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Nacionālo bruņoto spēku diena – Talsos
No 1. līdz 3. septembrim Talsos norisināsies
Zemessardzes starptautiskais vingrinājums
„Zemessardzes patruļa 2017”, kā ietvaros
2. septembrī paredzēta arī Nacionālo bruņoto
spēku (NBS) diena un kultūras pasākumi ar
īpašo viesi – mūziķi un komponistu Uldi Marhilēviču.
2. septembrī Pilsētas laukumā pie Talsu tautas
nama būs apskatāma militārā tehnika, ieroči un

NBS spēka veidu prezentācijas stendi. Kultūras
dzīvi no 10.00 uz skatuves pie tautas nama kuplinās Zemessardzes orķestris diriģenta virsleitnanta Anda Kareļa vadībā, mājinieki – „Dziesmu skola” – vokālais ansamblis Baibas
Veismanes-Rezongas vadībā, NBS Štāba bataljona goda rota izrādīs savu defilē programmu, ar
rokmūzikas skaņām priecēs Nacionālās aizsardzības akadēmijas rokgrupa „Kurbads” un kon-

certus ar tautā iemīļotām melodijām noslēgs Zemessardzes bigbends un koris kopīgā koncertā
ar saviem draugiem: komponistu un pianistu
Uldi Marhilēviču un vokālistiem Alisi Kanti un
Ediju Šnipki.
Visas dienas garumā bērniem būs iespēja piedalīties spēlē „Vai Tu pazīsti Latvijas armiju?!”.
Ieeja pasākumos bez maksas
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Aktuālais
novadā

Sabilē plāno īstenot apjomīgu
projektu
Talsu novada pašvaldība sadarbībā
ar Kuldīgas novada, Alsungas novada
pašvaldību un biedrību „Pedvāle” attīsta kopīga projekta „Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” ideju un nodrošina tā
īstenošanu.
Kā informēja Attīstības plānošanas
nodaļas projektu vadītāja Aija Svarinska,
projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un
attīstīt Talsu, Kuldīgas un Alsungas novada pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras mantojumu un
tajā attīstīt jaunradītus pakalpojumus. Īstenojot projektu, Kurzemes kartē tiks izcelti Jēkaba ceļa radošie magnēti: Pedvāle
– Sabile – Kuldīga – Alsunga.
Attīstot projekta ideju, tiks iedzīvināta
plaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija „Abavas ieleja” un īpaši aizsargājamā dabas teritorija, dabas parks „Abavas
senleja”.
Sagaidot Latvijas simtgadi, būs atjaunota Sabiles sinagogas ēka, atklāts Sabiles
tūrisma informācijas centrs, atjaunots Sabiles pilsētas laukums un Firksu-Pedvāles
muižas ēka, kurā atradīsies starptautiska
mākslinieku rezidence „Pedvāle”. Objektu atjaunošanai iespējams piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu 1 050 000,00
EUR apmērā. Pilna apjoma darbiem tiks
ieguldīti arī pašvaldības finanšu līdzekļi.
Lai nodrošinātu objektu darbību un
attīstību, ir izstrādāta stratēģija, kas paredz mākslas, kultūras un tūrisma jomu
attīstību. Ieguldījums objektos uzlabos
pašvaldības teritorijas vides un iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nodrošinās reģiona
ekonomisko izaugsmi, piesaistot māksliniekus – mākslas darbu veidotājus un tūristus – mākslas jomu baudītājus.

Talsu novada Bāriņtiesa –
citās telpās
No 8. augusta Talsu novada Bāriņtiesa atrodas Kareivju ielas 7 trešajā stāvā,
nevis pirmajā stāvā, kā tas bijis līdz šim.
Kā informēja Bāriņtiesas vadītājs Mareks Freimanis, 3. stāva telpas ir daudz plašākas un piemērotākas labākiem darba apstākļiem, kā arī iedzīvotāju pieņemšanai.
Bāriņtiesas vadītājs Mareks Freimanis
turpmāk būs sastopams 3. stāva 315. kabinetā, priekšsēdētāja vietniece Dace Vakermane – 302. kabinetā, sekretāre Baiba
Ruka – 314. kabinetā

Esam gatavi jaunajam mācību
gadam!
Jaunajā mācību gadā Talsu novadā
vispārizglītojošajās skolās skolēnu skaits
būtiski nemainīsies un būs ap 3100, tajā
skaitā pirmās skolas gaitas uzsāks ap
250–260 pirmklasnieku. Talsu novada
pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē
aptuveni 1400 audzēkņu, informēja Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps.
No 1. septembra Sabiles vidusskola
tiek reorganizēta par Sabiles pamatskolu.
Turpmāk Pūņās būs viena iestāde – Pūņu
pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupām, jo Pūņu pamatskola no 1. septembra tiek apvienota ar Valdgales pirmsskolas izglītības iestādi „Kamenīte”.
No 21. augusta Virbu pamatskolas direktora amatā darbu sākusi Madara
Štrausa, bet Pūņu pamatskolā par direktori sākusi strādāt Monta Jēkabsone, kura
līdz šim bija skolas direktora pienākumu
izpildītāja.
Šajā mācību gadā izglītības iestādes
turpina gatavoties jaunā izglītības satura
ieviešanai izglītības iestādēs.
2017./2018.m.g. paredzēta iestādes akreditācija Valdemārpils vidusskolā, Stendes pamatskolā, Pūņu pamatskolā, Talsu
Mūzikas skolā un Talsu Mākslas skolā.
Notiek darbs Eiropas struktūrfondu
projektu īstenošanā Talsu novada izglītības iestādēs.
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Talsos oficiāli atklāts viens no 14
LIAA reģionālajiem biznesa
inkubatoriem
1. augustā Talsos, Kalna
ielā 4, svinīgi atklāja Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Talsu biznesa
inkubatoru.
Biznesa inkubators Talsos
darbojas jau kopš 2016. gada
1. septembra, taču nu tam beidzot ir pastāvīgas telpas. Atklāšanas pasākumā esošajiem
un topošajiem uzņēmējiem,
kā arī citiem interesentiem
bija iespēja uzzināt, kādi ir
biznesa inkubatora darbības pamatprincipi un jau sasniegtie rezultāti, apskatīt
jaunās telpas, iepazīties ar biznesa inkubatora sadarbības partneriem, kā arī iegūt
informāciju par LIAA biznesa inkubatora
attīstības plāniem tā darbības teritorijā –
Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadā.
Nepilna gada laikā Talsu biznesa inkubatorā uzņemti pavisam 19 dalībnieki, no
kuriem 14 ir pirmsinkubācijā, bet 5 – inkubācijā. Darbības nozares ir dažādas –
pārsvarā pārstāvēta ražošanas un izklaides sfēra, taču ir arī cita veida pakalpojumu
sniegšanas un dzīves stila biznesa ideju
attīstītāji. Pašlaik dalībnieki lielākoties ir
savu projektu attīstības sākotnējā stadijā,
kad jārūpējas par produkta vai pakalpojuma atpazīstamību.

Inkubatorā uzņēmumi var saņemt nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem
tiks
piemērots
50%
līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no
pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs
segt tikai 50%, un inkubators attiecīgi
segs otru pakalpojuma vērtības daļu.
Inkubatoros ir pieejama arī tā sauktā
pirmsinkubācija, kuras ietvaros uzņēmēji
var testēt savas biznesa idejas, apmeklēt
noderīgus seminārus un saņemt bezmaksas konsultācijas.
Par pieteikšanās kārtību inkubatorā un
cita informācija pieejama LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv.
LIAA sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto

Talsu pilsētas pārvaldei jauns
vadītājs – Normunds Strēlnieks
27. jūlija Talsu novada domes sēdē
par Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju
tika apstiprināts Normunds Strēlnieks, kurš jaunos amata pienākumus
sāka pildīt 1. augustā.
Normunds Strēlnieks Smiltenes profesionāli tehniskajā skolā ieguvis ceļu
mehanizatora specialitāti, bet 2010.
gadā bakalaura grādu uzņēmuma vadībā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Iepriekšējā darbavietā
SIA „Krauzers” viņš nostrādājis 15 gadus – sākotnēji kā autovadītājs, vēlāk kā
tehniskās daļas vadītājs. N. Strēlnieks
atzīst, ka jaunajā amatā pats galvenais
būs spēja uzklausīt cilvēkus un risināt
problēmas kopīgiem spēkiem.
Jaunais Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Talsus uzskata par vienu no skaistākajām pilsētām un, sadarbojoties ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, ir gatavs to
uzturēt kārtībā un attīstīt, lai ne tikai
pilsētā dzīvojošajiem, bet arī viesiem
būtu patīkami šeit uzturēties.

Info stunda LIAA Talsu biznesa inkubatorā
Pirms šī gada pēdējās pieteikumu iesniegšanas uzņemšanai inkubācijā, aicinām visus interesentus uz Info stundu
LIAA Talsu biznesa inkubatorā.
Info stundā pastāstīsim par inkubatora
sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu
biznesa idejas/uzņēmējdarbības attīstībai,
kā arī par pieteikuma aizpildīšanu un uzņemšanas nosacījumiem.
Šī gada pēdējā pieteikumu iesniegšanas
kārta uzņemšanai LIAA Talsu biznesa in-
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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

kubatorā inkubācijas atbalsta saņemšanai
noslēgsies 21. septembrī.
Nāc uz Info stundu 6. septembrī
15.00–16.00 LIAA Talsu biznesa inkubatorā Kalna ielā 4, Talsos (reģistrācija
un kafija no 14.40).
Piesakies: ilze.ventina@liaa.gov.lv vai
pa tālr. 62400904.
Par pieteikumu aizpildīšanu un vērtēšanu vari izlasīt arī: www.liaa.gov.lv – Biznesa ABC – Biznesa inkubatori - Pieteikums

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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Draudzība ar Dāniju – 20 gadu garumā
Šogad aprit 20 gadi kopš aizsākta Ģibuļu pagasta sadarbība ar Bramsnaes komūnu Dānijā.
Sadarbība ir bijusi notikumiem un idejām bagāta. Septembrī draugi no Dānijas viesosies Talsos
un Ģibuļu pagastā, lai kopīgi atzīmētu 20 draudzības gadus.
20 draudzības gadu laikā izglītojošās un kultūras aktivitātēs iespēja iepazīt vienam otru bijusi
skolēniem, skolotājiem, pensionāriem, amatiermākslas kolektīviem. Savas prasmes pilnveidojuši
jaunieši ar līderības talantiem, dzīves pozitīvo pieredzi apguvuši pusaudži ar sociālām problēmām,
notikusi mākslinieku apmaiņa un izstāžu organizēšana un citas aktivitātes. Kopējais projektos iesaistīto iedzīvotāju skaits šo gadu laikā sniedzis
vairāk kā trīs simtus.
Ikreiz pēc ciemošanās mājās pārvesta kāda laba
ideja, kas arī realizēta pielāgojot mūsu vajadzībām. Tieši Dānijā notika pirmā iepazīšanās ar jēdzienu „projekts”. 1999. gadā Ģibuļu pagastā notika pirmais iedzīvotāju forums – ideju darbnīca,

kuras moderatori bija no Dānijas. Jau 2000. gadā
Pastendes skolotāji apguva pieredzi par bloka
stundām un karjeras konsultanta darbu skolā, kas
tolaik vēl nebija zināms, jo Latvijā sāka darboties
tikai no 2016. gada.
Pēc reģionālās reformas Dānijā Bramsnaes tika
iekļauta Lejres komūnā, bet Ģibuļu pagasts – Talsu novadā, tādēļ kopš 2013. gada sadarbība turpinās Lejres un Talsu pašvaldību starpā.
23. septembrī 18.00 Pastendes kultūras namā ir
aicināts ikviens interesents, lai sarīkojumā
„Zibspuldzes atmiņas” noskatītos visaptverošu
prezentāciju par sadarbībā paveikto, satiktos ar
ciemiņiem no Dānijas.
20 gadu sadarbību brīvprātīgi uzturējuši Lisbete Kristiansena, Ēriks Mikkelsens un Jolanta Ozola, piesaistot ikreiz jaunus atbalstītājus.
Jolanta Ozola

Cildināsim ļaudis, kuri veicinājuši
novada sakoptību
Ikgadējais konkurss „Talsu
novada sakoptākā pilsēta un
pagasts” ir viena no vērtīgākajām tradīcijām, kas katru gadu
tiek turpināta, lai cildinātu tos
novada ļaudis, kas veicinājuši
novada sakoptību. Šogad konkursam mainīts nosaukums –
„Talsu bruncī ieaustie”.
8. septembrī Talsu tautas
namā notiks konkursa noslēgu-

ma pasākums, kur tiks sumināti
dalībnieki un sveikti uzvarētāji.
Īpašas speciālas balvas pasniegs
arī Talsu Komersantu kluba un
„Latvijas Valsts meži” pārstāvji.
Talsu novads visā Latvijā
spilgti atpazīstams ar tā krāšņo
svītrkodu, kas cēlies no Talsu
pilsētas brunča raksta. Talsu
brunci jeb svītrkodu veido 11
krāsas – tik nomināciju šajā

Gorska) savā kategorijā uzvarēja
un saņēma zelta diplomu, iegūstot iespēju piedalīties čempiona
konkursā, kur savukārt ieguva
sudraba medaļu. Pateicības raksts
tika pasniegts arī komponistam
Valdim Zilverim par skaņdarba
„Klusi, klusi klausījos(i)” radīšanu sieviešu korim „Vaiva” un pavadījuma atskaņošanu „Nāciju
Grand Prix Rīga 2017” un 3. Eiropas koru olimpiādē.
Sniedzot Pateicības rakstus,
domes priekšsēdētājs Edgars
Zelderis atzina, ka ir gandarīts
par dziedātāju rezultātiem un ir
liels prieks, ka Talsu novadu
godam spēj pārstāvēt ne tikai
sportisti, bet arī dziedātāji ir
līdzvērtīgi, lai mērotos spēkiem
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Aicinām veloaktīvistus un Talsu
iedzīvotājus izvērtēt sagatavoto
veloinfrastruktūras attīstības
koncepciju
Aicinām veloaktīvistus un
Talsu iedzīvotājus izvērtēt sagatavoto koncepciju – „Veloinfrastruktūras attīstības koncepcija un audits Talsos” un
izteikt viedokli par koncepcijā
ietvertajām pamatnostādnēm.
Velokoncepcija
pieejama
www.talsi.lv.
Minēto koncepciju tuvākajā
laikā paredzēts apstiprināt Talsu
novada domes sēdē. Lūdzu ņemt
vērā, ka koncepcijā pēc būtības
ietvertas vadlīnijas, kas nākotnē
var tikt arī pielāgotas konkrētiem
risinājumiem. Sūtiet savus ieteikumus un priekšlikumus uz epastu: jolanta.skujeniece@talsi.lv.
Veloinfrastruktūras attīstība
kā Latvijā, tā arī Talsu pilsētā

plānošanas dokumentos nav
pietiekami apskatīta un nav izsvērti ieguvumi no velosatiksmes attīstīšanas.
Mūsdienās pilsētplānošanas
procesā iekļaut veloinfrastruktūru vairs nav modes tendence vai
kādas interešu grupas iegriba, tā
ir nepieciešamība pēc sakārtotas,
drošas un iedzīvotājiem draudzīgas vides. Velosatiksme veicina
dažādus socializēšanās procesus,
jaunu sociālo grupu veidošanos
un ir kā platforma tematiskiem
pasākumiem, kas veicina veselīgu dzīvesveidu. Kopīga plānošana un pareizu pamatnostādņu
noteikšana ir viens no stūrakmeņiem veiksmīgai velosatiksmes
attīstībai mūsu pilsētā.

gadā ir arī konkursā: „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”.

Lepojamies par sasniegumiem
Eiropas koru olimpiādē!

2. augustā Talsu novada
domes priekšsēdētājs Edgars
Zelderis pasniedza Pateicības
rakstus
Eiropas
koru
olimpiādes dalībniekiem, kuri
prestižajā konkursā pārstāvēja
Talsu novadu un guva augstus
rezultātus.
Pateicības rakstus par labiem
sasniegumiem „Nāciju Grand
Prix Rīga 2017” un 3. Eiropas
koru olimpiādē saņēma Balgales
tautas nama sieviešu koris „Balgale” (diriģente Dina Bičule) un
Stendes vīru vokālais ansamblis
„Stende” (vadītājs Armands Ulmanis), kuri Eiropas koru
olimpiādē ieguva sudraba diplomu. Talsu tautas nama sieviešu
koris „Vaiva” (diriģente Lāsma
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ar pasaules līmeņa koriem.
Priekšsēdētāja vietniece Ilze
Indriksone,
sveicot
māksliniekus, neslēpa gandarījumu,
ka Talsu novadu šādā pasaules
līmeņa konkursā pārstāvēja divi
kori un viens ansamblis, turpretī
bija novadi, kuri olimpiādē
vispār netika pārstāvēti. Talsu
novadā ir stipra dziedāšanas
kultūra un kora tradīcijas, ar ko
varam būt lepni.
Paldies ikvienam kora un
vokālā ansambļa dalībniekam,
kā arī diriģentēm, vadītājam,
kormeistariem,
koncertmeistariem par ieguldīto laiku, darbu
un degsmi!
Marta Rake-Lasmane
Foto: Rihards Bērziņš

		

Stājas spēkā
Ugunsdrošības
noteikumu prasības
1. septembrī stājas spēkā
trīs Ugunsdrošības noteikumu
prasības, kam bija noteikts
gadu ilgs pārejas laiks, lai iedzīvotāji, uzņēmumu, iestāžu
atbildīgās personas, kā arī
ugunsdrošības pakalpojumu
sniedzēji varētu sagatavoties
jaunajām prasībām un nodrošināt to īstenošanu.
Sākot ar šā gada 1. septembri,
papildu līdzšinējai elektroinstalācijas izolācijas pretestības pārbaudei ir jāveic arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu
kvalitātes pārbaude ar termokameru. Otra prasība ir saistīta ar
gāzes aparātu ekspluatēšanas
drošību. Objektā, kur atrodas
gāzes aparāts, kura siltuma jauda ir lielāka par 50 kW, kā arī
tad, ja gāzes aparāts atrodas
pagrabā vai cokolstāvā, ir jāuzstāda gāzes noplūdi signalizējošs detektors. Savukārt trešā
prasība ir par ugunsdrošības
instrukcijām, kas atbilst iepriekšējo noteikumu prasībām. Gada
laikā tās bija jāpārstrādā atbilstoši jaunajiem noteikumiem,
galvenokārt papildinot, piemēram, ar informāciju par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu
objektā, un jānorāda maksimāli
pieļaujamā ugunsslodze. Pla-

				

šāks skaidrojums par minētajām
prasībām
pieejams
Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta tīmekļa vietnes sadaļā
Ugunsdrošība.
Ministru kabineta 2016. gada
19. aprīļa noteikumi Nr.238
„Ugunsdrošības noteikumi” stājās spēkā 2016. gada 1. septembrī. Tie nosaka jaunas ugunsdrošības prasības fiziskām un
juridiskām personām, mazina
administratīvo un finansiālo
slogu, kā arī aktualizē ugunsdrošības prasības atbilstoši šobrīd spēkā esošiem tiesību aktiem un tehnoloģiju attīstībai.
Jāpiebilst, ka Ugunsdrošības
noteikumu prasībām par dūmu
detektoru uzstādīšanu katrā
mājoklī un par ugunsdzēsības
aparāta nepieciešamību katrā
privātmājā arī ir noteikts pārejas
laiks, un šīs prasības stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. VUGD
aicina neatlikt rūpes par savu
drošību un laikus uzstādīt mājokļos dūmu detektorus!
Inta Šaboha
VUGD prevencijas un
sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, 27098250
prese@vugd.gov.lv
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Velobrauciens Talsos
22. septembrī –
diena bez auto
Lai informētu par transporta negatīvo ietekmi uz vidi un
aicinātu ikvienu ikdienā izvēlēties videi draudzīgu pārvietošanās veidu, Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas
Zaļo kustību Talsos organizēs
akciju „Diena bez auto!”.
Mobilitātes nedēļas ietvaros
šādas akcijas notiek visā Eiropā.
Pasākumā piedalīsies arī pārstāvji no Zviedrijas vēstniecības
un Talsu novada pašvaldības.
Velobrauciens plānots 22.
septembrī 17.00, pulcēšanās pie
Talsu novada pašvaldības ēkas

Kareivju ielā 7. Paredzēts veikt
maršrutu pa jauno veloceliņu
Stendes virzienā, gar Dižstendi
līdz bērzu alejai un atpakaļ virzienā uz Talsiem.
Pēc velobrauciena paredzēta
disciplinētāko un labāk ekipēto
velosipēdistu apbalvošana ar
Zviedrijas vēstniecības, Latvijas
Zaļās kustības kā arī Talsu novada
pašvaldības sarūpētajām balvām.
Dalībnieki velobraucienā aicināti piedalīties ar speciālu ekipējumu, tajā skaitā atbilstošām
ķiverēm, kā arī ievērot ceļu satiksmes noteikumus!

Veselības veicināšanas
pasākumi – visā novadā
Talsu novada pašvaldībā uzsākta projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi
Talsu novadā” īstenošana.
Projekta ietvaros jau iegādāts
sporta inventārs – nūjošanas
nūjas, pildbumbas, fitnesa hanteles, lecamauklas, vingrošanas
paklājiņi, vingrošanas bumbas
un fitnesa lentes. Katra pilsētas
un pagasta pārvalde saņems inventāra komplektu, kas tiks izmantots veselības dienu pasākumos un fizisko aktivitāšu
nodarbībās visās pārvaldēs un
būs pieejams visiem iedzīvotājiem.
Visas vasaras garumā notikušas veselības dienas Balgales,
Laucienes, Ģibuļu pagastā, uztura speciālista nodarbības, lekcijas par zīdīšanas priekšrocī-

bām, fitnesa un deju nodarbības,
vasaras nometnes bērniem un
citi pasākumi.
No septembra plānotas dažādas informatīvas lekcijas, informatīvi pasākumi gan bērniem,
gan vecākiem, turpināsies āra
fitnesa un deju nodarbības un
citi pasākumi.
Projekta kopējās izmaksas ir
363 544,00 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums
309 012,40 EUR un valsts budžeta finansējums 54 531,60 EUR.
Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/030.
Aiva Dimante,
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja vietniece

Talsu Novada Ziņas

Piedzīvojumu sacensības xRace –
pirmo reizi Talsos
9. septembrī Talsos norisināsies orientēšanās piedzīvojumu sacensību seriāla „xRace”
sezonas piektais posms.
Talsenieki tiek aicināti piedalīties sacensībās un izbaudīt piedzīvojuma garšu, orientējoties
ainaviskajā Talsu pilsētā. Piereģistrēties sacensībām var par samazinātu dalības maksu ar 20%
atlaides kodu TAL17, bet līdzjutējiem visas dienas garumā tiks
piedāvāta iespēja bez maksas
piedalīties foto orientēšanās spēlē, ko varēs veikt gan individuāli,
gan arī komandā.
Sacensību dalībnieki distanci
uzsāks sacensību centrā Kareivju
ielā 7, no kura plkst. 12.00 dosies
Talsu centrā meklēt kontrolpunktus. Distancē dalībniekiem izaicinājums būs Talsu kalnainais reljefs, ko nomainīs daudz ātrākie
Talsu rallija ceļu posmi, meža ceļi
un slēpošanas trase. Neiztikt arī

bez ūdens posmos paredzētajiem
interesantajiem uzdevumiem.
Dalībniekiem tiek piedāvāta izvēle piedalīties „Garmin Sporta”
distancē ar 8 stundu kontrollaiku,
„Nissan Skandi Motors” tautas
distancē ar 6 stundu kontrollaiku
vai „Isostar” īsajā distancē ar 4
stundu kontrollaiku, kura vairāk
piemērota ģimenēm ar bērniem
un iesācēju komandām.

Dalībniekiem nepieciešamais
ekipējums distancē ir tikai velosipēds, ķivere un mobilais tālrunis,
bet distances laikā katra komanda pēc saņemtās kartes vadās un
pilda dažādus uzdevumus gan ar
velosipēdiem, gan skrienot, gan
arī pārvietojoties ar laivām, ko
nodrošina organizatori. Sīkāka
informācija par sacensībām pieejama mājaslapā www.xrace.lv.

Grants ceļu pārbūve Talsu novadā
Lauku atbalsta dienestā apstiprināts projekts „Grants ceļu
pārbūve Talsu novadā, 1. kārta”.
Projekta ietvaros plānots pārbūvēt grants ceļus 6,365 kilometru garumā – Sabilē, Abavas
pagastā autoceļu Rinkule – Priedes (Ausekļa iela – Rinkule),
Strazdes pagastā autoceļu Līdumnieki – Strazde, Virbu pagastā autoceļu Ezerciems – Rugāji (Braslas – Ezerciems).
Minētajiem autoceļiem paredzēts sakārtot grāvju sistēmu (ievalku) un notīrīt apaugumu, izzāģēt krūmus un atsevišķus kokus.
Šiem ceļiem tiks atjaunots se-

gums un sakārtotas ceļa nomales,
kas padarīs iespējamu lietusūdens un sniega kušanas ūdeņu
novadi no ceļa brauktuves, atvieglojot kustību ceļa lietotājiem.
Projekta kopējās izmaksas ir
358 161,67 eiro, no kā publiskā
finansējuma
apjoms
ir
276 625,78 eiro, pašvaldības finansējums – 81 535,89 eiro. Projekta īstenošanas termiņš noteikts 2019. gada jūlijs.
Projekts sagatavots un iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansētās Latvijas Lauku attīstības program-

mas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros. Par būvdarbu
veikšanu noslēgts līgums ar SIA
„Talsu meliorators”, par būvuzraudzības veikšanu – ar SIA
„Askats”. Projekta Nr. 17-08A00702-000051.
Jānis Vēdzele,
Attīstības plānošanas nodaļas
projektu vadītājs

Talsos „Mašīnball – kulšen un ballešan!”
9. septembrī no 13.00
Latvijas Lauksaimniecības
muzejā notiks īsteni ražas
svētki Kurzemē, Talsos,
„Mašīnball – kulšen un ballešan!”.
Ražas svētku laiks tiks veltīts rakstnieces Rasmas Dziļlejas-Sinātes atmiņām no
rakstu krājuma par kulšanu
Talsu novadā no 1925. līdz
1935. gadam. Tās būs Rasmas
Dziļlejas-Sinātes simtgades
atceres svinības Talsu pusē.
„Ar tīksmi klausījušās ausis:
Skan mūsu zemes maizes
dziesma!” (K. Dziļleja)
Pasākuma laikā Latvijas
Lauksaimniecības
muzeja
darbinieki demonstrēs senāku graudu kulšanu ar kuļmašīnu „Imanta”, bet visas dienas
garumā
andelēsies
amatnieki un mājražotāji,
līdz visi kopā varēs mieloties
ar „kulšens zup”.

Kā jau ražas svētkos, par
lustēm rūpēsies folkloras
kopa „Talsi”, tautas muzikanti
„Tals’ trimiš” un folkloras kolektīvi no pārnovadiem. Būs
iespēja skatīties arī filmu studijas „Animācijas Brigāde”
2003. gadā radīto animācijas
filmu „Poēm pa kulšen”.
Latvijas Lauksaimniecības
muzejā atgādina: „Kulšen i
kulšen, mašinlaiks i svētk:
strādšen, ēšen un dzeršen, izjuokšnes un mašīnball.”
Pasākumā ieeja ar muzeja
ieejas biļetēm.
Vairāk: www.llm.lv/lv/pasakumi/
Jānis Mergups-Kutraitis,
Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras sabiedrisko
attiecību speciālists
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Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”
LĪBAGU PAGASTS
Garākā bērzu aleja valstī – Lībagu pagastā

Katram sava laimīgā zeme

Uz Dižstendes Bungu kapiem var aizbraukt pa īpašu
ceļu – tādu, ko rotā bērzu aleja („Vieta, kas jāredz”). Tā
stādīta ap pagājušā gadsimta 50. gadu beigām, un tās garums ir aptuveni 1,8 kilometri. Lībagu pagasta bērzu
aleja ir aizsargājama, un tā ir garākā valstī. Vienā ceļa
pusē augošo kociņu smuidrumu nelabvēlīgi ietekmējusi
agrāk tur esošā elektroenerģijas padeves līnija, savukārt
70. gadu vidū šis alejas ceļa posms tika slēgts, lai uz ceļa
bērtu un žāvētu graudus.
Zinātāji bilst – bērzu aleja krāšņumu visuzskatāmāk
demonstrē rudeņos, kad visu koku lapiņas ieņem tik līdzīgu dzelteno toni, kā arī agros pavasaros – kad to stāvus rotā zaļo lapiņu nojausma.

„Sprīdīšos” („Sakoptākā privātmāja”) no 1985.
gada saimnieko čaklā Bērziņu ģimene trijās paaudzēs.
Kopš tā laika savas laimīgās zemes labiekārtošanā un izkopšanā ieguldīts daudz. Tagad skaistuma un mājīguma
uzturēšanā pūles iegulda ikviens „Sprīdīša” iemītnieks.
Atbilstoši katra spējām un iemaņām jāpilda noteikti
darbi, piemēram, jāravē dārzs, jāpļauj zāle, jāveic kas fiziski smagāks.
Kādreizējā staļļa vietā, kur turētas gotiņas un rukši,
Bērziņi sekmīgi ierīkojuši pirts un atpūtas telpas. Par agrāko darbu lauksaimniecībā liecina vien pašu atmiņas,
bet no dārza darbiem – gan acu, gan vēdera priekiem –
Bērziņi nav atteikušies.
„Sprīdīšos” pārdomāti iekopti apstādījumi un atpūtas
teritorija, un arī saimnieciskā zona. Ik gadu tiek pārdomāta augseka, lai zeme neiztukšotos un saimniekošana
būtu efektīvāka. Prieks un acuraugs ir siltumnīca, kur,
piemēram, gardi tomāti jau astoņus gadus sārtojas, lekni
augot augsnes maisos.
Bērziņu dinastija trijās paaudzēs atzīst – dzīvot skaistā vidē ir patīkami! Lūk, tik vienkārša motivācija visai
sūram ikdienas darbam!

Dzīvesstils, kuru jāmācās pārdot
Egita un Sandis Sudakovi („Zaļā domāšana kā dzīvesveids”) dzīvo un strādā ekskluzīvā vietā – Talsu paugurainē. Tam ir gan savs skaistums, gan arī šis apstāklis
uzliek zināmus pienākumus, piemēram, mācēt dzīvot
saskaņā ar dabu tā, lai ne viens, ne otrs nekļūtu par traucēkļiem. „Kurzemniekos” to prot.
„Kamēr varam atļauties dzīvot Latvijā, tikmēr to darām. Visi, kas to var atļauties, ir izredzēti,” teic E. Sudakova. „Kurzemnieku” sākums meklējams 80. gadu beigās,
kad Egitas vecāki nolēma apdzīvot tieši šo īpašumu. Var
tikai uzteikt viņu drosmi un uzņēmību neapdzīvotā pļavā sākt dzīvi, nebaidoties, ka nav ne ceļa, ne ūdens ieguves vietas, ne elektrības.
Saimnieku darbošanās jomas te bijušas dažādas, bet
patlaban Egita ar Sandi rūpējas par ābolu dārzu. Kopējā
saimniecības platība ir 24 hektāri, bet ābeļu dārzi četru
hektāru platībā šeit ir pavisam trīs – pēdējais no tiem iestādīts šajā pavasarī. Ābeļu šķirnes tiek izvēlētas ne tikai
pēc augļu garšas niansēm, bet arī pēc kociņu reljefa un

vēju noturības.
„Mums ir salīdzinoši mazs dārzs, tādēļ ir svarīgi pārdot ikvienu ābolu. Šis ir kā dzīvesstila uzņēmums, bet šo
dzīvesstilu ir jāmācās arī pārdot,” bilda Egita.
Augļi tiek realizēti dažādi – programmā „Skolas auglis”, gatavojot ābolu čipsus un arī spiežot ābolu sulas. Produkciju piedāvā dažādos tirdziņos, atsevišķos veikalos
Rīgā un arī kādos restorānos.
Ikdienā Egita ir arī biedrības „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” valdes priekšsēdētāja. Viņa uzskata,

ĶŪĻCIEMA PAGASTS

ka Latvijā biedrības un citas pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu formas vēl kūņojas bērnu autiņos un neesam izpratuši svarīgāko – tā ir iespēja darīt vēl kaut ko papildu.
„Šī ir ļoti laba sadarbības forma starp pašvaldību un vietējiem iedzīvotājiem,” saka „Kurzemnieku” saimniece.
„Paugurainē samērā nelielā teritorijā vienkopus var
apskatīt daudz dažādu dabas vērtību, kas pienes apkārtnei bioloģisko daudzveidību,” pasmaida E. Sudakova.
Tam kā apliecinājums ir arī „Kurzemniekos” augošais
dižkoks – ķirsis, kura stumbra apkārtmērs pārsniedz trīs
metrus. Neatkārtojama dabas daudzveidība, kas jāpieņem un jāiemīl.

Palēnām, bet top

Enerģijas nerimstošais
spridzeklītis

Ainārs un Diana Bāderi par saviem
„Siliņus” („Sakoptākā privātmāja”) sauc
jau kopš 1990. gada. Tolaik te atradusies
pavisam neliela, veca mājiņa, bet tagad,
teic Diana, nekas vairs nav palicis no
saimniekošanas sākuma. Tagad „Siliņi” ir
pavisam citi – Bāderu ģimenes iekopti un
mīļoti. Šī ir Dianas dzimtā puse, savējā.
„Plāni jau top tāpat! Šogad esam paredzējuši nokrāsot žogu, palēnām saimniekojam. Gribas vēl daudz ko, bet visu uzreiz nevar,” atteic Diana. Drīzumā taps arī
spēļu laukums mazbērniem, pamati jau
ielieti, atliek vien ieceri realizēt. Un, kam
to visu darīt, netrūkst – Bāderiem ir jau
četri mazbērni, un to pulciņš vēl kuplosies. Kopā ar Aināru un Dianu dzīvo arī
meitas ģimene.
Agrāk „Siliņos” nebija sveša arī lauksaimniecība, turētas govis un cūkas, audzēti graudi. Kad parēķināts, vai ieguldītais darbs un līdzekļi atmaksājas, pieņemts
lēmums tādai saimniekošanai pielikt punktu. Saimniekiem ir septiņi hektāri aram-

Inese Daugate („Radošākais novadnieks”) ir enerģijas un dzīvesprieka
spridzeklītis, kas optimismu nav zaudējusi pat smagas slimības priekšā.
No šūpuļa līdz kapam, pašai savs ezotērikas un harmonijas centrs, pasākumu
vadīšana un organizēšana, literāro tekstu radīšana, dziedāšana un dejošana, aktiermāksla, novadpētniecības materiālu
vākšana, palīdzēšana pagasta pensionāriem un bērnu ar īpašām vajadzībām
apmācīšana – visi radošie talanti, kas
vien iespējami, iemiesojušies Inesē. Un
viņa tos nemitīgi izkopj un papildina un
tikai pasmaida, ja kāds novelk, ka trūkst
laika vai spēka. Arī viņai savu reizi tā
pietrūkst, bet tas nav iemesls roku nolaišanai, tas ir iemesls sevis sabužināšanai
un uzmundrināšanai.
Dzeja Ineses dzīvē ienākusi pēc klīniskās nāves piedzīvošanas, tobrīd tas
bija viņas spēcinošais avots, bet tagad –
ikdienas nepieciešamība dažādu pasākumu un aktivitāšu vajadzībām. Tūdaļ
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zemes un mežs, tagad Ainārs darbojas
mežizstrādē.
Agrāk ģimene dzīvojusi dzīvoklī, bet
tur, bilst Diana, tikai četras sienas vien bijušas. Sava māja ir brīvība un neatkarība.
Pie mājas ziedošās puķu dobes Diana
iekopj eksperimentējot. Citādi nevar, jo te
nav auglīgas augsnes, tā nemitīgi jāiekopj.
„Sastādu visu ko un tad skatos, kas izaug,
kas ne,” smej Diana.

		

		

Inese iegūs augstāko izglītību speciālā
pedagoga profesijā, kas būs papildu zināšanas profesionālajā jomā.
Uz Ķūļciemu sieviete pārcēlās pirms
15 gadiem, kur iepazīts vīrs, sākta vietējā
bērnu deju kolektīva apmācīšana, radošās aktivitātes un tagadējais dzīves ceļš.
„Daudz un dažāds ir mans darbu
spektrs, bet paspēju visu,” saka Inese. Un
tas ir uzskatāmi redzams.
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LAUCIENES PAGASTS

Vieta, kur paaudzes satiekas

Nurme kā iedvesmotājs
Rīdzinieks Mareks Ezerkalns
(„Zaļā domāšana kā dzīvesveids”) ir
ļāvies Laucienes pagasta burvībai un
pirms trīs gadiem iegādājies šajā pusē
lauku īpašumu. Viņa vaļasprieks un
kaislība ir alus brūvēšana, ko tagad
iedvesmo Laucienes teritorijas vērtības.
„Alu brūvēju sev un draugiem,
līdz satiku domubiedrus. Tagad manā
lauku sētā top daudz alus recepšu.
Uzņēmuma „Nurme alus” juridiskā
adrese reģistrēta Laucienes pagastā.
Lai uzsāktu alus ražošanu, nepieciešamas ļoti lielas investīcijas, tādēļ izvēlējāmies pasaulē esošu alus ražošanas modeli „čigānu brūvēšanu” – bijām pirmie Latvijā,
kas to sāka izmantot. Tas nozīmē, ka noslēdzam līgumu
ar jau esošu alus darītavu un vārām alu pie viņiem,” ražošanas metodi atklāj Mareks. Veiksmīga sadarbība izveidota ar brūzi Raunā, Rīgā, uzsāktas sarunas ar kādu alus

Jānis Zībergs ar kundzi Mārīti mājas „Glābas”
(„Sakoptākā privātmāja”) iegādājās, jo zināja, ka iepriekšējā saimnieka mantinieki tajās atgriezties nevēlējās. Savukārt Zībergi nevēlējās tās vienkārši aizlaist postā, jo tepat netālu atradušās Jāņa dzimtās mājas.

darītavu Igaunijā.
„Nurme alus” brūvēšanu veic Mareks ar diviem sabiedrotajiem – Oskaru un Uģi. Uzņēmīgā trijotne arī izstrādā savas produkcijas receptūras. „Nurme alus” šī
dzēriena cienītājiem piedāvā vecākās alus formas produktu (to nosaka atšķirīgā rūgšanas procedūra) – eilu.
Klientiem tiek piedāvāti trīs veida eili, kam ir izteikta
garša un netiek žēlotas alus sastāvdaļas.
„Ja cilvēks nav pieradis, sākotnēji var būt šoks no garšu pārbagātības,” atklāj Mareks.
Uzņēmums nes Nurmes vārdu. Tā kā Mareks interesējas arī par lībiešu kultūru, viņš zina, ka šis skanīgais
vārds apzīmē pļavu. Un tās pirmatnīgo brīvību. Savukārt
piedāvātie četri alus veidi ieguvuši savdabīgus un īpaši
raksturojošus nosaukumus: „Triangulum”, „Oker”, „Krubera” un „Elke”. Drīzumā klāstam piepulcēsies arī dzēriens ar dzērvenēm, rozmarīnu un apelsīnu miziņām jeb
„Purvītis”.
Mareks uzsver, ka tagad sācies nopietns darbs arī pie
produkta etiķešu dizaina izstrādes, piesaistīti jomas speciālisti. „Nurme alus” var iegādāties populārākajās alus
baudītāju vietās Rīgā, piemēram, bārā „Taka”, veikalu tīklā „Spirits&Wine”, Talsos, veikalā „Kurzemes garša” un,
protams, arī Laucienes pagastā, veikalā „Laucienes bode”.
„Nurme alus” ir nevis noreibšanas, bet gan savdabīgu garšu piesātināts stāsts. Tā īpašā piedeva – Mareka,
Oskara un Uģa kaislība un mīlestība pret savu aizraušanos.

Ērti, labi un precīzi
SIA „Laucienes zemes” („Rosīgākais uzņēmums”)
valdes loceklis Ainārs Spridzēns labprāt pastāsta, ka uzņēmuma pamatnodarbošanās ir bioloģiskā lauksaimniecība – graudu audzēšana (rapsis, kvieši, tritikāles, auzas,
arī āboliņš). Darbs iesākts jau 2005. gadā, šajā laikā uzņēmums ir pilnveidojies un panākta patīkamas saimniekošanas robeža. „Ērti, labi un precīzi,” raksturo A. Spri-

dzēns. Visu izaudzēto uzņēmums realizē, eksportējot uz
Vāciju, Nīderlandi, Itāliju, sadarbojoties ar starpnieku
Vācijā.
Kopumā SIA „Laucienes zemes” apsaimnieko aptuveni 1000 hektāru zemes, no kuriem 800 hektāru pieder
pašiem. Ar visiem darbiem sekmīgi tiek galā seši cilvēki.
Uzņēmums, kura īpašnieku saknes meklējamas Vācijā, izmanto arī pieejamo Eiropas Savienības struktūrfon-

„Glābās” Zībergi pavada vasaras un ne tikai rūpīgi
strādā pie teritorijas uzturēšanas un ēkas atjaunošanas,
bet labprāt arī uzņem ciemos savus mīļos, kas novērtē
lauku sniegto enerģiju. Īpaši tiek atzīmēti vasaras saulgrieži, tie allaž tiek sagaidīti arī ar pliko skrējienu. „Šogad arī to nočāpoju. Vai nākamgad izdosies, to nezinu,”
pasmaida „Glābu” saimnieks. Izrādās, šeit Jānis aizvadījis vasaras saulgriežus kopš 1987. gada – nekur citur tie
svinēti netiek.
Agrāk viņš nodarbojies arī ar lauksaimniecību. Vīrs
atzīst, ka bijis „melnu muti”, bet ģimene, lai arī bez naudas, tomēr paēdusi.
Ģimenē izaudzināti divi bērni, patlaban laukos dzīvojas arī divas mazmeitas, kuras „jau kuro vasaru mēģina
pierast pie lauku kārtības”. Gan Zībergu bērni, gan viņu
ģimenes labprāt iesaistās lauku īpašuma atjaunošanā un
uzturēšanā, kopīgi tiek īstenotas dažādas idejas, lai senās
lauku mājas nezaudētu savu šarmu.
Daudzu gadu laikā „Glābās” iekopta piemājas teritorija ar plašu zālienu un dīķi – tā veiksmīgi atkarota no
krūmiem un kārklu stibām, bet ūdenī dzīvi aizvada ielaistās zivis.
Arī savas dzimtas un māju saimnieku dzimtas vēsture
tiek pētīta un uzturēta atmiņās. Zībergi novērtē pagātnes
mantojumu un apzinās tā svaru tagadnes un nākotnes
ritējumā.

du finansējumu. Pēdējais projekta atbalsts palīdzēs atjaunot lauksaimniecībā nepieciešamo tehnisko aprīkojumu
un sakārtot tik vajadzīgo graudu novietni. Lai būtu izdevīgāka tehnikas uzturēšana, tiek iegādāti vienas firmas
ražojumi, tā atvieglojot to apkopšanu un ekspluatēšanu.
Tehnika ir moderna un palīdz strādāt produktīvāk, ir arī
graudu kalte.
Uzņēmums neatsaka arī pagasta pārvaldei, piemēram,
ziemā sniedzot palīdzīgu roku ceļu tīrīšanā.
„Mūsu mērķis ir attīstīties tālāk, vēl ir, kur augt – ir
gan vēlmes, gan iespējas. Jāizkopj bioloģiskās saimniekošanas nianses, lai apsaimniekotā zeme sniegtu augstvērtīgāku ražu. Svarīgi ievērot augu seku, nemitīgi meklējam piemērotākos papildu barošanas veidus. Māte daba
nodrošina 70% no nepieciešamā, pārējais ir cilvēka rokās. Dabā ir spēks, tas tikai jāatrod,” teic uzņēmuma valdes loceklis Ainārs Spridzāns.

6 								

							

2017. gada 1. septembris

Talsu Novada Ziņas

AKTUĀLI

Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”
BALGALES PAGASTS
Apņēmība, kas virza uz priekšu

Azartiskā izklaide – peintbols

Dace Lejniece jau četrus gadus saimnieko savās
„Lejās” („Sakoptākā privātmāja”), kas ir sievietes vecātēva mājas – ar viņa paša rokām celtas. Arī Daces bērnības un skolas gadi šeit aizvadīti, bet pēc kāzām dzīvesvieta mainīta. Laika loks ir apaļš, tas noslēdzās pirms
četriem gadiem, kad Dace „Lejās” atgriezusies.
Šajā laikā saimniecei izdevies paveikt daudz: mājas
apkārtne ieguvusi sakoptu un glītu vizuālo identitāti – ar
pārdomātu un radošu pieeju. Daudz ideju saimniece
aizgūst no interneta dzīlēm, sava odziņa ir „Leju” pirtiņa, kuras priekšā atrodas arī āra vanna – praktiski un
oriģināli!
Ikdienas smagumu Dace nes viena, reizi pa reizei,
kad nepieciešamas spēcīgākas darba rokas, palīdz brālis
ar ģimeni. Dace darba dienas aizvada pavāres arodā, bet
mājās iekopusi arī dārziņu un siltumnīcu – bez šiem labumiem nekādi!
„Ir daudz dažādu ideju, ko vēlos īstenot un papildināt,” apņēmības pilna pasmaida D. Lejniece.

Peintbols pie Jāņiem (šis vārds rotā ne tikai tēvu un
dēlu, bet arī mājas) Balgalē („Vieta, kas jāredz”) radies
jaunā entuziasta Jāņa Grāmatnieka militārās aizrautības
dēļ – beidzot armijas gaitas, viņš vēlējies saglabāt kaut
daļiņu no iepriekšējā azarta. „Izdomāju, ka jāizveido
kaut kas savs, arī pieejamā teritorija to atļāva,” teic Jānis.
Līdz šim izveidota pamata trase ar riepu kalniem, palešu
kaudzēm un automašīnu karkasiem. Jaunietis nedomā
pie tā apstāties, un jauni šķēršļi peintbola mīļiem ir jau
padomā. Tiks uzlabota arī piekļuves infrastruktūra. Lai
izveidotu peintbola laukumu, Jānis uzsver, nepieciešama
radošā domāšana, telpas izjūta un finansējums, arī laika
resurss, kas trases saimniekam ir visai stipri ierobežots,
jo pamata darbs viņam ir Rīgā. Tomēr Jānis sola – ja cilvēki šo izklaides vietu iemīļos, spēles laukums tiks paplašināts.

Peintbols pie Jāņiem pirmo sezonu sācis tikai šogad
maijā, bet aso izjūtu un atšķirīgo izklaižu cienītāji ceļu
uz Balgales pagastu jau atraduši. Šeit ļaudīm patīk gan
svinēt dzimšanas dienas un vecpuišu un vecmeitu ballītes, gan arī vienkārši jautri pavadīt laiku. Peintbols patlaban pieejams desmit cilvēkiem vienlaikus, iespēja izvēlēties gan vienkāršāku, gan sarežģītāku cīņas trasi. Vidēji
spēle ilgst no piecām līdz desmit minūtēm – šajā laikā
parasti beidzas iedalītās lodes. Tas, kuram paveicas iekarot laukumā izvietoto automašīnas karkasu, sevi var uzskatīt par uzvarētāju – stratēģiski svarīgākā vieta.
Izrādās, Jāņu saimniecība var lepoties ne vien ar Talsu
novadā vienīgo peintbola laukumu, bet arī ar bioloģisko
lauksaimniecību – aitkopību.

Talantu daudzpusības iekļautais
Kārļa Melberga vārds („Radošākais novadnieks”) Balgalē
īpašus komentārus un paskaidrojumus neprasa. Pagasta pārvaldes
darbinieki nebeidz vien slavēt šī kunga atsaucību, labsirdību un,
protams, radošumu. Viņš ne tikai skaisti iekopis saimniecības apkārtni, izveidojot arī pievilcīgu un ērtu atpūtas vietu, bet arī raksta
dzeju un 17 gadus spēlē grupā „Nav problēmu”. Turklāt rokas viņam kā no zelta – arī dzelžiem viņš ceļu negriež.
Kārlis vienmēr gatavs izvizināt ar motociklu un vajadzīgā brīdī
sacerēt dzejas rindas – īpašs darbs veltīts tieši Balgalei un tās lielākajām vērtībām. Tāpat ļoti tuva viņam mūzikas pasaule, kurai piemīt savs īpašais valdzinājums.
Tagad Kārlis Melbergs ticis pie savas pavisam svaigas dzejas
grāmatas „Jo „auns” es esmu”.
Teksts: Inita Fedko; Foto: Inese Roze

Laukos labs atspaids ir projektu iespējas
Valdgales pagasta centrā – Pūņās –
biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” (ZBA) koordinatore Gunta Abaja pulcināja Valdgales pagasta pārvaldes
vadītāju Janu Robaldi, vietējos uzņēmējus un biedrību pārstāvjus, lai spriestu
par LEADER programmā paveikto, pašreiz īstenojamajiem projektiem un nākotnes iespējām. Citiem vārdiem, kā šajā
Talsu novada pagastā piepildīt vienu no
LEADER programmas pamatnostādnēm — uzlabot dzīvi laukos, veicinot uzņēmējdarbību, attīstot un veidojot tieši
šim pagastam vajadzīgos pakalpojumus,
produktus un vidi.

sētu, gan rekonstruēto atpūtas parku starp
skolu un bērnudārzu, ko talsenieki atzinuši par vienu no labākajiem šajā pusē.
Bērnu dienas centrs tagad apvienots ar
interešu centru, bet tāpat tur rosās bērni,
cep piparkūkas un kūkas, tur labprāt pulcējas uz aktivitātēm. Iegādātie tautas deju
tērpi ir īpaši novērtēti, turklāt pašiem atkal ir savs jauniešu deju kolektīvs.
Īstenoti arī divi nelieli uzņēmēju projekti. Andris Krūziņš licis lietā gan ar projekta starpniecību iegūto šujmašīnu, šujot
sēžammaisus jeb pufus, gan iegādāto akumulatora skrūvgriezi, kas kalpojis par
labu atspaidu remontdarbos.

Kā vērtējams līdz šim paveiktais?
Visi iepriekšējā perioda projekti ir bijuši lietderīgi, to ieguvumus iedzīvotāji
izmanto un uzteic – gan labiekārtoto kap-

Kādus pakalpojumus attīstīt?
Lai nauda paliktu laukos, vajag uz vietas darbu! Uzņēmējiem jāpiedāvā vietējiem iedzīvotājiem nepieciešami pakalpo-
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jumi un produkti. Mūsdienās labs atspaids
ir projektu iespējas. Teorijā tas skan vienkārši. Kā ir praksē?
Uzņēmējs Pauls Zabiņaks atzīst, ka Pūņās viss gājis diezgan labi līdz krīzei. Cilvēki pašu spēkiem īstenojuši projektus,
darbojušās trīs maizes ceptuves, uzņēmumi bijuši katlumājā. Krīzes gados uzņēmumi izputējuši vai pārcēlušies citur.
Mājražotāja Inga Zviedriņa ir noskaņota cerīgi. Pagastā netrūkst mazu mājsaimniecību, ļaudīm ir zeme, teju visi var
kaut ko audzēt un pārstrādāt. „Ja mazie
zemes īpašnieki saprastu, ka var rakstīt
projektus, iegūt visu nepieciešamo, lai izveidotu kvalitatīvus un garšīgus produktus! Klienti tos gribēs. Nevajag taisīt kaut
ko lielu – lielas ceptuves u.tml.”
Pauls, turpinot dialogu, ir skeptiskāks:
„Izklausās jau skaisti... Tomēr lielākajai da-

ļai ļaužu nav pacietības pašiem ko izveidot.
Viņi meklē darbu, piemēram, brauc uz
Kolku, uz zivju cehu. Tā ir un būs.”
Inga neatlaižas un sparīgi turpina, ka
tirgi Latvijā tagad rullē. „Aicinu arī citus,
kas laukos domā, ko darīt, pievērsties
mājražošanai!” Šaubīgie un svārstīgie ir
jāmotivē, tāpēc ļoti noderētu semināri.
„Daudz jārunā ar jaunajiem, lai viņi saņemtos!”
G. Abaja pievērš uzmanību, ka
LEADER programmā dažādos periodos
ir atšķirīgi nosacījumi. Tā iepriekšējā periodā LEADER atbalstu varēja gūt lauksaimnieciskie ražotāji un pārstrādātāji,
šajā – tikai pārstrādātāji. Jāizmanto konkrētajā laikposmā pieejamais! Savukārt
biedrību lielā iespēja tagad ir pievērsties
visa veida interešu izglītībai, mūžizglītībai. Telpas Pūņās ir – tautas namā, skolā.
Turpinājums 9. lpp.
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Domes sēdēs lemtais
27. jūlija Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 26 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Izveidot Talsu novada domes interešu
izglītības programmu vērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisiju piecu cilvēku sastāvā: Dainis Karols (komisijas
priekšsēdētājs), Tabita Kalniņa, Daiga
Feldmane Uldis Katlaps un Gundega
Krūmiņa.
• Apstiprināt Talsu novada attīstības
programmas 2014.–2020. gadam aktualizēto 3. pielikumu „Investīciju plāns
2016.–2018. gadam”.
• Grozīt Talsu novada domes 2015.
gada 12. marta lēmumu Nr.126 „Par Talsu
novada pašvaldības līdzdalību biedrības
„Reģionālo attīstības centru apvienība”
dibināšanā” un izteikt 3. punktu šādā redakcijā: „3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Edgaru Zelderi pārstāvēt Talsu novada
pašvaldību biedrībā „Reģionālo attīstības
centru apvienība” pārvaldes un lēmējinstitūcijā”.
• Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāju Edgaru Zelderi pārstāvēt Talsu
novada pašvaldību biedrībā „Engures
ezers”.
• Grozīt Talsu novada domes 2017.
gada 16. marta lēmumu Nr.104 „Par Talsu
novada pašvaldības dalību biedrībā „Latvijas Volejbola federācija”” un izteikt 2.
punktu šādā redakcijā: „2. Pilnvarot Talsu
novada Sporta skolas treneri Aivaru Pekmanu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību
biedrībā „Latvijas Volejbola federācija”.
• Grozīt Talsu novada domes 2016.
gada 29. decembra lēmumu Nr.644 „Par
dalību meža īpašnieku biedrībā „Meža
konsultants”” un izteikt 2. un 3. punktu

17. augusta Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 22 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti Talsu novada pašvaldībā”.
• Izdarīt grozījumu Talsu novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba
samaksas nolikumā.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2016. gada 27. oktobra lēmumā
Nr.541 „Par Talsu reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas izveidi”.
• Izveidot Talsu novada objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisiju piecu cilvēku sastāvā: komisijas
priekšsēdētājs – Edgars Zelderis; komisijas locekļi – Modris Jaunvalks, Dainis Karols, Normunds Tropiņš, Inga Gluzda.
• Apstiprināt Montu Jēkabsoni par
Pūņu pamatskolas direktori ar 2017. gada
21. augustu.
• Apstiprināt Madaru Štrausu par Virbu pamatskolas direktori ar 2017. gada
21. augustu.
• Atbrīvot ar 2017. gada 11. septembri
Lindu Sūniņu no Talsu novada Kultūras,
sporta un tūrisma centra vadītāja amata.

šādā redakcijā: „2. Pilnvarot Talsu novada
pašvaldības izpilddirektoru Modri Jaunvalku pārstāvēt Talsu novada pašvaldību
meža īpašnieku biedrībā „Meža konsultants”.
• Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieku administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos Daini Karolu
pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā
„Talsu rajona partnerība” padomē.
• Izveidot Talsu novada vēlēšanu komisiju septiņu cilvēku sastāvā. Noteikt Talsu
novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2017. gada
18. augustam Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā noteiktajā kārtībā.
• Atbrīvot Miervaldi Krotovu ar 2017.
gada 15. jūliju no Talsu novada Iepirkuma
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
• Pilnvarot domes priekšsēdētāju Edgaru Zelderi, domes priekšsēdētāja 1.
vietnieku Daini Karolu un domes priekšsēdētāja vietnieci Ilzi Indriksoni pārstāvēt
Talsu novada pašvaldību Latvijas Pašvaldību savienības 28. kongresā sēdē 2017.
gada 18. augustā Alūksnē. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieku Normundu
Tropiņu kā dalībnieku dalībai LPS 28.
kongresa sēdē 2017. gada 18. augustā
Alūksnē.
• Ar 2017. gada 26. jūliju atbrīvot Ingu
Kadiķi-Skadiņu no Ķūļciema pagasta
pārvaldes vadītāja amata.
• Apstiprināt Normundu Strēlnieku
par Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju ar
2017. gada 1. augustu.
• Atbrīvot Reini Mārtinsonu no Talsu
novada Iepirkuma komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
• Atbrīvot Edvardu Šnēfeldu ar 2017.
gada 31. jūliju no Talsu novada Pasažieru

pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

• Atbrīvot ar 2017. gada 22. augustu
Kristapu Ūdri no Talsu novada Zaļumsaimniecības komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas un Medību koordinācijas komisijas sekretāra pienākumu pildīšanas.

Paredzēt aizņēmuma pamatsummas atmaksu no 2018. gada 1. jūlija līdz 2028.
gada 30. jūnijam. Aizņēmumu ņemt, sadalot pa gadiem: 2017. gadā 247 798,27
EUR apmērā; 2018. gadā 43 162,09 EUR.
• Piešķirt Talsu pamatskolai finansējumu līdz 2520,43 EUR Talsu pamatskolas
darbmācības kabineta ēkas Gaismas ielā
2A Talsos ieejas kāpņu pārbūvei. Finansējumu paredzēt no pašvaldības budžeta
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

tamajam īpašumam dzīvoklim Nr.2, Robežu ielā 22 Stendē.
• Lūgt Ministru kabinetu nodot Talsu
novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valsts nekustamo īpašumu Dārza ielā
7–4 Pastendē, Ģibuļu pagastā (570/4117
kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes).
Apmaksāt visus ar nekustamā īpašuma
pārņemšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Talsu novada pašvaldības vārda
saistītos izdevumus.

Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas projektu
vadītāju Aiju Svarinsku īstenot projektu
„Zīmju takas Pūņās”, kas atbalstīts Eiropas Savienības ELFLA atklāta projektu
konkursā.

Citi jautājumi:
• Organizēt ielu tirdzniecību „Laucienes pagasta dienās 2017” Laucienes pagastā 19. augustā.
• Izsniegt AS „Latvijas valsts meži” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus smilts-grants un smilts atradnei
„Caunes – 2003.g.”, kas atrodas zemes vienībā „Valsts mežs Ķūļciems” Ķūļciema pagastā līdz 2036. gada 6. septembrim. Uzdot AS „Latvijas valsts meži” samaksāt
valsts nodevu 142,29 EUR par atļaujas izsniegšanu Talsu novada pašvaldības budžetā.

Finanšu jautājumi:
• Neatbalstīt projekta Nr. EKII-2/11
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” projekta ieviešanas
izmaksu pieaugumu līdz 150 000 EUR,
kas provizoriski atbilst precizētajam informācijas komunikācijas tehnoloģiju un
mēbeļu apjomam.
• Piešķirt finansējumu 6077,27 EUR
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldei autoceļa „Darbnīcas – Alejas” remontdarbiem. Finansējumu paredzēt no nekustamās mantas atsavināšanas rezultātā
iegūtajiem finanšu līdzekļiem Sabiles pilsētā un Abavas pagastā 60% daļas.
• Piešķirt finansējumu 24 322,66 EUR
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldei ēkas K. Barona ielā 6 Sabilē apkures
sistēmas montāžai. Finansējumu paredzēt
no pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 290
960,36 EUR projekta „Grants ceļu pārbūve Talsu novadā 1. kārta” finansēšanai.

Talsu novada domes saistošos noteikumus sistematizētā veidā
var aplūkot tiesību aktu vietnē www.likumi.lv sadaļā:
Citi tiesību aktu veidi/ Pašvaldības/ Talsu novada dome

Finanšu jautājumi:
• Piešķirt papildus finanšu līdzekļus
Laucienes pamatskolas filiāles „Dursupes
pamatskola” ēdināšanas bloka remontam
līdz 10 000 EUR (tai skaitā PVN).
• Atbalstīt Talsu novada Bērnu un jauniešu centra sporta deju kluba „Sara” dejotāju Elizabetes Pēkšenas un Artura
Hugo Strokša dalību deju sacensībās
„German Open Championship 2017” Vācijā, Štutgartē, piešķirot papildus finansējumu Talsu novada Bērnu un jauniešu
centram līdz 300 EUR degvielas iegādei.
• Piešķirt finansējumu līdz 1300 EUR
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldei Sabiles ebreju holokausta piemiņas
akmens uzstādīšanai.
• Piešķirt 100% nomas maksas atlaidi
par Spāres muižas sporta laukuma izmantošanu biedrībai „Talsu invalīdu biedrība”
ikgadējās vasaras sporta un atpūtas dienas
organizēšanai 2017. gada 9. augustā.
• Piešķirt finansējumu 8255,99 EUR
Stendes pilsētas pārvaldei administratīvās
ēkas Dumpīšu ielā 3a Stendē daļējai logu
nomaiņai, invalīdu nobrauktuves pie ambulances izbūvei, dažu kabinetu durvju
nomaiņai un pārējiem celtniecības darbiem saskaņā ar tāmi.
• Piešķirt finansējumu 2154,53 EUR
Ģibuļu pagasta pārvaldei Spāres muižas
ēkas „Spāres muiža” Ģibuļu pagastā elektroapgādes ārējo tīklu izbūvei.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Atbalstīt projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” īstenošanu, veicot kanalizācijas tīklu
izbūvi Stendes aglomerācijā Aspazijas,

Nekustamais īpašums:
• Iznomāt AS „Talsu piensaimnieks” uz
laiku līdz 2032. gada 31. decembrim daļu
no Talsu novada pašvaldībai piekrītošas
zemes vienības 46,29 m2 platībā autotransporta novietošanai AS „Talsu piensaimnieks” kafejnīcas vajadzībām. Noteikt nomas maksu 28,00 EUR gadā,
neieskaitot PVN.
• Izbeigt atsavināšanas procesu nekus-

Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Robežu,
Rožu, Saules un Talsu ielā un nodrošinot
320 iedzīvotājiem pieslēgšanās iespējas
centralizētajām kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmām līdz 2022. gada 31. martam. Nodrošināt SIA „Talsu ūdens” īstenotajam projektam līdzfinansējumu 2018.
gada budžetā 348 650 EUR, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Līdzfinansējums nodrošināms, veicot ieguldījumu SIA „Talsu
ūdens” pamatkapitālā 348 650 EUR. Nodrošināt pašvaldības galvojumu 2018.
gadā SIA „Talsu ūdens” aizņēmumam
149 423 EUR.
Nekustamais īpašums:
• Noteikt Talsu novada pašvaldībai piederošam labiekārtotam vienistabas dzīvoklim „Ausekļi” 4 Laucienē dienesta
viesnīcas statusu pansionāta „Lauciene”
darbiniekiem.
• Pieņemt dāvinājumā no Agrītas Ausmas Dreimanes nekustamo īpašumu
Krišjāņa Valdemāra ielā 75a Talsos ar nosacījumu – izmantot īpašumu tikai dzīvnieku patversmes vajadzībām. Apmaksāt
visus ar dāvinājuma pieņemšanu un īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā saistītos
izdevumus.
• Apstiprināt 2017. gada 17. janvāra
pašvaldības nekustamā īpašuma „Virši”
Vandzenes pagastā izsoles rezultātus, slēdzot pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju
Jāni Dadzi par cenu – 14 800 EUR.
Citi jautājumi:
• Nepiedalīties SIA „Ziņas TV” izglītojošā materiāla par HIV vīrusu izgatavošanas izmaksu segšanā.
Marta Rake-Lasmane

Marta Rake-Lasmane

Domes sēžu lēmumi un protokoli pieejami
www.talsi.lv sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes/ Sēžu protokoli
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Atstumt vai atbalstīt?
Katrs cilvēks, katrs bērns ir ar savu
stāstu, pieredzi, vajadzībām un iespējām. Tādi ir arī bērni ar funkcionāliem
traucējumiem, bērni, kas dzīvo bērnunamos, un pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī viņu ģimene un
piederīgie.
Lai labāk izprastu tieši šo kurzemnieku
vajadzības un veidotu iespējamo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu
reģiona pašvaldībās, šobrīd Kurzemē un
arī citos reģionos ar Eiropas Sociālā fonda
atbalstu norisinās vērienīgs darbs.
Pirmais solis projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir veikts. Ir apzināts to cilvēku skaits katrā pašvaldībā, kuriem būtu
noderīgi un nepieciešami pakalpojumi.
Tagad plānošanas reģiona un SIA „SAFEGE Baltija” speciālisti, sadarbojoties ar
reģiona pašvaldībām un nozares darbiniekiem, izvērtē esošo situāciju un meklē
labākos risinājumus sociālo pakalpojumu
attīstībai.
Visi bērni ir mūsu bērni
Pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas (VDEĀK) datiem
2017. gada janvārī Kurzemes reģionā bija
1176 bērni, kuriem noteikta invaliditāte,
t.sk. 577 bērni ar redzes, dzirdes, kustību
un psihiskiem traucējumiem.
Daļa no tiem dzīvo ģimenēs, bet ir arī
bērni, kuru tuvinieki nevar parūpēties
par viņu labklājību dažādu iemeslu dēļ
(piemēram, atkarības, vardarbība, pamešana novārtā un bērna vai vecāku veselības traucējumi), tāpēc viņi dzīvo aprūpes
iestādēs. Kurzemes reģionā ir pieci bērnunami jeb bērnu sociālās aprūpes centri,
kuros 2017. gada janvārī sociālos pakalpojumus saņēma 157 bērni. Tas nepārprotami norāda uz nepieciešamību būtiski palielināt pašvaldībā ģimenēm
sniedzamā atbalsta apjomu un daudzveidību, lai samazinātu risku bērniem nonākt institūcijās.
Atbalstīt, nevis atstumt
Pēc Slimību profilakses un kontroles
centra datiem, Latvijā uzskaitē ar dažādiem psihiskiem un uzvedības traucējumiem ir gandrīz 86 tūkstoši cilvēku, no
tiem Kurzemē – 12 437. Jāatzīmē, ka, pēc
VDEĀK datiem, šī gada sākumā Kurzemē tikai 3133 personām ar psihiskiem un
uzvedības traucējumiem bija noteikta invaliditāte, no tiem 522 cilvēkiem – 1. invaliditātes grupa, bet 2356 cilvēkiem – 2.
invaliditātes grupa.
Savukārt Valsts sociālās aprūpes centrā
(VSAC) „Kurzeme” un tā sešās filiālēs
2017. gada aprīlī dzīvoja 738 pieaugušie
un bērni. Daudzi no tiem varētu dzīvot

sabiedrībā, ja tiktu radīti tam piemēroti
apstākļi un atbalsta sistēma dzīves vietā.
Viena formula neder visiem
Šobrīd Kurzemē notiek individuāla vajadzību izvērtēšana 348 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Līdz aprīlim tika izvērtētas sociālo pakalpojumu vajadzības 277 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 126 bērniem,
kas dzīvo bērnunamos. Šo izvērtējumu
rezultāti tiks ņemti vērā, izstrādājot iestāžu reorganizācijas plānus un deinstitucionalizācijas plānu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai pašvaldībās
Kurzemē.
Situācija katrā Kurzemes pašvaldībā atšķiras. Ir pašvaldības, kurās ir tikai daži
bērni ar funkcionāliem traucējumiem vai
pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, kam nepieciešams atbalsts, taču ir
tādas (piemēram, Liepājas, Ventspils, Talsu
un Saldus novadā), kurās ir jārod risinājumi vairākiem desmitiem bērnu un pieaugušo. Tas prasa mērķtiecīgu visu iesaistīto
pušu darbu. Ir jāpadomā par nepieciešamajiem speciālistiem, infrastruktūru, iespējām sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju attieksmes maiņu
pret šiem iedzīvotājiem.
Kādā pašvaldībā piemērotākais risinājums būs dienas centri, grupu dzīvokļi,
atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem,
citās – aprūpe mājās vai atbalsts uzņēmējiem, kas nodarbinātu personas ar garīga
rakstura traucējumiem, vai cits variants.
Iesaistītie „SAFEGE Baltija” speciālisti
rūpīgi pārdomā un izvērtē gan katram cilvēkam nepieciešamo, gan meklē tieši katrai pašvaldībai un tās iedzīvotājiem piemērotāko sociālo pakalpojumu modeli.
Vasaras otrajā pusē pārrunāsim, vai
piedāvātās idejas ir īstenojamas un atbilstošas. Notiks sabiedriskās apspriedes Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā, kuru laikā uzklausīsim jūsu viedokli, lai kopīgi rastu
labākos risinājumus.
Projekts „Kurzeme visiem” tiek īstenots līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā
notiekošā deinstitucionalizācijas (DI)
procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt
tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās esošo
personu, tostarp bērnu, skaitu.
Vairāk: www.kurzemevisiem.lv
SIA „SAFEGE BALTIJA”
kurzeme_di@sagefe.lv

Laukos labs atspaids ir projektu
iespējas

Turpinājums no 7. lpp.

Projektos var iegūt naudu pasniedzēju
apmaksai un arī mācību materiāliem.
I. Zviedriņa turpina, ka arī kooperatīvajā sabiedrībā „Talsu novada garša”
sprieduši, kādas tēmas iekļaut projektos.
Viena aktualitāte ir tirdziņi un iespējas
nomāt tirdzniecības teltis un galdus. Inga
vēl piebilst, ka Rīgā un arī citās lielajās
pilsētās kļūst iecienīti garšas tūristu autobusi, kas brauc pa lauku mājražotāju
maršrutiem un mājās atgriežas ar pilniem
čemodāniem. „Mūsu saimniecība atrodas
ideālā vietā, bet, lai izveidotu maršrutu,
apkārtnē jābūt vēl citiem. Sākumā daudzi
baidās, kā nu būs, ja atbrauks sveši, pie
manis nav perfekti... Nav ko baidīties!”
saka Inga. Savukārt Gunta apstiprina, ka
ZBA ir doma rosināt un pulcēt vietējos
mājražotājus, lai taptu šādi maršruti.
Pašreizējie projekti
I. Zviedriņa no IK „I.R. Avots” pagastā
darbojas jau 13 gadus, saimniecībā īstenoti vairāki projekti, sākot ar SAPARD.
„Laukos jāizvērš daudzveidīga darbība.
Sākām ar autoservisu, esam reģistrēti
mājražotāji (sveču darbnīca), mums ir
bišu drava, vēl arī tūrisms. Ar četriem virzieniem visām krīzēm ejam cauri.
Cilvēki pieprasa ekoloģiski labvēlīgas,
kvalitatīvas preces, bet ar medu vien ir
par maz, jādomā citas interesantas lietas.
Produkta pārstrādei vajag iekārtas. Izvēlējāmies divas — sorbeta gatavotāju aukstajam dzērienam un maisījuma aparātu.
Savukārt, lai pilnveidotu mūsu vidi un
labiekārtotu tūristiem domāto laukumu,
iegādājamies materiālus. Projekts nav
liels, pāris tūkstošu eiro, tāpēc uz banku
nevajadzēja iet. Sadalījām divās kārtās,
paši tiksim galā. Iekārtas jau esam nopirkuši, tagad labiekārtosim tūristiem domāto vietu. Esam sadarbojušies ar valsts
attīstības finanšu institūciju ALTUM, domāju, ka viņi mūs atbalstītu, ja būtu projekts ar lielāku summu”.
Par Zīmju taku pagasta pārvaldes vadītāja Jana Robalde teic, ka šī doma atnākusi, pašiem negaidot, neesot pat cerējuši
uz atbalstu. Bet vajadzība ir pamatota —
nu nevar būt tā, ka laukumā pretī skolai
zāle ir līdz ceļiem! Sprieduši kopā ar vecākiem, pieaicinājuši talkā ainavu arhitekti,
un tā tapis takas projekts. Tūlīt būs gājēju
celiņš, infrastruktūra pēdējos gados ciemā jūtami uzlabojusies.
Pauls Zabiņaks grib ciemā izveidot autoservisu. Tādēļ nākas rekonstruēt daļu
ēkas, ko paši vien cēluši tirdzniecības nolūkiem, bet krīzē viss mainījās, un tagad
radusies cita iecere.

Skats uz priekšu
G. Abaja stāsta, ka šajā periodā visa
LEADER programmas nauda ir izsolīta,
projekti ir izskatīti. Uzņēmējdarbības sadaļā ir atbrīvojušies apmēram 80 000 eiro,
jo daži projekti ir atsaukti, viens ir noraidīts. Gunta atgādina, ka projektus vētī
divreiz — ZBA pēc LEADER stratēģijas
mērķiem, pēc tam vēl LAD pēc Ministru
kabineta noteikumiem. „Ja iepriekšējos
stratēģiskos rādītājus līdz 2018. gada beigām būsim izpildījuši, tad no 2019. gada
varēs saņemt nākamo finansējumu”, Gunta noslēgumā iepriecina. Tas nozīmē, ka
projektu rakstītāji var turpināt apsvērt
idejas, bet tie, kas šajā virzienā nav vēl domājuši, to sākt. Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” ir atvērta konsultācijām gan uzņēmējiem, gan sabiedrisko
aktivitāšu veicējiem. Aktuālā informācija
un biedrības konsultantu kontakti ir pieejami biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv.
Iepriekšējā periodā īstenotie projekti
Īstenoti vairāki nozīmīgi projekti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros – Frītagu kapsētas
labiekārtošana un stāvlaukuma būvniecība, labiekārtots bērnu dienas centrs Pūņās, remontēts Pūņu bērnu centrs, iegādāti tautas deju tērpi Pūņu pamatskolas
deju kolektīvam, izveidota piemiņas vieta
Valdgales pagasta īpašumā „Līksnas”, iegādāta šujmašīna, iegādāti daudzkorpusu
bišu stropi Valdgales pagasta „Vairogos”,
rekonstruēts Pūņu ciema sporta laukums
un rekonstruēts atpūtas parks Pūņās (Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds).
Jaunā perioda ELFLA 1. kārtā jau īstenots novada pašvaldības projekts „Āra
trenažieru laukuma ierīkošana Pūņu ciema sporta laukumā”, īstenošanā ir Valdemārpils–Ārlavas baptistu draudzes projekts „Valdemārpils–Ārlavas baptistu
draudzes darbības dažādošana”. ELFLA 2.
kārtā Pauls Zabiņaks īsteno projektu
„Vieglo automobiļu un komerctransporta
servisa izveidošana Valdgales pagastā”, IK
„I.R. Avots – Tūrisms un bišu produktu
dažādošana”, Jānis Krūziņš – „Mērniecības pakalpojumu izveide”. ELFLA 3. kārtā
Talsu novada pašvaldība īstenos projektu
„Zīmju takas Pūņās”.
Alnis Auziņš,
biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa
asociācija” sabiedrisko attiecību speciālists

Deputātu pieņemšanas septembrī
Talsi
Valdemārpils
Sabile
Īve

5.09.2017.
E. Zelderis*
D. Karols*
I. Gluzda
N. Tropiņš
E. Demiters

12.09.2017.
N. Tropiņš*

Valdgale

I. Indriksone*
G. Sebris
A. Spēks, T. Kalniņa
A. Kalniņš, D. Karols

I. Indriksone

Lībagi

19.09.2017.

N. Tropiņš
E. Demiters

26.09.2017.
N. Tropiņš*

Datums
I. Indriksone

D. Feldmane
Ģ. Kalnbirze
I. Norenberga
O. Solovjovs
Vandzene
L. Pīlēģis
A. Astrātovs
E. Zelderis
A. Lācarus
Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00–18.00
* Talsu novada pašvaldībā domes priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšana 17.00–19.00

				

2017. gada 1. septembris

Domes un komiteju sēdes septembrī
4. septembris
4. septembris
4. septembris
7. septembris
14. septembris
18. septembris
18. septembris
18. septembris
21. septembris
28. septembris

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

					

Laiks
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00
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PIKC ,,Rīgas Valsts tehnikums”
LAIDZES teritoriālā struktūrvienība
* 2017./2018.mācību gadā uzņem audzēkņus
specialitātēs:

Komercpakalpojumu darbinieks; Klientu apkalpošanas speciālists;
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists; Apdares darbu tehniķis.
Mācību ilgums četri gadi (ar pamatizglītību)
Informācija pa tālr. 28740107, 27808440, 63221886, www.laidze.rvt.lv
Dokumentu iesniegšana līdz 30. septembrim darba dienās 8.30–15.30

* Uzņemšana Jauniešu garantijas izglītības programmā

* nenodarbinātajiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)
* nodarbinātajiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot)

Piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1,5 gada laikā bez maksas Jauniešu
garantijas profesionālās izglītības programmās, saņemot stipendiju 70–115
EUR mēnesī. Uzņemšanas noteikumi www.rvt.lv
Iesniedzamie dokumenti:
izglītību apliecinoša dokumenta kopija; medicīnas izziņa;
2 fotokartītes 3x4 cm; pases vai ID kartes kopija.
Dokumentus pieņem līdz 30. septembrim darba dienās 9.00–15.30.
Tālrunis uzziņām: 28664996, 28740107,63221886.
Izglītības programma: Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Kvalifikācija: Klientu apkalpošanas speciālists

Izstāžu norises septembrī
Abavas bibliotēkā
✳✳L. Brīdakai 85
✳✳No novadpētniecības krājuma – Uz
skolu!

TALSU NOVADA SPORTA SKOLA INFORMĒ
Talsu novada Sporta skola uzņem audzēkņus jaunajā mācību gadā
10 sporta veidos un vispārējās fiziskās sagatavotības programmā.
Pieteikšanās pie sporta veidu treneriem. Info: www.talsusportaskola.lv/
kontakti vai skolas administrācijā Talsu sporta namā, tālr. 63291163,
e-pasts: sportaskola@talsi.lv.
2. septembrī 11.00 pie Talsu sporta nama notiks Talsu novada Sporta
skolas prezentācijas pasākums.
Iespēja iepazīties ar 10 sporta veidiem, tikties klātienē ar treneriem,
iepazīties ar vispārējās fiziskās sagatavotības programmu pirmsskolas
vacuma bērniem

13. septembrī seminārs grāmatvežiem
„Likumdošanas izmaiņas grāmatvedībā”
Semināra saturs:
▶▶Nodokļi no darba samaksas;
▶▶Kā aprēķināt nodokļus no Autoratlīdzības:
▶▶Saimnieciskās darbības veicēja nodokļi pēc jaunajām normām:
▶▶MUN maksātāju ierobežošana:
▶▶Jaunais UIN likums:
▶▶Izmaiņas PVN likumā:
▶▶Citas aktualitātes, diskusijas.
Lektore: Inga Pumpure, Finanšu vadības maģistre, grāmatvede – ārpakalpojumu
sniedzēja, grāmatvedības un nodokļu konsultante, Latvijas Biznesa un profesionālo
sieviešu asociācijas prezidente
Maksa: 45 EUR
Pieteikšanās e-pastā: inga.sokolova@talsi.lv vai pa tālr. 26518464
Seminārs notiks K.Valdemāra 17a- kino ēkas 2. stāvā
TALSU NOVADA PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRS

Talsu novada muzejā
✳✳Gladiolu izstāde. Atklāšanas laikā tikšanās ar selekcionāru Laimoni Zaķi
✳✳Daiņa Kārkluvalka fotogrāfiju izstāde
„Zudusī vakardiena”. Autora 60 gadu jubilejas izstāde
✳✳Māra Čačkas augstspiedes izstādē
„Nenoteiktie, noteiktie un pateiktie”
✳✳„Monogrammas tekstilijās un sadzīves priekšmetos Talsu novada muzeja
krājumā”
Talsu tautas namā un Radošajā sētā
✳✳Vairas Lejnieces gleznu izstāde „Sēlijas piezīmes”
✳✳Jolitas Mališevas gleznu izstāde „Vardes”
✳✳Audēju kopas „Talse” izstāde „.. kur
citur tādus ābeļziedus un dārzu mieru
atrast var”
✳✳Valtera Lauvas izstāde „Īslaicīgi nekustīgs”
✳✳Studijas „Karikatūristi.lv” veidotā izstāde „Populāru personu karikatūras”
✳✳„Žanis Alberts Eihvalds – Nariņciema bilžu meistars” izstādes kurators Aldis Denčiks
Stendes bibliotēkā
✳✳Līvijas Knauķes un Valda Krēgera izšūtās glezniņas
✳✳4.–18.09. Bijušajam Latvijas Valsts
prezidentam Kārlim Ulmanim 140
✳✳18.–30.09. Dzejas grāmatu izstāde
„Rudens jau lēnām ar āboliem iet…”
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
✳✳1.–11.09. Latvijas Valsts prezidentam
Kārlim Ulmanim 140
✳✳Dzejas grāmatu izstāde
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳1.–15.09. Tēva dienas tradīcijas Latvijā
✳✳15.–30.09. Miķeļdiena – latviešu rudens saulgrieži
✳✳Dzejniecei Lijai Brīdakai 85
✳✳Dzejoļiem ir rudens krāsas
Laidzes bibliotēkā
✳✳Dzejniecei, rakstniecei, tulkotājai Lijai Brīdakai 85
✳✳„Te – mēs” bibliotēkas ritmi (bibliotēkas pasākumi fotogrāfijās)
✳✳Laidze literatūras avotos

✳✳Laidzes pagasts no 1867. gada līdz
2017. gadam
✳✳Ābeces un pirmās lasāmgrāmatas
✳✳Mūsu dārzs un ziemas krājumu gatavošanas receptes
Laucienes kultūras namā
✳✳Māras Brašmanes fotoizstāde „Augi
mums līdzās”
Lībagu bibliotēkā
✳✳Veltas Kociņas gleznu izstāde „Talsu
burvība”
Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrā
✳✳Lībagu pagasta vēsturei veltīta fotoizstāde „Lībagi laiku lokos”
Pastendes kultūras namā
✳✳No 6.09. Fotomākslinieka V. Poļakova personālizstāde „MĒS esam ŠEIT”
✳✳No 18.09. TLMK „Kurši” rokdarbu
izstāde „Rudens krāsu virpulī”
Spāres bibliotēkā
✳✳Dzīvei uzziedēt
✳✳Odziņa ar rūgtumiņu – pīlādžoga
Balgales bibliotēkā
✳✳Bijušajam Latvijas Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim 140
Valdgales bibliotēka
✳✳No 18.09. zīmējumu izstāde „Mana
nākotnes skola”
✳✳„Kurš žurnāls interesantāks?”
Īves bibliotēkā
✳✳Līdz 5.09. Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam 140
✳✳5.–14.09. Dzejniecei Lijai Brīdakai 85
✳✳14.–23.09. Bijušajam Latvijas Valsts
prezidentam Kārlim Ulmanim 140
✳✳25.09.–02.10. Rakstniekam Gunāram
Ievkalnam 90
Vandzenes bibliotēkā
✳✳Lijai Brīdakai 85
✳✳Bijušajam Latvijas Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim 140
✳✳Veltas Kociņas gleznu izstāde
Virbu kultūras namā
✳✳No 5.09. Arņa Zupiņa gleznu izstāde
no Talsu novada muzeja krājumiem
Virbu bibliotēkā
✳✳Maijas Laukmanes bērnu grāmatu
izstāde.
Sagatavoja: Sanita Arciševska
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Sporta norises septembrī
Kad?

Cikos?

DZĪVESZIŅAS

Pasākuma nosaukums
Norises vieta
TALSOS
LČ futbolā 2. līga Talsi/FK Laidze – Saldus SS/
Talsu sporta halle
Brocēnu BJSS

02.09.

15.00

02.09.

10.00

Talsu novada kausa izcīņas šaha ātrspēlē 1. posms Talsu sporta nams

09.09

10.00

Talsu novada kausa izcīņas dambretē 1. kārta

Talsu sporta nams

09.09.

09.00

Piedzīvojumu orientēšanās sacensības Xrace

Talsu sporta nams

16.09.

12.00

LČ futbolā B grupā U16

Talsu sporta halle

16.09.

10.00

Talsu novada kausa izcīņas šaha ātrspēlē 1. posms Talsu sporta nams

22.09.

10.00

Olimpiskā diena

Talsu sporta nams

23.09.

10.00

Talsu novada meistarsacīkstes Brazīļu dambretē

Talsu sporta nams

24.09.

10.00

Talsu halles kauss telpu futbolā

Talsu sporta halle

10.00

Talsu kausa badmintonā 1. posms

Talsu sporta halle

30.09.

13.00

LČ futbolā B grupā U16

Talsu sporta halle

30.09.

10.00

Talsu novada kausa izcīņas šaha ātrspēlē 2. posms Talsu sporta nams

30.09.

23.–30.09.

Eiropas Sporta nedēļa

Talsu novads

VALDEMĀRPILĪ
17.09.

09.00

28.09.

18.30

23.09.

11.00

24.09.

09.00

05.08.

10.00

Valdemārpils
sporta zāle

Talsu novada kausa izcīņas zolītē 1. posms

LAUCIENES PAGASTĀ
Laucienes kausa 2017/2018 3+1 volejbolā 1. Laucienes sporta
posms
centrā
SABILES SPORTA CENTRĀ
Sabiles sporta
Sezonas noslēguma turnīrs futbolā
centrā
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Pastendes sporta
Ģibuļu kausa 2018 izcīņas zolītes spēlē 1. posms
centrā
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Ķūļciema pagasta un sporta svētki
Ķūlciema BLPC
VIRBU PAGASTĀ

09.09.

11.00

Jaunpagasta
sporta laukums

Pievilkšanās diena

DER ZINĀT

LAIDZES PAGASTĀ
08.09.

19.00

Novusa turnīra 1. posms

Laidzes BLPC

15.09.

19.00

Zolītes turnīra 1. posms

Laidzes BLPC

22.09.

19.00

Galda tenisa turnīra 1. posms

Laidzes BLPC

Sagatavoja: Kārlis Pētersons

Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada
27. jūlija līdz 25. augustam

•••

Reģistrēti jaundzimušie

Renē Dīriņš
Ralfs Feldmanis
Valts Freibergs
Krišs Ignāts
Kristiāns Jansons
Pauls Krūmiņš

•••

Amēlija Monika Kviese
Lizete Lediņa
Arvis Leja
Jānis Mauriņš
Martins Nolendorfs
Alekss Romaņuks

•••

Dita Siliņa
Kajs Siņkevičs
Odrija Strunkšteine
Eduards Jānis Tarasovs
Dārta Vanaga
Nora Zaķe

Laulību noslēguši

•••

Mārtiņš Cīrulis un Inita Balinska
Mārtiņš Ošmanis un Ramona Puga
Valdis Čuhnovs un Aija Prokopčuka
Mārtiņš Pudurs un Zane Ivanova
Andris Dūzens un Anna Jaunslaviete
Ingus Reingolds un Anita Delvere
Andris Eberliņš un Paula Zibene
Jaroslavs Rosoha un Evika Bunere
Krists Freimanis un Eva Mastjaņica
Kaspars Zaurs un Sindija Rozīte
Edgars Grenevics un Elīna Mellenberga Pēteris Smelters un Iluta Romanovska
Artūrs Jēcis un Signe Kajaka
Uldis Smilgainis un Līga Reine
Jānis Kuklis un Oksana Zakharkova
Jānis Vēdzele un Silva Lauciņa
Aleksis Liekna un Daina Brūdere
Jānis Vonsovičs un Judīte Paegleskalne
Uldis Links un Zane Ciemīte
Oskars Zaikovskis un Kristīne Kalmane
Mārtiņš Lūsis un Lolita Pauče
Mārtiņš Zirnītis un Madara Sprūde
Aivars Maksimovs un Elīna Lazdiņa Kaspars Zvirgzdiņš un Maija Baumane
Rolands Miezītis un Dana Sīpliņa

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Talsi
Vera Saare (1927)
Andra Krauze (1928)
Zigmārs Ešenvalds (1951)
Leons Sakniņš (1927)
Ruta Kiršteine (1948)
Hilda Zelma Kumerdanka
(1932)
Laimonis Freimanis (1941)
Marija Vallija Dobrovoļska
(1929)
Jānis Vilmars Miķelsons
(1932)
Rita Putno (1929)

Sabile
Gaida Asere (1930)
Zenta Zalamane (1930)
Abavas pagasts
Ļubova Jarovaja (1948)
Brigita Pāne (1936)
Dace Ceilerte (1971)
Ārlavas pagasts
Valija Kaunese (1946)
Ģibuļu pagasts
Vilma Dzene (1933)
Īves pagasts
Glaudija Zelma Martužāne
(1944)

Laucienes pagasts
Aivars Boguševs (1958)
Kārlis Osītis (1939)
Lībagu pagasts
Edgars Meldris (1933)
Valdgales pagasts
Astrids Eriksons (1951)
Ārija Bete (1932)
Vandzenes pagasts
Madars Araks (1998)
Gunars Jānis Brintenieks
(1942)
Lielbritānija
Modris Sniedziņš (1970)

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš” aicina uz

ATVĒRTO DURVJU DIENU
6. septembrī 10.00–18.00

Ikvienu apmeklētāju sagaidīs īpašs pārsteigums – „Brīnumiņš konfektē”
Būs iespēja laimēt īpašos Brīnumiņa nodarbību iepazīšanās piedāvājumus
Gaidīsim ikvienu ģimenīti un bērniņu, lai kopā uzsāktu
„Brīnumiņa” 15. sezonu

Talsu Mākslas skola
uzņem audzēkņus
no 8 gadu vecuma
Lielajā ielā 25 Talsos,
tālr. 29226820

Sīkāka informācija par nodarbībām www.brinumins.lv
Tālr. 27883241, 26317019,,Baznīcas laukums 5a Talsos

Daudz varam runāt un spriest, kāds uzdevums
cilvēka dzīvei
(E. Veidenbaums)

Laidzes pagasta bibliotēka
14. septembrī 13.00 aicina uz

Dzejas dienu pasākumu

Paldies!

„Eduardam Veidenbaumam 150”

Talsu novada pašvaldība izsaka pateicību AAS „Balta” un
personīgi Talsu filiāles vadītājai Daigai Muceniecei par atsaucību,
sveicot visus Talsu novada pirmklasniekus, skolas gaitas uzsākot!

2017. gada 1. septembris

		

Ieskatīsimies dzejnieka biogrāfijā un pasaules uztverē
E. Veidenbauma dzeju runās Dace Jankevica un
dziesmas ar viņa tekstiem dziedās grupas „Jūrkant”
solists Māris Blāze
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Kultūras norises septembrī
Kad? Cikos?
1.09.

10.00

2.09.

9.00

8.09.

9.09.

19.00
13.00

12.09. 18.00
14.09. 18.00
16.09. 14.00

21.09. 18.00
27.09. 19.00
28.09.
29.09.
2.09.
9.09.

18.00
13.00
12.00
19.00

12.09. 13.00
13.09. 15.30
18.–22.09.
25.09. 18.30

1.09.

12.00

1.09.

9.00

4.09.

16.30

6.09.

9.00–
11.00

13.09. 13.00
15.09. 13.00

Kas?
Kur?
TALSOS
Zinību diena. Spēles un aktivitātes visai ģimenei,
iespēja iemūžināt pirmo skolas dienu savā foto- Talsu novada muzejā
aparātā vēsturiskā interjerā. Ieeja: bez maksas
Nacionālo bruņoto spēku diena Talsos 2017
Talsu pilsētā
Talsu novada pašvaldības 2017. gada konkursa
„Talsu bruncī ieaustie” noslēguma pasākums
Talsu tautas namā
Ieeja: ar ielūgumiem
„Mašīnball – kulšen un ballešan” kopā ar
Latvijas
folkloras kopu „Talsi”, tautas muzikantiem
Lauksaimniecības
„Tals’ trimiš’ un folkloras kolektīviem no pārmuzejā
novadiem. Ieeja: ar muzeja biļetēm
Tikšanās ar rakstnieci Janu Egli un dziesminieTalsu Galvenajā
ku Jāni Rūci
bibliotēkā
Dzejas diena. Ieeja: bez maksas
Talsu tautas namā
Tikšanās ar mākslinieku Māri Čačku viņa izstādē „Nenoteiktie, noteiktie un pateiktie” un
Talsu novada muzejā
fotogrāfu Daini Kārkluvalku viņa jubilejas izstādē „Zudusī vakardiena”. Ieeja: bez maksas
Pieaugušo izglītības lekciju cikla „Talsiem un
Latvijai 100” 1. lekcija „Savvaļas aptieka un zaTalsu novada muzejā
ļās receptes”, uzstāsies stāstniece, zāļu sieva un
pirtniece Līga Reitere. Ieeja: bez maksas
Kaspara Zemīša koncerts„Ģitāras stāsts”. Ieeja:
Talsu tautas namā
iepriekšpārdošanā 5 EUR, pasākuma dienā 7 EUR
SDA Latvijas draudžu savienības teātra izrāde
„Daniela noslēpumi”. Ieeja: pieaugušajiem 3
Talsu tautas namā
EUR, skolēniem, pensionāriem: 1,50 EUR, bērniem līdz 7. g. v.: bez maksas
Starptautiskajai senioru dienai veltīts
Talsu tautas namā
Vara Vētras koncerts. Ieeja: bez maksas
SABILES PILSĒTĀ UN ABAVAS PAGASTĀ
„Ziedu balle” senioriem. Ieeja: ar ielūgumiem
Sabiles kultūras namā
Pietura Pilskalna ielā „Par rozēm, cūkām un dzīvi…” Sabilē, Pilskalna ielā
Tikšanās ar rakstnieci Janu Egli
Sabiles bibliotēkā
un dziesminieku Jāni Rūci
Dzejas dienas pasākums bērniem „Mana lellīte…”
Abavas bibliotēkā
STENDĒ
Stendes bibliotēkas
Pasākums „Dzeja kā himna Latvijas dabai”
bērnu nodaļā
Dziedātājas Dorotejas Ločas /Vācija/ un
Ventspils vācu kultūras biedrības ansambļa Stendes tautas namā
„WINDAU” koncerts. Ieeja: bez maksas
BALGALES PAGASTĀ
„Zinību dienas jampadracis”. Atrakcijas, vikDursupes
torīnas, radošā darbnīca, brīnumi un triki ar
pamatskolas pagalmā
klaunu meiteni Pendeli
LĪBAGU PAGASTĀ
Zinību diena Lībagu sākumskolā
Lībagu BLPC
„Pulkā nāc, dziedāt sāc!”. Bērnu ansambļa „PrātLībagu BLPC
nieki” pirmā tikšanās ar skolotāju Validu Veideli
„No Baltās grāmatas līdz Zaļajai – J. JaunsudraLībagu skolā
biņam 140” Grāmatu draugu tikšanās
Dzejas dienu radošā darbnīca ar Lībagu sākumskolas audzēkņiem „Veidojot savu vasaras
Lībagu bibliotēkā
dzejas grāmatiņu”
„Riti, dzejas kamolīti!” dzejolis un dzejošana
Lībagu BLPC
kopā ar Lībagu sākumskolas skolēniem

1.09.
14.09. 13.00

9.09.

LAIDZES PAGASTĀ
„Zinību dienas foto rāmis”. Fotografēšanās un
skolai veltītu dzejoļu lasīšana un ilustrēšana
„Eduardam Veidenbaumam 150”. Dziesmas ar
dzejnieka tekstiem dziedās grupas „Jūrkant’”
solists Māris Blāze
LAUCIENES PAGASTĀ

11.00

Indijas klasisko deju nodarbība

23.09. 11.00

Indijas klasisko deju nodarbība

1.10.

Senioru dienas pasākums. Ieeja: bez maksas

13.00

2.09.

Ieeja
no
17.00

6.09.

15.00

21.09. 11.00
23.09. 18.00

23.09. 20.00

30.09. 21.00
28.09. 12.00
14.09. 18.00
19.09. 19.00
9.09.

12.00

11.09.
21.09. 17.00
21.09. 14.00
27.09.
30.09. 10.00
14.09. 12.30
14.09. 13.00
22.09. 16.30
30.09. 17.00
30.09. 18.00

Laidzes bibliotēkā
Laidzes bibliotēkā

Laucienes kultūras
namā

ĢIBUĻU PAGASTĀ
„Liz – Zetes diena” 19.–20. gs. mija mūzikā,
tērpos un sadzīvē. Piedalās etno kompānija
„Zeidi” (Rīga), Pastendes VPDK „Spriganis”,
zāļu sieva Līga Reitere un citi viesi
Ieeja: 3 EUR; gadsimta mijas tērpos 1,50 EUR
„Ziedu dzejā dzeja zied …” – Dzejas dienas
Liepājas Leļļu teātra izrāde „Īkstīte”, Valda Pavlovska režija pēc H. K. Andersena pasakas motīviem. Ieeja: bez maksas
Prezentācija – koncerts „Zibspuldzes atmiņas”
20 sadarbības gadi Dānija/Latvija, Ģibuļi/
Bramsnaes, Talsi/Lejre. Ieeja: bez maksas
Groziņballe ar grupu „Zemeņu iela” un vakara vadītājiem Rihardu Sniegu un Marģeru Jāni
Majoru. Galdiņus iepriekš pieteikt kultūras
namā vai pa tālruni 26368319
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
„Kolhoznieku balle – Ražas svētki”. Galdiņu rezervēt līdz 25. septembrim, tālr: 27831760
ĪVES PAGASTĀ

Spāres muižā
Spāres muižā
Pastendes
kultūras namā
Pastendes
kultūras namā
Pastendes
kultūras namā

Ķūļciema BLPC

Lasītāju klubā saruna par L. Brīdakas daiļradi
VANDZENES TAUTAS NAMĀ
Dzejas diena kopā ar grupas „Jūrkant’” solistu
Māri Blāzi
Kundalinī joga, vadītāja Anete Kupše
VALDGALES PAGASTĀ
Tēvu dienai veltīts pasākums. Sacensības, radošās darbnīcas un citas aktivitātes
„Dzeja naktī”
Rokdarbnieču tikšanās

Īves bibliotēkā
Vandzenes
tautas namā
Valdgales pagasta
„Lielsalās”
Valdgales bibliotēkā

Valdgales
tautas namā
Liepājas leļļu teātra izrāde „Īkstīte”. Ieeja: 2,50 EUR
Grāmata – tā ir mīkla…. Atminiet to!
Valdgales bibliotēkā
Bibliotēkā pasākums 1. klases skolēniem
Miķeļdienas tirgus. Rudens veltes no mūsu Valdgales tautas nama
pašu dārziem un mežiem
laukumā
VIRBU PAGASTĀ
Dzejas diena mazajiem virbeniekiem! „MeklēVirbu kultūras namā
sim sauli…” kopā ar dzejnieci Maiju Laukmani
„Mana pirmā bibliotēka” 1. klašu skolēnu iepaVirbu bibliotēkā
zīšanās ar bibliotēku
Pasākums bērniem „Monster High jautrā skola” Virbu kultūras namā
Ugāles amatierteātris „Ugāles drāma” ar izrādi
Virbu kultūras namā
bērniem S. Mihalkovs „Trīs sivēntiņi un vilks”
Ugāles amatierteātris „Ugāles drāma” izrāde
Virbu kultūras namā
pieaugušajiem G. Drezova „Lauku gurķis”

Sagatavoja: Sanita Arciševska

2. septembrī 18.00 Spāres muižā

„LIZ - ZETES DIENA”
Sasveicināšanās un saskatīšanās tūre no 17.00
Piedalās: Etno kompānija „Zeidi” no Rīgas, Pastendes
deju kolektīvs „Spriganis”, Zāļu sieva Līga Reitere ar
draugiem un ikviens, kurš vēlas piedzīvot 19.–20. gs.
mijas sajūtas – tērpos, mūzikā un sadzīvē.
Programmā: Danči, lustes, priekšautu izstāde
„Zetiņ širces” un saimnieču konkurss „Līziņ kūkas”,
kur gaidām atsaucīgas(-gus) kūku cepējas(-jus),
jo būs arī balvas.
Ieeja pasākumā 3 EUR;
kūku konkursa dalībniekiem ieeja brīva
Pasākuma apmeklētājiem,
kuri ieradīsies 19.–20. gs. mijas tērpos,
ieeja 1,50 EUR
Sīkāka informācija: 28620076
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