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Spēka un enerģijas jaunajai domes vadībai netrūkst
Aizvadītas Talsu novada domes
jaunā sasaukuma pirmās vēsturiskās 100 dienas, pēc kurām var sākt
vērtēt, kas paveikts, kādi problēmu jautājumi steidzami risināmi,
kādi darbi jāuzsāk un kādi mērķi
jāsasniedz nākotnē. Darbs notiek
komandā, sešu partiju koalīcija
strādā, domā, meklē risinājumus,
lai ievērojami uzlabotu domes
darbu iedzīvotāju labā.

Pirmie soļi
Lai uzlabotu pašvaldības darbu
un saprastu esošo situāciju, pašvaldībā ir uzsākts personāla audits. Tas
palīdzēs objektīvi, ar neatkarīga eksperta viedokli paraudzīties uz esošo situāciju, analizēt darbinieku veicamo darba saturu un darba laika
izmantošanu un izprast, kāda ir darba organizācija kopumā, vai pašvaldības funkcijas tiek veiktas efektīvi.
Pašvaldības darbinieku vidū ir
daudzi profesionāļi savā jomā, bet
tajā pašā laikā nevar uzturēt birokrātisku aparātu.
Tika piesaistīti pašvaldības finanšu līdzekļi, lai Sabiles senioru aprūpes namā „Kalme” tiktu ierīkota
centrālā apkures sistēma, tāpat
dome piešķīrusi līdzekļus Talsu
Valsts ģimnāzijas sporta zāles grīdas
seguma maiņai, lai Talsu novada
florbola spēlētājiem nodrošinātu
augstāku drošības un sporta kvalitātes līmeni.
No 1. septembra palielinātas Talsu novada pirmsskolas pedagogu
algas vidēji 60 eiro par likmi (nevis
no 2018. gada 1. janvāra, kā tika diskutēts iepriekš). Laucienes pamatskolas filiālē „Dursupes pamatskola” un Valdemārpils vidusskolā
veikti virtuves bloku remontdarbi.
Pašvaldībai piederošās ēkas Valdemārpilī beidzot pieslēgtas centrālajai kanalizācijas un ūdensapgādes
sistēmai.
Pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA
„Talsu namsaimnieks” šobrīd notiek
intensīvs darbs – neatkarīga auditoru izvērtēšana, lai veiktu funkciju
auditu, finanšu auditu, risku problēmu jautājumu izvērtēšanu un situācijas apzināšanu kopumā.
Uzlabots arī administrācijas darbs,

izstrādātas jaunas, vienota stila Talsu
novada pašvaldības veidlapas, uzlabota dokumentu aprites kārtība.
No 1. septembra nolemts Talsu
novada pašvaldības informatīvo izdevumu „Talsu Novada Ziņas” izdot
vienu reizi mēnesī, tā ieekonomējot
vismaz 20 000 eiro gadā.
Ir apzinātas problēmas, kas saistītas ar bērnudārziem novadā. Deputāti apsekojuši pirmsskolas izglītības iestādes, to vidū arī Sabiles
„Vīnodziņa”, konstatējot, ka telpas
nav piemērotas bērnu vajadzībām
un ir sliktā stāvoklī. Bērni ir mūsu
nākotne, tādēļ bērnudārzu sakārtošana būs viena no prioritātēm.
Sadarbībā ar Attīstības plānošanas nodaļu šobrīd notiek rūpīga izvērtēšana katra plānotā projekta
lietderībai un izmaksām, pētīta izlietoto līdzekļu efektivitāte, kā arī
vērtēti līdz šim noslēgtie līgumi.
Domes vadībai jau bijušas tikšanās ar „Altum”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Talsu
Komersantu kluba pārstāvjiem, lai
rastu risinājumus par atbalsta iespējām uzņēmējdarbībai.
Šobrīd notiek aktīva nākamā
gada budžeta plānošana un tiek izvērtētas prioritātes, veicamie darbi,
kuru ir ļoti daudz.

Vēl jāpaveic
Ēkā Brīvības ielā 17a, kur plānota
Talsu Galvenā bibliotēka, būvdarbi
vēl nenotiek. Projektā ir vairākas
nianses, kas ir jāsakārto, līdz tiek uzsākti darbi. Šobrīd tiek gaidīts pilns
būvprojekts, pēc kā būs skaidras precīzas izmaksas un redzējums – ko var
izdarīt ar to finansējumu, kāds ir paredzēts budžetā. Ir jāpārliecinās, vai
kopējās plānotās izmaksas – vairāk
nekā 2,7 miljoni eiro apmērā – ir pamatotas.
Arī Talsu tirgus šobrīd ir gaidīšanas režīmā. Projektētājam ir samaksāti jau 90% no kopējās summas, bet
būvprojekts tā arī vēl joprojām nav
saņemts. To var saukt par iepriekšējās domes vadības kļūdu. Tāpat iepriekšējā domes vadība informēja
iedzīvotājus, ka tirgus tiks uzbūvēts
par 1,9 miljoniem eiro, bet patiesās
būvniecības izmaksas plānotas līdz
pat 4 miljoniem eiro. Šobrīd rūpīgi
tiek pārskatīts tirgus projekts, tā nozīmīgums, izmaksas un samērīgums
– ir jācīnās ar iepriekšējās vadības
nepareizu plānošanu. Ar šo objektu
projektētāju iepriekšējā vadība ir
noslēgusi vairākus līgumus par dažādiem projektiem, kur kavējas izpildes termiņi.

Pavasarī plānots rekonstruēt Raiņa, Celtnieku un Laukmuižas ielu,
uzlabojot infrastruktūru. Papildu
šim projektam notiks arī veloceliņa
izbūve, kas ir pašvaldības iniciatīva,
jo sākotnējais projekts paredzēja rekonstruēt tikai ielu bez veloceliņa.
Stendē plānots sakārtot pilsētas
kanalizācijas sistēmu, lai iedzīvotājiem būtu iespēja pieslēgties centrālajai ūdens apgādei.
No kultūras un tūrisma viedokļa
Talsu novada pašvaldībai sadarbībā
ar Kuldīgas un Alsungas novada
pašvaldību un biedrību „Pedvāle” ir
paredzēts vērienīgs projekts „Jēkaba
ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti”. Īstenojot
projektu, Kurzemes kartē tiks izcelti
Jēkaba ceļa radošie magnēti: Pedvāle
– Sabile – Kuldīga – Alsunga. Paredzēts atjaunot Sabiles sinagogas
ēku, atklāt Sabiles tūrisma informācijas centru, atjaunot Sabiles pilsētas
laukumu un Firksu – Pedvāles muižas ēku, kurā atradīsies starptautiska mākslinieku rezidence. Lai piesaistītu tūristus, ir jādomā plašāk,
ne tikai novada robežās. Sabile ir
unikāla vieta Latvijas kartē, kas ir
jāpilnveido un jāattīsta kā tūristiem
saistošs galamērķis.

Nākotnes ieceres
Tuvojoties apkures sezonai, ir jādomā par siltumapgādes jautājumiem. Ir plānotas tikšanās ar visa
novada māju vecākajiem, piedaloties arī pašvaldības un SIA „Talsu
namsaimnieks” pārstāvjiem, lai informētu par aktuālajiem jaunumiem saistībā ar siltumapgādi. Aktuāls jautājums ir arī par bērnu
laukumiem – šobrīd tiek apzināta
situācija visā Talsu novadā. Jādomā
arī, kā pašvaldība par saviem līdzekļiem pienācīgi var uzturēt grants ceļus, jo šajās teritorijās dzīvo daudzi
novada iedzīvotāji, kuriem jānodrošina ērta piekļuve savai dzīvesvietai.
Valsts finansējums šim mērķim ir
samērā neliels.
Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, plānots uzlabot arī skolu infrastruktūru.
(Turpinājums 2. lpp.)

RUNĀ PAŠVALDĪBA								 		

Spēka un enerģijas jaunajai
domes vadībai netrūkst

Talsu novads kopā ar citām
pašvaldībām atkritumu
apsaimniekošanu deleģēs
SIA „Piejūra”

Turpinājums no 1. lpp.
Lai uzlabotu komunikāciju ar iedzīvotājiem, pašvaldība ir plānojusi ieviest informatīvu tālruņa līniju, pa kuru iedzīvotāji varēs uzzināt interesējošus jautājumus
dažādās jomās. Plānots uzlabot un izstrādāt jaunu pašvaldības mājaslapu.
Tiks pievērsta uzmanība arī citām
struktūrvienībām. Bāriņtiesā ir veikta
pārbaude un no Tiesībsarga ir saņemts
atzinums par pārkāpumiem, kas pašvaldībai ir jāatrisina. Skaidrs, ka Kultūras,
sporta un tūrisma centrs (KSTC) kā atsevišķa struktūrvienība vairs nepastāvēs.
Nozares būtu nepieciešams dalīt – kultūra un sports kā atsevišķas struktūrvienības, katra ar savu kompetenci. To labāk
palīdzēs izvērtēt arī personāla audits, jo
KSTC šobrīd nav vienotas kārtības, to atzīst arī paši darbinieki.
Ar iniciatīvas grupu ir uzsāktas diskusijas par iespēju Talsos būvēt jaunu hokeja halli. Tiks izveidota darba grupa, lai
meklētu visus iespējamos variantus gan
atbilstošas vietas izvēlei, gan piemērotiem finansēšanas avotiem. Šobrīd ir pār-

agri spriest par šādas halles būvniecību,
bet pašvaldība ir gatava veltīt darba resursus tam, lai vismaz veiktu sākotnējo
izvērtēšanu. Tāpat tiks vērtēta arī peldbaseina nepieciešamība Talsos.
Aizvadītajās 100 dienās, sadarbojoties
ar nacionālā līmeņa institūcijām, bijušas
tikšanās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu,
zemkopības ministru Jāni Dūklavu, Saeimas deputātiem Gundaru Daudzi un Jāni
Vucānu, kā laikā diskutēts par Talsu novadam aktuāliem jautājumiem, kā, piemēram, Sabiles tilta pār Abavu stāvokli.
Spēka un enerģijas jaunajai domes vadībai netrūkst, notiek intensīvs darbs gan
pie esošo projektu īstenošanas, gan domāts par nākotnes iecerēm.
Pašvaldība strādā pie tā, lai uzlabotu
iedzīvotāju dzīves kvalitāti un lai ikviens
justos piederīgs Talsu novadam, arī tie
iedzīvotāji, kuri šobrīd dzīvo un strādā
ārpus Talsu novada.
Talsu novada domes vadība

Lai uzsāktu apkures sezonu –
jāraksta iesniegums
Iedzīvotājiem aizvien aktuālāka
kļūst jaunās apkures sezonas uzsākšana, tādēļ SIA „Talsu namsaimnieks” informē: uzņēmuma klientiem, kas vēlas
ātrāk dzīvot siltā un mājīgā vidē, jārīkojas, kā ierasts – jāiesniedz iesniegums.
Lai uzsāktu apkures sezonu, mājas vecākais (ja mājā nav ievēlēts mājas vecākais, tad šis darbiņš jāpaveic kādam aktīvam dzīvokļa īpašniekam) apjautā mājas
dzīvokļu īpašniekus, vai viņi piekrīt šim
lēmumam. Ja mājas dzīvokļu īpašnieku
vairākums tam piekrīt, tad mājas vecākais raksta iesniegumu SIA „Talsu nam-

saimnieks” ar lūgumu uzsākt apkures sezonu.
Apkures sezonas uzsākšana un pabeigšana nenotiek visām mājām vienā
datumā. Šis jautājums vistiešākajā veidā
attiecas uz katra dzīvokļa īpašnieka finansēm, tāpēc arī lēmums – kad uzsākt
apkures sezonu, kas līdzi nesīs arī lielākus apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu rēķinus, jāpieņem pašiem
dzīvokļu īpašniekiem.

Svētku pabalsts politiski
represētām personām
Talsu novada dome piešķir vienreizēju pabalstu valsts svētkos politiski
represētām personām, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Talsu novadā.
Vienreizēja pabalsta apmērs vienai
personai ir 30 eiro. Pabalsta saņemšanai
personai, kurai piešķirts politiski represētas personas statuss, jāvēršas pie sociālā darbinieka atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai laikā no 2017. gada 1. oktobra
līdz 1. decembrim. Iesniegumā jānorāda,
vai pabalstu vēlas saņemt kasē vai vēlas,
lai to pārskaita uz kontu, norādot konta
numuru. Līdzi jāņem pase un politiski
represētās personas apliecība.
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Vienbalsīgs Talsu novada domes deputātu balsojums atkritumu apsaimniekošanu no nākamā gada marta ir uzticējis atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrībai SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” („AAS
„Piejūra””), kas ir vairākām pašvaldībām piederošs uzņēmums. Šis lēmums
pieņemts, ņemot vērā gan sadarbību ar
līdzšinējo atkritumu apsaimniekotāju,
gan SIA „AAS „Piejūra” darbības stratēģiju, kas ietver mērķtiecīgu atkritumu
saimniecības sakārtošanu novadā.
SIA „AAS „Piejūra”” ir kapitālsabiedrība, kas pieder deviņām pašvaldībām –
Jūrmalai, Tukuma, Talsu, Jaunpils, Engures, Kandavas, Rojas, Mērsraga, Dundagas
novada pašvaldībai. Sabiedrība ir dibināta 2001. gadā un nodarbojas ar atkritumu
šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu, sagatavošanu apglabāšanai un
reģenerācijai, pārstrādei vai reģenerācijai
nederīgo atkritumu apglabāšanu, sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošanu.
Talsu novada pašvaldība, kurai atkritumu apsaimniekošanas SIA „AAS „Piejūra”” pieder 23,22% kapitāldaļu, lēmumu
par atkritumu apsaimniekošanas deleģēšanu SIA „AAS „Piejūra”” pieņēma sadarbībā ar citām pašvaldībām, kas arī ir SIA
„AAS „Piejūra”” līdzīpašnieces un jau
pieņēmušas identiskus lēmumus.
Pašvaldība ar atkritumu apsaimniekošanas SIA „AAS „Piejūra”” slēgs deleģēšanas līgumu, kam jāstājas spēkā no
2018. gada marta, kad beigsies ar pašrei-

zējo atkritumu izvedēju SIA „Eco Baltia
Vide” noslēgtā līguma termiņš.
„Atbilstoši likumdošanai pašvaldībai
ir tiesības slēgt deleģēšanas līgumus ar
pašvaldībai piederošu kapitālsabiedrību
par pakalpojumu sniegšanu, lai realizētu
pašvaldībai likumā noteiktās autonomās
funkcijas,” skaidroja Talsu novada domes
priekšsēdētājs Edgars Zelderis. Tā kā SIA
„AAS „Piejūra”” nav privātkapitāla uzņēmums un tās kapitāldaļu turētāji ir vairākas pašvaldības, tad pašvaldībai ir iespēja
slēgt ar uzņēmumu deleģēšanas līgumu,
nerīkojot iepirkuma konkursu, skaidro
domes priekšsēdētājs.
Septembrī Talsu un Tukuma novada
iedzīvotāju pastkastītēs nonāca skrejlapas
par konkursa rīkošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā un iekasētā dabas
resursu nodokļa pārrēķinu. Talsu novada
pašvaldība uzsver, ka minētais materiāls
saturēja maldinošu informāciju, to visdrīzāk izplatīja kāds no atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.
„Gribu uzsvērt, ka domes jaunā sasaukuma deputāti pieņēma izsvērtu lēmumu,
kura galvenais virzītājspēks ir mūsu novada iedzīvotāju intereses. Komersants, kas
izvēlas manipulēt ar sabiedrisko domu
un, iespējams, sāk nomelnošanas kampaņu pret Talsu un Tukuma novadu, vēl jo
vairāk rada šaubas par privātā atkritumu
apsaimniekošanas biznesa praksi un metodēm,” skaidro Edgars Zelderis.
Sagatavoja: Marta Rake-Lasmane

Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un
komersantus iesniegt savas idejas–projektus
biznesa ideju konkursam „Dari Talsu novadam”!
Uzvara konkursā sniedz iespēju no pašvaldības saņemt „starta
kapitālu” jeb finansiālu atbalstu uzņēmuma dibināšanai vai
attīstībai un atbalstu pamatlīdzekļu iegādei.
Pašvaldības atbalsta apjoms viena pretendenta vienai idejai ir 50%
no attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 2500 eiro.

Informācija pa tālruni 63221889 vai
29357075.

Līdz 30. novembrim iesūti savu ideju un aizpildi pieteikuma formu,
kas pieejama www.talsi.lv

Tatjana Kuzmuka, Sociālā dienesta
informācijas sistēmas atbalsta speciāliste

Uzzini vairāk www.talsi.lv
vai pa tālr. 22018236, Baiba Lorence, Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 16 (153)
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

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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Darbu pašvaldībā sāk Talsu
novada domes priekšsēdētāja
padomniece

Paldies velobrauciena
„Diena bez auto” dalībniekiem!

22. septembra vakarā cilvēki ar
velosipēdiem pulcējās pie Talsu administratīvā centra, lai dotos braucienā pa jauno veloceliņu Dižtendes virzienā, tādējādi parādot, ka
viņi rūpējas gan par savu veselību,
gan vidi.
Pēc sešu gadu pārtraukuma Talsos atgriezās Talsu novada pašvaldības un Latvijas Zaļās kustības organizētais velobrauciens „Diena bez
auto”. Pirms sešiem gadiem velobrauciens tika organizēts pa Talsu
pauguraini, bet šogad tika iedzīvināts jaunais veloceliņš no Talsiem
līdz Dižstendei.
Velobrauciena distance kopumā bija
15 km, ko veica gan aktīvā dzīvesveida
piekritēji, gan ģimenes ar bērniem, gan
dažādu iestāžu darbinieki, gan tie, kuri ar
riteni brauc dažas reizes sezonā savam
priekam. Ja pirms sešiem gadiem velobraucienā piedalījās ap 30 braucēju, šajā
gadā vairāk nekā 100 velobraucēju.
Talsu novada pašvaldība saka lielu paldies visiem, kas atsaucās un uzdrīkstējās

Talsu novada pašvaldībā no oktobra
kā Talsu novada domes priekšsēdētāja
padomniece darbu uzsāks Jana Jākobsone – talseniece, arhitekte, Kuldīgas
novada pašvaldības Būvvaldes un Vecpilsētas un vides komisijas vadītāja.
Jana Jākobsone Talsu novada pašvaldībā savus pienākumus pildīs kā ārštata
darbiniece ar nepilnu darba laiku, turpinot darbu arī Kuldīgas novada Būvvaldē.
J. Jākobsones galvenie darba pienākumi būs sniegt ierosinājumus un koordinēt
Talsu novada kopējās ainaviskās telpas
saglabāšanu un attīstīšanu, tās uzbūves
principu izstrādi un ieviešanu. Nozīmīgs
uzdevums būs iepazīties ar Talsu novada
kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas, saglabāšanas un attīstīšanas konceptuālo virzību, veicināt to, kā arī piedalīties
sadarbības veidošanā ar valsts un starp-
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Sagatavoja: Marta Rake-Lasmane

Nebīsties, tikai tici!
piedalīties velobraucienā. Šāds pasākums
apliecina, ka Talsu novada iedzīvotāji atbalsta veselīgu, ekonomisku un zaļai domāšanai atbilstošu dzīvesveidu.
Talsu novada pašvaldība aicina arī ikdienā būt aktīviem velobraucējiem!
Paldies visiem dalībniekiem, mums izdevās!
Teksts un foto: Marta Rake-Lasmane

Aktuālais izglītības jomā
1. septembrī vispārizglītojošajās skolās mācības uzsāka 3053 skolēni, kas ir
par 53 skolēniem mazāk kā iepriekšējā
gadā. 1. klasē mācības uzsāka 259 pirmklasnieki, kas ir par vienu vairāk nekā
pagājušajā mācību gadā. Pirmsskolas
izglītības grupas apmeklē 1430 pirmsskolēni, kas ir par 21 vairāk nekā gadu
iepriekš. Novada profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs (mākslas, mūzikas un
sporta skolās) izglītojamo skaits ir nedaudz pieaudzis, izņemot Talsu Mūzikas skolu, kur tas saglabājies nemainīgs
– nedaudz virs 200 audzēkņiem.
Šis mācību gads sācies ar jaunu pirmsskolas izglītības grupu Pastendes PII „Ķipars”. Šī grupiņa izveidota, lai ar vietām
bērnudārzā varētu nodrošināt arī bērnus,
kuri gaida vietu Talsu pirmsskolas izglītības iestādēs. Šie talsenieki Pastendes bērnudārzā tiek uzņemti uz laiku, kamēr atbrīvojas vieta Talsu pirmsskolas izglītības
iestādēs. Ar 1. septembri arī Pūņās ir viena izglītības iestāde – Pūņu pamatskola ar
pirmsskolas grupām, jo pamatskolai ir
pievienota līdzšinējā Valdgales pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte”.
2017./2018. mācību gadā izglītības iestādēs pedagogi turpina iepazīties un gatavoties jaunajam uz kompetencēm balstītajam izglītības saturam, apmeklējot
seminārus, kursus un sanāksmes, kurās
tiek diskutēts par tā ieviešanu. Talsu novada skolās arī šajā mācību gadā tiek tur-

tautiska līmeņa organizācijām un ekspertiem šajā jomā.
Pienākumi, ko veiks J. Jākobsone, būs
saistīti arī ar sabiedrības iesaistes veicināšanu vides pārvaldības jomā.
Priekšsēdētāja padomnieces pārziņā
būs arī vides pārvaldības konceptuāla attīstības vīzija un rīcības plāna izstrāde.
Janai Jākobsonei ir doktora zinātniskais
grāds arhitektūrā, viņa ir vairāku pilsētvides attīstības plānu, koncepciju un pētījumu izstrādes vadītāja, vieslektore un grāmatu līdzautore, kā arī biedrības
„ICOMOS Latvija” Nacionālās komitejas
valdes priekšsēdētāja (biedrība „ICOMOS
Latvija” ir profesionāli sabiedriska organizācija Latvijā, kas kultūras mantojuma
jomā darbojas starptautiskā līmenī).

pināts īstenot Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu „Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālajās izglītības
iestādēs”. Šī mācību gada sākumā tiks uzsākti īstenot vēl divi Eiropas Sociālā fonda projekti „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” un
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Arī šajā mācību gadā Talsu novadā un novada izglītības iestādēs
tiek turpināts īstenot projekts „Vietējās
sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā”,
kā ietvaros paredzētas izglītojošas lekcijas
skolēniem un vecākiem, kā arī veselību
veicinošas nodarbības skolēniem.
Šajā mācību gadā paredzētas arī vairāku
izglītības iestāžu akreditācija. Šogad tās
plānotas Stendes pamatskolā, Pūņu pamatskolā un Valdemārpils vidusskolā, kā
arī Talsu Mūzikas skolā, Talsu Mākslas
skolā un Sabiles Mūzikas un mākslas skolā.
Talsu novada pašvaldības un Izglītības
pārvaldes vārdā vēlamies sveikt Talsu novada izglītības iestāžu pedagogus Skolotāju dienā un novēlēt izturību, radošumu
un pacietību, ikdienā sniedzot savas zināšanas un dzīvei nepieciešamo mūsu novada bērniem un jauniešiem!

28. oktobrī 10.00 Talsu tautas namā
notiks jau septītās Lūgšanu brokastis,
ko šajā gadā pavadīs vārdi „Nebīsties,
tikai tici” no Mr.5:36.
Lūgšanu brokastis ir labdarības pasākums, kurā reizi gadā satiekas reliģiskie
un sabiedrības pārstāvji, lai sajustu mieru, pārdomātu savu esamību, sadzirdētu
cits citu un vienotos kopējā lūgšanā.
Ikviens dalībnieks Lūgšanu brokastīs
piedalās ar 15 eiro ziedojumu, kas šogad
tiks novirzīts, lai izveidotu atbalsta grupu
onkoloģiskajiem pacientiem. Tā būs grupa, kurā ikvienam dalībniekam tiks dota
iespēja līdzdarboties, dalīties pieredzē,
izteikt savas izjūtas, emocijas, pārrunāt
problēmas un grūtības, iemācīties uzklausīt citus, iemācīties sadzīvot ar diagnozi vēzis, celt pašcieņu un pašapziņu,
pilnveidoties, rast spēku un uzlabot savas
dzīves kvalitāti. Piedaloties atbalsta grupā, cilvēkam būs iespēja meklēt atbildes
uz daudziem sev neskaidriem jautājumiem.

Uldis Katlaps,
Izglītības pārvaldes vadītājs

		

Aizvadītā gada Lūgšanu brokastīs dalībniekiem izdevās saziedot 1945 eiro, kas
deva iespēju organizēt kopīgu Jauno ģimeņu rītu, kurā piedalījās 78 Talsu novada ģimenes, kas tajā gadā bija sagaidījušas
savus pirmdzimtos.
Ielūgumus uz pasākumu var saņemt
pilsētu un pagastu pārvaldēs, Talsu novada
fondā, Talsu novada Kultūras, sporta un
tūrisma centrā un draudzēs Talsu pilsētā.
Ziedojumi ieskaitāmi Talsu novada
fonda kontā ar norādi „Dalība Lūgšanu
brokastīs”, Reģ. Nr. 50008073841, konta
Nr. LV49PARX0006168200011, Citadele
banka.
Lūgšanu brokastis organizē Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar Talsu pilsētas draudzēm un Talsu novada fondu.
Vairāk informācijas pa tālr.63254003
vai personīgi pie Kultūras, sporta un tūrisma centra amatiermākslas kolektīvu
metodiķes Inas Jurkevičas.
Sagatavoja: Marta Rake-Lasmane

Uzzini, kādas atbalsta programmas atbilst
Tavam uzņēmumam:
· Par atbalstu jaunajiem uzņēmumiem;
· Par sociālo uzņēmējdarbību;
· Par atbalstu lauksaimniekiem zemes iegādē.
Šobrīd būtisks akcent ir likts uz atbalstu eksportētājiem un viņu
interešu aizsardzībai, piedāvājot savu eksporta atbalsta
programmu.

Uzzini sev aktuālo www.altum.lv
ALTUM ar finanšu instrumentiem – aizdevumiem, garantijām,
ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c. – nodrošina finansējumu
jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās
pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums.
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Labie darbi Spāres
muižas apkārtnē
Latvijas pašvaldības „Meža
dienās 2017” turpina tradīciju
– padarīt Latviju krāšņāku,
labiekārtojot parkus, gatavojoties Latvijas simtgadei.
Lauku atbalsta dienests jūlijā
apstiprināja Latvijas Pašvaldību
savienības iesniegto projektu
„Pašvaldību labie darbi parkos
Latvijas simtgadei”. Meža attīstības fonda finansējums, kopumā
31 600 EUR, tika sadalīts 68 ideju atbalstam visā Latvijā, tostarp
kokmateriālu iegādei Spāres
muižas parka divu tiltiņu un in-

formācijas stenda izgatavošanai.
Novada ainavu arhitekte Zanda Bitmane šobrīd izstrādā Spāres muižas apkārtnes labiekārtošanas projektu. Ar Meža
attīstības fonda atbalstu ir uzsākti labiekārtošanas darbi – Ģibuļu pagasta pārvaldes darbinieki ir izgatavojuši un uzstādījuši
divus tiltiņus un informācijas
stendu, tā papildinot Spāres
muižas parka ainavu.
Kitija Vecmane,
Ģibuļu pagasta pārvaldes
vadītāja

Talsu Novada Ziņas

Top vienota mājražotāju platforma
Kopš marta Talsu novadā
tiek strādāts pie mājražotāju
platformas izveidošanas. Talsu
novada uzņēmēju kooperatīvs
„Talsu novada garša” apvieno
nu jau sešus tā dibinātājus – ražotājus, kuri apvienojušies kopīgiem mērķiem un vēlas attīstīt mājražošanu un iedvesmot
Talsu novada iedzīvotājus ražot savus produktus.
Lai gan pagājuši vien daži
mēneši, kopš dibināts Talsu novada uzņēmēju kooperatīvs „Talsu novada garša”, kooperatīva
biedri ir apņēmības un ideju pilni atbalstīt jaunos mājražotājus
un attīstīties visiem kopā. Kooperatīva dibināšanā piedalījās
seši biedri ar jau vairāku gadu
pieredzi mājražošanā. Patlaban

biedru skaits nav palielinājies, lai
gan kooperatīvs vēl pagaidām
nestrādā, piesaistot jaunus biedrus, ikviens ražotājs ir aicināts
līdzdarboties un palīdzēt mājražošanai Talsu novadā dot jaunu
sparu.
Kooperatīva viens no galvenajiem mērķiem ir izveidot vienotu Talsu novada ražotāju
tirdzniecības vietu. Pavasarī aicinājums Talsu novada pašvaldībai atbalstīt vienotu mājražotāju
veikalu netika atbalstīts topošā
Talsu tirgus pārbūves projekta
dēļ. Tā kā tirgus projekta gaita ir
apstājusies, kooperatīvs nolēma
startēt LEADER programmā.
Šobrīd norit projekta izstrāde
mobilajai tirdzniecības vietas izveidei Talsos. Projektā paredzēts

iegādāties moduļu māju, kurā
visi kooperatīva biedri varētu
pārdot savas preces. Ja tirdzniecības vieta attaisnosies Talsos,
šādu veikalu kooperatīvs plāno
attīstīt arī citās Latvijas pilsētās.
Viens no biedrības mērķiem
ir organizēt izbraukuma tirdzniecību Talsu novadā, kā arī citur Latvijā. Pirmā kopīgā kooperatīva aktivitāte bija vienots
stends Baltijas valstu pārtikas
izstādē „Riga Food 2017”. Lai
gan vairāki ražotāji izstādē piedalījušies jau iepriekš, zem vienota „Talsu novada garšas” stenda uzņēmēji piedalījās pirmo
reizi.
Sagatavoja: Dana Vecmane

Pašvaldības policijai – 25
Ķūļciema pasta nodaļai
mainās darbības modelis
un atrašanās vieta
Zemā pasta pakalpojumu
pieprasījuma dēļ Kūļciema pagastā no 13. oktobra tiek mainīts Ķūļu pasta nodaļas darbības modelis, atrašanās vieta un
darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām.
Turpmāk Ķūļciemā pasta pakalpojumi tiks nodrošināti katru
darbdienu no plkst. 14.00 līdz
15.00 Brīvā laika pavadīšanas
centrā. Iedzīvotāji saņems visus
pasta pakalpojumus, kas bija
pieejami līdzšinējā nodaļā vai arī
varēs izvēlēties saņemt tos pie
pastnieka savā dzīvesvietā.
Tāpat kā līdz šim, jaunajā
pasta pakalpojumu sniegšanas
vietā iedzīvotājiem būs pieejami
visi pasta pakalpojumi un arī citi
pakalpojumi, kurus nodrošina

Latvijas Pasts.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt
sūtījuma bezmaksas saņemšanu
Ķūļciema pasta pakalpojumu
sniegšanas vietā, iepriekš zvanot
pa tālruni 63235877 vai
25700171 un norādot datumu,
kurā klients vēlas pasta sūtījumu
saņemt. Savukārt, apmeklējot
Mērsraga pasta nodaļu Dzintaru
ielā 1 – 54, sūtījumu saņemšana
iespējama katru darbdienu no
plkst. 8.00 līdz 16.30 bez iepriekšēja pieteikuma.
Gundega Vārpa,
Latvijas Pasta ārējo
komunikāciju vadītāja
tālr. 67608505

Asins donoru diena
16. oktobrī Talsos
16. oktobrī 10.00–14.00 Valsts
asins donoru centrs rīko asins
donoru dienu Talsu novada pašvaldības administratīvā centra
lielajā zālē, Kareivju ielā 7.
Par asins donoru var būt personas vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Ķermeņa svaram jābūt
virs 50 kg. Asins nodošana nav
vēlama pēc nakts maiņas, saspringta darba vai emocionāla
pārdzīvojuma.
Kompensācija asins apjoma
atjaunošanai nākamajā dienā
pēc asins ziedošanas tiek ieskaitīta donora bankas kontā, tādēļ
lūgums ņemt līdzi savus bankas

konta numurus. Donori bez
bankas konta asinis ziedot nevarēs. Līdzi ir nepieciešams ņemt
arī personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti (autovadītāja apliecība kā personu
apliecinošs dokuments šoreiz
nederēs).
Vairāk informācijas pa bezmaksas tālruni 8000 0003 un
mājaslapā www.donors.lv.

Septembrī aprit 25
gadi, kopš izveidota Talsu
novada Pašvaldības policija. Šajos gados izdarīts
daudz, bet vēl daudz kas
priekšā, un tas ir pierādījums tam, ka Talsu novadam tā ir bijusi pareizā
izvēle – pirms 25 gadiem
atbalstīt ideju par Pašvaldības policijas veidošanu.
Viena ceturtā daļa no
gadsimta – 25 gadi Talsu
novada Pašvaldības policijai palika 9. septembrī. Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis 20.
septembrī policijas darbiniekiem pateicās par ieguldīto darbu un pasniedza Pateicības rakstus – Sigitai Amsterei, Naurim
Neifeldam, Dainim Sokolovskim, Ilmāram Deksnim, Aldim
Dambergam, Arnoldam Staško,
Andrim Burkānam, Klāvam
Burčakam.
Pasniedzot Pateicības rakstus,
priekšsēdētājs E. Zelderis pateicās policistiem par ieguldīto darbu, jo lielu daļu no savas dzīves
policisti velta tieši šim darbam.
„Jūsu darbs ir ļoti atbildīgs, jo
komunikācija ar cilvēkiem ir vistiešākajā veidā. 25 gadi ir ilgs laika posms, un tas rosina pārdomāt, kā ir pagājuši šie gadi, kas

bijis viegls, kas grūts. Kopīgi jādomā, kā celt Pašvaldības policijas prestižu kopumā, jo cilvēki
uzticas un grib uzticēties arvien
vairāk. Uzskatu, ka Pašvaldības
policijas darbiniekiem jābūt vairāk redzamiem arī ikdienā. Arī
mums – domes vadībai – ir jādomā, kā atbalstīt jūsu darbu, jo ir
lietas, kas ir solītas, bet vēl joprojām nav izpildītas no domes puses. Darīsim visu, lai pašvaldības
policistu darba kvalitāte un darba vide būtu atbilstoša apstākļiem,” uzrunā atzina E. Zelderis.
Šo gadu laikā Pašvaldības policijā strādājuši daudzi darbinieki. Vislielākā pieredze, sākot no
2004. gada, ir Sigitai Amsterei

un Aldim Dambergam. 25 gadu
laikā policija septiņas reizes mainījusi atrašanās vietu. Tagad Pašvaldības policija atrodas Lielajā
ielā 27 un, kā atzīst Pašvaldības
policijas priekšnieks Māris Grīnvalds, šī vieta ir ļoti piemērota.
„Vēlējums jums visiem – turpināsim veidot stipru komandu, jo
tikai tā var sasniegt lielas lietas.
Palīdzēsim iedzīvotājiem, kā arī
cits citam. Vēlu mums visiem izturību, jo tā ir nepieciešama,
strādājot ar iedzīvotājiem, ar kuriem mums nākas sastapties savā
darbā,” teica M. Grīnvalds.
Teksts un foto:
Marta Rake-Lasmane

Autovadītāji bez maksas varēs
pārbaudīt auto tehnisko stāvokli
9. oktobrī CSDD Talsu nodaļā un Talsu degvielas uzpildes stacijā „Circle K” notiks
ikgadējās auto servisa dienas.
Autovadītāji aicināti uz bezmaksas automobiļu pārbaudēm, kuru laikā būs iespēja noskaidrot automobiļu drošības
sistēmu un to elektroapgāžu
darbību. Tāpat ar profesionāla
aprīkojuma palīdzību varēs
pārbaudīt arī lukturus un to re-

gulējumu, kā arī riepu atbilstību. Papildu auto tehniskajām
pārbaudēm autovadītāji varēs
uzdot jautājumus kvalificētiem
auto aprūpes speciālistiem par
mūsdienīgu auto diagnostiku,
apkopi un uzturēšanu.
Visās pilsētās tiks veikta auto
elektronikas un drošības sistēmu
diagnostiska, varēs novērtēt riepu stāvokli (protektora atlikums,
ražošanas gads u.c.), veikt nepie-
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ciešamo riepu spiediena korekciju, lampu gaismas stara novērtējumu un noskaidrot citu
interesējošo informāciju.
Automašīnu bezmaksas pārbaudes notiks no plkst. 11.00
līdz 18.00.
Papildu informācija:
info@dbs.lv
tālrunis: 67450430

2017. gada 2. oktobris

Talsu Novada Ziņas														

Bezmaksas lekciju cikls
„Talsiem un Latvijai 100”
Šogad, kad svinam Talsu pilsētas simtgadi un gatavojamies
Latvijas simtgades svinībām,
Talsu novada muzejs piecus ceturtdienu vakarus plkst. 18.00
aicina pieaugušos uz bezmaksas
lekcijām.
▶▶ 5. oktobrī pirtniece, stāstniece un zāļu sieva Līga Reitere
sniegs padomus pirtniecībā.
▶▶ 12. oktobrī muzejā viesosies
latviešu mūziķe, postfolkloras grupas „Iļģi”
dalībniece, grāmatas
„Rokasgrāmata

folkloras mācīšanā” autore Ilga
Reizniece, kura stāstīs par tēmu
„Kas slēpjas aiz tautas dziesmas”.
▶▶ 19. oktobrī muzeja galvenā
vēstures speciāliste Inese Vempere stāstīs par kuršu senatnes pētniecību, savukārt 26. oktobrī muzeja galvenā krājuma glabātāja
Daija Lēmane iepazīstinās ar Talsu novada tautas tērpu un tā valkāšanas tradīcijām.

„Zaļo” skolu skaits
arvien pieaug

Lekcijas pieejamas jebkuram
interesentam bez maksas! Lekcijas notiek projekta „Lekciju cikls
„Talsiem un Latvijai 100”” ietvaros. Projekta finansētājs ir Valsts
kultūrkapitāla fonds, Kurzemes
plānošanas reģions un Talsu novada muzejs.
Ieva Priede,
Talsu novada muzeja galvenā
speciāliste izglītojošā darbā

Stendes vēsture 120 gadu zīmē
Pirms 120 gadiem sāka veidoties apdzīvota vieta pie Stendes stacijas, kura gadu gaitā ir
vairākkārt mainījusi nosaukumu, bet populārākie ir Stendesciems un Renču ciems.
Oktobris Stendē iezīmēsies
īpaši, jo mūsu 120 gadu stāstus
un leģendas apkoposim divos
pasākumos.
12.–14. oktobrī Stendē darbosies Latvijas Televīzijas žurnālists Dāvis Ernštreits un filmu
studija „Mistrus Media, kuri
veido jaunu televīzijas raidījumu
ciklu par vietu vēsturi – „Tas notika šeit”.
Pirmais raidījums tiks veltīs
Stendes un tās apkārtnes stāstiem, tādēļ raidījuma veidotāji
aicina visus – gan esošos, gan
pasaules ceļos aizklīdušos –, kuriem ir zināmi aizraujoši stāsti

un leģendas par Stendi, rakstīt
„Mistrus Media” pa e-pastu uz
adresi tasnotikaseit@mistrusmedia.lv vai zvanīt pa tālr.:
29259580 vai arī 12. vai 13. oktobrī atnākt uz Stendes tautas
namu, un klātienē tikties ar raidījuma veidotājiem – vēsturniekiem, kuri raidījuma gaitā vēstīs
par trīs vēsturiski nozīmīgiem
notikumiem.
14. oktobrī plkst. 15.00 Stendes estrādē (lietus gadījumā tautas namā) tiksimies pasākumā,
kur trīs vēsturnieki Dāvja Ernštreita vadībā Stendes iedzīvotājiem pastāstīs, ko atklājuši par
Stendi, un iedzīvotājiem būs iespēja balsot par interesantāko
stāstu. Būs atrakcijas bērniem
un tradicionālā zupa.
28. oktobrī aicinām uz tikšanos Stendes dzelzceļa stacijas dar-

biniekus, viņu radiniekus un
draugus. Stendes dzelzceļa stāsts
ir daudzu paaudžu dzīves stāsts.
Pilsētas vēsturi vislabāk var saklausīt sliežu dunoņā. Ap 1916.
gadu sākas Stendes mazbānīša
stāsts. Salidojumā atcerēsimies,
tiksimies un, galvenais, iepazīsimies ar Toma Altberga, Andra
Biedriņa, Daiņa Puncuļa un Artūra Tukiša jaunās grāmatas „Lauku
platuma dzelceļi. Mazbānītis de
facto” veidošanas gaitu. Pasākumu atbalsta Latvijas Dzelzceļa
muzejs, Latvijas Lauksaimniecības muzejs, Ventspils muzejs.
Atnāc, satiecies un atceries!
Inta Ulmane,
Stendes tautas nama „Kultūras
Krātuves” pasākumu organizatore

Veselīga uztura un mutes veselības diena
Lībagu BLPC 3., 24. oktobrī 10.00;
Virbu pamatskolā 31. oktobrī 10.00.
Mazuļa krūts barošana. Zīdīšanas priekšrocības
Talsu administratīvā centra zaļajā zālē 3. oktobrī
16.00-19.00.
Āra fiziskās aktivitātes. Nūjošana, āra trenažieri
Laucienes sporta centrā 5. oktobrī 17.30;
Pie Valdemārpils pārvaldes ēkas 12. oktobrī 17.30;
Lībagu BLPC 19. oktobrī 17.30;
Pie Virbu kultūras nama 26. oktobrī 17.30.
Skolēnu vecākiem par reproduktīvo veselību
Sabiles pamatskolā 5. oktobrī 17.30;
Talsu Valsts ģimnāzijā 5. oktobrī 17.15;
Stendes pamatskolā 5. oktobrī 19.30.
Skolēnu vecākiem par psihoemocionālo veselību
Virbu pamatskolā 5. oktobrī 17.30;
Sabiles pamatskolā 5. oktobrī 19.00;
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134 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas
attīstības, vides izglītības un
vides aizsardzības veicināšanā
skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā karoga balvu. Vēl 67 skolas saņems
diplomu un Latvijas Ekoskolas
nosaukumu.
Talsu pirmsskolas izglītības
iestāde (PII) „Pīlādzītis” aizvadītajā mācību gadā par veikto
darbu ieguva Latvijas Ekoskolas
nosaukumu. Šajā mācību gadā
PII „Pīlādzītis” turpina darboties Ekoskolā, strādājot pie tēmas „Veselīgs dzīvesveids”, iesaistoties
arī
starptautiskā
projektā „Ēdam atbildīgi”.
Ekoskolu programma ir viens
no plašākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem
pasaulē. Latvijā tajā darbojas jau
vairāk nekā 200 izglītības iestāžu, tostarp arī pirmsskolas un
augstskolas. Pasaulē Ekoskolu
programmai ir vismaz 49 000
dalībskolu 64 valstīs, kuras visas
tiecas īstenot ambiciozu mērķi –
iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz
rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas
veicina ilgtspējīgu attīstību.
Programmā var piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava pievērsties vides aizsardzības
un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Vides izglītības fonds
skolām nodrošina metodiskos
materiālus, sniedz atbalstu un

iespēju piedalīties dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas forumos un nacionāla un starptautiska
līmeņa
projektos.
Dalība Ekoskolu programmā ir
vērtīgs ieguvums ne tikai skolas
kolektīvam, bet arī pašvaldībām,
jo līdztekus citiem mērķiem
programmā aktīvi tiek veicināta
arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.
Ekoskolu programmu Latvijā
īsteno Vides izglītības fonds, kas
nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation
for Environmental Education –
FEE International) programmu
darbību un attīstīšanu.
Vides izglītības fonda darbību
Latvijā atbalsta Latvijas Vides
aizsardzības fonds projekta
„FEE International programmu
īstenošana Latvijā 2017. gadā”
ietvaros.
Sarmīte Pugoviča,
Talsu PII „Pīlādzītis” vadītāja
vietniece izglītības darbā,
ekopadomes priekšsēdētāja

Jaunas prasmes konstruēšanā
un programmēšanā

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei
Deju nodarbības bērniem un jauniešiem
Sabiles kultūras namā 2., 7., 9. 14., 16., 21., 23., 28.,
30. oktobrī 14.30;
Talsu pamatskolā 3., 5., 10., 12., 17. , 19., 24., 26.,
31. oktobrī 16.00;
Valdemārpils vsk. 3., 10., 17., 24., 31. oktobrī 14.30;
Virbu kultūras namā 6., 13., 20., 27. oktobrī 15.30.
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Skolēnu vecākiem par
atkarībām
Talsu sākumskolā 5. oktobrī 18.45;
Deju nodarbības senioriem
Talsu tautas namā 6., 13., 20., 27. oktobrī 12.00.
Fizioterapeita meistarklase senioriem
Lībagu pagastmājas Mundigciemā 9. oktobrī 18.00;
Lībagu BLPC 25. oktobrī 18.00.
Vingrošanas nodarbība grūtniecēm
Talsu sporta namā 14., 28. oktobrī 13.00.
Psihoemocionālā veselība skolēniem
Pūņu pamatskolā 18. oktobrī 10.00;
Vandzenes pamatskolā 20. oktobrī 11.45.
Lekcija par garīgo veselību pieaugušajiem
Sabiles kultūras namā 23. oktobrī 16.00.
Veselīga uztura nodarbība pieaugušajiem
Lībagu bijušajā tautas namā 24. oktobrī 12.00.
Lekcija par onkoloģijas profilakses pasākumiem
Stendes tautas namā 26. oktobrī 17.00.
Pasākumi ikvienam pieejami bez maksas.
Sagatavoja: Tatjana Neilande,Talsu novada
pašvaldības sabiedrības veselības speciāliste

Šajā vasarā Talsu 2. vidusskolā
norisinājās
dienas
nometne bērniem „Robotojam
dabā”, kurā bija iespēja apgūt
jaunas zināšanas un prasmes
konstruēšanā un programmēšanā un iepazīt dabu.
Nometnes laikā bērniem bija
iespēja lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, apgūstot jaunas zināšanas
un prasmes konstruēšanā un programmēšanā, mācoties sadarboties gan pāru darbā, gan grupā,
iepazīstot dabu, tās aizsardzības
tēmas, vizualizējot un radot tehniskos risinājumus dzīvās dabas izpētei un aizsardzībai, sakoptas
vides saglabāšanai. Nodarbībās
tika izspēlētas aktivitātes saskarsmes un komunikācijas uzlabošanai, saudzīgai attieksmei pret
līdzcilvēku, jo arī cilvēks ir dabas
sastāvdaļa.
Nometnē piedalījās 40 Talsu
novada bērni vecumā no 10 līdz
13 gadiem.
Vienā no nometnes dienām
visi tās dalībnieki devās ekskursijā uz Ventspili, kur papildināja savas zināšanas un guva
pieredzi, apmeklējot Ventspils
jaunrades nama planetāriju,

		

Amata māju un Zinātnes un tehnoloģiju muzeju „Kurzemes
Democentrs”.
Nometnes ilgums bija tikai
piecas dienas, bet tas bija
pietiekami ilgs laiks, lai bērni sadraudzētos vai pat negribētu
šķirties cits no cita. Šo abu
nometņu laikā katrs varēja iegūt
jaunus draugus un neaizmirstamus iespaidus. Liels paldies
vecākiem par uzticēšanos un
bērniem par izturību un aktīvu
darbošanos nometnē.
Nometne notika no 31. jūlija
līdz 4. augustam un no 7. augusta līdz 11. augustam. Nometni
finansiāli atbalstīja Talsu novada
pašvaldība.
Nometnes „Robotojam dabā”
komanda
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„Talsu novads ir dižens ne tikai lielumā, bet arī cilvēku gara cēlumā”
Konkursa „Talsu bruncī ieaustie” noslēguma pasākums
Ikgadējam konkursam „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts” šogad
tika mainīts nosaukums – „Talsu bruncī
ieaustie”. 8. septembrī Talsu tautas
namā pulcējās visi konkursa dalībnieki,
kuri ik dienas dara novadu sakoptu un
raibu kā Talsu bruncis.
Pateicības vārdi, uzslavas un iedvesmas pilni stāsti. Jau tradicionālais konkursa noslēguma pasākums pulcēja vairāk nekā 200 Talsu novada darbīgo un
radošo ļaužu, kas ar mīlestību ne tikai sakopj savas mājas, pagastu, pilsētu, bet arī
ikdienā dara lietas, kas pārsteidz un iedvesmo.
„Talsu novads ir dižens ne tikai lielumā, bet arī cilvēku gara cēlumā. Šeit dzīvo
radoši un stipri cilvēki, kuriem rūp savas
vides izkopšana, kuriem ir svarīgi saglabāt un uzturēt dzimtas īpašumus, kultūrvēsturiskās vērtības un kuri ir gatavi strādāt, lai būtu šeit Talsu novadā, lai būtu
Latvijā,” uzrunā konkursa dalībniekiem
teica Talsu novada domes priekšsēdētājs
Edgars Zelderis.
Talsu brunci jeb svītrkodu veido 11 krāsas – tik nomināciju bija arī konkursā „Talsu bruncī ieaustie”. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem – šajā gadā konkursā netika
noteikts viens uzvarētājs, bet apbalvojums
tika pasniegts katrā no nominācijām. Kon-

kursa žūrijas komisija devās uz Talsu novada pilsētām un pagastiem, lai sastaptu
radošākos, aktīvākos un uzņēmīgākos iedzīvotājus, organizāciju, sakoptāko iestāžu, ēku un objektu pārstāvjus.
Vērtēt to, kas nāk no sirds, ir patiesi
grūti un izlemt vēl grūtāk, pat vērtēšanas
komisijai. Tādēļ vērtēšanas komisija pasniedza arī savas speciālās balvas.
„Šis ir stāsts par novadam piederīgajiem, Talsu novada brunču rakstā ieaustajiem. Par cilvēkiem, kuri nebaidās smaga
darba, kuri nebaidās būt radoši un citādi –
ja jau saknes nāk no Talsu novada ozola,
tās jau citādi nemaz neprot,” atklājot pasākumu, teica vakara vadītājs Arnis Krauze.
Neatkarīgi no konkursa komisijas vērtējuma savas simpātiju balvas pasniedza
arī Talsu Komersantu klubs un AS „Latvijas valsts meži”. Pirmo reizi konkursā
savu simpātiju balvu pasniedza laikraksts
„Talsu Vēstis”. Ar muzikāliem priekšnesumiem klātesošos priecēja grupa „ElektroFolk”.
Paldies visiem konkursa dalībniekiem!
Marta Rake-Lasmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Sanita Arciševska,
KSTC vecākā kultūras speciāliste
Foto: Kaspars Poriņš

Konkursa „Talsu bruncī ieaustie 2017” laureāti:
◆ „Rosīgākais uzņēmums” – SIA
„Pindstrup
Latvia”
Valdgales
pagastā,
pārvaldnieks
Guntars
Eizenbergs – Latvijā vienīgajā kūdras
purva teritorijā, kam veiksmīgi
izdevies
atjaunot
izstrādātās
teritorijas.
◆ „Draudzīgākā tirgotava vai
kafejnīca” – SIA „Viko” veikals „Elvi”
Stendē, Agnis Vicinskis, Eva Vicinska
– veikals, kur augstā cieņā ir ne tikai
pircēji un darbinieki, vieta atrodas
arī audējām.
◆ „Sakoptākā privātmāja” –
„Burtnieki” Dace un Dzintars Legzdiņi
Vandzenes pagastā – rūpīgi kopta un
lolota māja vairāku paaudžu
mantojumā.
◆ „Sakoptākā daudzdzīvokļu
dzīvojamā māja” – K. Valdemāra iela
67 Talsos, mājas vecākā Ērika
Graudiņa, kasieris Arvīds Dailidovičs
– mājā, kuras stipros pamatus kopā
tur iedzīvotāju spēja sadarboties.
◆ „Dižākā zemnieku saimniecība”
– ZS „Oši”, Ļisicinu ģimene
Vandzenes pagastā – vienā no

pirmajām nodibinātajām zemnieku
saimniecībām Vandzenes pagastā.
◆ „Čaklākais mājražotājs” –
rokdarbu
salons
un
veikals
„Rokdarbu lāde” Sabilē, Liāra Bicāne
– rokdarbu skaistums un nemainīgi
augsta to vērtība.
◆ „Darbīgākā organizācija” –
Valdemārpils mazpulki, vadītāja
Anda Dzene – pulcē dalībniekus no
visas Latvijas.
◆ „Zaļā domāšana kā dzīvesveids”
– saimniecība „Kurzemnieki” Lībagu
pagastā, saimnieki Egita un Sandis
Sudakovi – dzīvo saskaņā ar dabu
Talsu paugurainē.
◆ „Skaistākais dārzs” – „Mīstekļi”
Vandzenes pagastā, saimniece
Jolanta Ozoliņa – profesionāli
pilnveido savu vaļasprieku.
◆ „Vieta, kas jāredz” – Lubes
dzirnavas,
dzejnieces
Ainas
Zemdegas mājas, apsaimnieko
Šmāliņu ģimene.
◆ „Radošākais novadnieks” –
Guna Millersone – dabas iedvesmota
māksliniece Talsos.

Žūrijas komisijas speciālās
balvas:

Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis, konkursa vērtēšanas komisija kopā
ar pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājiem

◆ Ģimeniskajam kokapstrādes
uzņēmumam „Veldpro” Strazdes
pagastā,
saimnieks
Raivis
Erenbergs.
◆ Pašu rokām celtajai privātmājai
„Birziņi” Virbu pagastā, saimnieki
Visocku ģimene.
◆ SIA „Nurme Alus” īpašniekam
Marekam Ezerkalnam.
◆ Kurzemes zemnieku sētas
„Līkumi”
Ģibuļu
pagastā
saimniekiem Maijai un Jānim
Lagzdiņiem; Silvijai Paipalai Īves
pagastā – „gleznotāja” ar adatu un
diegu, rokdarbniece.

Nominācijas „Sakoptākā privātmāja” un „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja”
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Arnis Krauze, pasākuma vadītājs

Nominācija „Čaklākais mājražotājs”
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„Talsu novads ir dižens ne tikai lielumā, bet arī cilvēku gara cēlumā”

Nominācija „Dižākā zemnieku saimniecība”

Nominācijas „Zaļā domāšana kā dzīvesveids” un „Skaistākais dārzs”

Nominācija „Darbīgākā organizācija”

Nominācija „Vieta, kas jāredz”

Nominācija „Radošākais novadnieks”
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Nominācija „Rosīgākais uzņēmums” un „Draudzīgāka tirgotava”
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Domes sēdēs lemtais
31. augusta Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 28 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Izveidot Talsu novada pašvaldības
Ētikas komisiju piecu cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Edgars Zelderis;
komisijas locekļi Tabita Kalniņa, Inga
Gluzda, Juris Upmalis, Uldis Katlaps.
• Izveidot Talsu novada domes Stipendiju piešķiršanas komisiju: komisijas
priekšsēdētājs Normunds Tropiņš; komisijas locekļi Inguna Kaļinka, Uldis Katlaps, Gundars Sebris, Andis Astrātovs.
• Izveidot Talsu novada Dzīvokļu komisiju deviņu cilvēku sastāvā: komisijas
priekšsēdētāja Aija Staškova-Ciemīte; komisijas locekļi: Agrita Kamļeva, Dagmara
Baha, Uldis Leja; Ivars Maķevics, Kārlis
Vanags, Jānis Znotiņš, Jana Damberga,
Tatjana Kuzmuka.
• Izveidot Talsu novada Zaļumsaimniecības komisiju piecu cilvēku sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja Ieva Bērziņa; komisijas locekļi: Lauma Jaunpujēna, Uģ i s
Ventiņš, Zanda Bitmane, Ieva Indriksone.
• Izveidot Talsu novada Pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisiju septiņu cilvēku sastāvā: Ināra Lāce,
Modris Jirgensons, Mārcis Ezergals, Gints
Lūsis, Vilnis Pūcītis, Māris Rozenbergs,
Kalvis Kalniņš.
• Izveidot Komisiju materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības
dalībnieka statusa piešķiršanu: komisijas
priekšsēdētāja Inguna Kaļinka; Vilis Ieviņš, Normunds Tropiņš.
• Ievēlēt Talsu novada vēlēšanu komisiju: Dzintra Kudiķe-Vizbele, Virma Poga,
Agris Purkalns, Vanda Baraua, Antra
Grosbaha, Daiga Helde, Aiga Bērziņa.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.22 „Par Talsu novada pašvaldības līdz-

14. septembra Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 21 darba kārtības jautājumu.
Administratīvie jautājumi:
• Atzīt par spēku zaudējušu Talsu novada domes 28.12.2015. lēmumu Nr.583
„Par suvenīru (preču) pārdošanas cenas
apstiprināšanu Talsu novada kultūras,
sporta un tūrisma centram”.
• Apstiprināt konkursa „Dari Talsu novadam” nolikumu.
• Grozīt Talsu novada domes 2016.
gada 12. maija lēmuma Nr.264 „Par Talsu
novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu” pielikumu „Talsu novada pašvaldības
Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas nolikums” un izteikt Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas
nolikuma 3.1. punktu šādā redakcijā:
„3.1.Komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un 10 komisijas locekļi”.
• Izveidot Talsu novada pašvaldības
Apbalvojumu izvērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Edgars Zelderis; komisijas priekšsēdētāja
vietnieks – Dainis Karols; komisijas locekļi Ilze Indriksone; Normunds Tropiņš;
Edmunds Demiters; Dainis Norenbergs;
Dzintra Eglīte; Baiba Veismane-Rezonga;

finansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai
Talsu novadā”.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā tiek
sadalīta valsts budžeta mērķdotācija,
valsts budžeta dotācija un pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Talsu novada pašvaldības
izglītības iestādēs”.
• Apstiprināt Sabiles mākslas un kultūras tūrisma centra darbības stratēģiju
2017.–2025. gadam.
• Atbrīvot Lailu Garkalni ar 2017. gada
31. augustu (pēdējā darba diena) no Talsu
novada Valdgales pirmsskolas izglītības
iestādes „Kamenīte” vadītājas amata.
• Atbrīvot Tabitu Ēci no Talsu novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata Stendes pilsētas un Lībagu, Strazdes,
Virbu un Ģibuļu pagastu administratīvajās teritorijās.
Finanšu jautājumi:
• Atbalstīt piedāvātās Montesori, mūzikas, smilšu terapijas, fizioterapeita un
ergoterapeita individuālās un grupu nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Paredzēt finansējumu
līdz 58 982 EUR minēto pakalpojumu nodrošināšanai.
• Piešķirt finansējumu 5000 EUR Stendes pilsētas pārvaldei autoceļu ikdienas
darbu veikšanai 2017. gadā. Finansējumu
paredzēt no autoceļu rezerves fonda.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 41
881,04 EUR projekta „Novadpētniecības
ekspozīcijas telpu atjaunošana Spāres
muižā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ar gada aizdevuma procentu likmi,
kas tiks noteikta pēc vienošanās ar Valsts
kasi. Paredzēt aizņēmuma pamatsummas

Guna Millersone; Iveta Rorbaha; Maija
Laukmane; Elga Vērdiņa.
• Ar 2017. gada 14. septembri noteikt
Talsu novada domes deputātei Daigai
Feldmanei atlīdzību par piedalīšanos domes, komiteju sēdēs un par citu deputātu
pienākumu pildīšanu.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt SIA „Ziņas TV” finansējumu
100 EUR, projekta „Lai dzīvo bērni!” atbalstam. Finansējumu paredzēt no Talsu
novada Izglītības pārvaldes budžeta.
• Piešķirt finansējumu Talsu Valsts
ģimnāzijas sporta halles grīdas seguma
atjaunošanai. Nodrošināt finansējumu
līdz 54 100 EUR (ieskaitot PVN) apmērā
no atsavināšanas līdzekļiem (40% daļa).
• Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Piedalīties LVAF izsludinātajā projektu konkursā ar projektu „Dabas simtnieks
Ziemeļkurzemē”. Nodrošināt projekta
priekšfinansējumu 15 000 EUR, tai skaitā
1500 EUR pašvaldības līdzfinansējumu.
• Precizēt Talsu novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam 3. pielikuma
„Investīciju plāns 2016.–2018. gadam” 5.
daļas „Plānotās investīcijas specifisko atbalsta mērķu (SAM) ietvaros” SAM 5.5.1.
sadaļu, izsakot to jaunā redakcijā.
• Atbalstīt Talsu Valsts ģimnāzijas piedalīšanos Erasmus+ programmas projek-

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

atmaksu no 2018. gada 1. janvāra līdz
2020. gada 31. decembrim.
• Piešķirt finansējumu līdz 4400 EUR
Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku darba satura un
darba laika izmantošanas analīzei.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Iesniegt projekta pieteikumu „Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā”. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu 1 555 423,98,
ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
• Piedalīties projektu konkursā „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”” ar projektu „Jēkaba ceļa kultūras
mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” un to īstenot. Atbalstīt projekta Talsu
novada pašvaldības un biedrības „Pedvāle” kopējās un attiecināmās izmaksas 1
942 952,64 EUR, t.sk. 1 050 000 EUR ir
publiskais finansējums. Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 892 952,64
EUR. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu 1 522 952,64 EUR, t.sk. līdzfinansējums ir līdz 892 952,64 EUR apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
• Slēgt sadarbības līgumu dalībai projektu konkursā, lai īstenotu projektu „Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas
jaunrades magnēti” ar Kuldīgas novada
pašvaldību, Alsungas novada pašvaldību
un biedrību „Pedvāle”.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Jolantu Skujenieci īstenot ELFLA projektu
„Atpūtas vietas labiekārtošanas Tiņģerē,
Īves pagastā”.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Jolantu Skujenieci īstenot ELFLA projektu
„Novadpētniecības ekspozīcijas telpu atjaunošana Spāres muižā”.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības At-

tā „Don’t Mind the Gap!” („Izvairies no
„robiem” savās zināšanās”).
• Pilnvarot Talsu novada Izglītības pārvaldi piedalīties kā sadarbības partneri
Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.
Nekustamais īpašums:
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Jaunbrīvnieki” Abavas pagastā. Noteikt
nekustamā īpašuma cenu – 5450 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Liepu iela 6” Talsos. Noteikt nekustamā īpašuma cenu – 6600 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mazliepas” Ģibuļu pagastā. Noteikt
nekustamā īpašuma cenu – 3310 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Rogas” Virbu pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma cenu – 49 150 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Vecvalgale 2” Abavas pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma cenu – 733 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašu-

tīstības plānošanas nodaļas vadītāju Jolantu
Skujenieci īstenot ELFLA projektu „Grants
ceļu pārbūve Talsu novadā 1. kārta”.
Nekustamais īpašums:
• Slēgt nomas līgumu ar apbūves tiesību ar valsts akciju sabiedrību „Ceļu satiksmes drošības direkcija” par daļas nekustamā īpašuma Kareivju ielā 12, Talsos,
zemes vienības nomu 50 m2 platībā līdz
2028. gada 31. decembrim, lai uzstādītu
ETL ātrās uzlādes staciju un izveidotu
stāvvietas divām automašīnām.
• Dzēst likvidētajai SIA „Patinga” nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu
3428,02 EUR par ēku Lielgabalu ielā 6A
Talsos, kā arī ar to saistīto nokavējuma
naudu.
• Dzēst likvidētajai SIA „Stoners” nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu
732,47 EUR par ēku „Vecozoli” Lībagu
pagastā, kā arī ar to saistīto nokavējuma
naudu.
• Pieņemt dāvinājumā no īpašnieka
Arnolda Detlaua nekustamo īpašumu
dzīvokli Nr. 35 1905. gada ielā 13 Talsos.
Citi jautājumi:
• Izsniegt SIA „Ūdens racējs” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
un zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus smilts-grants un smilts atradnei
„Strautmalas” Strazdes pagastā līdz 2041.
gada 6. oktobrim. Samaksāt valsts nodevu
142,29 EUR apmērā par atļaujas izsniegšanu Talsu novada pašvaldības budžetā.
• Noslēgt nomas līgumu ar biedrību
„Piedzīvojumu sacensību apvienība” par
„Vilkmuižas ezera” Talsos nomu piedzīvojumu sacensību „xRace” laikā 9. septembrī. Noteikt nomas maksu 28,00 EUR (neieskaitot PVN).
Marta Rake-Lasmane

mu dzīvokli Nr.3 „Režas” Abavas pagastā.
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana
izsolē. Noteikt nekustamās mantas brīvo
cenu – 1900 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Cielavas” Laucienes pagastā. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt
nekustamā īpašuma brīvo cenu – 2300 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 14.07.2017. nekustamā īpašuma „Asaru iela 5” Valdemārpilī izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu – 5000 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pamales” Abavas pagastā. Noteikt
atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu –
4700 EUR.
Citi jautājumi:
• Slēgt līgumu ar SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu
novada administratīvajā teritorijā. Noteikt
maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novada administratīvajā teritorijā no 2018. gada 27. marta līdz 2018.
gada 31. decembrim 11,72 EUR par 1 m3
atkritumu, neieskaitot PVN.
Marta Rake-Lasmane

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

AKTUĀLI

Talsu novada pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi
Talsu novada Sociālā dienesta sniegtie sociālie pakalpojumi
Sociālā darba
pakalpojums

Daudzfunkcionālais
sociālo pakalpojumu
centrs

Specializētais
autotransporta
pakalpojums

Profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu
grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus
apstākļus.
Sociālās rehabilitācijas institūcija, kurā personām ar funkcionāliem traucējumiem, no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām, personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un citām personām ar sociālās funkcionēšanas problēmām nodrošina
sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai nepieciešamo sociālo
rehabilitāciju.
Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personas ar funkcionāliem
traucējumiem, kuras patstāvīgi nespēj izmantot sabiedrisko
transportu, nokļūšanu nepieciešamajā vietā un veicināt šo personu pilnvērtīgāku funkcionēšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
Krīzes situācijā (stihiska nelaime, iepriekš neparedzami apstākļi)
autotransporta pakalpojumu var izmantot ģimene (persona), ja
radušos apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

Materiālais atbalsts
aprūpei

Pakalpojumu piešķir personām, kuras vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt, pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe) apmierināšanai viņu dzīvesvietā. Persona rakstiski izteikusi vēlmi aprūpi mājās nodrošināt ar
paša izvēlēta aprūpētāja palīdzību.

Patversmes
pakalpojums

Sociālā institūcija, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai
krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā
darba speciālistu pakalpojumus.

Higiēnas pakalpojumi
Dienas centra
pakalpojums
Sociālā atbalsta
pakalpojums –
atbalsta persona

Veļas mazgāšanas, žāvēšanas un dušas izmantošanas iespējas.
Saturīga brīvā laika pavadīšanai pirmspensijas un pensijas vecuma personām un citām mazaizsargātām personu grupām.

Sadarbības partneru nodrošinātie sociālie pakalpojumi
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā bērniem

Pakalpojumu saņem personas, kuras vecuma vai funkcionālo trau- Pakalpojumu
sniedz
cējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt un Latvijas Sarkanā Krusta
nodrošināt sev pamatvajadzības Kurzemes komiteja.
dzīvesvietā.

Aprūpe mājās

Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehaTerminēts diennakts sociālās aprūbilitācijas pakalpojumi
pes un rehabilitācijas pakalpojums.
institūcijā pilngadīgām
personām

Pakalpojumu
sniedz
Latvijas Sarkanā Krusta
Kurzemes komiteja, pansionāts „Lauciene”.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi
institūcijā pilngadīgām
personām

Pakalpojumus sniedz aprūpes biedrība „Kalmes”
Sabilē, pansionāts „Lauciene”, Latvijas Sarkanā
Krusta Sociālās aprūpes
centrs „Stūrīši”.

Pakalpojumu saņem personas, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt un
nodrošināt sev pamatvajadzības.

Valsts finansētie sociālie pakalpojumi
Pakalpojums tiek sniegts kā atbalsts ārpus mājokļa personai ar
Asistenta pakalpojums ļoti smagu vai smagu invaliditāti.
pašvaldībā
Asistenta pakalpojums paredzēts,
lai veicinātu personas mobilitāti un
iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.

Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi no vardarbības cietušiem bērniem

Sociālās rehabilitācijas
pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām

Talsi

10. oktobris

D. Feldmane D. Karols*
E. Zelderis
I. Norenberga
L. Pīlēģis
I. Indriksone
G. Sebris

Sabile
Ģibuļi

E. Demiters

17. oktobris 24. oktobris 31. oktobris
I. Indriksone*
E. Zelderis* N. Tropiņš*
N. Tropiņš *

Ģ. Kalnbirze
A. Astrātovs
O. Solovjovs
A. Lācarus
D. Karols
A. Kalniņš
T. Kalniņa
A. Spēks

Strazde
N. Tropiņš

Virbi

E. Demiters

Pieņemšanu laiki 17.00–18.00
* Talsu novada pašvaldībā domes priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšana 17.00–19.00

				

2017. gada 2. oktobris

Pakalpojumu nodrošina Talsu novada krīzes
centrs, Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Zantes ģimenes
krīzes centrs, psihologi,
jurists.

Rudens balle senioriem
Lai mūzika un kustību prieks silda šo dienu!
13. oktobrī plkst.17.00 Talsu tautas namā Talsu pensionāru biedrība organizē senioru rudens balli. Tiek aicināti visi novada seniori, ne tika talsenieki. Līdzi ņemt
groziņu un labu garastāvokli. Lūgums pieteikties līdz 10. oktobrim Dienas centra 1.
stāvā Talsos, Lielajā ielā 27, darba dienās 9.00–16.00. Tālr. 63224655; 28692688.
L. Vītiņa,
Talsu novada domes sociālā dienesta Dienas centra administratore

Domes un komiteju sēdes oktobrī

Īve

Vandzene I. Gluzda

Pakalpojumu nodrošina Talsu novada krīzes
centrs, Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Zantes ģimenes
krīzes centrs u.c. pakalpojumu sniedzēji.

Talsu novada Sociālais dienests
Kontaktinformācija: www.talsi.lv/talsu-novada-socialais-dienests
vai attālinātajos klientu pieņemšanas punktos pagastu pārvaldēs
pie sociālajiem darbiniekiem

Sociālā atbalsta pakalpojumi bērniem ar Pakalpojumu saņem bērni un jau- Pakalpojumus sniedz Ģifunkcionāliem traucēju- nieši ar īpašām vajadzībām un meņu un bērnu attīstības
miem, mācīšanās traucē- funkcionāliem traucējumiem.
centrs „Brīnumiņš”.
jumiem

3. oktobris

Pieejami bērniem, kuri cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli izmantoti vai tikuši
pakļauti vardarbībai vai jebkādām
citām nelikumīgām, cietsirdīgām
vai cieņu aizskarošām darbībām.
Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt, lai bērns spētu atgūt fizisko un
psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.
Sniegt psihosociālu atbalstu, mazināt traumas sekas, lai cilvēks sekmīgi spētu atgūt fizisko un psihisko
veselību, reintegrēties sabiedrībā,
atjaunot vai uzlabot cilvēka sociālās
funkcionēšanas spējas, atgūt sociālo statusu, veicināt sociālo integrāciju, kas paredz atjaunot fiziskās,
intelektuālās, psiholoģiskās un profesionālās spējas.

Pakalpojumu nodrošina
klienta izvēlēta persona.
Pakalpojumu saņem bērni invalīdi no 5 līdz 18
gadiem, personas ar I, II
grupas invaliditāti.

Palīdzēt vardarbību veikušam pilngadīgam cilvēkam apzināt fiziskās
Sociālās rehabilitācijas un psiholoģiskās vardarbības piepakalpojumi vardarbību lietošanas sekas un mazināt vardar- Individuālas konsultāciveikušām pilngadīgām bības izpausmes pret apkārtējiem jas, konsultācijas grupās.
personām
(ģimenē partneri, bērniem u.c.
iespējams arī citiem pieaugušiem
cilvēkiem).

Pakalpojumus
sniedz
Diennakts uzturēšanās
Diennakts pakalpojums krīzes situ- Talsu novada krīzes
pakalpojumi krīzes situācijā nonākušām personām.
centrs un Strazdes bērācijā
nunams.

Deputātu pieņemšanas oktobrī

Pakalpojumus
sniedz
Strazdes
bērnunams
„Kāķīši”, VSAC „Kurzeme” filiāle „Liepāja”,
VSAC „Rīga” filiāle „Teika”.

Institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās
Dienas centrs pieaugu- rehabilitācijas pakalpojumus, so- Pakalpojumu nodrošina
šām personām ar garīga ciālo prasmju attīstību, izglītošanu Latvijas Sarkanā Krusta
rakstura traucējumiem un brīvā laika pavadīšanas iespējas Kurzemes komiteja.
personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Atbalsta personas mājas vizītes, kurās tiek sniegtas zināšanas un
praktiskās iemaņas par bērna attīstību un audzināšanu.

Sadarbības partneru nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Sociālā institūcija, kura nodrošina
bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem mājokli, pilnu
aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Datums
2. oktobris
2. oktobris
2. oktobris
5. oktobris
12. oktobris
16. oktobris
16. oktobris
16. oktobris
19. oktobris
26. oktobris

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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Pieaugušo izglītības centrs piedāvā:

2017.

„Microsoft Excel” iesācējiem

14.10.
NO PLKST. 14:00

Āboldiena Sabilē
„Sabiles Sidra” PAGALMĀ

„Sabiles Sidra” RADOŠAJĀ NOLIKTAVĀ

14:00 ĀBOLGROZS
Svētku sākums (ābolu likšana pa kastītēm, ābolu
izrādīšanās, ābolu svēršana…)

17:00

14:00–17:00 ĀBOLS
hennas zīmējumi par āboltēmu
14:00–16:30 ĀBOLAMPEĻI
radošās darbnīcas – ābolu ripināšana, ābols aplikācijās,
ābols plastikā, ābols uz papīra, ābolklimpas, ābolfondī,
ābols uz rīves, cepts ābols, ābols, ābols, ābols…

CEP CEP ĀBOL’ CEP –
ĀBOLPĪRĀGU

14:30

konkurss kopā ar Joranu Šteinhaueru

sieviešu vokālais ansamblis „Gaisma” (Stende)
17:30

ĀBOLSULA

Kursa norise: 4 darba dienu vakari pa
3 akadēmiskajām stundām
Maksa: 25 EUR
Tēmas: Darbs ar izklājlapu lietotni.
Elementāru aprēķinu veikšana tabulā.
Šūnu un tabulas vienkārša formatēšana. Funkciju izmantošana aprēķinos.
Diagrammu veidi, formatēšana. Noslēgumā – pārbaudījums un sertifikāts.

Mācību ilgums: 40 stundas, 2
mēneši, darba dienu vakaros
Maksa: 45 EUR /mēnesī
Tēmas: Sniegt zināšanas par lietvedības procesu. Iemācīt dokumentu sastāvdaļu noformējumu, izvietojumu
pārvaldes dokumentā. Iemācīt izstrādāt un noformēt dokumentus u.c.

Datorapmācība senioriem

Mācību ilgums: 24 akadēmiskās stundas, darba dienu vakari
Tēmas: Adobe Photoshop Adobe Illustrator –vispusēja apmācība vispopulārakajā vektora grafikas datorprogrammā.

Kursa norise: 4 nedēļas, pirmdienu/
trešdienu/ piektdienu pēcpusdienas
Maksa: 20 EUR
Tēmas: Praktiskās nodarbības ar datoru: dokumenta saglabāšana un atvēršana; internets un tā izmantošanas iespējas, sociālie tīkli, e-pasta izveide u.c.

Grafiskais dizains – jaunums

Pieteikšanās kursiem pa tālr. 26518464,
vai e-pastā: inga.sokolova@talsi.lv

solists Edgars Vesmanis (Sabile)
18:00

ĀBOLMORSS

Izstāžu norises oktobrī

mūziķa Feliksa Ķiģeļa koncerts
19:30– 22:00

ĀBOLTĒJA

vakara čills
22:00…

Talsu novada muzejā

ĀBOLS ČUČ

KATRS SAVĀ DĀRZĀ…

N O R I S E S V I E TA :

I E E J A : 3,00 € (no plkst. 17:00)

Rīgas ielā 22, Sabile,
„Sabiles Sidra” pagalmā.
Sliktu laikapstākļu gadījumā –
„Sabiles Sidra” radošajā noliktavā.

Āboliņiem, Āboliem, Ābelēm,
Āboltiņiem, Ābeltiņiem…
(uzrādot personu apliecinošu dokumentu)

BEZMAKSAS IEEJA:

ĀBOLZAPTE

Lietvedība

PA S Ā K U M U AT B A L S TA :
z/s „AUSMAS”

✳✳6.10. Ekspresizstāde „Tikšanās pionieru štābā”
✳✳No 5.10.Litogrāfiju izstāde „Procesi”
✳✳Līdz 7.10. Daiņa Kārkluvalka fotogrāfiju izstāde „Zudusī vakardiena”
✳✳No 11.10. Starptautiska tekstilmākslas
izstāde „Daudzveidība vienotībā”. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājums
✳✳No 19.10. Latvijas stomatoloģijas pamatlicējam Kārlim Baronam veltīta izstāde „Diženam tēvam dižens dēls”.
Talsu tautas namā un Radošajā sētā
✳✳Jura Kmina foto izstāde „Krodera teātris”
✳✳No 5.10. Jāņa Roberta Jansona gleznu
izstāde „Tas ir nopietni”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳Tēlniekam Ojāram Feldbergam – 70
✳✳1.–15.10. E. Veidenbaumam – 150
✳✳16.–31.10. Rakstniecei L. Ķuzānei – 90
✳✳16.–31.10. „Sargāsim sevi” – cikls veselībai
Abavas bibliotēkā
✳✳E. Veidenbaumam – 150
✳✳Evitas Indriksones un Naura Kalvāna
krāsotās mandalas
Balgales bibliotēkā
✳✳E. Veidenbaumam – 150
Laidzes bibliotēkā
✳✳Skolai veltīti dzejoļi bērnu zīmējumos
✳✳Aktuālie bibliotēkas pasākumi fotogrāfijās „Te mēs – bibliotēkas ritmi”
✳✳Laidze literatūras avotos
✳✳Laidzes pagasts no 1867. gada līdz
2017. gadam
✳✳Ābeces un pirmās lasāmgrāmatas
✳✳I. Ābeles daiļrade „Cilvēki iznirst un
pazūd tumsā ārpus laika un realitātes”
✳✳„Eduards Veidenbaums „Domāju es
domas dziļas…””

✳✳16.–21.10. Grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam Albertam
Kronenbergam – 130
✳✳23.–31.10. Zviedru rakstniekam Akselam Muntem – 160
Sabiles bibliotēkā
✳✳Medību trofeju izstāde sadarbībā ar
medību kolektīvu „Kārone”
Sabiles bērnu bibliotēkā
✳✳Grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam Albertam Kronenbergam – 130
Stendes bibliotēkā
✳✳Annas Drukas gleznas un ilustrācijas
„Seno Latvju vieda”
✳✳2.–16.10. Tēlniekam Ojāram Feldbergam – 70
✳✳2.–16.10. Rakstniecei Ingai Ābelei – 45
✳✳16.– 31.10. „Oda ķirbim”
Spāres bibliotēkā
✳✳„Noslēpumainais līdzās”
✳✳„Nopelniem bagātā sarkanā biete”
✳✳Atslēgu piekariņi no tuvām un tālām
zemēm
Strazdes bibliotēkā
✳✳Grāmata rudens vakariem
Tiņģeres pilī
✳✳1.–13.10. Guntas Krauleres gleznu izstāde „Piejūra”
✳✳14.–31.10. Gitas Palmas, Marijas Černovas, Marijas Matvējevas, Stefānijas
Kaulačas, Karīnas Tambovskas kopizstāde „Krāsainā satikšanās”
Īves bibliotēkā
✳✳3.–14.10. E. Veidenbaumam – 150
✳✳16.–30.10. Vācu rakstniekam G. Grasam – 90
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳Latviešu rakstnieces Andras Manfeldes literāro darbu izstāde
✳✳E. Veidenbaumam – 150
✳✳„Par ko kļūt?”

Lībagu bibliotēkā
✳✳E. Veidenbaumam – 150
Lubes kultūras namā
✳✳Lubes radošās studijas izstāde „Gobelēni”

Valdemārpils izstāžu zālē
✳✳1.–13.10. Dzidras Baumas izstāde
„Latvijai 100”
✳✳16.–31.10. Guntas Krauleres gleznu
izstāde „Piejūra”

Pastendes bibliotēkā
✳✳„Mans brīvais laiks” autors Andrejs
Vilnis
Pastendes kultūras namā
✳✳Fotomākslinieka Valtera Poļakova
personālizstāde „MĒS esam ŠEIT”
✳✳TLMK „Kurši” rokdarbu izstāde „Rudens krāsu virpulī”

Valdemārpils tūrisma informācijas
centrā
✳✳20.–31.10.
Fotoizstāde „Slīteres
Nacionālā parka daba un cilvēki”
Vandzenes bibliotēkā
✳✳E. Veidenbaumam – 150
✳✳Veltas Kociņas gleznu izstāde „Ziedi”

Nogales bibliotēkā
✳✳2.–14.10. E. Veidenbaumam – 150
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Sporta norises oktobrī
Kad?

Cikos?

02.10.
07.10.

16.00
18.00

07.10.

10.00

08.10.
08.10.
08.10.
08.10.
08.10.
13.10.
14.10.
14.10.
14.10.
14.10.
15.10.
15.10.

10.00
10.00
11.00
12.00
14.00
20.00
09.00
10.00
12.30
18.00
10:00
13.00

22.10.

14.00

22.10.
22.10.
27.10.
28.10.

10.00
10.00
20.00
10.00

25.10.

09.00

06.10.
12.10.
13.10.
26.10.
29.10.

19.00
19.00
19.00
19.00
10.00

04.10.
14.10.
21.10.
22.10.

18.00
11.00
11.00
11.00

08.10.

09.00

14.10.

10.00

20.10.

16.00

22.10.

09.00

28.10.

10.00

20.10.

19.00

27.10.

10.00

06.10.
13.10.
20.10.

19.00
19.00
19.00

14.10.
21.10.

11.00
11.00

Pasākuma nosaukums
Norises vieta
TALSOS
ZIG –ZAG orientēšanās 15. kārta
Kandava
Elvi florbola virslīga Talsu NSS/Krauzers – Lekrings Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu sporta halle/
Talsu kauss vasaras biatlonā
biatlona šautuve
Talsu novada amatieru meistarsacīkstes novusā
Talsu sporta nams
Jura Dembrovska piemiņas balvas 1. posms
Talsu sporta nams
LJBL – LR čempionāts basketbolā U15, U17, U19 Talsu sporta nams
Futbols LČ fināls B grupa U14
Talsu sporta nams
Elvi florbola virslīga Talsu NSS/Krauzers – EMU SK Talsu Valsts ģimnāzija
LBL3 BK Talsi – Krāslava
Talsu sporta nams
Latvijas kauss badmintonā
Talsu sporta halle
Talsu novada kausa izcīņas dambretē 2. kārta
Talsu sporta nams
LBJČ hokejā U14
Talsu hokeja halle
Elvi florbola virslīga Talsu NSS/Krauzers – Bauska Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu novada kausa izcīņas novusā 1. posms
Talsu sporta nams
Futbols LČ fināls B grupa U14
Talsu novads
Volejbols Nacionālā līga 2. divīzija Talsi – RēzekTalsu sporta nams
nes novads
Talsu novada kausa izcīņas novusā 2. posms
Talsu sporta nams
D. Derkevica piemiņas balvas izcīņa galda tenisā Talsu sporta nams
LBL3 BK Talsi – Saulkrasti
Talsu sporta nams
Talsu novada meistarsacīkstes (šahs + dambrete) Talsu sporta nams
VALDEMĀRPILĪ
Valdemārpils sporta
Talsu novada kausa izcīņas zolītē 2. posms
zāle
LAUCIENES PAGASTĀ
Laucienes kausa 2017/2018 zolītē 1. posms
Laucienes kausa 2017/2018 3+1 volejbolā 2. posms
Laucienes sporta
Laucienes kausa 2017/2018 zolītē 2. posms
centra
Laucienes kausa 2017/2018 3+1 volejbolā 3. posms
Laucienes kausa 2017/2018 novusā 1. posms
SABILES SPORTA CENTRĀ
Galda teniss – Sabiles kausa 1. posms
Volejbols – sezonas atklāšanas turnīrs
Sabiles sporta centrs
Telpu futbols – Sabiles kauss
Telpu futbols – Sabiles kausa izcīņas 1. posms
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Ģibuļu kausa 2018 izcīņas zolītes spēlē 2. posms
Talsu novada atklāto meistarsacīkšu spēka trīscīņā 1. posms
Ģibuļu pagasta iestāžu sporta pēcpusdiena
Pastendes sporta
„6. Lielā torte”
centrs
Ģibuļu kausa 2018 izcīņas zolītes spēlē 3. posms
Treniņturnīrs, gatavojoties Talsu novada čempionātam minigolfā
ĶŪLCIEMA PAGASTĀ
Zolītes spēle – rudens posms
Ķūlciema BLPC
VIRBU PAGASTĀ
Jaunpagasta sporta
Novuss – 5. posms
zāle
LAIDZES PAGASTĀ
Novusa turnīrs – 2. posms
Laidzes BLPC
Zolītes turnīrs – 2. posms
Laidzes BLPC
Galda tenisa turnīrs – 2. posms
Laidzes BLPC
STENDE
Motokross „Stendes rudens”
Stendes mototrase
Stendes sporta centra jubilejas turnīrs volejbolā Stendes sporta centrs
VALDGALES PAGASTS

13.10.

16.00

Vīru spēles

DER ZINĀT

DZĪVESZIŅAS
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada
26. augusta līdz 24. septembrim

•••

Reģistrēti jaundzimušie

Kriss Batarevskis
Pauls Batarevskis
Elmī Bērziņa
Edmunds Ferdanskis
Marks Indriksons
Krists Jurkevics
Rodrigo Krišlauks
Nikola Leimane

•••

Gabriela Mahmudova
Sofija Mahmudova
Kristers Mertens
Treviss Miķelšteins
Pauls Priedītis
Petra Priekule
Jēkabs Pūliņš
Adrians Stanga
Anita Ilga Štramdiere

•••

Marsels Tarasovs
Klāvs Tālbergs
Māra Untiņa
Nils Vasiļjevs
Jānis Vecvagars
Nika Zaļupe
Grēta Zelta
Roberts Reinis Zumbergs

Laulību noslēguši

•••

Māris Andiņš un Baiba Valdmane
Andris Leinarts un Diāna Lase
Ingus Bergmanis un Aiga Ozoliņa
Sergejs Loboda un Evija Bumbiere
Toms Birznieks un Dana Zunde
Edijs Maļinovskis un Ilze Voldemāre
Jānis Blumbahs un Lāsma Ganiņa
Normunds Maļugins un Terēze Beļēviča
Renārs Boitmanis un Simona Antaļika
Reinis Ošiņš un Jolanta Dadzīte
Kristaps Bresme un Aija Valce
Andis Paegleskalns un Vineta Tīģere
Dāvis Goldbergs un Simona Jaudzema
Gints Palaps un Madara Vīnerte
Daniels Grunte un Santa Drozdova
Normunds Podkalns un Baiba Zviedre
Andrejs Jurčenko un Vika Djomina
Sandis Rozentāls un Una Upīte
Raivis Kronis un Līga Šnore
Indars Teibe un Arita Siliņa
Uģis Kumerdanks un Virdžinija Dovņiča
Gatis Vaļevko un Laima Freimane
Jānis Lapiņš un Līva Korsūnova

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Talsi
Renāte Kēnigsvalde
(1945)
Artūrs Galauskis (1931)
Harijs Freimanis (1950)
Dainis Tomanis (1952)
Tadeušs Sipko (1946)
Stende
Jānis Miervaldis
Jercums (1946)
Vilma Paula Rudoviča
(1933)
Valdemārpils
Dzidra Ārija Viliņa (1926)
Rimas Pocius (1953)

Ārlavas pagasts
Ženija Ausma Pavlova
(1936)
Ģibuļu pagasts
Kārlis Strazdiņš (1934)
Laidzes pagasts
Jānis Rusiņš (1949)
Laucienes pagasts
Dzidra Strazdiņa (1927)
Valentina Atrahimoviča
(1936)
Lībagu pagasts
Jānis Grūbe (1948)
Sandra Kolma (1970)
Česlavs Švarcs (1923)
Aldonis Pagils (1957)

Strazdes pagasts
Jānis Pugovičs (1937)
Valdgales pagasts
Aivars Rihards Kalmanis
(1942)
Žanis Viļums (1952)
Vandzenes pagasts
Alfreds Melecis (1937)
Virbu pagasts
Polikarps Fedotovs
(1933)
Rīga
Zinaida Pāvelsone
(1939)
Jūrmala
Ilga Zausa (1924)

Nāriņciema baptistu draudzē
no septembra atsākas svētdienas skolas nodarbības.
Nodarbības notiek katru svētdienu plkst. 15.00
Ikviens mīļi gaidīts!

Valdgales BLPC

Sagatavoja: Kārlis Pētersons

Paldies!
Talsu novada pašvaldība augsti novērtē un saka lielu paldies „RA Event” direktoram Raimondam Strokšam par veiksmīgu FIA pasaules rallijkrosa čempionāta desmitā posma „Neste World RX of Latvia” sacensību organizēšanu Biķernieku trasē.
Tie bija fantastiski pasaules augstākā līmeņa autosporta svētki! Lepojamies, ka šo
sacensību galvenais organizators ir mūsējais – talsenieks – Raimonds Strokšs!

AS „TALSU AUTOTRANSPORTS” informē:

No 1. oktobra izmaiņas maršrutā un kursēšanas laikos:
Maršrutā Nr.7512 „Talsi-Kuldīga-Liepāja”
Talsu AO 6.20 tiek mainīts atiešanas laiks uz 6.50 un tiek slēgtas pieturas Lielvirbi, Sabile un Sventes, pienākšanas laiks Kuldīgas AO 7.54.
Maršrutā Nr.7512 „Liepāja-Kuldīga-Talsi”
tiek mainīts atiešanas laiks no Kuldīgas AO 17.25 uz 17.10, tiek slēgtas
pieturas Kabile, Vāne, Matkule, Sabile, Lielvirbi, maršruts kursēs caur
Rendu, Veģiem, Meliorāciju.
Sīkāka informācija pie dispečeriem pa tālr. 63222105
2017. gada 2. oktobris
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KULTŪRAS NOTIKUMI 									

Kultūras norises oktobrī
Kad? Cikos?
2.–8.10.
5.10.

10.00

5.10.

18.00

6.10.

14.00

7.10.

18.00

10.10. 18.00
12.10. 18.00
12.10. 14.00
12.10. 19.15
13.10. 15.00
18.10. 9.20
19.10. 13.00

19.10. 18.00
20.10. 19.00
23.14.00
27.10.
26.10. 18.00

14.10

14.00
18.00

21.10

15.00

24.10

16.00

27.10. 17.00
31.10. 11.00
9.10.

18.00

12.–14.10.
14.10. 15.00
25.10. 17.30
28.10. 16.00
28.10. 16.00

10.10. 15.00
19.10. 18.00

Kas?
Kur?
TALSOS
Atvērto durvju dienas un jauno dalībnieku uzņemšana Talsu tautas nama amatiermākslas ko- Talsu tautas namā
lektīvos. www.tautasnams.lv
Izrāde bērniem „Burunduka TV šovs”. Ieeja: 3 EUR
Talsu tautas namā
Lekcija „Zāļu sievas padomi par pirtniecību”.
Stāstniece, zāļu sieva un pirtniece Līga Reitere
Talsu novada muzejā
Ieeja: bez maksas
Sarīkojums „Tikšanās pionieru štābā” – Talsi kinohronikās. 1959.–1963. gads; štābiņa aktīvistu
Talsu novada muzejā
atmiņu stāstījumi un sarunas; ekspresizstāde.
Ieeja: bez maksas
Koncerts „Es dziedu savu dziesmu”, solisti Samanta Tīna, Olga Rajecka, Guntis Veits, brāļi Puncuļi. Talsu tautas namā
Ieeja: 10; 13; 15 EUR
20. gadsimts sievietes skatījumā. Tikšanās ar rakstTalsu
niecēm Ingu Ābeli un Andru Manfeldi.
Galvenajā bibliotēka
Sarunu vada Dace Sparāne
Lekcija „Kas slēpjas aiz tautasdziesmas”. Mūziķe
Talsu novada muzejā
un folkloriste Ilga Reizniece. Ieeja: bez maksas
Tikšanās ar izstādes „Procesi” autoriem
Talsu novada muzejā
litogrāfiju darbnīcā. Ieeja: bez maksas
Raidījuma „Dzirdi balsis” kopā skatīšanās ar Kārli
Talsu tautas namā
Kazāku. Ieeja: bez maksas
VISC projekts „Labo darbu maratons Latvijā”
Talsu administratīvaDiskusija „Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā?”
jā centrā
„Mana skolotāja vaļasprieks”, tikšanās ar Talsu
Talsu
2. vidusskolas direktoru Oļegu Solovjovu
bērnu bibliotēkā
Latvijas zobārstniecības pamatlicēja Kārļa Barona
piemiņai veltītās izstādes „Diženam tēvam – dižens
Talsu novada muzejā
dēls” atklāšana. Tikšanās ar izstādes autoru M. Vesperi un K. Barona muzeja speciālistu Andri Ērgli
Lekcija „Kuršu senatnes pētniecība”, Talsu novada muzeja galvenā speciāliste vēstures jautājumos Talsu novada muzejā
Inese Vempere. Ieeja: bez maksas
Valmieras teātra izrāde „Rudenīgais blūzs”.
Talsu tautas namā
Ieeja: 8; 10; 12 EUR
Jauniešu iniciatīvu projekts – radošās darbnīcas Talsu novada Bērnu
„Saknēs ieausts”
un jauniešu centrā
Lekcija „Talsu novada tautas tērps un valkāšanas
Talsu
tradīcijas”, muzeja galvenā speciāliste krājuma jaunovada muzejā
tājumos Daija Lēmane. Ieeja: bez maksas
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
Āboldiena Sabilē (programmu skatīt 10. lpp.)
„Sabiles sidra”
Feliksa Ķiģeļa koncerts. Ieeja: 3 EUR
pagalmā
Pašdarbnieku pasākums „Sabile. VīnGalvaspilsēta”. Sezonas, kura vēl nav beigusies – sākums!
Animācijas filma „Misija Rieksti 2 – Trakā daba”
Sabiles kultūras
Ieeja: 2 EUR
namā
Tikšanās ar mācītāju un grāmatas „Torņakalna
sprediķi” autoru Kasparu Simanoviču. Muzikālo
noskaņu radīs Līksma Sokolova
Pasākums bērniem ar spoku un joku stāstiņiem
Sabiles bērnu
„Spokojamies, jokojamies”
bibliotēkā
STENDĒ
Animācijas filma „Misija Rieksti 2 – Trakā daba”
Stendes tautas namā
Ieeja: 2 EUR
Televīzijas raidījumu cikla „Tas notika šeit!” tapšaStendes tautas namā
na. LTV žurnālists Dāvis Ernštreits, filmu studija
un brīvdabas estrādē
„Mistrus Media” un Stendes iedzīvotāji
Stendes iedzīvotāju tikšanās ar Dāvi Ernštreitu un
Stendes tautas namā
vēsturniekiem filmēšanas noslēguma pasākumā
Tikšanās ar Initu Ozoliņu „Viss no dabas”
Stendes bibliotēkā
„Es atgriežos, lai satiktos”. Aicināti piedalīties esoStendes tautas namā
šie un bijušie dzelzceļnieki un ģimenes locekļi
Grāmatas „Lauku platuma dzelzceļi. Mazbānītis
de facto.” prezentācija un tikšanās ar autoriem
Stendes tautas namā
Tomu Altbergu, Andri Biedriņu, Daini Punculi
un Artūru Tukišu
VALDEMĀRPILĪ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ
20. gadsimts sievietes skatījumā
Valdemārpils izstāžu
Tikšanās ar rakstnieci Andru Manfeldi.
zālē
Animācijas filma „Misija Rieksti 2 – Trakā daba”

Kundalini joga, pasniedzēja Māra Majore.
Dalības maksa: 6 EUR
19.00 Ražas svētki kolhozciemā. Balgales amatierteātra izrāde „Hronika”, aizgājušo laiku fragments 1 cēlienā
21.10. 21.00 Balle kopā ar grupas „Jūrkant” solistu Māri Blāzi.
Ieeja: 3 EUR. Pieteikties līdz 18. oktobrim pa tālr.
22148536
18.30

Balgales BLPC

Balgales SBLPC

LĪBAGU PAGASTĀ
4.10

9.00

Grāmatu draugu tikšanās „E.Veidenbaumam – 150”

Leļļu teātra TIMS izrāde bērniem „Vilks, kas rija
9.10. 11.20
grāmatas”. Ieeja: 1,40 EUR
Bibliotēkas senioru – interešu kluba „Sarma” pasā19.10. 12.00
kums „Ko vēsta netradicionālā tautas medicīna”

Lībagu skolā
Lībagu BLPC
Lībagu bibliotēkā

Laidzes Izstāžu zālē
Laidzes pagasta
bibliotēkā
Laidzes pagasta
bibliotēkā

1.10.

13.00 Senioru dienas pasākums. Ieeja: bez maksas

7.10.

11.00 Indijas klasisko deju nodarbība
Leļļu teātra „Tims” izrāde bērniem „Vilks, kurš rija
13.00
grāmatas”. Ieeja: 2 EUR
Balles dejas pāriem kopā ar horeogrāfi Andu Za19.00 rembu „No tango līdz rokenrolam!”. Pieteikšanās
pa tālr. 28609190
Laucienes
Rīgas dramaturgu teātra izrāde „Sveķainie cīsiņi:
kultūras namā
18.00 sociāli politiska komēdija ar laimīgām beigām” Biļešu cenas: 4 EUR, bērniem no 7 g.v. 2 EUR
11.00 Indijas klasisko deju nodarbība
Balles dejas pāriem kopā ar horeogrāfi Andu Za19.00
rembu „No tango līdz rokenrolam!”
Animācijas filma „Misija Rieksti 2 - Trakā daba”
12.00
Ieeja: 2 EUR
Helovīnu ballīte bērniem. Radoša kopā būšana un
17.00
Laucienes BLPC
rotaļas
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Izstādes „Bilžu sarunas” atklāšana, autors Kristaps
13.13
Pastendes bibliotēkā
Vilnis

13.10.
13.10.
14.10.
21.10.
27.10.
28.10.
31.10.

13.10.

18.10. 15.00 Ceļojuma piezīmes

Spāres bibliotēkā

„Leģendu nakts”. Klavesīnistes Ainas Kalnciemas
koncertprogramma „Baroneses fon Grothusas
28.10. 18.00 mūzikas salonā”. Ieeja: 3 EUR. Pēc koncerta –
„Muižas jauni atklājumi, seni labumi un pa vidu
– pārsteigumi”. Ieeja: bez maksas
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
9.10.

14.00 Tikšanās dzejnieci Inesi Daugati „Dzīve ir kā dzejā”
Animācijas filma „Misija Rieksti 2 - Trakā daba”
27.10. 17.30
Ieeja: 2 EUR
LUBES PAGASTĀ
21.10. 13.00 Senioru rudens balle „Mārtiņrožu laikā
14.10. 12.00
14.10. 14.00
20.10. 21.00
26.10

14.00

28.10.

19.0023.00

5.10.

16.00

16.10. 12.00

11.10. 9.30
6.10.

16.00

12.10. 19.00

18.10. 14.00
30.10. 17.00
3.10.

17.00

4.10.

17.15

13.10. 18.00
13.10. 19.30
21.10. 18.00

Spāres muižā

Ķūļciema BLPC
BLPC
Lubes kultūras namā

STRAZDES PAGASTĀ
Pasākums ģimeņu komandām – galda spēļu turnīrs
„Raibais rudens”. Informācija pa tālr. 20266761
Animācijas filma „Misija Rieksti 2 – Trakā daba”
Ieeja: 2 EUR
Tematisks atpūtas vakars – karnevāls „Raganas salido!” Ceļojoša balva, jautra vadītāja, mistiska atmosfēra un līdzpaņemts groziņš omulībai. Ieeja: 3 EUR
Pasākums bērniem „Rudentiņš bagāts vīrs”
Visu vecumu interesentus gaidām uz naksnīgu pastaigu kopā ar Strazdes rūķiem. Līdzi jāņem gaismas lukturīši un 1 EUR!
ĪVES PAGASTĀ
Bērnu mākslas studijas sezonas atsākšana
„Krāsaino lapu stāsti”
Lasītāju klubā saruna par E.Veidenbaumu

VANDZENES TAUTAS NAMĀ
Rudens DIŽDIENA – Tehnikas parāde
14.00
Svētkos sveic māsas Legzdiņas
28.10. 16.00 ZS „Vaivariņi” saimnieces Olitas Riekstiņas gleznu
izstāde – atklāšana
21.00 Balle kopā ar Artūru un Aigaru. Ieeja: 4 EUR

14.10. 18.00

BALGALES PAGASTĀ
3.10.

LAIDZES PAGASTĀ
Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli „20. gadsimts
10.10. 13.00
sievietes skatījumā”, sarunu vada Dace Sparāne
Talsu novada muzeja viesošanās ar teatrālu atjautī17.10. 16.00
bas programmu „Melu klubs”
Vandzenes bērnu teātra „Rūķītis” viesizrāde
19.10. 11.30
Režisore Laila Bergmane
LAUCIENES PAGASTĀ

Strazdes BLPC zālē
Strazdes BLPC zālē
Strazdes BLPC
Strazdes bibliotēkā
Strazdes muižā un
parkā

Tiņģeres pilī
Īves bibliotēkā

Vandzenes
tautas namā

Leļļu teātra izrāde „Vilks, kurš rija grāmatas”
VALDGALES PAGASTĀ
Animācijas filma „Misija Rieksti 2 – Trakā daba”
Ieeja: 2 EUR
Latviešu komēdija pieaugušajiem „Svingeri”
Valdgales tautas
Ieeja: 2,50 EUR
namā
Atkalredzēšanās kolhoznieku ballē „Zelta rudens”.
Spēlēs Disko vectētiņš – Gunāriņš no Dundagas
Orientēšanās pasākums „Pa rudenīgajiem pagasta
Valdgales
ceļiem”
tautas nama laukumā
Valdgales tautas
Rokdarbnieču tikšanās
namā
VIRBU PAGASTĀ
Bērnu popgrupas sezonas atklāšanas pasākums
Virbu kultūras namā
Gleznošanas studijas pasākums ikvienam, kas vēVirbu kultūras namā
las attīstīt gleznošanas spējas
Animācijas filma „Misija Rieksti 2 – Trakā daba”
Virbu kultūras nams
Ieeja: 2 EUR
Latviešu komēdija pieaugušajiem „Svingeri”
Virbu kultūras namā
Ieeja: 3 EUR
Matkules amatierteātra izrāde „Kas tā par dziesVirbu kultūras namā
miņu?”, režisore Maija Zilberta

Sagatavoja: Sanita Arciševska
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