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Iedzīvotāju iniciatīva, kas jāveicina
Plāno piešķirt papildu finansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai
Ir noslēdzies Talsu novada pašvaldības organizētais projektu
pieteikumu konkurss daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu
labiekārtošanai. Iedzīvotāju izrādītā atsaucība ir bijusi tik liela, ka
1. jūnija Talsu novada domes sēdē
deputātiem būs jālemj, vai atbalstīt visus iesniegtos projektu pieteikumus, kas atbilst nolikumam,
un piešķirt papildu vairāk nekā
17 000 eiro.
Šogad kopumā pašvaldībā tika iesniegti 16 projektu pieteikumi par
kopējo finansējuma apjomu teju
42 000 eiro apmērā. Trīs no tiem –
pagastu, bet 13 – pilsētu kategorijā,
savukārt viens no pieteikumiem
tika noraidīts, jo nebija iesniegts
viens no būtiskākajiem dokumentiem – mājas lēmums par dalību
projektā.
Uz pašvaldības līdzfinansējumu
pretendē daudzdzīvokļu mājas Laidzē, Tiņģerē, Pūņās un Talsos. Projektu pieteikumu iesniedzēji ir
namu apsaimniekotāji SIA „Talsu
namsaimnieks”, SIA „Adax 2” un
biedrība „Dundagas 5, Talsi”.
Novada iedzīvotāji, ieguldot gan
kopējo mājas līdzfinansējumu, gan
piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu līdz 4000 eiro apmēram, vēlas
sakārtot iekšpagalmu infrastruktūru. Biežākie projektu pieteikumi at-

tiecas uz sadzīves atkritumu konteineru
laukumu
iekārtošanu,
automašīnu stāvlaukumu labiekārtošanu, rotaļu laukumu paplašināšanu un apgaismojuma ierīkošanu.
Tā kā projektu konkursam novada budžetā paredzēts finansējums
24 000 eiro apmērā, tad visu projektu atbalstam pietrūkst 17 772,09
eiro.
Realizējot visus konkursa nolikumam atbilstošos projektus, pašvaldība ieguldītu aptuveni 41 000 eiro, bet
kopējā atdeve pagalmu infrastruktūrā būtu aptuveni 103 000 eiro.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
projektiem nepieciešams atšķirīgs
finansējuma apjoms. Ja „Vēsmas”
Tiņģerē pretendē uz 404,86 eiro
lielu atbalstu, tad daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Dundagas ielā 5,
Darba ielā 9, A. Pumpura ielā 8 un 7,
Rīgas ielā 9 un Celtnieku ielā 3 Talsos pieteikušās uz 4000 eiro pašvaldības līdzfinansējuma.
Talsu novada domes deputāti
Tautsaimniecības komitejā pauda
atbalstu iecerei par papildu finansējuma novirzīšanu projektu konkursam. Šādas aktivitātes veicina ne tikai apkārtējās vides sakārtošanu,
bet arī vairo iedzīvotāju izpratni par
savu lomu mājas sakārtošanā, mudina pašiem būt aktīviem un realizēt vēlmes.

Aizvadītā gada projektu konkursā A. Pumpura ielas 10 iedzīvotāji ar pašvaldības
līdzfinansējumu mājas pagalmā uzklāja jaunu asfaltbetona segumu

Arī Celtnieku ielas iedzīvotāji vēlas patīkamas pārmaiņas savā pagalmā

Lielās ielas 29 un 29b iedzīvotāji pagalmu labiekārtošanas konkursā ir piedalījušies jau
divus gadus, sakārtojot atkritumu konteineru laukumus un nobruģējot daļu no
pagalma, kā arī iesējot zāli un iestādot tūjas

Interesi par dalību projektu konkursā izrādīja vairāku dzīvojamo
māju iedzīvotāji arī pagastu teritorijās, bet lielākais šķērslis ieceres
realizēšanai ir nespēja mājas iedzīvotājiem vienoties savā starpā.
Nereti iedzīvotājus darbiem pamudina arī pozitīvs kaimiņu piemērs. Iepriekšējā gadā A. Pumpura
ielas 8 mājas iedzīvotāji noasfaltēja
stāvlaukumu, šogad šo darbu iecerējuši veikt arī kaimiņu mājas iedzīvotāji. Citu māju iemītnieki ne-

baidās pieteikties līdzfinansējumam
vairākus gadus pēc kārtas, bet citā
aktivitātē, tā kompleksi sakārtojot
teritoriju.
Talsu novada domes deputāti
1. jūnijā lems, vai atbalstīt nepieciešamo papildu finansējuma piešķiršanu un no kāda finansējuma avota
tas varētu tikt pārvirzīts.
Inita Fedko
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Sākti remontdarbi
kinoteātra „Auseklis”
lielajā zālē
Pēc iepirkuma procedūras
noslēgšanās parakstīts līgums
ar pilnsabiedrību „Statiskais
spriegums” par remontdarbiem Talsu kinoteātra „Auseklis” lielajā zālē. Pirmie darbi
uzsākti jau 29. maijā.
Jau vēstīts, ka Talsu novada
pašvaldība ieguva 107 590 eiro
finansējumu „Interreg” Latvijas
un Lietuvas programmas projektā „Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai”.
Projekta ietvaros tiks atjaunota
kinoteātra lielā zāle un iegādāts
aprīkojums. Zāles atjaunošanu
veiks ar mērķi nodrošināt plašākas un kvalitatīvākas iespējas
zāles izmantošanai, lai tajā varētu ne tikai demonstrēt filmas,
bet organizēt seminārus, apmācības un cita veida pasākumus.
Papildus tiks nodrošināta piekļuve cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta
obligāts nosacījums ir arī pieredzes apmaiņas pasākumi un ap-

mācību organizēšana projekta
īstenošanas laikā.
Atbilstoši projekta nosacījumiem zāles atjaunošana jāpabeidz līdz septembrim. Kopējās
projekta izmaksas ir 160 087
eiro. Šajā summā ietilpst projekta ieviešanas izmaksas, būvdarbi, būvuzraudzība un videokonferences aprīkojuma iegāde.
Ivonna Vicinska
Foto: Marta Rake-Lasmane
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Uzstādīs piemiņas plāksni par godu
kādreizējai Sv. Trīsvienības
pareizticīgo baznīcai
Šobrīd norit Talsu novada
pašvaldības administratīvā centra teritorijas labiekārtošanas
darbi. Pašvaldības ainavu arhitekte Zanda Bitmane informē,
ka, plānojot labiekārtošanas
darbus, tika ņemts vērā iedzīvotāju ierosinājums ar lūgumu uzstādīt piemiņas plāksni Sv. Trīsvienības pareizticīgo baznīcai.
„Šajā teritorijā 1889. gadā tika
uzcelta pareizticīgo baznīca, klēru māja un draudzes skola. 1891.
gadā Talsu draudzē bija 936 cilvēki, taču Pirmā pasaules kara
laikā draudze darbību pārtrauca
un baznīca tika izmantota, lai
uzglabātu kartupeļus un labību.
Beidzoties Pirmajam pasaules
karam, draudze atsāka darbību.
Pareizticīgo baznīca tika uzspridzināta 1972. gadā, veidojot rajona un pilsētas administratīvo
centru,” ieskatu vēsturē sniedz
Talsu novada muzeja galvenā

Talsu pareizticīgo baznīca 20. gadsimta 20.–30. gados
Anša Druviņa foto
speciāliste vēstures jautājumos
Inese Vempere.
Ņemot vērā vēsturiskos faktus par baznīcas atrašanās vietu,
šajā teritorijā ir paredzēts risinājums par piemiņas zīmes izveidi.
Nerūsējošā tērauda plāksnē būs
iestrādāts teksts – „Šeit no 1889.
līdz 1972. gadam atradās

Sv. Trīsvienības pareizticīgo baznīca”. Plāksne tiks ievietota bruģa raksta līnijā, celiņa kreisajā
pusē lasīšanas virzienā, kādreizējās baznīcas atrašanās vietā.
Plāksne būs 8 metrus gara un 20
centimetrus plata, to plānots uzstādīt jūnija beigās.
Dana Vecmane

Izsludināts kultūras un tūrisma
projektu konkurss

Plāno pieteikties Stendes
ūdenssaimniecības
projekta 2. kārtas
īstenošanai
SIA „Talsu ūdens” veic nepieciešamos darbus, lai drīzumā iesniegtu projekta pieteikumu
ūdenssaimniecības
attīstības Stendē veicināšanai.
Šobrīd noslēdzies iepirkumu
konkurss par būvprojekta izstrādi kanalizācijas tīklu, spiedvadu un kanalizācijas sūkņu
stacijas izbūvei Stendē.
Šīs aktivitātes paredzēts
veikt, piesaistot Kohēzijas fonda
finansējumu projekta „Stendes
pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta” realizēšanai. Projektam pieejamais
maksimālais finansējums noteikts 1 522 563 eiro apmērā.
Projekta iesniegums jāiesniedz
līdz 4. augustam.

			

Īstenojot plānoto, paredzēti
90 jauni pieslēgumi centrālajiem
kanalizācijas tīkliem. Līdztekus
projekta aktivitātēm SIA „Talsu
ūdens” meklēs iespēju rekonstruēt Stendes pilsētas ūdensapgādes tīklus.
Patlaban ir izstrādāts topogrāfiskais plāns, drīzumā tiks
uzsākta tehniskā projekta izstrāde un aptaujāti Stendes pilsētas iedzīvotāji, vai tie vēlēsies
pieslēgties
jaunizbūvētajiem
tīkliem.
Plānots, ka ūdenssaimniecības projekta aktivitātes skars Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu,
Pionieru, Robežu, Rožu, Saules
un Talsu ielas iedzīvotājus.
Inita Fedko

Talsu novada pašvaldība izsludina Talsu novada kultūras
un tūrisma projektu finansēšanas konkursu, aicinot līdz 15.
jūnijam iesniegt projektu pieteikumus, kuru ietvaros iecerēts īstenot aktivitātes un pasākumus laika periodā no 1.
jūlija līdz 31. decembrim.
Konkursa mērķis ir veicināt
Talsu novadam nozīmīgu kultūras, mākslas, tūrisma, kultūrtūrisma, kultūrizglītības projektu
īstenošanu, kas sekmē visu kultūras un mākslu nozaru jaunrades attīstību, kultūras mantojuma saglabāšanu; sekmē kultūras
un tūrisma produktu, pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanu un dažādošanu, profesionālās
mākslas pieejamību Talsu novada iedzīvotājiem.
Konkursa prioritātes ir:
• Materiālā un nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanas, aizsardzības un atpazīstamības veidošanas pasākumi un norises,
gatavojoties
Latvijas
simtgadei;
• Starptautiskā sadarbība kultūras jomā: amatiermākslas kolektīvu piedalīšanās starptautiskos konkursos un festivālos,
kuros tiek vērtēta kolektīvu
mākslinieciskā kvalitāte; festivālos/koncertos, kuriem tiek sagatavota jauna koncertprogramma
atbilstoši Talsu novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu
vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas noli-

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 10 (147)
Iznāk divas reizes mēnesī. Tirāža 13 550. Bezmaksas.
Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību nodaļa, 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

kumam;
• Inovatīvu un mākslinieciski
augstvērtīgu kultūras un tūrisma
pasākumu norise Talsu novadā.
Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa projektu aktivitāšu finansēšanai pieejamā summa ir 6000
EUR; savukārt maksimāli pieejamais finansējuma apjoms vienam
projektam ir 1000 EUR. Ar noteikumu, ka projekta iesniedzējam
jānodrošina vismaz 20% no pieprasītā finansējuma apjoma.
Konkursā piedalīties var pašvaldības kultūras centri, bibliotēkas, muzeji, tūrisma informācijas centri, pilsētu un pagastu
pārvaldes, mūzikas un mākslas
skolas, kultūras nozares nevalstiskās organizācijas (biedrības
un nodibinājumi), reliģiskās organizācijas, uzņēmējsabiedrības
un fiziskas personas – Latvijas
Amatniecības kameras meistari,
Tautas daiļamata meistari, Radošo apvienību biedri, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīves
vieta ir Talsu novada adminis-

tratīvā teritorijā un kuri ir reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības
veicēji.
Konkursa nolikums un iesniegšanai nepieciešamās veidlapas ir pieejamas interneta mājaslapās www.talsi.lv, www.kstc.lv,
kā arī to iespējams saņemt Talsu
novada kultūras, sporta un tūrisma centrā, K. Valdemāra ielā 17a
Talsos.
Projekti jāiesniedz Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma
centrā vai jānosūta pa pastu ar
norādi: „Kultūras un tūrisma
projektu finansēšanas konkursam” K. Valdemāra ielā 17a Talsos ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir divas dienas pirms
projektu iesniegšanas termiņa
beigām. Papildu tam projekti
elektroniskā formā jānosūta pa
e-pastu uz adresi: kstc@talsi.lv ar
norādi „Kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursam”.
Tatjana Kviese,
Talsu novada kultūras, sporta un
tūrisma centra vadītāja vietniece

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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No nelieliem ikdienas darbiem līdz būtiskiem vides uzlabojumiem
Ķūļciems, Strazde, Virbi,
Īve, Lube – Talsu bruncī ieaustie, daļa no Talsu novada kopējās identitātes. Mazam cinītim
ne vienmēr jāgāž lieli vezumi,
bet ikvienā pagastā tā iedzīvotājam ir jājūtas vajadzīgam, uzklausītam un sadzirdētam. Šeit
tā jūtas.

ĶŪĻCIEMS

Izveidojoties novadam, atsevišķa pārvaldes vadītāja jeb sava
vietējā pleca nebija vienam no
mazākajiem novada pagastiem –
Ķūļciema pagastam un tā iedzīvotājiem. Situācija mainījās
2014. gadā, kad šos amata pienākumus sāka pildīt Inga KadiķeSkadiņa.
Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centra labiekārtošana –
tāds šajā laikā bijis viens no attīstības virzieniem, kam pievērsta
lielākā vērība.
„Iegādājām nepieciešamo aprīkojumu: virtuves mēbeles, elektrotehniku, skatuves aizkarus,
krēslus un galdus, domājot par
iedzīvotāju ērtībām gan pasākumu organizēšanai, gan baudīšanai, piemēram, arī izīrējot telpas
privātiem pasākumiem. Esam
nopirkuši arī projektoru un ekrānu,” atklāja I. Kadiķe-Skadiņa.
2013. gadā, kad ekspluatācijā
tika nodota toreiz vietējiem iedzīvotājiem tik ļoti gaidītais objekts
– brīvdabas estrāde –, atklājās neizdarības. Iepriekšējais pārvaldes
vadītājs nebija informējis, ka estrādē netiks nodrošināta nepieciešamā elektropadeve un aktieru
ģērbtuve būs bez grīdas seguma.
Toreiz papildu finansējums pat
netika prasīts. Pie šo seku novēršanas nācās strādāt jaunajai pārvaldes vadītājai; tika pieslēgta nepieciešamā elektrības padeve un
ielieta grīda aktieru telpā, uzlabojot pasākumu norises gaitu un
kvalitāti. Pie apgaismojuma ticis
arī stāvlaukums.
„Esam uzcēluši jaunu malkas
novietni, kur ir paredzēta arī inventāra glabāšanas telpa. Nojaucot veco šķūni, panākts vizuāli
pievilcīgs teritorijas kopskats.
Regulāri katru gadu kopjam
un
atjaunojam piebraucamā
ceļa grants segumu. Nākotnes
plānos esam iekļāvuši šīs teritorijas stāvlaukuma sakārtošanu
un dekoratīvo stādījumu ierīkošanu,” pastāstīja Ķūļciema pagasta pārvaldes vadītāja. Ar to gan
padarītā saraksts nebeidzas, jo
izremontēta arī bibliotēka un sakārtota tās apkārtne, ieguldīts finansējums feldšera punkta atjaunošanā, nomainot logus un
durvis, izremontējot iekštelpas,
nomainot sanitāro mezglu un iegādājot ratiņkrēslu pacēlāju.
Piesaistot Eiropas Savienības
struktūrfondu finansējumu un
ieguldot budžeta līdzekļus, izdevies sakārtot trīs no četrām pašvaldības kapsētām. „Vēl nepieciešama Ķūļciema pareizticīgo
kapsētas žoga un vārtu sakārtošana, kā arī kapličas remonts.
Daudz darām pašvaldības ceļu
sakārtošanā gan par budžeta līdzekļiem, gan piesaistot Eiropas

Daļa no paveiktā Kūļciemā
• Ķūļciema BLPC pieslēgšana pie centralizētā ūdensvada,
telpu labiekārtošana.
• Pagasta kapsētu sakārtošana, žogu un vārtu uzstādīšana.
• Tehniskā nodrošinājuma
atjaunošana.
• Ķūļciema ārsta palīga kabineta uzlabošana.

• Autoceļu „Bētas – Dzedru
kapi”, „Lielceļš – Paegļi”, „Pelčkalni – Sūkņu stacija”, „Laugaļi –
Lūrmaņi” atjaunošana.
• Ķūļciema BLPC malkas novietnes izbūve.
• Ķūļciema bibliotēkas remonts.

Savienības struktūrfondus, piemēram, ceļa „Dzedru tilts–Jaunpļavas” sakārtošanai. Nevaru nepieminēt arī kādu īpašu nākamā
gada pasākumu, pie kura ir
daudz domāts un strādāts – Latvijas simtgades koku stādīšana.
Tajā īpaši tiks lūgta iedzīvotāju
palīdzība un atbalsts. Pašreiz
procesā ir arī kāds pagastam ļoti
svarīgs un nozīmīgs darbs – pagasta ģerboņa izstrāde. Darbu
pārvaldē netrūkst, un izskatās,
ka nepietrūks arī tuvākajā piecgadē, spēj tik domāt, darīt un organizēt!” optimistiski noskaņota
ir I. Kadiķe-Skadiņa. Viņa ir
droša: pilsētu un pagastu pārvalžu priekšrocība ir tā, ka ikvienam pārvaldes vadītājam ir iespēja
pakāpeniski
realizēt
iedzīvotāju vēlmes un vajadzības. „Viss, ko darām, ir vērsts uz
pagasta attīstību un iedzīvotāju
labklājību,” bilst Ķūļciema pagasta pārvaldes vadītāja.

tošanā, jo šeit atrodas ne tikai
visas pagasta iestādes un arī
valsts AS „Latvijas pasts” filiāle,
bet tā ir arī būtiska daļa no Strazdes piedāvātā tūrisma baudījuma. Pārvalde cer piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu
finansējumu, lai iztīrītu Strazdes
dīķi un labiekārtotu Strazdes
muižas parku. Tā teritorija ir
gana plaša, tādēļ nepieciešamais
finansējuma apjoms nav mazs.
„Strazdes pagasta priekšrocība
ir tā atrašanās vieta – tuvu ceļam
„Ventspils – Rīga”. Savukārt mūsu
vājums un arī spēks ir iedzīvotāju
skaitā – esam maz, bet ļoti izturīgi!” pasmaida E. Alsbergs.

STRAZDE

Talsu novada vārti – tā savu
pagastu dēvē strazdenieki jeb
Strazdes pagasta iedzīvotāji. Atpazīstamību Strazde iemantojusi
vairāku iemeslu dēļ: šeit mīt rūķi,
darbojas apskaužami entuziastiskas un apdāvinātas rokdarbnieces
un ir pieejams apbrīnojami
skaists Strazdes muižas parks.
Strazdes pārvaldes vadītājs ir
Egils Alsbergs. Viņš raiti nosauc
lielākos šī perioda pagasta mērķus: ūdenssaimniecības sakārtošana Kāķīšos, sanitārā mezgla
sakārtošana Strazdes muižas 2.
stāvā, Strazdes dīķa tīrīšana un
pagasta teritorijas sakopšana un
labiekārtošana. Galvenie akcenti
– pagasta infrastruktūras sakārtošana. Papildu jau nosauktajiem
pagasta iedzīvotāji var priecāties
par nodegušās mājas „Strazdes”
demontāžu un attiecīgās teritorijas labiekārtošanu, vides objekta
„Zaļā saule” atjaunošanu un ap
to esošo stādījumu sakārtošanu.
„Vienmēr aktuāls jautājums ir
ceļu infrastruktūras uzturēšana
un uzlabošana. Šajā laikā izdevies atjaunot ceļu posmu 3,112
kilometru garumā. Regulāri ieguldām Strazdes muižas sakār-

• Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Kāķīšos.
• Ceļa posma „Strazde – Dzirnavas – Tīrumi” atjaunošana.
• Nodegušās mājas „Strazdes” nojaukšana un teritorijas
labiekārtošana.
• Meliorācijas sistēmas pakāpeniska atjaunošana.

ĪVE UN LUBE

Īves pagasta centrs nenoliedzami ir Tiņģeres pils. Tā nav tikai kultūrvēsturisks piemineklis,
bet gan īsts skudru pūznis, jo pagasta dzīves lielākās aktivitātes
norit tieši te. Īves pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus pilda
Andris Grīnbergs; viņš uzskata,
ka nelielās teritorijas priekšrocība ir labi nodrošinātā pieejamība
iedzīvotājiem dažādu jautājumu
risināšanā. Par to liecina gan ieguldītais finansējums vairāk
nekā 15 000 eiro apmērā Sociālā
dienesta attālinātā klientu pie-

Daļa no paveiktā Virbos
• Apgaismojuma izbūve Lēdās.
• Ūdenssaimniecības sakārtošana, izbūvējot nepieciešamās atdzelžošanas iekārtas un
notekūdeņu akas.
• Ceļu „Brodas – Kalviņi”,
„Lēdas – Skrunda” un „Lēdas
– Baloži” atjaunošana.
rāk nekā 15 000 eiro izbūvēts apgaismojums Lēdās, uzlabota
ūdenssaimniecība, izbūvējot atdzelžošanas iekārtas, atjaunoti
vairāki ceļi.
Būtiskākais, ko izdevies paveikt, – atjaunot Virbu pamatskolas sporta zāli, ieguldot ap 50 000
eiro. Šiem mērķiem novirzīti pagastam piešķirtie prioritāšu līdzekļi, kā arī lūgts papildu finansējums domē. Tomēr ar zāles
sakārtošanu izglītības iestāžu vajadzību saraksts nebūt nebeidzas
– nepieciešams atjaunot skolas

Daļa no paveiktā Strazdē
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VIRBI

Pavisam nesen Virbu pamatskolas sporta zāle ieguvusi atjaunotu skatu – skola un arī pirmsskolas izglītības iestāde, uzsver
pagasta pārvaldes vadītājs Egils
Alsbergs, ir bijusi šīs teritorijas
prioritāte kopš viņa stāšanās
amatā. Nozīmīga bijusi arī pakāpeniska Lēdu labiekārtošana.
Pagasta infrastruktūras sakārtošana – tas E. Alsberga darbā
vienmēr bijis vadmotīvs. Par vai-

sanitāros mezglus.
Pagasta stiprā puse, pārvaldes
vadītājs teic, ir ar asfaltbetona
segumu klātās pagasta centra ielas. To uzturēšana ir salīdzinoši
vieglāka. Tomēr pagasta dzīvē
manāms kāds būtisks trūkums –
lai arī vietējie iedzīvotāji nevar
sūdzēties, piemēram, par kultūras dzīvi, kas šeit tiek aktīvi veicināta, tomēr iedzīvotāju skaits
aizvien sarūk. Nelabvēlīgas sekas radīja divu ražotņu aizvēršana – SIA „Jaunalko” un SIA
„Jaunpagasts Plus”. Pozitīvu pienesumu pagasta dzīves attīstībai
veicina Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Latraps” graudu pieņemšanas punkts, kas ir viens no
jaunākajiem uzņēmumiem pagastā. Savu atbalstu pagasta dzīvē neliedz arī citi šeit mājvietu
radušie uzņēmīgie saimnieki,
aktīvie ļaudis un vietējie uzņēmumi, kas joprojām ar savu spēku uztur Virbu pagasta pulsu.

• Bērnu laukuma iekārtošana
Strazdes bērnunamā.
• Sanitārā mezgla izbūve,
durvju nomaiņa, elektroinstalāciju un lielās zāles grīdas seguma atjaunošana Strazdes
muižā.
• Vides objekta „Zaļā saule”
atjaunošana.
• Ģeneratora iegāde.

		

• Virbu kultūras nama tehniskā stāvokļa uzlabošana.
• Virbu pamatskolas sporta
zāles atjaunošana.
• Tehniskā aprīkojuma papildināšana.
• Krūmu zāģēšana un nomaļu noņemšana.

ņemšanas punkta remontam,
gan vides pieejamības nodrošināšana Tiņģeres pilij.
Viens no Īves pagasta pamatmērķiem, teic pārvaldes vadītājs,
bija ūdenssaimniecības sakārtošana Tiņģerē. Nepieciešamie
darbi paveikti, piesaistot Eiropas
Savienības struktūrfondu finansējumu. Neiztrūkstoša ir plānveidīga Tiņģeres pils apkārtnes,
tās parka sakārtošana, kā arī
brīvdabas estrādes izbūve. „Iecerēto plānojam paveikt līdz septembrim. Tiņģeres brīvdabas estrādes projekta īstenošanas laikā
paredzēts uzstādīt solus 200 skatītājiem, labiekārtot teritoriju,
bruģējot celiņus, atjaunojot brīvdabas estrādes grīdas un skatuves laukumu, atjaunot elektroinstalāciju,” ziņo A. Grīnbergs.
Viņš atklāj, ka agrāk pils tuvumā
jau atradusies estrāde, tagad tiks
atdzīvināta iepriekšējā prakse.
Ikdienas darbā neiztikt arī
bez pagasta ceļu uzturēšanas un
sakārtošanas, kā arī citiem infrastruktūras uzlabošanas darbiem.
„Kopš 2015. gada akcentējām
tieši pirmsskolas izglītības iestādes „Saulstariņš” Tiņģeres filiāles labiekārtošanu un atpūtas
zonas izveidi. Šī filiāle vietējiem
iedzīvotājiem ir ļoti nozīmīga,
tādēļ priecājamies, ka ir izdevies
to saglabāt,” sacīja Īves pārvaldes
vadītājs.
Savukārt Lubes pagasts, ko arī
pārvalda A. Grīnbergs, no 2015.
līdz 2017. gadam koncentrējies
tieši uz plānveidīgu pagasta ceļu
sakārtošanu, kapu teritoriju labiekārtošanu, tautas nama un tā
apkārtnes pilnveidošanu, brīvā
laika pavadīšanas centra materiālās bāzes papildināšanu.
Pārvaldes vadītājs atklāj, pa pagastā paredzēts ierīkot nelielu
brīvdabas skatuvi vasaras sezonas
pasākumu rīkošanai un papildināt
sporta laukumu ar aprīkojumu.
Veiksmīgi darbojas Lubes tautas
nama koncepcija, kur darbojas arī
Valdemārpils un Īves ļaudis.
Inita Fedko

Daļa no paveiktā Īvē
• Tiņģeres pils zāles ventilācijas sistēmas izveide.
• Pagasta teritorijas apgaismojuma papildināšana.
• Sociālā dienesta attālinātā
klientu pieņemšanas punkta
remonts.
• Uzbrauktuve cilvēkiem ar
kustības traucējumiem pie pils
un pils apkārtnes labiekārtošana.
• Bīstamo koku nozāģēšana.
• Teritorijas pie pirmsskolas

izglītības iestādes bruģēšana,
bērnu rotaļu laukuma papildināšana.
• Zibens novadīšanas sistēmas pārbūve, tekņu tīrīšana un
noteku remonts Tiņģeres pilī.
• Tualešu telpu remonts pie
kapelas Tiņģeres pilī.
• Priekštelpas remonts pie
kapelas Tiņģeres pilī.
• Kanalizācijas cauruļu un
septiķu montāža pie pils.

Daļa no paveiktā Lubē
• Dižgalu kapu teritorijas
labiekārtošana.
• Lubes tautas nama skatuves
grīdas atjaunošana, skatuves
aizkaru un drapēriju nomaiņa.
• Bojātā ūdensvada nomaiņa
Lubes kultūras namā.
• Katlumājas kosmētiskais
remonts.

				

• Skatuves, apmeklētāju soliņu izveide, apgaismojuma ierīkošana.
• Lubes BLPC žalūzijas.
• Lubes kapsētu kapu vārtu
nomaiņa.
• Pagrabstāva telpu kosmētiskais remonts pārvaldes ēkā.
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3. jūnija pašvaldību vēlēšanām reģistrētie deputātu kandidātu saraksti
Talsu novadā
Latvijas Zemnieku savienība
1. Dainis Karols
2. Miervaldis Krotovs
3. Andris Staškovs
4. Inese Roze
5. Zigmunds Kārklevalks
6. Aivars Pekmans
7. Almants Kalniņš
8. Inta Bergmane
9. Aigars Grinbergs
10. Magnuss Vucāns
11. Reinis Siliņš
12. Agris Purkalns
13. Guna Bērziņa
14. Gatis Apsītis-Ozoliņš
15. Jolanta Jurkeviča
16. Reinis Kalniņš
17. Mārcis Ezergals
18. Toms Birznieks
19. Arvis Kalniņš
20. Ilvars Pļaviņš
Latvijas Reģionu apvienība
1. Daiga Feldmane
2. Andris Dzenis
3. Dzintars Legzdiņš
4. Daiga Baraua
5. Kaspars Boters
6. Inga Riekstiņa
7. Elga Freimane
8. Guntars Eizenbergs
9. Maija Dubro
10. Vita Krauze
11. Jolanta Ozola

12. Eva Vitone
13. Linda Sūniņa
14. Nauris Varņeckis
15. Ieva Jakimova
16. Inese Oskerko
17. Elvijs Brauns
„Talsu novada attīstībai”
1. Aivars Lācarus
2. Oļegs Solovjovs
3. Andis Astrātovs
4. Kaspars Maķevics
5. Juzefa Kļava
6. Normunds Krūze
7. Ģirts Kalnbirze
8. Gerda Zeberiņa
9. Monika Vēmane
10. Lelde Hodjačika
11. Solveiga Dāvidsone
12. Jana Robalde
13. Andis Vicinskis
14. Andis Jasis
15. Uģis Eikins
16. Biruta Jākobsone
17. Zintis Vicinskis
18. Edgars Stalidzāns
19. Valērijs Loboda
20. Oskars Āboliņš
Latvijas Zaļā partija
1. Alfons Spēks
2. Modris Jaunvalks
3. Raimonda Belicka
4. Olga Blumbaha

5. Gints Lūsis
6. Inga Miķelsone
7. Andis Āboliņš
8. Aina Šteinberga
9. Jānis Silgals
10. Tabita Kalniņa
11. Kārlis Vanags
12. Iveta Kālberga
13. Uģis Ziediņš
14. Ina Krūze
15. Artūrs Ronis
16. Inga Zviedriņa
17. Jānis Baumanis
18. Rudīte Reinfelde
19. Ina Upnere
20. Egils Spade
Partija „Vienotība”
1. Normunds Tropiņš
2. Edmunds Demiters
3. Gatis Vjaters
4. Vilnis Pūcītis
5. Oskars Kļava
6. Māris Rozenbergs
7. Andris Verners
8. Lolita Neilande-Frīdenberga
9. Ainārs Lūks
10. Ivars Maķevics
11. Gunārs Indriksons
12. Jānis Grahoļskis
13. Dina Bičule
14. Maija Aveniņa
15. Ilmārs Deksnis
16. Zinta Ošenberga

17. Valdis Kalderauskis
18. Aivars Zutis
19. Jānis Miķelsons
20. Sigurds Pakalns
Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!” – „Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”
1. Ilze Indriksone
2. Gundars Sebris
3. Sandra Pētersone
4. Baiba Garance
5. Uģis Lauzējs
6. Arvis Strēlnieks
7. Modris Jirgensons
8. Daiga Purkalne
9. Jana Damberga
10. Māris Alsbergs
11. Jānis Balders
12. Andis Auziņš
13. Artūrs Liepiņš
14. Solveiga Siliņa
15. Gundars Šmithens
16. Einārs Rekšņa
17. Ineta Pugoviča
18. Uldis Ansons
19. Vilis Ieviņš
Jaunā konservatīvā partija
1. Inga Gluzda
2. Oskars Kreilis
3. Lija Dunska
4. Gajanē Cgojeva
5. Aivis Freijs

6. Juris Rodiņš
7. Guntis Kalnietis
8. Andris Kukutis
9. Armands Briedis
10. Uldis Krūze
11. Raitis Treiģis-Treidis
12. Mārtiņš Ainis Roga
13. Rudīte Trūba
14. Lija Menika
15. Guntis Sedliņš
16. Ilzīte Malika
17. Jānis Dzenis
„Mēs - Talsiem un novadam”
1. Edgars Zelderis
2. Dace Obodovska
3. Lauris Pīlēģis
4. Edgars Mihņēvičs
5. Ilva Norenberga
6. Jānis Znotiņš
7. Dainis Zāģeris
8. Kalvis Kalniņš
9. Juris Ābols
10. Ingus Stauģis
11. Kalvis Brangulis
12. Lauris Zutis
13. Artūrs Undrests
14. Aivars Eņģelis
15. Kārlis Rērihs

Talsu novada vēlēšanu komisijā 28. aprīlī notika pašvaldību vēlēšanām reģistrēto kandidātu sarakstu izloze par vēlēšanu zīmju sakārtošanas secību vēlēšanu iecirkņos. Izlozes rezultāti nosaka secību, kādā sakārtojamas vēlēšanu zīmes izsniegšanai vēlētājiem vēlēšanu dienā:

VĒLĒŠANU ZĪMJU SECĪBA TALSU NOVADĀ
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kandidātu saraksts
Politiskā partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Politisko partiju apvienība „Latvijas Reģionu apvienība”
Politiskā partija „Talsu novada attīstībai”
Latvijas Zaļā partija
Politiskā partija „Vienotība”
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”- „Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK”
Jaunā konservatīvā partija
Politiskā partija „Mēs - Talsiem un novadam”

Arī šogad SIA „Talsu
namsaimnieks” vasarā
strādās jaunieši
SIA „Talsu namsaimnieks” arī šogad piedalīsies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkotajā aktivitātē,
vasaras brīvlaikā nodrošinot 18 jauniešus ar darba vietām. Daļa no jauniešiem darba gaitas uzņēmumā sāks 1.
jūnijā.
NVA programmā „Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” SIA „Talsu namsaimnieks” nodrošinās darbu 18 jauniešiem vecumā no 15 līdz 18
gadiem. Katru mēnesi palīgstrādnieka amatā tiks nodarbināti seši jaunieši. Viņu darba pienākumos ietilps parku kopšana, nezāļu ravēšana un pilsētas sanitārā uzkopšana.
NVA koordinētās aktivitātes mērķis ir veicināt skolēnu
nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba
vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas
un pieredzi.
Inita Fedko

Apstiprināti jauni saistošie noteikumi
SIA „Talsu ūdens” sadarbībā
ar Talsu novada pašvaldību izstrādājis saistošos noteikumus
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Talsu novadā”.
Tos
apstiprinājusi
Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), un
tie tuvākajā laikā tiks publicēti
„Latvijas Vēstnesī”.
Šādu saistošo noteikumu izstrādes nepieciešamība radās, kad
2016. gada 1. janvārī spēkā stājās
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likums. Tas risina vairākus būtiskus jautājumus, kas ir aktuāli
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējiem un pašvaldībām.
Likumā tika dots pilnvarojums
vietējās pašvaldības domei izdot

saistošos noteikumus par kārtību,
kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai; centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās
kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas
un aizsardzības prasībām; sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramajiem
noteikumiem, kā arī tā slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas noteikumiem; brīvkrānu izmantošanas
kārtību.
Latvijas ūdens un kanalizācijas
uzņēmumu asociācija ar Vides
aizsardzības fonda atbalstu izstrādāja vadlīnijas saistošajiem
noteikumiem par sabiedrisko
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ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtību,
ievērojot vides aizsardzības prasības un jaunāko tiesisko regulējumu ūdenssaimniecības nozarē,
nodrošinot vienotu izpratni par šo
jautājumu risināšanu un nozares
pakalpojumu organizēšanu.
SIA „Talsu ūdens” sagatavoja
saistošos noteikumus, tos pielāgojot Talsu novada vajadzībām un
nosakot konkrētāku kārtību
vairākās jomās. Jautājums vairākkārt tika skatīts Talsu novada
domē, līdz tika apstiprināts atbilstošākais saistošo noteikumu projekts. 22. maijā tika saņemts
pozitīvs saistošo noteikumu izvērtējums no VARAM.
Inita Fedko
2017. gada 1. jūnijs
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LEPOJAMIES

„Mūžu mūžos būs dziesma”

Gaidāmo Dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta programma
izskan Talsu Sauleskalna estrādē
27. maijā Talsu Sauleskalna estrādē
pulcējās teju 2000 dziedātāju no Kurzemes un Zemgales reģioniem, solisti Ance
Krauze, Jānis Ķirsis un pavadošā grupa
Raimonda Macata vadībā, lai virsdiriģentu vadībā pirmo reizi vienā koncertā
atskaņotu visu Noslēguma koncerta repertuāru.
„Pa zvaigžņu ceļu izgājām caur vairākiem likteņa, vēstures, paaudžu un dabas
lokiem un krustcelēm, lai beigās pa Piena
Ceļu atgrieztos mājā,” par Noslēguma koncerta ieceri stāsta režisors Uģis Brikmanis.
„Mēs esam vareni! Mēs esam spēcīgi!
Mēs varam būt laimīgi par to, ka mums
virs galvām plīvo brīvas Latvijas karogs,
par lietu, par sauli, par zilām debesīm un
zaļu zāli, par to, ka esam vareni, esam
spēcīgi, par to, ka esam dziedātāju un dejotāju tauta un par to, ka 2018. gadā,
Latvijas simtgadē, Dziesmu svētku karogs mastā tiks vilkts jau 26. reizi!” Santa Dimante, Kultūras, sporta un tūrisma
centrs.
„Mūžu mūžos būs dziesma,
Un mūžam Dziesmu svētkos
Nāks meitene baltās zeķēs.”

Foto: Andris Reinholds

Foto: Andris Reinholds

Foto: Uldis Balga

Foto: Jānis Saliņš

Foto: Jānis Saliņš

Foto: Uldis Balga

Foto: Uldis Balga
Foto: Andris Reinholds
2017. gada 1. jūnijs
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Komponists Raimonds Tiguls
atkal aicina ozolu ielokā
3. jūnijā 20.00 Talsos jau sesto reizi
norisināsies Raimonda Tigula brīvdabas mūzikas koncerts Tiguļkalnā, augstākajā no deviņiem pilsētas pakalniem,
pulcējot komponista draugus un domubiedrus un radot īpašu izjūtu vakaru
ikvienam koncerta apmeklētājam.
Šogad Tiguļkalna ozolu ielokā komponists Raimonds Tiguls būs kopā ar jauniešu kori „Kamēr…” un tā diriģentu Jāni Liepiņu, Latvijas Nacionālā simfoniskā
orķestra stīgu grupu, solistiem Kristīni
Kārkli, Martu Kristiānu Kalniņu, ģitāristu
Mārci Auziņu un arfisti Ievu Šablovsku,
dūdu un bungu grupu „Auļi”, tautas deju
ansambli „Līgo” Jāņa Purviņa vadībā, Stiprajām sievām un neiztrūkstoši arī ar basģitāristu Robertu Rasu un Arti Orubu pie
bungām. Koncertā sagaidāmi arī citi pārsteigumi, jaundarbi un atkalsatikšanās.

Brīvdabas koncerts, kura idejas autors
un mākslinieciskās programmas vadītājs
ir komponists Raimonds Tiguls, aizsākts
2012. gadā kā iecere ik vasaru jūnija
pirmajā sestdienā Tiguļkalnā pulcēt vienkopus mūziķus un to apvienības, ar kurām veidotajos sadarbības projektos
atspoguļojas gan komponista daiļrades
daudzpusība, gan īpaši Latvijas dabai,
tautai, kultūrai un dzīvesziņai raksturīgās
sajūtas un skanējums.
Koncertu rīko Pasaules mūzikas un
mākslas fonds, un, pateicoties Talsu novada pašvaldībai, Jānim Apsītim un Arnim Apsītim, SIA „Vika Wood” un personīgi Haraldam Kronbergam, Valsts
Kultūrkapitāla fondam, tas kā ikkatru
gadu apmeklētājam pieejams bez ieejas
maksas.
www.raimondstiguls.com
Publicitātes foto

Pašiem sava „Baskāju taka”
Sabiles bērnudārza laukumā 13. maija pēcpusdienā bija jaušama liela rosība. Bija sapulcējušies bērni ar mammām, tētiem, vecmammām un citiem
ģimenes locekļiem. Tika atzīmēta
Ģimenes diena. Kopīgi tika gatavotas
rotas, pūsti baloni un rakstīti novēlējumi, kā arī gleznots, otas vietā izmantojot dažādus dabas materiālus.
Uz vienu no aktivitātēm tika likts galvenais uzsvars. Mēs kopīgi vēlējāmies izveidot taku, kura būtu pildīta ar dažādiem
dabas materiāliem. Vecāki jau iepriekš uz
iestādi bija atnesuši lielākus un mazākus
čiekurus, oļus, sūnas, jūras smiltis, valriekstus, kūdru, mulču, koka ripiņas un
citus materiālus. Un tā, katram savu roku
pieliekot, mums tapa „Baskāju taka”.

Ikvienam zināma lieta, ka staigāšana ar
basām kājām stiprina imunitāti, bet,
staigājot pa šo taku un izbaudot dažādu
dabas materiālu pieskārienu pēdām, tiek
īpaši masētas bērnu pēdiņas un aktivizēti
dažādi punkti, tā uzlabojot veselību un
veicinot bērna pilnvērtīgu attīstību!
Raugoties uz paveikto, saprotam, ka
tas ir tikai sākums, jo radās idejas, kā
uzlabot un papildināt izdarīto.
Paldies vecākiem, kuri atnāca uz šo
pēcpusdienu, lai interesanti un radoši pavadītu laiku kopā ar saviem bērniem, kā
arī visiem, kuri mūsu ideju atbalstīja ar
materiālu sagādāšanu!
Zane Cīrule,
PII „Vīnodziņa” vadītāja
Foto: Līga Sokolovska
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9. un 12. klašu
izlaidumi
izglītības iestādēs
Izglītības iestāde

9. klase

Sabiles vidusskola
Talsu Valsts ģimnāzija

10. jūnijā 16.00
9. jūnijā 18.00
9. jūnijā 16.00
Talsu 2. vidusskola
sporta hallē
Valdemārpils vidusskola
10. jūnijā 15.00
Vandzenes pamatskola
9. jūnijā 18.00
Talsu Kristīgā vidusskola
9. jūnijā 12.00
Talsu novada vakara un neklātienes 8. jūnijā 14.00 Talsu
vidusskola
tautas namā
10. jūnijā 15.00
Stendes pamatskola
Stendes tautas namā
Talsu pamatskola

12. klase
10. jūnijā 16.00
9. jūnijā 19.00
sporta hallē
10. jūnijā 18.00
9. jūnijā 18.00
8. jūnijā 18.00 Talsu tautas
namā

9. jūnijā 17.00

9. jūnijā 15.00 Laucienes kultūras namā
10. jūnijā 18.00
Laucienes pamatskolas filiāle
Jaunatnes sporta un
„Dursupes pamatskola”
atpūtas centrā Balgalē
Talsu 2. vidusskolas filiāle „Laidzes 10. jūnijā 16.00
pamatskola”
Laidzes pamatskolā
10. jūnijā 16.00 PaPastendes pamatskola
stendes kultūras namā
Pūņu pamatskola
10. jūnijā 17.00
10. jūnijā 16.00 Virbu
Virbu pamatskola
kultūras namā
Upesgrīvas internātpamatskola;
31. maijā 16.00
Struktūrvienība „Valgales skola”;
30. maijā 10.00
PIKC „RVT” Laidze
2. jūnijā 16.00
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”
22. jūnijā 18.00
Laidzes teritoriālā struktūrvienība
12. jūnijā Ancē, izbraukšana 12.00 no Talsu sporta
Talsu novada sporta skola
nama
Talsu mākslas skola
26. maijā 17.00
Talsu mūzikas skola
26. maijā 16.00
20. maijā 13.00 Sabiles
Sabiles mākslas un mūzikas skola
kultūras namā
Valdemārpils mūzikas un mākslas
1. jūnijā 18.00
skola
Dundagas vidusskola
9. jūnijā 18.00
2. jūnijā 18.00
Kolkas pamatskola
10. jūnijā 12.00
Mazirbes internātpamatskola
2. jūnijā
Rojas vidusskola
10. jūnijā 17.00
17. jūnijā 17.00
Mērsraga vidusskola
17. jūnijā 16.00
16. jūnijā 18.00
Laucienes pamatskola

Turpināsies abonentmaksas
atmaksa
No 1. jūnija SIA „Talsu ūdens”, atbilstoši apstiprinātajai kārtībai un izmaksu grafikam, uzsāks atmaksāt nepamatoti iekasētas abonentmaksas Talsu
pilsētas un Laidzes pagasta Zvirgzdu
ciema iedzīvotājiem par 2009. gadu.
Kā jau SIA „Talsu ūdens” informējis iepriekš, abonentmaksas pārrēķins notiek
pakāpeniski, atmaksu veicot pa daļām.
Tas nepieciešams, lai uzņēmums neciestu
krasu finansējuma samazinājumu, kas varētu negatīvi ietekmēt tā darbību un sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu
klientiem.
Tā kā abonentmaksa tika iekasēta vairāku gadu garumā, Talsu novada dome
kopā ar SIA „Talsu ūdens”, izvērtējot finansiālos aspektus, nolēma iedzīvotājiem garantēt tās pakāpenisku atmaksas
procesu.
Visi līdz šim iesniegtie iedzīvotāju iesniegumi ir apkopoti un izvērtēti, paredzot vairākus variantus abonentmaksas
atmaksai. Ja klientam ir parādsaistības,
tad abonentmaksas summa tiek novirzīta
parādsaistību segšanai; ja parādsaistību
nav, attiecīgo summu iespējams pārskaitīt
klientam uz iesniegumā norādīto bankas

kontu vai arī izmantot turpmāko ūdenssaimniecības pakalpojumu rēķinu apmaksai.
SIA „Talsu namsaimnieks” un SIA
„Adax 2” apsaimniekotajās mājās šī kārtība atšķirsies, jo abonentmaksu nav iespējams novirzīt nākamo ūdenssaimniecības
pakalpojumu rēķinu apmaksai.
Maksājumi tiks uzsākti vasaras mēnešos, kad SIA „Talsu ūdens” ir lielāki ieņēmumi no papildus sniegtiem pakalpojumiem, ko novirzīt abonentmaksas
atmaksai.
Šogad plānota abonentmaksas atmaksa par periodu no 2009. gada janvāra līdz
2009. gada decembrim.
Par periodu no 2010. gada janvāra līdz
2010. gada decembrim atmaksa būs iespējama 2018. gadā, un par periodu no
2011. gada janvāra līdz 2012. gada aprīlim
līdzekļus varēs atgūt 2019. gadā.
Sīkāka informācija pieejama SIA „Talsu ūdens” mājaslapā www.talsuudens.lv,
kā arī zvanot pa tālruni 63222216.
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Florbola klubs „Talsi” ir viens no labākajiem Latvijā
13. un 14. maijā Talsos pirmo reizi norisinājās florbola
čempionāta finālspēles. No piecām puišu vecuma grupām
cīņa par čempiona titulu Talsos
notika U16 un U13 grupai.
„Talsu NSS/Krauzers” U16 vecuma grupā izcīnīja sudraba
medaļu un „Talsu NSS/Krauzers” U13 vecuma grupā – zelta
medaļu.
Florbola klubā „Talsi” darbojas aptuveni 130 bērnu un jauniešu, kurus čempionātam gatavoja treneru komanda – Mārtiņš
Maķevics, Kārlis Treimanis, Kārlis Švampe, Kaspars Kristapsons,
bet palīdzēja Viesturs Rubenis
un Krišs Treimanis.
Pirmo reizi darba grupa Talsos tikās aptuveni pusotru mēnesi pirms finālspēlēm, tika sadalīti pienākumi un atbildīgās
personas. Lai pasākums notiktu
veiksmīgi, iesaistījās arī Talsu
novada Kultūras, sporta un tūrisma centrs, Talsu novada sporta skola un Latvijas Florbola savienība, kā arī florbola klubs
„Talsi”. Kopumā pasākumā bija
vairāk nekā 30 darbinieku, un
zāle tika sagatavota jau dienu iepriekš, aptuveni sešas līdz septiņas stundas notika speciālā florbola seguma ieklāšana.
Kāpēc Talsos?
„Talsi iepriekšējās sezonās izcīnījuši godalgotas vietas, un arī
šogad U13 un U16 vecuma grupas puiši bija regulārā čempionāta uzvarētāji, tādēļ mums bija tas
gods uzņemt finālspēļu dalībniekus. Līdz šim Talsos čempionāta
fināli nav notikuši tikai tādēļ, ka
Talsos nav piemērots zāles florbola segums. Šoreiz Latvijas
Florbola savienība bija gatava investēt un ieklāt segumu tieši uz
šīm finālspēļu dienām, segums
tika atvests no Valmieras. Florbola savienības galvenais mērķis
ir nodrošināt fināla spēļu norisi
vairākās pilsētās,” stāsta Mārtiņš
Maķevics, florbola kluba „Talsi”
galvenais treneris.
„No piecām vecuma grupām
esam izcīnījuši divas zelta un divas sudraba medaļas, piektā grupa nedabūja medaļu, taču ierindojāmies 4. vietā neveiksmīgu
apstākļu sakritības dēļ. Tādi panākumi kā Talsiem šobrīd Latvijā nav nevienam, tādēļ sūdzēties
nevaram,” smej M. Maķevics.

„U16 grupas jaunieši noteikti ir
sarūgtināti, jo visas sezonas laikā
tika piedzīvots tikai viens zaudējums, kad jau patiesībā bijām nodrošinājuši uzvaru regulārajā
čempionātā, otrs zaudējums – finālā. Tas vairāk ir psiholoģisks
stāsts: kā tu izej uz laukuma, vai
tu izej uzvarēt, vai tu izej nezaudēt, tur ir liela atšķirība,” skaidro
Mārtiņš.
„Šoreiz Lielvārdes komanda
atbrauca ar novājinātu sastāvu
un ar domu – ka mēs esam malači jau ar to, ko esam izdarījuši,
un mierā ar 2. vietu. Mēs gājām
izbaudīt svētkus un iespēju cīnīties par 1. vietu. Mūsējiem psiholoģiskais slogs bija daudz lielāks, arī atbildība, ka fināls
notiek beidzot Talsos, nevis kaut
kur citur, kur spēli skatās daudz
mazāk skatītāju. Uz U16 finālspēli bija ieradušies tuvu 300 atbalstītāju, varbūt šoreiz tas nedaudz patraucēja, bet uzskatu, ka
labāk viņiem tas patraucē tagad,
16 gados, nevis tad, kad būs jāiet
jācīnās Virslīgas izslēgšanas spēlēs,” nosaka treneris.
Finālspēles noslēgušās, taču
treniņu process turpinās,
un komandas varēs atpūsties tikai jūnijā, jo jūlija sākumā sāk-

sies nometnes, un būs arī Latvijas jaunatnes olimpiāde, kurai
jāsāk gatavoties. Mārtiņš smej:
„Ja atpūtīsimies trīs mēnešus,
tad noteikti neko nesasniegsim.”
Nometnes vecākajām grupām
paredzētas kā dienas nometnes,
un dažas arī nedēļas nogalēs tepat uz vietas Talsos, tāpēc ka
daudzi strādā, un grūti noorganizēt nometni uz vairākām dienām. Toties mazajām grupām
būs nometne pie dabas, tā norisināsies pie Pļavu ezera piecas
dienas. „Dažiem šī būs pirmā
nometne, un ar piecām dienām
būs pietiekami, jo vēlamies, lai,
izdzirdot vārdu „nometne”, bērnam nemetas šermuļi un nākamgad vairs nevēlas braukt; vēlamies parādīt, ka tas ir
interesanti,” stāsta M. Maķevics.
Vidējām grupām paredzēta trīs
dienu nometne, kurā tiks likts
akcents uz izturības vingrinājumiem, jo ir piesaistīta arī militāra persona, kura darbosies ar
jauniešiem. „Kombinācijā ar fizisko sagatavotību būs arī jaunsargu apmācības elementi,”
smaidot saka treneris.
„Šogad Virslīgas komandas
sastāvs lielā mērā nav atšķīries
no Junioru līgas sastāva, tādēļ sezonas beigās pieņēmām lēmumu

darīt visu, lai atgrieztu mājās tos
spēlētājus, kuri ir aizbraukuši,
sākot ar Arti Raitumu. Kopīgiem
spēkiem ar klubu, sponsoriem
un sadarbībā ar Talsu novada
pašvaldību, izskatās, ka tas ir izdevies. Šobrīd strādājam pie nākamās sezonas plāna un meklējam spēlētājus, mēģinām atgriezt
mājās visus Talsu florbolistus,
kuri ir izkaisīti pa visu Latviju.
Mērķis ir viens, kā minimums
izslēgšanas spēles, kā augstākais
jau būtu pavasarī startēt „Arēnā
Rīga” un cīnīties par medaļām.
Virslīgā startē 12 komandas.
Kā jau iepriekš minēju: mums
nav pašiem sava florbola segu-

ma, mēs zaudējam florbola Virslīgas spēļu tiešraides no Talsiem,
ko mēs varētu izmantot, kaut vai
kā reklāmu pilsētai un Talsu pasākumiem. Šī būtu viena no iespējām, lai tūrisma nozare sadarbotos ar sportu,” uzver
M. Maķevics.
Treneris Mārtiņš Maķevics
gandarīts par jauniešu sniegumu
atzīst, ka florbola klubs „Talsi” ir
viens no labākajiem Latvijā.
TOP 4 komandas Latvijā ir „Ulbroka”, „Ķekava”, „Lielvārde” un
„Talsi”. Galvenais neapstāties un
turpināt strādāt.
Dana Vecmane
Foto: Latvijas Florbola savienība

Latvijas mēroga fizikas konkursā Kurzemes reģionā
3. vieta Talsu Valsts ģimnāzijai
„Latvenergo” koncerna erudīcijas konkursa „Fizmix Eksperiments” Kurzemes reģiona finālā
Talsu Valsts ģimnāzijas komanda
„Pozitīvie elektroni” izcīnījusi
augsto 3. vietu. Lai sasniegtu tik
augstus rezultātus, dalībniekiem
bija jāapsteidz pārējās 29 Kurzemes reģiona komandas.
„Latvenergo” koncerns jau 22
gadus organizē fizikas erudīcijas
konkursu 8. un 9. klašu skolēniem.
Ik gadu tajā piedalās katra piektā
2017. gada 1. jūnijs		

Latvijas pamatskola. Konkursa
mērķis ir saistošā veidā radīt jauniešos interesi par fiziku, parādīt,
kā teorētiskās zināšanas iespējams
izmantot praksē, kā arī mudināt
jauniešus nākotnē izvēlēties inženiertehniskās profesijas.
Fināla kārtā skolēniem bija jārisina praktiski uzdevumi par tādiem
tematiem kā jaunās tehnoloģijas,
energoefektivitāte,
projektēšana,
mērinstrumenti, datu apstrāde
u. c., kur pareizo atbilžu iegūšanai

				

nepieciešamas fizikas zināšanas.
„Prieks redzēt, ka Kurzemes reģionā ir tik daudz centīgu un fizikā
ieinteresētu jauniešu,” stāsta konkursa mentors un žūrijas pārstāvis,
Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Industriālās elektronikas un
elektrotehnikas
institūta
pētnieks Armands Šenfelds.
Inga Cīrule,
erudīcijas konkursa koordinatore
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Tūrisma rallijs šogad
norisināsies Talsu novadā

236 tonnas – tik daudz
makulatūras savāca skolēni un
bērnudārza audzēkņi
Makulatūras vākšanas konkursā „Palīdzēsim kokiem!” šogad piedalījās bērni un jaunieši no deviņām pašvaldībām,
kas atrodas SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” teritorijā, savācot 236 360 kg vai vairāk nekā
236 tonnas makulatūras, kas ir par 67
tonnām vairāk nekā pagājušajā gadā,
tādējādi no nociršanas pasargājot 3296
kokus. Savākto tonnu skaits ar katru
gadu pieaug lielos daudzumos.
Makulatūras vākšanas sacensības ar
plašu noslēguma sarīkojumu pulcē dalībniekus jau sesto gadu, kur piedalās skolēni un bērnudārzu audzēkņi no Jūrmalas
pilsētas, Talsu, Tukuma, Jaunpils, Engures, Kandavas, Mērsraga, Rojas un Dundagas novada. Ja sākotnēji konkursā piedalījās 20 izglītības iestādes, šajā gadā to
skaits jau pieaudzis līdz 65, to vidū 23
bērnudārzi, jo konkursā aizvien aktīvāk
iesaistās arī pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņi. Lai gan konkursa mērķis ir makulatūras vākšana, lai to nodotu otrreizējai pārstrādei, procesa laikā ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem tiek stāstīts
par apkārtējās vides saudzēšanas, atkritumu šķirošanas un otrreizējās pārstrādes
nozīmīgumu, kā arī dabas aizsardzības
tēmām.
Konkursa apbalvošanas pasākumā, kas
arī šogad notika Laumu dabas parkā, piedalījās negaidīti liels dalībnieku skaits. Ja
aizvadītajā gadā šeit ieradās ap 650 dalībnieku, tad šogad kopā pulcējās jau gandrīz 1000 dalībnieki. Svētkus ieskandināja un dalībniekus priecēja populārais
mūziķis Miks Dukurs. Kopā ar mums allaž ir arī Latvijas Zaļais punkts ar izglītojošām dāvanām.
Talsu novadu šogad pārstāvēja 22 izglī-

Tūrisma biedrība ,,AtpūtasBāzes.lv”
aicina piedalīties kārtējā Tūrisma rallijā
„Ieaud savu stāstu Talsu novadā” 17. jūnijā. Tūrisma rallijs tiek organizēts ar
Talsu novada pašvaldības atbalstu.
Tūrisma rallijs ir brīvdienu izbrauciens
– brīvdienu ekskursija, kurā pēc ,,AtpūtasBāzes.lv” un Talsu novada tūrisma informācijas centra sastādītā maršruta katra
komanda saņem rīkotāju izdotos ceļvežus
un brauc uz kontrolpunktiem un citiem
tūrisma objektiem, apskatot un iepazīstot
konkrēto teritoriju. Katra komanda kontrolpunktos veic atraktīvu – jautru, asprātīgu, darbīgu, izzinošu – uzdevumu, saņem punktus un dodas uz nākamo
kontrolpunktu.
Kā parasti, ātrumam nebūs nozīmes, jo
„Ieaud savu stāstu Talsu novadā” ir Tūrisma rallijs, kur galvenais ir redzēt un iepazīt. Uzvarētāji tiks noteikti pēc apmeklētajos objektos iegūtā punktu skaita, un
balvas tiks pasniegtas arī dažādās nominācijās.

Tūrisma rallijā piedalīties var ikviens
interesents, kura rīcībā ir vieglā automašīna, mikroautobuss, motocikls vai pat
velosipēds (protams, ikvienam transportlīdzeklim jāatbilst CSDD noteikumiem).
Sacensību starts un finišs plānoti Talsu
Sauleskalna estrādē (starts no plkst. 08.00
līdz 10.00, finišs no plkst. 18.00 līdz
20.00.). Pēc pasākuma noslēguma un dalībnieku apbalvošanas ikviens varēs nosvinēt un izlustēties zaļumballē kopā ar
grupu „Dakota”.
Pasākuma organizatori aicina interesentus jau laikus pieteikt dalību pasākumā, kā arī sola aizraujošu un pārsteigumiem bagātu dienu. Biļetes iespējams
iegādāties „Biļešu Servisa” kasēs un
bilesuserviss.lv (bērniem līdz 12 gadiem
dalība Tūrisma rallijā bez maksas). Aktuālā informācija pieejama portālā
www.turismarallijs.lv.

Dzīvokļu komisijas sēdes un pieņemšanas
• 6. jūnijā pieņemšana 16.00–18.00 Talsos, Kareivju ielā 7, Apmeklētāju pieņemšanas
centrā
• 13. jūnijā komisijas sēde 14.00, Talsos, Kareivju ielā 7, domes sēžu zālē
• 20. jūnijā pieņemšana 16.00–18.00 Talsos, Kareivju ielā 7, Apmeklētāju
pieņemšanas centrā
• 27. jūnijā komisijas sēde 14.00 Talsos, Kareivju ielā 7, domes sēžu zālē
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tības iestādes, 13 skolas un deviņi bērnudārzi.
Pirmsskolas izglītības iestāžu grupā 2.
vietas ieguvēji ir Laidzes PII „Papardīte”,
kuras audzēkņi savākuši 5500 kg, tā izglābjot 77 kokus, bet godpilnā 3. vieta tika
Talsu PII „Zvaniņš” audzēkņiem, kas kopumā savāca 5400 kg makulatūras, saudzējot 76 kokus. Labi rezultāti arī citiem
Talsu novada bērnudārzu audzēkņiem.
Pamatskolu grupā absolūtie līderi
šogad ir 1. vietas ieguvēji – Talsu novada
Lībagu sākumskola ar savāktajiem
8180 kg, izglābjot 115 kokus. 2. vietā, pagājušā gada līderi – Upesgrīvas speciālās
internātskolas skolēni, kuri čakli savākuši
8060 kg makulatūras un izglābuši 113 kokus.
Vidusskolu grupā centīgāki izrādījās
citu novadu skolēni, bet čakli pastrādājuši
bija arī Talsu novada skolēni.
SIA „AAS „Piejūra”” valdes priekšsēdētāja Indra Rassone atzinīgi novērtēja
bērnu un jauniešu, skolēnu un arī viņu
vecāku veikumu, jo ar katru gadu gan
konkursa dalībnieku, gan savāktās makulatūras skaits pieaug. Pirmo trīs godalgoto vietu ieguvēji balvā saņēma apmaksātu
transporta pakalpojumu ekskursijai pa
Latviju, bet visi dalībnieki sev ieguva biroja papīru no SIA „AAS „Piejūra”” un
piemiņas veltes no pašvaldību pārstāvjiem. Pasākuma noslēgumā visi tika cienāti ar ugunskura zupu no milzīga 200
litru liela katla, kā arī baudīja aktivitātes
un pastaigu pa Bišu un citām dabas izzinošām takām.
Inga Priede,
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība „Piejūra””
sabiedrisko attiecību speciāliste

Laidzes PII „Papardīte” audzēkņi savākuši 5500 kg makulatūras, tā izglābjot 77 kokus

Asins donoru diena 27. jūnijā Talsos
27. jūnijā 10.00–14.00 Valsts asins donoru centrs rīko asins donoru dienu Talsu novada pašvaldības administratīvā
centra lielajā zālē, Kareivju ielā 7.
Par asins donoru var būt personas
vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Ķermeņa
svaram jābūt virs 50 kg. Asins nodošana
nav vēlama pēc nakts maiņas, sasprintga
darba vai emocionāla pārdzīvojuma.
Kompensācija asins apjoma atjaunošanai nākamajā dienā pēc asins ziedošanas
tiek ieskaitīta donora bankas kontā, tādēļ
lūgums ņemt līdzi savus bankas konta numurus. Donori bez bankas konta asinis

ziedot nevarēs. Līdzi ir nepieciešams
ņemt arī personu apliecinošu dokumentu
– pasi vai ID karti (autovadītāja apliecība
kā personu apliecinošs dokuments šoreiz
nederēs).
Vairāk informācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 0003 un mājaslapā
www.donors.lv.
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DOMĒ

Saistošie noteikumi
Stājas spēkā 2017. gada 19. maijā
2017. gada 16. maijā			

Saistošie noteikumi Nr.14
(protokols Nr.9, 35. punkts, lēmums Nr.208)

Grozījumi Talsu novada domes 2016. gada 29. decembra
saistošajos noteikumos Nr.24 „Talsu novada pašvaldības 2017. gada
pamata budžets”

Stājas spēkā 2017. gada 29. aprīlī
2017. gada 27. aprīlī			
		

Saistošie noteikumi Nr.9
(protokols Nr.8, 15. punkts, lēmums Nr.163)

Grozījumi Talsu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošajos
noteikumos Nr.25 „Talsu novada pašvaldības
2017. gada speciālais budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un
46. pantu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un
46. pantu

Izdarīt Talsu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.24
„Talsu novada pašvaldības 2017. gada pamata budžets” (protokols Nr.27, lēmums
Nr.627) šādus grozījumus:
1.Izteikt saistošo noteikumu Nr.24 „Talsu novada pašvaldības 2017. gada pamata
budžets” 1. punktu šādā redakcijā:
„1.Apstiprināt grozījumus Talsu novada pašvaldības 2017. gada pamata budžeta
ieņēmumos 30 936 517 EUR apmērā saskaņā ar noteikumiem pievienoto pielikumu
Nr.1.”
2. Izteikt saistošo noteikumu Nr.24 „Talsu novada pašvaldības 2017. gada pamata
budžets” 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt grozījumus Talsu novada pašvaldības 2017. gada pamata budžeta
izdevumos 30 936 517 EUR apmērā saskaņā ar noteikumiem pievienoto pielikumu
Nr.2.”
3. Izteikt saistošo noteikumu Nr.24 „Talsu novada pašvaldības 2017. gada pamata
budžets” 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt grozījumus Talsu novada pašvaldības 2017. gada budžeta izdevumos
atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kategorijām saskaņā ar noteikumiem pievienoto
pielikumu Nr.3.”
Domes priekšsēdētājs A. Lācarus

Izdarīt Talsu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.25
„Talsu novada pašvaldības 2017. gada speciālais budžets” (protokols Nr.27, lēmums
Nr.628) grozījumus un izteikt saistošo noteikumu Nr.25 „Talsu novada pašvaldības
2017. gada speciālais budžets” 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 2017. gada speciālo budžetu ieņēmumos
un izdevumos 1 507 903 EUR (viens miljons pieci simti septiņi tūkstoši deviņi simti
trīs euro) apmērā, t. sk.:
1.1. Dabas resursu nodokļa ieņēmumos un izdevumos 416 503,00 EUR (četri simti
sešpadsmit tūkstoši pieci simti trīs euro) apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1;
1.2. Autoceļu fonda ieņēmumos un izdevumos 1 091 400,00 EUR (viens miljons
deviņdesmit viens tūkstotis četri simti euro) apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.”

Stājas spēkā 2017. gada 19. maijā
2017. gada 16. maijā			
			

Saistošie noteikumi Nr.10
(protokols Nr.9, 26. punkts, lēmums Nr.199)

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:
1. Izteikt saistošo noteikumu Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums” 7.6. punktu
šādā redakcijā:
„7.6. Sabiles pamatskola;”
2. Svītrot saistošo noteikumu Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums” 7.29. un
12.10. punktus.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.
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
09.09.2016. lēmumu Nr.494 ir nolemts izbeigt Sabiles
pilsētas zemes komisijas darbību ar 01.10.2016. Ar Talsu novada domes 30.06.2016. lēmumu Nr.375 ir nolemts
reorganizēt Sabiles vidusskolu par Sabiles pamatskolu ar
1. Projekta nepieciešamības 01.09.2017. un ar Talsu novada domes 23.02.2017. lēmupamatojums
mu Nr.71 Valdgales pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte” ar 01.09.2017. ir pievienota Pūņu pamatskolai. Lai
precizētu pašvaldības nolikumā uzskaitīto pašvaldības
iestāžu un komisiju sarakstu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24. panta otro daļu ir nepieciešams veikt precizējumus Talsu novada domes 09.07.2009. saistošajos
noteikumos Nr.2 (protokols Nr.3, lēmums Nr.15) „Talsu
novada pašvaldības nolikums”.
Saistošo noteikumu projekts precizē pašvaldības iestāžu
2. Īss projekta satura izklāsts nosaukumus un skaitu un precizē izveidotās komisijas
atbilstoši Talsu novada domes pieņemtajiem lēmumiem.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldī- Nav attiecināms
bas budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēNav attiecināms
mējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par adminisNav attiecināms
tratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultāciNav attiecināms
jām ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs A. Lācarus
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Domes sēdē lemtais
16. maija Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 37 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 12.05.2016. lēmumā Nr.258 „Talsu
novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa nolikums”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.10 „Grozījumi Talsu novada domes
09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.2
„Talsu novada pašvaldības nolikums””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.11 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Talsu novadā”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.12 „Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai, konservācijai un
atjaunošanai Talsu novadā”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.13 „Grozījumi Talsu novada domes
2016. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr.15 „Pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu
novada izglītības iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas””.
• Apstiprināt Talsu novada vakara un
neklātienes vidusskolas attīstības plānu
2017.–2020. gadam.
• Apstiprināt Talsu sākumskolas nolikumu.
• Apstiprināt Pūņu pamatskolas nolikumu.
• Apstiprināt Sabiles pamatskolas nolikumu.
• Apstiprināt Talsu novada bāriņtiesas
Ētikas kodeksu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.14 „Grozījumi Talsu novada domes
2016. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Talsu novada pašvaldības 2017. gada pamata budžets””.
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības
2016. gada budžeta izpildi un konsolidētā
gada pārskatu.
Finanšu jautājumi:
Noteikt dalības maksu 130 EUR vasaras posmā katrai pašvaldības komandai
no Dundagas, Rojas un Mērsraga novada

dalībai pašvaldības sporta spēlēs 3. jūnijā
Valdemārpilī.
Apstiprināt dalības maksu vienam dalībniekam 10 EUR Balgales sporta un brīvā laika pavadīšanas centra vasaras nometnē 3.–7. jūlijā.
Apstiprināt dalības maksu vienam dalībniekam 7,50 EUR Pūņu pamatskolas
skolēnu vasaras nometnē 12.–16. jūnijā.
Apstiprināt dalības maksu vienam dalībniekam 20 EUR Talsu pamatskolas vasaras nometnē 5.–8. jūnijā.
Apstiprināt dalības maksu Talsu 2. vidusskolas vasaras nometnēs, kas norisināsies no 31. jūlija līdz 4. augustam un no
7. līdz 11. augustam vienam dalībniekam
vienā nometnē 20 EUR.
Apstiprināt dalības maksu vienam dalībniekam 24 EUR Talsu sākumskolas vasaras nometnē 11.–14. jūlijā.
Apstiprināt dalības maksu vienam dalībniekam 31,50 EUR Talsu Valsts ģimnāzijas vasaras nometnē 18.–20. augustā.
Apstiprināt dalības maksu vienam dalībniekam 6 EUR Vandzenes pamatskolas
vasaras nometnē 12.–16. jūnijā.
Apstiprināt dalības maksu vienam dalībniekam 28 EUR pirmsskolas izglītības
iestādes „Zvaniņš” vasaras nometnē 17.–
21. jūlijā.
Apstiprināt dalības maksu vienam dalībniekam 26,51 EUR Lībagu sākumskolas vasaras nometnē „Skudriņas” 12.–16.
jūnijā.
Nepiešķirt biedrībai „Trīs reiz trīs” Talsu novada pašvaldības finansējumu dokumentālās filmas „3x3” uzņemšanai.
Apstiprināt suvenīru realizācijas cenu
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldei.
Dzēst Gundaram Kristovicam nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu par
zemi „Virsaiši” Laucienes pagastā, kā arī
ar to saistīto nokavējuma naudu, un pamatparādu par zemi „Sauleskalni” Strazdes pagastā, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.
Dzēst Gunitai Riekstai nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu par zemi
„Roņlejas” Ģibuļu pagastā, kā arī ar to
saistīto nokavējuma naudu.

					

Turpinājums 10. lpp.
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Domes sēdē lemtais
Turpinājums no 9. lpp.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Piešķirt biedrībai „Esi aktīvs vējdzirnavu pakājē” līdzfinansējumu projekta
„Esi aktīvs vējdzirnavu pakājē!” īstenošanai 2973,32 EUR.
• Piešķirt biedrībai „Valdemārpils –
Ārlavas baptistu draudze” līdzfinansējumu projekta „Valdemārpils – Ārlavas baptistu draudzes darbības dažādošana”
īstenošanai 4367,88 EUR.
• Atbalstīt Talsu novada pašvaldības
projektu „Zīmju takas Pūņās” un piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā.

• Uzdot Talsu novada Izglītības pārvaldei piedalīties Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu
vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo
individuālo
kompetenču
attīstībai”
8.3.2.2. pasākumā „Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”. Izvirzīt dalībai projektā izglītības iestādes: Talsu sākumskolu; Talsu pamatskolu; Valdemārpils vidusskolu; Sabiles vidusskolu (ar
01.09.2017. Sabiles pamatskola); Pastendes pamatskolu.
• Atbalstīt Latvijas Darba devēju konfederācijas piedāvājumu un iesaistīties
ESF projektā „Profesionālo izglītības ies-

tāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās
mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”.
Nodrošināt darba vidē balstītas mācību
prakses iespējas Talsu tūrisma informācijas centrā.
Citi jautājumi:
• Organizēt Laidzes pagasta svētkus
25.–27. maijā. Noteikt ielu tirdzniecības
organizēšanas vietas.
• Organizēt ielu tirdzniecību Talsu pil-

sētas svētku programmas ietvaros.
• Organizēt ielu tirdzniecību Talsos
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un deju
svētku modelēšanas koncerta programmas ietvaros 27. maijā Sauleskalna brīvdabas estrādē.
• Organizēt Sabiles Vīna svētkus 26.–
30. jūlijā.
Marta Rake-Lasmane

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

LĪBAGU PAGASTA un SPORTA SVĒTKI
8. – 11.JŪNIJĀ
8. jūnijā
19.00 Amatierteātra „Dižstende” izrāde pēc Tijas Bangas
lugas „Septiņas vecmeitas” motīviem „Tik pa godam!”
Lībagu tautas namā. Ieeja bez maksas
9. jūnijā
23.00 Nakts kino seanss. Skatīsimies latviešu kino – „Svingeri”
pie Lībagu BLPC Dižstendē. Ieeja: 1 EUR
10. jūnijā
10.00 Lībagu pagasta Sporta svētki Dižstendē*
11.00–14.00 Mundigciemā – pasākums bērniem – „Bērnu
placis”! Bērnus priecēs klauns Pendele, būs Mārtiņa
lielie burbuļi, sportiskas aktivitātes kopā ar Talsu
kinoloģiskā kluba suņiem un dažādas sporta
sacensības, bet pie pagasta pārvaldes varēsiet iegūt
hennas tetovējumu! Ieeja: bez maksas
19.00 Dižstendes parka estrādē koncerts „Tik pa godam!”.
Koncerta viesi: Stendes TN vidējās paaudzes TDK
„Teika”, Talsu TN senioru TDK „Draudzība”, Lībagu BLPC
sieviešu vokālais ansamblis „Alba”, vīru vokālais
ansamblis „Trubadūri”, senioru vokālais ansamblis
„Kamenes”, līnijdeju grupa „Purple Sun” un viesi.
Ieeja: bez maksas
22.00 Pagasta svētku balle ar Māri Blāzi Dižstendes parka
estrādē. Ieeja: bez maksas
11. jūnijā
15.00 (pēc dievkalpojuma) koncerts Stendes ev.lut.baznīcā.
Piedalās: solists Niks Freimanis, koncertmeistare Dace
Zaure, muzikālā apvienība „Kopā”,vadītāja Valida
Veidele

* Sporta svētku programma 10. jūnijā
10.00
10.20
10.20
11.00

Svētku atklāšana
Volejbols
Futbols
Individuālās sacensības – šaušana; šautriņu mešana; golfs;
pentanks; pudeļu mešana; basketbola soda metieni
11.00–14.00 Sacensības bērniem – bērnu boulings; „Labirints”;
bumbiņu mešana; šautriņu mešana
14.40 Bērnu apbalvošana
15.00 Veiklības stafetes
16.00 Mašīnas stumšana
Sporta dienas noslēgumā – apbalvošana
Sacensību galvenais tiesnesis Kārlis Pētersons
Ieeja: Pirmsskolas vecuma bērniem, senioriem – bez maksas;
Jauniešiem līdz 17 g.v. 1 EUR; Pieaugušajiem – 2 EUR

Cieņa pret tradīcijām un mūsdienīga dzīves izjūta, franču šansona
romantiskais jutekliskums un portugāļu fadu smeldze un ekspresija –
tāda ir Vivianes muzikālā identitāte, kas sakņota viņas biogrāfijā. Viņa
dzimusi un bērnību aizvadījusi Francijā, bet kopš 13 gadu vecuma dzīvo Portugālē.
Vivianes pirmie muzikālie iespaidi saistīti ar leģendāro franču dīvu Edīti
Piafu un portugāļu fadu karalieni Amāliju Rodrigesu.
Savu stilu Viviane pati dēvē par Vidusjūras fadu – viņas dziesmās smalkā
un niansētā veselumā, kurš šķiet eksistējam ārpus vēsturiskām un ģeogrāfiskām robežām savijušies fadu un šansoni, čigānu džezs un bosanova, arī
latīņu ritmi un popmūzika.
Atbilstoši fadu un šansona tradīcijām Vivianes repertuāram raksturīgs
spēcīgs liriskais strāvojums, kas viņas sniegumā uzrunā arī klausītājus, kuri
nerunā ne franču, ne portugāļu valodā. Dziedātājas samtainajai balsij piemīt suģestijas spēja, kas Viviani padarījusi par vienu no intriģējošākajām
mūsdienu fadu māksliniecēm.

Kļūdas labojums
Pašvaldības informatīvā izdevuma „Talsu Novada Ziņas” 17. maija numurā rakstā
„Ar skaidru mērķi un neatlaidību uz priekšu” pieļauta kļūda. Izcēlumā „Daļa no paveiktā Laucienes pagastā” pareizi jābūt: „Daļa no paveiktā Laidzes pagastā”.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
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Sporta norises jūnijā
Kad?

Cikos?

Pasākuma nosaukums
TALSOS

DZĪVESZIŅAS

Norises vieta

17.06.

13.00

LČ futbolā B grupā U14

Talsu sporta halle

20.06.

11.00

LČ futbolā B grupā U13

Talsu sporta halle

12.00

LČ futbolā B grupā U14

Talsu sporta halle

22.06.

Talsu novada čempionāts futbolā pēc atsevišķa kalendāra
VALDEMĀRPILĪ
03.06.

10.00

Talsu novada pašvaldības sporta spēles

17.06.

11.00

11.06.
18.06.

10.00
10.00

06.06.
08.06.
20.06.
22.06.

11.00
19.00
10.00
19.00

07.06.

18.30

13.06.

18.30

21.06.

18.30

27.06.

18.30

10.06.

10.00

01.06.

10.00

09.06.

18.30

10.06.

11.00

Nūjošanas pasākums

30.06.

18.30

Stendes sporta centra kausa izcīņas pludmales
volejbolā 2. posms

Valdemārpils čempionāta pludmales volejbolā
(2:2) I kārta
LAUCIENES PAGASTĀ
Pļavu kausa pludmales volejbolā 2. posms
Pļavu kausa pludmales volejbolā 3. posms
SABILĒ
Mini futbols – Sabiles kausa 1. posms
Pludmales volejbols – Sabiles kausa 1. posms
Mini futbols – Sabiles kausa 2. posms
Pludmales volejbols – Sabiles kausa 2. posms
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Talsu novada kausa izcīņas ielu basketbolā
2017 – 1. posms
Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2017 pludmales
volejbolā – 2. posms
Talsu novada kausa izcīņas ielu basketbolā
2017 – 2. posms
Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2017 pludmales
volejbolā – 3. posms
LĪBAGU PAGASTĀ
Lībagu pagasta sporta svētki
ĶŪLCIEMA PAGASTĀ
Sporta svētki bērniem
STENDĒ
Stendes sporta centra kausa izcīņas pludmales
volejbolā 1. posms

Valdemārpils pilsētas
pludmale
Pļavu ezera sporta
bāze
Sabiles sporta centrs
Sabiles „Graviņā”
Sabiles sporta centrs
Sabiles „Graviņā”

Pastendes sporta
laukums

Lībagu BLPC
Ķūļciema BLPC
Stendes sporta
laukums
Pie Stendes pilsētas
pārvaldes
Stendes sporta
laukums

Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas brīdis

kur daudziem piesprieda augstāko soda
mēru, bet citus sodīja ar ieslodzījumu nometnēs.

Paldies!
✳

SIA „Latfra export” un IK „Irsis Taxi” izsaka pateicību Talsu pilsētas pārvaldes
vadītājam Ģirtam Kalnbirzem un Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram Aldim
Vilsonam par operatīva un ātra risinājumu rašanu, lai sakārtotu ielas apgaismojumu
Bētiņu un Daģu ielā Talsos.
Pateicamies par sadarbību!

✳ Ķūļciema pensionāru klubiņš „Atblāzma” jau septiņpadsmito gadu rīko sadraudzības pasākumu „Satiekas kaimiņi”. Šajā dienā pie mums sabrauc gan mūsu novada
pensionāru klubiņi, gan klubiņi no citiem novadiem.
Pasākumu nevarētu sarīkot un ciemiņus uzņemt, ja nebūtu atbalstītāju. Tāpēc mēs
sakām lielu paldies „SEB bankas” vadītājai Ievai Krēķei, Inesei un Armandam Daugatiem, Aināram Bāderam, Jolānai un Sandrim Lormaņiem, Edītei Grīnšteinei, Lienei
Lormanei, Ķūļciema BLPC vadītājai Sarmītei Miezītei, Jurim Šīrmanim, Pļavmuižas
saieta nama vadītājai Dinai Bērziņai un viņas brīnišķīgajiem bērnu kolektīviem – bērnu vokālajiem ansambļiem „Draiskulīši” un „Draiskuļi” – pedagoģe Agija Gribuste,
bērnu deju grupām „Dejas sirdij” un „Pļavu sienāži” – skolotāja Līga Freipiča.
Liels paldies!
Pensionāru klubiņa „Atblāzma” vadītāja Martiņa
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Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada
12. līdz 25. maijam

•••

Reģistrēti jaundzimušie

Braiens Adiņš
Gabriels Deniss Araks
Gustavs Belševics
Marks Haralds Doniņš
Beāte Kalniņa

•••

Annika Kantora
Rodrigo Koptjugs
Amanda Gabriela
Krūkliņa
Rojs Reinholds

•••

Kristians Slobodjans
Teodors Spole
Luīze Ūdriņa
Nikola Vanaga
Ernests Zujs

Laulību noslēguši

•••

Gatis Sīpliņš un Ilva Egle
Intars Lukševics un Sana Dedze
Toms Vīriņš un Vita Jansone
Edgars Zanders un Agneta Baklušina

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Sagatavoja: Kārlis Pētersons

14. jūnijā 11.00 pie pieminekļa „Koklētājs” notiks atceres pasākums, kas veltīts Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai, godinot aptuveni 16 000
Latvijas iedzīvotāju, kuri 1941. gada 14.
jūnijā tika deportēti uz Sibīriju.
Pēc Latvijas Valsts arhīva datiem, 1941.
gada 14. jūnija deportācijās Latvija zaudēja ap 15 425 iedzīvotāju, viņu vidū latviešus, ebrejus, krievus, poļus, no kuriem
3751 bija bērns vecumā līdz 16 gadiem.
Izsūtīšanas laikā vīriešus atšķīra no ģimenēm un aizdzina uz gulaga nometnēm,

DER ZINĀT

		

Talsi
Milda Skaidrīte Lagzdiņa
(1926)
Mudīte Ozolniece (1932)
Valerijs Šins (1949)
Ērika Stepane (1935)
Stende
Antons Čaplinskis (1935)
Ārlavas pagasts
Bruno Bergs (1969)

Balgales pagasts
Fricis Tebernieks (1936)
Ģibuļu pagasts
Vilnis Pīle (1940)
Dzintra Hrustova (1937)
Elga Feldberga (1942)
Lībagu pagasts
Mirdza Paulīne Lagzdiņa
(1932)

Valdgales pagasts
Leons Hibners (1926)
Virbu pagasts
Marija Akulova (1936)
Kuldīgas novads
Zenta Brigita Hildebrante
(1937)
Ventspils
Gaļina Žukova (1929)

Izstāžu norises jūnijā
Talsu novada muzejā
✳✳No 7.06. Edmunds Lūcis „Glezniecība un instalācija”
✳✳Līdz 16.06. Fotogrāfa Valtera Poļakova personālizstāde „Mēs esam šeit”
✳✳No 17.06. Justīnes Seiles gleznu izstāde
✳✳Līdz 18.06. Talsu pilsētas simtgadei
veltītā izstāde „Talsu pilsētas „galvas””
✳✳No 20.06. „Divi Kārļi. Freimanis un
Sūniņš, Talsu Valsts vidusskolas absolventi”
✳✳„Monogrammas tekstīlijās un sadzīves priekšmetos Talsu novada muzeja
krājumā”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳Līgo, Līgo!
✳✳Mūsu novadniekam, māksliniekam
Romim Bēmam 90
✳✳1.–15.06. Karikatūristam Gunāram
Bērziņam 90
✳✳12.–30.06.Vasaras saulgriežu laiks
Sabiles bibliotēkā
✳✳No 12.06. Harija Valtera šķiltavu kolekcijas izstāde
✳✳Detektīvs vasaras vakaram
Stendes tautas namā
✳✳No 17.06. Fotomākslinieka Valtera
Poļakova personālizstāde „Mēs esam
šeit”
Stendes bibliotēkā
✳✳1.–15.06. „Gunāra Bērziņa bilžu pasaulē”
✳✳Dziedinošā pirts
✳✳15.–30.06. „Nāk nākdami Līgo svētki!”

✳✳Laidzes pagasts no 1867. līdz 2017.
gadam
✳✳„Memento Vivere” – Artūra Zvaigznes instalācijās
Lībagu bibliotēka
✳✳Visi gaida Jāņu dienu…
✳✳Šalles, kas silda, šalles, kas priecē…
Ķūļciema BLPC
✳✳1.–19.06.
Pļavmuižas
saieta
nama lietišķās mākslas kolektīva „Pīne”
izstāde „Cimdi”
Pastendes kultūras namā
✳✳No 5.06.
Arņa Zupiņa gleznas
no Talsu novada muzeja fondiem
✳✳„Saules ceļš rokdarbos” – TLMK
„Kurši” darinājumi
✳✳Pastendes bibliotēkā
✳✳Rīgas kristīgās sākumskolas zīmējumu izstāde „Mana mamma”
✳✳„Vasaras vidus ziedēšana”
Spāres bibliotēkā
✳✳Līvijas Knauķes un Valda Krēgera
krustdūrienā izšūtas gleznas
✳✳Koka veidojumu kolekcijas izstāde
„Un ko redzi Tu?”
✳✳Pirtī iešana mierina, attīra, tonizē
Nogales bibliotēkā
✳✳1.–11.06. Iepazīsti Kurzemi!
✳✳12.–19.06. Rakstniekam Ērikam
Ādamsonam 110
✳✳20.–30.06. Nāc nākdama Jāņu diena!
Valdgales bibliotēkā
✳✳3.–30.06.
Rokdarbu
„Mūsu devums Daugavai”

izstāde

Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
✳✳6.–30.06. „Līgo dziesmas un tradīcijas”
✳✳12.–22.06. „Kā rotāsim telpas Līgo
svētkos?”

Valdemārpils bibliotēkā
✳✳1.–12.06. Vasaras svētki
✳✳1.–15.06. „Jautri un interesanti”
✳✳15.–30.06. „Līgodama vien atnāca tā
līksmā Jāņu diena”

Balgales bibliotēkā
✳✳Rakstniekam Ē. Ādamsonam 110
Laidzes bibliotēkā
✳✳Laidzes ainava Gerdas Ķēniņas akvarelī
✳✳Laidze – literatūras avotos

Virbu kultūras namā
✳✳Virbu pamatskolas mākslas skolas
klases audzēkņu darbu izstāde „Es savai
māmiņai”
Sagatavoja: Sanita Arciševska
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KULTŪRAS NOTIKUMI 									

Talsu Novada Ziņas

Kultūras norises jūnijā
Kad? Cikos?
2.06.
3.06.

18.00
20.00

14.06. 11.00

Kas?
TALSOS
Talsu novada BJC ģitārspēles studijas „N” sezonas
noslēguma koncerts
Raimonda Tigula brīvdabas mūzikas koncerts
Tiguļkalnā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis

Kur?
Talsu novada BJC
zālē
Tiguļkalnā
Pie pieminekļa
„Koklētājs”

Muzikāls vakars kopā ar Vidusjūras fado – portugāļu dziedātāju VIVIANE. Ieejas maksa: iepriekšRadošajā sētā
pārdošanā 10 EUR, pasākuma dienā 12 EUR
Tikšanās ar mākslinieci Justīni Seili viņas gleznu
Talsu novada
17.06. 14.00
izstādes atklāšanā
muzejā
Vasaras saulgrieži Tiguļkalnā kopā ar folkloras Tiguļkalna ozolu
19.06. 21.00
kopu „Talsi”
aplī
19.00 Līgo svētku pasākums „Līgojam Talsos”
23.06. 22.00 Līgo balle kopā ar grupu „NO BOUNDARIES” un Pilsētas laukumā
DJ Igoru. Ieeja: bez maksas
30.06.– Talsu pilsētas svētki „Talsiem 100” – „Vasaras vidus svinēšana”.
2.07.
Sīkāka informācija: www.tautasnams.lv
STENDĒ
Labinieku godināšanas pasākums
6.06. 18.00
Stendes tautas namā
„Lielākā bagātība – zināšanas”
10.06. 15.00 Stendes pamatskolas izlaidums
Stendes tautas namā
Pie Stendes
14.06. 14.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis
dzelzceļa stacijas
Stendes tautas nama amatierkolektīvu Jāņu ielīgo21.06. 19.00 šanas koncerts „Zīļoti, zaļoti saulīte lēca…”.
Stendes brīvdabas
Ieeja: bez maksas
estrādē
Līgo balle kopā ar grupu „Stende”
23.06. 22.00
Ieeja: bez maksas
SABILĒ
20.00 Brīvdabas sezonas atklāšana. Sadancis „Tāpēc jau,
ka nevar zināt, kāpēc…”. Piedalās VPDA „Baloži”,
17.06.
„Bānītis”, „Sidrabi”, (Rīga) „Jandāls”(Alsviķi), Ik- Estrādē „Birzīte”
šķiles TN kolektīvs un TDA „Lubāna”. Ieeja: 2 EUR
23.00 Zaļumballe. Ieeja: 3 EUR
22.06. 11.00 Jāņu ielīgošana Sabilē un Abavas pagastā
Līgo dienas koncerts „Ie-griežam jāņuzāli!”
23.06. 12.00
Pasta laukumā
Ieeja: bez maksas
VALDEMĀRPILĪ
Baznīcu nakts.
17.50 Baznīca atvērta apmeklētājiem
18.20 Fotostāstu par Izraēlu stāstīs un rādīs Dainis
Valdemārpils ev. lut.
2.06.
Kārkluvalks
baznīcā
18.55 Filma „Jēzus” (pēc Lūkas evaņģēlija)
21.00 Kopīga lūgšana
21.15 Baznīcu nakts noslēgums
Vidējās paaudzes deju kolektīvu ilgtermiņa
Valdemārpils
17.06. 18.00
draudzības projekts „Danči pilī” – koncerts
pludmalē
BALGALES PAGASTĀ
20.00 Balgales amatierteātra uzvedums „Līgošanas nerātnības”
Balgales sporta un
23.06.
22.00 Saulgriežu balle kopā ar ansambli
atpūtas laukumā
„Nav problēmu”. Ieeja: bez maksas
LAUCIENES PAGASTĀ
„Indijas klasiskās dejas”. Iepriekšēja pieteikšanās
3.06. 11.00
pa tālr. 28683771. Dalības maksa: 8,50 EUR
„Autentiskā Keralas Ājurvēda”. Divu dienu semi10.06.
nārs (10 EUR) un individuālās ārsta konsultācijas
10.00
11.06.
(40 EUR). Pieteikšanās: 28683771
Laucienes BLPC
Sīkāka informācija: www.lauciene.lv
„Mandalu dejas”, pasniedzēja: Evita Eglīte
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 28683771
11.06. 10.00
Dalības maksa: 10 EUR
Sīkāka informācija: www.lauciene.lv
Ielīgošana Pļavmuižā. Amatierteātra „Pļavas”
Pļavmuižas
16.06. 20.00
izrāde – A. Banka „Kredīts”
saieta namā
Neformālās izglītības iestādes „Pradna” seminārs
„Kristāli Tev”. Kristālu/akmeņu ietekme un izman17.06. 13.00
Laucienes BLPC
tojamība. Pieteikšanās pa tālr. 28683771
Dalības maksa: 3 EUR
„Līgo visa Lauciene”. Dziesmotais ugunskurs un
22.06. 20.00
Laucienes estrādē
Balgales amatierteātra Līgo izrāde. Ieeja: bez maksas
LĪBAGU PAGASTĀ
Grāmatu draugu tikšanās
7.06. 9.00
Lībagu skolā
„Prieka brīži kā ātri kūstoši cukurgraudi”
Mākslinieces Annas Drukas gleznu un ilustrāciju
Lībagu pagasta
7.06. 13.00
izstādes „Senā Latvju vieda” atklāšana
pārvaldē
8.–11.06. Lībagu pagasta un Sporta svētki. Programmu skatīt 10. lpp.
Vasaras saulgriežu ieskaņu pasākums
21.06. 13.00
Lībagu tautas namā
„Siers, smiekli un Jāņu zāles – viss vienuviet!”
K. Valdemāra Talsu teātris pēc Rūdolfa Blaumaņa Dižstendes parka
22.06. 19.00 lugas „Trīnes grēki” motīviem „Tā un šitā, un nekā”,
estrādē
režisore Jolanta Skujeniece. Ieeja: bez maksas
Senioru kluba „Sarma” pasākums
Lībagu pagastā,
27.06. 12.00
„Gadi skrien kā stirnas”
viesu namā
ĢIBUĻU PAGASTĀ
„Citāda skola” aicina bērnus uz pasākumu „Sveika, Pastendes bērnu
1.06. 13.00
mīļā vasariņa!” jautri sagaidīt vasaras brīvlaiku
rotaļu laukumā
16.06. 20.00
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1.06.

18.00

2.06.

18.00

Koncerts „Deju mozaīka”. Sporta deju kluba „Sara” Pastendes kultūras
sezonas noslēgums
namā
„Baznīcu nakts”
Spāres baznīcā

10.06. 16.00
16.06.
16.06.
17.06.
22.06.

2.06.
16.06.

23.06.

1.06.
23.06.

1.06.
12.06.

13.06.
23.06.
10.06.
21.06.

Pastendes pamatskolas absolventu izlaidums
Pastendes kultūras
„Ielīgojam vasarā”. Pensionāru kluba „Irbenājs” un
namā
13.00
draugu balle. Lūdzam pieteikties iepriekš!
„Zem saulītes sirdsmīļā vaiga dzīvība dejo, griežas
19.00 un dzīvo …” – Saulgriežu ieskandināšana kopā fol- Spāres muižas parkā
kloras kopu „Talsi” Ieeja: bez maksas
„Tūrisma rallijs”
Saulgriežu uzvedums „Trejus vārtus appušķojam,
21.00 Jāņu dienu gaidīdami!”
Pie kultūras nama
Lai dūdu skaņas pulcina ciema ļaudis!
ĪVES PAGASTĀ
Lubes un Tiņģeres sieviešu vokālo ansambļu
19.30
Tiņģeres pilī
koncerts
Skolēnu iepazīstināšana ar „Bērnu žūrijas” grāma14.00
Īves bibliotēkā
tām „Arī vasarā ar grāmatu”
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
20.00 „Svinēsim Jāņus kopā!”. Pašmāju teātra izrāde – A.
Grīniece „Līgošanas nerātnības”. Ieeja: bez maksas
Ķīļciema BLPC
22.00 Jāņu dienas zaļumballe kopā ar Juri no Laidzes
estrādē
Ieeja: 1 EUR
LAIDZES PAGASTĀ
„Lielākā māksla ir sadzirdēt otru cilvēku”
12.00
Laidzes bibliotēkā
Bērnu aizsardzības diena ar Lieni Liepu
Teātra grupas „LĪGO” tradicionālā Līgo izrāde – R. Blaumanis „Trīnes
16.00
grēki”, režisore Anita Deksne. Ieeja: bez maksas
VALDGALES PAGASTĀ
Valdgales
11.00 Radošā diena bērniem
tautas namā
Valdgales
18.00 Foto izstādes atvēršana „Tveru mirkli, lai paturētu”
pagastmājā
VANDZENES PAGASTĀ
Foto izstādes „Es i vandzenieks, un tās i māns Vandzenes tautas
18.00
mājs” atklāšana un atmiņu stāstījumi
namā
18.00 Līgo vakara notikums „Visa laba Jāņu zāle”
Anču birzī
23.00 Jāņu nakts balle kopā ar Indru un Modri /Roja/
VIRBU PAGASTĀ
16.00 Virbu pamatskolas izlaidums
Virbu kultūras
Jāņu ielīgošana kopā ar amatiermākslas kolektīnamā
19.00
viem no Kandavas un Talsu novada

								

Sagatavoja: Sanita Arciševska
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