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Sāktas pārmaiņas Talsu novada pašvaldībā

Cienījamie Talsu novada iedzīvotāji,
man ir tas gods vērsties pie Jums kā jaunajam Talsu novada domes priekšsēdētājam. Es novērtēju man doto iespēju
strādāt Jūsu labā. Paldies par Jūsu uzticību. Vienlaicīgi apzinos, ka šis amats ir
ļoti atbildīgs!
Kopš ievēlēšanas priekšsēdētāja amatā
ir nostrādātas tikai divas nedēļas un jau
šobrīd manā redzeslokā ir nonācis plašs
jautājumu un problēmu loks. Šobrīd kopā
ar visiem vietniekiem un jauno izpilddirektoru notiek intensīvs darbs pie aktuālo
lietu izvērtēšanas un sakārtošanas. Tāpat
daudz laika tiek veltīts, lai tiktu skaidrībā
ar visu līdz šim Talsu novada pašvaldībā
notikušo.
Tuvākajā nākotnē neatkarīgs audits
noteikti sagaidāms SIA „Talsu namsaimnieks”, kas jau sen bija jāizdara iepriekšējai
domes vadībai – uzreiz pēc Valsts kontroles audita publicēšanas 2016. gada
martā. Tāpat tiek plānots personāla audits pašvaldībā, kas iepriekš nekad neesot
veikts. Tas ir nepieciešams, lai izvērtētu
pašvaldības funkciju efektivitāti. Būtiski ir
iepazīties ar informāciju par iesāktajiem
projektiem, piemēram, Talsu tirgus
būvniecību, vai tie ir vispusīgi izanalizēti
un pamatoti. Tie ir tikai daži, bet vēl ir ļoti
daudz citu darbu, kas turpmāk noteikti
tiks darīti Talsu novadā. Taču tas jāveic
pakāpeniski, ņemot vērā prioritātes,
iespējas un iedzīvotāju vajadzības.
Es aicinu iedzīvotājus arī būt saprotošiem, jo domē ir nomainījusies vara, un
ir vajadzīgs laiks, lai sagatavotos jaunām
vēsmām un pārmaiņām. Tās noteikti būs.
Vienlaicīgi es apsolu, ka darīšu visu iespējamo, lai deputāti un Talsu novada
pašvaldība kopumā būtu kā vienota komanda, jo tikai tā būs iespējams sasniegt
izvirzītos mērķus un strādāt tikai un vienīgi novada iedzīvotāju labā.
Attieksme un komunikācija – šie ir
vieni no svarīgākajiem faktoriem, kas ir
jāņem vērā turpmākajā domes un
pašvaldības darbā. Kā domes priekšsēdētājs esmu pārliecināts, ka mums kopīgi
izdosies veikt pārmaiņas Talsu novadā.

Ar cieņu,
Talsu novada domes priekšsēdētājs
Edgars Zelderis
Publicitātes foto

Pēc pašvaldību vēlēšanām Talsu
novada domē pirmā jaunievēlēto
domes deputātu sēde notika 15. jūnijā. Tajā tika ievēlēts jaunais Talsu
novada domes priekšsēdētājs –
Edgars Zelderis no partijas „Mēs –
Talsiem un novadam”. Izmaiņas notikušas arī priekšsēdētāja vietnieku
un citu amatu personālijās.
Talsu novada domes priekšsēdētāja
amatam tika izvirzīti divi kandidāti –
Ģirts Kalnbirze („Talsu novada attīstībai”) un Edgars Zelderis („Mēs – Talsiem un novadam”).
Ģirta Kalnbirzes kandidatūru izvirzīja Aivars Lācarus („Talsu novada
attīstībai”). „Šajās vēlēšanās esam ieguvuši četrus deputātu mandātus un
par mums ir nobalsojuši 22% balsstiesīgo no kopējā piedalījušos vēlētāju
skaita, kas ir lielākais daudzums.
Mums šiem vēlētājiem ir jāparāda
savs darbs un sava vēlme strādāt.
Mūsu kandidāts, ko izvirzu, ir tautas
atbalstīts, jo no 7. pozīcijas sarakstā ir
pacēlies uz 3. Ģ. Kalnbirze ir vēl gados jauns, tādēļ nevar būt runas par
aizsēdējušos vai vecu cilvēku. Vairāk
ir jārunā par viņa pieredzi, kas ir ļoti
liela. Gan Izglītības un zinātnes ministrijas, gan Satiksmes ministrijas
paspārnē ir vadījis valsts iestādes, ir
strādājis arī par Laidzes pagasta padomes priekšsēdētāju, ir bijis Talsu
rajona padomes priekšsēdētājs, Dundagas novada izpilddirektors, patlaban pildījis Talsu pilsētas pārvaldes
vadītāja pienākumus un savu darbu
vienmēr ir veicis perfekti, ar vislabāko
atdevi. Uzskatu, ka viņš būs ļoti labs
domes priekšsēdētājs,” izvirzīto kandidatūru pamatoja A. Lācarus.
Edgara Zeldera kandidatūru balso-

šanai izvirzīja Dainis Karols (Latvijas
Zemnieku savienība). „Šīs vēlēšanas,
to rezultāti un iegūto mandātu skaits
parādīja to, ka šis ir balsojums par pārmaiņām. Par pārmaiņām, kas vērstas
uz visu mūsu novada iedzīvotāju labumu. Vienīgais reālais darbs, kā mēs to
varam padarīt, ir komandas darbs.
Edgarā es saskatu līdera īpašības, to, ka
viņš spēs strādāt komandā, to, ka viņa
izglītība un zināšanas atļauj veikt viņam uzticētos pienākumus. Protams,
katram deputātam, kas atrodas šeit,
katrai partijai šis savā ziņā arī ir uzticības balsojums. Uzticot Talsu novada
domes vadīšanu, tā ir sava veida ne tikai mana un manas partijas uzticība,
esmu pārliecināts, ka Edgars spēs šo
uzticību attaisnot kopīgā darbā un kopīgā komandā, iesaistot visus Talsu novada deputātus,” teica D. Karols.
„Par” Ģ. Kalnbirzi Talsu novada
domes priekšsēdētāja amatā balsoja
visi „Talsu novada attīstībai” deputāti
(Aivars Lācarus, Ģirts Kalnbirze,
Oļegs Solovjovs un Andis Astrātovs)
un Latvijas Reģionu apvienības
deputāte Daiga Feldmane. Savukārt
E. Zeldera kandidatūru atbalstīja visu
pārējo politisko partiju un apvienību
deputāti (Edgars Zelderis, Lauris Pīlēģis un Ilva Norenberga no partijas
„Mēs – Talsiem un novadam”, Dainis
Karols un Almants Kalniņš no Latvijas Zemnieku savienības, Alfons
Spēks un Andis Āboliņš no Latvijas
Zaļās partijas, Normunds Tropiņš un
Edmunds Demiters no partijas
„Vienotība”, Gundars Sebris un Ilze
Indriksone no politiskās apvienības
„Visu Latvijai” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” un Inga Gluzda no Jaunās
konservatīvās partijas).

„Pilnībā apzinos, kāda tā ir šobrīd
atbildība un ko tas man nozīmē. Ar
tīrāko sirdsapziņu apsolu, ka šo amatu pildīšu godprātīgi. Gribu teikt milzīgu paldies saviem partijas biedriem,
ka dažu mēnešu laikā nodibinājām
partiju, bijām spējīgi veiksmīgi novadīt kampaņu un parādīt diezgan labu
rezultātu vēlēšanās. Es arī gribu teikt
milzīgu paldies visiem iedzīvotājiem,
kas ir balsojuši un bijuši aktīvi. Šis ir
savā ziņā vēsturisks brīdis, kaut vai tādēļ, ka vēlētāju aktivitātes ziņā esam
1. vietā aktivitātes kāpumā. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji vēlas pārmaiņas,
viņi grib labāk lietas darīt, grib citādāk. Ir arī, protams, daudz lietu, ar
kuriem viņi ir apmierināti, arī to nevar noliegt, bet katrā ziņā iedzīvotāji
vēlas citādāku attieksmi no pašvaldības. To mēs visi zinām, ka tā ne vienmēr ir bijusi laba, to mēs noteikti centīsimies uzlabot. Aicinu visus
deputātus konstruktīvam darbam, lai
mēs varam sasniegt mērķus, pildīt solījumus, lai iedzīvotāji būtu apmierināti, lai viņi saprot, ka mēs kalpojam
iedzīvotājiem, nevis iedzīvotāji kalpo
mums. Ceru, ka mums izdosies veiksmīgs darbs,” sacīja E. Zelderis.
Turpmāk būs trīs priekšsēdētāja
vietnieki
15. jūnijā notika arī Talsu novada
domes ārkārtas sēde, kur tika lemts par
grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr. 2 „Talsu novada pašvaldības nolikums”. Tie paredzēja trīs domes priekšsēdētāja vietnieku amata vietu izveidi
līdzšinējo divu vietā.
(Turpinājums 3. lpp.)
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Pūņās ierīko āra
trenažierus
Talsu novada pašvaldība ir
uzsākusi projekta „Āra trenažieru laukuma ierīkošana
Pūņu ciema sporta laukumā”
īstenošanu.
Pūņās paredzēts uzstādīt piecus āra trenažierus uz speciāla
gumijas seguma (32 m2), divus
soliņus un atkritumu urnu. Paredzēta elektroapgādes nodrošināšana. Ir veiktas cenu aptaujas
par trenažieru uzstādīšanu un
elektroapgādes ierīkošanu, kā arī
par būvuzraudzību.
Projekta kopējās izmaksas ir
12553,50 EUR. Projekta publis-
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Talsos remontē Rīgas un Stendes ielas
rotācijas apli

kā finansējuma apjoms ir
11298,15 EUR un pašvaldības
finansējums 1255,35 EUR. Projekta ieviešana jāveic līdz 2017.
gada 31. augustam. Projekta Nr.
16-08-AL17-A019.2202-000001.
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvalde projekta iesniegumu apstiprināja 2016.
gada 4. novembrī.
Jolanta Didžus,
Attīstības plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Noslēdzies iepirkums, un
noslēgts līgums par projekta
„Rīgas ielas, Stendes ielas, a/c
P120 un P129 rotācijas apļa
Talsos seguma atjaunošana”
īstenošanu. Par 66 088 eiro
rotācijas apļa ceļa seguma atjaunošanu veic SIA „Talce”.
Autobraucējiem jārēķinās ar
būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
Pagājušajā gadā pēc VAS
„Latvijas Valsts ceļi” pasūtījuma
iesākti apjomīgi ceļa remonta

Meža kapu kapliča atsāk
sniegt pakalpojumus
izremontētās telpās
Maijā SIA „Talsu namsaimnieks” apsaimniekotā Meža
kapu kapliča Talsos remontdarbu dēļ bija slēgta. Maija beigās paredzētie būvdarbi bija
pabeigti, un jūnijā kapličā atsākta pakalpojumu sniegšana.
Meža kapu kapličā šogad remontdarbi veikti ne tikai biroja
telpās, bet pozitīvas pārmaiņas
piedzīvojusi arī ceremoniju zāle.
Tāpat atjaunota kapličas ārējā teritorija – pie ēkas esošās kāpnes
ir nobruģētas un tūdaļ arī tiks
uzstādītas margas.

		

Savukārt jau pērnajā gadā tika
sakārtota Meža kapu kapličas biroja telpa, nomainot gan griestu
segumu, siltinot bēniņus, gan sakārtojot elektroinstalācijas.
Uzņēmums arī nedaudz mainījis piedāvāto pakalpojumu
cenu politiku. Detalizētāka informācija pieejama, zvanot pa
telefonu uz numuru 29366853
(Mārtiņš Kalējs) vai rakstot
e-pastu uz adresi kaplica@talsunamsaimnieks.lv.
Inita Fedko

darbi uz valsts nozīmes autoceļa
Talsi – Stende – Kuldīga. Rekonstruējot autoceļa posmu, izbūvēts jauns gājēju un velosipēdistu celiņš no Talsu pilsētas
robežas līdz iebrauktuvei uz
Dižstendi. Lai velosipēdistiem
un gājējiem nodrošinātu drošu
savienojumu ar pilsētu, Talsu
novada domes deputāti lēma
par gājēju un velosipēdistu
celiņa izbūvi arī Talsu rotācijas
aplī un braucamās daļas seguma
atjaunošanu.

Darbi rotācijas aplī tika
uzsākti 26. jūnijā, un tos plānots
īstenot divu nedēļu laikā. „Autobraucējiem
jārēķinās
ar
būtiskiem satiksmes ierobežojumiem, tādēļ aicinām ieplānot
braucienam papildu laiku vai
izvēlēties citu maršrutu. Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām!” informē SIA „Talce”
pārstāve Vaiva Gēgermane.
Ivonna Vicinska
Foto: Marta Rake-Lasmane

Turpinās labu ieceru realizēšana
kultūras un tūrisma jomā
Jūnijā tika izvērtēti iesniegtie
pieteikumi Talsu novada kultūras un tūrisma projektu konkursam. Kopumā tika saņemti
13 pieteikumi, bet no tiem finansiālu atbalstu, kas kopumā
bija 6000 eiro, guva astoņi.
Pieci no projektiem, atbilstoši
vērtēšanas komisijas lēmumam,
guva pilnu prasīto līdzfinansējuma apmēru, bet trīs – samazinātu pašvaldības atbalstu.
Talsu novada pašvaldības
Kultūras, sporta un tūrisma
centra struktūrvienība „Talsu
novada tūrisma informācijas
centrs” ieguvis 1000 eiro finansējumu projektam „Māksla uzzied Talsos. Dzīvās gleznas”.
Tajā paredzēts izstrādāt piecas
kustīgās gleznas, kas būs aplūkojamas pilsētvidē. Tikpat lielu
finansējumu guvis Laidzes brīvā
laika pavadīšanas centrs Mazo
opermūzikas svētku organizēšanu. Finansējums tiks veltīts
koncertprogrammas mākslinieciskā sastāva nodrošināšanai.
Sabiles kultūras namam plānots piešķirt 1000 eiro projekta
„Latvijas goda aplis. Sabile” realizēšanai, kas ietver video instalācijas izstrādi un izrādīšanu,
bet Talsu novada muzejs ar 1000
eiro lielu atbalstu vēlas izdot
grāmatu „Dievu ugunīs K. Val-
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demāra Talsu Tautas teātris”.
901,25 eiro lielu atbalstu paredzēts piešķirt biedrībai „Talsu
pūtēju orķestris” par ragu mūzikas atskaņošanu Talsu novadā,
nodrošinot Šveices pūtēju orķestra ciemošanos un tā koncertprogrammas izpildi.
Par daļēja finansiāla atbalsta
piešķiršanu vērtēšanas komisija
lēma Talsu novada muzejam par
kataloga „Zudusī vakardiena.
Daiņa Kārkluvalka fotogrāfijas”
izdošanu. Savukārt 353,64 eiro
paredzēti Talsu Galvenajai bibliotēkai par astoņu pasākumu
ciklu novada bibliotēkās organizēšanu un 392,93 eiro biedrībai
„Aleksandra Pelēča lasītava” par
Talsiem veltītas dzejas un īsprozas grāmatas „Pakalni pilsētas
vaibstos” izdošanu.
Kultūras un tūrisma projektu
konkursam bija noteiktas trīs
prioritārās jomas: materiālā un
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, aizsardzības
un atpazīstamības veidošanas
pasākumi un norises, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei.
Starptautiskā sadarbība kultūras jomā: amatiermākslas kolektīvu piedalīšanās starptautiskos konkursos, kur tiek vērtēta
kolektīvu mākslinieciskā kvalitāte; festivālos un koncertos, ku-

riem tiek sagatavota jauna koncertprogramma, atbilstoši Talsu
novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba
samaksas
nolikumam;
inovatīvu un mākslinieciski
augstvērtīgu kultūras un tūrisma
pasākumu norise Talsu novadā.
Projektus izskatīja vērtēšanas
komisija, kur darbojās Dainis
Karols, Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Tatjana Kviese, Talsu
novada Kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja vietniece,
Ilze Lagzdiņa, Talsu novada
pašvaldības Finanšu nodaļas
vadītāja, Jolanta Skujeniece,
Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, un Kaspars Poriņš, biedrības „Talsu fotoklubs” pārstāvis.
Deputāti par sagatavotā lēmumprojekta apstiprināšanu
lēma 29. jūnija domes sēdē
(raksta sagatavošanas laikā balsošanas rezultāts nebija zināms
– I. F.), bet jautājums guvis konceptuālu atbalstu gan Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu,
gan Finanšu komitejā.
Inita Fedko

Jautājiet – mēs atbildēsim!
Izmantojiet iespēju un saņemiet atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, kas saistīti
ar pašvaldības darbu! Sūtiet jautājumus:
- elektroniski: info@talsi.lv
- pa pastu: Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, ar norādi „Talsu Novada Ziņas”.
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Izstrādātas skiču idejas Talsu novada vides objektam;
iespēja nobalsot par tīkamāko
Maija beigās Talsos trīs dienas plenērpraksē uzturējās četri Latvijas Mākslas akadēmijas
studenti un divi pasniedzēji, lai izstrādātu
idejas Talsu novada vides dizaina objektam.
Plenērprakses mērķis bija rast labāko
risinājumu Talsu novada vides objekta
instalācijai pie pašvaldības ēkas, kas būtu vizuāli
uztverams akcents iedzīvotājiem un viesiem un
kas veicinātu Talsu novada pašvaldības
atpazīstamību, kā arī tūristu piesaisti. Kā pamats
priekšlikumu izstrādei tika ņemts viens no
galvenajiem Talsu novada vizuālās identitātes
simboliem – ozollapu vainags.
Katrs no māksliniekiem izstrādāja vairākas
ideju skices. Kopumā mākslinieki prezentēja 16
idejas, no kurām žūrijas komisija izvēlējās trīs
labākās, lai tās nodotu iedzīvotājiem tālākai vērtēšanai.
„Mākslinieku izstrādātās idejas ir gana interesantas, lai dažas no tām tiktu izvietotas arī

citviet Talsos un novadā,
jo šāda veida vides objektiem Talsos ir potenciāls,” atzina Būvvaldes
arhitekte Nellija Dziedātāja-Osallivana.
Žūrijas komisijas sastāvā, kas izvēlējās
trīs atbilstošākās vides objekta idejas, bija
Būvvaldes vadītājs Reinis Mārtinsons, viņa
vietnieks Aivars Lācis, arhitekte Nellija
Dziedātāja-Osallivana, ainavu arhitekte
Zanda Bitmane un Kultūras, sporta un tūrisma centra māksliniece Inese Bērziņa.
Skiču vērtēšanas kritēriji noteica, vai ir
izpildīts plenērprakses uzdevums, kā arī

vai cilvēki spēs saprast un saskatīt mākslinieka pausto domu.
Autoriem tālāk tiks lūgts detalizētāk izstrādāt vizualizācijas konkrētajā pilsētvidē
no dažādiem skatu punktiem.
Par skiču idejām iespējams balsot
www.talsi.lv.
Teksts un foto: Marta Rake-Lasmane

Sāktas pārmaiņas Talsu novada pašvaldībā
(Turpinājums no 1. lpp.)
„Ir vajadzīgs mazināt izpildvaras ietekmi uz lēmumiem, pārlikt
to uz lēmējvaru. Šobrīd izveidojusies situācija, kad izpildvarai ir
pārāk daudz varas. Izpilddirektoram ir sava kompetence, tā netiek
aiztikta. Turpmāk mēs mazināsim izpilddirektora vietnieku
skaitu,” nepieciešamās izmaiņas
pamatoja E. Zelderis. Viņš piebilda, ka kopējo algu fondu nebūs
nepieciešams palielināt, nepieciešamais finansējums tiks iegūts,
veicot citu amata vietu samazinājumu.
Izmaiņas attiecas ne tikai uz
vietnieku amata vietu skaitu, bet
arī uz to atbildības jomām. Deputāti ar balsu vairākumu nolēma izveidot domes priekšsēdētāja 1. vietnieka administratīvajos,
finanšu un izglītības jautājumos,
domes priekšsēdētāja vietnieka
attīstības, kultūras un sporta jautājumos un domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības,
sociālajos un veselības jautājumos amata vietas.
„Šobrīd ir ļoti svarīgi strādāt
ar attīstības jautājumiem. Palikuši četri gadi, kad varam strādāt ar Eiropas Savienības fonda
līdzekļiem. Šim jautājumam jāpievērš ļoti liela uzmanība. Esam

vērtējuši šo situāciju, cik zināms,
šobrīd šiem jautājumiem ir pārāk maz uzmanības, varbūt jārunā par vēl kādiem papildu resursiem. Pārējās jomas nošķiram
atbilstoši tam, lai tās nepārklātos
un katram būtu sava kompetence, lai katrs no vietniekiem varētu virzīt šos jautājumus atbilstoši
savai izpratnei un tos kontrolēt,”
attiecīgo jomu sadalījumu argumentēja E. Zelderis.
Amatā apstiprināja Daini Karolu – 1. vietnieks administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos, Ilzi Indriksoni – vietniece
attīstības, kultūras un sporta jautājumos, un Normundu Tropiņu
– vietnieks tautsaimniecības, sociālajos un veselības jautājumos.
Darbs komitejās – nepārtraukts
Jaunais deputātu sasaukums
nolēma turpināt darbu četrās
komitejās: Sociālo un veselības
jautājumu komitejā (Ilze Indriksone, Andis Āboliņš, Daiga Feldmane, Edmunds Demiters, Ilva
Norenberga, Andis Astrātovs,
Oļegs Solovjovs, Almants Kalniņš), Tautsaimniecības komitejā (Almants Kalniņš, Ilze Indriksone, Inga Gluzda, Alfons Spēks,
Edmunds Demiters, Lauris Pīlēģis, Edgars Zelderis, Ģirts Kaln-
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birze), Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejā (Dainis Karols, Gundars Sebris, Andis Āboliņš, Daiga Feldmane,
Normunds Tropiņš, Ilva Norenberga, Andis Astrātovs, Oļegs
Solovjovs) un Finanšu komitejā
(Dainis Karols, Ilze Indriksone,
Gundars Sebris, Inga Gluzda,
Alfons Spēks, Normunds Tropiņš, Edmunds Demiters, Lauris
Pīlēģis, Edgars Zelderis, Aivars
Lācarus, Ģirts Kalnbirze).
Par Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju
tika apstiprināta Ilze Indriksone,
bet par vietnieci – Ilva Norenberga. Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja pienākumus
turpmāk pildīs Edmunds Demiters, bet viņa vietnieka uzdevumus – Lauris Pīlēģis. Savukārt
Izglītības, kultūras un sporta komiteju vadīs Dainis Karols, bet
priekšsēdētāja vietnieka pienākumi uzticēti Andim Āboliņam.
Finanšu komiteju, atbilstoši likumam, vadīs Talsu novada domes
priekšsēdētājs Edgars Zelderis.
Savukārt komitejas priekšsēdētāja vietnieks būs Dainis Karols.
Izmaiņas Iepirkumu komisijas darbā
22. jūnijā notika Finanšu komitejas sēde, kur tika veiktas bū-

		

tiskas izmaiņas Iepirkumu komisijas darba organizācijā. Ja
līdz šim šajā komisijā darbojās
pieci dalībnieki, tad tagad deputāti vienojās par deviņu dalībnieku sastāvu. E. Zelderis izmaiņas
argumentēja ar plašāku sabiedrības un atbilstošu speciālistu iesaisti iepirkumu dokumentācijas
izvērtēšanā. Komiteja vienojās
par šādu Iepirkumu komisijas
sastāvu: Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa (komisijas priekšsēdētāja),
Inguna Kaļinka, Jānis Grahoļskis, Modris Jaunvalks, Arvis
Strēlnieks, Miervaldis Krotovs,
Oskars Kreilis, Lauris Pīlēģis,
Reinis Mārtinsons.
Darbu pamet izpilddirektors un viņa vietnieks
19. jūnijs bija pēdējā darba
diena līdzšinējam Talsu novada
pašvaldības
izpilddirektoram
Aldim Vilsonam. Savukārt viņa
vietnieks tehniskajos un nekustamā
īpašuma
jautājumos
Oskars Kļava amata pienākumus
beidza pildīt 30. jūnijā.
26. jūnijā notika Talsu novada
domes ārkārtas sēde, kurā tika
lemts par jauna izpilddirektora
iecelšanu amatā. Turpmāk izpilddirektora pienākumus pildīs
Modris Jaunvalks (Latvijas Zaļā
partija), kurš solīja saglabāt pēc-

				

tecību domes darbā. M. Jaunvalks
Talsu novadā dzīvo un strādā
kopš 1982. gada, ieguvis pieredzi
ne tikai dažādās valsts iestādēs,
bet arī privātās uzņēmējdarbības
jomā. Līdz šim darbojies a/s „Latvijas Valsts meži” struktūrā. E.
Zelderis uzsvēra, ka pirms attiecīgā kandidāta izvirzīšanas ar viņu
ticies vairakkārt un pārliecinājies,
ka M. Jaunvalks izpilddirektora
amata pienākumus pildīs godprātīgi un profesionāli.
Izvēlas deputāta pienākumu
pildīšanu
Atstāt darbu Talsu pilsētas
pārvaldē un pildīt deputāta pienākumus – šādu soli spēris Ģirts
Kalnbirze („Talsu novada attīstībai”). Pilsētas pārvaldes vadītāja
amatu viņš pārtraucis pildīt no
26. jūnija. Līdzīga izšķiršanās ir
arī Stendes pilsētas pārvaldes vadītājam Andim Āboliņam (Latvijas Zaļā partija), jo pārvaldes
vadītāja amatu nav iespējams savienot ar deputāta pienākumu
pildīšanu. 29. jūnija domes sēdē
deputāti lēma par A. Āboliņa deputātu pilnvaru izbeigšanu
(raksta sagatavošanas laikā balsošanas rezultāts nebija zināms).
Inita Fedko
Foto: Marta Rake-Lasmane
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Turpinās
Talsu Galvenās bibliotēkas
projekta īstenošana
Talsu novada pašvaldība
2016. gada maijā iesniedza
projekta pieteikumu Nr. EKII2/11 „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana Talsu
Galvenās bibliotēkas ēkā
Brīvības ielā 17a, Talsos” Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
administrētajā Emisijas kvotu
izsolīšanas finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā
konkursā
„Siltumnīcefektu
gāzu emisiju samazināšana –
zema enerģijas patēriņa ēkas”.
Šobrīd jau pagājis nedaudz
vairāk par gadu kopš projekta
iesniegšanas,
2016.
gada
29. septembrī tika noslēgts ar
VARAM un SIA „Vides investīciju fonds” līgums par projekta īstenošanu, un noslēgtas
iepirkuma procedūras par projekta ieviešanu.
Ēkas daļas pārbūvi Talsu
Galvenās
bibliotēkas
vajadzībām Brīvības ielā 17a, Talsos veiks piegādātāju apvienība
pilnsabiedrība „Talsu statis-

tiskais spriegums” un SIA
„Campaign”.
Projekta Nr. EKII 2/11 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās
bibliotēkas ēkā Brīvības ielā
17a, Talsos” mērķis ir oglekļa
dioksīda emisiju samazināšana, veicot esošu ēkas pārbūvi
par zema enerģijas patēriņa
ēku. Pēc projekta realizācijas
tiks nodrošināts CO2 izmešu
samazinājums par 103 356 kg
CO2 gadā.
Projekta kopējās apstiprinātās
izmaksas ir 2 746 273,43 EUR,
no kurām Emisijas kvotu izsoles
instrumenta finansējums ir
1 439 369,55 EUR.
Baiba Lorence,
Attīstības plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Izskatīs iespēju „Talsu
Novada Ziņas” turpmāk
izdot reizi mēnesī
Kopš 2012. gada septembra
Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” iznāk divas reizes mēnesī. Tagad Talsu novada domes
deputāti, izvērtējot gan izdevuma izmaksas, gan ņemot vērā
sabiedrībā valdošās diskusijas
par šī izdevuma nākotni, skatīs
iespēju to izdot reizi mēnesī.
Jau 2015. gadā Konkurences
padome ir norādījusi, ka pašvaldību izdevumu veidošana ir
iejaukšanās komercdarbībā un
vietējā tirgū, līdz ar to radot ap-

draudējumu
reģionālajiem
laikrakstiem, to attīstībai un
demokrātijas pamatprincipu
saglabāšanai. Ņemot vērā Konkurences padomes norādījumus un ar izdevumu saistītās
ikmēneša izmaksas, Talsu novada domes komitejās tiks izvērtēts informatīvā izdevuma
„Talsu Novada Ziņas” turpmākais izdošanas biežums, un iespējams, iedzīvotāji turpmāk
izdevumu saņems reizi mēnesī.

Piedzīvots aizraujošs tūrisma rallijs
Talsu novadā!
17. jūnijā vairāk nekā 600
ceļošanas entuziastu un azartisku piedzīvojumu meklētāju
no visas Latvijas satikās Atpūtasbāzes.lv un Talsu novada
pašvaldības organizētajā tūrisma rallijā „Ieaud savu stāstu
Talsu novadā”.
Pavisam sacensībā piedalījās
187 ekipāžas, kuras veica interesantus uzdevumus un piedalījās
sacensībās 25 kontrolpunktos –
populārākos un arī mazāk zināmos tūrisma objektos mūsu novadā. Komandām bija jāiekļaujas
Personīgi pateicamies:
atpūtas bāzes „Kamparkalns”
īpašniekam Almantam
Kalniņam, Valdemārpils
pagasta pārvaldes sporta
speciālistam Elvisam Jansonam, Ķūļciema pagasta
pārvaldes vadītājai Ingai
Kadiķei-Skadiņai, Rudītei
Valterei un Zanei Viļumai,
Ievai Tālbergai, Oto Kļaviņam,
Amandai Pārupei, Aritai,
Karlīnai un Tomam Šimkuniem, Haraldam Rozem,
Ģirtam Grenevicam un
Aināram Balodim.
kontrollaikā no 8.00 līdz 22.00.
Uzvarēja komanda „Per aspera ad
astra”, kuri šajā laikā bija spējuši
iegūt vislielāko punktu skaitu.
Noslēgumā komandas tikās apbalvošanā Sauleskalna estrādē.
Talsu novada tūrisma informācijas centrs saka lielu paldies
Atpūtasbāzes.lv tūrisma rallija
kontrolpunktu izveidotājiem un
ekipāžu sagaidītājiem no audēju
kopas „Talse”, lauku sētām „Bandenieki” un „Līdumkalni”, saimniecības „Lubeco”, Laumu dabas
parka, amatnieku sētas „Kaulimuižas, kuru izdoma un ieguldītais darbs katru vietu padarīja
košu un neaizmirstamu.

Marta Rake-Lasmane

Līva Dāvidsone,
Bibi Millersone un Inese Roze,
Talsu novada tūrisma
informācijas centra darbinieces

Puķu dobe kā Latvija
PII „Kastanītis” teritorijā
pie karogu masta ir ierīkota
vasaras puķu dobe Latvijas
kartes formā.
Rudenī vasaras puķes tiks
nomainītas pret daudzgadīgām. Puķu dobe Latvijas kartes
formā paredzēta gan kā dekoratīvs teritorijas labiekārtojuma

papildinājums, ieskaujot karoga masta vietu un padarot to
vizuāli pievilcīgāku, gan arī kā
izzinošs un izglītojošs mācību
materiāls bērniem, kurā būtu
iespēja iepazīt Latvijas četrus
novadus un to atrašanās vietu.
Zanda Bitmane,
ainavu arhitekte

Talsu Novada Ziņas

ņi”, Mārtiņa koku fabrikas, saimniecības „Bērzi” un IK „Caprine”,
Pļavu ezera sporta bāzes, Pļavmuiža saieta nama kolektīva,
mājas vīna darītavas „Vējkalnietis”, Nurmuižas pils, Lielzeltiņu
observatorijas, Strazdes muižas,
atpūtas vietas „Drubazas”, Sabiles kultūras nama, Sabiles bērnu
bibliotēkas, Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta pārvaldes, ražotnes „Sabiles sidrs”, Stendes Kultūras krātuves, viesnīcas un kafejnīcas „Kuršu krogs” un Spāres
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„Delveri” izdejo Līgo tradīcijas
Zviedrijā
17. jūnijā Talsu tautas nama
jauniešu deju kolektīvs „Delveri” devās uz Zviedriju, jo tika
saņemts ielūgums piedalīties
Talsu sadarbības pilsētas Sederčēpingas Dziesmu un deju
festivālā, kas notika jau 19. reizi. Laiks kaimiņzemē bija burvīgs, latviešu tautas dejas –
skaistas, un skatītāji sajūsmā.
Nodejoti trīs koncerti vienā
dienā plus 25 grādu saulītē, bet
kad gan deju skaits un laika
apstākļi ir traucējuši kārtīgam
dejotājam?
Ar deju programma prezentējām Latvijas vasaras saulgriežu
un Līgo tradīcijas, jo jūnija vidus
ir īstais laiks, kad celt gaismā latviešu darba un svētku godināšanu. Pēdējo koncertu dejojot, sākumā likās, ka skatītāji būs
paguruši no karstās saules, taču
atlika tikai sākt dejot, kad no
malu malām saradās skatītāji un
atbalstītāji, kas ar ovācijām un
aplausiem, protams, lika Talsu
dejotājiem celt kājas augstāk un
smaidīt plašāk. Interese par latviešu tautas dejām ārzemēs ir
liela.
Visu uzturēšanās laiku mūs ar
savu klātbūtni pagodināja Sederčēpingas pilsētas vadītāja
Gerda Āronsone un kultūras nodaļas vadītāja Linda Stāfa.
„Delveru” dejotāji ir sasmēlušies daudz pozitīvu emociju un
kārtējo reizi guvuši spilgtu apstiprinājumu latviešu tautas de-

jas unikalitātei. Dejotāji ar lielu
prieku nesa Talsu un Latvijas
vārdu ārpus valsts robežām. Lielu paldies sakām Talsu novada
domei par palīdzību un atbalstu
šajā piedzīvojumā, kā arī Sederčēpingas komūnas domei par
tik ļoti jauko un mīļo uzņemša-

nu un rūpēm par mums diemžēl
tik īsajā viesošanās brīdī! Piedzīvojumi iedvesmo jaunu virsotņu
sasniegšanai!
Ieva Krotova
Foto no personiskā albuma
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Vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Teika”
piedzīvo „šoku” Prieņos

Laikā, kad tautisko deju kolektīviem beidzas sezona, Stendes vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) „Teika” 17. un
18. jūnijā piedalījās un pārstāvēja Talsu novadu Lietuvas sadarbības pilsētā Prieņu novadā
Balbierišķu apriņķī tradicionālajā nu jau 11. tautisko deju
festivālā „Ringo-Ringai 2017”.
Pagājušā gada vasarā Talsu
novada sadarbības pilsētas
Prieņi pārstāvji ar deju kolektīvu
„Ringo” viesojās Talsu pusē un
sniedza koncertu Stendes pilsētas iedzīvotājiem. Pēc tā lietuviešu deju kolektīva vadītājs
Raimonds Markuns uzaicināja
VDPK „Teika” kolektīvu uz deju
festivālu Lietuvā.

mies viņu internetam un uz lielā
ekrāna parādījās latviešu dziesmas vārdi „Es nenācu šai vietā(i)
savu miegu izgulēt”, kuru atraktīvi nodziedājām.
Bija noorganizēta ekskursija
Birštonas apkārtnē. Uzzinājām,
kas vēsturiski bijuši leišu valdnieki, kas ir viņu Vitautas. Iesildījām kājas, uzkāpjot viņa vārdā
nosauktajā kalnā, padzērām veselīgo sēravota ūdeni, kas tajā
apkārtnē radījis iespēju izveidot
gan vietējo minerālūdens ražotni, gan sanatoriju. Norūdījām
pēdiņas savdabīgi izveidotā baskāju takā pilsētas centrā, kas
sniedzot iespējas kļūt par desmit
gadiem jaunākiem. Tas gan kolektīva dejotājus darīja bažīgus,

17. jūnijā pēc septiņu stundu
garā ceļa, autobusā braucot kā
siļķēm mucā, sniedzām kaimiņiem divus koncertus, no kuriem
viens bija vietējā kultūras nama
zālē uz skatuves, bet otrs – brīvā
dabā. Pasākumos piedalījās deviņi deju kolektīvi no Lietuvas tuvākiem un attālākiem nostūriem.
Mēs bijām vienīgie pārstāvji no
Latvijas, tas mums uzlika lielu atbildību, ne vien pārstāvot savu
novadu, bet visu valsti. Lai arī dejas mūsu tautām ir atšķirīgas, raitais solis visus ierāva patīkamā
atmosfērā, kas pozitīvi uzlādēja
gan dejotājus, gan lielu interesi
izraisīja skatītājos.
Festivāla organizatori bija parūpējušies par vairākiem pārsteigumiem dejotājiem un viesiem, – lai mūs vienotu arī
dziesma. Bija karaoke programma, kurā mēs uzstājāmies pēdējie. Bija neliels uztraukums, kā
lietuviski nodziedāsim. Taču
„Teika” nebūtu „Teika”, ja tā radoši neizietu no situācijas.
Izmantojot pašiem savu „datora
hakeri” dejotāju Gati, pieslēdzā-

jo, redz, kādam būs jāiet pie
jauniešiem dejot, bet kādam –
pie skolēniem.
Prom braucot, cits citam vēlējām labu un aicinājām lietuviešus braukt atkal ciemos uz
skaisto Talsu novadu un turpināt iesāktās tradīcijas. Kopīgi
pasmējāmies par vārdu „šoks”,
kuru bieži dzirdējām pieminam
deju festivāla laikā. No mūsējiem ne viens vien pie sevis
spriedelēja, ka viesi ir šokā par
mūsu labo dejotprasmi, taču
vārds „šoks”, izrādījās, ir deja.
VPDK „Teika” vārdā izsaku
lielu pateicību Talsu novada vadībai par sniegto iespēju un atbalstu, lai mēs varētu piedalīties
neaizmirstamā
pasākumā,
pārstāvot savu novadu, tāpat arī
mūsu autobusiņa šoferītim
Andrim! Ar lepnumu par savu
novadu Latvijas tautiskajām dejām!

Arvis Iļjins – sestajā pozīcijā Eiropas
prestižākajās SUP sacensībās
17. jūnijā Latvijas labākais
stand up airētājs, valdemārpilnieks Arvis Iļjins startēja Eiropas prestižākajās SUP sacensībās „Lost miles” 19,3 km garā
maratona distancē. A. Iļjins finišu sasniedza sestajā pozīcijā,
kas ir latvieša un Baltijas sportistu augstākais sasniegums pasaules mēroga SUP sacensībās.
Kopumā uz starta izgāja 100
sportistu no 25 pasaules valstīm.
Arvis Iļjins distanci uzsāka
pārliecinoši, izvirzoties brauciena vadībā. Sportists pēc starta
atzina – „Laikapstākļi bija izaicinoši ikvienam, kas stājās uz starta līnijas. Vējš sportistus 19,3 km
garajā distancē nežēloja.” A. Iļjinam izdevās brauciena priekšgalā pavadīt pirmos 4 kilometrus,
pēc kuriem līderu grupa panāca
A. Iļjinu, izveidojot desmit vadošo sportistu grupu, kas skarbajos vēja apstākļos pārņēma
distances vadību. Atlikušo distanci sportisti pavadīja taktiskās
cīņās, lai pēc iespējas vairāk atrautos no iedzinēju grupas, aptuveni 20 sportistiem. Airētāji
veica trīs apļu distanci, pēdējā
aplī sākās cīņa par labāku pozīciju finiša sprintam, kur arī pamazām vadošā grupa sāka sadalīties. Distances vadību un vēlāk
2017. gada 3. jūlijs

visu pjedestālu aizņēma Tahiti
sportisti. A. Iļjinam nedaudz atpaliekot, sīva cīņa finiša sprintā
izvērtās par sesto vietu, apsteidzot slovēņu sportistu.
Arvis Iļjins finišu sasniedza
pēc vienas stundas 55 minūtēm
un 11 sekundēm, bet Tahiti
kvarteta dominanci nespēja izjaukt neviens. A. Iļjins uzsvēra –
„Maratona airējums ir taktiska
cīņa, tādēļ mēs bijām bezspēcīgi
pret Tahiti sportistiem, kuri jau
no paša sākuma, cits citam palīdzot, centās vairākkārt izjaukt
līderu grupu. Sacensībās uzvarēja Steve Teihatotataa (Tahiti).
15. jūnijā turpat Vācijā
A. Iļjins ierindojās ceturtajā po-

		

		

zīcijā 200 m sprinta distancē. Tādējādi sportists sasniedzis savu
karjeras augstāko panākumu.
A. Iļjins uz SUP airēšanu pārnācis no olimpiskās kanoe airēšanas. Sportists savā īsās SUP karjeras laikā spējis kāpt augsti, un
ir pamanīts pasaules elites sportistu vidū. A. Iļjins starptautiskajās SUP sacensībās pirmoreiz
startēja tieši pirms gada Somijā,
kad vadošie pasaules SUP funkcionāri par A. Iļjinu skaļi paziņoja – „Šo vārdu jūs vēl dzirdēsiet.”
Vairāk par sacensībām
www.lostmills.com

		

Ivars Koloda,
VPDK „Teika” prezidents
Foto no personiskā albuma
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Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”
Šogad konkurss „Sakoptākā pilsēta vai pagasts”
mainījis ne tikai nosaukumu, bet arī ierasto ietvaru. „Talsu bruncī ieaustie” piedāvā jaunas nominācijas, uzsverot tieši novada iedzīvotāju unikalitāti
un vienreizīgumu un viņu devumu vietējā kopienā.

VALDEMĀRPILS UN ĀRLAVAS
PAGASTS
Māksla kā mīlestība
Dagne Ventiņa („Radošākais novadnieks”) ir gleznotāja, kura, izmantojot krāsu spēku, pauž vēstījumu par
ikdienas notikumiem un cilvēkiem. Dagnes personālizstādes skatāmas ne tikai Valdemārpilī, bet arī Talsu novada muzejā, Latvijas Mākslas akadēmijā. Viņa ar darbiem
piedalījusies grupu izstādēs dažādās Latvijas pilsētās un
Lietuvā, regulāri piedalās dažādās izstādēs kopā ar Talsu
novada māksliniekiem, atklāta personālizstāde Talsu novada muzejā.
„Man patīk gleznot smalkas, niansētas lietas, šķiet svarīgi parādīt, ko es daru šeit, Valdemārpilī, manās mājās.
Gleznoju gan kluso dabu, gan ainavas. Pati uzmodelēju
klusās dabas versiju, to uzgleznoju un papildinu ar iztēles
rotaļām. Šī tehnika prasa ļoti ilgu laiku, nepieciešami vis-

maz četri pieci piegājieni, līdz darbu pabeidzu,” pastāsta
jaunā gleznotāja. Lai atpūstos no reālistiskā gleznojuma,
kas prasa īpašu iedziļināšanos un enerģijas atdevi, viņa reizēm ķeras pie ātras un steidzīgas gleznošanas. Viņa neizmanto tikai vienu gleznošanas virzienu, labprāt piekopj

dažādas tehnikas. Dagne zina, ka prasmes izkopt var tikai
darot, tādēļ glezno divas trīs reizes nedēļā.
D. Ventiņu iedvesmo tīras krāsas un detalizētas formas, izkoptas līdz pēdējai niansei. Viņa veldzējas amerikāņu gleznotāja Aleksa Kaca, Andra Eglīša, Ievas Iltneres
radītajā.
„Mākslā ir cilvēkam tik nepieciešamais garīgums, un
glezniecība ir viens no garīguma aspektiem, tajā ir dvēsele. Garīgums un vieglums, kas nepieciešams ikdienā,”
uzskata Dagne.

Kārtīgs bišu strops
ZS „Brenči” saimnieces Valentīnas Kristapsones
(„Čaklākais mājražotājs”) Brenču medus iecienīts ne tikai Valdemārpilī un Ārlavas pagastā, bet arī tuvākā un
tālākā apkārtnē. Klientiem tiek piedāvāts plašs medus un
vaska sveču produkcijas sortiments. Pie Valentīnas kopš
2015. gada var iegādāties arī krēmveida medu – tas nesabiezē, jo medum, izmantojot atbilstošu tehnisko aprīkojumu, tiek sašķelti kristāli.
Valentīna, pavadot vasaras pie omītes laukos Latgalē,
ar bitēm ir kopā uzaugusi. Omīte nākusi no senas dravnieku dzimtas, tur iegūtas pirmās iemaņas biškopībā, ko
tagad saimniece nodod arī savai mazmeitai Annai.
Kā gadījās, kā ne, arī ieprecēties iznācis dravnieku
dzimtā, līdz ar to nu jau vairāk nekā 30 gadu Kristapsoni
dzīvo ar bitēm kopā dienu no dienas. „Tas izvērtās par
sirdsdarbu. Vīratēvam bija 100 bišu saimes; kad viņš aizgāja, aizgāja līdzi arī visas bites. Kad pavasarī iegājām
dārzā, dēls teica: „Mammu, šis klusums mums neder!”
Sākām ar astoņām saimēm, nu jau to ir 60,” pasmaida
Valentīna.
„Bites nomierina. Ieejot dārzā, dzirdot bišu dziesmu,
aizmirstas visas nebūšanas, viss sliktais, kas ir bijis. Ja ilgi

Mazpulkos – ar sirdi un dvēseli
Četrlapu āboliņš, kas simbolizē stipru veselību, čaklas
rokas, labu sirdi un asu prātu, ir mazpulku organizācijas
simbols. Tas lekni zaļo arī Valdemārpilī, kur mazpulku
organizāciju 37 bērnu un jauniešu sastāvā vada Anda
Dzene („Darbīgākā organizācija”). Mazpulki Valdemārpilī atdzimuši teju pirms pieciem
gadiem, bet pagājušajā gadā Valdemārpils mazpulku organizācija radošā nometnē uzņēma 250
mazpulku dalībniekus no visas
Latvijas.
„Dalība mazpulku organizācijā radina dalībniekus veikt jebkuru darbu apzinīgi, radoši, būt
izpalīdzīgiem un atsaucīgiem.
Mazpulki ir Latvijā vislielākā
jauniešu organizācija. Lepojos,
ka kļūstam arvien populārāki ne
tikai valstī, bet arī savā pilsētā.
Šajos piecos gados esam jau
daudz ko padarījuši, arī dalībnieku skaits ir pieaudzis. Priecājos,
ka ir tik atsaucīgi vecāki un vecvecāki. Mazpulki ir mūsu komandas darbs, kur jāiegulda

nav izjusts bišu dzēliens, tad gribas, lai iekož,” teic V. Kristapsone.
„Brenču” dažādu ziedu medu var iegādāties dažādos tematiskajos tirdziņos. Medus garša katrā ievākumā atšķiras, bet nemainīgs ir viens –
medus vākšana un ražošana ir visas ģimenes kopdarbs – katram kā kārtīgā bišu stropā ir sava roka jāpieliek, lai „Brenči” nenogurstoši priecētu
saldummīļus.

sirds un dvēsele. Lepojos ar bērniem,
jo viņi ir darboties griboši, strādīgi,
ļoti atsaucīgi labām lietām,” pastāstīja
A. Dzene. Bērni labprāt iesaistās dažādos projektos un aktivitātēs. Šogad
četri bērni iesaistījušies mazpulku
trušmīļu skolā, tagad arī paši uzņēmušies šķirnes
trušu audzēšanu. Labi rezultāti
sasniegti
šalotes sīpolu
audzēšanā – tieši Valdemārpils
bērni sasnieguši
augstākos rādītājus. Anda ar
bērniem
un
jauniešiem organizē dažādas akcijas, piemēram, Starptautiskajā
ūdens dienā Valdemārpils mazpulki katram pretimnācējam dāvināja
bērzu sulu, cenšas palīdzēt evaņģēlisku luteriskajai baznīcai sakopt
tās apkārtni, palīdz pilsētas vecākajiem iedzīvotājiem sagatavot un
sakraut malku, rudenī lasīt ābolus,
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atbalsta dzīvnieku patversmi, piedalās dažādos zīmējumu konkursos, dažādos svētkos ar pašu sarūpētām dāvaniņām iepriecina pensionētos Valdemārpils vidusskolas
skolotājus.
„Cenšamies darīt ne tikai to, kas pieklājas kā mazpulku organizācijai, bet vairāk,” saka Anda. Bērni uzsver, ka
no dalības mazpulkos iegūst gan pieredzi, gan jaunus
draugus, gan lietderīgas laika pavadīšanas priekšrocības.
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Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”
Ar degvielu asiņu vietā
Īpašums Dzirnavu ielā 24 Valdemārpilī („Sakoptākā privātmāja”) tagadējo vizuālo skatu ieguvis
vien pirms dažiem gadiem. Egils
Martinsons, antīko automašīnu
restaurators un kolekcionārs, zemi
iegādājies 2014. gadā, bet jau pēc
pusotra gada māja ar nepieciešamajām piebūvēm un apstādījumiem bija gatava.
Ikdienā Egils šeit nedzīvo, lielāko daļu laika pavada mājā Spuņciemā, tomēr Valdemārpili viņš
nav pametis novārtā. Kopā ar palī-

gu un mājas pārvaldnieku Daini
šajā pilsētā viņš uztur nelielu automašīnu servisu, tagad Sasmakas
ezera pludmalē nodrošina sezonas
āra kafejnīcas pakalpojumu, bet
cer, ka piepildīsies sapnis par divstāvu kafejnīcas izbūvi netālu no
pludmales.
Egils noteikti ir vīrs, kam degviela virmo asiņu vietā, jo jau kopš
seniem gadiem braucis uz plašo
Krieviju, lai savāktu kopā antīkos
automobiļus un tos pēcāk atjaunotu. Viņa restaurētie eksponāti apskatāmi gan Rīgas motormuzejā,
gan Bauskas motormuzejā.

ĪVES PAGASTS
Krustdūriena atkarīgā
Silvija Paipala („Radošākais
novadnieks”) kopš 2007. gada ir
lietišķās mākslas kolektīva „Tinga”
dalībniece. Viņa labprāt veido dažādas floristikas kompozīcijas no
dabas materiāliem, izšuj kartītes,
šuj un pielabo apģērbu, bet kopš
2011. gada nopietni aizraujas ar izšūšanu krustdūrienā. Ja cits glezno
ar otu un krāsām, tad Silvijas kundze – ar adatu un diegu.
Gleznas krustdūrienā top visiem radiem un draugiem, un to
Silvijas kundzei netrūkst – pieci
bērni un visu mīļo cilvēku pulciņš
ap viņiem neļauj garlaikoties ne-
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vienā brīdī. Katru no gleznas motīviem S. Paipala izvēlas ļoti rūpīgi –
piedomājot par konkrēto cilvēku
un viņam raksturīgo. Darbus viņa
dāvina, nevar par tiem naudiņu paprasīt. Īpaši viņai patīk izšūt dabas
ainavas un ziedu krāšņumu, nomedīt to diedziņu tīklos, savaņģot
gleznas rāmī, pieradināt kā mežonīgu putnu.
„Neviens man nav mācījis šūt
krustdūrienā, vienkārši iepatikās.
Tā ir mana meditācija,” bilst Silvija.
Viena darba radīšanā paiet vidēji no diviem līdz četriem mēnešiem laika, bet, kad kādu brīdi nav
ko šūt, Silvija paliek nervoza. Izrādās, krustdūriens radījis atkarību!

				

LUBES PAGASTS
Lubes dzirnavas („Vieta, kas jāredz”) nav ikdienišķs objekts. Pie
tām slejas dzejnieces Ainas Zemdegas mājas, ko jau gadu apsaimnieko ZS „Vītoliņi” un Inese Šmāliņa. Tieši šeit slavenā dzejniece
aizvadījusi bērnību un, pakāpeniski atjaunojot, pavadījusi arī mūža
nogali.
Mājas apkārtne ir īpaša – to ieskauj gan simtgadīgi koki, gan pie

mājas esošais Lubes dzirnavu dambis ar ūdenskritumu. Lubes ūdensdzirnavu celšanas gads
nav precīzi zināms. 1900. gadā tās minētas kā
Popervāles muižas dzirnavas, kopš 1922. gada
no Latvijas Valsts zemes fonda tās nomā melderis Jānis Krūmiņš – Ainas Zemdegas tēvs, pēc
16 gadiem tās iegūstot īpašumā.
„Ēku, ko iegādājām 2016. gadā, nedaudz
esam paspējuši uzlabot. Tā bija diezgan
nolaista, jo pirms tam desmit gadus šeit neviens nebija saimniekojis, tā stāvējusi tukša.
Aina Zemdega bija mūsu radiniece. Gribam šo
māju saglabāt. Plānojam ierīkot brīvdienu
māju, atpūtas objektu ģimenēm. Šeit nebūs
ballīšu vieta, viesnīca un kafejnīca, te būs iespēja atpūsties pie dabas, relaksēties. Mūsu pamata nodarbošanās ir lauksaimniecība, šis ir
tikai vaļasprieks brīvajiem brīžiem,” pastāstīja
I. Šmāliņa.

Gada laikā Šmāliņu ģimene paveikusi gana
lielu darbu. Apkārtējā teritorija, kas bija aizaugusi, nu iztīrīta, atjaunotas kāpnes, attīrīta upes
gultne. Inese atzīst, ka darba un resursu ieguldījumi šeit nekad nebeigsies, bet viņai ir svarīgi saglabāt šo dzimtas īpašumu, kas ir arī kultūrvēsturisks objekts.
„Jūtu, ka tas ir vajadzīgs. Cik laiks atļauj, tik
arī darām. Par katru sakopto stūrīti izjūtu gandarījumu, vēl lielāks prieks, ka arī kādam citam
par to ir prieks. Īpašums ir ap 40 hektāriem
liels. Esam ierīkojuši tiltu pāri dambim, kas
bija Ainas Zemdegas neīstenotais sapnis. Plānojam pavisam drīz ierīkot kāpnes un uztaisīt
nojumi. Ceram līdz rudenim to paveikt. Atbrauciet pēc trīs gadiem, tad būsim spēruši lielu soli uz priekšu!” mundri nosaka Inese Šmāliņa.

Patīk viss ziedošais
„Melnakmeņos”, kas atrodas pie Sildīķa, („Sakoptākā
privātmāja”) kopš 1989. gada
saimnieko Rita Matisone un
Jānis Smilgainis. Ēka, kas tolaik bijusi sliktā tehniskā stāvoklī un praktiski neapdzīvojama, iegādāta no kolhoza
„Tiņģere”.
Pakāpeniski „Melnakmeņi” atjaunoti un paplašināti,
ierīkota saimniecības ēka, izveidots skaists dārzs, apstādījumi un puķu dobes. Saimniecība kļuvusi par magnētu radu un
draugu lokā, kuri labprāt šeit ciemojas. Rita ir aktīva lietišķās mākslas
pulciņa dalībniece, bet Jānis – graudkopis.
Lai arī Ritas kundze agrāk apguvusi
daiļdārznieka prasmes un agronomiju,
tomēr tagad dārza kompozīcijas veidošanā vairāk paļaujas uz izjūtām. Tā kā
augu dažādība ir tikai vairojusies, dārzs
veidots, lai katrs augs būtu citāds un
kāds no tiem vienmēr ziedētu.
Jānis šogad pieķēries meloņu un arbūzu audzēšanai, bet Rita plāno iegādāt sarkano peoniju – tā izsalusi.

Un, ja agrāk Rita teikusi, ka nekad mūžā netamborēs, tad nu šis „nekad” ir pienācis.
(Turpinājums 8. lpp.)
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Sestās paaudzes „Mucenieki”
„Mucenieki” („Dižākā zemnieku saimniecība”) ir Gunta Dzirvinska dzimtas
māja sestajā paaudzē. Šo gadu laikā īpašums pieredzējis četras atšķirīgas dzimtas
ēkas – tagadējā, kur pastāvīgi dzīvo Gunta
tēvs, celta 90. gadu sākumā. Te vienmēr ir
bijusi liela nozīme pašu saimniekošanai,
un zemkopības tikums ģimenē nav zudis.
Guntis pastāsta, ka aptuveni 90 hektāros
zemes nodarbojas ar graudkopību – audzē
kviešus, rapsi un arī alus miežus, ko realizē
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā „Latraps”. Krietns palīgs
savos 88 gados ir Gunta tētis, kurš uzņēmies rūpes par mājas apkārtni.

Ar daļēju Eiropas Savienības atbalstu
iegādāta dažāda tehnika un saņemts atbalsts angāra celtniecībai graudu novietnei, kopumā realizējot četrus projektus.
Būtisks ieguvums ir jaunuzceltais angārs.
Tā kā Guntis lielākoties saimnieko viens,
tad būtiski, lai graudu kulšanas laikā nenāktos nemitīgi mērot ceļu uz graudu nodošanas punktu Jaunpagastā. Tagad pašiem ir, kur uzglabāt, tā vairāk laika
atvēlot kulšanai.
Guntis pastāsta, ka rudenī plāno piedalīties vēl kādā Eiropas Savienības projekta pieteikumu kārtā. Bez šādām papildu iespējām saimniekošana būtu daudz
grūtāka un finansiāli neizdevīga.
Inita Fedko; Foto: Inese Roze

Meža īpašnieki aicināti pieteikties konkursam „Sakoptākais mežs”
Lai veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzinātu labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, meža īpašnieki tiek aicināti
pieteikt dalību konkursā „Sakoptākais
mežs”. Konkurss šogad organizēts pirmo reizi un ir vērsts uz to, lai informētu
sabiedrību par pozitīviem piemēriem
privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu.
„Mežs tāpat kā sēta un lauks ir regulāri
jākopj, domājot par ilgtspējību un labu
mežsaimniecības praksi. Meža apsaimniekošanas pamatā ir jābūt zemes racionālai izmantošanai, jāvērš uzmanība uz

Mainīts
SIA „Talsu ūdens”
kases darba laiks
No 1. jūlija gaidāmas izmaiņas SIA
„Talsu ūdens” kases darba laikā. Tās tiks
veiktas, lai nodrošinātu vienlīdzīgu darba laika ievērošanu, atbilstoši Darba likumam.
Izmaiņas kases darba laikā gaidāmas
piektdienās. Tad tā darbosies no 8.00 līdz
16.00. Pārējās darba dienās kases laiks paliks nemainīgs: 8.00 – 17.00.
SIA „Talsu ūdens” atvainojas klientiem
par sagādātajām neērtībām!
Inita Fedko

produktīvu, noturīgu mežaudžu izveidi,
zinātniski pamatotu apsaimniekošanas
metožu izmantošanu, kā arī jādomā par
lauku kultūrvides saglabāšanu. Latvijā ir
meža īpašnieki, kuri jau pievērš lielu uzmanību ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai, tāpēc vēlamies, lai meža īpašnieki cits
no cita varētu aizgūt labas apsaimniekošanas prakses pieredzi,” norāda Latvijas
Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) valdes
priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.
A. Muižnieks arī uzsver, ka konkurss
šogad notiek pirmo reizi, taču ir plānots,
ka goda nosaukums „Sakoptākais mežs”
turpmāk tiks piešķirts katru gadu. LMĪB
valdes priekšsēdētājs norāda, ka šāda no-

minācija ir nozīmīga kā privātajiem meža
īpašniekiem, tā arī vietējām pašvaldībām
un sabiedrībai kopumā, jo tikai kopā varam izveidot sakoptu Latviju.
Pieteikt dalību konkursā var no 1. jūnija līdz 14. jūlijam. Konkursa mērķis ir apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, tādā veidā
popularizējot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.
Konkursanti tiks vērtēti, analizējot
meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu
un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot
uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei,
kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas
elementu plānošanai, zinātniski pamatotu

metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā. Pieteikumu konkursam
var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska
persona, t.sk. pašvaldība, apsaimniekotājs
vai pilnvarotā persona.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties – http://bit.ly/2rrXvMq.
Konkursa organizētājs ir Latvijas Meža
īpašnieku biedrība. Uzvarētāju apbalvošana paredzēta meža nozares Gada balvas
„Zelta čiekurs” pasākumā.
Zane Ieviņa,
Latvijas Meža īpašnieku biedrības
organizētā konkursa „Sakoptākais mežs”
projektu vadītāja, tālr. 28714969
e-pasts: zane@mezaipasnieki.lv

Mēs jutāmies labi!
Jau sesto gadu Stendes pamatskolā
ilgi gaidīto brīvlaiku ievada „Vasaras
akadēmija”, kurā aicināti piedalīties sākumskolas klašu skolēni un topošie
pirmklasnieki, kuri dzīvo Stendē.
No 5. līdz 9. jūnijam bērni jutās labi,
darbojoties piecos dažādos laukos.
„Sporta laukā” dalībniekiem īpašas sajūtas sagādāja sportošana ar tūrisma elementiem. Gluži kā tūristiem, bet ar sporta inventāru bija jāveido telts, ugunskurs,
jāsien mezgli, jāizveido nestuves un piramīdas. „Ēšanas laukā” tapa trīs vasarīgi
ēdieni: biešu aukstā zupa, ugunskurā
cepti kartupeļi folijā un grauzdētas auzu
pārslas ar putukrējumu un zemenēm.
Ēdieni tika baudīti pie pašu klātiem galdiem ar galda kartēm un skaisti izlocītām salvetēm.
„Liddomu laukā” raisījās prāts un gai-

sā virmoja domas, jo tapa domino spēles
dažādi varianti, kas palīdz nostiprināt
matemātikas un latviešu valodas zināšanas. Lai atpūtinātu prātu, tika spēlētas
galda spēles, spēles brīvā dabā, kā arī izmēģināti pašu gatavotie domino. „Drošības laukā” ieradās policistes, lai atgādinātu par drošību vasaras brīvlaikā, bet

dienas otrajā daļā praktiski centāmies pārbaudīt savas velosipēdista zināšanas uz ceļa, kur jāpazīst dažādas ceļazīmes. Par
„Veselības un labsajūtas lauku”
pārvērtās Baskāju taka Valgumā, kur, basām pēdām pārvarot
dažādus šķēršļus un izstaigājot
visdažādāko segumu takas,
katrs varēja norūdīties un stiprināt veselību. Dodoties mājupceļā un atceroties jaukākos nedēļas mirkļus, labsajūtu baudīja garšas
kārpiņas, dāvanā saņemot saldējumu.
Tiksimies „Vasaras akadēmijā” arī nākamgad!
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Anita Podkalne, Dace Irbe,
Stendes pamatskolas skolotājas,
„Vasaras akadēmijas” vadītājas
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Aicinām pieteikt Latvijas ainavu dārgumus

Aicinām ikvienu piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā
Latvijai, veidojot elektronisku ainavu dārgumu krātuvi
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien un rīt”!
Nosauc vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, kas spēj apstādināt
ikdienas steigu! Izveidosim Latvijas ainavu dārgumu krātuvi kopīgi!
Ainavu dārgumu krātuvē iekļausim ainavas ar īpašu vēstījumu par
Latvijas dabu un vēsturi, kas mums jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Kultūras ministrija
un Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB)
aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā
Latvijai, līdz 15. jūlijam piesakot ainavu
dārgumu. Kopdarba rezultātā 2018.
gadā tiks izveidota elektroniska Latvijas
ainavu dārgumu krātuve „Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”, kurā tiks
iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par
Latvijas dabu un vēsturi, kas jāsaglabā
nākamajām paaudzēm.
Ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas
Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, ko uzskatām par īpašām Latvijas vērtībām, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un diženuma. Tās ir ainavas, kuras
vēlamies ierakstīt Latvijas vēsturē un nodot bērniem un mazbērniem. Piemēram,
Pērses upes ieteka Daugavā, Mākoņkalns
Rēzeknes novadā, Graudu iela Liepājas
pilsētā vai Kaltenes jūrmala un ciems.
Ainavu dārgumu krātuve taps vairākos
posmos:
• pirmajā posmā no šī gada 15. jūnija
līdz 2018. gada 14. februārim notiks ainavu pieteikšana un balsošana par pieteikta-

jām ainavām. Ainavas, kas balsošanā un
ekspertu padomes vērtējumā gūs lielāko
punktu skaitu, tiks iekļautas LNB ainavu
dārgumu krātuvē un par tām tiks vākta
papildu informācija: atmiņu stāsti, vēsturiski fotoattēli, vēlējumi nākotnei;
• otrajā posmā no 2018. gada 15. februāra līdz 14. augustam paredzēta ainavu
dārgumu krātuves izveide LNB digitālajā
vidē, pārvietojamas izstādes sagatavošana, kā arī Eiropas Padomes Ainavu balvas
nacionālā atlase;
• trešajā posmā no 2018. gada 15. augusta līdz 15. decembrim notiks reģionālās izstādes, diskusijas un noslēguma pasākums LNB, kā arī priekšlikumu
gatavošana ainavu dārgumu iekļaušanai
Latvijas Kultūras kanonā.
Pieteikumus ainavu dārgumiem līdz
2017. gada 15. jūlijam var aizpildīt elektroniski tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv.
Objektus iespējams pieteikt tuvākajā
publiskajā bibliotēkā un saņemt bibliotēkas darbinieku konsultāciju. Pieteikumam var izmantot arī izdrukājamu un
aizpildāmu papīra formu, kuru pēc aizpildīšanas var ieskenēt un nosūtīt uz e-pastu: ainavudargumi@varam.gov.lv.

Deputātu pieņemšanas jūlijā
Plašāka informācija ir pieejama publiskajās bibliotēkās,
plānošanas reģionos un tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv

Aktivitāti Latvijas valsts simtgades pasākuma “Reģionu dienas” ietvaros organizē Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar plānošanas reģioniem un Latvijas Nacionālo bibliotēku

• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.15 „Grozījumi Talsu novada domes
09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.2
„Talsu novada pašvaldības nolikums””.
• Ievēlēt deputātu Daini Karolu par
Talsu novada domes priekšsēdētāja 1.
vietnieku administratīvajos, finanšu un
izglītības jautājumos. Ievēlēt deputāti Ilzi
Indriksoni par Talsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieku attīstības, kultūras un sporta jautājumos. Ievēlēt deputātu
Normundu Tropiņu par Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības, sociālajos un veselības jautājumos. Noteikt, ka Talsu novada domes
priekšsēdētāja 1. vietnieka un vietnieku
amati ir algoti.
• Izveidot Finanšu komiteju 11 cilvēku
sastāvā un ievēlēt tajā šādus deputātus:
Edmunds Demiters; Inga Gluzda; Ilze In-

driksone; Ģirts Kalnbirze; Dainis Karols;
Aivars Lācarus; Lauris Pīlēģis; Gundars
Sebris; Alfons Spēks; Normunds Tropiņš;
Edgars Zelderis.
• Izveidot Tautsaimniecības komiteju 8
cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā šādus deputātus: Edmunds Demiters; Inga Gluzda;
Ilze Indriksone; Ģirts Kalnbirze; Almants
Kalniņš; Lauris Pīlēģis; Alfons Spēks; Edgars Zelderis.
• Izveidot Izglītības, kultūras un sporta
komiteju 8 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā
šādus deputātus: Andis Astrātovs; Andis
Āboliņš; Daiga Feldmane; Dainis Karols;
Ilva Norenberga; Gundars Sebris; Oļegs
Solovjovs; Normunds Tropiņš.
• Izveidot Sociālo un veselības jautājumu komiteju 8 cilvēku sastāvā un ievēlēt
tajā šādus deputātus: Andis Astrātovs; Andis Āboliņš; Edmunds Demiters; Daiga
Feldmane; Ilze Indriksone; Almants Kalniņš; Ilva Norenberga; Oļegs Solovjovs.
• Komiteju pirmās sēdes tiek sasauktas
2017. gada jūnija mēneša trešajā pilnajā
nedēļā saistošajos noteikumos Nr. 2 „Talsu novada pašvaldības nolikums” noteiktajā laikā.
Marta Rake-Lasmane

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

D. Karols*
N. Tropiņš*
N. Tropiņš* I. Indriksone*
E. Demiters
A. Kalniņš
E. Zelderis, I. Norenberga,
Valdemārpils
L. Pīlēģis
N. Tropiņš,
E. Demiters

Sabile

Domes sēdēs lemtais

15. jūnija Talsu novada ārkārtas domes sēdē deputāti lēma par četriem darba kārtības jautājumiem.

11. jūlijs

Talsi

Dalies un seko sociālajos tīklos: #ainavudargumi

15. jūnija Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par trīs darba kārtības
jautājumiem.
• Par Talsu novada domes priekšsēdētāju ievēlēt deputātu Edgaru Zelderi.

4. jūlijs

Stende
Īve
Laidze

A. Spēks, A. Āboliņš
D. Karols

Lauciene

D. Feldmane

25. jūlijs
E. Zelderis*

Ģ. Kalnbirze,
O. Solovjovs,
A. Astrātovs,
A. Lācarus,
N. Tropiņš

I. Gluzda,
I. Indriksone,
G. Sebris

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00–18.00
* Talsu novada pašvaldībā domes priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšanas 17.00–19.00

Domes un komiteju sēdes jūlijā
Datums
3. jūlijs
3. jūlijs
3. jūlijs
6. jūlijs
13. jūlijs
17. jūlijs
17. jūlijs
17. jūlijs
20. jūlijs
27. jūlijs

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

Laiks
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00

Dzīvokļu komisijas sēdes un pieņemšanas
4. jūlijā pieņemšana 16.00–18.00 II korpusā, apmeklētāju pieņemšanas centrā
11. jūlijā dzīvokļu komisijas sēde 14.00 domes sēžu zālē
18. jūlijā pieņemšana 16.00–18.00 II korpusā, apmeklētāju pieņemšanas centrā
25. jūlijā dzīvokļu komisijas sēde 14.00 domes sēžu zālē

Talsu novada domes saistošos noteikumus sistematizētā veidā
var aplūkot tiesību aktu vietnē www.likumi.lv sadaļā:
Citi tiesību aktu veidi/ Pašvaldības/ Talsu novada dome
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Sporta norises jūlijā
Kad? Cikos?

Pasākuma nosaukums

DZĪVESZIŅAS

Norises vieta

Talsos
01.07.

11.00

Sporta pasākumi Talsu pilsētas svētkos – ielu basketbols, ielu futbols, skrējiens apkārt Vilkmuižas
ezeram

Talsu sporta nams

02.07.

12.00

Airēšanas sacensības Vilkmuižas ezerā

Vilkmuižas ezers

03.07.

12.00

LČ futbolā B grupā U13

Talsu sporta halle

03.07.

14.00

LČ futbolā B grupā U16

Talsu sporta halle

18.07.

12.00

LČ futbolā B grupā U13

Talsu sporta halle

22.07.

11.00

Cerību kausa izcīņa riteņbraukšanā

Talsu sporta halle

25.07.

17.00

LČ futbolā B grupā U13

Talsu sporta halle

27.07.

13.00

LČ futbolā B grupā U16

Talsu sporta halle

27.07.

15.00

LČ futbolā B grupā U14

Talsu sporta halle

28.07.

11.00

LČ futbolā B grupā U13

Talsu sporta halle

Valdemārpilī
Valdemārpils čempionāts pludmales volejbolā
(2:2) II kārta

08.07.

11.00

15.07.

10.00

Valdemārpils pilsētas un sporta svētki

10.00
10.00
10.00
10.00

Laucienes pagastā
Pļavu kausa pludmales volejbolā 4. posms
Pļavu kausa pludmales volejbolā 5. posms
Beach party ,,PĻAVAS 2017” pludmales volejbols
Sporta svētki Pļavās

02.07.
09.07.
22.07.
29.07.

Valdemārpils
pludmale

Pļavu ezera sporta
bāze

Sabiles sporta centrā
06.07.
18.07.
20.07.
28.07.
29.07.

19.00 Pludmales volejbols – Sabiles kausa 3. posms
11.00 Mini futbols – Sabiles kausa 4. posms
19.00 Pludmales volejbols – Sabiles kausa 4. posms
Sporta svētki bērniem un jauniešiem
11.00 Pludmales volejbols – Vīna kauss

Sabiles ,,Graviņā”
Sabiles sporta centrs
Sabiles ,,Graviņā”
Sabiles sporta centrs
Sabiles ,,Graviņā”

Ģibuļu pagastā
Talsu novada kausa izcīņa ielu basketbolā 2017 –
3. posms
Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2017 pludmales volejbolā – 4. posms
Talsu novada kausa izcīņas ielu basketbolā 2017 –
4. posms
Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2017 pludmales volejbolā – 5. posms
Lībagu pagastā
Vivus.lv MTB maratons
Balgales pagastā

05.07.

18.30

11.07.

18.30

19.07.

18.30

25.07.

18.30

09.07.

9.00

22.07.

10.00

Balgales pagasta un sporta svētki

07.07.

18.30

21.07.

18.30

Stendē
Stendes sporta centra kausa izcīņa pludmales volejbolā 3. posms
Stendes sporta centra kausa izcīņa pludmales volejbolā 4. posms

Pastendes sporta
laukums

10.00

Dursupes sporta
laukums

Pagasta un sporta svētki. Sacensības autoveiklībā

Stendes sporta
laukums

Jaunpagasta sporta
laukums

Laidzes pagastā
22.07.

10.00

Laidzes pagasta sporta svētki

Laidzes PV sporta
laukums

Lubes pagastā
22.07.

10.00

Lubes sporta svētki pagasta svētku ietvaros

Lubes BLPC

Īves pagastā
30.07.

10.00

Īves pagasta sporta svētki

Tiņģere

Sagatavoja: Kārlis Pētersons

Nāc tirgoties Laucienes pagasta svētkos!
19. augustā Laucienes pagasta dienas ietvaros
12.00–15.00 pie pagastmājas norisināsies vietējo
Kurzemes labumu, smukumu un garšīgumu tirdziņš!
Ja arī Tu vēlies būt šī tirdziņa dalībnieks/-ce, tad raksti
uz e-pastu: madara.eiduka@talsi.lv vai zvani 28609190.

		

2017. gada 3. jūlijs

Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada
14. līdz 27. jūnijam

•••

Reģistrēti jaundzimušie

Serēna Aniņa
Elizabete Brangule
Evika Patrīcija Bumbiere
Annija Dravniece
Roberts Dumbrājs
Kristaps Goldmanis

•••

•••

Marta Kārkliņa
Kristers Priede
Rainers Prūsis
Valters Rudzītis
Beāte Vadone
Artūrs Valtmanis

Laulību noslēguši

•••

Kārlis Bogdans un Rūta Freimute
Uvis Vimba un Arta Lapsa
Edgars Rībens un Madara Inga Denčika
Kristaps Siliņš un Diāna Gintere
Krists Grunte un Agrita Feldberga
Aivars Zaķis un Valentīna Kuļika
Juris Grigorjevs un Kristīne Grīnberga

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Talsi
Žanna Anfimova (1970)
Helma Frīda Jansone
(1930)
Ārlavas pagasts
Anna Šulce (1942)
Balgales pagasts
Dzintra Zāģere (1937)
Smaida Grāmatniece
(1940)

Īves pagasts
Ēriks Dambergs (1963)
Laidzes pagasts
Leonids Feduļins (1961)
Laucienes pagasts
Andis Koptjugs (1988)
Lubes pagasts
Herta Rasma Vidžus
(1927)

Vandzenes pagasts
Minna Ozoliņa (1926)
Stazdes pagasts
Anna Leitarte (1931)
Dundagas novads
Arnolds Rozenfelds
(1952)
Rīga
Jurijs Caunītis (1955)

Kamparkalns

Virbu pagastā
15.07.

DER ZINĀT

		

Palīdzēsim ugunsgrēkā
cietušajiem atgriezties normālā
dzīvē!
Labdarības fonds biedrība „Pēc
ugunsgrēka” ir izveidots, lai palīdzētu
cilvēkiem, kuri ir cietuši ugunsgrēkā vai
dabas katastrofā. Šī fonda dibinātāji ir
cilvēki, kuri tiešām zina, kas ir ugunsgrēks. Viens no labdarības fonda „Pēc
ugunsgrēka” dibinātājiem ir ar 15 gadu
ugunsdzēsēja darba pieredzi un zina,
kādas ir ugunsgrēka sekas.
Fonda mērķis ir pievērst sabiedrības
uzmanību tam, cik grūti ir atgūties pēc
tik briesmīga notikuma kā ugunsgrēks.
Labdarības fonds jau palīdzējis lielam
ģimeņu skaitam Latvijā. Cilvēkiem,
kuri cietuši ugunsgrēkā, nepieciešams
pilnīgi viss, sākot no vienkāršiem sadzīves priekšmetiem – piemēram, gultas
veļa, apģērbs, trauki – un beidzot ar sadzīves tehniku. Kādai ģimenei pat tika
uzdāvināts kaķis, jo iepriekšējais gājis
bojā ugunsgrēka laikā. Fondam ir sava
aprīkota noliktava Buļļu ielā 45, Rīgā,
kur var ziedot priekšmetus vai sadzīves
tehniku. Diemžēl visdārgākais posms ir
mājokļa atjaunošana. Pat ja sienas ir saglabājušās, varēja sadegt logi vai jumts.
Kā zinām, bez tā visa nav iespējams dzīvot normālu dzīvi.

Visi kopā varam palīdzēt šiem cilvēkiem.
Ziedojumus ir iespējams veikt, pārskaitot
tos uz:
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Saņēmējs: Biedrība „Pēc ugunsgrēka”
Reģ. Nr.: 40008257565
Kods: NDEA LV 2X
Norēķinu konts:
LV 67 NDEA 0000 0848 7027 2
Labdarības fonds „Pēc ugunsgrēka”
tālr. 20110020
www.pecugunsgreka.lv
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Kultūras norises jūlijā
Kad? Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS
8.07.

18.00

21.07. 18.00

21.07. 22.00

28.07. 19.00

2.07.

11.00

8.07.

18.00

„Greizais ratiņš” vasaras koncerttūre „Kur tad
ir tā saule”. Biļešu cenas: 7 EUR, pasākuma dienā 8 EUR. Biļetes nopērkamas „Biļešu paradīzes” un Talsu tautas nama kasēs
„Putu paradīze” pasākums bērniem „Bērnu
ballīte ar Mikipeli”. Ieeja: 2,50 EUR
Bērniem līdz 5 gadiem ieeja: bez maksas
(pieaugušo pavadībā – par maksu)
Biļetes nopērkamas pirms pasākuma
Pasākums „Vasaras krāsu festivāls”
Biļešu cenas: plkst.22.00–23.00 4 EUR, pēc plkst.
23.00 5 EUR. Biļetes nopērkamas pasākuma
dienā
Muzikāls vakars kopā ar dziesminieku Kārli
Kazāku. Biļetes iepriekšpārdošanā: 5 EUR, pasākuma dienā: 7 EUR
STENDĒ
„Guggenmusic balsam tour 2017” – Šveices
karnevāla mūzikas pūtēju orķestra koncerts
Ieeja: bez maksas
Evaņģelizācijas pasākums „Ir vēl…”

Sauleskalna
brīvdabas estrādē

Talsu tautas nama
Radošajā sētā

Stendes brīvdabas
estrādē

SABILĒ
26.–30.07. Sabiles Vīna svētki
VALDEMĀRPILĪ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ
Valdemārpils pilsētas svētki „Liepu ziedēšanas laikā”. Koncerts ezermalā – vīru vokālais
ansamblis „Dziļezers”, Ainars Virga un grupa
20.00
„Līvi”
Ieeja: 5 EUR, bērniem līdz 10 gadiem bez mak15.07.
Valdemārpilī
sas, pensionāriem un bērniem (10 līdz 16 gadi)
3 EUR
22.00
Balle ezermalā ar grupām „Flora” un „Kurland”
Ieeja: 3 EUR. Uz koncertu un balli: 6 EUR
BALGALES PAGASTĀ
3.–
7.07.

8.00– Bērnu dienas nometne „Vasaras dārgumu
17.00 lāde”
Balgales sporta un pagasta diena
15.00 Ivo Fomina koncerts
22.07.
23.00 Zaļumballe kopā ar ansambli „Nav problēmu”
Ieeja: bez maksas

Balgales BLPC
Dursupes centrā

LAUCIENES PAGASTĀ
Indijas klasisko deju nodarbība
Laucienes kultūras
1.07. 11.00
Dalības maksa: 10 EUR
namā
Svētes keramikas radošā darbnīca „Veido pats
5.07. 18.00 savām rokām”. Dalība: bez maksas
Pie Laucienes BLPC
Pieteikšanās pa tālr. 28683771
Mandalu dejas
16.07. 10.00
Pieteikšanās pa tālr. 28683771
Laucienes kultūras
namā
Indijas klasisko deju nodarbība
22.07. 11.00
Dalības maksa: 10 EUR
LAIDZES PAGASTĀ
Radošās dienas bērniem
17.–19.07.
Laidzes BLPC
Iepriekšēja pieteikšanās!
Modra Sapuna gleznu izstādes
Laidzes BLPC
22.07. 14.00
„Laidzes mūžības atspulgs” atklāšana
izstāžu zālē
22.07. Laidzes pagasta sporta svētki
LĪBAGU PAGASTĀ
A. Deglavam 155
5.07. 9.00
Lībagu skolā
Grāmatu draugu tikšanās „Rīga, mana Rīga”
LUBES PAGASTĀ
Pie Lubes kultūras
22.07.
Lubes pagasta svētki
nama
ĢIBUĻU PAGASTĀ
„Prāta asināšanas diena”. Aizrautīgi intelektuPastendes kultūras
15.07. 12.00 āla izklaide visai ģimenei sadarbībā ar „Brīnunama pagalmā
mu kalējiem”. Ieeja: bez maksas
ĪVES PAGASTĀ
28.–30.07. Tiņģeres dienas
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Latviešu kino, A. Ēķa filma „Svingeri”
Ķūļciema BLPC
Ieeja: 2 EUR
VIRBU PAGASTĀ
Virbu pagasta svētki „Vasaras raibās krelles”
Visas dienas garumā dažādas aktivitātes – autoveiklības sacensības, radošās
15.07. darbnīcas, piepūšamās atrakcijas, velokarti, jaundzimušo un kaimiņu godināšana, svētku koncerts ar dziedošo Baumaņu ģimeni no Aizkraukles, balle
kopā ar Arni Blūmu-Blūmentālu. Ieeja uz balli: 2 EUR
14.07. 21.00

Sagatavoja: Sanita Arciševska
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Talsu Novada Ziņas

Izstāžu norises jūlijā
Talsu novada muzejā
✳✳Līdz 16.07. Edmunda Lūča personālizstāde „Reditus”. Glezniecība un
instalācija
✳✳Līdz 16.07. Justīnes Seiles gleznu izstāde
✳✳No 18.07. Valdemāra Helmaņa fotogrāfiju izstāde „Ledus. Saule. Ūdens”
✳✳No 20.07. Katrīnas Vīnertes personālizstāde „Blakus”. Glezniecība, keramika, objekti, video
✳✳Visu mēnesi „Monogrammas tekstilijās un sadzīves priekšmetos Talsu
novada muzeja krājumā”
Talsu tautas namā un Radošajā sētā
✳✳Andra Biezbārža personālizstāde Talsu tautas nama 2. stāvā
✳✳Projekta „Māksla uzzied Talsos” oriģināldarbu izstāde „Talsu ainava” Talsu
tautas nama 1. stāvā
✳✳Audēju kopas „Talse” izstāde „.. kur
citur tādus ābeļziedus un dārzu mieru
atrast var” Radošajā sētā
✳✳Valtera Lauvas izstāde „Īslaicīgi nekustīgs” Radošās sētas Gleznotāju darbnīcā
✳✳Studijas „Karikatūristi.lv” veidotā izstāde „Populāru personu karikatūras”
Radošās sētas 2. stāva foajē
✳✳Arņa Enzeļa fotoizstāde Radošajā
sētā
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳Dzejniekam Jēkabam LautenbahamJūsmiņam 170
✳✳Rakstniekam un vēsturniekam Arturam Heniņam 85
✳✳Atvaļinājuma laiks!
Stendes bibliotēkā
✳✳„Vasara aicina ceļot”
✳✳„Tautas medicīna un ārstniecības
augi”
Stendes tautas namā
✳✳1.–17.07. Fotomākslinieka Valtera
Poļakova personālizstāde „Mēs esam
šeit”
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
✳✳„Pasakas, pasakas…”
✳✳3.–21.07. „Dzejniekam, tulkotājam
Jāzepam Osmanim 85”
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳1.–20.07.
Dzejniekam
Jāzepam
Osmanim 85

✳✳Valdemārpils Elku liepa – viens no
pazīstamākajiem dižkokiem Latvijā
✳✳Bērnu un jauniešu žūrija 2017
Valdemārpils izstāžu zālē
✳✳15.07.–15.08. Guna Oškalne-Vējiņa
„Gunas sešdesmit foto spēles ar aktieriem”
Laidzes bibliotēkā
✳✳,,Vairums cilvēku negrib peldēt, iekams nav to iemācījušies” /burvis Hese/
✳✳Bibliotēkas ritmi „Te-mēs”
✳✳Laidze literatūras avotos
✳✳Laidzes pagasts 1867–2017
✳✳„Memento vivere” Artūra Zvaigznes
instalācijās
Lībagu bibliotēkā
✳✳„Ai sārtā(i) zemenīte…”
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
✳✳17.–30.07. Līga Lūse „Gaisma iedvesmo” lampas, gleznas, zīmējumi
✳✳22.07. Ziedu izstāde
Pastendes bibliotēkā
✳✳Veltas Kociņas gleznu izstāde „Talsu
burvība”
Pastendes kultūras namā
✳✳Arņa Zupiņa gleznas no Talsu novada
muzeja fondiem
✳✳Strazdes BLPC lietišķās mākslas
kolektīva rokdarbi „Viss no visa kā”
✳✳Lindas Smilgas-Šimpermanes veidota izstāde „Knābji, spārni, spalvas” (no
Talsu novada muzeja krājuma)
Sabiles bibliotēkā
✳✳10.07.–4.08. Dainas Dauģes fotomirkļi „Sabile–svētki–cilvēki”
Strazdes bibliotēkā
✳✳1.07.–31.08.
„Renātes
Dūzenas
autorlelles”
Tiņģeres pilī
✳✳15.–30.07. Lietišķās mākslas kolektīva „Tinga” izstāde „Apgleznoti zīda
lakati”
✳✳30.07. Tiņģeres dienu plenēra darbu
izstāde
Vandzenes bibliotēkā
✳✳Andra Vētras fotoizstāde
✳✳Leldes Rozenštengeles rokdarbu
izstāde
Sagatavoja: Sanita Arciševska

Īpašas izstādes Talsu tautas namā
Talsu pilsētas svētku laikā Talsu tautas
namā tika atklātas divas īpašas izstādes.
I stāva foajē apskatāmi Talsu TIC projekta „Mākslas uzzied Talsos” Talsu ainavu izstāde, kurā skatītājiem ir iespēja salīdzināt jau šobrīd Talsu ielās eksponētās
Latvijā un novadā pazīstamu mākslinieku
radītās Talsu ainavas gleznu, akvareļu un
grafikas darbu reprodukcijās ar to oriģināliem. Izstādē eksponēti mākslas darbi
no Talsu novada muzeja krājuma, Talsu Valsts ģimnāzijas un
mākslinieku un privātīpašumā
esošajiem darbiem. Interesenti
var aplūkot Frederika Fībiga,
Romja Bēma, Jāņa Andra Oša,
Andra Biezbārža, Ritmas Lagzdiņas, Ināra Helmūta, Skaidrītes Eksnītes, Vitas Mercas, Arņa
Zupiņa, Modra Sapuna un Rūtas Opmanes Talsu ainavas.
II stāva foajē apskatāmi Talsu mākslinieka Andra Biezbārža, Latvijā labi zināma gleznotāja darbi; viņš Latvijas akvarelistu
šī brīža „izlases” sastāvā regulāri izstādās daudzās valstīs un
šogad tas jau noticis Lietuvā un
Albānijā. Pagājušā gada decembrī Andris Biezbārdis kļuva par
balvas „Latvijas lepnums” iegu-

								

vēju: tika novērtēts viņa vizuālās mākslas
pedagoga darbs ar mentāli slimiem bērniem un jauniešiem Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Veģi”. Šajā
A. Biezbārža personālizstādē skatītājs ieraudzīs pēdējos gados tapušās eļļas gleznas, pārsvarā mākslinieka daudzo ceļojumu iedvesmotas ainavas.
Guna Millersone, izstāžu iekārtotāja

Rūtas Opmanes darbs
2017. gada 3. jūlijs

