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Tiks atklāta holokausta
upuru piemiņas zīme
Šogad aprit 76 gadi kopš holokausta notikumiem Talsu novadā.
Šo gadadienu pieminēsim ar
aizlūgumu un piemiņas zīmes
„Sašautais akmens” atklāšanu 6.
augustā 12.00.
Talsu novada Abavas pagastā,
netālu no Sabiles pilsētas, mežā
starp Sabiles–Rendas ceļu un
Abavu, atrodas Sabiles ebreju masu
kaps. 1941. gada 6. augustā etniskā
terora laikā tur tika nogalināti 240
Sabiles ebreji – gan bērni, gan
pieaugušie. Šī vieta ir emocionāli
nospiedoša, jo blakus kā uzplēsta
brūce zemes klēpī vīd bedre, kas
bija paredzēta Sabiles čigāniem.
Viņi holokausta laikā palika dzīvi,
jo toreizējais pilsētas galva Mārtiņš
Bērziņš atteicās parakstīt dokumentu par Sabiles čigānu nošaušanu.
Šai vietā paredzēts izveidot
piemiņas ansambli ar pārdomu
ceļu. Pašlaik ir tapusi piemiņas
zīme „Sašautais akmens” – pulēts
laukakmens ar 240 izveidotiem
caurumiem, kuri simbolizē nošautos Sabiles ebrejus. Viss ansamblis

veidos vienotu tēlu, kas ļautu ar
cieņas pilnu attieksmi atcerēties un
pieminēt traģisko Sabiles ebreju
iznīcināšanu un gūt mierinājumu
dabas harmonijā un skaistumā.
Piemiņas ansambļa autori ir tēlnieks Ojārs Arvīds Feldbergs un
arhitekts Mikus Lejnieks.
Piemiņas vieta top par saziedotajiem līdzekļiem, un tās tapšanu
atbalsta Talsu novada pašvaldība,
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta
pārvalde, AS „Latvijas Valsts meži”
un biedrība „Pedvāle”.
Lai izveidotu piemiņas ansambli, ikviens ir lūgts piedalīties, ziedojot naudu norādītajā kontā.
Rekvizīti ziedojumam: Talsu
novada pašvaldība, Reģ. nr.
90009113532; AS SEB banka,
LV11UNLA0028700142066, kods:
UNBLALV2X. Maksājuma mērķis:
Ziedojums ebreju piemiņas vietai
Sventēs.
Ojārs Arvīds Feldbergs,
tēlnieks
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Lidija Burčaka no Talsu novada –
Latvijas vienaudze
Savus stāstus var ieaust ne tikai Talsu
novadā. Cilvēki, kuri ir dzimuši kopā ar Latvijas valsti, 15. jūlijā satikās pirmajā Latvijas
simtgadnieku salidojumā Rundāles pilī, viņu
vidū bija arī mūsu novadniece Lidija
Burčaka.
Sirsnīgs pasākums tika veltīts Latvijas simtgadei ar mērķi godināt mūsu līdzcilvēkus, kuriem šobrīd ir 100 un vairāk gadu, nodzīvojot
garu un bagātu mūžu, dodot ieguldījumu savas
dzimtas, novada un valsts attīstībā.
Salidojums bija dāvana cilvēkiem, kuri sasnieguši trīsciparu gada skaitli, gan arī iespēja
satikt savus vienaudžus un aplūkot Rundāles
pils muzeju, parku un rožu dārzu.
Svinīgo pasākumu pagodināja arī Latvijas
Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi.
Uzrunā prezidents vairākkārt uzsvēra, ka lepojas
ar šiem cilvēkiem, kuri veidojuši valsti, un pateicās viņiem par dzimtenes mīlestību, ieguldījumu valsts neatkarības veidošanā. „Es apbrīnoju Mūsu novadniece Lidija Burčaka – viena no 42
jūsu spēku, jūsu enerģiju, dzīvesprieku, labestī- Latvijas vienaudžiem, kuri pulcējās Rundāles pilī
pirmajā simtgadnieku salidojumā
bu, jo jūs esat pierādījums tam, ka nav vecuma
ierobežojuma spējai un vēlmei rūpēties par ci-

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Talsu novadā –
„sudraba” balsis
Plašais koru mūzikas pasākumu klāsts – konkursi desmit kategorijās, draudzības koncerti, reģionālie koncerti, meistarklases,
īpašie koncerti un jaunais televīzijas konkurss „Eirovīzijas gada
koris”, kas Rīgā pulcēja gandrīz
10 000 dalībnieku (160 korus no
39 nācijām), – ir kļuvis par dalībnieku skaita ziņā lielāko Eiropas
koru olimpiādi.
„Nāciju Grand Prix Rīga 2017”
un 3. Eiropas koru olimpiādē korus vērtēja 31 pasaulē atzīts koru
eksperts, kuriem Talsu novada
dziedātāji pierādīja, ka gatavojušies cītīgi un spēj mēroties spēkiem
ar koriem no visas pasaules.
Balgales tautas nama sieviešu
koris „Balgale” (diriģente Dina Bičule) un Stendes vīru vokālais ansamblis „Stende” (vadītājs Armands Ulmanis) ieguva sudraba
diplomu. Talsu tautas nama sieviešu koris „Vaiva” (diriģente Lāsma

Gorka) savā kategorijā uzvarēja,
iegūstot iespēju piedalīties Čempiona konkursā, kur savukārt ieguva sudraba medaļu.
Pirms konkursa koriem bija jāiesūta iepriekšējo konkursu ieraksti un apbalvojumi, lai žūrija izvērtētu, vai koris ir pienācīgi labā
līmenī un cienīgs piedalīties Eiropas koru olimpiādē. Gatavojoties
olimpiādei, dalībnieki ieguldīja
daudz darba un brīvo laiku. Pēc
olimpiādes rezultātu paziņošanas
ikviens jūtas novērtēts un gandarīts par paveikto.
Nākamā „Nāciju Grand Prix”
un 4. Eiropas koru olimpiāde notiks 2019. gada 3.–10. augustā Gēteborgā Zviedrijā.
Esam lepni par mūsu dziedātāju
skaņajām balsīm un augstajiem rezultātiem!
Dana Vecmane,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
komunikācijas speciāliste

Stendes vīru vokālais ansamblis „Stende”. Foto: Inta Ulmane

Lidija Burčaka (no kreisās) ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni kopīgi griež lielo svētku torti
Foto: www.aprinkis.lv
tiem, darīt labus darbus un veidot valsti,” sacīja
R. Vējonis.
Arī Talsu novads var lepoties ar Latvijas
vienaudzi Lidiju Burčaku. Cienījamā kundze
dzimusi 1918. gada 21. oktobrī Krievijā, bet
jau agrā bērnībā vecāki pārcēlās atpakaļ uz
Liepāju. Šobrīd Lidijas kundze dzīvo Laucienes pansionātā. Viņa bija viena no 42 cilvēkiem – Latvijas vienaudžiem –, kuri pulcējās
Rundāles pilī pirmajā simtgadnieku salidojumā. „Dzīve ir bijusi ļoti strauja. Grūti noticēt
tam, ka man būs jau 100 gadu, bet tas ir labi,”
smaidot sacīja Lidijas kundze.
Cienījamā sieviete aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē, tā, piemēram, 95 gadu vecumā
viņa piedalījās datorapmācību projektā „Pieslēdzies, Latvija!”, kur toreizējais Valsts prezidents Andris Bērziņš sveica vecāko projekta
dalībnieci – 95 gadus veco Lidiju Burčaku.
Mūsu novadniece ieguva nomināciju „Gada
iedvesma”, jo, neskatoties uz cienījamo dzīves
gājumu, ar lielu aizrautību apguvusi jaunas zināšanas un sekmīgi izgājusi visus trīs projekta
apmācību līmeņus.

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 14 (151)
Iznāk vienu reizes mēnesī. Tirāža 13 550. Bezmaksas.
Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību nodaļa, tālr. 63232115, e-pasts: info@talsi.lv
Iespiests: „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15a, Rīga, LV-1004
Izplatīšanu veic: VAS „Latvijas Pasts”, reģ. apliecības Nr.000702741
Izdevuma elektroniskā versija un citas novada aktualitātes www.talsi.lv

Ar muzikāliem sveicieniem un laba vēlējumiem svētku koncertu Rundāles pilī sniedza
dažādi Latvijas mākslinieki. Pasākumu kuplināja arī mūsu novada skanīgās vīru balsis – vokālais ansamblis „Stende”. Tā laikā bija iespēja
noskatīties filmas „Piedzimt kopā ar Latviju”
videoprezentāciju. Filmas pamatā ir saruna ar
Latvijas vienaudžiem, valsts tapšanas līdzdalībniekiem un aculieciniekiem. Mūsu novadniece
Lidija Burčaka ir viena no filmas varonēm. Filmas izpilddirektors Valters Kagainis atzinis, ka
filmas lielākā vērtība ir dzīva saruna ar Latvijas
vienaudžiem, Latvijas tapšanas aculieciniekiem un līdzdalībniekiem. „Šo cilvēku stāsti ir
dokumentāla laikmeta liecība, tā ir unikāla iespēja saglabāt vēsturei un nākamajām paaudzēm aculiecinieku stāstus par savu Tēvzemi,
valsts pirmsākumiem,” sacīja V. Kagainis. Filmas pirmizrāde plānota 2018. gada rudenī.
Pasākuma organizatori cer, ka šāds simtgadnieku godināšanas pasākums varētu kļūt par
ikgadēju tradīciju.
Avots: Talsu TV

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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Lepojamies ar
Talsu novada sportistiem!

21. jūlijā Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis pasniedza Pateicības
rakstus Talsu novada jaunajiem sportistiem un viņu treneriem par labiem sasniegumiem Latvijas Jaunatnes
olimpiādē „Cēsis 2017” un pasaules čempionātā Kenijā
(Nairobi) vieglatlētikā U18 vecuma grupā.
7.–9. jūlijā Cēsīs norisinājās
Latvijas Jaunatnes olimpiāde
„Cēsis 2017”. Talsu novada badmintonisti Ieva Abigaila Valgelina un Kristaps Vārna izcīnīja 6.
vietu jauktajās dubultspēlēs, treneris Edgars Kviesis. Mūsu florbola komanda „Talsu NSS/
Krauzers” U16 vecuma grupā
izcīnīja 1. vietu treneru Mārtiņa
Maķevica un Kārļa Treimaņa
vadībā.
12.–16. jūlijā Kenijā norisi-

nājās pasaules čempionāts vieglatlētikā U18 vecuma grupā.
Luīze Katrīna Zeļģe izcīnīja 7.
vietu augstlēkšanā, bet Krišjānis
Suntažs ieguva 8. vietu šķēpmešanā. Abu vieglatlētu treneris ir
Mārcis Štrobinders.
Arī domes vadība tika apbalvota pateicībā par atbalstu:
sportisti Talsu novada pašvaldībai pasniedza medaļas, kā arī
momentuzņēmumu no sasniegumiem Kenijā.
Liela nozīme Talsu novada
sportistu attīstībā un izaugsmē
ir viņu treneriem. Kā minēja
Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis, šie sportisti var būt piemērs un iedvesmas avots jaunajai sportistu
paaudzei, veidojot Talsu novada
tēlu.
Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Indrikso-

Atgādinājums SIA „Talsu
ūdens” pārņemto
teritoriju abonentiem
par līguma slēgšanu

ne atzīmēja, ka ar talantu vien
nepietiek, ir jāstrādā. Sportistu
sasniegumos redzams, ka ieguldīts liels darbs. Viņa novēlēja
sportistiem: lai cīņas sparā vienmēr svarīgākais paliek draudzība, kas kolektīvajos sporta veidos ir īpaši būtiska.
Izpilddirektors Modris Jaunvalks, sveicot sportistus un trenerus, atzina, ka, skatoties uz
staltajiem sportistiem, var redzēt augam kārtīgu jauno paaudzi, kas šobrīd ir viļņa augšupejā, un gribētos, lai ar savu
piemēru citiem jaunieši šajā virsotnē ir vēl ilgi.
Paldies sportistiem un treneriem, vēlam izturību un cīņas
sparu arī turpmāk!
Teksts un foto:
Marta Rake-Lasmane

Talsiem ir izcila ainava
Lai vietējiem iedzīvotājiem
un tūristiem padarītu patīkamāku pastaigu pa Talsu vecpilsētu, kopš jūlija uz ēku mūriem ir atrodamas dažādu
mākslinieku
reprodukcijas.
Talsu novada tūrisma informācijas centrs ar projekta
„LMT Latvijai” un Talsu novada pašvaldības atbalstu izstrādājis piedāvājumu „Māksla
uzzied Talsos” ar gleznu reprodukciju maršrutu.
Talsi ar gleznainām ainavām
vienmēr iedvesmojuši radošus
cilvēkus. Latvijā pazīstami mākslinieki un Talsu vecmeistari cauri
laikiem radījuši brīnišķīgas Talsu
ainavas. Katrā darbā ir iespēja saskatīt gleznainās Talsu vietas, kā
arī saistošā veidā uzzināt ko jaunu par darbu autoriem. Gleznu
grafiku un zīmējumu reprodukcijas izvietotas uz mūriem un
ēkām, ļaujot cilvēkiem uz pilsētu
caur radošiem Latvijas māksliniekiem palūkoties no pavisam
cita skatu punkta. Darbi ar pilsētas un ēku skatiem novietoti blakus uzgleznotajai ainavai dabā.
Ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību, noskenējot pie katra darba pievienotā „QR” kodu, ir iespējams uzzināt ko vairāk gan
par darba autoru, gan par attēlā
redzamo darbu. Informācija pieejama trīs valodās – latviešu, angļu un krievu.

Inese Roze, Talsu novada Tūrisma informācijas centra vadītāja, idejas autore, atzīst, ka bijis
svarīgi, lai pilsētas skatu punkti
būtu no dažādām vietām, un jau
izdarītais, protams, ir papildināms. Šobrīd apskatāmas 19 dažāda rakstura un stila bildes.
Pilsētā atrodamos mākslas
darbus atlasīt palīdzējusi Talsu
novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos Guna
Millersone. „Pilsētai ir izcila
ainava! Ar šo ideju mēs saglabājam ainavisko pilsētas vērtību, tajā pašā laikā tas ir kas
jauns un kvalitatīvs, ko varam
pilsētai dot klāt,” vērtē G. Millersone.
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Jau kopš 2017. gada 1. aprīļa
SIA „Talsu ūdens” sniedz
ūdenssaimniecības pakalpojumus Valdemārpils pilsētā un
Ārlavas pagasta Lubezerē, Lubes pagasta Anužos, kā arī Valdgales pagasta Pūņās un Cīruļos, un kopumā ir pārņēmusi
618 abonentus. Diemžēl daļa
abonentu joprojām nav noslēguši līgumu ar SIA „Talsu
ūdens” par ūdenssaimniecības
pakalpojumu saņemšanu.
Abonentiem, kuri vēl līdz šim
nav noslēguši līgumu, aicinām
būt atsaucīgiem un ierasties Talsos, Raiņa ielā 17, vai arī sazināties ar mums pa tālr. 63222216,
lai varētu rast kopīgu risinājumu
līguma noslēgšanai.
Ja līdz šī gada 1. septembrim
netiks noslēgts līgums, SIA „Talsu ūdens” pārtrauks sniegt
ūdenssaimniecības pakalpojumus.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 8. pants „Pakalpojumu sniegšanas vispārīgie noteikumi” (1) Ūdenssaimniecības
pakalpojumus pakalpojumu lietotājam sniedz saskaņā ar pakalpojuma līgumu, kas noslēgts
starp pakalpojumu sniedzēju un
pakalpojumu lietotāju par no-

teikta veida ūdenssaimniecības
pakalpojuma
saņemšanu.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšana un lietošana bez pakalpojuma līguma noslēgšanas ir
aizliegta.
Tāpat uzņēmums atgādina
abonentiem savlaicīgi norēķināties par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
Apkalpes zonā pārņemtajos pagastos un pilsētās abonentiem ir
ievērojamas parādsaistības un
uzņēmums jau vairākiem abonentiem ir pārtraucis ūdens piegādi nenomaksāto parādu dēļ.
SIA „Talsu ūdens” abonentiem
piedāvā risinājumu, noslēgt vienošanos, atmaksājot parādu pa
daļām noteiktos termiņos.
Informējam, ka ūdensapgādes pieslēgšana centralizētam
ūdensapgādes tīklam pēc atslēguma, kas veikts, nepildot līguma saistības, ir līdz 124,76 EUR
(ar PVN). Ūdens piegādes atjaunošana notiek pēc pilnīgas saistību izpildes pret SIA „Talsu
ūdens”.

Amatnieki un tirgotāji
aicināti pieteikties
tirdzniecībai Dižmāras
gadatirgū

Projektā izgatavotas arī pastaigu kartes – latviešu, angļu
un krievu valodā.
Talsu ainavu maršrutu veido
Frederika Fībiga, Ervina Volfeila, Konrāda Ubāna, Rutas Opmanes, Skaidrītes Elksnītes,
Ināra Helmūta, Lidijas Auzas,
Vitas Mercas, Jāņa Andra Oša,
Romja Bēma, Valda Buša, Andra Biezbārža, Ritmas Lagzdiņas
un Modra Sapuna gleznu, grafiku un zīmējumu reprodukcijas
pavisam 19 vietās.
Projekts īstenots ar „LMT
Latvijai” un Talsu novada pašvaldības atbalstu.
Marta Rake-Lasmane

		

12. augustā 9.00–16.00 Dižmāras gadatirgus programmas
ietvaros notiks ielu tirdzniecība, kurā aicināti pieteikties
amatnieki un tirgotāji.
Pieteikšanās tirdzniecībai notiek elektroniski līdz 8. augustam, aizpildot pieteikuma veidlapu, kas atrodama www.
talsutautasnams.lv un www.talsi.
lv, un nosūtot to pa e-pastu uz
adresi: tautasnams@talsi.lv.
Pēc pieteikuma saņemšanas
tirdzniecības dalībniekam uz
pieteikuma veidlapā norādīto epasta adresi tiek nosūtīts tirdzniecības vietas numurs un informācija par pašvaldības nodevas
par tirdzniecību publiskās vietās
apmēru saskaņā ar spēkā esošajiem Talsu novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem „Talsu novada pašvaldības nodevas”.
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskā vietā samaksājama ar bankas pārskaitījumu
līdz 10. augustam,
maksājuma rekvizīti: Talsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.

				

90009113532, A/S SEB banka,
konta
Nr.
LV49UNLA0028700130033 ar norādi
„Pašvaldības nodeva par tirdzniecību Dižmāras gadatirgū,
tirdzniecības vietas Nr._” .
Tirdzniecības dalībniekam,
kurš samaksājis pašvaldības nodevu, tirdzniecības organizators nosūta īpaša dizaina tirdzniecības vietas numuru uz
pieteikuma veidlapā norādīto epasta adresi.
Tirdzniecības vietas numurs
un bankas maksājuma uzdevuma kopija par pašvaldības nodevas samaksu tirdzniecības dalībniekam ir jāizdrukā un,
ierodoties uz Dižmāras gadatirgu,
jāuzrāda
tirdzniecības
organizatora pārstāvim vai
pašvaldības policijai.
Lolita Neilande-Frīdenberga,
Talsu tautas nama
vadītāja vietniece
administratīvajos jautājumos
Tālr. 28656927
E-pasts: lolita.neilande@talsi.lv
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„Kas zina, ko grib –
spēj, ko grib”

/Rainis/

19. un 20. jūlijā deviņu bibliotēku darbinieki no Talsu novada
piedalījās 8. Kurzemes bibliotekāru vasaras seminārā Aizputes
novada Kazdangas pagastā.
Abas dienas pagāja ļoti intensīvā zināšanu apguvē. Iepazināmies ar daudzu grāmatu
autori, „Pavasara studijas” vadītāju Inesi Prisjolkovu. NLP treneris Artūrs Zeltiņš mūs iepazīstināja ar „Nerolingvistisko
programmēšanu – mācību par
personīgo meistarību”. Liepājas
Universitātes pasniedzējas Vaira Kārkliņa un Vineta Kulmane
stāstīja un rādīja par Latvijā sastopamajiem savvaļas augiem
un to lietošanas iespējām, iepazīstināja ar savām grāmatām.
Pirmās dienas vakarā notika
Kazdangas kauss – bibliotekāru

sporta spēles, kurās ar lielu pārsvaru pirmo vietu ieguva Talsu
komanda.
Ļoti atraktīvs bija vakars
kopā ar Rucavas danču klubu.
Seminārā piedalījās pavasarī ievēlētā Latvijas Bibliotekāru
biedrības valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone, kuras uzaicināti aktīvi piedalījāmies diskusijā par LBB jaunās valdes stratēģiju 2017.–2020. gadam.
Šajās dienās iepazinām Kazdangas ievērojamākās vietas un
ļaudis, dalījāmies pieredzē ar
Liepājas, Ventspils, Kuldīgas un
Saldus kolēģiem par dažādām
darba aktualitātēm.
Vija Nagle,
Talsu Galvenās bibliotēkas
direktore
Foto no personiskā albuma

Top sajūtu dārzs
Stūrīšciemā
Latvijas Sarkanā Krusta
Kurzemes komitejas teritorijas „Leprazorijs” Stūrīšciemā
tiks iekārtots „Sajūtu dārzs”,
lai šeit mītošie iedzīvotāji un
ciemiņi varētu izbaudīt seno
un gleznaino teritoriju, stimulētu savas maņas un gūtu

vēl nebijušas sajūtas, ko
sniedz dabas veltes.
Apkārtējā vide ietekmē ne
tikai domāšanas veidu, bet arī
cilvēka intelektuālo attīstību.
Augi un dārzi vienmēr ir labvēlīgi ietekmējuši cilvēka veselību. Sadarbībā ar Lauku atbalsta
dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldi un biedrības „Latvijas
Sarkanais Krusts” Kurzemes
komiteju tika parakstīts savstarpējs līgums par projekta

Talsu Novada Ziņas

Darbīgas un jaunas mākslinieces
radošā atskaite
5. augustā 14.00 Talsu novada muzejā dzimšanas dienā
sveiksim Talsu mākslinieci
Katrīnu Vīnerti viņas darbu
personālizstādē „Blakus”. Jaunās mākslinieces pirmā nozīmīgākā personālizstāde (keramika, gleznas, video) muzejā
būs skatāma no 26. jūlija līdz
27. augustam.
Nosaukums izstādei „Blakus”
ir pietiekami daudznozīmīgs:
cilvēki blakus – ne vienmēr redzami, bet tomēr sajūtami – ar
savu atbalstu – domās, garā un
cerībā; blakus var pēkšņi atrasties Lielupi pārpeldējis alnis un
skatīties uz tavām skulptūrām…
Blakus vienmēr ir jābūt dabai:
ainavai, kokiem, mazpilsētu namiem, kaut vai neciliem un nenozīmīgiem… Daba iedvesmo
vispirms… Blakus ir ģimene un
tās visnesavtīgākais atbalsts, un
blakus vienmēr ir rūpes par divu
dēliņu pieskatīšanu.
Katrīna Vīnerte (Nagle) dzimusi 1987. gadā Talsos, mācījusies Talsu mākslas skolā, beigusi
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas keramikas dizaina nodaļu
(2007–2011), pēc tam sekojušas
studijas Latvijas Mākslas akadē-

mijas Vizuāli plastiskās mākslas
nodaļas keramikas specialitātē
un iegūts maģistra grāds ar konceptuālu darbu „Čurkstes un
ligzdas”, ko varēja aplūkot 2013.
gada Talsu mākslinieku – novadnieku – izstādē Talsu novada
muzejā.
Katrīna ir strādājusi par pedagogu Dundagas un Talsu
mākslas skolā, kopš 2007. gada
piedalās izstādēs Latvijā un ārzemēs (Lietuvā, Čehijā, Ķīnā), kā
arī piedalās dažādos plenēros
daudzviet Latvijā. Kopš 2013.
gada ir Jelgavas Mākslinieku
biedrības biedre.

Kā jaunai māksliniecei Katrīnai ir vēlēšanās izpausties vairākos mākslas medijos. Ir iekārtota
darbnīca Talsos, kur var darboties porcelānā un šamotā, veidot
skulptūras un dažādas konceptuālas lietas šajos materiālos;
kopā ar Jelgavas māksliniekiem
ir iespēja veidot ugunsskulptūras. Līdzās vienmēr ir glezniecība. Izstāde Talsu novada muzejā
būs visai nopietna, jauna un darbīga cilvēka radoša atskaite.
Guna Millesone,
Talsu novada muzeja galvenā
speciāliste mākslas jautājumos

Kristaps Porziņģis iedvesmo arī Talsu
jaunos basketbolistus

„Sajūtu dārza ierīkošana Leprazorija parkā, Stūrīšciemā”
apstiprinājumu.
Projekts paredz sajūtu dārza
iekārtošanu, sajūtu taku ierīkošanu, āra trenažieru laukuma
seguma izveidi un uzstādīšanu,
slēgta tipa stikla nojumes (tējnīca), garšaugu kastes, ārējā apgaismojuma, masīvkoku solu
ar dēlīšu apšuvumu un atkritumu tvertņu uzstādīšanu, lai uzlabotu aprūpes centra teritorijas
infrastruktūru,
vides
pieejamību, teritorijas iedzīvotāju un aprūpes centra iemītnieku labklājību, kā arī sekmētu tūrisma attīstību.
Latvijas Sarkanā Krusta
Kurzemes komiteja

Jau otro gadu pēc kārtas
banka „Citadele” 250 jaunajiem basketbolistiem no visas
Latvijas organizēja fanu tikšanos ar Kristapu Porziņģi, lai
smeltos iedvesmu trenēties un
sasniegt labus rezultātus. Pasākumā piedalījās arī Talsu novada sporta skolas audzēkņi
Kaspars Šķiliņš, Rūdolfs Brūns,
Mārcis Veliks, Matīss Vēvers un
Katrīna Keita Krivenko.
Rīgas olimpiskajā centrā pulcējās 10 līdz 14 gadus veci zēni
un meitenes no 55 sporta skolām
un basketbola klubiem. Jaunieši
bija gatavojušies un izmantoja
iespēju uzdot Kristapam jautājumus par sportošanu un dzīvi
ASV, kā arī atrādīja basketbola

iemaņas kopīgā saspēlē.
Basketbola jaunatnei šis pasākums bija kā pelnīti svētki visas
dienas garumā. Papildu sportiskajām aktivitātēm ar Kristapu
jauniešus uzmundrināja arī karsējmeiteņu priekšnesumi, repa
izpildītāji Reiks un Fakts, iesildīšanos organizēja Renārs Zeltiņš.
Kristaps Porziņģis atbildēja uz
bērnu jautājumiem un komentēja, ka sasniegt sapni var ar smagu
darbu un apņēmību doties uz
nosprausto mērķi.
Talsu novada sporta skolas direktora vietniece Anda Bajāre:
„Jauniešiem ļoti patika tikšanās
ar sportistu. Mājupceļš no pasākuma bija emociju pārpilns, jaunieši bija sajūsmināti par saņem-
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tajām dāvanām. Vēlētos teikt lielu
paldies bankai „Citadele” par
šādu pasākumu organizēšanu.”
Jauniešu interese par basketbolu Latvijā aug. Par to liecina
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas statistika – šogad līgā
piedalījušies 6042 sportisti, kas
ir gandrīz par 400 dalībnieku
vairāk nekā pērn. Kā norāda treneri, tam ir pamatojums: bērnus
motivē sasniegt labākus rezultātus tas, ka viņi redz, ka K. Porziņģis nāk no Latvijas, ka viņš ir
veiksmīgs un slavens sportists.
Baiba Ābelniece,
ārējās komunikācijas vadītāja
bankā „Citadele”
Publicitātes foto
2017. gada 1. augusts
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Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”
VALDGALES PAGASTS

Izaudzēs pat bišu māti!

Cilvēks, kurā mijas radošums un talants
Ilze Mackēviča („Radošākais novadnieks”) ir valdgalniece vairāk nekā 30 gadu un labprāt ar fotoobjektīva lēcu tver to Latvijas skaistumu, kas ne visām acīm
uzreiz ir redzams. Daudz skaistuma fiksēts tieši Valdgales pagastā, ko ikdienas skrējienā reizēm nākas palaist garām.
2012. gadā Ilze sāka piedalīties dažādos fotokonkursos, kopš tā laika viņas uzņemtās fotogrāfijas rotājušas
dažādus Latvijas kalendārus. Arī šī gada Talsu novada
pašvaldības izdotajā kalendārā ir aplūkojamas šīs autores fotogrāfijas, tās ir zināmas arī „National Geographic” kalendāra īpašniekiem.
Ilze ir dabas fotogrāfe, viena no viņas mīļākajām tēmām ir kukaiņi un to dzīve, kā arī migla. Visvairāk fotogrāfiju top agrā rīta stundā, kam patiešām zelts ir
mutē.
Ilzi aizrauj arī stikla apgleznošana un patīkamas atmosfēras radīšana. Pirms trim gadiem Valdgalē bija
aplūkojama I. Mackēvičas personālizstāde. Papildu fotografēšanas aizrautībai Ilzē mīt arī apbrīnojams ceļotprieks – tam viņa ļaujas, kad vien iespējams.

Sanita Pētersone („Čaklākais mājražotājs”) ne tikai
ražo dažādus bišu produktus, bet arī audzē bišu mātes.
Žāvētus ziedputekšņus Sanita kopš 2012. gada realizē arī
Norvēģijā, kur ar tiem tiek barotas kamenes.
Tagad Sanita rūpējas par 130 bišu stropiem, sezonā
iegūstot aptuveni trīs tonnas medus, lai gan iesākumā
nemaz nav zinājusi, ka biškopība varētu būt viņas profesija. „Aizgāju mācīties, lai gan biju biti tikai no attāluma
redzējusi. Šo jomu izvēlējos, jo gribēju pēc skolas beigšanas strādāt tuvu pie mājām. Man ļoti būtiska bija māju
izjūta,” sacīja Sanita. Tas gan nav glābis no pārsteiguma,
redzot, ka pie bitēm var strādāt peldbiksēs, bet tagad Sanita pie sava pulka dodas bez sejas sarga. Viens no galvenajiem priekšnosacījumiem – pie bitēm nevar doties satraukumā, jābūt mierīgam un harmoniskam. Tās nereti
arī palīdz gūt dvēseles mieru un pat atbrīvo no galvassāpēm.

Bišu māšu audzēšanā pirmo impulsu Sanita saņēmusi
praksē Valdgales bišu dravā no Visvalža Auzukalna. „Tas

Ar milzīgu atbildību un
pamatotām ambīcijām

Graudi – saimniekošanas pamats

Ar SIA „Pindstrup Latvia” („Rosīgākais uzņēmums”) sasniegumiem vienmēr atbildīgi
iepazīstina uzņēmuma pārstāvis Guntars
Eizenbergs. Lielsalu kūdras purvs ir viena no
uzņēmuma struktūrvienībām, šeit aktīva
saimnieciskā darbība. Guntars lēš: tā varētu
turpināties vēl vismaz 20 gadu. Šobrīd izdevies iegūt papildu 140 hektārus zemes. „Kūdras purvu blakus ir gana daudz, bet tie visi
atrodas dabas liegumā. Esošajā teritorijā veiksmīgi darbojamies, tagad šeit strādā ap 200
darbiniekiem. No tiem 120 ir sezonas strād-

„Brīvzemniekos” („Dižākā zemnieku saimniecība”) čakli strādā graudu audzētājs Ervīns Pētersons,
kurš ir zemnieks kopš 1993. gada. Šo gadu laikā īstenoti trīs Eiropas Savienības struktūrfondu projekti, pārējie ieguldījumi veikti, atbildīgi saimniekojot.
Nu jau graudaugi – rapsis, kvieši, mieži, nedaudz arī
griķi, kas iesēti sējmašīnas izmēģināšanai, – tiek audzēti aptuveni 400 hektāru platībā, no kuriem 200 ir pašu
īpašumā. Izaudzētais lielākoties tiek realizēts kooperatīvā „Latraps”, bet ražas apjoms – rapsis ap četrām tonnām no hektāra, bet pārējās kultūras – piecas sešas tonnas no hektāra.
Lai arī tuvākajā apkārtnē brīvas zemes nav, pieejamo
Ervīns cenšas atbrīvot no apaugumiem un meža, lai
efektīvi izmantotu šo resursu.
Darbos palīdz pieci darbinieki; iespējamie līdzekļi
tiek novirzīti pakāpeniskai saimniecībā esošo ēku atjaunošanai, lai nesen iegādātajos angāros ierīkotu graudu glabātuvi un kalti. „Manuprāt, graudkopības joma
šobrīd ir stabila. Pārsteigumi gan mēdz būt, piemēram,
laika apstākļi, cenas. Grūti, ko paredzēt,” saka Ervīns.
Šogad „Brīvzemniekos” izdevies atjaunot angāru,
laukiem tiek uzlabota meliorācijas sistēma, bet pagasta
pārvaldei ar Ervīnu izveidojusies laba sadarbība, piesaistot saimniecības tehnikas vienības pagasta ceļu tīrīšanā. Pagasta pārvalde uzsver: Ervīns ir atbildīgs zemnieks.
2017. gada 1. augusts

		

ir smalks darbs, jā. Pēc to izaudzēšanas mātes izmantoju
savām vajadzībām vai arī pārdodu citiem. Visi nedara šo
darbu, jo bišu māšu audzēšanai nepieciešams cilts materiāls, kas jāatjauno katru gadu.”
Izrādās, darba bite izaug 21 dienas laikā, bišu māte 16,
bet trans – 24 dienās.
Septembra otrajā sestdienā, kad Latvijā tiek atzīmēta
Medus diena, savas saimniecības durvis plašākam apmeklētāju lokam ver arī Sanita ar ģimeni. Ikdienā viņa
darbojas arī Latvijas Biškopības biedrībā, jo tā iespējams,
piemēram, piedalīties dažādos noderīgos semināros, satikt sev līdzīgos un pārrunāt aktuālākos jomas jautājumus. Sanita ir arī Eiropas Savienības struktūrfondu apguvēju sarakstā. Iepriekš iegādāts ziedputekšņu žāvētājs,
medus sviede un piekabe, bet nesen par aptuveni 15 000
eiro atjaunoti bišu stropi un iegādāta apvākojamā ierīce.
„Ne visiem dota šī privilēģija – darīt to, kas patīk.
Man tā ir. Bites ir visa mana dzīve, vēlos parādīt, ka medus nav tikai salds produkts. Tas ir dažādās krāsās un ar
atšķirīgām garšas niansēm,” sacīja S. Pētersone, medus
un bišu pieradinātāja.

		

nieki, darbu nodrošinām arī 20 nepilngadīgām personām,” pastāsta G. Eizenbergs. Viņš atklāj, ka vasara ir
aktīvā darba sezona – jo sausāk, jo labāk.
Visa iegūtā kūdra tiek nogādāta pārstrādes rūpnīcā
Baložos, kur to substrāta formā safasē iepakojumos. „Tā
iegūstam produkta pievienoto vērtību, ko tālāk eksportējam,” saka Guntars.
SIA „Pindstrup Latvia” ir korporatīvi sociāli atbildīgs
uzņēmums, un par to liecina atbildības izjūta, ar kādu
tiek labiekārtota uzņēmuma teritorija un telpas. Šajā
gadā galvenais angārs ir apšūts ar jauniem materiāliem,
jo tā karkass celts jau 1971. gadā.
Darbinieki tiek atvesti un aizvesti ar uzņēmuma transportu, viņiem ir nodrošinātas brīvpusdienas un neierobe-

		

žots daudzums dzeramā ūdens. „Šeit strādā mehanizatori
– traktoristi, ekskavatoristi un palīgstrādnieki kūdras pārkraušanai,” darba specifiku raksturo G. Eizenbergs.
Atbildīgo attieksmi novērtē ne tikai pastāvīgie darbinieki, bet arī uzņēmumā esošie un jaunie sadarbības
partneri, kas ierodas oficiālās vizītēs, lai saprastu, ar
kuru uzņēmumu dibinās kontaktus.
SIA „Pindstrup Latvia” labprāt uzņem interesentus dažādās ekskursijās, palīdz ar transporta nodrošināšanu mācību iestādēm, laba sadarbība ir arī ar pagasta pārvaldi.
„Esam vienīgā kūdras purva teritorija Latvijā, kam
veiksmīgi izdevies izstrādātās teritorijas atjaunot. Pieredzē dalāmies ar šajā jomā studējošajiem,” skaidro G.
Eizenbergs.
(Turpinājums 6. lpp.)
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Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”
VIRBU PAGASTS
1600 Japānas pērles un lupatdeķi – meistarības apliecinājums
Ilze Grūnvalde un Vija Stepānova godam pārstāv
pagasta vārdu „Čaklākā mājražotāja” nominācijā. Abas
sievietes ir talantīgas rokdarbnieces, bet katra atklājusi
sev piemērotāko darbošanās virzienu.

Ilze nebaidās no acu un roku mežģa, cītīgi pērļojot un
no sīksīkiem skaistuma kriksīšiem veidojot īpašu rotu
pasauli. „Pērlītes pašas par sevi ir skaistas, es tās tikai salieku rakstā. Tā ir mana meditācija,” bilst Ilze. Viņa pastāsta, ka idejas rotu dizaina motīviem smeļas internetā,
žurnālos un izstrādā arī pati. Lai arī sievietei nav sveša
adīšana un tamborēšana, tomēr pērļu rotu gatavošana ir
viņas īstā kaislība.
Pirmsākums pērļu
pasaules
burvībai
bija brošu un piespraužu izgatavošana, tagad Ilze aizraujas ar rokassprādžu
un arī jostu veidošanu no Japānas pērlēm, ko iegādājas internetā. Ja raksts ir
zināms un pērlītes

Savs paradīzes stūrītis

No rabarberiem atkaroti

„Purmaļus” 6 („Skaistākais dārzs”) Daina un Juris
Auziņi iekārtojuši kā savu paradīzes stūrīti. Plaša augu
bagātība, pavisam neliels baseins, kur aug sava ūdensroze – te viss vērsts uz saimnieku un apkārtējo acu lutināšanu.
„Purmaļos”, kas ir rindu mājas, dzīvo sešas ģimenes.
Ikviena no tām cenšas uzturēt savu teritoriju skaistu un
sakoptu, izvairās no liekām nesaskaņām un dzīvo, cits
citam netraucējot, bet gan palīdzot un atbalstot.
Auziņi ir regulāri gadatirgu apmeklētāji, un no tiem
viņi ar tukšām rokām nekad neatgriežas – vienmēr ir atvests kāds dārza apstādījumu papildinājums.
Veiksmīgi atdalīta atpūtas un saimnieciskā zona, kur
ir ne tikai mazdārziņš, bet slejas arī piemājas siltumnīca.

„Birziņus” („Sakoptākā privātmāja”), kas iepriekš bija ar zāli un rabarberiem aizauguši kā neiekarota savvaļas teritorija, pirms četriem iegādājās atraktīvā un uzņēmīgā Visocku ģimene – Iveta
un Aleksandrs un bērni Viktorija un Igors. Visa
ģimene brīvajā laikā spēlē Virbu amatierteātrī.
Ģimene uz Jaunpagastu pārcēlusies 1983. gadā,
tagad savu dzīvi dzīvokļa četrās sienās pat iedomāties negrib. Aleksandrs apzinās, ka lauku māja
un tās teritorija gatava nebūs nekad, bet tas viņu
nebaida no jauniem darbiem un plāniem. Visus
darbus, tai skaitā arī mājas uzcelšanu, Aleksandrs
veica savām rokām. Veco māju no piebraucamā
ceļa nevarēja pat redzēt, jo viss
bija pilnībā aizaudzis. Pirmā sezona pagāja tikai pļaujot.
„Viktorija vēl bija maziņa, gaidījām Igoru – nolēmām, ka
divistabu dzīvokli četriem cilvēkiem un vienam kaķim būs par
šauru. Izlēmām iegādāties zemes
gabalu. Šis jau sen stāvēja neapsaimniekots, bija aizaudzis, īpašnieki piekrita pārdot. Visu paveicām saviem spēkiem,” teic Aleksandrs. Lai to izdarītu,
savācis nepieciešamo informāciju, lasījis un pārrunājis

STRAZDES PAGASTS

nezināmos jautājumus ar profesionāļiem.
„Birziņu” teritorijas apzaļumošana ir sievas Ivetas pārziņā. Ainavu
izteiksmīgi papildina arī viņas pinumi. Pakāpeniski tiek ierīkotas puķu
dobes, kokos iekārti šūpuļtīkli, iztīrīts dīķis, kura vidū slejas saliņa – uz
to vedīs glīts tiltiņš, bet tuvumā būs
pirtiņa. Arī ziemas dārzam vieta jau
noskatīta, un Aleksandrs ķēries pie pirmajiem sagatavošanas darbiem. „Birziņos” viss vēl priekšā!

Iedvesmas vācelīte

Noadītais ceļš, kas ved
tikai uz priekšu
Daiga Neimane („Čaklākais
mājražotājs”) ar vīru Laimoni
sevi par strazdeniekiem dēvē pusotru gadu. Tas prasījis krasi mainīt ierasto dzīvesveidu, tomēr abi
šajā laikā veiksmīgi iekļāvušies
pagasta dzīvē un nedomā kūtri
stāvēt malā. Laimonis glezno, un viņa kolekcijā atrodami arī Strazdes pagasta skati.
Daiga pievērsusies profesionālai adīšanai,
piedāvājot savus adītos brīnumus iegādāties, kā arī labprāt izpilda dažādus pasūtījumus.
„Rokdarbi man vienmēr bijuši tuvu pie
sirds, tādēļ nolēmu, ka varētu to darīt nopietnāk. Tā apguvu mašīnadīšanu,” pastāstīja D. Neimane. Viņas produkciju var iegādāties veikalos „Una” un „Stenders” Talsos
un Tukumā, dažādos tirdziņos, kā arī sazinoties ar Daigu personīgi.
Adīšana viņu aizrauj, jo šim procesam
redzams praktisks gala rezultāts. Klienti
visbiežāk vēlas iegādāties mohēras jakas,
jo ikviens modelis tiek radīts vienā eksemplārā, lai tas neatkārtotos. Daiga rūpējas

sagatavotas, tad vienas rokassprādzes tapšanai vajadzīgas
1600 pērlītes un aptuveni piecas stundas. Ilze zina, ka
pārspīlēt nedrīkst, tādēļ vienā piegājienā saver tikai vienu
no astoņiem diegiem.
I. Grūnvalde izmanto īpaši smalkas pērlītes, jo tādā
veidā iespējams atklāt noskatītā raksta daudzveidību.
Piemēram, vienu magones ziedu veido piecas toņu nokrāsas, lai tas būtu izēnots.
Vijas Stepānovas grīdas celiņi ir lielformāta darbi, tie
ir izturīgi un vienreizēji savos rakstos, bet īpašu „garšu”
rada arī kundzes darinātie spilventiņi. „Turpinu mammas iesākto. Viņa ilgus gadus auda, tagad savos 94 gados
gan vairs ne, bet palīdz materiālu sagatavošanā. Arī viņai
diena īsāka,” teic Vija, kura auž kopš senām dienām. Lupatdeķīšu sākums Vijai bijis tradicionālais – žēl bijis izmest audumus, tiem meklēts racionāls pielietojums.
Ilze un Vija savus meistarstiķus labprāt piedāvā dažādos amatnieku tirdziņos, Ilzes rotas iegādājamas arī Talsu novada Tūrisma informācijas centrā un internetā.

arī par izmantoto materiālu daudzveidību
un to dabīgajiem piejaukumiem. „Sekoju
līdzi modes tendencēm, izvēlos aktuālos
modeļus, mēģinu tos radīt no pieprasītāko
krāsu toņiem. Ļoti patīk strādāt, ņemot
vērā konkrētas vēlmes, manis izdomātais
vairāk ir šāviens tumsā,” atklāj D. Neimane. Klienti rodas pakāpeniski – pēc mutvārdu ieteikumiem un labajām atsauksmēm. Daiga atklāj, ka ikviens pasūtījums
prasa zināmu uzdrīkstēšanos, jo pašai jāizstrādā piegrieztne, jāsaprot, cik valdziņu
un rindiņu būs nepieciešams, jāpiemeklē
vajadzīgie materiāli.
„Tas ir tikai pats sākums,” iesākto nodarbošanās ceļu raksturo Daiga. Viņa ir
apņēmības pilna to tikpat aizrautīgi turpināt.
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„Priežkalni” („Skaistākais dārzs”) sevī slēpj ko
uzreiz no ceļa malas nepamanāmu – Vitas Daugates brīnumu dārzu. Tajā
mājvietu spēj atrast jebkas, kas citam šķiet lieks
un nevajadzīgs. Vitai piemīt ne tikai neizsmeļama
enerģija, kas viņas klātbūtnē atdzīvina arī citus,
bet arī neizskaidrojams
talants saskatīt lietu patieso vērtību un
katru no tām novietot labākajā vietā,
piešķirt īsto veidolu.
Riepas, katli, toveri, vannas, izlietnes,
metāla izstrādājumi, plastmasas pudeles, nojumes un dārza mājiņa, senie darbarīki un agrāko laiku tehnoloģiskie sasniegumi – tas viss vienuviet redzams
„Priežkalnos”.
Tomēr pašreiz redzamā ainava nav
pašsaprotama un iegūta, uzsitot gaisā
knipi. Te vesti zemes krāvumi, lai nolīdzinātu iepriekš gadu gadiem bijušos
rāceņu laukus, te atjaunoti augļu koku
un krūmu stādījumi un ierīkotas puķu
dobes. Darbs zāliena izveidē prasījis

daudz. Arī katras detaļas novietošana
un ieriktēšana ainavā prasa zināmu laiku – tad Vita deso pa savu dārzu ar vaininieku padusē. Un: kas meklē, tas
atrod!
„Man ir ļoti paveicies ar Strazdes cilvēkiem – ļoti maz esmu, piemēram, puķes pirkusi. Tās piedāvā, un es neatsakos! Tas attiecas arī uz šeit redzamajiem
priekšmetiem – ko kādam nevajag, to
labprāt pēc tam izmantoju,” stāsta Vita,
smejoties, ka viņu ģimenē savu reizi
mēdz dēvēt arī par vācēju. Nekur citur
tādu vizuālo elementu bagātību un cilvēka radošā prāta brīvību jūs neredzēsiet!
Turpinājums 7. lpp.
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Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”
Mīlestību pret jūru aizstāj ar ģimenes
vērtībām
Raivis Erenbergs („Rosīgākais uzņēmums”) ir ģimenes cilvēks. To skaidri apliecina viņa rīcība, ne vārdi: pēc
labas karjeras jūrniecībā, viņš ierastajai drošības saliņai
meta mieru, lai ik dienu pavadītu kopā ar sievu Tatjanu
un dēliņu Dāvi. „Viņš katru dienu tik daudz no manis
mācās!” tētis nebeidz priecāties, uzmetot skatienu mazajam. Un ir jau arī ko apgūt!
Erenbergu ģimene Strazdes pagastā dzīvo aptuveni
piecus gadus. Laikam ejot, radusies doma uzsākt ko pašam savu, lai arī pilnīgi no nulles punkta. Par piemērotāko, ar ko pēc 14 gadiem aizstāt kaislību pēc jūras, tika
atzīta kokapstrāde. Tā Raivis kļuvis par individuālo komersantu, nodibinot kokapstrādes uzņēmumu „Veldpro”.
Tas specializējies dažādu koka objektu, piemēram, jumta
trepju, smilšu kastu, aku vāku, koka klucīšu, putnu būrī-

šu, stūra plauktu, karoga mastu,
durvju aiļu, bērnu galdiņu, žogu
un vārtu izgatavošanā. R. Erenbergs zina, ka nevar atļauties
specializēties tikai viena produkta ražošanā, piedāvājums, lai tas
būtu konkurētspējīgs, ir jādažādo.
Kokapstrādes stīga viņa dzimtā bijusi jau sen, arī pats jutis tās
aicinājumu. Raivis, sastopoties
ar kādām ikdienas vajadzībām,
allaž domājis, vai pats tās nevar
apmierināt, un, protams, lielākoties varējis gan! Daudz ko devusi
pieredze darbā uz kuģiem, kur
Raivis sācis no paša necilākā
amata, ar laiku mērķtiecīgi pa-

augstinot savu kvalifikāciju.
Pirmais klients, kurš pat nenojautis, ka ir pirmais, iegādājies Raivja izgatavoto smilšu kasti. „Pirmie pasūtījumi parādījās pie ceļmalā novietota
reklāmas plakāta, kas bija ar roku uzrakstīts. Man pat tad nebija nekādu
instrumentu, pielāgoju esošās iespējas,” atceras Raivis. Tagad gan tehnisko iespēju, gan arī pieredzes bagāža
Raivim ir krietni augusi, viņš saviem
produktiem meklē labākos risinājumus, lai celtu to kvalitāti, ko nodrošināt saviem klientiem. Tāpat jaunais
vīrietis domā par jomas paplašināšanu un plāno attīstīt metināšanas pakalpojumu nodrošināšanu.

ĢIBUĻU PAGASTS

Krogs bez kroga, bet māja
ar ģimenes tradīcijām

Ar svītrkodu uz sienas

„Strautkrogs” („Sakoptākā privātmāja”) celts tālajā 1931. gadā –
protams, uz kroga pamatiem! Savukārt teritorijā esošais stallis
saglabājies vēl no pirmsākumiem
– krogus laikiem. Īpašumu 1972.
gadā iegādājās šī brīža saimnieku
ģimenes iepriekšējā paaudze. Tagad par to rūpējas Slavu ģimene
ceturtajā paaudzē.
Mājas īpašā iezīme nav tikai nosaukums, bet arī uz
ēkas jumta esošā spicīte. Šeit mauriņa kopšana bijusi obligāts priekšnosacījums jau labu laiku, pirms tas kļuvis
par ikdienas ieradumu.
Māju un tās apkārtni saimnieki uztur, atbildīgi ieklausoties vidē un ainavā, tā netiek vardarbīgi pārveidota, bet gan rūpīgi kopta un papildināta. „Māja iepriekš
bija debesu zilā krāsā, bet to negribējām saglabāt,” atklāj
saimniece Aina. Pagrabs atrodas tuvu pie dzīvojamās
ēkas, tos savienojusi eja, acīmredzot kroga vajadzību dēļ.
Lai arī Ventspils – Rīgas šoseja „Strautkrogam” ir pavisam tuvu, saimnieki pie tās ir
pieraduši un par
trūkumu neuzskata.

Mākslas studija pieaugušajiem
(„Darbīgākā organizācija”) dod iespēju ikvienam iedzīvotājam, kam ir interese par vizuālo mākslu, papildināt
prasmi dažādās zīmēšanas un gleznošanas tehnikās, izpaust radošās idejas.
Redzamākais blakusprodukts studijas
darbam – gleznas.
Tagad studijā, kas dažādos sastāvos
darbojusies gadus 14, ir astoņas dalībnieces. Jau otro sezonu studiju vada
Katrīna Vīnerte. Ko darīt – to visas
nolemj, kopīgi pārrunājot attiecīgās
dienas vēlmes un iegribas.
Meitenes ne tikai pauž savu radošo
dzirksti, bet arī kopš 2008. gada piesaista finansējumu, rakstot projektus,
lai organizētu, piemēram, plenērus,
izstādes un citus sabiedriski nozīmīgus pasākumus. To rīkošanā studija
labprāt iesaista arī citas organizācijas
un to aktīvistus. 2015. gadā tapis arī

labdarības pasākums, kur izveidota
rotaļlietu un multiplikācijas filmu varoņu zīmējumu kolekcija, kas pēc tam
uzdāvināta krīžu centram.
Ģibuļu mākslas studija pieaugušajiem ar saviem darbiem priecē izstādēs ne tikai pagastā un Talsu novadā,
bet arī ārpus tā robežām. Dalībnieces
nestāv malā un labprāt iesaistās
arī brīvās mākslas telpas „Baložu pasts” aktivitātēs. 2016. gadā
izveidota plašāka sadarbība,
piesaistot Talsu un Pļavmuižas
mākslas studiju.
Aizvadītajā ziemā Ģibuļu
pagasta pārvalde uzrunāja
mākslas studiju, lai tā pēc pārvaldes gaiteņa kosmētiskā remonta to izdaiļotu ar Talsu novada īpašo simbolu – svītrkodu.

Atpūtas un darba apvienojums
Kurzemes zemnieku sēta „Līkumi” („Vieta, kas jāredz”)
ir kultūrvēsturisks objekts. Dzīvojamā māja celta 1821.
gadā, bet kūts un klēts – 1890. gadā. Plānojumā redzami
vairāki būtiski Latvijas lauku sētas izkārtojumu principi.
Vispirms augstākajā vietā būvēta dzīvojamā māja, tad

saimniecības ēkas, bet pēc tam – uguns nedrošākās ēkas.
Pie ūdens tilpnes ierīkota pirts. Apbūve apņemta ar žogu,
vietām manāms senais kāršu žogs, bet vietām zedeņu.
Kurzemes tautas celtniecības racionālās tradīcijas atspoguļo trīsdaļīgā dzīvojamā māja ar manteļskursteni
centrā un uz augstām laukakmeņu paviļām celtā klēts.
Kopš 1985. gada mājā ar patiesu cieņu pret senajām
vērtībām saimnieko Maijas un Jāņa Lagzdiņu radošā ģimene. Telpas nav pielāgotas mūsdienu vajadzībām, arī
2017. gada 1. augusts		

				

tur esošās lietas ir saglabātas no kādreizējo īpašnieku ikdienas.
Saimnieki atzīst, ka
dzīvot šādā vietā vienlaikus ir gan viegli, gan
grūti. „Neko nedrīkst
darīt, kustināt. Jumtu,
piemēram,
nedrīkst
mainīt, kā pagadās. Jārēķina,” teic J. Lagzdiņš.
Viņš šo īpašumu par
savu dēvē kopš 1985.
gada, kad kādā saviesīgā
vakarā kultūras dzīves
leģenda Dzintra Eglīte
esot noteikusi, ka Lagzdiņiem jāņem „Līkumi”. Iepriekš
Jānis ar Frici Makstnieku te bijis ekspedīcijā fotografēt.
„Līkumi” Lagzdiņu ģimenei šo gadu laikā bijuši gan
atpūta, gan darbs. „Pēc gariem ziemas mēnešiem tā gribas mesties iekšā dārzā,” bilst J. Lagzdiņš.
Teksts: Inita Fedko, foto: Inese Roze, Marta Rake-Lasmane
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Domes sēdēs lemtais
29. jūnijā Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 23 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.16 „Par līdzfinansējumu nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”.
• No 30. jūnija atbrīvot Oskaru Kļavu
no Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata.
• No 26. jūnija atbrīvot Ģirtu Kalnbirzi
no Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amata.
• Atbrīvot Sandru Bremani no Virbu
pamatskolas direktora amata.
• Apstiprināt Rudīti Blāzi par Sabiles
pamatskolas direktori no 2017. gada 1.
septembra.
• Veikt grozījumus Talsu novada Deinstitucionalizācijas vadības grupā.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.65 „Par komisiju pilsoņiem nepamatoti atsavinātās
mantas vērtības noteikšanai”.
• Izbeigt Talsu novada domes deputāta
Anda Āboliņa (Latvijas Zaļā partija) pilnvaras ar lēmuma pieņemšanas brīdi.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 15.06.2017. lēmumā Nr. 241 „Par
Talsu novada domes pastāvīgo komiteju
izveidošanu”.
Finanšu jautājumi:
• Atbrīvot no pašvaldības nodevas par
tirdzniecību publiskās vietās Talsu pilsētas svētku „Talsiem 100” pasākuma „Uzņēmēju placis” piecus tirdzniecības dalībniekus 1. jūlijā 9.00–16.00.
• Atbrīvot no pašvaldības nodevas par
tirdzniecību publiskās vietās Talsu pilsētas svētku „Talsiem 100” pasākuma
„Nakts pastaiga” 11 tirdzniecības dalībniekus 30. jūnijā 22.00–24.00.
• Iznomāt Mārtiņam Ainim Rogam
Talsu tautas nama telpas lielās komplektācijas skaņas iekārtas 15. jūlijā 16.00–20.00
pasākuma „Sirdsdziesma Kristapam” rīkošanai ziedojumu vākšanai Krisam Kris-

tapam Lazdānam rehabilitācijas kursa
Slovākijā apmaksai. Atbrīvot Mārtiņu
Aini Rogu no telpu un iekārtu nomas
maksas un komunālajiem maksājumiem.
• Nepiešķirt grāmatu apgādam SIA
„Madris” Talsu novada pašvaldības finansējumu 700 EUR apmērā Jāņa Krastiņa
grāmatas „Jūgendstila arhitektūra Latvijā
= Art Nouveau architecture in Latvia” izdošanai.
• Piešķirt papildu finansējumu Talsu
novada Sporta skolas budžetā 2940 EUR
ceļa izdevumu segšanai uz Pasaules U–18
čempionātu vieglatlētikā Kenijā.
• Noteikt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem nometnēm 2017. gada vasarā
Laucienes pamatskolā.
• No 1. jūlija nenoteikt Talsu novada
domes deputātam Aivaram Lācarum atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu.
• No 1. jūlija nenoteikt Talsu novada
domes deputātei Daigai Feldmanei atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu.
• Apstiprināt astoņiem Talsu novada
kultūras un tūrisma projektiem piešķirto
finansējumu par kopējo summu 6000
EUR.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Pilnvarot Talsu 2. vidusskolas direktoru Oļegu Solovjovu īstenot projektu „Talsu
2. vidusskolas sporta laukumu un stāvlaukuma pie sporta laukuma pārbūve”.
Nekustamais īpašums:
• Atteikties pieņemt dāvinājumā no
īpašnieces Lizetes Nierliņas nekustamo
īpašumu dzīvokli Nr. 2, „Saulgriezes”,
Tiņģerē, Īves pagastā.
Citi jautājumi:
• Noslēgt nomas līgumu ar Alisi Krūmiņu par atļauju blakus Talsu ezeram
sniegt ūdens sporta inventāra Stand Up
Paddle (SUP) dēļu nomas pakalpojumu
Dižmāras gadatirgus laikā 12. augustā
9.00–22.00 ar ezera izmantošanas iespēju.
Noteikt nomas maksu par zemes nomu
28 EUR (neieskaitot PVN).
Marta Rake-Lasmane

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

Kļūdu labojums
17. jūlija izdevumā „Talsu Novada Ziņas” radušās kļūdas:
* 10. lpp. „Domes sēdē lemtais”.
Pareizi ir:
• Iecelt Talsu novada pašvaldības izpilddirektora amatā Modri Jaunvalku.
• Veikt grozījumus Talsu novada Iepirkuma komisijas nolikumā.
• Izveidot Talsu novada iepirkuma komisiju deviņu cilvēku sastāvā: Kristīne
Riekstiņa-Sniedziņa (komisijas priekšsēdētāja); Inguna Kaļinka; Jānis Grahoļskis;
Modris Jaunvalks; Arvis Strēlnieks; Miervaldis Krotovs; Oskars Kreilis; Lauris Pī-

lēģis; Reinis Mārtinsons.
• Izveidot Talsu novada administratīvo
komisiju septiņu cilvēku sastāvā: Ilgonis
Grosvalds (komisijas priekšsēdētājs);
Gatis Vjaters; Solvita Bērziņa; Inese
Āboltiņa; Malda Pētersone; Dace Grišule;
Ojārs Alfrēds Kalnbirze.
• Izveidot Talsu novada licencēšanas
komisiju piecu cilvēku sastāvā: Ojārs
Āboltiņš (komisijas priekšsēdētājs); Dace
Zeļģe; Māris Grīnvalds; Ināra Lāce; Liene
Ģērmane.

* 9. lpp. Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”.
Vandzenes pagasta „Mīstekļu” saimniece un nominācijas „Skaistākais dārzs” īpašniece
ir Jolanta Ozoliņa.
Atvainojamies par kļūdām!

13. jūlija Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 38 darba kārtības
jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.17 „Grozījumi Talsu novada domes
2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.18 „Par Talsu novada pašvaldības
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.19 „Par Talsu novada pašvaldības
līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo
vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai Talsu novadā”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.20 „Grozījumi Talsu novada domes
2016. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par reklāmas izvietošanu
publiskās vietās Talsu novadā””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.21 „Grozījumi Talsu novada domes
2016. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr.17 „Pašvaldības nodevas par
reklāmas izvietošanu publiskās vietās
Talsu novadā””.
• Apstiprināt Talsu novada domes deputātu un pašvaldības darbinieku dalību
Latvijas Pašvaldību savienības komitejās
un apakškomitejās.
• Publicēt Talsu novada domes pastāvīgo komiteju sēžu protokolus Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv,
ievērojot normatīvajos aktos noteiktos
informācijas pieejamības ierobežojumus. Publicēt Talsu novada domes pastāvīgo komiteju sēžu protokolus pirms
kārtējās domes sēdes.
• Izteikt Talsu novada domes 2016.
gada 15. decembra lēmuma Nr.604 „Par
pašvaldības dalību biedrībā „Usmas
krasts”” 2. punktu šādā redakcijā: „2.
Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības, sociālajos un veselības jautājumos Normundu
Tropiņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā „Usmas krasts””.
• Izteikt Talsu novada domes 2016.
gada 28. janvāra lēmuma Nr.34 „Par Talsu novada pašvaldības dalību biedrībā
„Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”” 2.
un 3. punktu šādā redakcijā: „2. Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāja
vietnieku tautsaimniecības, sociālajos
un veselības jautājumos Normundu Tropiņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību
biedrībā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”.
• Izteikt Talsu novada domes 2009.
gada 12. novembra lēmuma Nr.424 „Par
dalību brīvprātīgajā profesionālajā asociācijā „Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija”” 2. punktu šādā redakcijā: „2. Deleģēt pašvaldības izpilddirektoru
Modri Jaunvalku pārstāvēt novada pašvaldību brīvprātīgajā profesionālajā asociācijā „Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija””.
• Apstiprināt Talsu novada domes
priekšsēdētāju Edgaru Zelderi par Talsu
novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes
plānošanas reģiona Attīstības padomē.
Apstiprināt Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieku Daini Karolu par
Talsu novada pašvaldības pārstāvja aizvietotāju Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomē.
• Izteikt Talsu novada domes 2013.

gada 15. augusta lēmumā Nr.494 „Par
Talsu novada pašvaldības dalību biedrībās” 2. un 3. punktu šādā redakcijā: „2.
Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības, sociālajos un veselības jautājumos Normundu
Tropiņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību sporta un atpūtas biedrībā „Usma”.
Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāju Edgaru Zelderi pārstāvēt Talsu
novada pašvaldību biedrībā „Talsu komersantu klubs”.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā
Nr.28 „Par Talsu novada pašvaldības dalību biedrībā „Pedvāle””: „Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieci attīstības, kultūras un sporta
jautājumos Ilzi Indriksoni pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā „Pedvāle”.
• Pilnvarot Talsu novada domes
priekšsēdētāju Edgaru Zelderi pārstāvēt
Talsu novada pašvaldību biedrībā un
valdē „Latvijas Pašvaldību mācību
centrs”.
• Pilnvarot Talsu novada domes
priekšsēdētāju Edgaru Zelderi pārstāvēt
Talsu novada pašvaldību Nodarbinātības
valsts aģentūras Talsu filiāles konsultatīvajā padomē.
• Izteikt Talsu novada domes 2016.
gada 11. februāra lēmuma Nr.96 „Par
Talsu novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā” 3. punktu šādā redakcijā: „3. Apstiprināt Talsu
novada domes priekšsēdētāja vietnieku
tautsaimniecības, sociālajos un veselības
jautājumos Normundu Tropiņu par atbildīgo amatpersonu Nacionālo veselīgo
pašvaldību tīkla pasākumu īstenošanā
Talsu novada pašvaldībā”.
• Pilnvarot Talsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības, sociālajos un veselības jautājumos
Normundu Tropiņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību nodibinājuma „Talsu
novada krīžu centrs” padomē.
• Pilnvarot Talsu novada domes
priekšsēdētāja 1. vietnieku administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos
Daini Karolu pārstāvēt Talsu novada
pašvaldību biedrībā „Talsu rajona partnerība”.
• Izteikt Talsu novada domes 2013.
gada 26. septembra lēmuma Nr.606 „Par
dalību biedrībā „Latvijas Piļu un muižu
asociācija”” 2. punktu šādā redakcijā: „2.
Pilnvarot Talsu novada domes deputāti
Tabitu Kalniņu pārstāvēt Talsu novada
pašvaldību biedrībā „Latvijas Piļu un
muižu asociācija””.
• Atļaut Edgaram Zelderim savienot
Talsu novada domes priekšsēdētāja amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes dalībnieka amatu.
• Atļaut Dainim Karolam savienot
Talsu novada domes priekšsēdētāja 1.
vietnieka administratīvajos, finanšu un
izglītības jautājumos amatu ar Kurzemes
plānošanas reģiona Attīstības padomes
dalībnieka aizvietotāja amatu.
• Atļaut Egilam Barisam savienot valdes priekšsēdētāja amatu SIA „Talsu
namsaimnieks” ar Kandavas novada domes deputāta amatu.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības
centrālo administrāciju izskatīt un pieņemt lēmumu par: 1.1. zemes ierīcības
projektu izstrādes nepieciešamību, izsniegt nosacījumus to izstrādei un apstiprināt zemes ierīcības projektus; 1.2.
adrešu un nekustamo īpašumu nosaukumu piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu.
Turpinājums 9. lpp.
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AKTUĀLI

Domes sēdēs lemtais
Turpinājums no 8. lpp.
• Atcelt dienesta viesnīcas statusu labiekārtotam vienistabas dzīvoklim Darba
ielā 11–17 Talsos.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības
izpilddirektoru noteikt un mainīt nekustamo īpašumu lietošanas mērķus saskaņā
ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu
vai zemes ierīcības projektu.
Finanšu jautājumi:
• Palielināt sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Talsu ūdens” pamatkapitālu.
• Piešķirt finansējumu 4195,55 EUR
pasākumu „Zemessardzes patruļa –
2017” un „Nacionālo bruņoto spēku diena – 2017” koncertu nodrošināšanai 2.
un 3. septembrī Talsos.
• Nepiešķirt Jāņa Lapsas piemiņas
biedrībai Talsu novada pašvaldības finansējumu pilnmetrāžas filmas „Latvijas 100
gadnieki (Piedzimt kopā ar Latviju)” izveidei un simtgadnieku salidojuma organizēšanai 15. jūlijā Rundāles pilī.
• Nepiešķirt biedrības „Nigestes amatniecības nams” pašvaldības finansējumu
projekta „Simtgades bērni” atbalstam.
• Piešķirt Talsu 2. vidusskolai finansējumu līdz 2100 EUR Talsu 2. vidusskolas
filiāles „Laidzes pamatskola” krāšņu atjaunošanai.
• Piešķirt Talsu 2. vidusskolai finansējumu 1383,22 EUR Talsu 2. vidusskolas
filiāles „Laidzes pamatskola” informātikas kabineta griestu atjaunošanai.
• No 27.06.2017. nenoteikt Raivim
Rancānam atlīdzību par Talsu novada
pašvaldības Pasažieru pārvadājumu un
ceļu apsaimniekošanas komisijas locekļa
pienākumu pildīšanu.
• Piešķirt finansējumu 10 836 EUR
Valdgales pagasta pārvaldei gājēju celiņa
izbūvei Pūņās no nekustamās mantas atsavināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu
līdzekļiem Valdgales pagastā 60% daļas.
Piešķirt finansējumu 13 419,00 EUR
Valdgales pagasta pārvaldei gājēju celiņa
izbūvei Pūņās no nekustamās mantas atsavināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu
līdzekļiem Valdgales pagastā 40% daļas.
• Ar 2017. gada 1. septembri Valde-

mārpils vidusskolā un Sabiles pamatskolā
organizēt ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, iznomājot telpas ēdiena gatavošanai uz vietas. Novirzīt Valdemārpils vidusskolas virsplāna ieņēmumus līdz 9200
EUR palīgtelpas un ēdamzāles daļējai atjaunošanai. Novirzīt Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes prioritārajiem darbiem paredzētos līdzekļus
15 000 EUR Valdemārpils vidusskolas
palīgtelpas un ēdamzāles daļējai atjaunošanai. Piešķirt papildu finanšu līdzekļus
Valdemārpils vidusskolai virtuves bloka
atjaunošanas darbiem līdz 31 000 EUR.
• Iznomāt biedrībai „BEST-Riga”
Strazdes brīvā laika pavadīšanas centra
zāli un konferenču zāli no 3. līdz 13. augustam treneru nometnes TRAP rīkošanai un nodrošināt ar 28 gultasvietām.
Noteikt nomas maksas atlaidi 100% apmērā.
• Noteikt ēkas Kalna ielā 4 Talsos telpu
nomas maksas pašvaldības valdījumā
esošajām telpām par 1 m² – 1,86 EUR
mēnesī, neieskaitot PVN. Noteikt Talsu
novada pašvaldības īpašumā esošās virtuves iekārtas komplekta ar darba virsmu
nomas maksu 23,34 EUR/mēnesī,
neieskaitot PVN. Iznomāt Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūrai telpas 76,2
m² platībā Kalna ielā 4 Talsos 1. stāvā
līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Slēgt sadarbības līgumu par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā ar
Valsts izglītības attīstības aģentūru.
Citi jautājumi:
• Organizēt ielu tirdzniecību Dižmāras gadatirgū Talsos 12. augustā 9.00–
16.00.
Marta Rake-Lasmane

Domes un komiteju sēdes augustā
Datums

Sēdes nosaukums

Laiks

7. augusts

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

7. augusts

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

13.00

7. augusts

Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

10. augusts

Finanšu komitejas sēde

15.00

17. augusts

Domes sēde – Lielajā zālē

15.00

21. augusts

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

21. augusts

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

13.00

21. augusts

Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

24. augusts

Finanšu komitejas sēde

15.00

31. augusts

Domes sēde – Lielajā zālē

15.00

Dzīvokļu komisijas sēdes un pieņemšanas
• 1. augustā pieņemšana 16.00–18.00 apmeklētāju pieņemšanas centrā
Kareivju ielā 7, Talsos;
• 8. augustā komisijas sēde 14.00 domes sēžu zālē Kareivju ielā 7, Talsos;
• 15. augustā pieņemšana 16.00–18.00 apmeklētāju pieņemšanas centrā
Kareivju ielā 7, Talsos;
• 22. augustā komisijas sēde 14.00 domes sēžu zālē Kareivju ielā 7, Talsos
• 29. augustā pieņemšana 16.00–18.00 apmeklētāju pieņemšanas centrā
Kareivju ielā 7, Talsos.
2017. gada 1. augusts

				

LU pārņemtās RPIVA studiju
programmas turpina darbu
Līdz 30. augustam notiek uzņemšana
Latvijas Universitātē (LU) pārņemtajās
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas (RPIVA) studiju programmās 2017./2018. studiju gadam.
Tāpat kā līdz šim, studijas LU pārņemtajās RPIVA studiju programmās ir iespēja studēt Latvijas Universitātē tuvāk mājām – Rīgā un filiālēs Latvijas novados,
tajā skaitā Kuldīgā.
Studiju programmas piedāvā iespējas
iegūt augstāko profesionālo izglītību pedagoģijas, vadības un uzņēmējdarbības
jomās, sākot no pirmā līmeņa augstākās

izglītības studiju programmām līdz maģistra studiju programmām.
Uzņemšanā šajās programmās šogad
tiek saglabātas līdzšinējās RPIVA studiju
maksas, kā arī visi studiju procesa nosacījumi. Visiem esošajiem un šogad uzņemtajiem studentiem tiks saglabāti studiju
līguma nosacījumi līdz studiju programmas realizācijas beigām.
Kontaktinformācija: tālr. 26437524;
e-pasts: kuldiga@rpiva.lv, www.rpiva.lv
Studijas Latvijas Universitātē – tavu
panākumu atslēga!

Deputātu pieņemšanas augustā
1. augusts

8. augusts

15. augusts 22. augusts 29. augusts
E. Zelderis*
D. Karols*
Talsi
N. Tropiņš*
N. Tropiņš* N. Tropiņš*
I. Indriksone*
N. Tropiņš*
E. Demiters
I. Indriksone
Valdemārpils D. Feldmane
G. Sebris
E. Zelderis
Stende
L. Pīlēģis
I. Norenberga
A. Spēks
T. Kalniņa
Ģibuļi
D. Karols
A. Kalniņš
Ģ. Kalnbirze
O. Solovjovs
Ķūļciems
A. Astrātovs
A. Lācarus
Laidze
I. Gluzda
N. Tropiņš
Lauciene
E. Demiters

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00–18.00
* Talsu novada pašvaldībā domes priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšana 17.00 –19.00
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NĀC TIRGOTIES LAUCIENES PAGASTA SVĒTKOS!
19. augustā Laucienes 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, raksti uz e-pastu:
madara.eiduka@talsi.lv vai zvani 28609190.

Paldies!
12. un 13. jūlijā Dubultos, Jūrmalas mākslas skolā, norisinājās „Art Makes You Mākslas
Dienas 2017” dienas nometne, ko apmeklēja bērni no daudzbērnu ģimenēm.
Sociālais dienests saka paldies Inesei Westcott un Evai Stephanus par lielisko iespēju
arī Talsu novada bērniem gūt pozitīvas emocijas un jaunas zināšanas!
Sociālais dienests
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Sporta norises augustā
Kad? Cikos?

28.08.
30.08.

13.00
13.00

05.08.
11.08.

10.00
10.00

Pasākuma nosaukums
TALSOS
Kurzemes Jaunatnes čempionāts futbolā 2017 U12
LČ futbolā B grupā U16
SEB MTB kalnu divriteņu maratons
LČ futbolā B grupā U13
LČ futbolā B grupā U14
LČ futbolā B grupā U16
,,Kurzemes tūre 2017” futbolā meitenēm U12, U14
LČ futbolā B grupā U13 un U14
Starptautisks basketbola turnīrs jauniešiem
,,Talsu kauss 2017”
LČ futbolā B grupā U13 un U16
LČ futbolā B grupā U14 un U16
VALDEMĀRPILĪ
Valdemārpils ezera svētki
Valdemārpils čempionāta pludmales volejbolā 3. kārta

18.08.

10.00

Talsu novada čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā

09.08.
11.08.
13.08.
18.08.
18.08.
20.08.
21.08.
24.08.

11.00
14.00
09.00
12.00
14.00
15.00
17.00
15.00

25.–27.08.

DZĪVESZIŅAS

Norises vieta
Talsu sporta halle
Talsu sporta halle
Talsi
Talsu sporta halle
Talsu sporta halle
Talsu sporta halle
Talsu sporta halle
Talsu sporta halle
Talsu sporta
nams
Talsu sporta halle
Talsu sporta halle
Valdemārpils
pludmale
Valdemārpils
ezers

LAUCIENES PAGASTĀ
18.–19.08. Laucienes pagasta dienas Laucienes sporta centrā
Pļavu kausa pludmales volejbolā 6. posms (noslēguPļavu ezera
09.08. 10.00
ma posms)
sporta bāze
SABILES SPORTA CENTRĀ
08.08. 19.00 Mini futbols – Sabiles kausa 5. posms
Sabiles ,,Graviņa”
10.08. 19.00 Pludmales volejbols – Sabiles kausa 5. posms
Sabiles ,,Graviņa”
19.08. 11.00 Sabiles Trail
Sabiles sporta cents
22.08. 19.00 Mini futbols – Sabiles kausa 6. posms
Sabiles ,,Graviņa”
24.08. 19.00 Pludmales volejbols – Sabiles kausa 6. posms
Sabiles ,,Graviņa”
ĢIBUĻU PAGASTĀ
02.08. 18.30 Talsu novada kausa izcīņas ielu basketbolā 2017 5. posms
Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2017 pludmales volej08.08. 18.30
bolā 6. posms (noslēguma posms)
Pastendes sporta
laukums
Talsu novada kausa izcīņas ielu basketbolā 2017
16.08. 18.30
6. posms (noslēguma posms)
19.08. 10.00 Ģibuļu pagasta sporta svētki
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
05.08. 10.00 Ķūļciema pagasta un sporta svētki
Ķūļciema BLPC
STRAZDES PAGASTĀ
05.08. 10.00 Strazdes pagasta un sporta svētki
Strazdes BLPC
STENDĒ
05.08. 10.00 Stendes pilsētas un sporta svētki
Stendes sporta
11.08. 19.00 Stendes SC kausa izcīņa pludmales volejbolā 5. posms
laukums
25.08. 19.00 Stendes SC kausa izcīņa pludmales volejbolā 5. posms
VIRBU PAGASTĀ
12.08. 10.00 Virbu pagasta sporta spēles Jaunpagasta sporta laukumā
VANDZENES PAGASTĀ
12.08. 10.00 Vandzenes pagasta sporta svētki Vandzenes sporta laukumā
LUBES PAGASTĀ
25.08. 10.00 Sporta svētki bērniem Lubes BLPC
VALDGALES PAGASTĀ
26.08. 10.00 Valdgales pagasta sporta svētki Valdgales sporta laukumā

Sagatavoja: Kārlis Pētersons

Sporta veterāni Valkā un Valgā
izcīnījuši 25 medaļas
15. un 16. jūlijā Talsu novada sporta
veterāni devās uz Valku un Valgu, lai
piedalītos Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības 54. sporta spēles, kas
veltītas Latvijas simtgadei. Sportisti
mājās atgriezušies ar astoņām zelta, 10
sudraba un septiņām bronzas medaļām.
Uz sacensībām devās 11 dažāda vecuma grupu vieglatlēti, kā arī basketbola komanda. Vieglatlēti piedalījās tāllēkšanā,
augstlēkšanā, šķēpmešanā, 100 m sprintā,
trīssoļlēkšanā, vesera mešanā, diska
mešanā, lodes grūšanā, 400 m distancē,
200 m distancē, 3000 m un 5000 m
soļošanā. Basketbola komanda 35+ vecu-

ma grupā izcīnīja zelta medaļu.
54. sporta spēles atklāja Saeimas
deputāts, olimpiskais čempions, zinātņu
doktors Ivans Klementjevs un Valkas
novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Sacensību rezultāti apskatāmi Latvijas
Sporta veterānu – senioru savienības mājaslapā www.lsvs.lv.
Apsveicam sportistus ar panākumiem!
Dana Vecamane,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
komunikācijas speciāliste

PIKC ,,Rīgas Valsts tehnikums”
LAIDZES struktūrvienība
2017./2018. mācību gadā uzņem audzēkņus specialitātēs: Komercpakalpojumu
darbinieks; Klientu apkalpošanas speciālists; Ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
Apdares darbu tehniķis. Mācību ilgums 4 gadi (ar pamatizglītību)
Tālr. 28740107, 27808440, 63221886, laidze.rvt.lv. Dokumentu iesniegšana 8.30–15.30
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Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada
11. līdz 26. jūlijam

•••

Reģistrēti jaundzimušie

Vaits Donis
Vilems Donis
Līga Fricsone
Rūta Ģīrupniece
Andris Raiens Krūmiņš
Inguss Ingars Landovskis

•••

•••

Eimija Magere
Ernests Pļaviņš
Katrīna Protkovska
Keita Vintere
Ričards Zapackis

Laulību noslēguši

•••

Gints Anstrauts un Kristīne Matuzele
Kaspars Krastiņš un Sintija Kalniņa
Daumants Bricis un Ieva Ziemele
Rolands Maišels un Sabīne Veilande
Guntis Brikmanis un Liene Kļaviņa
Kaspars Petroļevičs un Dina Osipova
Māris Dūša-Gubiņš un Sandra Helenurma Matīss Smirnovs un Beatrise Leite
Aigars Gulbis un Anna Rasmane
Endijs Stūrītis un Santa Mellenberga
Gints Jankovskis un Madara Kristberga
Andris Vitmanis un Inta Lasmane
Pols Endrū Kennijs un Dace Kalniņa
Mārtiņš Vīķis un Madara Eiduka
Juris Kēnigsvalds un Mairita Tomeijere Ģirts Zvirgzdiņš un Annija Videniece

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Talsi
Skaidrīte Priedīte (1935)
Valentīna Miķelsone
(1930)
Arturs Veide (1948)
Sabile
Normunds Edgars
Jēgermanis (1930)
Melita Bruce (1947)
Augusts Kleins (1941)

Valdemārpils
Janina Pociute (1942)
Ģibuļu pagasts
Maija Ņevjadomska
(1936)
Laucienes pagasts
Nils Spade (1935)
Mihails Jermacāns
(1935)
Strazdes pagasts
Antons Spulis (1935)

Valdgales pagasts
Ilgvars Ceplis (1957)
Agris Veide (1964)
Vandzenes pagasts
Māra Lineja (1939)
Magda Negriba (1928)
Kokneses novads
Andris Priedeslaipa
(1949)
Jelgavas novads
Pāvils Šimonis (1943)

Kapu svētki
Laidzes pagastā
5. augustā
Maķu kapos 11.00
Nodenu kapos 11.30
Rocežu kapos 12.00
Vandzenes pagastā
12. augustā
Odriņu kapos 11.00
Kalniņu kapos 12.00
Dižkuģnieku kapos 13.00
Klānu kapos 14.00
13. augustā
Uguņu kapos 12.30
Upesgrīvas kapos 13.00
19. augustā
Dārtes kapos 10.00
Tiļkalnu kapos 11.00
Krauju kapos 12.00
Stebuļu kapos 13.00
Strazdes pagastā
19. augustā
Annasciema kapos 10.00
Gravu kapos 11.00
Kalna kapos 12.00
Jaunpagasta kapos 13.30
Lībagu pagastā
19. augustā
Sukturu kapos 11.00
Ozoliņu kapos 12.00
Ķīļu kapos 13.00
Lībagu kapos14.00
Bungu kapos 15.00

Ratnieku kapos 16.00
Valdemārpilī, Ārlavas un Lubes
pagastā
19. augustā
Mārkciema kapos 11.00
Amuļu kapos 12.00
Ģeļu (Nogalē) kapos 13.00
Lubes kapos 14.00
20. augustā
Valdemārpils kapos 14.00
26. augusts
Dižgales kapos 12.00
Dūmciema kapos 13.00
Frītagu kapos 14.00
Silciema kapos 15.00
27. augustā
Ārlavas kapos 14.30
Talsos
26. augustā
Liepu un Eglaines kapos 11.00
Jauviņu un Meža kapos 12.00
Antiņu un Vācu kapos 14.00
Jaunajos kapos 15.30
Valdgales pagastā
26. augustā
Frītagu kapsētā (ev. lut. draudze) 14.00
Īves pagastā
26. augustā
Dūmciema kapos 13.00
Silu kapos 15.00
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Kultūras norises augustā
Kad? Cikos?

Kas?
TALSOS
Tikšanās ar mākslinieci Katrīnu Vīnerti viņas per5.08. 14.00
sonālizstādē „Blakus”. Ieeja: bez maksas
19.00 Ģitārists Mārcis Auziņš koncertprogrammā „Viens”.
Biļetes iepriekšpārdošanā: 5 EUR, pasākuma dienā: 7 EUR
11.08.
21.00 Pēc koncerta „Piektdienas vakara noskaņa”
Ieeja: 3 EUR. Koncerta apmeklētājiem ieeja: brīva
12.08. Dižmāras gadatirgus 2017 (programmu skatīt 1. lpp.)
Muzikāla izrāde „Žūpu Bērtulis”. Ieeja: 8 EUR,10
12.08.
EUR,12 EUR (Biļetes nopērkamas „Biļešu paradīzes”
18.00
un Talsu tautas nama kasēs)
Koncertballe „Lecam pa vecam Talsos”. Ieeja: 5
19.08.
EUR,10 EUR,14 EUR. (Biļetes nopērkamas „Biļešu22.00
servisa” un Latvijas Pasta lielākajās kasēs)
2.–3.09. Nacionālo bruņoto spēku dienas Talsos 2017
STENDĒ
4.–5.08. Stendes pilsētas un sporta svētki
„Līvijas Knauķes un Valda Krēgera izšūtās glezni4.08. 18.00
ņas” izstādes atklāšana un tikšanās ar autoriem
VALDEMĀRPILĪ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ
12.00 Valdemārpils ezera pludmales svētki. Ieeja atrakci5.08.
jās: 0,50 EUR, 1 EUR
22.00 Pludmales ballīte ar grupu „M-16”. Ieeja: 3 EUR
LAIDZES PAGASTĀ
26.08. 18.00 Mazie opermūzikas svētki. Ieeja: bez maksas
LAUCIENES PAGASTĀ
18.–19.08. Laucienes dienas 2017
LĪBAGU PAGASTĀ
Grāmatu draugu tikšanās „Sēž vasara gubu māko2.08. 9.00
ņos un Latvijas plašumus vēro”
Lībagu amatierteātra izrāde pēc T. Bangas lugas
16.08. 19.00 „Septiņas vecmeitas” motīviem „Tik pa godam”
Ieeja: 1 EUR
Lībagu pagasta labāko skolēnu godināšanas pasā25.08. 11.00
kums „Lībagi lepojas”
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Nāc un iesaisties „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2017”
9.08.

10.00

12.08. 13.00
5.08.

Novadu invalīdu biedrību sporta diena
„Vizmas un Klāras gadatirgus – Draugu ballīte” –
Novadu senioru klubiņu saiets
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ

Kur?
Talsu novada
muzejā
Talsu tautas nama
Radošajā sētā

Sauleskalna
brīvdabas estrādē

Stendes bibliotēkā
Valdemārpils ezera
pludmalē
Ziedgravās

Lībagu skolā
Dižstendes estrādē
(lietus gadījumā
BLPC)
Pastendes bibliotēkā
Spāres sporta
laukumā
Spāres estrādē

Ķūļciema pagasta svētki
STRAZDES PAGASTĀ

Talsu Novada Ziņas

Izstāžu norises augustā
Talsu novada muzejā jūlijā
✳✳Līdz 13.08. Jāņa Valdemāra Helmaņa
fotogrāfiju izstāde „Ledus. Saule. Ūdens”
✳✳No 15.08. Māra Čačkas personālizstāde „Nenoteiktie, noteiktie, pateiktie”
✳✳Līdz 27.08. Katrīnas Vīnertes personālizstāde „Blakus”
✳✳No 30.08. Daiņa Kārkluvalka fotogrāfiju izstāde „Zudusī vakardiena”. Autora
60 gadu jubilejas izstāde
Talsu tautas namā un Radošajā sētā
✳✳Vairas Lejnieces gleznu izstāde „Fēlijas piezīmes”
✳✳Jolitas Mališevas gleznu izstāde „Vardes” Talsu tautas namā
✳✳Audēju kopas „Talse” izstāde „(..) kur
citur tādus ābeļziedus un dārzu mieru
atrast var”
✳✳Valtera Lauvas izstāde „Īslaicīgi nekustīgs” Radošajā sētā
✳✳Studijas „Karikatūristi.lv” veidotā izstāde „Populāru personu karikatūras”
Radošajā sētā
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳Rakstniekam Aleksandram Tauriņam 100
✳✳Ārstniecības augu vākšana
✳✳16.–31.08. Jānim Jaunsudrabiņam 140
✳✳16.–31.08. „Sargāsim sevi” (cikls veselībai)
Sabiles bibliotēkā
✳✳No 07.08.
„Vasaras pļava tējas
maisiņos”
✳✳„Lata romāni” bibliotēkas plauktos
Stendes bibliotēkā
✳✳„Gatavosim krājumus ziemai!”
✳✳Līvijas Knauķes un Valda Krēgera izšūtās glezniņas
✳✳21.–31.08. Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam 140
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
✳✳1.–14.08. Angļu rakstniecei E. Blaitonai 120
✳✳14.–31.08. Jānim Jaunsudrabiņam 140

✳✳15.–31.08. Brazīliešu rakstniekam
Paulu Koelju 65
✳✳18.–31.08. „Baltijas ceļa” 28. gadadiena
✳✳Augusts – sēņu mēnesis
Valdemārpils izstāžu zālē
✳✳Līdz 15.08.
Guna Oškalne-Vējiņa
„Gunas sešdesmit foto spēles ar aktieriem”
Abavas bibliotēkā
✳✳Jānim Jaunsudrabiņam 140
Laidzes bibliotēkā
✳✳„Vairums cilvēku negrib peldēt, iekams nav to iemācījušies” – burvis Hese
✳✳„Te – mēs” bibliotēkas ritmi
✳✳Laidze literatūras avotos
✳✳Laidzes pagasts 1867.–2017.
✳✳„Memento vivere” Artūra Zvaigznes
mākslā
✳✳Ceļojošā fotoizstāde „Redzu labu vārdu, rakstu labu stāstu”
✳✳Mūsu dārzs un ziemas krājumu gatavošanas receptes
Lībagu bibliotēkā
✳✳No 14.08.
Brazīliešu rakstniekam Paulu Koelju 65
✳✳No 14.08.
Rakstniekam Jānim
Jaunsudrabiņam 140
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
✳✳5.–30.08.
Santa Vicinska „Zīmējumi”
Pastendes bibliotēkā
✳✳„Ieaust vasaru sevī” Iritas Dorbes radošums linā, dabā, sajūtās
✳✳„Vasara” Ilzes Pumpures gleznas
Strazdes brīvā laika pavadīšanas
centrā
✳✳Foto izstāde „Mēs esam šeit”
Tiņģeres pilī
Tiņģeres dienu plenēra darbu izstāde
Sagatavoja: Sanita Arciševska

Valdemārpils bibliotēkā
✳✳1.–17.08. Angļu rakstniecei E. Blaitonai – 120

5.08.

Strazdes pagasta un sporta svētki
„Vakarēšana muižā” diskusija par tēmu „Kāpēc mēs
esam šeit Strazdē, Talsu novadā, Latvijā?”
Strazdes
9.08. 18.00
Foto izstādes „Mēs esam šeit” atklāšana un tikšanās
BLPC
ar autoru Valteru Poļakovu un projekta dalībniekiem
VALDGALES PAGASTĀ
Valdgales pagasta svētki „Kad āboli briest” Vecjunkuros un Valdgales
26.08. 13.00
tautas namā
VANDZENES PAGASTĀ
9.00
Vandzenes pagasta un sporta svētki
Sporta laukumā pie
12.08.
pagasta pārvaldes
21.00 Zaļumballe kopā ar Ingaru un Raiti
Anču birzī

Sagatavoja: Sanita Arciševska
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