteņu maratons

Talsu sporta nams

16.08.

14.00 Futbols, Žemaitijas līga U–17

Talsu 2. vsk. stadions

18.08.

17.00 Futbols, LČ U–15

Talsu 2. vsk. stadions

20.08.

14.00 Futbols, Latvijas 1. līgas čempionāts sievietēm

Talsu 2. vsk. stadions

25.08.

12.00 Futbols, LČ B grupa U–13

Talsu 2. vsk. stadions

26.08.

14.00 Futbols, Žemaitijas līga U–17

Talsu 2. vsk. stadions

27.08.

13.00 Futbols, Latvijas 1. līgas čempionāts sievietēm

Talsu 2. vsk. stadions

Talsu 2. vsk. stadions

LR klubu komandu turnīrs novusā

Leo Tomana kausa izcīņa pludiņmakšķerēšanā

DZĪVESZIŅAS
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2016. gada 11. līdz 26. jūlijam

•••

Reģistrēti jaundzimušie

Adrians Anševics
Kristers Birziņš
Edvards Valters Bojarskis
Katrīna Brafogele
Ralfs Leivalds

Anna Emīlija Lukša-Lukšo
Edgars Ēriks Paučs
Evelīna Piņķe-Finka
Leonards Sūniņš
Dominiks Šmits

•••

Evelīna Anna Vītola
Dārta Palameika
Patriks Nikolass
Neimanis

Talsu ezers
Talsu 2. vsk. stadions

26.–28.08.

Starptautisks bērnu basketbola turnīrs

Sporta nams

26.–28.08.

Starptautisks bērnu basketbola turnīrs

Sporta halle

Talsu novada čempionāts futbolā 7:7 (pēc atsevišķa kalendāra)
www.kstc.lv/sports/category/futbols
Vandzene
06.08. 10.00 Pagasta un sporta svētki
Pagastmāja
Lauciene
Talsu novada meistarsacīkstes pludmales volej06.08. 10.00 bolā. 4 grupas: jaunieši-iesācēji; sievietes; vīrieši Pļavu sporta bāze
līdz 35; vīrieši 35+
Pludmales volejbola 5. posms „Pļavu kauss
14.08. 10.00
Pļavu sporta bāze
2016”
Laucienes pagasta diena. Velobrauciens, futbols,
Sporta centrs
19.–20.08.
volejbols, pludmales volejbols, Laucienes re,,Lauciene”; stadions
kords futbola elementā „Kājiņās”.
Pludmales volejbola noslēguma posms „Pļavu
27.08. 10.00
Pļavu sporta bāzē
kauss 2016”
Stende
Stendes sporta centra kausa izcīņas 5. posms
12.08. 18.45
pludmales volejbolā
Stendes sporta
laukums
Stendes sporta centra kausa izcīņas 6. posms
26.08. 18.45
pludmales volejbolā
Valdemārpils
16.–
Talsu novada atklātās meistarsacīkstes kanoe ai13.00
Sasmakas ezers
17.08.
rēšanā
Ģibuļi
„Latevas” Ģibuļu kausa pludmales volejbolā 6.
09.08. 18.30
Pastendes stadions
noslēguma posms
Sabile
02.08. 16.00 Mini futbola kausa izcīņas 5. posms
Sporta laukums
Sporta laukums
04.08. 19.00 Sabiles kausa 4. posms pludmales volejbolā
„Graviņas”
09.08. 16.00 Mini futbola kausa izcīņas 6. posms
Sporta laukums
Ceļš uz sporta
10.08. 15.00 Riteņbraukšana – uzbrauciens kalnā
laukumu ,,Graviņas”
Sporta laukums
11.08. 19.00 Sabiles kausa 5. posms pludmales volejbolā
„Graviņas”
16.08. 16.00 Mini futbola kausa izcīņas 6. posms
Sporta laukums
18.08. 19.00 Sabiles kausa 6. posms pludmales volejbolā
23.08. 16.00 Mini futbola kausa izcīņas noslēguma posms
Sporta laukums
„Graviņas”
Sabiles kausa pludmales volejbola noslēguma
25.08. 19.00
posms
Ķūļciems
06.08. 13.00 Pagasta un sporta svētki
BLPC
26.08. 19.00 Zolītes vasaras turnīrs
BLPC
Strazde
06.08. 11.00 Strazdes pagasta un sporta svētki
BLPC
Papildu informācija vai izmaiņas skatāmas www.kstc.lv sadaļā Sports

Sagatavoja: Ivo Irbe

Aicinām uz satikšanos Laidzē 10. septembrī
tehnikuma 95 gadu Jubilejas salidojumā!
Svinīgais pasākums – 18.00 tehnikuma sporta zālē.
Dalības maksa 6 eiro. Līdzi jāņem „groziņš”, darbosies arī kafejnīca.
Iespēja ziedot – Profesionālās izglītības
kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”, K.Valdemāra iela 1c, Rīga, LV-1010;
Reģ.Nr.90000281996; Valsts kase;
Rīgas Norēķinu centrs; Kods: TRELLV22;
Konta Nr.: LV58TREL7150300000000
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Laulību noslēguši

Ivo Bricis un Egita Hartmane
Mārtiņš Cerauksts un Sintija Delle
Madars Dindendorfs un Madara
Koršunova
Raimonds Eihe un Lelde Jirgensone
Alvis Škapars un Katrīna Gulbe
Guntis Gulbis un Aiva Cīrule
Janeks Indriksons un Ilze Znots-Znotiņa
Spodris Koceris un Solvita Agendune
Edgars Kviesis un Inga Neimane

•••

Jānis Kviesis un Tatjana Ļeontjeva
Ingus Meļķis un Kristīne Broka
Mārcis Pagils un Lusija Berga
Raivo Ruņģevics un Lelde Nakurte
Raimonds Sapuns un Dace Taurēna
Mareks Tarasovs un Baiba Strazde
Renārs Zapackis un Evija Bārdiņa
Ilmārs Zauriņš un Evita Eihvalde
Lauris Zdanovičs un Sandra Remese

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Stende
Klāra Akmene (1925)
Sabile
Guntis Jansons (1964)
Abavas pagasts
Antoņina Helde (1964)

Biruta Tīģere (1949)
Ķūļciema pagasts
Aina Kniploka (1940)
Laidzes pagasts
Lauris Ceplis (1947)

Virbu pagasts
Raivo Šmēdiņš (1968)
Vandzenes pagasts
Ausma Ugaine (1934)

Izstāžu norises augustā
Talsu novada muzejā
✳✳Līdz 9.08. Valda Buša glezniecība.
80.–90. gadi
✳✳No 10.08. Liepājas lietišķās mākslas
centra studiju „Liepava” un „Zītars” darbu izstāde – audumi un dzintara rotas
✳✳Līdz 10.08. Guntas Kalseres 65 gadu jubilejas gleznu izstāde „Beļģijas mežģīnes”
✳✳No 13.08. Gaidas Šilinskas (Lietuva)
Ex libri kolekcija
✳✳„Lelles Latvijas novadu tautas tērpos”
no Ilgas Madres un Latvijas vēstniecības
Zviedrijā kolekcijas
✳✳„Brunči – lindraki”. Talsu tautas
nama audēju kopas „Talse” un muzeja
krājuma izstāde
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳„Riharda Vāgnera mūzikas festivāls”
✳✳1.–16.08. Dzimusi Rīgā – Lauvas
zīmē. Dzejniecei Astrīdai Ivaskai – 90
✳✳1.–16.08. Karikatūristam Jānim
Dresleram – 120
Talsu novada BJC
✳✳Talsu novada BJC keramikas un citas vizuālās mākslas pulciņu dalībnieku
darbu izstāde. Pedagogi Eva Bernāne un
Andris Vikainis
Baložu pastā
✳✳Latvijas Nacionālās operas un baleta
butaforiju izstāde „Viltots”. Atklāšana
1. augustā 18.00
Stendes bibliotēkā
✳✳1.–15.08. „Dažādas muļķības iz dzīves…” Lolitas Bukmanes zīmējumi
✳✳1.–15.08. „Skaistākie dārzi”
✳✳5.–15.08. Jānim Dresleram – 120
✳✳12.–31.08. Gustavam Zemgalam – 145
✳✳16.–26.08. Mirdzai Martinsonei – 65
✳✳15.–31.08. „Tautas likteņstāsti”
Stendes bērnu bibliotēkā
✳✳„Es jau lasu!”
✳✳15.–31.08. „Baltijas ceļa” 27. gadadiena
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳1.–17.08. Režisoram un aktierim Oļģertam Kroderam 95
✳✳1.–20.08. Noslēpumu un pārsteigumu rakstniece Tūve Jansone
✳✳18.–31.08. „Baltijas ceļa” gadadiena
✳✳„Vasara, lai iepazītu sporta spēles”
Valdemārpils izstāžu zālē
✳✳Mākslas studijas „Otiņas” (Pļavas) izstāde „Lauciene”

		

✳✳12.–30.08. Mazpulku nometnes noslēguma izstāde „Mazpulcēnu brīnumiņi”
Abavas bibliotēkā
✳✳Meža veltes – ogas, sēnes
✳✳Tūrisma maršruti Kurzemē
Laucienes bibliotēkā
✳✳15.08.–15.09. Elīnas Freipičas foto
izstāde
Laidzes bibliotēkā
✳✳Karikatūristam Jānim Dresleram – 120
✳✳22. augustā Laidzes bibliotēkas lasītāju ekskursija uz Kubalu skolu – muzeju
un Dundagas novada bibliotēkām
Lībagu bibliotēkā
✳✳Olimpisko spēļu gaisotnē
✳✳No 11.08. Dārza labumi burciņā
Lubes bibliotēkā
✳✳Valdemārpils mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
✳✳Ziedu kompozīciju izstāde
✳✳No 05.08. Dzejniecei Astrīdai Ivaskai
– 90
✳✳No 15.08. Rakstniekam Voldemāram
Pūcem – 110
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
✳✳Annas Drukas gleznu izstāde „Seno
Latvju Vieda”
✳✳1.–12.08. Mazpulku nometnes noslēguma izstāde „Mazpulcēnu brīnumiņi”
Pastendes bibliotēkā
✳✳Andra Vētras fotoizstāde „Latvijas
ainavas”
Strazdes bibliotēkā
✳✳„Konservēšana”
Īves bibliotēkā
✳✳15.–31.08. „Bērnu žūrijas” grāmatu
izstāde „Lasošā vasara”
✳✳16.–29.08. Dzejniecei Astrīdei Ivaskai – 90
✳✳30.08.–10.09. Dzejniekam, atdzejotājam, literatūrkritiķim Knutam
Skujeniekam – 80
Tiņģeres saieta namā
✳✳1.–12.08. Līvas Kaprāles izstādes
„Liela brēka, maza vilna” atklāšana pils
pagrabā
✳✳Alex Ets un Reiņa Gailīša grafiku izstāde „Palinģenēze”
Sagatavoja: Sanita Arciševska
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KULTŪRAS NOTIKUMI 									

Kultūras norises augustā
Kad? Cikos?
06.08.
06.08.
10.08.
13.08.
13.08.
13.08.

22.–
24.08.
12.08.
12.08.
12.08.
06.08.
3.08.

Kas?
TALSOS
Ballīte bērniem „Karību jūras pirātu burbuļballīte”.
17.00–
Ieeja: 3 EUR; bērniem līdz 5 g. v. ieeja bez maksas,
21.00
bet jānāk kopā ar pieaugušo (3 EUR)
Brīvdabas festivāls „Kurzeme tusē Talsos 2016”.
No
Ieeja: iepriekšpārdošanā www.bilesuserviss.lv pir21.30
mās 200 biļetes 5 EUR; pasākuma dienā 8 EUR.
Liepājas lietišķās mākslas centra studiju „Liepava”
16.00
un „Zītars” darbu izstādes atklāšana
Gaidas Šilinskas (Lietuva) Ex libri kolekcijas – iz13.00
stādes atklāšana
Dižmāras gadatirgus 2016 „Uzziedi Talsos”
Pasaules populārāko kino filmu un mūziklu brīv22.00
dabas koncertšovs „Tā nav dzīve, tas ir kino”. Biļetes
iepriekšpārdošanā www.bilesuparadize.lv un Talsu
tautas nama kasēs.
24.00 Balle ar Daini Skuteli. Ieeja brīva
Starpnovadu apvienības „TAS.ES” skolēnu pašpārvalžu
jauniešu organizāciju trīs dienu mācību seminārs „Vasaras
akadēmija”
STENDĒ
18.00 Koncerts „Kad tiekas kaimiņi…”. Ieeja: bez maksas
Dokumentālā filma „Motors rūc cauri gadiem”.
20.00
Ieeja: bez maksas
22.00 Draugu balle kopā ar Ilmāru & Co. Ieeja: 2 EUR
VALDEMĀRPILĪ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ
12.00 Sasmakas ezera pludmales svētki. Ieeja: 1 EUR
22.00 Balle ar grupu „Kurland”. Ieeja: 1 EUR
LĪBAGU PAGASTĀ
9.00
Grāmatu draugu saiets: Aleksandram Čakam – 115
LAUCIENES PAGASTĀ

19.–20.08.

Laucienes pagasta dienas 2016

Kur?
Sauleskalna estrādē
Sauleskalna estrādē
Talsu novada
muzejā
Talsu novada
muzejā
Talsos
Sauleskalna estrādē

Talsu novada BJC
Brīvdabas estrādē
Stendes tautas
namā
Brīvdabas estrādē
Sasmakas ezera
pludmale
Lībagu skolā
Laucienes pagastā

LAIDZES PAGASTĀ
27.08.

18.00

Mazie opermūzikas svētki

Ziedgravā

ĢIBUĻU PAGASTĀ
6.08.

13.30

Kapu svētki

10.08.

10.00

Talsu novada Invalīdu biedrību sporta diena

14.08.

13.00

„… no Pilīm un Būdiņām… uz Muižu” – senioru klubiņu saiets un Valdemārpils amatierteātra
„Atspulgs” izrāde „Ar būdu uz baznīcu”
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ

6.08.

No 12.30 Ķūļciema pagasta svētki un sporta spēles

6.08.

10.00
22.00

6.08.

10.00
22.00

07.08.

12.00

13.08.
20.08.

9.00
13.00

Spāres kapsētā
Spāres muižas
sporta laukumā

SASMAKAS
EZERA
PLUDMALES
SVĒTKI
6. AUGUSTĀ
no 12.00 –
ūdens stafetes, ūdens trīscīņa,
sportiskas aktivitātes un atrakcijas ūdenī,
virves vilkšana,
piepūšamās atrakcijas bērniem,
ūdens bumbas zorbi, ūdens zābaki,
džamperi (ātrgaitas zābaki),
izbraucieni ar motorlaivu
ieeja uz visu dienu 1 EUR
22.00 ugunsplostu palaišana ezerā
Balle ar grupu „Kurland”
(no roka līdz šlāgerim)
ieeja 1 EUR

Spāres muižā

Kinoteātrī Auseklis
BLPC estrādē

STRAZDES PAGASTĀ
Strazdes pagasta un sporta diena „Ar sauli sirdī”
Strazdes muižas
Zaļumballe ar grupu „No Boundaries”
sētā
VANDZENES PAGASTĀ
Vandzenes sporta un pagasta svētki
Pie pagastmājas un
Zaļumballe
Anču birzī
MX „Kūlas” mototrasē (Lielais akmens) novada un
MX „Kūlas”
kaimiņnovada motosportistu koptreniņš
mototrasē
VIRBU PAGASTĀ
Virbu pagasta sporta spēles
Pamatskolas stadionā
Kapu svētki
Jaunpagasta kapos

Sagatavoja: Sanita Arciševska

3. un 4. augustā 18.00; 20.00
,,STRUPCEĻŠ”
Trilleris, detektīvfilma, asa sižeta. Kārters
ir kara veterāns un savas vientulīgās dienas vada nolaistā mājā, trankvilizatoros
un alkoholā slīcinot sēras par mazā
dēliņa nāvi. Divpadsmitgadīga meitenīte
kapsētā apciemo nelaiķa vecākus un
kļūst par aculiecinieci slepkavībai. Bēgdama no vajātāja, viņa rod patvērumu
Kārtera namā.
Bērniem līdz 16 gadiem neiesakām!
5., 6., 7. un 10., 11. augustā 16.00; 18.00
,,GADALAIKI”

Dokumentālās filmas veidotāji aicina
doties četros gadalaikos un paraudzīties
uz tiem no dzīvnieku skatupunkta.
12., 13., 14. un 17., 18. augustā 18.00; 20.00
,,TE ATCEROS, TE NE!”
Komēdija. Dzīvo uz zemes šīs kāda vienkārša meitene Aļona, viņa strādā bibliotēkā un sapņo par Džuljetas lomu
amatierteātrī. Uz ielas saskrējusies ar
šiku blondīni, meitene zaudē samaņu
un… pamostas slimnīcā… tiesa, svešā
ķermenī! Krāšņa, gaisīga, asprātīga
komēdija par reinkarnācijas dīvainībām.

LAUCIENES PAGASTA DIENAS
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