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Talsos, iespējams, būs par vienu apļveida krustojumu vairāk
Lai atvieglotu satiksmes plūsmu
un uzlabotu drošību, K. Mīlenbaha un Saules ielas krustojumā pie
Talsu veselības centra jāizveido
rotācijas aplis – šāds lēmums pieņemts 3. augusta Pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas
komisijas sēdē, kurā piedalījās arī
Talsu novada pašvaldības speciālisti.
„Skolas laikā šis krustojums ir ļoti
noslogots, tāpēc apļveida satiksmi
sākotnēji organizēsim testa režīmā”,
skaidro Talsu novada pašvaldības
Komunālās nodaļas vadītājs Aldis
Āboliņš. Tas nozīmē, ka luksofori
tiks aizklāti un apļveida satiksmi organizēs ar speciāli uzklātu krāsojumu uz asfalta un attiecīgajām ceļazīmēm.
Viņš uzsvēra, ka vispirms ir jāveic
visi nepieciešamie saskaņošanas
darbi, tāpēc vēl nav zināms, kad luksofori šajā krustojumā pārtrauks
savu darbību. Turklāt, lai krustojumā droši varētu manevrēt ne tikai
automašīnas, bet arī autobusi, nepieciešams veikt nelielus brauktuves
paplašināšanas darbus teritorijā blakus Talsu veselības centram, kā arī
atsevišķās vietās jānozāģē koku un
krūmu zari.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas Talsu nodaļas priekšnieks un
Talsu novada domes deputāts Vilnis
Pūcītis ir viens no šo izmaiņu iniciatoriem. Viņš uzsver, ka esošie pilsētas apļi sevi ir attaisnojuši, un pat
skeptiskākie iedzīvotāji ir akceptējuši šādu satiksmes organizēšanas
veidu. Viņš uzskata, ka apļveida
krustojuma ieviešana pie Talsu veselības centra ir optimāls risinājums. „Tiek izslēgta automašīnu
frontālas sadursmes iespēja. Nav arī
lieki jāgaida, ja krustojums ir brīvs,
bet luksoforā deg sarkanā gaisam,
kā tas ir pašlaik,” pamato V. Pūcītis.

Izmēģinājuma braucienā tika secināts, ka nepieciešams paplašināt brauktuvi,
lai tajā bez sarežģījumiem varētu pārvietoties satiksmes autobusi
Šajā krustojumā mācību gada laikā ir intensīva satiksme, un tā vēl
vairāk ir palielinājusies, pēc tam
kad uz jaunu ēku tika pārvietota
pirmskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”. Satiksmes drošības pētījumi
dažādās valstīs ir pierādījuši, ka rotācijas apļa satiksmes organizācijas
veids ir labāks par ceļazīmes „Stop!”

vai luksofora objekta kontroli krustojumos. Visbiežāk ceļu satiksmes
negadījumi pilsētās notiek tieši
krustojumos, un, jo lielāks ir bijis
auto braukšanas ātrums krustojuma
pieejās, jo smagākas ir negadījuma
sekas. Satiksmes drošība rotācijas
apļos uzlabojas ne tikai tādēļ, ka tajos samazinās braukšanas ātrums,

Aktuālais novadā

Tukuma novadā atrastām trim
beigtajām mežacūkām konstatēts Āfrikas cūku mēra vīruss. Talsu novadā
ir liela mežacūku populācija, tāpēc
bažas par vīrusa izplatību Kurzemē ir
pamatotas. 		
2. lpp.

SIA „Talsu ūdens” radīti tiešie
zaudējumi vairāk nekā 30 000 eiro
apmērā SIA „Stendes nami” realizētā Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta dēļ.
3. lpp.

Sociālais dienests aicina saņemt
pabalstu mācību līdzekļu iegādei
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuru bērni uzsāk vai turpina apgūt obligāto izglītību.
4. lpp.

bet arī tādēļ, ka būtiski mazāk ir
konfliktējošo braukšanas manevru.
Aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem un sekot līdzi informācijai
plašsaziņas līdzekļos – informēsim,
tiklīdz K. Mīlenbaha un Saules ielas
krustojumā būs veikts plānotās izmaiņas.
Ivonna Vicinska
Foto: Marta Rake-Lasmane

Jau otro gadu Laidzes Ziedgravās norisināsies Mazie opermūzikas svētki, kas priecēs ikvienu
opermūzikas cienītāju.
11. lpp.
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Āfrikas cūku mēris strauji tuvojas Kurzemei

Aicinām iedzīvotājus
ieteikt, kur Talsos
vajadzīgi soliņi!
Talsu pilsētas pārvalde šogad izvietoja 17 jaunus soliņus
un atkritumu urnas vietās, kuras bija ieteikuši iedzīvotāji.
Iesāktais tiks turpināts arī
2017. gadā, tāpēc līdz 1. oktobrim ikviens talsenieks var ieteikt tās vietas pilsētā, kurās ir
nepieciešams soliņš.
Talsu novada pašvaldības ainavu arhitekte Zanda Bitmane
norāda, ka pilsētvidei ir jābūt
harmoniskai, tāpēc soliņi būs vizuāli vienādi. Viņa aicina cilvēkus būt saprotošiem, ja neizdodas tos uzstādīt visās ieteiktajās
vietās, jo tas iespējams tikai uz
pašvaldībai piederošas zemes.
„Paldies tiem talseniekiem,
kuri atsaucās pagājušajā gadā!

Manuprāt, svarīgākais, ka soliņi
tika izvietoti nevis pārvaldes izvēlētās vietās, bet gan tur, kur tos
par vajadzīgiem uzskatījāt jūs –
iedzīvotāji. Tāpēc turpinām iesākto un līdz 1. oktobrim aicinām pie mums vērsties ar
jauniem ieteikumiem,” komentē
Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs
Ģirts Kalnbirze.
Ar ieteikumiem lūdzam vērsties pie Talsu novada pašvaldības ainavu arhitektes Zandas
Bitmanes: tel.: 63237578, epasts: zanda.bitmane@talsi.lv.
Ieteikumus iespējams sūtīt arī ar
pasta starpniecību – Kareivju
iela 7, Talsi, LV-3201 ar norādi
„Soliņi Talsos”.
Ivonna Vicinska

Labiekārtos divus
pagalmus Mundigciemā
Talsu novada pašvaldība jau
otro gadu izsludināja projektu
konkursu
daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pagalmu
labiekārtošanai.
Pirmā
pieteikšanās kārta pilsētu un
pagastu kategorijā noslēdzās
maijā. Tā kā finansējums pilnībā netika apgūts, tika izsludināta otrā pieteikšanās
kārta tieši pagastu grupā. Šo
iespēju
izmantoja
divu
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju Mundigciemā.
Otrajā kārtā, kur uz pašvaldības līdzfinansējumu pagalmu

labiekārtošanā varēja pretendēt
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
iemītnieki pagastos, tika iesniegti divi projektu pieteikumi. Tos
iesniedza daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas
uzņēmums SIA „Adax 2”.
Māju – „Saullēkti”, „Saulrieti”
un „Saulgrieži” – pagalmos
Mundigciemā paredzēta teritoriju labiekārtošana un bērnu
rotaļu laukumu ierīkošana.
Kopumā pašvaldība šiem projektiem piešķīrusi 6220,61 eiro.
Inita Fedko

Tukuma novada Slampes pagastā atrastām trim beigtajām
mežacūkām konstatēts Āfrikas
cūku mēra (ĀCM) vīruss. Talsu
novadā ir liela mežacūku populācija, tāpēc bažas par vīrusa izplatību Kurzemē ir pamatotas.
Lai mazinātu slimnīcas strauju
izplatīšanos, medniekiem un
cūkaudzētājiem jābūt vērīgiem
un pastiprināti jāievēro biodrošības noteikumi. Āfrikas cūku
mēris nav bīstams cilvēkiem,
taču tā izplatība būtiski ietekmē
Latvijas tautsaimniecību – dzīvnieku novietnē, kur slimība
konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks, tādēļ šīs slimības uzliesmojums dzīvnieku turētājiem rada lielus ekonomiskos
zaudējumus.
9. augustā Talsu novada pašvaldībā notika Civilās aizsardzības komisijas ārkārtas sēde, kurā
piedalījās atbildīgo dienestu pārstāvji, pārstāvji no Talsu, Dundagas un Rojas novada, kā arī Talsu
novada pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāji. Komisijas ārkārtas
sēdē Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Ziemeļkurzemes
pārvaldes vadītājs Ivars Koloda
informēja par pašreizējo situāciju, kā arī tika pārrunāta dienestu
un pašvaldību rīcība gadījumā, ja
ĀCM tiks atklāts arī Kurzemē.
Līdz 29. jūlijam ĀCM konstatēts
667 mežacūkām 58 novadu 182
pagastos un 2 pilsētu teritorijās,
kā arī vienā mājas cūku novietnē,
kur bija 50 mājas cūkas.
Līdz šim Slampes pagastam
tuvākie ĀCM apstiprinātie gadījumi mežacūkām bija Baldones
novadā, apmēram 80 kilometru
attālumā. „Tas, kā mēris pēkšņi
atceļoja no Baldones uz Tukumu, noteikti bija cilvēciskā faktora dēļ. Cilvēks ir galvenais vaininieks, jo mežacūkām spārnu
nav, tās nelido! Tas ir pamats satraukumam mūsu cūkaudzētājiem, lopu kautuvēm, gaļas pārstrādes uzņēmumiem. Jābūt

Aktualitātes par ĀCM vīrusa
izplatību un ierobežojumiem
konkrētās teritorijās pieejamas PVD mājaslapā www.pvd.
gov.lv (informācija pieejama
lapas sadaļā Veterinārā uzraudzība -> Dzīvnieku infekcijas
slimību uzraudzība).
Ja meža apmeklējuma laikā atrodat nobeigušos mežacūku,
nekavējoties par to informējiet PVD pārvaldi pa tālruni:
63291660, 63291663 vai
63291662!
vērīgiem un pastiprināti jāievēro
biodrošības noteikumi, viss atkarīgs no mums pašiem. Nedrīkstam pieļaut mazāko kļūdu,
jo noteikumu neievērošana vai
tikai daļēja ievērošana var atstāt
smagas sekas,” viņš mudināja.
Joprojām konstatē rupjus biodrošības pārkāpumus
Lietuvā un Igaunijā kopš jūnija jau konstatēti vairāki mājas
cūku saslimšanas gadījumi, galvenokārt nelielās piemājas saimniecībās. Šis fakts norāda uz ļoti
augstu risku arī Latvijas cūkaudzētājiem.
Biodrošības prasībām atbilst
87% mājas cūku novietņu, tomēr
pārbaužu laikā inspektori visā
Latvijas teritorijā joprojām konstatē rupjus pārkāpumus. Biodrošības prasību neievērošana
galvenokārt konstatēta novietnēs, kur audzē nelielu skaitu
cūku savām vajadzībām. Pārkāpums, kas vienlaikus ir arī lielākais slimības ievazāšanas risks, ir
zaļbarības, zāles, termiski neapstrādātu dārzeņu un augļu izbarošana. Novietnēs, kur audzē
Mangalicas šķirnes cūkas nereti
tiek konstatēta to turēšana āra
aplokos, kuros ir milzīga inficēšanās iespēja ar ĀCM.
PVD aicina cūkaudzētājus
domāt valstiski. „Drošības notei-

kumi nav jāievēro PVD inspektoru dēļ, bet gan jūsu pašu dēļ –
lai jūsu saimniecībā nenonāktu
šī slimība. Mēs gribam, lai jūs
strādātu,” uzsver I. Koloda. Katrs
ĀCM saslimšanas gadījums neatkarīgi no saimniecības lieluma
rada valstij tūlītējus tiešus zaudējumus, kas saistīti ar slimības
apkarošanas pasākumiem inficētajā novietnē, un karantīnas un
riska teritorijās, kā arī ekonomiskos zaudējumus cūku audzēšanas un gaļas pārstrādes uzņēmumiem, būtisku tirdzniecības
ierobežojumu dēļ.
Ņemot vērā situācijas nopietnību un iespējamo ekonomisko
zaudējumu apmērus, PVD piemēros bargākus administratīvos
sodus tiem, kuri joprojām ignorē
cūku turēšanas biodrošības prasības. Fiziskām personām par
nopietniem pārkāpumiem tiks
noteikts naudas sods līdz 350
eiro, bet juridiskām personām –
līdz 700 eiro.
Medniekus aicina aktivizēties
Talsu novadā ir salīdzinoši
liela mežacūku populācija, tāpēc
ĀCM vīrusa izplatības risks ir
augsts. Tas ir tikai laika jautājums, kad šis vīruss nonāks Kurzemē, norāda I. Koloda. PVD
sadarbojas ar Ziemeļkurzemes
virsmežniecību, lai pievērstu
mednieku uzmanību šai problēmai. Mednieki ir aicināti pievērst pastiprinātu uzmanību notikumiem mežā un stingri
ievērot medību higiēnu. Turklāt,
ja tiek nomedīta vai atrasta mežacūka ĀCM karantīnas teritorijā, medniekam vai mežacūkas
atradējam obligāti jāsazinās ar
PVD teritoriālo pārvaldi, kur tas
konstatēts, vai veterinārārstu,
kurš ņem laboratoriskos paraugus izmeklēšanai. Medniekiem
maksimāli jāievēro higiēnas noteikumi par cūku medīšanu,
pārvietošanu un uzglabāšanu.
Ivonna Vicinska

Dižstendē pārgalvīgi autovadītāji
apdraud gājēju drošību
Kopš uzsākta autoceļa „Talsi
– Stende” rekonstrukcija, satiksmi šajā ceļa posmā regulē
vairāki luksofori. Tā vietā, lai
gaidītu iedegamies zaļo gaismu,
autovadītāji mēdz meklēt citus
ceļus,
kā
nokļūt
līdz
galamērķim. Viens no visbiežāk
izmantotajiem ceļa posmiem
nokļūšanai Stendes virzienā un
atpakaļ ir Dižstendes ciems. Autotransporta plūsma Dižstendes centrā ir pieaugusi,
turklāt nereti autovadītāji
pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus – tādā veidā apdraudot ne
tikai sevi, bet arī līdzcilvēkus.
Dižstendes iedzīvotāji ir
novērojuši, ka vairums au-

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 15 (129)
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

tomašīnu apdzīvotajā vietā
neievēro ātruma ierobežojumu,
ne vienu reizi vien ir novērotas
avārijas situācijas – apdraudot
gan gājējus, gan riteņbraucējus.
Lībagu pagasta pārvalde šo
situāciju risina, izvietojot papildu
ceļa zīmes. „Zīmes „Apdzīvota
vieta” 1. augustā uzstādītas ceļā,
kas uz Dižstendi ved no Pastendes puses, un no Stendes ceļa
pie Mazstendes. Vēl no iedzīvotājiem ir ierosinājums par „guļošā
policista” uzstādīšanu un par
ātruma ierobežojuma zīmi līdz
30 kilometriem stundā – piekrītu,
ka tas ir vajadzīgs, un šos darbus
plānojam īstenot. Ņemot vērā, ka
Dižstende ir sarežģīti izbrauca-

ma, norāde par ātruma ierobežojumu ir vajadzīga pašā centrā, bet
guļošais policists būtu vajadzīgs
pie daudzdzīvokļu mājām,” komentēja pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpujēna.
Talsu novada pašvaldība
vērsās pie Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieka Jura Visocka,
kurš informēja, ka Valsts policijas ekipāžas šai vietai pievērsīs
lielāku uzmanību un tā tiks
iekļauta dislokācijas plānā.
Aicinām autovadītājus neapdraudēt savu un līdzcilvēku
drošību, ievērojiet ceļu satiksmes noteikumus!
Ivonna Vicinska

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”.

2 															

2016. gada 15. augusts

Talsu Novada Ziņas

RUNĀ PAŠVALDĪBA

Stendes ūdenssaimniecības projekts
radījis tiešos zaudējumus vairāk nekā
30 000 eiro apmērā
28. jūlija Talsu novada domes sēdē deputāti atzina pašvaldības kapitāldaļu uzņēmuma SIA „Talsu ūdens”
zaudējumus 30 578,38 eiro
apmērā. Tie radušies SIA
„Stendes nami” realizētā
Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta
dēļ. Tie ir tikai tiešie zaudējumi, bet kaitējuma patieso
apmēru un to ietekmi uz uzņēmuma darbu nākotnē vēl
nav iespējams noteikt.
Tiešie zaudējumi – divās
pozīcijās
Tiešo zaudējumu aprēķinā,
kas šobrīd sastāda vairāk nekā
30 000 eiro, iekļautas tikai divu
pozīciju izmaksas. Tiešie zaudējumi radušies aerācijas sistēmas atjaunošanā – pēc objekta
nodošanas ekspluatācijā 2010.
gadā aerotankos iegremdējamie aeratori un to aprīkojums
nedarbojās, tādēļ tie tika aizvesti remontam, bet līdz pat
šim brīdim – sešu gadu laikā –
atpakaļ nav saņemti. Šī zaudējumu pozīcija sastāda 20 791,38
eiro. Savukārt zaudējumus
9787 eiro apmērā radījusi sūkņu stacijas notekūdeņu ieplūdes vietas atjaunošana. Lai arī
darbs ir paveikts, tomēr nepareiza tehniskā risinājuma dēļ
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
darbiniekam katru dienu kļūdu
labošanai jāvelta vismaz stunda
roku darba – nepareizs risinājums kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves augstumos ir radījis
pretkritumu, līdz ar to sistēma
nedarbojas pilnvērtīgi.

Virkne neizdarību
Tomēr, lai arī šie ir tiešie zaudējumi, kas uzņēmumam radušies projekta realizācijas dēļ, pastāv vēl vairāki fakti, kas liecina
par neprofesionālu projekta īstenošanu.
Ūdenssaimniecības projekta,
kura vadītājs bija iepriekšējais
Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs Mareks Zemītis, kopējās izmaksas, piesaistot Eiropas Savienības
fondu
finansējumu,
pārsniedza 2 350 000 eiro.
Viens no projekta sasniedzamajiem rezultātiem bija jaunu
aku urbšana un to apgādāšana ar
nepieciešamo aprīkojumu. Lai
arī ir ierīkotas divas dzeramā
ūdens ieguves akas, tomēr konstatēts, ka vienā no urbumiem
ūdens ir duļķains un netīrs, turklāt tajā neatrodas iegādātais
sūknis. Tas nozīmē, ka šobrīd
Stendes pilsētas dzeramā ūdens
apgāde ir atkarīga tikai no viena
urbuma – ja tas pārstāj darboties, tad pilsēta paliek bez dzeramā ūdens apgādes. Lai šo situāciju risinātu, 7. jūlijā nosūtīts
paziņojums par defektiem SIA
„Selva būve”, jo garantijas laiks ir
līdz 2017. gada 12. jūlijam, bet
reakcijas nav joprojām. Viens
jauns dzeramā ūdens urbums un
tā aprīkojums projektā izmaksāja 47 962,05 eiro.
Viena no apšaubāmajām
projekta aktivitātēm bija ūdens
apgādes tīklu izbūve 700 metru
garumā Dumpīšu ielā. Tas izmaksāja 142 000 eiro, bet šobrīd šajā posmā ir tikai pieci
juridisko personu pieslēgumi,
kas vidēji mēnesī patērē tikai
30 kubikmetrus ūdens. Tādējā-

di gadā uzņēmums gūst ieņēmumus tikai aptuveni 800 eiro
apmērā, kas nav proporcionāls
ieguldījumu apmēram.
Spilgts piemērs ir arī sadzīves
kanalizācijas pašteces tīklu izbūve nekurienē – Robežu ielā. Izbūvēts atzars, ko šobrīd nevar
izmantot – iespējams, bija plānots šo atzaru savienot ar nākamo kanalizācijas tīklu izbūves
kārtu, bet tā līdz pat šim brīdim
nav realizēta. Iespējamie netiešie
zaudējumi šajā pozīcijā tiek lēsti
vairāk nekā 16 000 eiro apmērā.
Reaģē KNAB
Jau informējām, ka aprīļa
beigās Talsu novada pašvaldība
saņēmusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesniegumu ar lūgumu domes
sēdē izskatīt informāciju par
SIA „Stendes nami” no 2008.
līdz 2013. gadam realizētā Stendes pilsētas ūdenssaimniecības
attīstības projektā konstatētajiem trūkumiem un nepilnībām. Tika prasīts izvērtēt, vai
pašvaldībai tādā veidā ir radīti
zaudējumi.
Šis jautājums vairākkārt tika
skatīts Talsu novada domes
Tautsaimniecības un Finanšu
komitejā, un SIA „Talsu ūdens”,
kas ir SIA „Stendes nami” saistību un tiesību pārņēmējs, līdz jūlija sākumam bija jāsagatavo
zaudējumu aprēķins.
Tagad, kā to paredz domes lēmums, SIA „Talsu ūdens” jāveic
nepieciešamās darbības radīto
zaudējumu piedziņai un jāiesniedz materiāli prokuratūrā.

Pārvaldēs paveiktais

Labiekārtota Laucienes estrāde un tās apkārtne

Ielejas ielā un Dīķu ielā Talsos savesti kārtībā grants ceļi, kas līdz tam
netika pienācīgi uzturēti

Laucienes PII „Bitīte” veikts sanmezglu remonts

Inita Fedko

Atjauno Talsu apvedceļa segumu
Uzstādītas trīs nojumes Talsu PII „Zvaniņš”

Pēc iedzīvotāju lūguma Talsos, Fabrikas ielā izveidota jauna gājēju pāreja
Uz reģionālā valsts autoceļa
P129 jeb Talsu apvedceļa patlaban norisinās seguma atjaunošanas darbi, kas turpināsies
līdz septembrim. Projekta izmaksas lēšamas 1,942 miljonu
eiro apmērā.
Tiek atjaunots ceļa segums
6,7 kilometru garumā, informē
ceļa remontdarbu veicēja SIA
„Saldus ceļinieks” un SIA „Talce”

pārstāvis Guntis Sapiegs. Sākotnēji izlīdzināts līdzšinējais ceļa
segums, kam virsū tiek klāti trīs
centimetri jauna asfalta kārtas,
paredzēta arī jaunu barjeru izveide, horizontālo ceļa apzīmējumu atjaunošana un citi darbi.
„Šis ir ceļa posms, kam bija nepieciešama atjaunošana. Jaunajam segumam vajadzētu kalpot
vismaz astoņus gadus,” norāda

2016. gada 15. augusts				

G. Sapiegs.
Remontdarbu laikā transportlīdzekļu vadītājiem ir jārēķinās ar izmaiņām satiksmes organizācijā. Patlaban pārvietošanās
pa gandrīz septiņu kilometru
garo ceļa posmu prasa aptuveni
15 minūtes.
Informācija: www.talsutv.lv

				

Valdgales PII „Kamenīte” veikts ēdienu izdales telpas remonts
grupiņā un notiek remontdarbi trauku mazgātuvē
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Stendē pieejami pakalpojumi
trūcīgām un maznodrošinātām
personām
No 1. augusta Stendes iedzīvotājiem,
kuriem noteikts trūcīgas personas (ģimenes) vai maznodrošinātas personas
(ģimenes) statuss, bez maksas pieejami
higiēnas pakalpojumi – dušas izmantošanas iespēja, veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojums.
Pakalpojumu iedzīvotājiem sniedz
LSK Kurzemes komiteja Robežu ielā 38
Stendē. Pakalpojumu saņemt var trīs reizes nedēļā – pirmdienās, trešdienās,
piektdienās 9.00–16.00. Atbilstoši Talsu
novada saistošiem noteikumiem Nr.59
„Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu
novada pašvaldībā” veļas mazgāšanu un
žāvēšanu bez maksas var izmantot:
• trūcīga persona/ trūcīga ģimene –
katra persona vienu reizi mēnesī, bet ģimenei nepārsniedzot četras reizes mēnesī. Ja ģimenē ir seši un vairāk ģimenes
locekļu, pakalpojumu papildus var izmantot divas reizes;
• maznodrošināta persona/ mazno-

drošināta ģimene – katra persona vienu
reizi mēnesī, bet ģimenei nepārsniedzot
trīs reizes mēnesī. Ja ģimenē ir seši un vairāk ģimenes locekļu, pakalpojumu papildus var izmantot vienu reizi.
Dušu bez maksas var izmantot ne biežāk kā reizi nedēļā:
• trūcīga persona/ trūcīgas ģimenes locekļi;
• maznodrošināta persona/ maznodrošinātas ģimenes locekļi.
Lai saņemtu higiēnas pakalpojumu, sociālā darba speciālists trūcīgiem un maznodrošinātiem pašvaldības iedzīvotājiem
sagatavo un izsniedz norīkojumu pakalpojumu saņemšanai. Stendes pārvaldē sociālā darba speciālisti klientus pieņem pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās.
Kontakttālrunis
informācijai:
63232134; 28651745.
Kontakttālrunis pakalpojuma pieteikšanai: 63237736.

Vakances Sociālajā dienestā
Talsu novada Sociālais dienests rīko
atklātu konkursu uz vakantajiem amatiem ģimeņu atbalsta nodaļas vecākais
sociālais darbinieks, jurists (ar nepilnu
darba laiku), sociālais darbinieks Ģibuļu pagastā, sociālais darbinieks Stendē.
Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis
pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.
Pretendentiem jāiesniedz:
• iesniegums un pretendenta aptaujas
lapa ar norādi uz atsauksmēm (atsauksmes un rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai;.
• nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
• redzējums par kvalitatīvu darbu ar
ģimenēm un bērniem Talsu novada Sociālajā dienestā (ne vairāk kā 2 A4 formāta lapas) – pretendentam uz ģimeņu atbalsta nodaļas vecākā sociālā darbinieka
amatu;
• motivācijas vēstule;

• pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
• B kategorijas autovadītāja apliecības
kopija.
Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada Sociālais dienests, Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, vai
iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Sociālajā dienestā Kareivju ielā 7, Talsos 4. stāvā 405. kabinetā darba laikā.
Uz aploksnes jābūt norādei: „Konkursam uz sociālā darbinieka Stendē amatu”/
„Konkursam uz sociālā darbinieka Ģibuļu pagastā amatu”/ „Konkursam uz ģimeņu atbalsta nodaļas vecākā sociālā
darbinieka amatu”/ „Konkursam uz jurista amatu”. Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2016. gada
22. augustam 17.00.
Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie
pieteikumi netiks vērtēti.
Aptaujas anketu un iesniegumu var izdrukāt, kā arī ar konkursa nolikumu var
iepazīties www.talsi.lv sadaļā „Vakances”.

Iespējams saņemt pabalstu
mācību līdzekļu iegādei
Talsu novada pašvaldības Sociālais
dienests, gatavojoties jaunajam mācību
gadam, aicina Talsu novada iedzīvotājus saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei.
Pabalstu piešķir:
Kancelejas preču, mācību grāmatu,
darba burtnīcu vai citu izglītības procesam nepieciešamo preču iegādei.
Tiesības saņemt pabalstu:
Pabalsts tiek piešķirts trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm, kuru bērni
uzsāk vai turpina apgūt obligāto izglītību
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam,
pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā.
Pabalsts jāpieprasa no attiecīgā gada 1. jūnija līdz 30. septembrim.
Pabalsta apmērs:
• trūcīgai ģimenei – 36 eiro vienam bērnam;
• maznodrošinātai ģimenei – 22 eiro
bērnam.
Ja izglītojamais netiek pārcelts nāka-

majā klasē, pabalstu piešķir 50% apmērā.
Pabalsts tiek izmaksāts pēc mācību
līdzekļu iegādes, iesniedzot Sociālajā
dienestā pirkumu apliecinošus dokumentus.
Lai saņemtu pabalstu:
Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā
jāiesniedz iesniegums un izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina
mācīties.
Pabalsts tiek piešķirts Talsu novada
domes 10.09.2009. saistošo noteikumu
Nr.48 „Par sociālo palīdzību Talsu novadā” noteiktajā kārtībā.
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Stendes pamatskolu turpmāk
vadīs Elīna Vītola
Talsu novada domes deputāti 4. augusta domes sēdē Stendes pamatskolas
direktora amatā vienbalsīgi apstiprinājuši Elīnu Vītolu.
Uz vakanto amatu bija pieteikušies trīs
pretendenti, no kuriem divi atbilda amata
prasībām. Pēc kandidātu izvērtēšanas
Talsu novada pašvaldības izpilddirektora
izveidota komisija amatam virzīja E. Vītolu. Viņai ir pirmsskolas un sākumskolas
skolotājas izglītība, iepriekš strādājusi
vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs
Rīgā, bet pēdējos gados darbojusies ar
izglītību nesaistītā jomā.
„Es nāku no Stendes, esmu beigusi
Stendes pamatskolu. Man sāp sirds, ka
mazā skolēnu skaita dēļ tā ir uz jautājuma
zīmes. Man ir vēlme dot visu, ko varu, lai
iestāde pastāvētu, jo man šī skola ir ļoti
mīļa,” skaidrojot motivāciju pieteikties
skolas direktora amatam, teica E. Vītola.
Viņa uzskata, ka primāri ir jāstrādā,
veidojot labāku sadarbību ar pirmsskolas
izglītības iestādi (PII) „Saulīte” Stendē.
Komunikācijai ir jābūt ne tikai ar
bērniem, bet arī ar vecākiem – laikus ir
jāuzklausa, ko ģimenes sagaida no izglītības iestādes. Šobrīd liela daļa stendenieku
apmeklē izglītības iestādes Lībagu pagastā un Talsos. E. Vītola uzskata, ka tos,
kuri jau mācās citā izglītības iestādē, atgriezt Stendē būs visgrūtāk. „Jāsāk ar
tiem, kuri apmeklē Stendes pirmsskolas
izglītības iestādi. Ja labu pieredzi gūs šie
bērni un viņu vecāki, būs labas atsauksmes, tad ir cerība, ka skolā mācības uzsāks

arī kāds vecāko klašu skolēns.”
Lai skolu padarītu interesantāku,
E. Vītola plāno iesaistīties dažādos projektos. Viens no viņas mērķiem ir īstenot
Ekoskolas programmu, iesaistot ne tikai
skolēnus, bet arī viņu vecākus un pārējos
Stendes iedzīvotājus.
Atbilstoši domes lēmumam E. Vītola
Stendes pamatskolas direktores amatu
ieņems no 22. augusta. Jau vēstījām, ka
Talsu novada domes deputāti 30. jūnijā
lēma par Stendes PII „Saulīte” un Stendes
pamatskolas apvienošanu no 1. janvāra.
Iestādes pēc apvienošanas atrašanās vietu
nemainīs, taču izmaiņas sagaidāmas administrācijā.
2011./2012. mācību gadā no 14 PII
„Saulīte”
absolventiem
Stendes
pamatskolā mācības uzsāka četri bērni,
2012./2013. mācību gadā no 17 absolventiem – seši, 2013./2014. mācību gadā no
21 absolventa – 12, bet 2014./2015. mācību gadā no 23 bērniem – septiņi. Talsu
novada pašvaldības Izglītības pārvalde
cer, ka abu iestāžu apvienošana būs
pozitīvs solis, lai, īstenojot vienādu izglītības politiku abās struktūrās, mazinātu to
stendenieku skaitu, kuri mācās citviet
novadā.
Līdzšinējā Stendes pamatskolas direktore bija Iveta Freimane, Viņa kopš 20.
jūnija ieņem Strazdes bērnunama direktora amatu.
Ivonna Vicinska

Saistošie noteikumi

Stājas spēkā 2016. gada 14. jūlijā
2016. gada 14. jūlijā			

Saistošie noteikumi Nr. 14

Grozījumi Talsu novada domes 09.07.2009. saistošajos noteikumos
Nr. 2 „Talsu novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. un 24. pantiem

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 speciālista.”
2. Svītrot saistošo no- teikumu Nr. 2 „Talsu novada pašvaldības nolikums” 12.9. un
12.12. apakšpunktus.

Paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

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
1. Projekta nepieciešamības komisija. Ar Talsu novada domes 12.05.2016. lēmumu
pamatojums
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
2. Īss projekta satura izklāsts
sarakstu atbilstoši Talsu novada domes pieņemtajiem
lēmumiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības Nav attiecināms
budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbī- Nav attiecināms
bas vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīNav attiecināms
vajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām
Nav attiecināms
ar privātpersonām
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No strukturālām pārmaiņām nav jābaidās
Zintis Vicinskis ir Talsu novada domes vairākuma partijas
„Talsu novada attīstībai” pārstāvis. Viņš uzsver, ka pašvaldības darbs šobrīd norit veiksmīgi par spīti tam, ka iepriekšējais
novada sasaukums nebija atstājis prioritārās projektu iestrādnes un darbu nācies sākt no
nulles.
Domājot par optimāla pārvalžu modeļa izveidi, sākotnējā
politiskā nostāja bija par pārvaldes vadītāju katrā pilsētas
un pagasta pārvaldē. Darba
gaitā modelis tika mainīts, un
vairākās pārvaldēs ir viens vadītājs. Vai šis modelis ir attaisnojies?
Manuprāt, šobrīd ir izveidots
optimāls pilsētu un pagastu pārvalžu modelis. Iesākumā paredzējām to citādu – runājām par
atsevišķu pārvaldes vadītāju katrā Talsu novada administratīvajā
teritorijā. Tomēr dzīve ievieš korekcijas un, praktiski darbojoties, sapratām, ka ir pārvaldes,
ko resursu lietderīgas izmantošanas dēļ varētu vadīt viens cilvēks. Lai izveidotu līdzšinējo
modeli, tika ņemta vērā teritoriju atrašanās vieta, nosakot, piemēram, vienu pārvaldes vadītāju
Strazdes un Virbu pārvaldei. Tāpat tika ņemts vērā darbu apjoms.
Mums bija svarīgi atsevišķu
pārvaldes vadītāju noteikt Ķūļciema pagastam, jo tas ir mūsu
novada viens no attālākajiem
punktiem. Šādā veidā vēlējāmies
nostiprināt tur dzīvojošo cilvēku
saikni ar Talsu novadu, nevis netālu esošo Mērsraga novadu.
Pārvalžu vadītāji šobrīd strādā krietni labāk nekā iepriekšējā
sasaukumā. Viņiem ir nodrošināta lielāka lemtspēja teritorijas
attīstības jautājumos. Jau otro
gadu Talsu novada budžetā katrai teritorijai tiek piešķirts zināms finansējuma apjoms prioritāro darbu realizēšanai. Šīs
prioritātes nosaka pārvaldes vadītājs, uzmanīgi ieklausoties arī
vietējo iedzīvotāju viedokļos.
Šajā gadā finansējuma apmērs
bija atkarīgs no objektīviem kritērijiem, piemēram, no pārvalžu
teritorijās dzīvojošo skaita, izglī-

tības iestāžu audzēkņu skaita un
arī pārvaldes teritorijā esošā ceļu
tīkla garuma. Tāpat pārvalžu rīcībā ir 60% no attiecīgajā teritorijā iegūtajiem atsavināšanas līdzekļiem.
Regulāri braucot tikties ar iedzīvotājiem pārvaldēs, neesmu
saskāries ar acīmredzamu pārvalžu vadītāju neizdarību. Protams, ir ļoti daudz nepieciešamību, bet pieejamais finansējuma
daudzums ir ierobežots. Pozitīvi
ir tas, ka vairs nav ļoti izteiktu
iedzīvotāju sūdzību par kāda
pārvaldes vadītāja darbu.
Darbojaties sociālo un veselības jautājumu komitejā – kādi
ir būtiskākie uzlabojumi, kas
šajā jomā ir īstenoti?
Pats galvenais bija lēmums
par strukturālo izmaiņu veikšanu sociālajā dienestā, kas ir veiksmīgi realizētas. Būtisks solis uz
priekšu ir Talsu novada domes
konceptuālais lēmums par stipendiju piešķiršanu novadā
trūkstošajiem speciālistiem. Šogad Talsu novada pašvaldības
stipendijām varēs pieteikties
otolaringologa, neirologa, ķirurga, internista, reanimatologa,
anesteziologa un ģimenes ārsta
specialitātes apguvēji, kā arī
krievu valodas skolotāji, izglītības psihologi, fizikas un ķīmijas
skolotāji. Esam atbalstījuši pabalsta izmaksu 80 un vairāk
gadu sasniegušām personām;
pabalstu kultūras, atpūtas un
sporta pasākumu apmeklēšanai
daudzbērnu ģimenēm. Tāpat izmaksājam vienreizēju atbalstu
ģimenēm 50, 55, 60, 65, 70 un
vairāk gadu laulības jubilejā.
Laba iniciatīva ir Talsu novada

domes lēmums nodrošināt brīvpusdienas 5. un 6. klašu skolēniem. Šīs ir Talsu novada pašvaldības iniciatīvas, ar kuru
palīdzību vēlamies mūsu novada
iedzīvotājiem kaut nedaudz atvieglot sarežģīto ikdienu.
Kopš pagājušā gada novembra Talsu novada Sociālo dienestu vada Dace Zeļģe. Cilvēkam,
kas strādājis citā nozarē, ir ļoti
sarežģīti uzreiz izprast sociālās
jomas nianses, bet, manuprāt,
Dacei Zeļģei tas ir veiksmīgi izdevies.
Pozitīvas izmaiņas jūtamas ne
tikai sociālajā jomā. Itin visās jomās reizēm nepieciešamas izmaiņas, lai būtu iespēja gūt pavisam citādu viedokli un citus
jautājumu risināšanas piegājienus. Tas attiecas arī uz izveidoto
Kultūras, sporta un tūrisma centru. Iepriekš šķita: katra iestāde
darbojās atsevišķi, nebija vienota
redzējuma par jomas attīstību
novadā kopumā. Manuprāt, šis
modelis sevi ir attaisnojis. Ir izveidojusies komanda, kas strādā
vienam mērķim. Dažādos pasākumos jūtama pilnīgi atšķirīga
koncepcija. Veiksmīgs piemērs ir
18. novembra brīvdabas svētku
koncerts, labas pārmaiņas šogad
skāra 4. maija svētku ceļojošos
„Dziedošos autobusus”, kā arī
nesen notikušos Talsu pilsētas
svētkus. Tas ir labs apliecinājums, ka no strukturālajām pārmaiņām nav jābaidās – tieši otrādi, reizēm tās ir ļoti
nepieciešamas, ja vēlamies sasniegt labākus rezultātus.
Tomēr ir deputāti, kas tagad
pozitīvi novērtē panāktās izmaiņas pašvaldības darbā, lai gan
iesākumā ir balsojuši pret tām.
Tas attiecas gan par ikgadējā novada budžeta, gan attīstības plāna apstiprināšanu, gan citiem
svarīgiem balsojumiem, kas skar
mūsu novada attīstību. Atsevišķi
deputāti vienmēr ir balsojuši
“pret”, bet tagad labprāt runā par
labi paveiktajām lietām.
Esam liels novads, un, protams, vēl ir ļoti daudz darāmā,
bet redzu, ka ne tikai pārvalžu
vadītāji, bet arī pārējā izpildvara
labi strādā.
Daudz ir atkarīgs no prioritāšu noteikšanas. Iedzīvotāji prie-

cājas, ka uz grants seguma ielām
tiek klāts šķembu – bitumena
emulsijas segums. Kādēļ šo iniciatīvu nevarēja sākt jau pirms
sešiem gadiem? Tad šobrīd jaunais segums klātu visas Talsu pilsētas ielas! No nulles sākot, vajadzību ir ļoti daudz. Esošais
deputātu sasaukums no iepriekšējā praktiski nekādas projektu
iestrādnes nesaņēma.
Radošās sētas, Sauleskalna estrādes un Talsu pilsētas ielu atjaunošanas un Talsu pilsētas
ūdenssaimniecības projektu aizmetņi bija vēl pirms administratīvi teritoriālās reformas – 2008.
un 2009. gadā.
2014. gadā sākās jaunais Eiropas Savienības plānošanas periods – izstrādātiem tehniskajiem projektiem bija jābūt jau
kaudzē sakrautiem! Tā nebija.
Mēs sākām strādāt no nulles, un
bija jāpaspēj sagatavot visa nepieciešamā dokumentācija, lai
novads nelaistu garām finansējuma apguves iespējas. Šobrīd
esam jau iesnieguši projekta pieteikumu, lai beidzot mums būtu
modernas Talsu Galvenās bibliotēkas telpas, esam noteikuši
prioritāros lauku ceļus, kurus
nepieciešams atjaunot, sagatavota dokumentācija mācību iestādēm energoefektivitātes projektu
apguvei un Laucienes pansionāta rekonstrukcijai, norit Talsu
tirgus un Sabiles bērnudārza
tehnisko projektu izstrāde. Nevaram zināt, kad radīsies iespēja
pieteikties kādiem projektiem,
tādēļ jābūt gataviem pēc iespējas
savlaicīgāk.
Tagad esam sasnieguši to līmeni, kad par novada sakoptību
dzirdam daudz labu vārdu. Tikai
reizēm, paši šeit dzīvojot, to nenovērtējam.
Esat būvnieks – kā izmaiņas
Būvniecības likumā ietekmē
pašvaldības darbu un nozari
kopumā?
Jaunās likumā noteiktās prasības ir radījušas atbilstošo speciālistu trūkumu. Talsu novada
Būvvalde strādā labi, ir izdevies
nodrošināt nepieciešamos speciālistus, bet tas nebūt nav viegli.
Lielas problēmas būvniecības
speciālistu nodrošināšanā sāk-

sies 2020. gadā, kad stāsies spēkā
likums un kad šajā jomā nevarēs
strādāt cilvēki, kuriem nav vismaz 1. līmeņa augstākās izglītības būvniecības nozarē. Tie ir
aptuveni 70% no šobrīd darba
tirgū esošajiem speciālistiem.
Tik lielu apjomu jaunu, sertificētu speciālistu, manuprāt, nebūs
iespējams nodrošināt.
Dažādās nozarēs jūtams
kvalificētu speciālistu trūkums,
piemēram, būvniecības un veselības jomā. Kā, jūsuprāt, sekmīgāk piesaistīt jaunos speciālistus, kuri būtu ar mieru dzīvot
un strādāt mazpilsētā?
Liela nozīme ir pieejamajām
darba vietām un atalgojumam.
Ja jaunais cilvēks ir mācījies ilgus
gadus, viņam nebūs motivācijas
strādāt zemu atalgotā darba vietā. Reģionus pievilcīgus jauniem
speciālistiem var darīt konkurētspējīgs atalgojums, bet reģionu
uzņēmēji to ne vienmēr var nodrošināt.
Pašvaldība var radīt uzņēmējiem un iedzīvotājiem labvēlīgus
dzīves priekšnosacījumus, bet nevienu ar varu piesaistīt nevaram.
Viens no veidiem, kā mēģinām šo
jautājumu risināt, ir piedāvāt topošajiem jaunajiem speciālistiem
stipendijas, bet šobrīd šai iniciatīvai nav lielas atsaucības. Tāpat
pašvaldība ir gatava palīdzēt ar
dienesta dzīvojamās platības nodrošināšanu. Esam izveidojuši
uzņēmēju konsultatīvo padomi.
Pašvaldība ir pieņēmusi saistošos
noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
uzņēmējiem. Vēlamies saprast,
kādi jautājumi ir svarīgi uzņēmējiem un kā tos labāk risināt.
Par šiem jautājumiem jādomā
arī tām iestādēm un uzņēmumiem, kam ir grūti nodrošināt
ikdienas darbu tieši kvalificētu
speciālistu trūkuma dēļ.
Dzīvei mazpilsētā ir daudz
priekšrocību, bet ne vienmēr tās
nospēlē galveno lomu jaunā speciālista darba vietas izvēlē. Šī
problēma ir aktuāla visā Latvijā,
ne tikai pie mums. Ja būs darba
vietas, tad šīs problēmas atrisināsies.
Inita Fedko
Foto: Dainis Kārkluvalks

Mācības lauksaimniekiem
SIA ,,Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
(LLKC) sadarbībā ar Latvijas
Lauksaimniecības universitāti
uzsāk
mācību
projekta
īstenošanu, piedāvājot 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,

2016. gada 15. augusts				

		

kurām 2016. gads ir jau otrais
saistību gads BDUZ aktivitātē.
Šiem lauksaimniekiem mācības
šogad jāapmeklē obligāti, lai
varētu saņemt atbalsta maksājumus.
Vairāk informācijas www.llkc.
lv un LLKC reģionālajos birojos.
Mācības paredzētas 26. augustā un 6. septembrī 10.00 K.
Valdemāra ielā 21a Talsos. Pieteikties pie Alfona Spēka pa
tālr. 26460878.

Sekojiet Talsu novada jaunumiem arī mikroblogā
twitter.com/ Talsu_novads
Swedbank@SwedbankLatvia
No 17.08. bankomāts Sabilē būs pieejams
Ventspils ielā 9, kur gaidīs ciemos klientus!
LynxDojo.lv @lynxdojo
Paldies Lieliskajai Stirnubuks komandai ar
Rimants Liepins priekšgalā! Paldies lieliskajai
pilsētai – Talsi!
100gkultūras@100gkulturas
Butaforijas kā māksla!
Kultūras ziņās ielūkosimies izstādē „Viltots”
„Baložu pastā" #Talsi!
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Talsu Novada Ziņas

Saistošie noteikumi
Stājas spēkā 2016. gada 16. augustā
2016. gada 28. jūlijā

Saistošie noteikumi Nr.15
(protokols Nr.17, 36. punkts, lēmums Nr.434)

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība
Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka iesniegumu reģistrācijas un bērnu uzņemšanas kārtību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs (turpmāk – Izglītības iestāde), kuras īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Programma), tai skaitā speciālās pirmsskolas izglītības programmas.
2. Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā Izglītības iestādē. Vecākiem vai personai, kas realizē aizgādību (turpmāk – Vecāki) ir
tiesības mainīt Izglītības iestādi šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
3. Obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā
gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.
II. Pirmsskolas grupu atvēršana
4. Izglītības iestādes katru gadu līdz 30. maijam iesniedz Talsu novada Izglītības pārvaldē (turpmāk – Izglītības pārvalde) informāciju un priekšlikumus par izveidojamo grupu skaitu un uzņemamo bērnu skaitu.
5. Izglītības pārvalde izvērtē izglītības iestāžu priekšlikumus un, ņemot vērā plānoto
finansējumu, nosūta Izglītības iestādei sarakstu ar uzņemamajiem bērniem.
6. Talsu novada dome nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā plānotā finansējuma un
Izglītības iestāžu izvietojuma pašvaldības administratīvajā teritorijā nosacījumus,
Izglītības pārvaldes priekšlikumus, pieņem lēmumu par jaunu pirmsskolas grupu
atvēršanu vai esošo grupu slēgšanu nākamajā mācību gadā.
III. Bērnu reģistrācija pirmsskolas izglītības iestāžu rindā
un uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē
7. Pieteikt bērnu uzņemšanai rindā uz Izglītības iestādi var no bērna dzimšanas apliecības saņemšanas brīža. Bērnu reģistrācija notiek visu gadu.
8. Iesniegumu reģistrācijai izglītības iestādē pieņem:
8.1. Talsu novada Izglītības pārvaldes darbinieks, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā;
8.2. Izglītības iestādē, kura realizē pirmsskolas izglītības programmu un atrodas ārpus
Talsu pilsētas. Šādā gadījumā Iesniegumu Iestādes atbildīgais darbinieks elektroniskā veidā pārsūta Talsu novada Izglītības pārvaldei un oriģinālu piecu darba dienu
laikā nogādā Izglītības pārvaldē.
9. Piesakot bērnu Izglītības iestādē, Vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu
(personai, kas realizē aizgādību, arī aizgādību apliecinošu dokumentu), uzrāda bērna dzimšanas apliecību un aizpilda Bērna reģistrācijas iesniegumu Talsu novada
pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – Iesniegums).
10. Piesakot bērnu Izglītības iestādē speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvei, Vecāki papildus uzrāda pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un aizpilda noteikta parauga Iesniegumu.
11. Vecākiem ir tiesības iesniegumu atsaukt, rakstiski paziņojot par to Izglītības pārvaldei.
12. Uz Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm (izņemot pirmsskolas izglītības
iestādi „Kastanītis”) tiek veidots vienots reģistrs. Uz pārējām novada pirmsskolas
izglītības iestādēm tiek veidoti katrai iestādei atsevišķi rindu reģistri.
13. Uz pirmsskolas izglītības iestādēm (izņemot pirmsskolas izglītības iestādi „Kastanītis”) Izglītības pārvalde veido reģistrus četrās pakāpēs šādā prioritārā secībā:
13.1. reģistrācijai 1. pakāpes reģistrā „Teritorijā deklarētie bērni” uz pirmsskolas izglītības iestādi reģistrē bērnu, ja bērns un vismaz viens no vecākiem deklarēti Talsu
novada administratīvajā teritorijā un bērns neapmeklē nevienu citu pirmsskolas izglītības iestādi, ja tā ir bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvākā pirmsskolas izglītības
iestāde vai pirmsskolas izglītības iestāde un bērna deklarētā dzīvesvieta ir vienā pilsētas vai pagasta administratīvajā teritorijā;
13.2. reģistrācijai 2. pakāpes reģistrā „Talsu novadā deklarētie bērni” uz jebkuru Talsu
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi reģistrē bērnu, ja bērns un vismaz
viens no vecākiem deklarēti Talsu novada administratīvajā teritorijā un bērns neapmeklē nevienu citu pirmsskolas izglītības iestādi;
13.3. reģistrācijai 3. pakāpes reģistrā „Izglītības iestādes maiņa” uz pirmsskolas izglītības iestādi reģistrē bērnu, ja bērns un vismaz viens no vecākiem deklarēti Talsu
novada administratīvajā teritorijā un bērns ir uzņemts Talsu novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē, bet vecāki vēlas mainīt pirmsskolas izglītības iestādi;
13.4. reģistrācijai 4. pakāpes reģistrā „Citu pašvaldību administratīvajās teritorijās
deklarētie bērni” uz jebkuru Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi
reģistrē bērnu, ja viņa dzīvesvieta nav deklarēta Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
14. Uz pirmsskolas izglītības iestādi „Kastanītis” veido atsevišķu reģistru, reģistrējot
bērnus iesniegumu iesniegšanas secībā.
15. Bērna vecumu, no kura bērns tiek uzņemts Izglītības iestādē, nosaka attiecīgās
Izglītības iestādes nolikumā.
16. Darbinieks, kurš pieņem no Vecākiem Iesniegumu, to reģistrē, izsniedz Vecākiem
Iesnieguma kopiju, norādot kārtas numuru uzņemšanai Izglītības iestādē un identifikācijas kodu, kas sniedz iespēju Vecākiem sekot līdzi bērnu rindai uz Izglītības
iestādi. Vienlaikus darbinieks:
16.1. informē Vecākus par Izglītības iestāžu īstenojamajām Programmām;
16.2. informē Vecākus par bērnu vecumu, no kura attiecīgā Izglītības iestāde uzņem bērnus.
17. Grupu komplektācija tiek veikta laika posmā no 1. jūnija līdz 1. septembrim.
IV. Bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē
18. Izglītības pārvalde pēc 1. jūnija uz Vecāka iesniegumā norādīto adresi izsūta norīkojumu par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē.
19. Vecāki 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc norīkojuma saņemšanas iesniedz
norīkojumu attiecīgajā Izglītības iestādē.
20. Ja Vecāki saņemto norīkojumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tā saņem-
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šanas neiesniedz Izglītības iestādē, tas zaudē spēku. Šādā gadījumā vieta izglītības
iestādē tiek piedāvāta nākamajam bērnam reģistrācijas rindā, bet neuzņemtais
bērns vietu rindā saglabā.
21. Izglītības iestāde 3 darba dienu laikā no norīkojuma saņemšanas elektroniski
sniedz informāciju Izglītības pārvaldei par bērniem, kuri, pamatojoties uz vecāku
iesniegtajiem norīkojumiem, tiks uzņemti Izglītības iestādē.
22. Uzņemot bērnu Izglītības iestādē, Vecāki Izglītības iestādē iesniedz Izglītības pārvaldes izsniegtu norīkojumu uz Izglītības iestādi un norīkojumā noteiktos dokumentus.
23. Ja bērnu nav bijis iespējams uzņemt Izglītības iestādē Iesniegumā norādītajā laikā,
Izglītības pārvalde norīkojumu uz Izglītības iestādi izsniedz, tiklīdz atbrīvojas vieta
iesniegumu reģistrācijas secībā. Par atbrīvojušos vietu pirmsskolas grupā Izglītības
pārvalde paziņo uz Vecāka iesniegumā norādīto adresi.
24. Ja bērnu nav bijis iespējams Iesniegumā norādītajā laikā uzņemt Izglītības iestādē,
kurā bērns reģistrējies rindā, bērns var tikt uzņemts uz laiku citā pirmsskolas Izglītības iestādē, kurā ir brīvas vietas, nezaudējot vietu reģistrācijas rindā uz sev vēlamo
Izglītības iestādi. Vieta uz laiku izvēlētajā Izglītības iestādē tiek zaudēta, ja tā nepieciešama citam bērnam, kurš primāri izvēlējies attiecīgo Izglītības iestādi.
25. Ja bērns, kuram pienākusi rinda uzņemšanai izglītības iestādē, izglītības iestādi ir
gatavs uzsākt apmeklēt ne ātrāk kā pēc 2 mēnešiem, viņa vietā Izglītības iestādē tiek
pieņemts nākamais bērns, kurš atrodas reģistrācijas rindā. Šādā gadījumā neuzņemtais bērns saglabā vietu rindā.
26. Izglītības iestāde ir tiesīga ārpus kārtas uzņemt pirmsskolas izglītības programmā:
26.1. bez saskaņošanas ar Talsu novada domi, bērnus, kuriem ar Valsts vai novada
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās izglītības programma nomainīta uz vispārējo izglītības programmu;
26.2. bez saskaņošanas ar Talsu novada domi, bērnus, kuru uzņemšanu ārpus kārtas
nosaka citi normatīvie akti;
26.3. saskaņojot ar Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteju, attiecīgās izglītības iestādes darbinieku bērnus uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku.
27. Uzņemot bērnu Izglītības iestādē, tās vadītājs noslēdz ar vienu no Vecākiem Līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi Izglītības iestādē un izdod rīkojumu par bērna
uzņemšanu Izglītības iestādē, norādot apgūstamo programmu.
28. Izglītības iestādes vadītājs piecu darba dienu laikā pēc bērna uzņemšanas Izglītības
iestādē ievada informāciju par bērna uzņemšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā.
29. Ja Vecāki plāno, ka bērns neapmeklēs izglītības iestādi uz laiku, kas ilgāks par 3
(trīs) mēnešiem, bet nav ilgāks par vienu gadu, pamatojoties uz vecāka iesniegumu,
Izglītības iestāde desmit dienu laikā par to paziņo Izglītības pārvaldei. Šādā gadījumā pirmsskolas izglītības iestādē uz laiku var tikt uzņemts bērns brīvajā vietā, kurš
nākamais atrodas reģistrācijas rindā. Šajā gadījumā uz laiku uzņemtais bērns zaudē
vietu pirmsskolas izglītības iestādē, nezaudējot vietu reģistrācijas rindā uz sev vēlamo Izglītības iestādi, ja tā nepieciešama bērnam, kura vietā tas uzņemts.
30. Informācija par bērnu reģistru publiski pieejama Talsu novada Izglītības pārvaldē,
kā arī tiek ievietota Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv un Talsu novada Izglītības pārvaldes mājaslapā www.tnip.lv.
V. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
31. Izglītības pārvaldes un Izglītības iestādes lēmumu, iestādes vadītāja izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt Talsu novada domē.
32. Talsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
VI. Noslēguma jautājumi
33. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Talsu novada domes 2009.
gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr.61 „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”.
34. Bērni, kuri reģistrēti 1. pakāpes reģistrā uz atsevišķām Talsu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādēm, tiek reģistrēti Talsu pilsētas 1. pakāpes reģistra rindā iesniegumu iesniegšanas secībā.

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldībā tiek organizēta pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija, uzņemšana Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas. Izstrādātie saistošie noteikumi nosaka mērķgrupas, kurām ir tiesības pieteikt bērnus
rindā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās,
kā arī nodefinē mērķgrupas, kurām ir tiesības uz prioritāru
Īss projekta satura izklāsts
vietu rindās.
Saistošo noteikumu noslēguma jautājumu sadaļā noteikta
kārtība, kādā tiek nodrošināta pāreja no Talsu novada domes
2009. gada 17. decembra saistošo noteikumu Nr.61 „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” kārtībā veidotajām rindām Talsu pilsētā uz šajos noteikumos noteikto kārtību.
Saistošie noteikumi tiek izteikti jaunā redakcijā, nomainot
šobrīd spēkā esošos Talsu novada domes 2009. gada 17. decembra saistošos noteikumus Nr.61 „Par bērnu reģistrācijas
un uzņemšanas kārtību Talsu novada pašvaldības pirmsskolas
Projekta nepieciešamības
izglītības iestādēs”.
raksturojums
Saistošajos noteikumos precizētas normas, kuras nosaka prioritāro secību pirmsskolas reģistra rindā, precizē kārtību, kādā
tiek paziņots vecākiem par iespēju bērniem uzsākt pirmsskolas izglītības programmas apguvi.
Plānotā projekta ietekme
Nav attiecināms
uz pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide
Nav attiecināms
pašvaldības teritorijā
Administratīvās procedūras Administratīvās procedūras netiek palielinātas
Informācija par konsultāNav attiecināms
cijām ar privātpersonām
Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks N. Tropiņš
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DOMĒ

Domes sēdē lemtais
28. jūlija Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 42 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt Talsu novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikumu.
• Veikt grozījumus Talsu novada pašvaldības Juridiskās nodaļas nolikumā.
• Svītrot Talsu novada domes
16.02.2012. lēmuma Nr.88 „Par valsts
amatpersonām” 1.15. un 1.16. punktu.
• Grozīt
Talsu
novada
domes
16.07.2015. noteikumus Nr.3 „Par kārtību,
kādā tiek plānoti kultūras, atpūtas un sporta pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam budžeta gadam”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.15 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt finansējumu divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektiem par 6220,61 EUR.
• Atbrīvot biedrību „Engures sportam”
no pašvaldības nodevas par publiska pasākuma taku skrējiena „Talsu pauguraines
„Stirnu buks”” rīkošanu un Sauleskalna
brīvdabas estrādes izmantošanu 30. jūlijā.
• Atļaut Talsu novada Kultūras, sporta
un tūrisma centram veikt priekšfinansējumu 8445,00 EUR biedrībai „BRAVISIMO” koncertšova „Tā nav dzīve, tas ir
kino” nodrošināšanai 13. augustā Sauleskalna brīvdabas estrādē.
• Piešķirt finansējumu 2013 EUR Balgales pagasta pārvaldei ārējās kanalizācijas pieslēguma izveidei Laucienes pamatskolas Dursupes filiālē „Dursupes skola”.
• Piešķirt finansējumu 3797,98 EUR
Ģibuļu pagasta pārvaldes pirmsskolas izglītības iestādei „Ķipars” āra nojumes
būvniecībai.
• Piešķirt finansējumu 4004,74 EUR
Stendes pilsētas pārvaldei logu nomaiņai
un betona lietus ūdeņu tekņu uzstādīšanai Dumpīšu ielā 3A, Stendē.
• Piešķirt 100% nomas maksas atlaidi
par Spāres muižas sporta laukuma izmantošanu biedrībai „Talsu invalīdu biedrība”
ikgadējai vasaras un sporta atpūtas dienas
organizēšanai 10. augustā.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Sagatavot un iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projektu „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi Talsu
novadā”.
• Atbalstīt projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Talsu novadā” kopējās izmaksas 363 544 EUR, t.sk. ESF finansējums – 309 012,40 EUR un valsts
budžeta finansējums – 54 531,60 EUR.
• Atbalstīt Talsu novada pašvaldības
dalību projektā „Videonovērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu attiecināmajām
izmaksām 38 700 EUR.
• Atbalstīt Talsu novada pašvaldības dalību projektā „Veicināt uzņēmējdarbību
reģionos, attīstot pārrobežas sadarbību”.
Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu attiecināmajām izmaksām 175 907,61 EUR.
• Atbalstīt Talsu novada pašvaldības
dalību projektā „Ezeru pārvaldības stiprināšana Kurzemē un Lietuvā”. Nodrošināt
projekta priekšfinansēšanu attiecināmajām izmaksām 147 647,43 EUR.

• Neatbalstīt Talsu novada Pieaugušo
izglītības centra dalību projektā „Līderprasmju attīstība nodarbinātības iespēju
attīstībai”.
• Atbalstīt projekta „Jaunaudžu retināšana Talsu novada mežaudzēs” sagatavošanu un iesniegšanu. Paredzēt projekta
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu
5412 EUR.
Nekustamais īpašums:
• Atzīt par nenotikušu 17.06.2016. nekustamā īpašuma K. Valdemāra ielā 19A
Valdemārpilī izsoli. Rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli. Noteikt nosacīto
cenu 7000 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr. 1 „Ciemiņi” Spārē,
Ģibuļu pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 2800 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo īpašumu – „Laukdiļķi” Lubes pagastā. Noteikt nosacīto cenu 102 000 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr. 7, „Māja Nr. 5” Valdgales pagastā. Noteikt nosacīto cenu 2800
EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr. 7 Nākotnes ielā 2
Stendē. Noteikt cenu 3000 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr. 2 „Poprags” Ārlavas
pagastā. Noteikt nosacīto cenu 1200 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr. 3 „Poprags” Ārlavas
pagastā. Noteikt nosacīto cenu 900 EUR.
• Apstiprināt 08.07.2016. rīkotās pašvaldības nekustamā īpašuma „Zīles”
Strazdes pagastā izsoles rezultātus par
pirkuma-pārdevuma līguma slēgšanu ar
SIA „Niedrāji MR” par 25 500 EUR.
• Apstiprināt 20.11.2015. pašvaldības
nekustamā īpašuma „Pagastmāja” Tiņģerē, Īves pagastā izsoles rezultātus par pirkuma-pārdevuma līguma slēgšanu ar SIA
„AMULETS VKI” par 6250 EUR.
• Apstiprināt 08.07.2016. rīkotās pašvaldības nekustamā īpašuma „Ķurbes izgāztuve” Īves pagastā izsoles rezultātus
par pirkuma-pārdevuma līguma slēgšanu
ar Ingrīdu Fridrihsoni par 7800 EUR.
Citi jautājumi:
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldības īpašumā esošo automašīnu
VW CADDY. Izsoles sākumcena 150 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldības īpašumā esošo automašīnu VW
Transporter. Izsoles sākumcena 300 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldības īpašumā esošo automašīnu
UAZ 452D. Izsoles sākumcena 150 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldības īpašumā esošo automašīnu
„Opel Zafira”. Izsoles sākumcena 500 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldības īpašumā esošo automašīnu „Opel
Combo”. Izsoles sākumcena 300 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldības īpašumā esošo automašīnu
„Ford Focus”. Izsoles sākumcena 150 EUR.
• Atzīt Talsu novada pašvaldības SIA
„Talsu ūdens” zaudējumus 30 578,38 EUR
apmērā, kas radušies SIA „Stendes nami”
realizētā projekta „Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts” rezultātā.
• Uzdot Talsu novada Sporta skolai iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai no biedrības „Jaunatnes sporta fonds”
mācību – treniņu nometnēm biatlona nodaļas audzēknim. Piešķirt līdzfinansējumu 265 EUR.
• Organizēt Tiņģeres dienas no 29. jūlija līdz 31. jūlijam.
Marta Rake-Lasmane

Domes sēžu lēmumi un protokoli pieejami
www.talsi.lv sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes/ Sēžu protokoli
2016. gada 15. augusts					

Izsoles:
Talsu novada pašvaldība nodod atsavināšanai un rīko izsoles nekustamajiem īpašumiem:
Atkārtota izsole nekustamajam īpašumam – Krišjāņa Valdemāra iela 19a, Valdemārpilī (kadastra Nr. 8817 004 0026) – zemes vienība 0,1595 ha platībā, pirts 77,7 m²,
šķūnis 21,9 m², saimniecības ēka 145,9 m². Sākumcena 7000 EUR, solis – 200 EUR,
drošības nauda 700 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama piecu gadu laikā no
pirkuma līguma noslēgšanas brīža, par atlikto maksājumu maksājot 6% gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 7. septembrim 12.00. Izsole notiks 9. septembrī 9.30 Talsu novada domes mazajā zālē, Kareivju ielā 7. Dalības maksa iemaksājama
Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS „SEB banka” līdz
7. septembrim 12.00.
Tālrunis uzziņām: 27841840, 26514956.
„Ciemiņi” – 1, Spārē, Ģibuļu pagastā (kadastra Nr. 8854 900 0339) – dzīvoklis Nr.1
ar kopējo platību 46 m², kopīpašuma 451/4916 domājamās daļas. Sākumcena
2800 EUR, solis – 100 EUR, drošības nauda 280 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa
veicama piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža, par atlikto maksājumu
maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 9. septembrim 12.00. Izsole notiks 9. septembrī 11.30 Talsu novada domes mazajā zālē, Kareivju ielā 7. Drošības nauda un dalības
maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033,
AS „SEB banka” līdz 7. septembrim 12.00.
Tālrunis uzziņām: 27841840, 26554681.
„Laukdiļķi”, Lubes pagastā (kadastra Nr. 8874 002 0075) – zemes gabals ar kopējo
platību 42,56 ha. Sākumcena 102 000 EUR, solis – 5000 EUR, drošības nauda
10 200 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama viena gada laikā no pirkuma
līguma noslēgšanas brīža.
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 7. septembrim 12.00. Izsole notiks 9. septembrī 11.00 Talsu novada domes mazajā zālē, Kareivju ielā 7. Drošības nauda un dalības
maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033,
AS „SEB banka” līdz 7. septembrim 12.00.
Tālrunis uzziņām: 27841840, 26514956.
„Māja Nr. 5” – 7, Pūņās, Valdgales pagastā (kadastra Nr. 8892 900 0177) – dzīvoklis Nr.7 ar kopējo platību 53,7 m², kopīpašuma 537/9578 domājamās daļas no būves un
zemes. Sākumcena 2800 EUR, solis – 100 EUR, drošības nauda 280 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža,
par atlikto maksājumu maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 7. septembrim 12.00. Izsole notiks 9. septembrī 10.00 Talsu novada domes mazajā zālē, Kareivju ielā 7. Drošības nauda un dalības
maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033,
AS „SEB banka” līdz 7. septembrim 12.00.
Tālrunis uzziņām 27841840, 26164923.
Nākotnes iela 2 – 7, Stendē (kadastra Nr. 8815 900 0390) – dzīvoklis Nr.7 ar kopējo
platību 45 m², kopīpašuma 4300/77776 domājamās daļas no būves un zemes. Sākumcena 3000 EUR, solis – 100 EUR, drošības nauda 300 EUR, dalības maksa 30 EUR.
Samaksa veicama piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža, par atlikto
maksājumu maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 7. septembrim 12.00. Izsole notiks 9. septembrī 9.00 Talsu novada domes mazajā zālē, Kareivju ielā 7.. Drošības nauda un dalības
maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033,
AS „SEB banka” līdz 7. septembrim 12.00.
Tālrunis uzziņām: 27841840, 22161212.
„Poprags” – 2, Ārlavas pagastā (kadastra Nr. 8837 900 0097) – dzīvoklis Nr.2 ar
kopējo platību 53,7 m², kopīpašuma 537/7127 domājamās daļas no būvēm un zemes.
Sākumcena 1200 EUR, solis – 100 EUR, drošības nauda 120 EUR, dalības maksa
30 EUR. Samaksa veicama viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža.
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 7. septembrim 12.00. Izsole notiks 9. septembrī 10.30 Talsu novada domes mazajā zālē, Kareivju ielā 7. Drošības nauda un dalības
maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033,
AS „SEB banka” līdz 7. septembrim 12.00.
Tālrunis uzziņām: 27841840, 26514956.
„Poprags” – 3, Ārlavas pagastā (kadastra Nr. 8837 900 0098) – dzīvoklis Nr.3 ar
kopējo platību 65,8 m², kopīpašuma 658/7127 domājamās daļas no būvēm un zemes.
Sākumcena 900 EUR, solis – 100 EUR, drošības nauda 90 EUR, dalības maksa 30 EUR.
Samaksa veicama viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža.
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 7. septembrim 12.00. Izsole notiks 9. septembrī 10.40 Talsu novada domes mazajā zālē Kareivju iela 7 . Drošības nauda un dalības
maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033,
AS „SEB banka” līdz 7. septembrim 12.00.
Tālrunis uzziņām: 27841840, 26514956.

Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties www.talsi.lv sadaļā
„Izsoles” un pieteikumus iesniegt pašvaldības centrālās administrācijas 108. kabinetā Kareivju ielā 7, Talsos darbdienās 8.00–
12.00; 13.00–16.00 līdz 7. septembrim 12.00.
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„SAKOPTĀKĀ PILSĒTA VAI PAGASTS 2016 ”				

Kultūrvēsturisks baudījums Ķūļciema gaumē
Ķūļciema pagasts – viens no mazākajiem un viens
no tālākajiem Talsu novada pagastiem, kas sevī slēpj
daudz līdz šim nezinātā un neatklātā. Lai arī par pagastu saglabājusies tikai maza daļiņa vēsturiskās informācijas, tomēr Ķūļciema pagasta bibliotekāre ir
entuziaste un patiesu vērtību piekritēja. Viņa dodas uz
mājām pie ilggadējiem Ķūļciema iedzīvotājiem un vāc
to atmiņu stāstus, līdztekus tā gatavojoties arī Latvijas
simtgadei.
„Pagasta labdara” nominācijā izvirzīts Oļegs Stoļerovs par iniciatīvu Ķūļciema pareizticīgās baznīcas atjaunošanā. Kā liecina dokumentālās liecības, 1892. gada 1.
decembrī šeit noticis pirmais dievkalpojums, un pirmie
60 pareizticīgie tika pievienoti ticībai. Pēcāk viņu pulkam pievienojās vēl 47 cilvēki. Pirmais priesteris bijis Pēteris Mednis. Vislielāko postu baznīcai nodarīja 1. Pasaules karš, kad tika saspridzināti torņi, bet padomju laikā te
ierīkota zivju sālītava un zirgu stallis. Tik skaistās, kokgriezumiem rotātās durvis nolaupītas, bet vitrāžas – izsistas, grīdas izlauztas, podiņu krāsnis – izdemolētas.

Oļegs šeit nonāca nejauši – braucot garām ar riteni.
Viņš nav vietējais, bet zinātāji Oļegu raksturo kā atvērtu,
atsaucīgu un sirsnīgu cilvēku. Kad mazā meitiņa pajautājusi, vai tētis var palīdzēt šai vietai atdzimt, bija jāķeras
pie darba. Pirmā talka aizvadīta 2014. gada 18. novembrī.
„Atbrauca krievu valodā runājoši cilvēki no Ķemeriem
un Jūrmalas. Sitām zvanu, un krievi pilnā rīklē krievu
valodā teica: „Par brīvu Latviju!” Man tādas asaras izsprāga, viss riņķī apgriezās,” atminas Oļegs.

Baznīcas sakopšana sākta ar tīrīšanu, šogad paredzēts
atjaunot jumtu, nākamgad – ķerties pie iekšdarbiem, bet
tālejošs mērķis ir to uzturēt par atvērto baznīcu – pieejamu visu diennakti.
„Neviens neko no šejienes vēl nav aiznesis, lai gan
baznīca ir atvērta. Citi cilvēki šeit ik pa laikam ko atnes.
Nezinu, kas atnesis šeit krēslus, nezinu, kas atnesis šeit
ikonu. Nekas nav pazudis, un nekas nav izdemolēts,” nosaka Oļegs. Kad izdosies baznīcu atjaunot? „Nekad!”
Oļegs zina.

Titulam „Vieta, kura jāredz” šoreiz tiek pieteikti trīs
objekti – Ķūļciema kapsētas: Ķūļu, Dzedru un Pareizticīgo kapsēta, kas, lai arī sena, bet joprojām atvērta.
Pareizticīgo kapsētu no trīs pusēm ieskauj akmens
žoga siluets – tas būtu atjaunojams, bet to paveikt attiecīgajā tehnikā – ļoti dārgi.
Visas kapsētas Ķūļciemā tiek pienācīgi uzturētas. Kā
vienā darbi beigti, tā nākamajā jau sākas, un tā līdz bezgalībai. Izdevies piesaistīt finansējumu un Ķūļciema kapsētai uzstādīt jaunu žogu. Savukārt kolhoza laikā bijusī
svaru būda veiksmīgi pārtapusi par kapliču. „Cilvēki ir
apmierināti, pagasta kapsētas ir sakoptas un glītas,” bilst
pagasta pārvaldes vadītāja Inga Kadiķe-Skadiņa.

„Sakoptākā iestāde” Ķūļciemā ir ēka ar vēsturi. Tagad šeit darbojas pagasta pasta nodaļa, bet iepriekš, līdz
1941. gadam, tā bijusi pareizticīgo baznīcas skola. Mācības tajā noturējuši vietējie skolotāji, bet pamatu pamats
bija ticības stundas. Bērni mācījušies apvienotajās klasēs,
bet starpbrīžos, kad laukā bijis negants laiks, devušies
ampelēties uz bēniņu telpām. Audzēkņiem bija nodrošinātas pusdienas, darbojās arī mazpulki.

Savukārt pasta nodaļa te bijusi gadu gadiem – pirmā
pasta nodaļa, kas atvērta šajā pusē. Pirmais pasta priekšnieks bijis Vilis Lāčiņš, atsūtīts strādāt no Vandzenes sakaru aģentūras.
„Cilvēki ir ļoti priecīgi, ka Ķūļciemā vēl darbojas pasta
nodaļa. Daudzi nāk katru dienu, ir ļoti apmierināti. Visbiežāk viņi šeit iegādājas pirmās nepieciešamības preces

un veic maksājumus. Vēstules sūta retāk, tikai svētkos,”
pastāsta nodaļas vadītāja.
Izrādās, pirmajam pasta priekšniekam Vilim Lāčiņam
sirdsdraugs bijis Vilis Veldre, kurš ir grāmatas „Dzīve pie
jūras” autors. Tajā nedaudz atspoguļota arī Ķūļciema kultūras vēsture.
„Sakoptākā lauku sēta” šogad Ķūļciemā ir „Sadumi”.
Tajā saimnieko Edgars Bervalds. Māja celta 1900. gada
sākumā, bet Edgara tēvs bija viens no tiem Engures ezera

zvejniekiem, kas ar šo amatu pelnījis iztiku.
Lai arī ikdienā Bervaldi šeit nedzīvo, tomēr tā tiek
kārtīgi uzturēta un izmantota par vasaras māju. Tā ir
Bervaldu dzimtas idille, māja paaudžu paaudzēm. „Sadumu” sēta acis priecē visu gadu – skaista un sakopta.
Šogad dīķos iestādītas krāsainas ūdensrozes, tajos dienas
aizvada iepriekš ielaistas zivis.

„Kolhoza laikos šeit bija grants karjeri, bērni no Ķūļciema brauca peldēties, jo te bija vistīrākā peldvieta. Edgara tēvs ar māti vienmēr ļoti labprāt uzņēma ciemiņus.
Ciema bērni nāca un palīdzēja zāli pļaut, sienu vākt, ogas
lasīt. Tas ir mantots no paaudzes paaudzē – šī viesmīlīgā
attieksme,” zina teikt Inga Kadiķe-Skadiņa.
Māja labskanīgi ieguļas Engures ezera apkārtnē, un
īpašs elements ir saimnieku veidotais skatu tornis.
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„SAKOPTĀKĀ PILSĒTA VAI PAGASTS 2016 ”

Valdgales pagasta pērles ir atklātas!
Valdgales pagasts sākas ar pārsteigumu – nezinātāja
acij paver pārsteidzošu skatu tepat Talsu pilsētas pievārtē. Tālāk ceļojums nav mazāk aizraujošs. Tas aizved pie
interesantiem cilvēkiem, labiekārtotiem objektiem un
siltu viesmīlību. Tā Valdgalē ir pašsaprotama.

ierīkot bērniem kalniņu, no kā ziemā slidināties. Tāpat
jāatjauno celiņi, bet patiesi priecājos, ka iedzīvotāji šo
vietu novērtē un bieži arī izmanto atpūtas brīžiem,” stāsta
Jana Robalde.
Valdgales pagasta pārvaldes ēka un tās apkārtne izvirzīta „Sakoptākās iestādes” titulam. Tajā atrodas arī
pasta nodaļa, ārsta prakse un vienīgā krājaizdevu sabiedrība novadā.
Pavisam nesens labiekārtojuma elements ir pie ēkas
uzstādītie karogu masti, kas iedzīvotājos veicina arī nacionālo piederību. Tapusi jauna puķu dobe un mīlētāju
stūrītis ar soliņu un arku, pieejams bezvadu internets.
„Vide pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Saimniekojam, lai patiktu iedzīvotājiem un arī pašiem,”
atzīst pagasta pārvaldes vadītāja.

„Iedzīvotājiem draudzīgākās tirgotavas” nominācijai Valdgales pagasts izvirzījis uzņēmumu „A. K. Tehnika”, kas pieder Andrim Keiselam. Lietotas lauksaimniecības tehnikas tirgošana – tā ir Andra pasaule. Tā kā
tirgotava ir turpat pie mājas, Andris pašsaprotami nosaka – visam jābūt rūpīgi sakoptam, lai nav kauns. „Dzīvoju šeit kopš dzimšanas, kopš 1974. gada. Agrāk te bijusi
kolhoza ferma, ceļa otrā pusē ierīkota mēslu kaudze – lai
rudenī izietu uz ceļa, bija jāvelk gumijas zābaki,” Andris
atminas.

Valdgales pagasta atpūtas parks izvirzīts nominācijā
„Vieta, kura jāredz”. Ja agrāk te ganījušās izglītības iestādes direktores govis, bet vēlāk auguši kartupeļi, tagad tas
ieguvis citu elpu – bērnu un pieaugušo atpūtas vieta ar
rotaļu elementiem, soliņiem un ugunskura vietu.

Valdgales dzirnavas pretendē uz „Veiksmīgākā tūrisma piedāvājuma Talsu novadā” titulu.
Tās īpašnieks Džuzepe Rikardi vaļsirdīgi atzīst, ka uz
Latviju 2001. gadā viņu atvedusi mīlestība. Un mīlestība
jaušama ikvienā viņa īstenotajā dzirnavu atjaunošanas
darbā. Dzirnavas, kas ietilpušas barona fon Firksa muižas kompleksā, ir kultūrvēsturisks piemineklis. Tās būvētas 1840. gadā – 20 metru augstas, sešos stāvos, 270 kvadrātmetros.

Somija un Ālandu salas Zviedrijā – uz šīm valstīm,
meklējot klientiem vajadzīgo tehnisko aprīkojumu,
Andris dodas visbiežāk. Lielākoties „A. K. Tehnikas”
klienti ir vidējās un mazās saimniecības, kas vēlas atjaunot vai papildināt tehnisko aprīkojumu. Īpaša reklāma
Andra darbam nav vajadzīga – iegūti pastāvīgie klienti,
kas novērtē labo sadarbību.
Daiga Baraua un Ainārs Leijers saimnieko „Lejaskalējos”. Tie izvirzīti „Sakoptākās privātmājas” godam.
Šī ir Daigas dzimtas māja – viņas ģimene šeit dzīvo jau
piektajā paaudzē. Gadu gaitā daudz darba padarīts, un
īpašums ieguvis jaunus vaibstus, saglabājot arī senatnes
elpu. Apkārtni ģimene iekopj, smeļoties iedvesmu žurnālos un citu pieredzē. „Ikdienā strādāju pilsētā, tad esmu
apritē, savukārt vakarā atgriežos šajā miera ostā. Man ļoti
patīk dzīvot laukos, pat nevaru iedomāties, ka būtu citādi. Darbi „Lejaskalējos” ir pavisam citādi – tos veicot,
aizmirstas ikdienas raizes,” teic Daiga. Viņa atzīst, ka jūtas „Lejaskalējiem” piederīga, un šo saiti mana arī citi –
ne velti tieši „Lejaskalējos” visi pulcējas dažādos godos.

Iekopjot apkārtni, ņemtas vērā tās īpatnības. Mitrākā
vietā izrakti dīķi, bet akmensdārzs tapis uz vecās kolhoza
laiku akmens kaudzes – nātrēm aizaugušas, dzeloņstieplēm piemētātas.
„Latvieši ir viensētnieki. Mums nepieciešama sava
vieta un iespēja nozust no citu acīm,” Daiga atzīstas klusi
un mierīgi.

2016. gada 15. augusts				

Pirmie labiekārtošanas projekti realizēti jau 2011.
gadā, bet Valdgales pagasta pārvaldes vadītāja Jana Robalde atzīst – ja tālāka izmantošana nav funkcionāla un
pārdomāta, tad iesāktajam nav jēgas. „Esam raduši optimālo variantu parka funkcionēšanai. Protams, ir vēl
daudz darbu, ko varētu īstenot, piemēram, tepat tuvumā

				

Kad Džuzepe tās nopircis, viņš apjautis – objektā ieperinājusies lēna nāve. Kā akmens čupa, kur grūti ko saglābt un restaurēt. „Visas koka konstrukcijas radītas no
jauna. Dzirnavas mēģināju atjaunot, lai to vizuālais izskats būtu dabisks, bet tajā pašā laikā arī funkcionāls,”
pastāsta Džuzepe, uzsverot, ka nebūt nav centies noslēpt
visus nesmukumus. Tieši otrādi, slēpņi radīti modernajiem elementiem.
Inita Fedko; Foto: Ildze Ose
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Ar ideju pilnu galvu un uzņēmīgām rokām – laukos ir perspektīvas!
Laukos un mazpilsētās nākotne ir –
to spilgti apliecināja Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra Valsts
lauku tīkla aktivitātē organizētās apmācības. To laikā uzņēmīgi jauni cilvēki
iepazinās ar biznesa plāna saturu, guva
motivāciju un pirmās iemaņas idejas
realizēšanā, kā arī tirgus pētījumu un
mārketinga analīzē. Intensīvā darbā
aizvadītas piecas dienas, un ikviens dalībnieks no tām guvis neatsveramo –
drosmi uzdrīkstēties.
Olga Blumbaha, komerczinību pasniedzēja: „Priecājos, ka LLKIC aktivitātēs iesaistās arī bijušie profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts
tehnikums” Laidzes teritoriālās struktūrvienības audzēkņi. Šie jaunieši mācību
procesā pierādīja, ka ir uzņēmīgi un gudri
jauni cilvēki, kas apveltīti ar mērķtiecību.
Tieši šādos cilvēkos meklējama ne tikai
Talsu novada, bet Latvijas nākotne.”
Elīza Tipuka
Modulārie un parastie origami – tā ir Elīzas pasaule, ko meitene sekmīgi attīsta, veidojot dažādus dekorus, dizaina elementus,
apsveikumu un galda kartes, kā arī rotaļlietas. „Ir dažādi interesanti dekori, ko var izveidot, bet tam nepieciešams salīdzinoši ilgs
laiks. Tos gatavoju no papīra un salvetēm,
kas ir trausls materiāls. Jādomā par dažādu
tehnoloģisko paņēmienu izmantošanu, lai
šos veidojumus padarītu ērtākus un izturīgākus,” pastāsta Elīza. Viņa ir apveltīta ar
lielu precizitāti un pacietību – to apliecina
ikviens origami darinājums.

Edijs Dobīlis
Zivju kūpināšana, degustāciju un telšu
vietu piedāvāšana – šajā tūrisma nišā Edijs
redz perspektīvu. Roka šajā jomā jau ir pieredzējusi, un Edija produkciju var nobaudīt Kolkā. Tuvākajā laikā paredzēts labiekārtot zivju tīrīšanas un zivju kūpināšanas
vietas.
„Mums raksturīga augsta kvalitāte un
plašs piedāvājums – zivis kūpinām, izmantojot dabiskus materiālus, jo nevēlamies, lai tās zaudē kvalitāti. Zivis pārdodam uzreiz pēc kūpināšanas, piedalāmies
dažādos izbraukumu gadatirgos un piedāvājam arī piegādes iespējas,” stāsta
Edijs. Kā viņš noskaidrojis, piedāvājumu
visbiežāk izmanto klienti no 25 līdz 60
gadu vecumam, bet lielākais darbības jomas trūkums – sezonalitāte.

Linda Konovaļenko
Viengadīgo puķu audzēšana, kapu kopiņu apkopšana un kapu kopšanas serviss
– tāda uzņēmējdarbības iecere ir Lindai.
Viņa ir apņēmības pilna sākt ar pašu audzētu viengadīgo puķu piedāvājumu –

samtenes, begonijas, leduspuķes, atraitnītes, efejas, bukši un citas, kā arī piedāvāt
cilvēkiem apkopt kapu kopiņas, kas paši
to dažādu iemeslu dēļ nevar izdarīt. „Plānoju attīstīt divas pakalpojumu sadaļas.
Puķes pielāgošu konkrētam pasūtītājam.
Tās audzēšu no sēklām un stādiem, bet
laistīšanai vismaz 50% apjomu izmantošu, savācot lietusūdeni. Tāpat piedāvāšu
sakārtot kapu kopiņas un izveidot apstādījumus,” detalizēti pastāsta Linda.
Jau nākamajā gadā sieviete uzsāks
praktisko darbu, lai tuvotos savu sapņu
realizācijai.

Inga Jefrēmova un Edijs Krūmiņš
Inga un Edijs nāk klajā ar inovatīvu
piedāvājumu – līklīniju koka grīdas seguma ražošanu. Abi izpētījuši, ka šajā nišā ir
maz konkurentu, un šobrīd jau uzsāktas
sarunas par piemērotu ražošanas telpu izveidi. „Esam aptaujājuši nozares profesionāļus, lai saprastu, no kāda materiāla ražot attiecīgo grīdas segumu. Par
piemērotāko vairākums atzīst masīvkoku,
bet kvalitātes ziņā daudz neatpaliek arī līmēta koksne. Ražošana iespējama arī no
termiski modificētas koksnes, bet tas ir
liels jaunums, kas vēl nav ieguvis atpazīstamību,” atklāj Inga un Edijs. Pašreizējie
produktu veidi ir vairāki: moduļu sistēma
no priedes masīvkoka, ozola masīvkoka,
kā arī ražošanas blakusprodukti – skaidas
un koksnes atlikumi. Līklīniju koka grīdu
segumu dizains ir ļoti daudzveidīgs, bet
nākotnes perspektīvā no šī materiāla paredzēts izgatavot arī mēbeles.

Madara Kārlsberga
Smukumpodu ideju no betona Madara
auklē vien pāris mēnešu, tomēr tas nav
kavējis ķerties pie to izveides. Dārza dekori, puķu podi un svečturi no šī salīdzinoši lētā, bet dizaina ziņā daudzveidīgā
materiāla, ir vienreizēji – otru tādu nevienā dārzā neizdosies atrast. „Katrs no radītajiem dizaina elementiem ir atšķirīgs,
radīts tieši attiecīgā dārza izskatam. Arī
pieejamie izmēri ir ļoti dažādi un tos var
pielāgot klienta vēlmēm. Dārza dizaina
lietām jābūt askētiskām, jo ar to palīdzību
jāizceļ apkārtējā vide un apstādījumi. Izstrādājumi ir gana smagi, tādēļ nav jābaidās par to apgāšanos vējainā laikā. Tie var
būt arī romantiski aksesuāri vakara svinībām,” teic Madara. Viņa piedāvā izgatavot
arī dekoratīvas betona plāksnes ar, piemēram, mājas nosaukumu, ko izmantot kā
dāvanu vai suvenīru.
„Šiem produktiem ir vairākas priekšrocības – tie ir finansiāli izdevīgi, individuāli roku darbi, kā arī nodrošinu elastīgu
piedāvājumu politiku. Turpinu darbu tir-

gus, materiālu un tehnisko risinājumu izpētē. Ideju process nav rimies – radošā
pašizpausme ir tikai pašā sākumā,” pasmaida M. Kārlsberga.
Kristaps Karlsons
Kristaps uzņēmējdarbības iespēju saskata niedru pļaušanā un uzglabāšanā, ar
laiku – arī niedru jumtu uzstādīšanā. Viņš
pats dzīvo netālu no Engures ezera un ir
novērojis, ka tam ir tendence aizaugt.
„Niedres ir ātraudzīgas, ezers, to nekopjot, kļūst par purvu. Niedru pļaušana ir
smags darbs, tas notiek ziemā, kad ezers ir
aizsalis. Šogad janvārī pirmo reizi nopļāvām aptuveni 100 kvadrātmetru niedru –
sasējām 400 kūlīšus piecās dienās,” bilst
Kristaps.
Iegūstot nepieciešamo niedru daudzumu, Kristaps ir apņēmības pilns piedāvāt
citu pakalpojumu – niedru jumtu likšanu.
„Niedru jumti ir ekoloģiski, tiem ir laba
siltuma un skaņas izolācija, kā arī glīts vizuālais izskats. Blīvi noklāts niedru jumts
var kalpot pat gadsimtu. Ja kādreiz tas bija
nabadzības rādītājs, tagad kļuvis par augstākās klases preci,” priekšrocības atklāj
K. Karlsons.
Lielākais šķērslis uzņēmējdarbības uzsākšanai ir sākotnēji nepieciešamie finansiālie ieguldījumi.

Aigars Zvirbulis
Aigars savā īpašumā vēlas izveidot
mini zvejnieku ciemu, detalizēti parādot
zvejas procesu un tā attīstību vēstures
griežos un nodrošinot arī atpūtas vietu.
Viņš plāno arī izveidot zvejniecības procesā esošo priekšmetu muzeju.
Aigars ir iecerējis klientiem nodrošināt
zvejas procesu jūrā vai arī pastāstīt un nodemonstrēt to krastā.
„Kolkā ierodas daudz makšķernieku,
tādēļ nepieciešamas naktsmītnes. Plānoju
nodrošināt zvejai nepieciešamo aprīkojumu un piegādi līdz konkrētai makšķerēšanas vietai. Būs iespējami laivu izbraucieni,
zivju ēdienu degustēšana un tematiski
brīvdabas kino vakari,” bilst Kristaps. Viņa
profesija ir jūrnieks – sākuma kapitāla ieguvei Kristaps dosies jūrā. Jau šogad tiks
nodibināta zvejnieku saimniecība, bet nākamajā gadā tiks uzsākts darbs tūrisma
jomā un sākta zvejnieka ciema izbūve.

Līva Ivanova
Līva ir savas uzņēmējdarbības sākuma
punktā – šobrīd iegādāts īpašums, kur attīstīt ideju par mājas kokā un viesu mājas
izbūvi. Tomēr jau tagad Līva zina, ko vēlas
sasniegt. „Sāksim ar mājiņas kokā izbūvi,
kur piedāvāsim rīkot dažādus atpūtas pasākumus. Vēlos attīstīt lauku tūrismu, ieviest pasaku autobusiņu, kas kursētu novada teritorijā, piedāvājot bērniem pasaku
klausīšanos,” pastāsta Līva. Tā kā jau no
bērnības daudzi bērni tiek pieradināti pie
dažādām tehnoloģiju iespējām, Līva vēlas
līdzcilvēkiem atgādināt par citām izklaides iespējām. „Brīvais laiks ir jāpavada
kopā ar ģimeni, izbaudot dabas piedāvātās iespējas,” viņa uzskata.

Līga Jēce
Latviešu tautas tērps – ne viens vien
tādu vēlētos iegūt savā īpašumā, bet nereti
to izmaksas ir pārāk augstas, bet valkāšana – pārāk neērta. Tieši tādēļ Līga piedāvā
stilizētu tautas tērpu šūšanu. „Arī ar apģērbu iespējams vairot mūsu patriotismu
un nostiprināt nacionālo identitāti. Esmu
radījusi vairāku modeļu svārkus mātēm
un meitām, plānoju šādu komplektu piedāvāt arī tēviem un dēliem,” teica Līga.
Tautiskā stila ietērpi piemēroti nēsāšanai gan ikdienā, gan svētkos. Produktu
ražošanu un realizāciju Līga veic pati, par
pamata materiālu izvēloties linam līdzīgu
audumu – tas ir praktisks un neburzās.
Darbam attīstoties, Līga apģērbu motīvos
iecerējusi izmantot arī Talsu novadam
raksturīgās zīmes un krāsas.

Krista Celma
Krista dzīvo Kandavas novadā un nodarbojas ar zīdkoku audzēšanu un to ogu pārdošanu. Krista vienīgā Latvijā audzē zīdkokus, no kuriem tālāk iegūst to ogas. Šobrīd
viņas saimniecībā atrodas 42 zīdkoki.
„Citi šīs ogas ieved no dažādām valstīm, visbiežāk no Turcijas un Ķīnas. Plānoju piedāvāt žāvētas un saldētas zīdkoku
ogas, kā arī zīdkoku lapu tēju, kas uzlabo
cilvēka organisma darbību – samazina
holesterīna un cukura līmeni asinīs. Patlaban strādāju pie iepakojuma dizaina izveides,” atklāj Krista.
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DZĪVESZIŅAS
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2016. gada 26. jūlija līdz 9. augustam

•••

Reģistrēti jaundzimušie

Ieva Ketrīna Antiņa
Keita Bumbiere
Krists Kārlis Červoņikovs
Emīlija Freimane
Eva Hibnere
Martins Jaunups

•••

Andrejs Jānis Lapiņš
Jānis Lūsis
Amanda Mia Mierkalne
Beatrise Ozoliņa
Kristena Kristiāna
Petrova

Gustavs Sils
Renards Soboļevs
Enija Tīfentāle
Dominiks Vītols
Olafs Volmanis

Laulību noslēguši

Igors Abramovs un Lelde Zignere
Dainis Geriksons un Jolanta Muceniece
Kristaps Grūbe un Kristīne Liedskalniņa
Artjoms Ivkins un Agnese Vicinska
Artis Kauliņš un Renāte Ansone
Andris Krūmiņš un Sandra Jāne
Arvīds Lesničonoks un Laila Ruže
Andris Līdums un Lana Gasijeva
Reinis Podiņš un Sāra Nordena

•••

•••

Tobijs Rodžers Nortons un
Sabīne Veidule
Rihards Ozols un Ilze Zandberga
Kaspars Plivna un Ilze Zihmane
Vigo Rudzītis un Kristīne Kirova
Aigars Skadiņš un Sintija Bērziņa
Aigars Sokolovs un Santa Neilande
Elvijs Zeltiņš un Laila Jirgensone
Mārtiņš Zvirbulis un
Sintija Maija Podiņa

Reģistrēti mirušie

(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)
Sabile
Alīda Šprunka (1923)
Valdgales pagasts
Imants Guļevskis (1932)
Ārlavas pagasts
Biruta Laukvīra (1930)
Talsi
Alberts Altenbergs (1923)
Vandzenes pagasts
Juris Zvagulis (1940)
Ģibuļu pagasts
Lidija Vīnerte (1939)
Ļubova Rabinoviča
Ilga Milda Emilija Zemīte
Dundagas novads
(1935)
(1926)
Vēra Mūrniece (1925)
Valdemārpils
Veronika Done (1922)
Rojas novads
Lilija Mūrniece (1953)
Laucienes pagasts
Vladislavs Lazdāns
Abavas pagasts
Austra Upnere (1931)
(1951)
Oskars Meiers (1964)
Biruta Zālīte (1933)

Seminārs par jaunākās paaudzes
gāzbetona ražojumu
25. augustā PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālās struktūrvienības „Zaļajā klasē” pie Dižvītola iespēja uzzināt par jaunu, izturīgu un
elpojošu būvmateriālu.
„AEROC” ir jaunākās paaudzes gāzbetona ražotājs, kas, izmantojot dabīgas izejvielas, rada vieglu, izturīgu un elpojošu
būvmateriālu. „AEROC” gāzbetons ir
viegls kā gaiss un ciets kā akmens, ekoloģiski tīrs, draudzīgs videi un veselībai.
Kopā ar SIA „AEROC” pārstāvjiem vēlamies būvniecības speciālistiem, amatu
mācības skolotājiem, zemniekiem un

saimniekiem, mūsu esošajiem un topošajiem audzēkņiem, visiem interesentiem
stāstīt un praktiski demonstrēt gāzbetona
plašās pielietošanas iespējas.
▶▶ 10.30–10.55 pulcēšanās „Zaļajā klasē”
▶▶ 11.00–11.30 stāsts par „AEROC”
▶▶ 11.30 Praktiskās nodarbības – puķu
podu gatavošana; dārza mēbeļu konstruēšana; kamīna gatavošana un izmēģinājuma cepšana.
Semināra noslēgums ap plkst. 14.30.
Pieteikšanās un informācija pa tālr.
26124788, e-pasts: dina.spunde@rvt.lv.
Dalībnieku skaits ierobežots.

Kurzemes NVO atbalsta centrs
aicina uz tikšanos
Kurzemes NVO atbalsta centrs 18.
augustā 15.00 Talsos, K. Valdemāra ielā
17a, aicina uz tikšanos Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada nevalstiskās organizācijas un aktīvos iedzīvotājus, lai pārrunātu Kurzemes NVO
atbalsta centra tuvākās plānotās aktivitātes, uzklausītu klātesošo vēlmes un
priekšlikumus, kā arī pastāstītu par šo-

brīd esošajiem un vēl plānotajiem NVO
finanšu avotiem.
Vēlams iepriekš pieteikties: http://
ej.uz/ZiemelkurzemeNVO vai sazinoties
ar Egitu Sudakovu, tel. 29279461, e-pasts:
egita@kurzemesnvo.lv.

Paldies!
18. Sabiles Vīna svētku organizētāji saka milzīgu paldies visiem
atbalstītājiem, sponsoriem, kas ar dažāda veida atbalstu palīdzēja
svētku tapšanā! Pateicība apmeklētājiem, kā arī dalībniekiem, kas ar savu
līdzdalību bagātināja Sabiles 18. Vīna svētkus. Tiekamies nākamajos –
jau deviņpadsmitajos Sabiles Vīna svētkos – pilsētā ar odziņu!
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde

PIKC ,,Rīgas Valsts tehnikums”
LAIDZES teritoriālā struktūrvienība
2016./2017. mācību gadā uzņem audzēkņus šādās specialitātēs (ar pamatizglītību):
▶▶Komercpakalpojumu darbinieks;
▶▶Klientu apkalpošanas speciālists;
▶▶Ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
▶▶Apdares darbu tehniķis.
Mācību ilgums 4 gadi.

Jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)
2016./2017. mācību gadā piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1,5
gada laikā bez maksas
Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, saņemot stipendiju līdz
115 EUR mēnesī.
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA
Telemehānika un loģistika
Poligrāfija un izdevējdarbība
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

KVALIFIKĀCIJA
Loģistikas darbinieks (jaunums)
Iespieddarbu digitālā noformējuma
speciālists (jaunums)
Klientu apkalpošanas speciālists

Mācību ilgums – 1,5 gadi; mācību vieta – Laidze; iepriekšēja izglītība – 12 klases.

Paldies!

Dokumentus pieņem līdz 30. augustam 8.30–15.30 PIKC RVT Laidzes struktūrvienībā. Informācija: www.laidze.rvt.lv, tālr. 28740107, 63221886, 27808440

Vēlos pateikties Talsu novada Sociālā dienesta pakalpojuma centra patversmes darbiniekiem un dzīvokļu komisijai par atsaucību un palīdzības
sniegšanu!
K. Lase
2016. gada 15. augusts			
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Kultūras norises augustā
Kad?

Cikos?

Kas?
TALSOS
Starpnovadu apvienības „TAS.ES” skolēnu pašpārval22.–
žu jauniešu organizāciju trīs dienu mācību seminārs
24.08.
„Vasaras akadēmija”
LĪBAGU PAGASTĀ
No
20.08.
Kapu svētki
11.00
Muzikāls Dzejas dienu ieskaņas pasākums
24.08. 11.00
„Es zinu, šie vārdi…”
LAUCIENES PAGASTĀ
19.–20.08.

Laucienes pagasta dienas 2016

Kur?
Talsu novada BJC
Lībagu pagasta
kapsētās
Lībagu vecajā tautas
namā
Laucienes pagastā

LAIDZES PAGASTĀ
27.08. 18.00

Mazie opermūzikas svētki

Ziedgravā

BALGALES PAGASTĀ
30.08. 12.00
26.08. 20.00

27.08. 10.00
20.08. 13.00

Bērnu jampadracis

Balgales BLPC

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Talsu teātra kopas izrāde „Laiks precēties”,
režisors I. Grosbergs. Ieeja: 1 EUR
VALDGALES PAGASTĀ
Valdgales pagasta sporta un pagasta svētki
„Kad āboli briest”
VIRBU PAGASTĀ
Kapu svētki

Ķūļciema BLPC
Skolas sporta laukumā,
pie tautas nama
Jaunpagasta kapos

Sagatavoja: Sanita Arciševska

Valdgales sporta un
pagasta svētki
27. augustā
„Kad āboli briest”

10.00 motorizēts svētku brauciens no Pūņu zīmes (Beneru ceļš)
līdz skolas sporta laukumam
10.20 svētku atklāšana
10.30 reģistrēšanās sporta aktivitātēm
11.00–15.00 sporta aktivitātes

Valdgales pagasta „Vecjunkuros”
11.00–13.00 ciemos pie Krišjāņa – radošās darbnīcas, seno ēdienu
garšošana, ābolzaptes vārīšana un citādas darbošanās
11.30 sadziedāšanās pie Krišjāņa ar mūzikas kopu „Tals’ trimiš’"
13.00–14.00 Latvisko danču meistarklase – pie tautas nama
14.00 Rīgas dramaturgu teātra izrāde „Sveķainie cīsiņi”– tautas namā.
Ieeja: 3 EUR; bērniem 1,50 EUR
13.00–16.00 radošas aktivitātes tautas nama dārzā
15.00–18.00 bibliotēkas stunda un aktivitātes
15.00–18.00 atrakcijas bērniem atpūtas parkā
17.00 svētku koncerts – māsas Legzdiņas tautas namā
18.00–18.30 erudītāko un sportiskāko dalībnieku apbalvošana tautas namā
18.30–19.00 foto reportāža – Valdgales pagasta svētku apskats tautas namā
22.00 svētku balle kopā ar grupu „Ēna” – laukumā pie tautas nama,
lietus gadījumā tautas namā

Kinoteātrī Auseklis
17. un 18. augustā 18.00; 20.00
,,TE ATCEROS, TE NE!”
Komēdija. Vienkārša meitene vārdā
Aļona strādā bibliotēkā un sapņo par
Džuljetas lomu amatierteātrī. Vai tāds
cilvēciņš spētu iedomāties, ka jau rīt
pieredzēs kardinālas pārmaiņas? Uz ielas saskrējusies ar šiku blondīni, meitene zaudē samaņu un pamostas slimnīcā, tiesa, svešā ķermenī!
Krāšņa, gaisīga, asprātīga komēdija par
reinkarnāciju dīvainībām.
19., 20., 21. un 24., 25. augustā 18.00;
20.00
,,MĀKSLA MĀKSLAS DĒĻ”
Piedzīvojumu filma, detektīvfilma, asa
sižeta filma. Mērķtiecīga sižeta attīstība,
meistarīgi savērta intriga, izcils aktieru
sastāvs filma ,,Māksla mākslas dēļ”, Saša
ir sabiedrībā pazīstama fotogrāfe. Apveltīta ar jaunību un daili. Gluži negaidīti viņas dzīve sagrūst pīšļos.

26., 27., 28. un 31. augustā 18.00;
20.00
,,ŠEFS ĀDAMS DŽONS”
Komēdija. Sižeta centrā stāsts par populāru šefpavāru, kurš sliktu ieradumu dēļ
zaudē savu restorānu Parīzē, kura klasifikācija bija pazemināta līdz apkaunojošām divām zvaigznēm. Taču galvenais
varonis nezaudē cerību un savāc kopā
savu komandu, lai pārvērstu kādu Londonas restorānu un beidzot saņemtu 3
zvaigznes.
Bērniem līdz 12 gadiem neiesakām!
1. septembrī 14.00; 16.00
,,LUPATIŅI UN DRAUGI”
Animācijas filmu programma. Programmā iekļautas piecas studijas „ATOM
ART” ,,Lupatiņu” sērijas.

Papildinātas izstāžu norises augustā
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳Visu mēnesi Riharda Vāgnera mūzikas festivālam – 140
✳✳Ko likt burciņā
✳✳„Baltijas ceļa” gadadiena
Spāres bibliotēkā
✳✳Sigitas Šternbergas gleznu izstāde
✳✳„Riti, dziesmu kamolīti”

Baložu pastā, Kalna ielā 4 Talsos
✳✳Rinalda Vanadziņa grafiti darbu izstāde „Sprej-ots”

Sagatavoja: Sanita Arciševska

LAUCIENES PAGASTA DIENAS
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