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Talsu novada domei – jauns sastāvs
3. jūnijā Latvijā notika pašvaldību
vēlēšanas. Tajās Talsu novada iedzīvotāji bijuši aktīvāki nekā iepriekš –
44,10% nobalsojušo. 2013. gadā pie
vēlēšanu urnām devās vien 32,61%
balsstiesīgo.
Šajās Talsu novada pašvaldības
vēlēšanās pilsoniskās tiesības aktīvi izmantoja 10 951 cilvēks no 24 833 balsstiesīgajiem novadā. Arī politisko partiju
piedāvājums bija plašāks nekā iepriekšējo reizi – par 17 Talsu novada domes deputātu mandātiem cīnījās astoņi politisko partiju un apvienību saraksti, bet
2013. gadā – 6. Turklāt visi astoņi politiskie spēki nākamajā Talsu novada domes sastāvā arī tiks pārstāvēti.
Procentuāli lielāko vēlētāju atbalstu –
22,30% un četrus mandātus – saņēma
reģionālā partija ,,Talsu novada attīstībai”, kam sekoja jaundibinātais politiskais spēks ,,Mēs – Talsiem un novadam”
ar 20,10% vēlētāju atbalstu (trīs deputātu vietas). Latvijas Zemnieku savienība
ieguva 12,10% lielu atbalstu un divus
mandātus, bet Latvijas Zaļā partija –
11,63% un arī divas deputātu vietas.
9,70% atbalstu saņēma partija ,,Vienotība”, jaunajā sasaukumā nodrošinot divus
deputātu mandātus, savukārt 8,96% balsu un arī divas vietas – nacionālā apvienība ,,,,Visu Latvijai” – ,,Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK””. Tai seko Latvijas Reģionu apvienība ar 8,08% atbalstītāju un
Jaunā konservatīvā partija ar 6,10% balsu un katra ar vienu deputāta mandātu.
Visvairāk balsu ieguvušie kandidāti ir
jaundibinātās partijas ,,Mēs – Talsiem
un novadam” līderis Edgars Zelderis,
kurš ieguvis 3101 balsi un ,,Talsu novada attīstībai” pirmais numurs Aivars Lācarus – 3036 balsis. Savukārt vismazāk vēlētāju balsis ieguvusi
Jaunās konservatīvās partijas pārstāve Inga Gluzda – ja pārējo sarakstu līderu iegūtās balsis ir
amplitūdā no 1616 (Latvijas Zemnieku savienības līderim Dainim Karolam) līdz 1082 balsīm
(Latvijas Reģionu apvienības līderei Daigai
Feldmanei), tad I. Gluzda saņēmusi 822 vēlētāju
balsis.
Lielākoties visu partiju līderi noturējuši pozīcijas un pēc vēlētāju balsojuma sarakstā palikuši
1. vietā. Izņēmums ir vien politiskā apvienība
,,,,Visu Latvijai” – ,,Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK””, kur saraksta līdere Ilze Indriksone 1.
pozīciju pēc vēlētāju balsojuma atdevusi saraksta
2. numuram Gundaram Sebrim.

iecirknī populārākais bijis Latvijas Reģionu apvienības saraksts (25,27%) un tā
2. numurs – Andris Dzenis.
Savukārt Talsu pilsētā 3. jūnijā darbojās
trīs iecirkņi. Visos no tiem lielāko vēlētāju
aktivitāti ieguva jaunā partija ,,Mēs – Talsiem un novadam”. Talsu tautas namā ierīkotajā iecirknī tā ieguva 33,27% atbalstu,
Talsu 2. vidusskolā iegūti 25,43% balsu,
bet Talsu novada administratīvā centra
iecirknī – 26,92% balsu.

Labus rezultātus, startējot uz deputātu amatiem, uzrādījuši divi pilsētu pārvalžu vadītāji –
Ģirts Kalnbirze (,,Talsu novada attīstībai”) un
Andis Āboliņš (Latvijas Zaļā partija), kuri arī tikuši ievēlēti domē.
Par ko balsojuši pilsētnieki?
Sabiles pilsētas iecirknī lielāko popularitāti guvusi partija ,,Talsu novada attīstībai”, iegūstot
40,33% atbalstu. Šajā vēlēšanu iecirknī lielāko atbalstu saņēmusi Gerda Zeberiņa, no 8. vietas sarakstā pakāpjoties uz 1.
Stendē 34,97% atbalsts dominējis tieši Latvijas
Zaļajai partijai un tās saraksta 7. kandidātam –
Stendes pilsētas pārvaldes vadītājam Andim
Āboliņam.
Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta

Kuri bijuši līderi pagastos?
Balgales pagastā 28,19% atbalstu saņēma Latvijas Reģionu apvienība un Kaspars
Boters, Pastendes iecirknī populārākais
bijis Edgars Zelderis no ,,Mēs – Talsiem un
novadam” (20,34%), bet Spāres iecirknī –
Latvijas Zaļā partija (28,22%) un Tabita
Kalniņa, kura šajā iecirknī no 10. vietas
sarakstā pakāpās uz 1. vietu. Īves pagastā
pārliecinošu vairākumu (55,33%) ieguva
Latvijas Reģionu apvienības saraksts un
Daiga Feldmane, bet Ķūļciemā – ,,Talsu
novada attīstībai” (37,50%) un Juzefa
Kļava.
Laidzes pagastā 27,59% atbalsta guva
reģionālā partija ,,Talsu novada attīstībai”
un tās deputāta kandidāts Ģirts Kalnbirze.
Šī partija lielāko atbalstu nopelnījusi arī
Laucienes pagastā (31,24%), kur populārākais bijis deputāta kandidāts Normunds
Krūze. Savukārt Lībagos procentuālo pārsvaru ieguva Latvijas Zemnieku savienība
(24,93%) un Miervaldis Krotovs. Lubes
pagastā 29,88% atbalsta ieguva Latvijas
Zaļā partija ar Alfonu Spēku priekšgalā,
bet Strazdes pagastā 29,05% ieguva partija
,,Vienotība” un no 10. vietas uz 1. vietu pakāpās Ivars Maķevics.
37,05% atbalstu Valdgales pagastā ieguva ,,Talsu novada attīstībai” un no 12. vietas uz 1. vietu
šajā iecirknī pakāpās Jana Robalde. Arī Vandzenē
lielāko atbalstu guva ,,Talsu novada attīstībai”
(25%) un Kaspars Maķevics,
Virbu pagastā 30,54% ieguva politiskā apvienība ,,,,Visu Latvijai” – ,,Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”” un Māris Alsbergs. Abavas bibliotēkas
iecirknī populārākā partija bijusi ,,Talsu novada
attīstībai” (43,15%) un Gerda Zeberiņa. ,,Talsu
novada attīstībai” lielākais balsu skaits bija arī
Nogales bibliotēkā (32,59%) un partijas līderim
Aivaram Lācarum.
Paredzēts, ka jaunais deputātu sasaukums pirmo reizi oficiāli sanāks kopā 15. jūnijā. Tad arī
plānota jaunā Talsu novada domes priekšsēdētāja
ievēlēšana.
Inita Fedko
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Papildinātas izklaides
iespējas Talsu pilsētas
bērnu laukumā

Ieguldot nedaudz vairāk par
10 000 eiro, papildu rotaļu elementus ieguvis Talsu pilsētas
bērnu laukums. Tāpat tiek izstrādāts Krievragkalna labiekārtošanas projekts, lai šo teritoriju sakārtotu kompleksi un
padarītu pilsētas iedzīvotājiem
un viesiem vēl patīkamāku.
Talsu pilsētas bērnu laukumā
šūpoles tagad ir pielāgotas mazāko bērnu drošībai un ērtībai, papildināts vingrošanas komplekts,
uzstādīts līdzsvara baļķis un lielais rotaļu komplekss ar slidkalniņu – cauruli.
Darbus par 10 006,22 eiro (ar
PVN) veica SIA „Jūrmalas Mežaparki”.

Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze atklāja, ka šobrīd norit darbs pie Krievragkalna labiekārtošanas projekta
izstrādes – šogad paredzēts sakārtot piekļuvi bērnu laukumam
arī no SIA „Talsu Bio – Enerģijas”
puses, ierīkot apgaismojumu un
uzstādīt kāpņu margas. Pozitīvas
pārmaiņas gaida arī Vilkmuižas
ezeru – airētāju vajadzībām tajā
šomēnes uzstādīs četrus pontonus, lai jau Talsu pilsētas svētku
laikā jūnija nogalē notiktu pirmās
sacensības.
Inita Fedko
Foto: Marta Rake-Lasmane

			

Talsu Novada Ziņas

		

Paraksta līgumu par stadionu un
stāvlaukuma pārbūvi
pie Talsu 2. vidusskolas
2. jūnijā Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus un SIA „Talce” ražošanas direktors Arvis Andersons
parakstīja līgumu par pārbūves darbiem Talsu 2. vidusskolas sporta laukumos K. Mīlenbaha ielā 21, 32a un 34, kā arī
par skolas stāvlaukuma paplašināšanu.
Talsu 2. vidusskolas direktors Oļegs Solovjovs novēlēja
būvniekiem, lai izdodas darbus
paveikt noteiktajā termiņā –
līdz šā gada 1. septembrim. 5.
jūnijā notikusi pirmā būvsapulce ar Latvijas Futbola federācijas un sportistu pārstāvju
dalību un pirmie darbi vidusskolas apkārtnē jau ir iesākti.
Iestrādes šāda projekta virzībai aizsāktas 2016. gadā, kad
Talsu novada domes deputāti
apstiprināja ārtelpas sporta infrastruktūras attīstības koncepciju sporta laukumiem K. Mīlenbaha ielā 21 un K. Mīlenbaha
ielā 34, kas atrodas pie Talsu 2.
vidusskolas. Koncepcija divu
sporta laukumu attīstībai tika
izveidota, pamatojoties uz apsvērumu, ka Talsos ir nodrošināta iespēja sporta nodarbībām
telpās: pilsētā darbojas Talsu
sporta nams, Talsu sporta halle,
Talsu Valsts ģimnāzijas sporta
zāle un Talsu 2. vidusskolas
sporta zāle, taču visā novadā
nav neviena prasībām atbilstoša
vieglatlētikas stadiona un futbola laukuma.
Atbilstoši koncepcijai sporta
laukums K. Mīlenbaha ielā 21
jeb tā dēvētais mazais sporta
laukums būs paredzēts vieglatlētikai. Mērķis ir radīt labiekārtotu vieglatlētikas stadionu Talsu 2. vidusskolas, Talsu novada
Sporta skolas, pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” mācību procesa organizēšanai,

profesionālo sportistu treniņu
un novada iedzīvotāju brīvā
laika pavadīšanas vajadzībām.
Sporta laukums kalpotu arī dažāda mēroga sacensību organizēšanai, jau sākotnēji laukuma
projektēšanā aktīvi iesaistījies
„M. Štrobindera šķēpmetēju
klubs”.
Savukārt sporta laukumā
K. Mīlenbaha ielā 34, blakus
esošajam sporta laukumam,
paredzēta jauna apgaismota
sintētiska futbola laukuma izveide, Sporta halles sānu pusē
pārvietojot esošos pludmales
volejbola laukumus. Mākslīgo
futbola laukuma segumu Talsu
novada pašvaldība saņems no
Latvijas Futbola federācijas.
Koncepcija paredz, ka pēc
šo ieceru īstenošanas šajā teritorijā pakāpeniski varēs attīstīt
arī piedāvājumu citu sporta
veidu vajadzībām un aktīvai atpūtai.
Jau vēstīts, ka Talsu novada
domes deputāti 1. jūnija sēdē
lēma par 542 478,19 eiro aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē, lai
īstenotu projektu „Talsu 2. vidusskolas sporta laukumu
K. Mīlenbaha ielā 21, 32a un
34, Talsos un stāvlaukuma pie
sporta laukuma pārbūve”.

No Talsu 2. vidusskolas līdz
Daģu ielai būs gājēju ietve
Pārmaiņas gaidāmas arī Talsu 2. vidusskolas apkārtnē virzienā līdz Daģu ielai – 1. jūnijā
parakstīts līgums ar SIA „Delta
AP” par projekta „Gājēju ietves
1. kārtas un ielas apgaismojuma izbūvi no Talsu 2. vidusskolas līdz Daģu ielai, K. Mīlenbaha ielā Talsos” īstenošanu.
Darbi tiks īstenoti par
74 283,46 eiro, līgumā norādītā
summa ietver būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības
izstrādājumu, darbu, piegādes
un transporta, apdrošināšanas,
elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, nodokļus
un nodevu maksājumus būvdarbu veikšanai.
Gājēju un ielas apgaismojuma izbūve noteikta trīs mēnešu
laikā kopš līguma noslēgšanas
brīža, tas nozīmē, ka darbi noslēgsies septembrī. Plānots, ka
skolēnu drošībai, pārvietojoties
no skolas uz jauno vieglatlētikas
stadionu, tiks izveidota jauna
gājēju pāreja.
Ivonna Vicinska
Publicitātes foto

Septembrī Pastendes bērnudārzā „Ķipars”
varēs uzņemt vairāk bērnu
Talsu novada domes deputāti 1. jūnija domes sēdē lēma par papildu grupas
atvēršanu no 1. septembra Pastendes
pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars”.
Jaunas grupas darbības nodrošināšanai
piešķirts finansējums līdz 35 000 eiro
apmērā (telpu remontam, aprīkojuma
iegādei un atalgojuma nodrošināšanai
2017. gadā).
Aptaujājot vecākus, kuru bērni reģistrēti rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm, konstatēts, ka pēc grupu nokomplektēšanas 2017./2018. mācību gadam,

47 bērniem, kuru vecāki izteikuši gatavību apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi
ar 2017. gada 1. septembri, nav iespējams
nodrošināt vietas Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.
Izskatot iespējamos variantus, Izglītības pārvalde piedāvāja deputātiem izvērtēt iespēju atvērt pirmsskolas izglītības
grupas ārpus Talsu pilsētas esošajās
pirmsskolas izglītības iestādēs – Laucienē, Laidzē, Pastendē. Izvērtējot piedāvātos variantus 2017. gada 8. maija Talsu
novada Izglītības, kultūras un sporta ko-

mitejas sēdē par atbilstošāko atzīts atvērt
pirmsskolas izglītības grupu Pastendes
pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars”, jo
pirmsskolas izglītības iestādes atrodas
vistuvāk Talsu pilsētai (5 kilometri) un ir
nodrošināta regulāra un bieža sabiedriskā transporta kustība maršrutā Talsi –
Pastende – Talsi, kas rada iespēju Talsu
pilsētā deklarēto bērnu vecākiem, salīdzinot ar Laidzi un Laucieni, ērti nokļūt
pirmsskolas izglītības iestādē un mājup
no tās.
Līdz ar papildu grupas atvēršanu

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 11 (148)
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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
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Pastendes „Ķiparā” tiks nodrošināta vieta līdz 24 bērniem. Sagaidāms, ka Talsos
pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība
uzlabosies līdz ar Talsu Galvenās bibliotēkas projekta īstenošanu – atbrīvosies
telpas Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”, kur šobrīd atrodas Talsu
Galvenā bibliotēka. Tiek prognozēts, ka
līdz ar bibliotēkas pārcelšanos (2018.
gada beigās) „Pīlādzītis” varēs uzņemt
aptuveni par 60 bērniem vairāk nekā
šobrīd.
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”.
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Piešķir papildu finansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pagalmu labiekārtošanai
1. jūnijā Talsu novada domes deputāti apstiprināja papildu finansējuma piešķiršanu
pašvaldības
organizētajam
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju pagalmu labiekārtošanas
konkursam. Tas notiek jau trešo gadu un šoreiz iedzīvotāju
aktivitāte bija lielāka par pašvaldības sākotnēji atvēlēto
konkursa budžetu.
Kopumā tika saņemti 16 projektu pieteikumi, bet viens neatbilstošas dokumentācijas dēļ
tika noraidīts. Lai arī sākotnēji
budžetā atvēlētais finansējums
bija 24 000 eiro, tomēr pēc deputātu labvēlīga balsojuma tas tika
palielināts līdz 41 772,09 eiro.
11
projektus
iesniedzis
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apsaimniekotājs SIA „Talsu
namsaimnieks”. Ietves un automašīnu stāvlaukumu paredzēts
iekārtot „Vēsmas” Tiņģerē pagalmā. „Jāņkalnos 2” Laidzē tiks
uzstādīta veļas žāvētava un izbūvēts sadzīves atkritumu konteineru laukums, arī „Mājas nr. 5”
Pūņās iedzīvotāji izteikuši vēlmi

pēc sadzīves atkritumu konteineru laukuma izbūves.
Lai piepildītu savas vēlmes,
idejā apvienojušies arī vairāku
Darba ielas māju iedzīvotāji –
11, 13, 13a un 15 Talsos, kas vēlas sakārtot sadzīves atkritumu
konteineru laukumu. K. Mīlenbaha ielas 23 iedzīvotāji sakārtos
gājēju celiņu, bet Darba ielas 9
iemītnieki – bruģējot paplašinās
iebraucamo zonu. Stāvlaukuma
paplašināšanu transportlīdzekļu
novietošanai veiks arī Rīgas ielas
9 mājas pagalmā. Savukārt
A. Pumpura ielas 8 un 1905.
gada ielas 7 pagalmā atjaunos
gājēju un piebraucamos ceļus un
stāvlaukuma segumu, A. Pumpura ielas 7 pagalmā – piebraucamā ceļa un stāvlaukuma segumu un bērnu rotaļu laukumu,
bet A. Pumpura ielas 6 pagalmā
labiekārtos bērnu rotaļu laukumu.
Trīs projektus īstenos SIA
„Adax 2” apsaimniekotās mājas:
Dundagas ielā 12 izveidos sadzīves atkritumu konteineru laukumu, Dundagas ielā 10 ierīkos

smilšu kastes un nojumi veļas
žāvēšanai, bet Celtnieku ielā 3
izveidos gājēju celiņu, smilšu
kasti un soliņus.
Vienu projekta pieteikumu
iesniegusi biedrība „Dundagas
5”, lai mājas pagalmā ierīkotu asfaltbetona seguma stāvlaukumu,
bērnu rotaļu laukumu un uzlabotu apgaismojuma infrastruktūru.
Talsu novada pašvaldība
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pagalmu labiekārtošanas projektu konkursu organizē jau trešo
gadu. Tas ir veids, kā pašvaldība,
nodrošinot līdzfinansējumu, var
atbalstīt pagalmu infrastruktūras sakārtošanu, tādējādi uzlabojot novada kopējo vidi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pagalmus izmanto ne tikai konkrētās mājas iemītnieki, bet arī
citi attiecīgās teritorijas iedzīvotāji, tādēļ vides labiekārtošana
pozitīvi ietekmē plašu sabiedrības daļu.
Inita Fedko

Paplašinās Bungu kapus
Lībagu pagastā
Noslēdzoties
iepirkumu
konkursam, drīzumā tiks
uzsākta Talsu novada Lībagu
pagasta Bungu kapu paplašināšanas 1. kārta. Nepieciešamos darbus īstenos SIA
„Talsu
meliorators”
par
līgumcenu 26 369,79 eiro (bez
PVN).
Aprīļa beigās izsludinātajā
iepirkumu konkursā piedāvājumus iesniedza divi pretendenti.
Par uzvarētāju tika atzīts SIA
„Talsu meliorators”, kas darbus
uzsāks jūnija sākumā.
„Lai gan Bungu kapu
pašreizējā platība ir 3,18 hektāru, tomēr trūkst vietas jaunu
kapa vietu ierīkošanai, līdz ar to
ir steidzami nepieciešama kapu
paplašināšana,” teic Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja Lauma
Jaunpujēna. Esošo teritoriju paplašinās par četriem hektāriem,
visus darbus īstenojot četrās
kārtās.
Pakāpenisku paplašināšanu
paredz izstrādātais būvprojekts,
bet jau aizvadītajā gadā tika
veikti nepieciešamie teritorijas
sagatavošanas darbi, piemēram,
lieko koku izzāģēšana, celmu iz-

raušana, platības līdzināšana.
Pirmajā būvniecības kārtā
būvprojekts paredz iekārtot teritoriju, kur perspektīvā plānota
kapliča. Domāts izveidot autostāvvietu desmit mašīnām,
paredzēta ūdens ņemšanas vieta,
atkritumu konteiners, vieta pārvietojamajām tualetēm, atvēlēta
teritorija kapu svētku norises
vietai ar kanceli mācītājam un
15 soliem apmeklētājiem. Būs
4,5 metrus plats blietēts grants
ceļš, kas pieejams autotransportam. Šajā kārtā paredzētas 108
vienvietīgas, 101 divvietīga, 87
trīsvietīgas un 13 piecvietīgas
kapavietas.
„Līdztekus kārtojam jautājumu par ūdens urbuma ierīkošanu, procesā ir arī elektrības
pieslēgums, kas nepieciešams
ūdenssūkņa uzstādīšanai un
kapličai, kas tiks būvēta vēlāk,”
atklāja L. Jaunpujēna.
Šī gada Talsu novada budžetā
Bungu kapu paplašināšanai atvēlēti 60 000 eiro.
Inita Fedko

Konkursā
Strautu ielā 13 piesārņojumu nekonstatē
„Talsu bruncī ieaustie”
vairāk nekā 30 dalībnieki

Talsu novada pašvaldība jau
informējusi, ka sadarbībā ar
Valsts vides dienestu sastādīts
konkrētu darbu plāns Strautu
ielas 13 Talsos sakārtošanai.
Šajā teritorijā par spīti dažādiem drošības pasākumiem
vairāku gadu garumā veidojusies nelegāla atkritumu izgāztuve, ko Talsu novada pašvaldība ir apņēmusies sakārtot.
Jau aizvadītajā gadā tika veikti
kontrolurbumi, kas apliecināja,
ka Strautu ielas 13 teritorija un
tajā esošā ūdenstilpne nav piesārņota. Lai pilnībā novērstu
šaubas, Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs – ko ie-

teica Valsts vides dienests, veica
vides kvalitātes novērtējumu.
Vērtēšanas laikā maijā tika
noņemti virszemes ūdeņu un
grunts paraugs un veiktas ūdens
ķīmiskās analīzes. Izmeklējumi
apliecina, ka Strautu ielas 13 teritorijā nav konstatēts piesārņojums.
Kopš 2015. gada, kad apsekošanā tika konstatēta Strautu ielā
13 izveidotā nelegālā izgāztuve,
Talsu novada pašvaldība ir nodrošinājusi turpmāku šīs teritorijas nepiemēslošanu un veicinājusi tās sakārtošanu. Kopumā
Strautu ielas 13 teritorija ir aptuveni 10 hektārus plaša, bet nele-

gālā izgāztuve veidojusies aptuveni 1,5 hektāru platībā.
Talsu novada pašvaldība turpinās veikt nepieciešamās darbības teritorijas sakārtošanā. Šobrīd piekļuve Strautu ielas 13
īpašumam nepiederošām personām ir liegta. Teritorijā netiek
ievesti arī bioloģiskie atkritumi,
tas ir, lapas, zari un zāle. Talsu
novada pašvaldība, lai uzlabotu
atkritumu apsaimniekošanas iespējas iedzīvotājiem, pieteikusies projektu konkursā „Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas
attīstība Talsu novadā”.
Inita Fedko

Talsu biznesa inkubatorā nākamajai
uzņemšanas kārtai pieteikumus
pieņem līdz 20. jūnijam
LIAA Talsu biznesa inkubators informē, ka visi jaunie komersanti, kas vēlas iestāties inkubatorā jau jūlijā, var iesniegt
pieteikumus līdz 20. jūnijam.
Atgādinām, ka komersantu
uzņemšana inkubatorā inkubācijas atbalsta saņemšanai notiek
pa kārtām – vienu reizi ceturksnī. Inkubatorā ir iespējams iestāties arī fiziskām personām ar
biznesa ideju pirmsinkubācijas
atbalsta saņemšanai, un to iespējams izdarīt jebkurā laikā bez
termiņa ierobežojuma.
Visi komersanti, kas līdz 20.

jūnijam būs iesnieguši savus pieteikumus un kuru biznesa modelis tiks atzīts par perspektīvu,
tiks aicināti piedalīties konsultatīvās komisijas sēdē (5. jūlijā Talsos) un īsi prezentēt savu uzņēmumu, plānus un gaidas no
inkubatora.
Šajā uzņemšanas kārtā inkubatorā uz inkubācijas atbalstu
tiks uzņemti ne vairāk kā trīs dalībnieki. Inkubācijas atbalsts ietver 50% atbalstu no uzņēmuma
attīstībai nepieciešamu pakalpojumu izmaksām (piemēram, telpu nomas, grāmatvedības, juri-
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diskām, mārketinga, tehnoloģiju
izstrādes, laboratoriju, sertificēšanas u.tml.), kā arī bezmaksas
ekspertu un mentoru konsultācijas, apmācības, biroja un semināru telpas un aprīkojumu.
Sīkāka informācija par LIAA
Talsu biznesa inkubatora aktivitātēm ir atrodama www.facebook.com/talsubiznesainkubators, un sīkāka informācija par
inkubatoru programmu, kā arī
pieteikuma forma ir atrodama
www.liaa.gov.lv sadaļā „Biznesa
ABC” – „Biznesa inkubatori”.
LIAA Talsu biznesa inkubators

		

Ikgadējais konkurss „Talsu
novada sakoptākā pilsēta un
pagasts” ir viena no vērtīgākajām tradīcijām, kas katru gadu
tiek turpināta, lai cildinātu tos
novada ļaudis, kas veicinājuši
novada sakoptību. Gadu gaitā
konkurss attīstījies un tā galvenais fokuss šobrīd ir ne tikai
konkrētas teritorijas sakoptības vērtēšana, bet gan mūsu
novada darbīgie, radošie un varošie ļaudis. Šajā gadā pašvaldības rīkotā konkursa nosaukums ir „Talsu bruncī ieaustie”.
No 13. jūnija konkursa komisija devusies ceļā, lai paviesotos
pie vairāk nekā 30 mūsu novada

ļaudīm, kas pieteikti šādās nominācijās „Sakoptākā privātmāja”,
„Sakoptākā daudzdzīvokļu māja”,
„Zaļā domāšana kā dzīvesveids”,
„Rosīgākais uzņēmums”, „Dižākā
zemnieku saimniecība”, „Draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca”,
„Darbīgākā organizācija”, „Čaklākais mājražotājs”, „Radošākais
novadnieks”, „Vieta, kas jāredz”,
„Skaistākais dārzs”.
Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 8. septembrī konkursa noslēguma pasākumā. Kur šajā gadā
pabijusi konkursa komisija, interesenti varēs sekot līdzi „Talsu
Novada Ziņās”.

KOMISIJAS APMEKLĒJUMU GRAFIKS
Pilsēta,
pagasts

13.06. 14.06. 20.06. 21.06. 27.06. 28.06. 04.07.

Valdemārpils 9.00
Lube

13.00

Īve

15.00

Laidze

9.00

Vandzene

13.00

Stende

9.00

Sabile

13.00

Talsi

9.00

Valdgale

13.00

Virbi

9.00

Strazde

13.00

Ģibuļi

9.00

Lībagi

13.00

Lauciene

9.00

Balgale

12.00

Ķūļciems

15.00
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Talsos barikāžu
dalībniekiem pasniegti
Pateicības raksti

1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības apbalvošanas
komisijas pārstāvji Renārs Zaļais un Romualds Ražuks 31.
martā Talsu novada muzejā 30
dalībniekiem no Talsu novada
pasniedza Pateicības rakstus
par piedalīšanos 1991. gada
barikādēs.
Pateicības rakstu barikāžu
dalībniekam piešķir par 1991.
gada janvārī un augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību
un iniciatīvu, par ieguldījumu
organizatoriskajā un apgādes
darbā, kā arī par barikāžu dalībnieku morālo un materiālo atbalstīšanu. To piešķir tikai tādai
personai, kas nav apbalvota ar
1991. gada barikāžu dalībnieka
piemiņas zīmi.
Bijušais Latvijas Tautas fron-

tes priekšsēdētājs Romualds
Ražuks klātesošajiem sacīja:
„Barikāžu laika notikumi ietekmēja ne tikai Latvijas un Baltijas
likteni, bet arī visas Padomju
Savienības tālāko sabrukšanu.
Tam, ka pie mums neuzdrošinājās lietot spēku, ka mūsu drosme un pašaizliedzība pierādīja
Latvijas un Baltijas neatkarības
alkas, bija milzīga nozīme arī
tālākajos notikumos. Pateicības
raksti domāti ne tikai jums katram, bet arī jūsu ģimenēm,
dzimtām, kā liecība jūsu bērniem, mazmazbērniem, ka
dzimtā ir bijuši šie Latvijas
aizstāvji.”
Ivonna Vicinska
Foto: Marta Rake-Lasmane

SIA „Talsu ūdens”
piedāvā jaunu
pakalpojumu un maina
asenizācijas izcenojumu
No 1. jūlija SIA „Talsu
ūdens” ieviesis izmaiņas
asenizācijas
pakalpojumu
sniegšanas cenrādī, kā arī jau
jūnijā piedāvās klientiem izmantot jaunu pakalpojuma
veidu.
„Esam aktualizējuši asenizācijas pakalpojumu izcenojumu
– tieši nosēdbedres izvešanas
izmaksu aprēķinu. Tas ir nepieciešams, jo pieaudzis šī pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamā
atalgojuma
un
transporta izmaksas,” skaidroja
uzņēmuma valdes loceklis Igors
Kude.
Asenizācija nav SIA „Talsu
ūdens” pamata pakalpojums, uz
kā uzņēmums balstītu darbību,
turklāt arī pieprasījums pēc šī
pakalpojuma ir samazinājies,
bet nepieciešamie ieguldījumi
šajā jomā – tikai palielinājušies.
„Šogad pakalpojuma nodrošināšanai atjaunojām asenizācijas
un kanalizācijas tīklu apkalpošanai nepieciešamo autotehniku – bāzes automašīnu „MercedesBenz”. Ieguldījumi bija
nepieciešami, jo kopš pagājušā
gada aktīvi virzāmies uz Talsu

novada domes atbalstīto vienoto ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas modeli visā novada
teritorijā. Būtiski paplašinājusies uzņēmuma darbības teritorija, tādēļ arī nopietni izvērtējam piedāvāto pakalpojumu
ekonomisko efektivitāti,” teica
I. Kude. Tādējādi no 1. jūlija
visā uzņēmuma apkalpes teritorijā viena izvešanas reize (līdz
3,2 kubikmetriem) turpmāk izmaksās 30,99 eiro (bez PVN).
Savukārt jau kopš jūnija SIA
„Talsu ūdens” piedāvā projektēšanas pakalpojumus. „Jaunais
pakalpojums radies likumsakarīgi – reaģējot uz cilvēku vajadzībām. Tādā veidā paplašināsim ārpakalpojumu klāstu,”
uzsvēra SIA „Talsu ūdens” valdes loceklis. Projektēšanas pakalpojumu izcenojums ir 26
eiro (bez PVN) stundā.
Inita Fedko

Lai stiprinātu laulības vērtību
sabiedrībā, pāriem tiks piedāvāta
pirmslaulību mācību programma
Saskaņā ar Ģimenes valsts
politikas
pamatnostādnēm
2011.–2017. gadam ir izstrādāta Pirmslaulību mācību programma personām, kas vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu
nodaļā (turpmāk – apmācības
programma). Tās mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt
dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības
sabiedrībā.
Apmācības programma sastāv no četriem moduļiem –
katrs 6 akadēmiskās stundas.
1. modulis – Finanšu pratība
– sniedz iespēju apgūt zināšanas
un pilnveidot izpratni par naudas gudru pārvaldību: plānot,
krāt, aizņemties, lai palīdzētu
sasniegt ģimenes nākotnes mērķus.
2. modulis – Laulības tiesiskie
aspekti – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni
par laulības tiesiskajiem aspektiem.
3. modulis – Laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti. Laulāto un ģimenes attiecību veidošana – sniedz iespēju apgūt

zināšanas un pilnveidot izpratni
par emocionāli veselīgām, pilnvērtīgām, harmoniskām, uz savstarpējo cieņu balstītām attiecībām ģimenē.
4. modulis – Vecāku pienākumi un atbildība – sniedz iespēju
apgūt zināšanas un pilnveidot
izpratni par bērna attīstību, vecumposmus raksturojošām iezīmēm un vecāku lomu bērna attīstības veicināšanā.
Moduļa satura izklāsts tiek īstenots profesionāla lektora vadībā, kā pamata metodi izmantojot abpusējas diskusijas par
konkrētu tēmu, viedokļu apmaiņu, situāciju analīzi, pieredzes
stāstus, praktiskus uzdevumus
un refleksijas, respektējot katra
pāra individuālo dzīves pieredzi
un izpratni.

2017. gadā apmācības programma tiek īstenota kā pilotprojekts, šādu iespēju piedāvājot
50 pāriem. Ņemot vērā, ka plānotais pasākums paredzēts ar
individuālu pieeju noteiktam cilvēku skaitam vienā reizē, grupā
būs 5 līdz 10 pāri. Apmācības
notiks vienu vai divas reizes gadā
(atkarībā no nokomplektētās
grupas lieluma) dažādās norises
vietās Kurzemē (Kuldīgā un
Ventspilī), Vidzemē, Latgalē,
Zemgalē, kā arī Rīgā.
Apmācības realizēs vairākās
izglītības iestādēs.
Apmācības personām, kuras
vēlas noslēgt laulību, ir bez maksas un brīvprātīgas. Plānots, ka
apmācības būs pieejamas līdz 30.
novembrim.
Pieteikties apmācībām var
jebkurā dzimtsarakstu nodaļā
vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta kontaktinformācija: 67216032, 67830681,
67226222, e-pasts: dzimts.dep@
tm.gov.lv.

Aicinās pieslēgties centralizētajiem
kanalizācijas tīkliem Stendē
SIA ,,Talsu ūdens” līdz augustam iesniegs ūdenssaimniecības projekta 2. kārtas projektu, lai turpinātu sakārtot
ūdenssaimniecības infrastruktūru Stendē. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem būs nodrošināta
iespēja veidot 90 jaunus pieslēgumus centrālajiem kanalizācijas tīkliem, tādējādi ne tikai
atvieglojot sev ikdienu, bet arī
atbildīgi izturoties pret vidi.
Pieslēgšanās centralizētajai
kanalizācijas sistēmai iedzīvotājiem nodrošina atbildīgu pieeju
vides uzturēšanas jautājumiem,
kā arī atvieglo ikdienu, ļaujot
aizmirst par regulāriem asenizācijas pakalpojumiem.
Lai pieslēgšanos atvieglotu,
SIA ,,Talsu ūdens” vērsās Talsu
novada pašvaldībā ar izstrādā-

tiem saistošajiem noteikumiem
par līdzfinansējumu nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai SIA
,,Talsu ūdens” pakalpojuma
sniegšanas teritorijā. Talsu novada dome konceptuāli atbalstījusi
līdzfinansējuma piešķiršanas nepieciešamību, un tiek strādāts,
lai noteikumi pēc iespējas ātrāk
stātos spēkā. Tādā veidā daļai no
darbiem nepieciešamā finansējuma būs iespēja piesaistīt no
pašvaldības budžeta.
SIA ,,Talsu ūdens” attiecīgajās
jaunajās kanalizācijas pieslēgumu adresēs izstrādās nepieciešamo tehnisko shēmu, lai iedzīvotājiem būtu skaidras aptuvenās
izmaksas un nepieciešamo darbu sarežģītības pakāpe. Ikviens
iedzīvotājs tiks personiski uzru-

PIKC ,,Rīgas Valsts tehnikums”
LAIDZES teritoriālā struktūrvienība
2017./2018. mācību gadā uzņem audzēkņus
specialitātēs:

* Komercpakalpojumu darbinieks;
* Klientu apkalpošanas speciālists;
* Ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
* Apdares darbu tehniķis.
Mācību ilgums 4 gadi (ar pamatizglītību).
Informācijai: 28740107, 27808440, 63221886,
www.laidze.rvt.lv.
Dokumentu iesniegšana darba dienās
plkst. 8.30–15.30.

nāts, lai noskaidrotu cilvēku ieinteresētību jaunā pakalpojuma
izmantošanā.
SIA ,,Talsu ūdens” speciālisti
sākotnēji vērsīsies pie iedzīvotājiem Ozolu, Rožu, Saules un Aspazijas ielā Stendē, lai uzzinātu
viņu viedokli par projekta realizācijas nepieciešamību un gatavību pieslēgties centralizētajai
ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmai.
Projektā iespējams piesaistīt
finansējumu 1 522 563 eiro apmērā. Līdztekus projekta aktivitātēm SIA ,,Talsu ūdens” meklēs
iespēju rekonstruēt Stendes pilsētas ūdensapgādes tīklus Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu,
Pionieru, Robežu, Rožu, Saules
un Talsu ielas iedzīvotājus.
Inita Fedko

Talsu novada Vakara un neklātienes
vidusskola uzņem izglītojamos
2017./ 2018. mācību gadam:

* pamatizglītības 7.–9. klasē;
* vidusskolas 10.–12. klasē (klātienes, neklātienes, programmās);
* eksternātā.
Piedāvājam atbalsta plānu strādājošajiem un
uz laiku izbraukušajiem!
Informācija: 63232206; 26400022;
www.talsuvakarskola.lv;
vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv.
Dokumentu pieņemšana darba dienās
plkst. 9.00–14.30.
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Biznesa augstskolas „Turība” filiāle
Talsos svin 15 gadu pastāvēšanu

Biznesa augstskolas „Turība”
Talsu filiālē 23. maijā tika svinēta 15 gadu jubileja. Svinības iesākās ar filiāles vadītājas Ingas
Karlbergas uzrunu svētku dalībniekiem. Īpašu noskaņu svinībām piešķīra Talsu Valsts ģimnāzijas
skolēnu
muzikālā
apvienība „Half past five”.
Uz svinīgo notikumu bija ieradies Talsu novada domes
priekšsēdētājs Aivars Lācarus
un Izglītības pārvaldes vadītājs
Uldis Katlaps. Ar svinīgu uzrunu uzstājās Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris,
kā arī domes priekšsēdētājs
Aivars Lācarus.
Īpaši tika godināti pasniedzēji, kuri Talsu filiālē ar studentiem strādā no filiāles dibināšanas dienas, – Daiga Purkalne,
Uldis Katlaps, Regīna Treija un
Ārija Vitte. Biznesa augstskolas
„Turība” rektors un valdes
priekšsēdētājs Aldis Baumanis
pasniedza Pateicības rakstus par

godprātīgu darbu ar studentiem
un uzticību Biznesa augstskolai
„Turība”.
„2002. gadā Biznesa augstskola „Turība” atvēra filiāles trīs
Latvijas pilsētās – Liepājā, Cēsīs
un Talsos. Tas, ka šīs filiāles ir
pastāvējušas šos 15 gadus, gan
labos, gan ne tik labos laikos,
liecina par to, ka lēmums par filiāļu atvēršanu ir bijis pareizs:
studentiem un sabiedrībai tas ir
noderīgs un vajadzīgs. Šo 15
gadu garumā mums ir bijusi
veiksmīga sadarbība ar skolu
administrācijām un pašvaldībām. Lielu paldies saku Talsu
Valsts ģimnāzijas direktoram
Gundaram Sebrim un Talsu filiāles vadītājai Ingai Karlbergai,”
nozīmīgo notikumu komentē
Biznesa augstskolas „Turība”
rektors un valdes priekšsēdētājs
Aldis Baumanis.
„Biznesa augstskolas „Turība” filiāle Talsos ir lieliska iespēja studentam, kas vēlas studēt

tuvāk mājām. Studijas Talsos
dod iespēju strādāt, būt kopā ar
ģimeni netērējot liekus laika un
naudas resursus. Lektori uz Talsiem brauc no visas Kurzemes –
Ventspils, Tukuma, Kuldīgas.
Esmu gandarīta par laiku, kas
pavadīts šajā filiālē, un novēlu
mums visiem turpmāku, veiksmīgu sadarbību,” par filiāles 15
gadiem komentē Inga Karlberga, Talsu filiāles vadītāja.
Svinīgās daļas noslēgumā visi
klātesošie vienojās, dziedot
augstskolas himnu.
Šo 15 gadu laikā Biznesa augstskolas
„Turība”
filiāles
absolvējuši vairāk nekā divi tūkstoši jauniešu un liela daļa no
tiem, apņēmības pilni, turpina
studēt bakalaura studiju programmā un tālāk arī maģistrantūrā
Biznesa augstskolā „Turība” Rīgā.
Elīna Šķēle,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
Biznesa augstskola „Turība”
Publicitātes foto

Izsoles
✳ Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam – „Asaru iela 5”, Valdemārpilī,
Talsu nov. (kadastra Nr. 8817 003 0088) – zemes vienība ar kopējo platību 0,4082 ha. Sākumcena 5000
EUR, solis 200 EUR, drošības nauda 500 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama viena mēneša
laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža.
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 12. jūlijam 12.00. Izsole notiks 14. jūlijā 10.00.
Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS „SEB banka” līdz 12. jūlijam 12.00.
Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi.
Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.
✳ Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam – „Anuži”, Anužos, Lubes pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8874 005 0149) – zemes vienība ar kopējo platību 1,4075 ha, divas būves.
Sākumcena 5200 EUR, solis 200 EUR, drošības nauda 520 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama viena gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža.
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 12. jūlija 12.00. Izsole notiks 14. jūlijā 10.30.
Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS „SEB banka” līdz 12. jūlija 12.00.
Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi.
Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.
✳ Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam – „Silkalni”, Strazdes pagastā,
Talsu nov. (kadastra Nr. 8886 001 0014) – zemes vienība ar kopējo platību 0,53 ha. Sākumcena 1000
EUR, solis 100 EUR, drošības nauda 100 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama trīs mēnešu
laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža.
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 12. jūlija 12.00. Izsole notiks 14. jūlijā 9.30.
Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS „SEB banka” līdz 12. jūlijam 12.00.
Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.
Tālrunis uzziņām 27841840, 25660225.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības
centrālās administrācijas 108. kabinetā, darbdienās 8.00–12.00; 13.00–16.00 līdz 12. jūlijam 12.00.
2017. gada 15. jūnijs

		

		

LEPOJAMIES

Top spēle, kas jauniešiem
ļaus iepazīt labdarību
„Labdarība nav nekas mākslīgi izdomāts, bet gan mūsu ikdienas sastāvdaļa, tāpēc par
labdarību jāsāk runāt jau skolā,” ir pārliecināts Talsu novada
fonds, kas šobrīd īsteno savu
līdz šim vērtīgāko projektu. Lai
jau no jaunā mācību gada vairākās izglītības iestādēs varētu
sākt īpašas nodarbības, šobrīd
notiek pedagogu rokasgrāmatas un mobilās spēles testēšana
un kļūdu novēršana.

Spēles autors Rasmus Pečuls
atzīst: „Spēlē „Labdarības pilsēta” mēs ļoti esam centušies ielikt
tādus elementus, lai jauniešiem
ir jautri un interesanti. Spēles
elementi viņus „ievelk” spēlē, un
pēc kāda laika viņi aizdomāsies
„ei, es to varu darīt arī īstajā dzīvē”. Spēli izmantos arī skolēni,
kuri labdarības aktivitātēs nekad
nav iesaistījušies, tāpēc es ticu,
ka spēle arī sasniegs savu mērķi
un jaunieši aizdomāsies par labo

Stratēģiskās partnerības projekts „I believe in GOOD”, kas
ieguvis programmas „Erasmus+” atbalstu, ir ilgtermiņa
projekts, kura īstā dzīve patiesībā sāksies tikai vēlāk. Tas sastāv
no 2 daļām – rokasgrāmatas, kas
paredzēta skolotājiem, un mobilās aplikācijas jauniešiem. Rokasgrāmatā būs 16 nodaļas –
viena nodarbība katram mācību
priekšmetam. Katra pedagoga
rīcībā nonāks tēmas apraksts, sagatavoti uzdevumi, prezentācijas, video un citi materiāli, kas
soli pa solim ļaus novadīt nodarbību. Uzdevumi veidoti tā, lai
jaunieši domātu, aizdomātos un
turpmāk, saskaroties ar šīm tēmām dzīvē, būtu arī ieinteresēti
reaģēt. „Tas būs metodiskais materiāls, tomēr man vairāk gribētos teikt, ka tie būs iedvesmas
stāsti,” saka Talsu novada fonda
valdes priekšsēdētāja Iveta Rorbaha. „Rokasgrāmatā iekļauti
dažādi stāsti gan ar Latvijas, gan
ārvalstu iedvesmas piemēriem.
Nodarbībās iekļautie stāsti jauniešiem parādīs to, ka tev nebūt
nav jābūt ļoti bagātam un cienījamos gados, lai paveiktu labus
darbus.” Projekta mērķauditorija
ir jaunieši vecumā no 13 līdz 15
gadiem. Tas ir diezgan sarežģīts
vecums, tomēr projektam izvēlēts, jo tieši tas ir brīdis, kad jaunieši sāk vairāk domāt, analizēt
un veidot savu viedokli.
Tikmēr mobilā aplikācija interaktīvā veidā ļaus iepazīt labdarību no pavisam cita aspekta.
Virtuālajā pasaulē jauniešiem,
darot labus darbus, piemēram,
palīdzot dzīvniekiem, senioriem
un citiem varoņiem, būs iespēja
sacensties kļūt par jauno Labdarības pilsētas valdnieku. Spēle
veidota ļoti labsirdīga, un, veicot
labos darbus, tiks krāti nevis
punkti, bet smaidi, kas ir viens
no labdarības simboliem.

darbu nozīmi un veikšanu arī
reālajā dzīvē. Šī projekta tēma ir
svarīga, un to ir vērts atbalstīt,
tāpēc es arī atsaucos Talsu novada fonda aicinājumam darboties
kopā”.
Pirmie spēli izmēģināja ap
200 Talsu novada skolēnu. Vienu
mācību stundu izmēģinot spēli,
jaunieši atzina, ka tā nebūt nav
ļoti vienkārša, bet tā jau likusi
viņiem saprast spēles dziļāko
būtību – palīdzēšanu saviem
līdzcilvēkiem. „Bija apbrīnojami
redzēt, ka dažiem no skolēniem
tik īsā laikā pat izdevās uzvarēt
dažus no spēles līmeņiem, jo pat
man pašam tas prasīja krietni ilgāku laiku,” atzina Rasmus Pečuls, kas ieradās Latvijā, lai redzētu jauniešu reakciju un
novērstu kļūdas, ko skolēniem
izdevās pamanīt.
No septembra projektu īstenos Talsu 2. vidusskola, un sadarbībā ar pārējiem Latvijas kopienu fondiem, arī citas izglītības
iestādes. Visi materiāli izstrādāti
trīs valodās – latviešu, vācu un
angļu –, jo metodes paredzētas
arī starptautiskai lietošanai.
Ar jaunradītām neformālām
izglītības metodēm projekta
mērķis ir sakustināt ūdeni, lai
Latvijas, Vācijas un Eiropas iedzīvotāji aizdomājas par to, cik
nozīmīgi ir par labdarību sākt
runāt skolas vidē – un ne tikai
runāt, bet arī veikt reālu darbību. Un jaunieši kļūtu par sociāli
atbildīgu nākamo ziedotāju paaudzi.
Talsu novada fonds ir pirmais
kopienu fonds Latvijā, kas izveidots, lai koptu mērķtiecīgas labdarības tradīcijas un sekmētu
attīstību Talsos un novadā.

		

Iveta Rorbaha,
Talsu novada fonda valdes
priekšsēdētāja
Publicitātes foto
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 								

Talsu Novada Ziņas

Saistošie noteikumi
Stājas spēkā 2017. gada 26. maijā
2017. gada 16. maijā

Saistošie noteikumi Nr. 11
(protokols Nr.9, 27. punkts, lēmums Nr.200)

14.

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Talsu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu,
43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 1., 2., 3., 4. punktu
1.

2.
3.

4.

5.
6.

I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus,
tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu.
Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un
ar to saistīto normatīvo aktu izpratnē.
Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Pakalpojumu lietotājs — nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu
mājā — visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;
3.2. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp
Pakalpojumu lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu
kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;
3.3. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu
lietotāja parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra Pakalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties,
tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas piederības robežas);
3.4. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši noteikumu 2. pielikumam vai piemērojot
Latvijas būvnormatīvu LBN-221-15. Ūdens patēriņa norma tiek piemērota gadījumos, kad īpašumā nav ierīkots komercuzskaites mēraparāts vai komercuzskaites mēraparātam beidzies verifikācijas termiņš, tas ir noņemts vai bojāts.
Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus
ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vidi Talsu novadā un racionāli izmantotu dabas resursus.
Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Talsu novada
teritorijā.
Noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā
un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.

II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un
šie noteikumi.
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam
aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildu normatīvajos
aktos noteiktajam, pievieno nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu
tehnisko noteikumu pieprasījumā ietverto personas datu apstrādei un pastāvīgai
uzglabāšanai.
9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.
10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.
11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības
gadījumā, ja pieguļošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācija tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija noteikta
kā apbūves teritorija, kurā ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēma.
12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai
speciālam pretvārstam, kas nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst
savienot tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.
13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram, traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas
novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru
automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu vienvir-
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15.

16.

17.

18.
19.

ziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot
augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
14.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā vai digitālā formā;
14.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pieņemšanu;
14.3. aktu par pievienošanos pie Pakalpojuma sniedzēja tīkliem;
14.4. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus tiem cauruļvadiem,
kuru dn≥200mm;
Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam,
nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves
un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto notekūdeņu uzkrāšanai, ja tas var radīt kaitējumu videi.
Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma
dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā
blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes
(aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā, šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā
saskaņota ar zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu
aktam un noslēgtam līgumam starp blakuslietotāju un Pakalpojumu lietotāju.
Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos
noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt Pakalpojumu
sniedzēja noteiktajā vietā, piemēram, ēkas pagrabā vai tiešā ūdensapgādes ievada
tuvumā.
Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda
verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.
Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem,
kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot
gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robežas.

III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana
20. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
20.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli līdz pirmajam aizbīdnim (ieskaitot) ielas sarkanās līnijas robežās līdz Pakalpojumu lietotāja ievadam vai
kā noteikts tīklu apkalpošanas robežu aktā;
20.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
20.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli līdz tuvākai skatakai ielas sarkano līniju robežās pie Pakalpojuma lietotāja īpašuma vai kā noteikts tīklu
apkalpošanas robežu aktā;
20.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas
spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
20.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
20.6. Pakalpojumu sniedzēja bilancē esošie komercuzskaites mēraparāti;
21. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas Pakalpojumu lietotāja un
Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanu ar pašvaldību. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to
maksai, ja tāda paredzēta, jābūt noteiktai attiecīgā līgumā.
22. Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves (tai skaitā, komercuzskaites mēraparāta mezgls un kanalizācijas
skatakas) tiek izbūvētas, apsaimniekotas un remontētas par Pakalpojumu lietotāja
līdzekļiem.
23. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildībā esošajiem tīkliem un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas ar ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
24. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu
uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
25. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var
nekavējoties atslēgt Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā
26. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
26.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju
funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
26.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;
26.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās
piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
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26.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
26.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);
26.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz noteikumu 1.
pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
27. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz noteikumu 1. pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:
27.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem pirms to novadīšanas centralizētajā
kanalizācijas sistēmā jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas noteikumu 1. pielikumā;
27.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs
var atļaut Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā
notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja
maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija un maksa
par piesārņošanu noteikta Pakalpojumu līgumā un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai
kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
28. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam
par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku
avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
29. Gadījumos, ja noteikumu 27. punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas
nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas
var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības
pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
30. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja
tiek konstatēts Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai
kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
31. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
31.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām (atbilstīgi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”), izņemot tās vielas un to savienojumus,
kuras ir norādītas noteikumu 1. pielikumā;
31.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt
uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
31.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);
31.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
31.5. radioaktīvas vielas;
31.6. vielas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu vai nogulsnēties tajos;
31.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus,
atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus u. tml.;
31.8. ūdenī peldošus nešķīstošus piemaisījumus, kuru diametrs ir mazāks par 4 mm;
31.9. vielas, kas nav minētas noteikumu 1. pielikumā.
3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un
aizsardzībai
32. Jebkurai personai ir aizliegts:
32.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus
priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
32.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt lietus ūdeņus un gruntsūdeņus (pieslēgt drenāžas sistēmas),
izņemot Saistošajos noteikumos noteiktus gadījumus, kā arī izmest cietos
atkritumus vai citus priekšmetus;
32.3. veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās bez
saskaņojuma ar Pakalpojuma sniedzēju;
32.4. veikt ūdensapgādes aizbīdņu patvaļīgu atvēršanu vai aizvēršanu;
32.5. patvaļīgi atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, ja Pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kartībā;
32.6. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas
tīklu skataku vākus;
32.7. pirms komercuzskaites mēraparāta mezgla izveidot iekšējās ūdensapgādes
tīkla pieslēgumus;
32.8. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
33. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs bez pamatota iemesla nedrīkst kavēt
plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku
sienām vai žogiem.
34. Pakalpojumu lietotājiem jānodrošina vienmērīga notekūdeņu daudzuma un sastāva novadīšana pilsētas kanalizācijas tīklā visas diennakts laikā. Nepieciešamības
gadījumā Pakalpojumu lietotājs ierīko ražošanas notekūdeņu krājtvertnes.
35. Pakalpojumu lietotājiem, kuru Īpašumos tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana vai pārtikas produktu ražošana, jābūt izbūvētiem tauku uztvērējiem.
36. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas
sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota
speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas
iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un
būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par iespējamām sekām.
37. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt
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centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli
izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par
šiem pakalpojumiem.
3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības
38. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas
nodrošina ugunsdzēsības ūdensapgādi un stacionārās ugunsdzēsības sistēmas
darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī
un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu. Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas aizbīdņiem
jāatrodas stāvoklī „Ciet”.
39. Noņemt noteikumu 38. punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst,
tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu
sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
40. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un
Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.
41. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai, pamatojoties uz Pakalpojumu
sniedzēja veikto aprēķinu.
3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
42. Jaunu ūdens brīvkrānu izbūve ir aizliegta, izņemot atsevišķus gadījumus, ja tas rakstiski saskaņots ar Pakalpojumu sniedzēju un brīvkrānam ir ierīkots komercuzskaites
mēraparāta mezgls. Ir aizliegts pievienot cauruļvadus aiz brīvkrāniem.
43. Pakalpojumu sniedzējs, iepriekš saskaņojot ar pašvaldību, ir tiesīgs likvidēt ūdens
brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
Brīvkrānu likvidēšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 1 gadu.
44. Pie Brīvkrāna ir aizliegts mazgāt veļu, transportlīdzekļus, kā arī veikt citas darbības, piesārņojot apkārtējo vidi.
45. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam vai attiecīgās pilsētas vai pagasta pārvaldes vadītājam.
IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi,
līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi
46. Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
46.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
46.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas
pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās
dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības
pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
46.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas
īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem,
kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;
46.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
46.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;
46.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/
vai lietus notekūdeņus, gadījumos, kad, saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju, šāda kārtība tiek atļauta.
47. Pakalpojuma līguma sagatavošanai Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo:
47.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms
uz attiecīgo Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas
apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā
stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
47.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;
47.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu;
47.4. ja Līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet
no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt
Pakalpojuma līgumu;
47.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves
vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma
līguma slēdzējam tādas ir;
47.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu, gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt
tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
48.
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Līguma noslēgšanai, apsekot Pakalpojuma lietotāja īpašuma iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša
faktiskai situācijai un tā ir pietiekama Līguma noslēgšanai.
49.
Pakalpojuma lietotājs pirms Līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu
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sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas
vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu
atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
50.
Ja Līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram,
rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja
pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.
51.
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Līguma slēdzējam pirms Līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet
ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no brīža, kad starp Pakalpojumu sniedzēju
un Pakalpojuma līguma slēdzēju ir panākta vienošanās par saņemto pakalpojumu samaksas nosacījumiem.
52.
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Līguma slēdzējs:
52.1. 1 mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;
52.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites
mēraparāta mezgla izbūvi;
52.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.
53.
Līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam un pievieno aprēķinu par Līguma noslēgšanas procedūras
laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 (viena) mēneša
laikā jāapmaksā Līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.
54.
Līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas.
Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis
no Līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
55.
Līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
55.1.
informācija par līdzējiem;
55.2.
sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
55.3.
adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
55.4.
Līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
55.5.
maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;
55.6.
pakalpojumu uzskaites kārtība;
55.7.
līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
56.
Līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpošanas
robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
57.
Gadījumos, kad šāda kārtība ir saskaņota ar Pakalpojuma sniedzēju, Pakalpojuma lietotājs kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā, kas nonāk centralizētajā
kanalizācijas sistēmā, drīkst novadīt lietus notekūdeņus no Pakalpojuma lietotāja
teritorijas, kura apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc Pakalpojuma lietotāja iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu.
58.
Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojuma lietotājam
jāiesniedz rakstiskā veidā 10 dienu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu
gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo
norēķinu periodu.
59.
Līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojuma lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē
Pakalpojuma lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt
inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt
pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Pakalpojuma lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu
novēršanas kārtību un termiņiem.
60.
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojuma lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus. Ja
tiek konstatēta neatbilstība, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakalpojuma lietotājs veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
61.
Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no
Pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt
Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto
parādu nokārtošanas kārtību.
62.
Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Pakalpojuma lietotājam. Pakalpojuma lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
63.
Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp

64.
65.
66.

67.

68.

69.
70.

71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.

patērētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un
kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus,
bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika
periodā Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojuma lietotājs vienojas par patērētā
ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Līgumā, ja
tas nepieciešams.
4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
Līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Līguma noteikumus, Līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas
robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojuma lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot
no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojuma lietotājam.
4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
67.1. puses Līgumu izbeidz, savstarpēji vienojoties;
67.2. Līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Pakalpojuma lietotāja pieprasījuma;
67.3. Līguma noteikumos paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;
67.4. beidzas Līguma termiņš;
67.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Līguma noslēgšanu.
Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Līgumu:
68.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojuma lietotājs paziņojumu par Līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
68.2. Pakalpojuma lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
68.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
68.4. ja Pakalpojuma lietotājs ir mainījis Līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
68.5. ja Pakalpojuma lietotājs vairāk nekā 6 mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav
iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par
ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Līguma laušanu.
Izbeidzot Līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc
sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
Ja Līgums tiek izbeigts, Pakalpojuma lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic
pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis
līdz Līguma izbeigšanai.
V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
Par noteikumu 26., 31., 32., 35., 37., 40. punktā noteikto prasību neievērošanu
personas var tikt administratīvi sodītas ar naudas sodu:
71.1. fiziskās personas no 10 EUR līdz 350 EUR;
71.2. juridiskās personas no 60 EUR līdz 1400 EUR;
Noteikumu izpildi kontrolēt ir tiesības Pakalpojuma sniedzējam un pašvaldības
policijas amatpersonām;
Sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas pašvaldības policijas amatpersonas;
Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.
VI. Noslēguma jautājumi
Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”.
Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr.57 „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību,
ekspluatāciju un aizsardzību Talsu novadā”.
Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu un kuru kanalizācijas tīklā līdz
noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 6
mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.
Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā
ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Pakalpojuma lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums
nodrošināt Līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Līguma pārslēgšanas jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 3. punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.
Talsu novada domes saistošos noteikumus sistematizētā veidā
var aplūkot tiesību aktu vietnē www.likumi.lv sadaļā:
Citi tiesību aktu veidi/ Pašvaldības/ Talsu novada dome

1. jūnija izdevumā „Talsu Novada Ziņas” publicēti saistošie noteikumi Nr.10
Grozījumi Talsu novada domes 09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.2
„Talsu novada pašvaldības nolikums”.
Aktualizētais datums, kad tie stājas spēkā, ir 2017. gada 1. septembris.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Īss projekta satura
izklāsts

2. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama ūdenssaimniecības komunikāciju izbūve, ekspluatācija un pakalpojumu lietošana Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Galvenais mērķis: nodrošināt novada
iedzīvotājus ar kvalitatīvajiem pakalpojumiem un uzlabot
apkārtējo vidi atbilstīgi valsts normatīvajiem aktiem.
Veicināt ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību. Būvniecības likuma un likuma „Par pašvaldībām” nosacījumu
realizācija.
Nodrošināt pakalpojuma kvalitāti, pieejamību un nepārtrauktību.
Sakārtot pašvaldības teritorijā esošo ēku ūdenssaimniecības komunikācijas.
Noteikt Pakalpojumu sniedzēju un lietotāju tiesības un
pienākumus.

3. Informācija par
plānotā projekta ietekmi Nav attiecināms.
uz pašvaldības budžetu
Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Talsu novada administratīvajā teritorijā – pakalpojuma lietotājiem un pakalpojuma sniedzējiem (jeb
4. Informācija par
kuri ūdenssaimniecības nozarē sniedz saplānotā projekta ietekmi komersantiem,
biedriskos
pakalpojumus,
savā valdījumā esouz uzņēmējdarbības vidi šos centralizētos ūdensvadaizmantojot
un
kanalizācijas
sistēmas).
pašvaldības teritorijā
Noteikumi definē uzņēmēju tiesības un pienākumus inženierbūvju aizsardzības jomā.
Noteikumi veicina uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu.
Šie noteikumi nosaka ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas kārtību un inženiertīklu un būvju aizsardzības
nosacījumus.
Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, sastādīt administra5. Informācija par
tīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir
administratīvajām
tiesīgas pašvaldības policijas amatpersonas un citas valsts
procedūrām
un pašvaldības iestādes, kurām ir attiecīgs pilnvarojums.
Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu
pārkāpumiem izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par
konsultācijām ar
Nav attiecināms.
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Stājas spēkā 2017. gada 26. maijā
2017. gada 16. maijā
			

Saistošie noteikumi Nr.13
(protokols Nr.9, 29. punkts, lēmums Nr.202)

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”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu
Izdarīt 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” šādus grozījumus:
1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
„4.Izglītības iestādes katru gadu līdz 1. maijam iesniedz Talsu novada Izglītības pārvaldē (turpmāk – Izglītības pārvalde) informāciju un priekšlikumus par izveidojamo
grupu skaitu un uzņemamo bērnu skaitu.”
2. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
„11. Vecākam ir pienākums par iesniegumā minētās informācijas izmaiņām, tai
skaitā bērna deklarētās adreses un kontaktinformācijas izmaiņām, ja tādas radušās no
iesnieguma iesniegšanas brīža līdz uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, 5 (piecu)
darba dienu laikā informēt Izglītības pārvaldes iestādes atbildīgo darbinieku.”
3. Papildināt ar 111. un 112. punktu šādā redakcijā:
„111. Ja bērna deklarētās dzīvesvietas adrese neatbilst attiecīgā rindu reģistra nosacījumiem, bērns tiek izslēgts no neatbilstošā rindu reģistra un reģistrēts atbilstošajā
rindu reģistrā:
111.1. ar fakta konstatācijas datumu;
111.2. ar datumu, kurā vecāks rakstiski vai e-pastā informējis Izglītības pārvaldi par
deklarētās dzīvesvietas maiņu.
112. Par rindas reģistra maiņu Izglītības pārvalde bērna vecākiem uz iesniegumā
norādīto adresi paziņo rakstiski.”
4. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
„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 deklarēts 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 deklarēts
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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 deklarēts 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.
5. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:
„17. Grupu komplektācija tiek veikta:
17.1. jaunajam mācību gadam – laika posmā no 1. jūnija līdz 1. septembrim;
17.2. mācību gada laikā – tiklīdz atbrīvojas vieta pirmsskolas izglītības iestādes grupā.”
6. Papildināt ar 171. un 172. punktu šādā redakcijā:
„17.1 Komplektējot grupas, primāri tiek ņemta vērā vecāka iesniegumā minētā atzīme par brāli un māsu, ja brīdī, kad iesniegumā minētajam bērnam jāuzsāk pirmsskolas
izglītības programmas apguve, brālis vai māsa apmeklē attiecīgo izglītības iestādi un
bērns ir uzņemamo bērnu skaitā.
172. Lai varētu veikt grupu komplektāciju, Izglītības pārvalde nosūta Izglītības iestādēm sarakstu ar uzņemamajiem bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.”
7. Izteikt 18., 19., 20., 21. un 22. punktu šādā redakcijā:
„18. Pēc 1. jūnija Vecākam uz iesniegumā norādīto adresi (pasta adresi vai e-pastu)
norīkojumu par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē nosūta:
18.1. Talsu novada Izglītības pārvalde par uzņemšanu Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs;
18.2. attiecīgā izglītības iestāde par uzņemšanu izglītības iestādē, kura realizē pirmsskolas izglītības programmu un atrodas ārpus Talsu pilsētas.
19. Vecāki 10 (desmit) darba dienu laikā pēc norīkojuma saņemšanas rakstveidā vai
elektroniski paziņo konkrētai Izglītības iestādei lēmumu par Izglītības iestādes apmeklēšanu ar norīkojumā norādīto datumu.
20. Ja Vecāki 10 (desmit) darba dienu laikā pēc norīkojuma saņemšanas neierodas
Izglītības iestādē vai elektroniski nesazinās ar izglītības iestādi vai Izglītības pārvaldi,
norīkojums zaudē spēku. Šādā gadījumā vieta Izglītības iestādē tiek piedāvāta nākamajam bērnam reģistrācijas rindā, bet neuzņemtais bērns vietu rindā saglabā.
21. Ja 20. punktā noteiktajā gadījumā 3 reizes ir saglabāta vieta reģistrācijas rindā,
tad pēc trešās reizes bērns no reģistrācijas rindas tiek izslēgts. Par izslēgšanu no reģistrācijas rindas Izglītības pārvalde bērna vecākiem uz iesniegumā norādīto adresi paziņo rakstiski.
22. Izglītības iestāde 3 (trīs) darba dienu laikā pēc vecāka lēmuma saņemšanas par
Izglītības iestādes apmeklēšanu vai neapmeklēšanu elektroniski sniedz informāciju Izglītības pārvaldei par bērniem, kuri tiks vai netiks uzņemti Izglītības iestādē.”
8. Izteikt saistošo noteikumu 24. punktu šādā redakcijā:
„24. Ja bērnu nav bijis iespējams Iesniegumā norādītajā laikā uzņemt:
24.1. kādā no Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm un ja bērns reģistrēts
vienotajā Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu rindu 1. reģistrā, bērns var tikt
uzņemts uz laiku citā novada pirmsskolas Izglītības iestādē ārpus Talsiem, kurā ir brīvas vietas, nezaudējot vietu reģistrācijas rindā;
24.2. kādā no Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, kurā bērns reģistrējies
rindā, un bērns uzņemts citā Talsu pilsētas pirmsskolas Izglītības iestādē, kurā ir brīvas
vietas, viņš tiek izslēgts no rindu reģistra;
24.3. kādā no pirmsskolas izglītības iestādēm ārpus Talsiem, kurā bērns reģistrējies
rindā, bērns var tikt uzņemts uz laiku citā pirmsskolas Izglītības iestādē, kurā ir brīvas
vietas, nezaudējot vietu reģistrācijas rindā.”
Paskaidrojuma raksts
Saistošie noteikumi precizē kārtību, kādā Talsu novada pašvaldībā tiek organizēta pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija un 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
vietu rindās.
Noteikumi precizē datumu, kurā izglītības iestādes iesniedz
Īss projekta satura
priekšlikumus par izveidojamo grupu skaitu, noteikumi paizklāsts
pildināti ar grupu komplektēšanas periodu mācību gada laikā, paredz, ka vecākam nav jānogādā norīkojums izglītības
iestādē, precizē normu, kas nosūta vecākiem norīkojumu par
iespējamo uzņemšanu izglītības iestādē, nosaka, kuros gadījumos bērns saglabā vietu reģistrācijas rindā, ja tas ticis uzņemts
citā pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī nosaka kārtību, kuros
gadījumos tiek veiktas izmaiņas rindu reģistra maiņā vai bērns
tiek izslēgts no rindu reģistra. Noteikumu pielikumā precizēta
iesnieguma veidlapa, konkretizējot aizpildāmās informāciju.
Saistošie noteikumi vienkāršo pieteikšanās kārtību pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī paātrina grupu komplektēšanas un
Projekta nepieciešamības
uzņemšanas procesu, kā arī precizē normu, kuros gadījumos
raksturojums
bērns saglabā vietu reģistrācijas rindā, ja tas ticis uz laiku uzņemts citā pirmsskolas izglītības iestādē.
Plānotā projekta ietekme
Nav attiecināms.
uz pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide
Nav attiecināms.
pašvaldības teritorijā
Administratīvās
Administratīvās procedūras tiek samazinātas.
procedūras
Informācija par konsultāNav attiecināms.
cijām ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs A. Lācarus
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Talsu Novada Ziņas															

Domes sēdē lemtais
1. jūnija Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 27 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības
2016. gada publisko pārskatu.
• Veikt grozījumus 2014. gada 27. marta Talsu novada pašvaldības nekustamās
mantas atsavināšanas nolikumā.
• Veikt izmaiņas Talsu novada medību
koordinācijas komisijas sastāvā.
Finanšu jautājumi:
• Apstiprināt dalības maksu Talsu novada Sporta skolas nometnēs 2017. gadā.
• Piešķirt papildu finansējumu Talsu
novada Sporta skolas budžetā 2500 EUR
kanoe laivas iegādei.
• Nepiešķirt biedrībai „Sabiles Dirti”
finansējumu sacensību „Sabile Valley Jam
2017” organizēšanai 2017. gada 22. jūlijā.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2017.
gadā 524 478,19 EUR izglītības iestādes
investīciju projekta „Talsu 2. vidusskolas
sporta laukumu K.Mīlenbaha ielā 21, 32A
un 34, Talsos un stāvlaukuma pie sporta
laukuma pārbūve” finansēšanai.
• Apstiprināt Talsu novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu vērtēšanas komisijas
piešķirto finansējumu 15 pagalmu labiekārtošanas projektiem par kopējo summu
41 772,09 EUR.
• Piešķirt biedrībai „Abavas ielejas attīstības centrs” līdzfinansējumu projekta
„Dabas aizsardzības plāna ieviešana Abavas senlejā” īstenošanai 4329,00 EUR.
• Iesniegt sadarbības iestādē – Centrālās finanšu un līguma aģentūras projekta
pieteikumu „Vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošana Talsu novadā”
elektroniski. Atbalstīt projekta kopējās izmaksas 4 322 282,00 EUR no kurām 3 673
940,00 EUR ir ERAF finansējums, 162
085,00 EUR ir valsts budžeta dotācija, 486
257,00 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu 869 859,50 EUR, t.sk. līdzfinansējumu 486 257,00 EUR.
• Apstiprināt dalības maksu vienam
dalībniekam 15 EUR Balgales pagasta
pārvaldes struktūrvienības Balgales sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs vasaras nometnē, kas norisināsies 3.–7. jūlijā.
• Apstiprināt dalības maksu vienam
dalībniekam 21 EUR Talsu Valsts ģimnāzijas vasaras nometnē, kas norisināsies
18.–20. augustā.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2017.
gadā 154 036,55 EUR projekta „Veicināt
uzņēmējdarbību reģionos attīstot pārrobežas sadarbību” finansēšanai.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Atbalstīt pašvaldības dalību projektā
„Travelling Through Baltic History: from
Ancient Couronian to Baroque Heritage”
(Ceļojums cauri Baltijas vēsturei: No sena-

DER ZINĀT

DZĪVESZIŅAS

jiem kuršiem līdz baroka mantojumam)
Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 1.
prioritātē „Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi” ietvaros. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu attiecināmajām
izmaksām 251 756,86 EUR.
• Piedalīties ESF projekta „Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.
Nekustamais īpašums:
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Anuži”,
Anužos, Lubes pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu – 5200 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Asaru iela
5”, Valdemārpilī. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu – 5000 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.2,
Robežu ielā 22 Stendē. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 2100 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Silkalni”
Strazdes pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 1000 EUR.
• Apstiprināt 31.03.2017. pašvaldības nekustamā īpašuma „Glūdu mežs” Balgales
pagastā izsoles rezultātus, slēdzot pirkuma
un pārdevuma līgumu ar izsoles uzvarētāju
SIA „Fragaria” par cenu – 39 000 EUR.
• Apstiprināt 31.03.2017. pašvaldības
nekustamā īpašuma „Lauciņu mežs” Balgales pagastā izsoles rezultātus, slēdzot
pirkuma un pārdevuma līgumu ar izsoles
uzvarētāju SIA „Laskana-Mežs” par cenu
– 36 000 EUR.
• Apstiprināt 31.03.2017. pašvaldības
nekustamā īpašuma „Mednieku lauks”
Ģibuļu pagastā izsoles rezultātus, slēdzot
pirkuma un pārdevuma līgumu ar izsoles
uzvarētāju SIA „Kalnnieki” par cenu –
14 200 EUR.
• Apstiprināt 31.03.2017. pašvaldības nekustamā īpašuma „Priediņu mežs” Balgales
pagastā izsoles rezultātus, slēdzot pirkuma
un pārdevuma līgumu ar izsoles uzvarētāju
SIA „Fragaria” par cenu – 27 000 EUR.
• Noteikt Sabiles vidusskolas ēdināšanas bloka telpu nomas maksas.
Citi jautājumi:
• Ar 2017. gada 1. septembri atvērt Pastendes PII „Ķipars” papildu grupu. Piešķirt finansējumu telpu remontam, aprīkojuma iegādei, atalgojuma nodrošināšanai
2017. gadā.
• Atļaut Ingai Sokolovai savienot Talsu
novada pieaugušo izglītības centrs vadītāja amatu ar locekļa amatu Finanšu ministrijas ES fondu Uzraudzības komitejas ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas personālsastāvā ar balsstiesībām.

Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada
26. maija līdz 12. jūnijam

•••

Reģistrēti jaundzimušie

•••

Katrīna Āboliņa Markuss Grīnbergs Rebeka Mackēviča Kristians Skujiņš
Kerija Bogdane
Nikola Grīnvalde Amēlija Podkalne
Estere SmuģeViktorija Brauere Sāra Enija Karole
Grēta Purkalne
Tarasova
Tīna Freimane
Īva Kļaviņa
Tomass Rībens Dārta Kristiāna Ūpe
Jēkabs Freimanis Karlīna Krūmiņa Skārleta Simsone

•••

Laulību noslēguši

Zigmunds Antmanis un Ināra Jirgensone
Mārtiņš Bambītis un Justīne Māliņa
Dainis Kanalis un Elīna Bruža
Uģis Kirkops un Līva Ivanova
Ainārs Lozbers-Janukovičs un Jana Mihailova

•••

Edgars Mednis un Jevgēnija Graba
Kristaps Muncis un Ieva Grosbarte
Jānis Plezers un Una Lielanse
Andris Preticis un Inga Indriksone
Oskars Vaivods un Sigita Riekstiņa

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Talsi
Anastasija Ezeriņa (1928)
Agnis Virsis (1966)
Oskars Didžus (1988)
Sandra Didžus (1963)
Anita Šķerberga (1957)
Lilija Gaile (1931)
Stende
Astra Andrejeva (1955)

Valdemārpils
Pēteris Kors (1938)
Balgales pagasts
Zenta Pļaviņa (1933)
Ilmārs Pētersons (1955)
Ģibuļu pagasts
Arnis Vīnerts (1954)
Laucienes pagasts
Ervīns Dedzis (1952)
Aija Lazdiņa (1960)

Emīlija Barisa (1928)
Laidzes pagasts
Anca Mileiko (1933)
Anastasija Kozlova
(1922)
Lībagu pagasts
Eduards Zihmanis (1932)
Valdgales pagasts
Vladimirs Rogovskis (1962)
Marga Sekstiņa (1963)

Papildinātas izstāžu norises jūnijā
Talsu tautas namā
✳✳ Talsu mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
✳✳Arna Enzeļa foto izstāde
Laucienes bibliotēkā
✳✳„Nāc, nākdama Jāņa diena, Tev ir
pulka gaidītāju:…”
✳✳„Raibie vasaras piedzīvojumi”
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
✳✳Lietišķās mākslas kolektīva „Tinga”
izstāde „Apgleznoti zīda lakati”
Strazdes bibliotēkā
✳✳„Dažādie Jāņu sieri”

Tiņģeres pilī
✳✳Radošo amatu un mākslas studijas
sezonas noslēguma darbu izstāde
✳✳Guna Oškalne-Vējiņa „Gunas sešdesmit foto spēles ar aktieriem”
Valdemārpils izstāžu zālē
✳✳Līga Lūse – gleznas un objekti no latvāņiem
Vandzenes bibliotēkā
✳✳Andra Vētras fotoizstāde
Sagatavoja: Sanita Arciševska

Marta Rake-Lasmane

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

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.
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

		

2017. gada 15. jūnijs

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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KULTŪRAS NOTIKUMI 									

Talsu Novada Ziņas

Kultūras norises jūnijā
Kad? Cikos?
16.06.
17.06.
17.06.
19.06.
23.06.
30.06.–
2.07.
21.06.
23.06.
17.06.
22.06.
23.06.
17.06.
23.06.

23.06.

16.06.
17.06.
17.06.
22.06.
21.06.
22.06.
27.06.

21.06.

16.06.
16.06.
17.06.
22.06.

16.06.
22.06.

23.06.

27.06

Kas?
Kur?
TALSOS
Muzikāls vakars kopā ar Vidusjūras fado – portu20.00 gāļu dziedātāju VIVIANE. Ieejas maksa: iepriekšRadošajā sētā
pārdošanā 10 EUR, pasākuma dienā 12 EUR
8.00 Tūrisma rallijs „Ieaud savu stāstu Talsu novadā”
21.00 Apbalvošana un balle ar grupu „Dakota” Sauleskalna estrādē
Tikšanās ar mākslinieci Justīni Seili viņas gleznu
14.00
Talsu novada muzejā
izstādes atklāšanā
Vasaras saulgrieži Tiguļkalnā kopā ar folkloras
21.00
Tiguļkalna ozolu aplī
kopu „Talsi”
19.00 Līgo svētku pasākums „Līgojam Talsos”
22.00 Līgo balle kopā ar grupu „No Boundaries” un DJ Pilsētas laukumā
Igoru. Ieeja: bez maksas
Talsu pilsētas svētki „Talsiem 100” – „Vasaras vidus svinēšana”.
Sīkāka informācija: www.tautasnams.lv. Programmu skatīt 10. lpp.
STENDĒ
Stendes tautas nama amatierkolektīvu Jāņu ielīgo19.00
Stendes brīvdabas
šanas koncerts. Ieeja: bez maksas
estrādē
22.00 Līgo balle kopā ar grupu „Stende”. Ieeja: bez maksas
SABILĒ
20.00 Brīvdabas sezonas atklāšana. Sadancis „Tāpēc jau,
ka nevar zināt, kāpēc…”. Ieeja: 2 EUR
Estrādē „Birzīte”
23.00 Zaļumballe. Ieeja: 3 EUR
11.00 Jāņu ielīgošana Sabilē un Abavas pagastā
Līgo dienas koncerts „Ie-griežam jāņuzāli!”
12.00
Pasta laukumā
Ieeja: bez maksas
VALDEMĀRPILĪ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ
Vidējās paaudzes deju kolektīvu ilgtermiņa
18.00
sadraudzības projekts „Danči pilī” – koncerts
Valdemārpils
Jāņu pasākums ar Valdemārpils amatiermākslas ko- ezermalas estrāde
18.00
lektīvu piedalīšanos. Pusnakts ballīte līdz Jāņu rītam
BALGALES PAGASTĀ
20.00 Balgales amatierteātra uzvedums „Līgošanas nerātnības”
Balgales sporta un
22.00 Saulgriežu balle ar ansambli „Nav problēmu”
atpūtas laukumā
Ieeja: bez maksas
LAUCIENES PAGASTĀ
Ielīgošana Pļavmuižā. Amatierteātra „Pļavas”
Pļavmuižas
20.00
izrāde – A. Banka „Kredīts”
saieta namā
Indijas klasisko deju nodarbības
Laucienes kultūras
10.30
Dalības maksa: 8,50 EUR
namā
Seminārs „Kristāli Tev”. Kristālu/akmeņu ietekme
13.00 un izmantojamība. Pieteikšanās pa tālr. 28683771
Laucienes BLPC
Dalības maksa: 3 EUR
„Līgo visa Lauciene”. Dziesmotais ugunskurs un Bal20.00
Laucienes estrādē
gales amatierteātra Līgo izrāde. Ieeja: bez maksas
LĪBAGU PAGASTĀ
Vasaras saulgriežu ieskaņu pasākums
13.00
Lībagu tautas namā
„Siers, smiekli un Jāņu zāles – viss vienuviet!”
K. Valdemāra Talsu teātris pēc Rūdolfa BlaumaDižstendes parka
19.00 ņa lugas „Trīnes grēki” motīviem „Tā un šitā, un
estrādē
nekā”, režisore J. Skujeniece. Ieeja: bez maksas
Lībagu pagastā, viesu
12.00 Senioru kluba „Sarma” pasākums
namā
LUBES PAGASTĀ
Vasaras saulgriežu svētki ar Tiņģeres amatierteātPie Lubes kultūras
20.00 ri, līnijdejotājiem, Lubes sieviešu vokālo ansambli,
nama
– siera siešana, pīrāgu cepšana u.c. aktivitātes
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Pensionāru kluba „Irbenājs” un draugu balle.
Pastendes kultūras
13.00
Lūdzam pieteikties iepriekš!
namā
Saulgriežu ieskandināšana kopā folkloras kopu
19.00
Spāres muižas parkā
„Talsi”. Ieeja: bez maksas
Tūrisma rallijs „Ieaud savu stāstu Talsu novadā”
Spāres estrādē
Saulgriežu uzvedums „Trejus vārtus appušķojam,
Pie Pastendes
21.00
Jāņu dienu gaidīdami!”
kultūras nama
ĪVES PAGASTĀ
Skolēnu iepazīstināšana ar „Bērnu žūrijas” grāma14.00
Īves bibliotēkā
tām „Arī vasarā ar grāmatu”
„Jāņu dienu sagaidot”. Piedalās Tiņģeres amatier20.00 teātris, līnijdeju grupa, sieviešu vokālais ansambPie Tiņģeres pils
lis, Jāņu un Līgu sumināšana, danči līdz Līgo rītam
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
20.00 „Svinēsim Jāņus kopā!”. Pašmāju teātra izrāde –
A. Grīniece „Līgošanas nerātnības”. Ieeja: bez maksas
BLPC estrādē
22.00 Jāņu dienas zaļumballe ar Juri no Laidzes. Ieeja: 1 EUR
STRAZDES PAGASTĀ
14.00

23.06. 16.00

23.06.

18.00
23.00

21.06. 19.00

Sportisks pasākums bērniem „Sarkangalvītes labirints” Strazdes bibliotēkā
LAIDZES PAGASTĀ
Teātra grupas „LĪGO” tradicionālā Līgo izrāde
Ziedgravā
„Trīnes grēki”, režisore A. Deksne. Ieeja: bez maksas
VANDZENES PAGASTĀ
Līgo vakara notikums „Visa laba Jāņu zāle”
Anču birzī
Jāņu nakts balle kopā ar Indru un Modri /Roja/
VIRBU PAGASTĀ
Jāņu ielīgošana kopā ar amatiermākslas kolektīVirbu kultūras namā
viem no Kandavas un Talsu novada

Sagatavoja: Sanita Arciševska
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