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Noslēdzas konkurss „Talsu bruncī ieaustie”
Uz tikšanos apbalvošanas ceremonijā septembrī!
Šogad Talsu novada pašvaldība
nolēma nedaudz mainīt ierasto
konkursu „Sakoptākā pilsēta vai pagasts” un piešķirt tam ne tikai citu
nosaukumu, bet arī izveidot papildu
nominācijas. Tomēr, neskatoties uz
izmaiņām, saglabāta konkursa pati
lielākā bagātība – cilvēki un viņu diženums Talsu novadā.
Konkursā „Talsu bruncī ieaustie”
bija iespējams piedalīties 11 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”.
Ikviens vērtēšanas komisijas dalībnieks, kas piedalījās emocijām un
iespaidiem piesātinātajos braucienos no 13. jūnija līdz 4. jūlijam, var
apliecināt – katrā nominācijā bija ko
rādīt un redzēt.
Šajā gadā katras pilsētas un pagasta pieteikto nomināciju skaits
bija svārstīgs: no viena pretendenta
Lubē līdz pieciem Vandzenē. Lielākoties pārvalžu vadītāji izvirzīja
pretendentus trīs no iespējamajām

11 nominācijām. Visbiežāk pārstāvētās nominācijas bija „Sakoptākā
privātmāja”, „Čaklākais mājražotājs”, „Radošākais novadnieks”. Šajās
nominācijās spilgti tika apliecināts
Talsu novada krāšņums. Tas izpaužas ne tikai sakoptās sētās un nenogurstošā darbā, bet arī radošajā un
plašajā cilvēku uztverē, viņu augstajos tikumos un dzīves vērtībās.
Tikai viens pārstāvis izvirzīts titulam „Sakoptākā daudzdzīvokļu
māja”, bet divi – nominācijai „Zaļā
domāšana kā dzīvesveids”. Tas nebūt nemazina to nozīmi sabiedrībā,
tieši otrādi, aicina būt redzīgiem un
pamanīt vairāk, nekā redzams pirmajā acu uzmetienā aiz krāšņas fasādes.
Šajā laikā vērtēšanas komisija
iepazinusi daudzus cilvēkus, kas
aizvien augstā godā un cieņā tur
rokdarbus
–
gan
adīšanu,
tamborēšanu, šūšanu, gan izšūšanu
krustdūrienā –, satikusi ļaudis,
kuriem allaž bijis svarīgi saglabāt un
uzturēt
dzimtas
īpašumus,
kultūrvēsturiskās vērtības, redzējusi
cilvēkus, kuri nebaidās sadarboties
kopīgā labuma vārdā un kuri ir
gatavi strādāt, strādāt un strādāt, lai
būtu šeit – savā Latvijā, savā Talsu
novadā.

Šajā laikā vērtēšanas komisija ir
ieraudzījusi vienu no Latvijas
dižkokiem – ķirsi –, kura apkārtmērs
pārsniedz trīs metrus, dārzu, kurā
ikviens aizgājušā laika priekšmets ir
spējis atrast tikai sev vispiemērotāko
vietu visdullākajā kombinācijā,
sētas, kurās saimnieku izdoma mijas
ar neatlaidību un vēlmi pēc skaistā
sev apkārt, mājražotājus, kuri jau
vairākās paaudzēs ir bitenieki un
nebaidās, pat reizi pa reizei vēlas
tikt sadzelti.
Talsu novads, kā tas teikts un uz-

svērts ne vienu reizi vien, ir šīs puses ļaudis. Mūsu dzīves gājums,
mūsu uzskati un mūsu darbi.
Talsu novada svītrkodu veido 11
krāsu toņi. Konkursā „Talsu bruncī
ieaustie” ir 11 nominācijas un katrā
no tām ir ieausta novadnieku unikalitāte. Neatkārtojama, bet spilgti
redzama kopējā rakstā.
8. septembrī gaidāms konkursa
„Talsu bruncī ieaustie” apbalvošanas
pasākums, kur vienkopus tiksies
visi nominanti.

LAIDZES PAGASTS
Dzejas svētki tikai Laidzē
Dzejas koki zaļo Laidzē – par to vairs nevienam nav šaubu! Kopš 1958. gada šeit 39 reizes
notikuši dzejas svētki, kuros piedalījušies dzejnieki un rakstnieki – Ojārs Vācietis, Imants Ziedonis, Arvīds Skalbe, Andris Vējāns, Jāzeps Osmanis, Olga Lisovska, Lija Brīdaka, Māris
Čaklais, Alma Ābele, Lidija Freimane, Elza Radziņa, Vera Singajevska, Eduards Pāvuls, Harijs
Liepiņš, Edgars Liepiņš, Gunārs Cilinskis un citi.
Šo svētku organizatore bija kādreizējā Laidzes

profesionālās vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Antonija Dreslere. Koku stādīšana šajos pasākumos bija tradīcija. Lai saglabātu šo kultūrvēsturisko mantojumu, īstenots
projekts „Laidzē zaļo dzejas koki”, kas piedalās
nominācijā „Vieta, kas jāredz”. Pirms tam skolotāja Dreslere, baidoties, ka ar laiku šī kultūrvēsturiskā bagātība varētu tikt zaudēta, ar Laidzes
bibliotēkas vadītājas Daces Buntes palīdzību, šos
kokus apzināja un dokumentēja. Savukārt projekta īstenošanā lielu atbalstu sniedza arī pagasta

pārvaldes vadītāja Solveiga Stalidzāne un PIKC
„Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālās
struktūrvienības vadītāja Ināra Veismane.
Laidzē var apskatīt, kur aug dzejas bērzs, kas
iestādīts 1983. gadā, kur dižskābardis un Vāczemes kļava, kas stādīti 1990. gadā par godu Raiņa
un Aspazijas 125. dzimšanas dienai. Pavisam uzstādītas desmit īpašas zīmes, katra ar savu vēstījumu.

(Turpinājums 6. lpp.)
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Pateicība par pilsētas svētku
„Talsiem 100” norisi!
Talsu tautas nams saka lielu paldies visiem Talsu iedzīvotājiem un viesiem, kuri, nenobīstoties no
laika apstākļiem, apmeklēja un piedalījās Talsu pilsētas svētkos „Talsiem 100”.
Paldies pasākuma atbalstītājiem un palīgiem –
Talsu novada pašvaldībai, SEB bankai, SIA „Vika
Wood”, SIA „Talce”, SIA „Kurzemes sēklas”, SIA
„Epicprint”, SIA „Dumbrāja autoserviss”, SIA „Ieroči”, A/S „Talsu autotransports”, restorānam „Kuk
Buk” un īpaši Mārtiņam Labānam un Andrim Jugānam, kafejnīcai „Bīne”, kafejnīcai „Ķīvīškrogs”,
SIA „FK Industry”, SIA „LAC serviss”, SIA „O. Bāres būvmateriāli”, A/S „Talsu piensaimnieks”, apdrošināšanas sabiedrībai „Ergo”, veikalam „Skandināvs”, SIA „Nārone”, veikalam „Lāčuks”, veikalam
„Maxima”, „Klondaika”, SIA „Betolli”, DUS „Neste
Oil”, veikalam „Meža dārzs”, SIA „Talsu namsaimnieks”, SIA „CVS”, orientēšanās klubam „Ziemeļkurzeme”, Talsu novada tūrisma informācijas centram, Talsu novada Sporta skolai, Talsu novada
muzejam, Latvijas Lauksaimniecības muzejam,
Talsu novada fondam, Talsu bērnu bibliotēkai, Tukuma Pūtēju kvintetam, Talsu Galvenajai bibliotēkai, Talsu mākslas skolai, Agroresursu un ekonomikas institūtam, Talsu kristīgajai sadraudzībai,
Talsu draudzes mācītājiem, īpaši Artai Millerei,
salonam „Ziedu pietura”, Jānim un Artūram Strēlniekiem, Talsu novada Bērnu un jauniešu centram,
deju klubam „Sara”, Emīlam Brigmanim, studijas
„FIX” zumbas dejotājām, Klaunītēm Pendelei un
Magonei, Cūkmenam, FaluņDafai, „Cirkam Talsu
pakalnos”, Valsts policijas Kurzemes reģiona pār-
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„Talsu Novada Ziņas”
turpmāk iznāks reizi mēnesī

valdes Talsu iecirknim, Nacionālo bruņoto spēku
Sauszemes 2. un 46. brigādes kājnieku bataljonam,
Eksotisko dzīvnieku parkam no Dundagas, Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrībai „Estere”, Labo
un radošo darbu apvienībai „Lurda”, Jānim Bērziņam, Sandim Mellenbergam, Visvaldim Vismanim un Talsu 2. vidusskolas septītās klases zēniem,
folkloras kopai „Talsi” un tautas mūzikas ansamblim „Tals’ trimiš’ ”, pūtēju orķestrim „Talsi” un
Šveices pūtēju orķestrim „Guggenmusik orķestris”,
VPDK „Talsu Kurši”, JDK „Delveri”, Interešu izglītības iestādei „Dziesmu skola”, mūsdienu deju grupai „Elfas”, Talsu bērnu un jauniešu vokālajai studijai „Tonis”, grupai „No Boundaries”, Kristeram
Hartmanim, Kitijai Rezongai, grupai „C#min”, Miķelim Ābolam, Ludvigam, Ventspils mūzikas vidusskolas sitaminstrumentu ansamblim, SIA „Janvāri”, Madarai Kārlsbergai, Kārlim Ziediņam,
Laurai Uščai, Bāram „B52”, Rīgas Valsts tehnikuma
Laidzes teritoriālajai struktūrvienībai, Emīlam Rolandam Bērziņam, Līksmai Plaudei, Sabiles sidram
„Kroņstrauts”, Kristīnei Pilienai, „StoneHill”,
Raivim Rasmanim, Raitim Treiģim-Treidim,
Edvardam Šnēfeldam, Talsu tautas nama
K. Valdemāra Talsu teātrim, Guntaram Žigatam,
Rūdolfam Grahoļskim, Zanei Valdemārei un
Aināram Mazjānim.
Paldies Intaram Busulim par īpašu svētku radīšanu
un SIA „Vika Wood” un SEB bankai par koncerta īstenošanu!

Izvērtējot gan izdevuma izmaksas, gan ņemot vērā sabiedrībā valdošās diskusijas
par pašvaldību izdevumu lietderību, sākot ar 1. augustu,
pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas”
tiks izdots reizi mēnesi un pie
iedzīvotājiem nonāks katra
mēneša pirmajā datumā.
„Valsts mērogā jau sen tiek runāts par robežu, cik tālu pašvaldība drīkst nodarboties ar mediju
jautājumiem, izdodot avīzi. 2015.
gadā Konkurences padome norādījusi, ka pašvaldību izdevumu
veidošana ir iejaukšanās komercdarbībā un vietējā tirgū, līdz ar to
radot apdraudējumu reģionālajiem laikrakstiem, to attīstībai un
demokrātijas pamatprincipu saglabāšanai. To norāda arī paši
mediji un Latvijas Žurnālistu

asociācija. Protams, pašvaldībai
ir obligāti jāpublisko informācija
par pieņemtajiem lēmumiem un
saistošajiem noteikumiem, un
pašvaldības darbībām. Šeit ir jautājums, cik daudz tam velta resursu un kādu informāciju pasniedz. Esmu pārliecināts, ka
nevaram turpināt, kā tas bijis līdz
šim — tikai slavināt pašvaldību
un stāstīt iedzīvotājiem sīkumus,
kas nav nepieciešams. Protams,
nerunāju par gadījumiem, kad
tiek paveikts kas ievērojams, vai
izceļamies citu vidū, piemēram,
ar ko radošu un inovatīvu,” izmaiņas komentē Talsu novada
domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis.
Ivonna Vicinska

Intara Busuļa koncerts Saules kalnā / Foto: Uldis Balga

Muzikāls strūklaku un lāzeru uzvedums "Šeit ir mana pilsēta" / Foto: Gints Gerhards

Nakts pastaiga / Foto: Gints Gerhards

Strītbola apbalvošana / Foto: Gints Gerhards

Svētku gājiens / Foto: Gints Gerhards

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 13 (150)
Tirāža 13 550. Bezmaksas.
Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību nodaļa, tālr. 63232115, e-pasts: info@talsi.lv
Iespiests: „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15a, Rīga, LV-1004
Izplatīšanu veic: VAS „Latvijas Pasts”, reģ. apliecības Nr.000702741
Izdevuma elektroniskā versija un citas novada aktualitātes www.talsi.lv

Restorāna seansi Talsu tirgū / Foto: Linda Raituma

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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„Vingro pie Pastendes
pamatskolas!”
Pastendes pamatskolas apkārtne papildināta ar fizisko aktivitāšu objektu, realizējot projektu ,,Vingro pie Pastendes
pamatskolas!”.
Pastendes pamatskola guva atbalstu ,,Cemex Iespēju fonda” izsludinātajā 2016. gada Talsu un
Tukuma novada projektu konkursā. Realizējot projektu, izveidots 1 fizisko aktivitāšu objekts ar
konstrukcijām kāpšanai, šļūkša-

nai, rāpošanai, bumbiņu mešanai
un līdzsvaram. Darbu norisē iesaistīti skolotāji, vecāki, vecāko
klašu skolēni.
Skolēniem būs iespēja brīvo
laiku pavadīt, nodarbojoties ar
fiziskām aktivitātēm, tādējādi tiks
sekmēta fiziskā, garīgā, sociālā attīstība un veicināts veselīgs dzīvesveids.
Reinis Korsūnovs

ZIŅAS

Atjaunota fizikālās terapijas
pakalpojumu pieejamība
Talsu slimnīcā
Ar 2017. gada 17. jūliju Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē uzsāk darbu
fizikālās terapijas kabinets.
Fizikālā terapija tiek pielietota ārstniecisku un profilaktisko
mērķu sasniegšanai, paātrinot
atveseļošanās procesu pēc visdažādākajām traumām, medicīniskām manipulācijām, iekaisumiem un citām saslimšanām.
Ar fizikālās terapijas procedūrām ārstē:
▶▶ mugurkaula spondilozi, radikulītu;
▶▶ sāpes mugurā, locītavās,
kaulos un muskuļos;
▶▶ saaugumus, rētaudus;
▶▶ vāji dzīstošas čūlas;
▶▶ sarežģījumus pēc kaulu lūzumiem, mežģījumiem, saišu
sastiepumiem, sasitumiem;
▶▶ galvas sāpes;

▶▶ kāju asinsvadu slimības (paplašinātas vēnas, vēnu iekaisumus);
▶▶ limfostāzi;
▶▶ ausu, deguna, kakla slimības;
▶▶ plaušu saslimšanas (bronhīts, bronhiālā astma, plaušu iekaisums).
Fizikālā terapija ir vienlīdz
efektīva salīdzinājumā ar medikamentozo terapiju, tā ir
nekaitīga,
ekonomiski
izdevīgāka un fizioloģiskāka. Fizikālās terapijas procedūras nozīmē ārsts speciālists, kas izstrādā nepieciešamo terapijas kursu.
Procedūras uzlabo vielmaiņu,
uzlabo asins un limfas cirkulāciju, mobilizē organisma aizsargmehānismus. Fizikālā terapija iedarbojas uz organismu caur ādu,
gļotādām, elpošanas ceļiem, audiem un orgāniem, kā rezultātā
uzlabojas asins un limfas cirkulā-

cija, tiek stimulēti uzsūkšanās
procesi audos, samazinās sāpes,
tūska, iekaisums, normalizējas
orgānu traucētās funkcijas un
tiek paaugstinātas organisma
pretestības spējas. Ieteicamais
procedūru kursa ilgums – 10
procedūras.
Fizikālās terapijas procedūrām iespējams pieteikties, zvanot pa tālruni uz numuru
632 59997, katru darba dienu no
9.00 līdz 16.00 vai arī piesakot
vizīti slimnīcas reģistratūrā klātienē. Procedūras tiek veiktas
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles rehabilitācijas
nodaļā, 1. stāva 122. kabinetā.
Plašāka informācija par fizikālās terapijas pakalpojumu veidiem pieejama slimnīcas mājaslapā.
www.ziemelkurzemesslimnica.lv

LEPOJAMIES
Jaunieši godam pārstāvējuši Talsu novadu
Latvijas Jaunatnes olimpiādē
No 7. līdz 9. jūlijam Cēsīs notika Latvijas Jaunatnes olimpiāde. Talsu novada komandu pārstāvēja 43
sportisti.
Šogad Talsu novadu pārstāvēja badmintonisti, florbolisti, kanoe airētāji un smaiļotāji, vieglatlēti, pludmales volejbolisti un basketbolisti.

7. jūlijā sacensības Latvijas Jaunatnes olimpiādē uzsāka mūsu pludmales volejbolisti, smaiļotāji un kanoe
airētāji, florbolisti un 3x3 basketbolisti. Henriks Bajārs,
Niks Grosbahs, Alekss Fridenbergs un Mārtiņš Cinis
basketbola turnīru sāka ar uzvaru 11:8 pret Siguldas
vienaudžiem.Talsu novada basketbolisti trenera Arkādija
Bajāra vadībā turnīru noslēdza ar 12. vietu.
Florbolisti turnīru Cēsīs atklāja ar spēli pret Cēsu
novada komandu, uzvarot ar 6:0. Labākais spēlētājs komandā bija vārtsargs Martins Rūsa-Jansons, nosargājot
vārtus neskartus.
Smaiļošanā un kanoe airēšanā Limbažos Talsu airētāji Rinalds Ozolnieks un Krists Znotiņš trenera Zigura
Zujeva vadībā C-2 1000 m jauniešiem izcīnīja 8. vietu
deviņu komandu konkurencē; individuālajā braucienā
C-1 1000 m jauniešiem Rinalds Ozolnieks izcīnīja 8.
vietu starp 13 dalībniekiem.
Smiltenē sacentās pludmales volejbolisti. Annemarija Timofejeva un Laura Bernāte pirmajā spēlē pret
Apes komandu izcīnīja uzvaru, bet otrajā spēlē meitenes piekāpās Jelgavas novada komandai; Kristaps
Dauksts un Toms Tālbergs spraigā cīņā piekāpās Daugavpils komandai, pēc tam arī zaudēja Valkas novada
komandai. Mūsu pludmales volejbola meiteņu duelis Annemarija Timofejeva un Laura Bernāte Latvijas Jaunatnes
olimpiādē dalīja 9.–12. vietu no 15 komandām. Arī
Tomam Tālbergam un Kristapam Daukstam dalīta 9.–12.
vieta no 17 komandām. Badmintona sacensības notika
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Siguldā; no Talsu novada piedalījās četri sportisti trenera Edgara Kvieša vadībā. Jauktajās dubultspēlēs
mūsu komanda, kuras sastāvā bija Ieva Abigaila Valgelina un Kristaps Vārna, izcīnīja augsto 6. vietu no 9 komandām. Sportisti saņēma diplomus. MS vienspēlēs
Kristaps Vārna izcīnīja 9. vietu no 11 dalībniekiem, bet
WS vienspēlēs mūsu Viktorija Gilberte izcīnīja 8. vietu,
Ieva Abigaila Valgelina – 10. vietu, bet Nikola Kalniņa
– 11. vietu 18 dalībnieču konkurencē.
7. jūlija vakarā visi devās uz olimpiādes atklāšanu
Cēsu pils parkā, kur mūsu komandu pavadīja Talsu novada pašvaldības priekšsēdētājs Edgars Zelderis un
Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos Dainis
Karols. Dalībnieki pulcējās Cēsu Vienības laukumā un
svinīgā gājienā devās uz pils parku. Talsu novada karogu nesa florbolists Jānis Ragovskis. Olimpiādes atklāšanā klātesošos uzrunāja Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis, izglītības un
zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.
Otrā olimpiādes diena, 8. jūlijs, mūsu florbolistiem
noslēdzās ar pārliecinošu uzvaru 5:0 pār Ķekavas novadu. Tas ļāva mūsu sportistiem 9. jūlijā cīnīties par
zelta medaļām ar Lielvārdes komandu. Talsenieki izcīnīja Latvijas Jaunatnes olimpiādes zeltu treneru

Mārtiņa Maķevica un Kārļa Treimaņa vadībā. Par labāko mūsu komandā šajā spēlē tika atzīts Jānis Ragovskis,
kurš guva divus vārtus un iedeva vienu rezultatīvu piespēli. Talsu novada florbola komandu pārstāvēja Toms
Arājs, Armands Budreiks, Kristers Dulverks, Matīss
Fogelis, Deniss Grundmanis, Martins Rūsa-Jansons,

		

Valters Kasjaņenko, Kristaps Kozlovskis, Emīls
Krūmiņš, Deivids Deivs Ozoliņš, Jānis Ragovskis,
Viesturs Mārtiņš Rubenis, Rūdolfs Siliņš, Matīss
Švedenbergs.
Florbola komandas kapteinis Matīss Švedenbergs:
,,Uz olimpiādi mēs devāmies tikai ar vienu mērķi –
zelts. Sezonas laikā ieguvām pamatīgu pārliecību par
saviem spēkiem, tiekot pat līdz Latvijas čempionāta finālam, taču mēs finālā zaudējām Lielvārdes komandai.
Pirms Jaunatnes olimpiādes fināla tas mums bija liels
dzinējs, lai pierādītu ka esam labāki par viņiem. Un tikai ar tādām domām gājām laukumā un izcīnījām
čempionu titulu!”
Latvijas Jaunatnes olimpiāde vieglatlētikā norisinājās Ogrē. No Talsu novada piedalījās 12 vieglatlēti.
100 m skrējienā Intars Barčevskis izcīnīja 24. vietu,
Daniels Kalnavs – 30. vietu 56 dalībnieku konkurencē.
400 m Pēteris Laursons izcīnīja 14. vietu 43 dalībnieku
konkurencē. Šoreiz neveiksmīgi iesākās starts mūsu
vieglatlētam Kārlim Āboliņam, viņš traumas dēļ palika
bez rezultāta augstlēkšanā, tomēr tāllēkšanā spēja izcīnīt 18. vietu 37 dalībnieku konkurencē. Augstlēkšanā
ar personisko rekordu (1,73 m) Kristaps Klenbergs izcīnīja 15. vietu, bet Intars Barčevskis 19. vietu no 32
dalībniekiem. Lodes grūšanā Krists Kristiāns Doniņš,
sasniedzot personisko rekordu 11,20 m, izcīnīja 18.
vietu 22 dalībnieku konkurencē. Lodes grūšanā jaunietēm Elza Elizabete Stīpniece palika 28. no 30 dalībniekiem. Kārtslēkšanā Rūdis Gricmanis izcīnīja 8. vietu,
bet Markuss Vītols – 9. vietu no 9 dalībniekiem. 200 m
skrējienā Sanijai Krauzei – 47. vieta no 48 dalībniekiem. Šķēpmešanā Una Diāna Veipāne izcīnīja 12. vietu no 17 dalībniekiem, bet Martins Liberts –14. vietu
21 dalībnieka konkurencē.
Šogad olimpiādē par medaļām cīnījās 2803 sportisti
no 82 Latvijas novadiem. Talsu novada komandas
sportisti izcīnīja vienu zelta medaļu.
Zane Bērziņa,
Sabiedrisko attiecību nodaļas praktikante
Linda Bresme,
Talsu novada Sporta skolas
direktora vietniece izglītības jomā
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Uzsākts projekts „Motivācijas
programma darba meklēšanai un
sociālā mentora pakalpojumi”
Šī gada 26. jūnijā Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiāle sadarbībā ar Talsu novada
Sociālo dienestu uzsāka pasākumu ,,Motivācijas programma
darba meklēšanai un sociālā
mentora pakalpojumi” ESF
projekta ,,Atbalsts ilgstošajiem
bezdarbniekiem” ietvaros.
Programmas, mērķis – motivēt, preventīvi atbalstīt un veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekārtošanos piemērotā pastāvīgā
darbā vai iesaistīšanos pašnodarbinātībā.
Motivācijas programmu uzsāka 12 ilgstošie bezdarbnieki.
Līdz 2017. gada beigām plānots
iesaistīt 167 ilgstošos bezdarbniekus. Interesantus vērsties
NVA Talsu filiālē.
Mērķgrupa ir bezdarbnieki:
▶▶ kuri bijuši bez darba vismaz
12 mēnešus (par kuriem nav
veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā par
darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem atbilstoši likumam
,,Par valsts sociālo apdrošināšanu”);
▶▶ kuri bijuši bez darba vismaz
12 mēnešus (par kuriem nav
veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā par
darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem atbilstoši likumam
,,Par valsts sociālo apdrošināšanu”) un kuri vismaz vienu reizi
ir atteikušies no piemērota darba
piedāvājuma vai atteikušies ie-

saistīties atbilstoši bezdarbnieka
individuālajā darba meklēšanas
plānā piedāvātajiem aktīvajiem
nodarbinātības pasākumiem.
Pasākuma īstenošana noris
divos secīgos posmos:
1. Motivācijas programma
darba meklēšanai – nodarbības,
kuru ietvaros bezdarbniekiem
tiek sniegta psiholoģiska palīdzība, atbalsts un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanā, starp profesionālās
tikšanās, motivēšanas pasākumi,
pilnveidotas sadzīves prasmes
un nostiprinātas darba meklēšanas prasmes (ietver ēdināšanas
un transporta pakalpojumus,
telpas un materiāltehniskās bāzes nodrošinājumu):
▶▶ programmas ilgums – 20
darba dienas, katru darba dienu
8 akadēmiskās stundas dienā,
kopā veidojot 160 akadēmiskās
stundas;
▶▶ motivācijas programmas īstenošanu nodrošina individuāli
vai grupās (ne vairāk kā 12 bezdarbnieki vienā grupā);
▶▶ motivācijas
programmas
ietvaros bezdarbniekiem tiek
nodrošināts transports nogādāšanai no dzīvesvietas uz motivācijas programmas īstenošanas
vietu un atpakaļ uz dzīvesvietu,
kā arī ēdināšanas pakalpojums
vienu reizi dienā.
Bezdarbnieks par dalību motivācijas programmā saņem stipendiju, kas nepārsniedz 150,00

eiro.
2. Sociālā mentora pakalpojums:
(pēc dalības motivācijas programmā bezdarbniekiem, kuri
turpina meklēt darbu ar aģentūras filiāles atbalstu, nodrošina
sociālo mentoru – darbā iekārtošanās asistentu, kurš bezdarbniekam sniedz praktisku palīdzību un psiholoģisko atbalstu
darbā iekārtošanās jautājumos,
palīdzot bezdarbniekam iekārtoties pastāvīgā darbā – bezdarbnieks uzsāk darba tiesiskās attiecības,
tostarp
uzsāk
pašnodarbinātību).
▶▶ individuāls pakalpojums.
▶▶ viens sociālais mentors nodrošina pakalpojumu ne vairāk
kā 6 bezdarbniekiem vienlaikus.
▶▶ ilgst ne vairāk kā 6 mēnešus.
▶▶ pakalpojums ietver ne mazāk kā 2 klātienes tikšanās mēnesī (ne mazāk kā 6 klātienes
tikšanās pirmo 3 mēnešu periodā).
▶▶ ja ilgstošajam bezdarbniekam ir invaliditāte, sociālais
mentors turpina nodrošināt pakalpojumu, nodrošinot vismaz 1
klātienes tikšanos mēnesī un ne
mazāk kā 3 klātienes tikšanās atlikušo 3 mēnešu periodā
▶▶ vienas klātienes tikšanās ilgums 45 min.
Talsu novada Sociālais dienests

Jaunieši aicināti pieteikties
apmācībām „Viss manā kabatā”
2017. gadā no 21. līdz 23. augustam Upesgrīvas internātpamatskolā norisināsies apmācības „Viss manā kabatā”. Tās
vadīs spēcīgi treneri Evija un
Rinalds Rudzīši. Programma ir
piesātināta ar dažādām aktivitātēm, lekcijām no agra rīta
līdz vēlam vakaram.
Apmācībās tikai 28 jauniešiem
vecumā no 13 līdz 25 gadiem būs
iespēja apgūt paņēmienus, zināšanas un praktiskās iemaņas par
to, kā organizēt darbu savās organizācijās, kā piesaistīt citus jauniešus, kā izveidot reklāmas afišu
un video rullīti, kā pielietot mārketinga rīkus un digitālās platformas, pilnveidot prasmes par prezentāciju veidošanu un publisko
uzstāšanos. Apmācību pēdējā
dienā jaunieši radīs dizainu di-

viem reklāmas stendiem: par jaunatnes darbu novadā un Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un
jauniešu organizāciju apvienību
„TAS.ES” darbību.
Viens no apmācību lektoriem
būs Mareks Matisons, Latvijas
asociācijas sabiedrisko attiecību
profesionāļiem biedrs un DigiComNet (Starptautiskā mediju,
komunikācijas un sociālo mediju platformu speciālistu vienojoša organizācija ar 3500 biedriem
Eiropā un Vidusāzijā) pārstāvis
Latvijā. Viņš dalīsies zināšanās,
informācijā un pieredzē par
tēmu „Ieguldījums zīmolā Tu”.
Apmācībām iespējams pieteikties līdz 1. augustam, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu http://ejuz.lv/kabata.
Šīs apmācības ir lieliska iespē-

ja pilnveidot sevi, savas prasmes
un iemaņas, kas noderēs ne tikai
Talsu novada jaunatnes darba attīstībai, bet arī jauniešu turpmākai dzīvei.
Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros. To īsteno
Talsu novada Bērnu un jauniešu
centrs un Starpnovadu skolēnu
pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienība „TAS.ES”.
Informācijai par apmācībām
jaunieši var sekot www.facebook.lv/tasesjauniesi vai izmantojot mirkļbirku #mana_kabata.
Līva Maķe,
Talsu novada Bērnu un jauniešu
centra jaunatnes lietu speciāliste

Atbalsta personas
pakalpojums ģimenēm
un bērniem pēc
ārpusģimenes aprūpes
Talsu novada Sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu – atbalsta personas
pakalpojums ģimenēm un bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes.
Ģimenes atbalsta personas
pakalpojums nodrošina personai
atbalstu un apmācību sociālo
prasmju apgūšanā, bērna aprūpē
un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu ģimenei vai arī
individuāli personai.
Šobrīd pakalpojumu ģimenēm sniedz kvalificēti pedagogi,

pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogi, sociālie aprūpētāji,
aprūpētāji ārpus sava pamatdarba laika.
Ja esi ieinteresēts un motivēts
sniegt atbalstu un palīdzību ģimenēm uzlabot dzīves kvalitāti,
sūti savu CV pa e-pastu uz adresi: socialais.dienests@talsi.lv
vai pa pastu uz adresi: Kareivju
iela 7, Talsi, LV-3201. Aktuālo
informāciju varat saņemt, zvanot sociālajai darbiniecei Ilonai
Veidemanei: 28632465
Talsu novada Sociālais dienests

Sāks darboties vienotais
tālruņa numurs
No 5. jūlija klientiem gaidāmas izmaiņas SIA „Talsu namsaimnieks” ierastajā darbu organizācijā. Tās klientiem
būtiski atvieglos saziņu ar uzņēmumu.
SIA „Talsu namsaimnieks”,
domājot par sniegto pakalpojumu kvalitātes un iedzīvotāju ērtību uzlabošanu, no 5. jūlija ikdienas
darbu
organizācijā
ieviesīs vienoto klientu apkalpošanas tālruni: 63232151.
Ikviens zvans apkalpošanas
kvalitātes kontroles dēļ tiks ierakstīts.

Klientiem šādā veidā būs nodrošināts vienots tālruņa numurs, pa kuru zvanot būs iespējams sazināties ar avārijas
dienestu, atbildīgajiem speciālistiem par mājas pārvaldīšanas un
citiem šāda veida jautājumiem,
kā arī ziņot skaitītāju rādījumus.
Vienotais tālrunis neizslēdz iespēju tieši sazināties ar uzņēmuma speciālistiem - visi attiecīgie
telefonu numuri joprojām būs
izmantojami.
Inita Fedko

„Viss mainās – nekas
nezūd!”
Valdemārpils vidusskola sadarbībā ar nodibinājumu „Cemex
iespēju fonds” ir īstenojusi projektu „Viss mainās – nekas nezūd!”.
Projekta ietvaros sagatavots informatīvais materiāls par dažādiem
vides jautājumiem, īpašu akcentu veltot organisko atkritumu uzglabāšanai un kompostēšanai. Izveidota arī kompostēšanas tvertne, tā
ļaus organiskos atkritumus, kas tiek iegūti, apsaimniekojot skolas
teritoriju, kā arī veidojas ikdienā (piemēram. ābolu serdes u.tml.),
pārstrādāt auglīgā zemē skolas apstādījumiem.
Kompostēšanas tvertni mācību procesā izmantos dabaszinību un

bioloģijas skolotāji, tādējādi teorētiskās zināšanas demonstrējot dabā.
Rudenī projekts jau būs noslēdzies, taču skola ir pieņēmusi lēmumu aktīvi iesaistīties sabiedrības informēšanā, lai pilsētā privātmāju
īpašnieki veidotu kompostēšanas tvertnes, kas ļaus organiskos atkritumus pārstrādāt, un tie nebūs jādedzina.
Esam priecīgi, ka šī projekta ietvaros varējām iegūt un sniegt zināšanas, kā arī izveidot kompostēšanas tvertni, kurā nonākuši pirmie atkritumi, taču tas ir tikai sākums.
Valdemārpils vidusskola
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Vēlamais dresskods Sabiles Vīna svētku apmeklētājiem – Sabiles ģerboņa krāsas (dzeltens, violets, zaļš)
TALSU
NOVADA
PAŠVALDĪBA

Z/S «ĶAUĻI»

www.talsi.lv

Stende
Veikals «Saldo»
Z/S «Brasliņi»
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Veikals «Miko»

		

Bodīte 7
Veikals «Vinnijs»

Šternu dārzniecība

Z/S «Cirīši»
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Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”
(Turpinājums no 1. lpp.)

Bez bumbas – nekā!

Labam futbolistam – ir pārliecināts Jānis un Aivars –
jābūt galvai uz pleciem un labai fiziskai sagatavotībai.
Nozīmīga ir statiska, tehniska, psiholoģiska un integrāla
sagatavotība.
Latvijas futbols izlases līmenī ir katastrofāls – Jānis ir
skarbs vērtējumos. Tas attīstās ļoti lēni. „Lai arī Latvijas
Futbola federācija ir visbagātākā federācija Latvijā, tomēr maz līdzekļu tiek ieguldīts infrastruktūras sakārtošanā. Latvijā āra sporta laukumi ir ļoti bēdīgā stāvoklī.
Dalībnieku skaita ziņā futbols ir ļoti populārs, bet tā atpazīstamība nacionālā līmenī ir maza. Talsu novadā, ņemot vērā dalībnieku un komandu skaitu, futbols ir populārākais sporta veids. Mans galvenais mērķis ir
popularizēt šo sporta veidu Talsu novada iedzīvotāju
vidū un dot iespēju bērniem trenēties, sakārtot infrastruktūru un no 2. līgas pakāpties uz 1. līgu!” apņēmīgs ir
Jānis.

Noadītais uztraukums

sver, ka mācīšanās un mācīšanas process pulciņā ir abpusējs – ikviens labprāt dalās ar savām prasmēm un zināšanām. Reizi mēnesī I. Lozbere apmeklē kursus, ko
vada Tautas daiļamata meistares, tā iegūstot papildu
zināšanas.
Rokdarbu nozīme neslēpjas tikai skaistās dāvanās
līdzcilvēkiem vai gaumīgos aksesuāros un tērpos. Tā,
uzsver I. Lozbere, ir meditēšana un joga!
„Ja arī sāku adīt uztraukusies, tad pakāpeniski uztraukums pazūd. Tāpat tiek noregulēta sirdsdarbība,
asinsspiediens. Paskatoties uz bērnu iesaisti rokdarbos,
šķiet, ka to nozīme mūsdienās ir palielinājusies. Mēs pie
tiem atgriežamies,” teic čadīgā rokdarbniece.

Biedrības „Futbola klubs „Laidze”” („Darbīgākā organizācija”) mugurkauls ir Jānis Motivāns un Aivars Eņģelis. Savukārt tās pamatu veido dažāda vecuma bērni
(no 1999. līdz 2011. gadam dzimušie), kuru aizraušanās
ir futbols. Šeit trenējas bērni ne tikai no Laidzes, bet arī
no Talsiem, Vandzenes, Lubezeres, Valdemārpils un
Laucienes.
Bērni piedalās dažādās spēlēs un turnīros, atbilstoši
vecuma grupām gan Kurzemes jaunatnes čempionātā,
gan Latvijas Republikas čempionātos. Lielākie spēlē Talsu novada amatierčempionātā, piedalās dažādos komercturnīros Latvijā, startē kopā ar Talsu novada Sporta
skolu un futbola klubu „Laidze”.
Biedrība, pastāsta J. Motivāns, dibināta 2011. gadā,
kopš 2014. gada tā ir Latvijas Futbola federācijas biedrs.
Piedalījusies vairākos projektos, atjaunojot vārtus un to
tīklus. Izveidojusies laba sadarbība ar vecākiem un vietējiem uzņēmumiem, kas palīdz arī formu sarūpēšanā un
citu vajadzību īstenošanā.
Jānis pirms biedrības izveides mācījies Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā par futbola treneri un sporta skolotāju, līdz nolēmis iegūtās zināšanas likt lietā. „Tolaik Talsu novada Sporta skolā vēl nebija futbola sekcijas, tādēļ,
liekot galvas kopā ar Aivaru Eņģeli, veidojām futbola klubu, kur bērniem trenēties,” atklāja J. Motivāns. Savukārt
Aina Motivāne palīdz sakārtot biedrības dokumentāciju.
Biedrība ir aktīvi dalībnieki arī pagasta sociālajā dzīvē, labprāt iesaistās noderīgās aktivitātēs, piedalās talkās un iespēju robežās uzlabo sporta infrastruktūru. Vismaz reizi
gadā cenšas aizbraukt uz Latvijas izlases spēlēm, bet šogad
bijuši Rīgā, kur vērota leģendārā Ronaldu spēle.

Irēnai Lozberei („Radošākais novadnieks”) ne tikai
patīk radošumu izpaust dažādos rokdarbu veidos – adīšanā, tamborēšanā, pērļošanā, dekoru gatavošanā, bet
viņa labprāt šajās prasmēs dalās ar citiem. Irēna jau divus gadus vada rokdarbnieču interešu pulciņu Laidzes
iedzīvotājiem, bet ikdienu pavada Talsu 2. vidusskolas
filiāles Laidzes pamatskolā, kur strādā par direktora
vietnieci izglītības jomā.
„Padomju laikos augušie zina, ka vienīgā iespēja sevi
parādīt un atšķirties bija pašam adīt, tamborēt, šūt un
izšūt. Tā iesāku. Lielāko daļu laika veltu adījumiem, šobrīd – lakatiem un šallēm. Savukārt, lai kādam kaut ko
mācītu, man pašai tas ir jāapgūst,” atklāj Irēna. Viņa uz-

SABILES PILSĒTA UN ABAVAS PAGASTS
Nekas nav pašsaprotami

Saimniecības preču veikals „Vinnijs”
Sabilē, ko pirms 24 gadiem izveidoja Ēriks
un Vineta Bērziņi, nenoliedzami vietējiem
ir „Draudzīgākā tirgotava”.
Uz „Vinniju” dodas pircēji no tuvākās
apkārtnes nemitīgi strādājot un darbojoties, izaudzināti trīs braši dēli, kas aizrāvušies ar hokeju, arī profesionālā līmenī.
Tomēr pats „Vinnija” sākums bija pavisam mazs veikaliņš, līdz saimnieki sapratuši – vai nu iesāktajam jāmet miers, vai
jāveido kas lielāks. Radusies iespēja iegādāties pašreizējo veikala ēku, kas nu jau
atkal kļuvusi par šauru!
Ēriks un Vineta atklāj, ka veikala
daudzveidīgo sortimentu nosaka klientu
vajadzības. Pavasarī ir pieprasītas dārza
preces, vasaras vidū un rudenī –
remontdarbiem nepieciešamais. Katrai
sezonai savi raksturīgākie darbi, kas diktē
preču klāstu. Saimnieki „Vinnijā” strādā
divatā, bet savu reizi ir nākusi prātā doma
visu beigt un doties peļņā uz ārvalstīm. No
tā gan atturējusi valsts sistēma – prece mājās jānoliek vai jāatmaksā PVN.
„Mums viss ir radies, pateicoties darbam. Nekas nav klēpī tāpat vien iekritis,
pašiem viss ir bijis jāsasniedz ar smagu
darbu. Ja cilvēks strādā privātā sektorā,

tad brīvdienu nav, jo mums ir jārēķinās ar
klientu vajadzībām. Nevaram pateikt, ka
darba laiks ir beidzies,” uzsver Vineta.
Bērziņi neko neuztver pašsaprotami, zina,
ka viss ir pašu rokām jāsasniedz.
Lai arī preču sortiments ir visai vīrišķīgs, tomēr Vineta to pārzina labi un māk
ieteikt ķibelei pareizo risinājumu. Nedaudz sarežģītāk ir ar santehnikas klāstu,
jo tas veikaliņā pieejams vien trešo gadu.
Bet no kurienes „Vinnijs”? Tā augstskolā bijusi Vinetas iesauka, kas pārtapusi
veiksmīgā sadzīves preču veikalā!
„Galvenais, ka esam novērtēti, tas ir stimuls turpmākajam darbam,” teic Bērziņu
ģimene.
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Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”
Rokdarbu vērtība – nemainīgi augsta

Rokdarbu salons un veikals „Rokdarbu lāde”
(„Čaklākais mājražotājs”) jau četrus gadus ir uzskatāms
piemērs tam, ka ar rokām paveiktais arī mūsdienu industriālajā laikmetā nav zaudējis vērtību. Tā ir tikai pieaugusi.
„Rokdarbu lāde” mājvietu radusi vienā no Sabiles vēsturiskajām ēkām, kur agrāk bijusi pienotava. Tagad šīs
sienas glabā spilgtu adījumu, tamborējumu, šuvumu,
rotu, koka karošu un štoku klāstu, ko iecienījuši ne tikai
tūristi, bet arī Sabiles iedzīvotāji. „Rokdarbu lāde” prot
sadarboties – šeit redzamais skaistums ir vairāku – pamatā četru – rokdarbnieču paveiktais, kas nonāk arī adījumu salonā „Tīne” Rīgā, pastāsta viena no salona izveidotājām Liāra Bicāne.
Reizi pa reizei būtu nepieciešams papildināt adītāju
pulku, bet čaklus un apzinīgus rokdarbu veicējus nemaz
nav tik viegli atrast. Pašai Liārai tas šķiet pašsaprotami –

Aktīvi, ieinteresēti un kopā

Aprūpes nams jeb senioru centrs „Kalme” („Darbīgākā organizācija”) Talsu novadā ir labi zināms. Tas
augustā atzīmēs jau 20. jubileju, un arī iemītnieku šeit
ir gana – cik vien atļauj telpu ietilpība. To ir 20, pastāsta aprūpes nama vadītāja Maija Dubro.
„Kalmē” ļaudis ne tika laiski atpūšas, bet arī aktīvi
darbojas un izbauda kultūras piedāvājumu, ko „Kalmei” labprāt sarūpē paši mākslinieki. Piemēram,
duets „Sandra” te iegriežas reizi no reizes, sniedzot
„Kalmes” ļaudīm muzikālu baudījumu. Tāpat arī citi
Sabiles viesi un arī vietējie „Kalmei” nepabrauc vienaldzīgi garām.
Maija pastāsta, ka visas aktivitātes vērstas, lai iemītnieki nejustos pamesti un vientuļi, tādēļ tiek svinēta plaša plejāde košu svētu. Netiek aizmirsta Vīna
svētku apmeklēšana, kur palīdzīgu roku sniedz Sabi-

Lielākais pieprasījums ir ap Ziemassvētku laiku, savus
lolojumus sapucēt sabilnieku roku darbos vēlas arī jaunās māmiņas, tādēļ netiek atteikta individuālo pasūtījumu veikšana. Savukārt ārzemju viesiem interesē dabisko
materiālu izstrādājumi.

ja arī galvā iezogas doma par laisku dzīvi pensijā, rokas
pašas no sevis ķeras pie adīkļa un neļauj paslinkot ne brīdi. Tiek izmēģinātas ne tikai jaunas idejas, bet arī rokdarbu tehnikas, kas varētu būt saistošas salona apmeklētājiem.

les atsaucīgie jaunieši. Regulāri tiek nodrošināta arī
kanisterapija.
Aprūpes nams gadu gaitā ieguvis dažādus sadarbības partnerus, kas iespēju robežās palīdz arī materiāli, piemēram, nomainot ēkas nolietojušos logus.
Arī paši ar saviem līdzekļiem veic regulārus ieguldījumus – cik to ļauj „Kalmes” budžets, kas veidojas no
klientu maksājumiem. Šajā gadā pārvērtības piedzīvojuši ēkas bēniņi, kas labiekārtoti un pārvērsti par
apdzīvojamām telpām.
Savukārt pavasarī un vasarā lietderīgi tiek izmantota „Kalmes” teritorija – zaļo dārzs, kas briedina
bagātīgas ražas. Esošie trīs hektāri, pateicoties Talsu
novada fonda piešķirtajām sēklām, tiek rūpīgi apsaimniekoti. Novāktais pēc tam tiek marinēts, konservēts, tvaicēts, tas ir, saglabāts lietošanai ziemas
sezonā.

STENDES PILSĒTA
Ar cauriem pirkstiem, sirdsdarbu darot

Baiba Čulkstāne (,,Čaklākais mājražotājs”) pirmo reizi
pie stellēm piesēdusies, mācoties 7. klasē, bet kopš 1972.
gada viņa auž katru dienu. Tas ir kļuvis gan par peļņas
avotu, gan par sirdsdarbu. Baiba beigusi Liepājas lietišķās
mākslas skolu, ilgus gadus pirms valsts iekārtas maiņas
strādājusi uzņēmumā ,,Daiļrade”. Tagad viņa ir pašnodarbinātā, un šajā statusā iepazinusi kopš 90. gadiem.
Kopš 1988. gada B. Čulkstāne ir Tautas daiļamata meistare
un auž, kā pati saka: ,,Gandrīz visu – lielu, mazu, sīku, biezu!”
Pateicoties Baibas darbam, Stendei ir sava grāmatzīme
ar pilsētas vārdu, viņa arī ir audusi pirmo Stendes karogu,
ar kuru amatiermākslas kolektīvi dodas svētku gājienos,
pārstāvot savu pilsētu. To Baiba radījusi rekordīsā – mēneša – laikā, bet pēc tam gan pirksti bijuši cauri.
Savos darbos izmanto visus rakstus, kas patīk, tos nereti pielāgo savām vajadzībām un izpratnei par skaisto.
Īsts izaicinājums ir pērlīšu rakstu aušana, kas prasa rūpīgu valdziņu ķimerēšanu.
Aušana nebūt nav statisks un vienveidīgs process, tā mainās arī atbilstoši tehnoloģiskajām iespējām un cilvēku pieprasījumam. Aušanas tehnikas daudzveidību iespējams redzēt
un salīdzināt Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, bet,
Baiba bilst, pati vairāk pieturas pie tradicionālajām vērtībām.
Jaunās paaudzes vidū interese par aušanu ir, bet nav laika
tai pievērsties nopietni, jo ,,jaunajiem ir sev pensija jāpelna”.
,,Man ir tā laime, ka strādāju to, kas man patīk. Visu laiku
daru to, kas ir mana sirdslieta. Berzt un mazgāt, redzēt tikai

slotu un spanni, bet saņemt par to lielāku naudu – tas nav tā
vērts,” ir pārliecināta Tautas daiļamata meistare.

Koka brīnumi kā savdabīgs teritorijas papildinājums

Sanita un Zigmārs Pētersoni Liepu ielā 5 Stendē (,,Sakoptākā privātmāja”) kopš 2001. gada radoši iekopj un
uztur īpašumu, kas celts 1965. gadā.
Sanitas aprūpē ir daudz un dažādi ziedi, radīta pat
puķu dobe Latvijas kontūras veidā ar atzīmētu punktu –
Stendi, bet Zigmāra aizraušanās ir koka māzeru izaugumi.
Liepu ielas 5 teritorija ir sadalīta zonās: sava vieta atpūtai, sava – saimnieciskajai daļai.
,,Daudz ideju radās, strādājot mežā. Reizi pa reizei gadījās kādi interesanti koki, un es redzēju veidu, kā un kur
tos izmantot,” Zigmārs ir visai pieticīgs. Tomēr dažādus
koka izstrādājumus – ne tikai vizuālus dizaina elementus,
bet arī pamatīgu dārza galdu un krēslus – izgatavojis pats
savām rokām.

Gan Sanita, gan Zigmārs uzsver: mājas un tās teritorijas labiekārtošana pilnībā nekad nebūs pabeigta. Dzīvi
privātmājā grūti salīdzināt ar dzīvi dzīvoklī, ko Sanita un
Zigmārs vēl labi atceras – kā jau īsteniem latviešiem sagribējies savs stūrītis, savs kaktiņš zemes. Tagad, kolīdz viens
stūris sakārtots, tā jāķeras pie nākamā. Ģimenei padomā
ir mājas jumta nomaiņa, bet līdz tam veikta dekoratīvā apmešana. ,,Sievai noteikti visgrūtākā ir ravēšana. Protams,
mums darbi stājas rindā cits aiz cita, jāmēģina tik tos apdarīt. Ir jau padomā kādi jauninājumi, bet piemājas teritorijā tiem vairs nav vietas,” smejas mājas saimnieks.
2017. gada 17. jūlijs		

				

Spridzīgais dejotprieks, kas nenorimst

Stendes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvu ,,Teika” (,,Radošākais novadnieks”) vada Liene Konopacka, bet koncertmeistares pienākumus veic
Ilzīte Zvirgzdiņa. Kolektīvs atjaunots jau 1988. gada
22. februārī, šobrīd tas ar atzīstamiem panākumiem
startē novada skatēs un piedalījies dziesmu un deju
svētkos Rīgā, Liepājā, Jelgavā.
Kolektīvā notikusi paaudžu maiņa, bet tas nav mazinājis dejotprieku un entuziasmu. ,,Teikā” dejo ļaudis
no Stendes, Dižstendes, Talsiem, Virbiem, Sabiles un
Kandavas – raibu raibā publika, kas vienmēr pratusi
atrast ko vienojošu. Pamata kodolā ir 24 dalībnieki.
Kolektīvs dodas dažādos ārzemju braucienos, lai
savas prasmes rādītu daudz plašākā mērogā. Tikko bijuši Lietuvā, bet iepriekšējā gadā – Ungārijā. ,,Teika”
aizvien tiecas uz jauniem izaicinājumiem un piedzīvojumiem.
Iespējams, nākamajā gadā Stendē tiks atjaunots arī
bērnu deju kolektīvs. Tādējādi paaudžu maiņa šeit
turpināsies.

(Turpinājums 8. lpp.)
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Ne tikai tirgotāji, bet arī pilsētas patrioti

SIA ,,Viko” veikals ,,Elvi” Brīvības ielā 55 (,,Draudzīgākā tirgotava”), kuru īpašnieki ir Agnis un Eva Vicinski,
darbojas kopš 1994. gada. Ja 2003. gadā Stendē bijuši astoņi pārtikas veikali, tagad tikai trīs. Arī veikala ,,top!” ienākšanu šajā tirgū SIA ,,Viko” pārdzīvoja bez nopietniem
sarežģījumiem. ,,Strādājam. Ir jācīnās un nevar atslābt,” tā
vietas iekarošanu tirgū skaidro A. Vicinskis.
Veikalā kopš tā darbības pirmsākumiem strādā četras
pārdevējas: Daina, Arisa, Solvita un Sigita. Visas labi pārzina pircējus un viņu paradumus. Šo gadu laikā būtiski
samazinājies iedzīvotāju, līdz ar to arī pircēju skaits. Tomēr apgrozījumu izdevies noturēt iepriekšējā gada līmenī,
šajā veikalā tas ir pat pieaudzis par aptuveni 30%.
Agnim nav jāuztraucas par darbinieku lojalitāti – uzņēmēja augstās korporatīvās sociālās atbildības un spējas pa-

teikties dēļ kadru mainības tikpat kā nav. Kopumā SIA
,,Viko” dod darba vietas 16 cilvēkiem.
Kopš 2010. gada šis veikals ir ,,Elvi” tīklā, kas devis iespēju paplašināt preču sortimentu un uzlabot apkalpošanu. Mārketinga aktivitātes nosaka augstākā vadība, kā arī
atbild par preču piegādi un izvietojumu, padomā ir klientu
lojalitātes stiprināšana. „Tagad nebūtu iespējams izveidot
savu zīmolu, tas prasītu pārāk daudz resursu,” saka Agnis.
Īpašnieki rūpējas ne tikai par veikala iekšpuses tehnisko stāvokli, bet cenšas uzturēt visu piederošo teritoriju un
vērst to patīkamu sev un citiem pilsētas iedzīvotājiem.
Šajā gadā ,,Elvi” ieguvis gluži jaunu elpu un pēc pārbūves ir pašapkalpošanās veikals. Tas ir ērti pieejams pircējiem ar īpašām vajadzībām un ģimenēm ar bērniem. Turklāt abi uzņēmuma īpašnieki labprāt ēkas otrajā stāvā ļauj
darboties arī Stendes audējām – kopā ir spēks!

TALSU PILSĒTA
Paši sev saimnieki

K. Valdemāra ielā 67 patiesi ir ieraugāma
„Sakoptākā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja”.
Turklāt tās skaistums meklējams ne vien rūpīgi
pārdomātā teritorijas labiekārtošanā un uzturēšanā, bet arī pašu iedzīvotāju spējā sadarboties.
K. Valdemāra ielas 67 namu, kur ir desmit dzīvokļi, apsaimnieko un arī apkurina paši mājas
iedzīvotāji.
Mājas vecākās pienākumus pilda Ērika Graudiņa, bet svarīgos kasiera uzdevumus – Arvīds
Dailidovičs.
Ērikas kundze zina pastāstīt, ka ēka atrodas
bijušajā Talsmuižas teritorijā. Namā, uz kura pamatiem uzcēla arī tagadējo ēku, viņa mīt kopš
1953. gada. Diemžēl mājas iedzīvotāji palaida
garām brīdi, kad bija iespējams īpašumā iegūt
apkārt esošo zemi, līdz ar to mājinieki ikvienu
apkārt esošo zemes pleķīti nomā, ik gadu maksājot vairāk nekā 1000 eiro.
Iedzīvotāji saprot, ka paši ir atbildīgi par īpašumu, tāpēc ikviens iekasētais apsaimniekošanas cents tiek ieguldīts mājas tehniskā stāvokļa
uzlabošanā. Nomainītas durvis, jumts, uzstādīts

Uzziedēja, lai pārsteigtu

„Māksla uzzied Talsos” („Vieta, kas
jāredz”) noteikti ir viens no Talsu pilsētas
īpašajiem pieturas punktiem – pavisam
nesen pilsētā uzziedējušas gleznu reprodukcijas ar attiecīgo vietu Talsu skatiem.
Iniciatīva nākusi no Talsu novada Tūrisma informācijas centra un tās vadītājas
Ineses Rozes, piesaistīts finansējums pašvaldības kultūras un tūrisma projektu
konkursā. Gleznu reprodukcijās, ko atbilstoši Talsu ainavai un mākslinieciskajai
izpratnei izvēlējusies māksliniece Guna
Millersone, iestrādāts QR kods. Tas, izmantojot atbilstošu aplikāciju viedtālruņos, ļauj iepazīt attiecīgo mākslinieku un
gleznas stāstu.

jauns apkures katls, plānots uzstādīt granulu
degli. Nākotnē paredzēts izremontēt kāpņu telpas un nomainīt to logus.
Ērika un Arvīds stāsta, ka vairākkārt mēģina
piedalīties dažādos projektu konkursos, lai izdotos, piemēram, atjaunot rotaļu laukumu bērniem, diemžēl atbalstu līdz šim nav izdevies iegūt. Lai apkārtne būtu skaistāka, ikviens
dzīvokļa īpašnieks daļu zemītes var izmantot
savu puķu dobju ierīkošanai – un te vērojama
krāšņa daudzveidība, kas ielīksmo ne viena vien
sirdi.
„Gribējām parādīt, ka arī paši iedzīvotāji var
apsaimniekot savu māju, lai gan, protams, viegli
tas nav. Paši darot, varam būt pārliecināti par
apsaimniekošanas naudas izlietojumu, nav nepieciešams maksāt administratīvos izdevumus.
Paši iekasējam, paši tērējam un paši kontrolējam!” pašu saimniekošanas priekšrocības uzsver
Arvīds.
Zināmu kārtību daudzo darbu jūklī ievieš sastādītie grafiki: tāds ir gan kurināšanai, gan
pļaušanai, gan kāpņu telpu uzkopšanai. Kārtībai
jābūt!

Inese Roze atklāja, ka idejas aizmetņi
radušies pagājušajā gadā Nicā, viņa apjautusi, ka mūsu pilsētu mākslinieki ir mīlējuši un mīl joprojām, līdz ar to arī gleznām ar Talsu skatiem būtu jābūt.
Gleznu ziedu ceļa sākuma punkts
meklējams pie Talsu ezera, tālāk tas ved
uz 17 vietām pilsētā, kur aplūkojami 22
dažādu autoru darbi.
Visiem zināms, ka pastāvēs, kas pārvērtīsies, tādēļ Inese ar komandu uzrakstīja vēl vienu projekta pieteikumu un ieguva pašvaldības finansējumu, lai astoņas
gleznas atdzīvinātu ar kustīgo animāciju
palīdzību. Un neviens nav teicis, ka tas
būs viss. Projektu atbalstīja arī LMT projektu kokurss.

Spēka Talsi, spēka Guna

Aizvadītā sezona māksliniecei Gunai
Millersonei („Radošākais novadnieks”)
un Talsu mākslinieku grupai nebūt nav
bijusi slikta. Viņas glezna „Aiz loga” atzīta
par 2016. gada gleznu. Guna bilst, ka šāds
gods pienācies jau otrajam Talsu māksliniekam – 2015. gadā šo apbalvojumu ieguva Zigurds Poļikovs –, atzinīgs profesionāļu vērtējums, kas nav mazsvarīgi.
2015. gadā māksliniece Džemma Skulme
teikusi, ka Talsi dod spēku. 2017. gadā
māksliniece Guna Millersone to apliecina
vēlreiz un teic, ka „tā ir patiesība”.
„Mēs esam no šīs Kurzemes ainavas
nākuši, mēs to visu redzam, esam pētījuši
un sajutuši, izdomājuši, kā to uzgleznot,”
teic G. Millersone. Viņas gleznā „Aiz
loga”, ko pēc uzvaras konkursā iegādājusies a/s „Swedbank”, attēlots Talsu novada

muzeja pakājē esošais dīķītis.
Jūnijā atklāta viņas darbu izstāde Latgales vēstniecībā „Gors”, kas pirms tam
nopietni izvērtēta. Izieta ceturtā ekspedīcija pa Frederika Fībiga pēdām.
Šajā gadā Talsu mākslinieku grupa –
trīs dalībnieki – Andris Vītols, Zigurds
Poļikovs un Guna Millersone – pārstāvēs
Latviju Helsinkos, kur notiks latviešu
glezniecības izstāde. Savukārt Marka Rotko izsludinātajā starptautiskajā plenērā,
kas šogad pirmo reizi notiks Viļakā, Latviju pārstāvēs tieši Guna. Arī Talsos
māksliniece labprāt vēlētos redzēt augstvērtīgu plenēru, kas radītu paliekošu vērtību tieši šai vietai.
Viņa gan atzīst, ka patlaban gleznot izdevies ļoti maz, bet visvairāk iedvesmo
daba. Tajā ir atrodams viss vajadzīgais.

(Turpinājums 9. lpp.)
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Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”
VANDZENES PAGASTS
Trīs ,,v” saimniecība

ZS ,,Oši” (,,Dižākā zemnieku saimniecība”), kas ir viena no pirmajām nodibinātajām zemnieku saimniecībām Vandzenē un radīta 1996. gada 18. decembrī,
sešus gadus ambiciozi strādā Einārs Ļisicins. ,,Oši”, kur senatnīgais mijas ar mūsdienīgo, bija Eināra tēva saimniecība. Tās
galvenais darbības virziens ir piena lopkopība, bet līdztekus Einārs dara visu, kas
tai pakārtots – paši audzē graudus, ar saules baterijām iespēju robežās ražo elektrību un, protams, pienu.
,,Ošiem” pieder 97 hektāri zemes, papildu vēl nomā vairāk nekā 50 hektāru.
Lielākais darbs rit jaunajā fermā, kur mīt

Paaudžu mantojums,
kopts un lolots

kas

Dzintars un Dace Legzdiņi savus
,,Burtniekus” (,,Sakoptākā privātmāja”),
kas būvēti 1925. gadā uz Vandzenes muižai nodalīta zemes gabala, iekopuši līdz
nepazīšanai. Saimniecības īpašnieks vēsturiski bijis 1877. gadā dzimušais Kārlis
Ostenbergs. Pašlaik mājas īpašnieks ir
Kārļa Ostenberga meitas Lizetes Blumfeldes audžudēla Miervalža Legzdiņa
dēls Dzintars. Saimniecība ,,Plūdumi”,
kas reģistrēta ,,Burtniekos”, apstrādā 500
hektārus zemes, audzējot graudus un
rapsi, arī pupas, nedaudz nektāraugu.
Apstrādājamā zeme ir Laucienes, Balgales, Lībagu, Vandzenes, Valdgales tuvumā. Legzdiņi darbojas arī palīgnozarēs –
biškopībā (ap 40 bišu saimju, bet ievākto

41 slaucama govs, bet kopumā ganāmpulku veido ap 90 ragaiņiem. Pienu saimnieks pārdod a/s ,,Talsu piensaimnieks”.
Saimniecība, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, ir realizējusi četrus apjomīgus projektus. Lai samazinātu elektroenerģijas izmaksas un līdz ar to arī piena

rapšu medu eksportē uz Vāciju) un mežizstrādē, sniedzot mežu masīvu izvešanas pakalpojumus.
Saimniecībā pastāvīgi strādā divi algoti darbinieki un dēls Rihards, kuram
palīdzību neliedz arī divi brāļi.
,,Viss aktīvais lauksaimniecības darbs
ir jauniešu pārziņā, es nodarbojas ar bitēm. Arī tēvs tās turēja, inventārs jau
bija, zināju, no kuras puses bitei dzelonis
nāk,” teic Dzintars, kurš ikdienā strādā
arī SIA ,,Talsu namsaimnieks” par darba
drošības speciālistu. Savukārt sieva Dace
papildu teritorijas iekopšanai, uzturēšanai un mājas soļa veikšanai ir Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas
ugunsdrošības inspektore.
,,Tāpat kā Rīga, tā mums ,,Burtnieki”

pašizmaksu, uzstādītas saules baterijas,
kas mēnesī saražo vidēji 3000 kilovatstundas. 61 000 eiro ieguldīts septiņu ēku jumtu nomaiņā, uzcelts angārs – tehnikas novietne, izveidota prasībām atbilstoša
kūtsmēslu krātuve, bet šogad 420 000 eiro
ieguldīts govju kompleksa izveidē. Tagad
cilvēka roku darbu lieliski aizvieto slaukšanas robots, kas šo procesu nodrošina
augu diennakti.
Jau sagatavots nākamais projekts: siena
šķūņa, skābbarības bedres un barības sagatavošanas ceha izveide, kur paredzamās
investīcijas ir ap 300 000 eiro.
,,Mums ir trīs v: vislielākās ambīcijas,
visgudrākās govis un vislielākie parādi,”

iesmejas Einārs.
Lai arī šobrīd viņš neredz turpinātāju
iesāktajai saimniekošanai, jo ,,visi radi
baņķieri,” tomēr plinti krūmos nemet –
vēl mazbērni aug. Kas zina, kur viņus dzīve vedīs.

un to apkārtne nekad nebūs gatava. Apstādījumos, ko vairāk veidoju, uzticoties
izjūtām, dominē egles. Dārzs ir mana relaksācija,” atzīst saimniece, ļaujot izbaudīt arī citu savu vaļasprieku – kūku cepšanu. Gardi gan!

Dažu eglīšu vietā – pilns automašīnas bagāžLai arī dārzā vairs nav brīvu vietu, brauciens uz stādaunieks
dzētavu vienmēr beidzas ar piekrautu automašīnas bagāVēl pirms 13 gadiem ,,Mīstekļu” saimniecību Uguņos
(,,Skaistākais dārzs”) varēja dēvēt par vienu no nekoptākajām saimniecībām, jo tagadējā krāšņā dārza vietā bija redzami tikai zālē ieauguši veci automašīnu vraki un dažādi
sadzīves atkritumi. Jolantai Ozolai veidojot savu mājvietu,
dārzs kļuvis par vaļasprieku, ko ar gadiem profesionāli
pilnveidot. Dārza veidošanas prasmes un iemaņas apgūtas
pašmācības ceļā, bet šī darbošanās kļuvusi par vienu no
profesijām. Lai arī teritorijas platība ir 0,3 hektāri, dārza
daudzveidīgā ainava veidota vismaz no 550 dažāda veida
augiem, tas ir, vairāk nekā 1500 augu vienībām. Kompozīciju veido 73 dažādu šķirņu, krāsu un formu skujkoki, 56
dažādu šķirņu koki un krūmi, kas rada akcentu ar savu
lapu toņu un formu dažādību, 37 dažāda veida graudzāļu
šķirnes, vismaz 330 ziemciešu šķirnes, 61 šķirnes sīpolpuķes, 30 dažādu toņu hostas, piecu veidu papardes, četru
veidu ūdensrozes. Dārza saimniecei, kas tajā arī veic visus
nepieciešamos darbus, īpaši patīk baltraibās formas, nokarenie augi un graudzāles.

žas nodalījumu.
Jolanta ir ļoti daudzpusīga. Viņa ir grāmatvede ar 15
darba gadu stāžu, sertificēta projektu vadītāja, desmit gadus konsultē tiesvedībā, pārzina bāriņtiesas un sociālo
jomu, apgūst psiholoģiju, jo interesē darbs ar cilvēkiem.
,,Esmu attīstījusi jomas, kas mani interesē, mācījos, jo
mani tās aizrāva. Ar dārza darbiem sāku nodarboties, jo,
gatavojoties tiesu procesiem, jutu, ka man kaut kas tāds ir
vajadzīgs. No viena gala sāku veidot dobes, tādā veidā sakārtoju savu domāšanu,” pastāsta J. Ozola.

Vilkatu akmens bez vilkata

Nominācijā ,,Vieta, kas jāredz” izvirzīts Basu Vilkatu akmens. Nostāsti vēsta, ka
zem akmens dzīvojis vilkatis, kas pusdienas laikā un pusnaktī nācis no tā ārā, lai ēstu
cilvēkus.
Agrāk te bijusi sena kulta vieta, par ko tagad liecina trīs metru garais, 2 metrus
platais un 4,6 metrus augstais akmens. Tā apkārtmērs ir 11,4 metri. Sākumā tā izmēri
bijuši lielāki, bet 1954. gadā daļu no akmens atskaldīja un izmantoja Imanta Sudmaļa
pieminekļa izveidei Meža kapos Rīgā.
Nozīmīgu darbu apkārtnes sakopšanā un labiekārtošanā veikusi a/s ,,Latvijas Valsts
meži”. Ceļā uz Basu Vilkatu akmeni ierīkota daļēja koka taciņa, tā teritorijā iekārtota
ugunskura vieta, uzstādīta atkritumu tvertne un galds ar soliem. Padomā ir uzstādīt arī
informācijas plāksni ar objekta raksturojumu.

(Turpinājums 10. lpp.)
2017. gada 17. jūlijs
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Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”
Radoša, jo mīl to, ko dara

Par Andu Jansoni (,,Radošākais novadnieks”) ir ģimenes stipro sieviešu
stāsts. Viņa, sieviete, kura veiksmīgi izveidojusi savu idilli – rokdarbu veikalu
,,Una” – visu mūžu bijusi līdzās un iekšā
rokdarbos. Ome audusi un adījusi, kas tolaik bijusi nepieciešamība, arī mamma
nav pratusi bez rokdarbiem skatīties televizoru. Viņa ada, tamborē, auž lupatdeķus, glezno, raksta dzeju un spēlē ērģeles,
lai gan notis nepazīst, un to visu apguvusi
pašmācības ceļā.
Padomju gados, kad pucēties bija grūtāk, Andai vienmēr bija kāds adījums. Pirmajos skolas gados vienīgā klasē staigājusi
adītās zeķubiksēs ar izšūtām puķītēm. Kad
pašai bija mazi bērni, lika lietā radošo izdomu un meistarību viņu apģērbšanā un
aprūpēšanā, vēlāk ,,Daiļradē” adīja cimdus, bet ,,Saivā” – džemperus.
Anda darbojas arī tautas daiļamatu
studijā ,,Kurši”, ir izstāžu dalībniece, labprāt ar rokdarbiem apdāvina arī radus un

draugus un radīto vienmēr arī pati valkā.
Kopā ar trim mazmeitiņām labprāt gatavo lellītes no tukšajiem tualetes papīra
rullīšiem, dažādiem lentīšu un audumu
atgriezumiem. Savukārt līdz Latvijas
simtgadei viņa ir apņēmusies uzšūt sev
Talsu novada tautas tērpa blūzi. Iesākums
ir māmiņas pašaustais, košais un svītrainais Talsu brunču audums.
Vairāku gadu laikā izveidota laba sadarbība ar Upesgrīvas internātpamatskolas direktori Maiju Aveniņu. Skolas ēkā A.
Jansone ik gadu rīko radošo nometni,
,,kur dalībnieces to vien dara kā ada, dalās
pieredzē un niansēs, aizmirst par ikdienu,
rūpēm un raizēm. Citi, kas nav tajā iesaistīti, nesaprot, ko mēs tur darām un ka var
tā vienkārši adīt. Šajās nometnēs ierodas
dalībnieces no dažādiem novadiem, viņas
tur ir trīs dienas un atbrauc bez vīriem,
bez bērniem, bez mājdzīvniekiem un bez
puķupodiem. Viņas tur ir vienas kā baznīcā ar savu adīkli.”

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Ezera
ielā 7 un Gravas ielā 3, Talsos nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai
Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības 2017. gada 6.
jūlija lēmumu Nr.4-18/23 „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Ezera ielā 7 un Gravas ielā 3,
Talsos, Talsu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai”, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots detālplānojuma projekts nekustamajiem īpašumiem Ezera ielā 7 un Gravas ielā 3, Talsos,
Talsu novadā.
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 17. jūlija līdz 2017. gada 13.
augustam.
Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu var iepazīties Talsu novada pašvaldības administratīvā centra I korpusa 2. stāvā, Attīstības plānošanas
nodaļā, 202. kabinetā, Kareivju ielā 7, Talsos, katru darba dienu no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, kā arī
Talsu novada pašvaldības interneta mājaslapā: www.talsi.lv sadaļā – Attīstība/ Paziņojumi un Aktualitātes/ Paziņojumi.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada
26. jūlijā 18.00 Kareivju ielā 7, administratīvā centra I
korpusa lielajā zālē, Talsos, Talsu novadā.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Talsu novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju
ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV3201 personīgi, pa pastu
vai elektroniski pa e-pastu dome@talsi.lv līdz 2017.
gada 13. augustam. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds,
dzīves vietas adrese un kontaktinformācija (tālrunis vai
e-pasts), juridiskām personām – reģistrācijas numurs,
reģistrācijas un darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformācija.
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu
un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks
2017. gada 23. augustā 17.00 Kareivju ielā 7, administratīvā centra I korpusa mazajā zālē, Talsos, Talsu novadā.

Domes sēdē lemtais
26. jūnija Talsu novada ārkārtas domes sēdē deputāti lēma par Oskars Kreilis; Lauris Pīlēģis; Reinis Mārsešiem darba kārtības jautāju- tinsons.
• Izveidot Administratīvo komisiju 7
miem.
Administratīvie jautājumi:
• Atbrīvot Aldi Vilsonu no Talsu novada pašvaldības izpilddirektora amata.
• Ievēlēt deputātu Modri Jaunvalku par
Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru.
• Apstiprināt Iepirkuma komisijas locekļu skaita izmaiņas lēmumā Nr.244
„Par grozījumiem Talsu novada iepirkuma komisijas nolikumā”.
• Izveidot Iepirkuma komisiju 9 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā šādus deputātus:
Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa; Inguna Kaļinka; Jānis Grahoļskis; Modris Jaunvalks;
Arvis Strēlnieks; Miervaldis Krotovs;

cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā šādus deputātus: Ilgonis Grosvalds; Gatis Vjaters;
Solvita Bērziņa; Inese Āboltiņa; Malda
Pētersone; Dace Grišule; Ojārs Alfrēds
Kalnbirze.
• Izveidot Licencēšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā šādus deputātus: Ojārs Āboltiņš; Dace Zeļģe; Māris
Grīnvalds; Ināra Lāce; Liene Ģērmane.
Zane Bērziņa,
Sabiedrisko attiecību nodaļas praktikante

Domes sēžu lēmumi un protokoli pieejami
www.talsi.lv sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes/ Sēžu protokoli
Talsu novada domes saistošos noteikumus sistematizētā veidā
var aplūkot tiesību aktu vietnē www.likumi.lv sadaļā:
Citi tiesību aktu veidi/ Pašvaldības/ Talsu novada dome

Iespēja senioriem pavadīt brīvo laiku
ar sportiskām aktivitātēm
20. jūlijā Talsu novada Laucienes pagasta Pļavu ezera sporta un atpūtas bāzē notiks sportisks pasākums
senioriem, kur savu dalību pieteikuši Talsu novada iedzīvotāji, biedrības, kā arī kaimiņu novadu aktīvie seniori.
Pasākumā var piedalīties ikviens interesents:
11.00–11.50 Pasākuma dalībnieku reģistrācija
12.00 Atklāšana
12.15–16.00 Sportiskas aktivitātes
Pasākuma dalībniekiem tiek nodrošināts transports
uz Pļavu sporta bāzi un atpakaļ.
Autobusa izbraukšanas laiki:
10.30 Spāres autobusu pietura
10.45 Pastendes autobusu pietura
11.00 Talsos laukumā pie veikala „Top” Raiņa ielā
11.00 Talsu autoosta pie veikala „Īriss”
11.20 Laucienes autobusu pietura
Izbraukšanas laiks no Pļavām aptuveni 17.30 – 18.00
Normunds Krūze,
sporta centra „Lauciene” vadītājs, tālr. 28385008

Atklāts konkurss uz vakanto
Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatu
Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis,
kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.
Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese – Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, darba laikā;
jebkurā iesūtīšanas vai iesniegšanas veidā uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz
Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatu”.
Pieteikumam jāsatur šādi dokumenti:
• iesniegums un pretendenta aptaujas lapa;
• nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
• B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
• redzējums par Talsu pilsētas pārvaldes darba organizāciju pārvaldes nolikumā;
• teikto funkciju izpildei (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas);
• motivācijas vēstule.
Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību
apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.
Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 2017. gada 19. jūlijam plkst.17.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.
Konkursa nolikums un pretendenta iesniegums/aptaujas anketa pieejama pašvaldības interneta mājaslapā, adresē www.talsi.lv/vakances
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PIKC ,,Rīgas Valsts tehnikums”
LAIDZES struktūrvienība

DZĪVESZIŅAS

2017./2018. mācību gadā uzņem audzēkņus specialitātēs:
▶▶ Komercpakalpojumu darbinieks
▶▶ Klientu apkalpošanas speciālists
▶▶ Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
▶▶ Apdares darbu tehniķis
Mācību ilgums 4 gadi (ar pamatizglītību)
Tālr. 28740107, 27808440, 63221886, laidze.rvt.lv
Dokumentu iesniegšana no plkst. 8.30-15.30

Kapu svētki Talsu novadā
Ķūļciema pagastā
30. jūlijā
13.00 Dzedru kapos
14.00 Ķūļciema kapos

14.30 Mazputniņu (Dižputniņu)
kapos
15.30 Gaviļnieku kapos
16.30 Lieknieku kapos

Valdgales pagastā
29. jūlijā
13.00 Sumbru kapos
29. jūlijā
15.00 Frītagu kapos
(Romas katoļu draudze)

12. augustā
10.00 Labdzeņu kapos
11.00 Ģibuļu kapos
12.00 Garsilu kapos
13.00 Maķīšu kapos
14.30 Cīruļu kapos
15.30 Talsciema kapos

Laucienes pagastā
5. augustā
10.00 Garlenes kapos
11.00 Oktes kapos
12.00 Klopenes kapos
13.00 Pūskalnu kapos
14.00 Tuņņu kapos
Ģibuļu pagastā
5. augustā
10.00 Dižruņķu (Ruņķu) kapos
11.00 Kalešu kapos
12.00 Vērtnieku (Kāņu) kapos
13.30 Spāres kapos

2017. gada 17. jūlijs

		

DER ZINĀT

Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada
28. jūnija līdz 10. jūlijam

•••

Reģistrēti jaundzimušie

Aleksandra Dūdiņa
Miks Dzelme
Gustavs Jurķis
Mia Mierkalne
Marianna Elena Petkuna
Grēta Pretice

•••

Sabiles pilsētas un Abavas pagastā
5. augusts
10.00 Strautu kapos
11.00 Būķu – Bērzu kapos
12.00 Valgales kapos
13.00 Mācītāju kapos
14.00 Annužu kapos
15.00 Kāroņu kapos
16.00 Meža kapos
Informācija par kapu svētkiem, kas notiks
augusta otrajā pusē, tiks publicēta
1. augusta izdevumā

		

Gatis Priede
Viktorija Stariņa
Raivo Šņoriņš
Eduards Zazītis

Laulību noslēguši

Andris Bīlands un Inese Rezonga
Ulvis Broža un Evija Freija
Konstantīns Butovs un
Daiga Gehtmane
Daumants Ekmanis un Gunta Rumpe
Severins Frunza un Sintija Damlice
Gints Kalniņš un Zane Andreičenko
Andris Krūkliņš un Elita Zariņa

•••

•••

Modris Oļļa un Evija Zvejniece
Intars Ozoliņš un Ieva Kukle
Raivis Ozolnieks un Ilvita Ozoliņa
Uģis Polis un Lolita Prelgauska
Arnis Rundšteins un Inga Rozicka
Matīss Vjaters un Anna Upīte
Jānis Zaļups un Inese Rībena

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Valdemārpils
Guna Stromane (1981)

Ģibuļu pagasts
Irma Aulmane (1937)

Abavas pagasts
Elmārs Matisons (1946)

Īves pagasts
Marta Šleinerte (1933)

Ārlavas pagasts
Boriss Makuševs (1936)
Ivans Protas (1928)

Ķūļciema pagasts
Arturs Kārlis Pūliņš
(1945)

Lubes pagasts
Ziedonis Maķevics
(1954)
Virbu pagasts
Ņina Djomina (1957)
Edgars Ozolpupa (1928)
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Kultūras norises jūlijā
Kad?

Kas?
Kur?
TALSOS
„Putu paradīze” pasākums bērniem „Bērnu
ballīte ar Mikipeli”
Ieeja: 2,50 EUR
Sauleskalna
21.07.
18.00
Bērniem līdz 5 gadiem ieeja: bez maksas
brīvdabas estrādē
(pieaugušo pavadībā – par maksu)
Biļetes nopērkamas pirms pasākuma
Pasākums „Vasaras krāsu festivāls”
Biļešu cenas: 22.00–23.00 4 EUR,
Sauleskalna
21.07.
22.00
pēc plkst. 23.00 5 EUR
brīvdabas estrādē
Biļetes nopērkamas pasākuma dienā
Muzikāls vakars kopā ar dziesminieku Kārli
Kazāku
Talsu tautas nama
28.07.
19.00 Biļetes iepriekšpārdošanā: 5 EUR,
Radošajā sētā
pasākuma dienā 7 EUR
Biļetes nopērkamas Talsu tautas nama kasē
SABILĒ
26.–30.07. Sabiles Vīna svētki
VALDEMĀRPILĪ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ
Repera Anša (Ansis Kolmanis) koncertValdemārpilī JIC
28.07.
20.00 programma „Dziļās tūres” ietvaros
„Sava vieta” telpās
Ieeja: 1 EUR
BALGALES PAGASTĀ
Balgales sporta un pagasta diena
15.00 Ivo Fomina koncerts
22.07.
Dursupes centrā
23.00 Zaļumballe ar grupu „Nav problēmu”
Ieeja: bez maksas
LAUCIENES PAGASTĀ
Indijas klasisko deju nodarbība
Laucienes kultūras
22.07.
11.00
Dalības maksa: 10 EUR
namā
LAIDZES PAGASTĀ
17.–
Laidzes BLPC
19.07. Radošās dienas bērniem. Iepriekšēja pieteikšanās!
Modra Sapuna gleznu izstādes
Laidzes BLPC izstāžu
22.07.
14.00
„Laidzes mūžības atspulgs” atklāšana
zālē
22.07. Laidzes pagasta sporta svētki
LUBES PAGASTĀ
Pie Lubes kultūras
22.07. Lubes pagasta svētki „Kolhoza laiku atmiņās”
nama
28.–
30.07.

Cikos?

ĪVES PAGASTĀ
Tiņģeres dienas
„Saskatīt neikdienišķo ikdienišķajā un vienkāršo neparastajā”

Tiņģerē

Izstāžu norises jūlijā
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
✳✳17.–30.07. Līga Lūse „Gaisma iedvesmo” – lampas, gleznas, zīmējumi
✳✳22.07. Rokdarbu un ziedu izstāde
Talsu novada muzejā
✳✳Līdz 23.07. Edmunda Lūča personālizstāde „Reditus”, glezniecība un instalācija

izstāde
Sabiles bērnu bibliotēkā
✳✳Visu mēnesi Jauno grāmatu piedāvājums „Lasām arī vasarā!”
Valdemārpils izstāžu zāle
✳✳15.07.–15.08. Guna Oškalne-Vējiņa
„Gunas sešdesmit foto spēles ar aktieriem”

Tiņģeres pilī
✳✳15.–30.07. Lietišķās mākslas kolektīva „Tinga” izstāde „Apgleznoti zīda lakati”
✳✳30.07. Tiņģeres dienu plenēra darbu

Veselības veicināšanas diena
Balgales pagastā 22. jūlijā

ĶŪĻCIEMA
PAGASTA SVĒTKI
UN SPORTA SPĒLES
5. AUGUSTĀ
Laivu bāzē „Mazsaliņas”
6.00 – REĢISTRĒŠANĀS makšķerēšanas sacensībām
6.30 – 9.00 MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS
BLPC teritorijā
10.10 – 10.30 REĢISTRĒŠANĀS sporta aktivitātēm
10.30 – 12.30 SPORTA AKTIVITĀTES: spēka pārbaudījumi, petanks,
lielā kaķene, divbumbiņu metieni
Ieeja: brīva
13.00 – 16.00 BĒRNU STŪRĪTIS: piepūšamā atrakcija (bez maksas), izklaides un
radoša darbošanās kopā ar klauniņu
13.00 – 13.30 ATKLĀŠANAS PARĀDE
13.30 – 14.00 PAGASTA SVĒTKU ATKLĀŠANA
14.00 – 15.00 JESTRIE AKTIERI NO ANSAMBĻA „ILGA” – Gundars Silakaktiņš
un Aldis Siliņš (pazīstams kā Donāts no seriāla „UgunsGrēks”)
15.00 – 16.00 HUMORA DEVA NO KAIMIŅPAGASTA – Balgales amatierteātris
16.00 – 17.00 PANKOKU cepšanas sacensības – komandā 2 dalībnieki
Pieteikties līdz 1. augustam
KŪKU KONKURSS – konkursā piedalās individuāli ar mājās jau
izceptu kūku. Savu dalību pieteikt līdz 1. augustam
17.00 – 18.00 Jautrību atnesīs SAVĒJIE AR DRAUGIEM
18.00 – 19.00 DEJU UN DZIESMU KOKTEILIS –
Valdemārpils deju kolektīvs un folkloras kopa „Trejteka”
21.00 NAKTS BALLE kopā ar grupu „DIVAS PROMILES”
IEEJA uz koncertiem un balli:
Iepriekšpārdošanā no 24. jūlija – 3 EUR (BLPC katru darba dienu
no 8.00 līdz 16.00)
Pasākuma dienā:
• 5 EUR
• pirmsskolas  vecuma bērniem – ieeja brīva
• pensionāriem un skolēniem (7 –14. g. v.) – 2 EUR

12.00–17.00 Veselīgā uztura stūrītis
Konsultācijas, svara korekcijas ieteikumus sniegs
uztura speciāliste Natālija Nikuļina
12.30–13.30 Divkārtējā Latvijas čempiona basketbolā
Artūra Strēlnieka meistarklase (ar bērnu iesaistīšanu)
12.00–17.00 Fotoorientēšanās skrējiens
„Esi aktīvs, vesels, attapīgs” (bez vecuma ierobežojuma)
13.00 Ģimenes stafete – aicināti visi , bez vecuma
ierobežojuma, piedalīties atraktīvās disciplīnās.
Kikboksa un boksa skolas „Rīga” meistarklases
divkārtējās pasaules čempiones kikboksā
Lindas Ābeles vadībā (ar iedzīvotāju iesaistīšanu)
11.00–11.30
13.40–14.00
15.30–16.00
18.00–18.30
12.00 Jautrības stafete „Tarzāns” Profesionāļu
uzraudzībā noteiksim jūsu drosmi, veiklību un
fizisko sagatavotību!
Bezmaksas pasākums
Laipni aicināti pavadīt laiku jaukā
sabiedrībā un izbaudīt kustību prieku dabā!
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