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Būsim kopā Latvijas dzimšanas dienā!
Novembris mūsu tautai ir
īpašs laiks. Mēs svinam mūsu
dzimtenes brīvību un godinām varoņus, kuri valstij izcīnījuši neatkarību. Nākamajā
gadā atzīmēsim 100 gadus
kopš pasludināta Latvijas
valsts neatkarība. Ar lepnumu
mums jāatskatās uz paveikto,
kā arī jāpadomā par turpmākajiem darbiem Latvijas valsts
pilnveidošanai.
Cilvēkam ir jābūt lielākajai
valsts vērtībai. Šobrīd mūsu
valstī vairāk kā jebkad ir ne-

pieciešami cilvēki, kuri labi
dara savu darbu un ir godīgi,
jo tikai tā mēs varēsim stiprināt savu valsti, sabiedrību un
ģimenes.
Ļoti priecājos par atbildības
sajūtu, kādu šogad parādīja
mūsu novadnieki, skaidri izsakot vēlmi pēc pārmaiņām.
Mēs neesam vienaldzīgi par
sava novada un valsts nākotni. Vienlaikus mums ir jāspēj
vairāk uzticēties jauniem cilvēkiem, kā arī jāizrāda sava iniciatīva un apņēmība.

Ne mazāk svarīga ir mūsu
attieksme pret ikdienas notikumiem, kas ietekmē novada
dienas ritmu un iedzīvotāju kopīgo noskaņojumu. Gribu uzsvērt, ka pozitīva attieksme
pret saviem līdzcilvēkiem, lepnums par savu pilsētu, novadu un valsti ir atslēga, lai veicinātu kopības, kā arī atbalsta
sajūtu. Lai katrs no mums piedzīvotu gandarījumu par paveikto, novērtēsim arī katra
līdzcilvēka ieguldījumu novada un valsts izaugsmē.

Aicinu visus Talsu novada
iedzīvotājus un arī viesus 18.
novembrī pie Talsu tautas
nama baudīt brīvdabas koncertu un vērot svētku uguņošanu Talsu pilskalnā. Novadnieki, būsim kopā Latvijas
Republikas proklamēšanas
99. gadadienā! Lai mums visiem jauki svētki!
Ar cieņu,
Talsu novada domes
priekšsēdētājs
Edgars Zelderis
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Atjaunota Talsu kinoteātra zāle,
drīzumā tā tiks aprīkota ar tehniku
jaunāko filmu demonstrēšanai

Talsos kinoteātrī „Auseklis” maijā
tika uzsākti remontdarbi pašvaldības
īstenotā projekta „Veicināt uzņēmējdarbību reģionos, attīstot pārrobežas sadarbību” ietvaros. Remontdarbi ir pabeigti un atsākusies kinoteātra
„Auseklis” darbība.
Jāpiemin, ka šī projekta ietvaros filmu
izrādīšanai nepieciešamais tehniskais aprīkojums nav mainīts, to neparedzēja projekta nosacījumi. Primāri kinoteātra apmeklētājiem šobrīd tiks piedāvātas žanriski un
sižetiski daudzveidīgas Latvijas valsts simtgadei veltītas pilnmetrāžas filmas.
Atbilstoša tehnika jaunāko filmu demonstrēšanai Talsu kinoteātrī tomēr būs
– jau pavisam drīz Talsu novada pašvaldība īstenos ERAF projektu „Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)”, kā
rezultātā Talsu kinoteātris tiks aprīkots ar
atbilstošu tehniku jaunāko filmu demonstrēšanai. Šobrīd notiek darbs pie sadarbības līguma sagatavošanas starp Kultūras
informācijas sistēmu centru un Talsu novada pašvaldību. Plānots, ka projekta īstenošana Talsos varētu sākties 2018. gada
pavasarī. Projektu īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Kultūras
informācijas sistēmu centru. Projekts tiks
īstenots 29 Latvijas kultūras centros.
Šobrīd kinoteātrī „Auseklis” veikti lielās zāles atjaunošanas darbi, kā arī iegādāts videokonferenču aprīkojums. Zāle
aprīkota ar video projektoru, ekrānu un
citu tehnisko aprīkojumu, lai to varētu izmantot ne tikai filmu demonstrēšanai, bet
arī dažādu semināru, konferenču un citu
pasākumu organizēšanai. Jebkurai iestādei, organizācijai, uzņēmējam u.c. ir iespēja iznomāt kinoteātra zāli savām vajadzībām, kā piemēram, mācību iestādes to
var izmantot kādas mācību filmas de-

monstrēšanai, kinoteātra zāle ir piemērota vieta arī iedzīvotāju mūžizglītības apmācībām un līdzīga rakstura pasākumiem,
tādējādi uzlabojot dažādu apmācību un
konferenču pasniegšanas kvalitāti. Zālē ir
nodrošināta piekļuve cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Atjaunojot zāli, uz pusi samazināts
sēdvietu skaits – no 200 uz 100 – tas bijis
iepriekšējā domes sasaukuma lēmums ar
nolūku paplašināt skatuves daļu, jo bija
domāts par 3D kino skatīšanās iespējām,
kurām ir noteikts attālums un leņķis no
sēdvietas līdz ekrānam. Šobrīd tiek izvērtēta iespēja palielināt sēdvietu skaitu.
Projekta ietvaros paredzēti arī pieredzes apmaiņas pasākumi un apmācību
organizēšana. Pirmā videokonference par
uzņēmējdarbībai aktuāliem jautājumiem
atjaunotajā zālē notiks 8. decembrī – „Finansējuma piesaiste jaunām biznesa idejām”, tiekoties Talsu novada uzņēmējdarbības
atbalsta
institūcijām
un
organizācijām. Tikšanās laikā tiks arī diskutēts par vienotas informācijas aprites
sistēmas izveidi uzņēmējiem. Plānotas arī
vairākas apmācības videokonferenču veidā topošajiem, jaunajiem un esošajiem
uzņēmējiem.
Kinoteātra zāles atjaunošanai Talsu
novada pašvaldība ieguva 107 590 eiro atbalstu Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā, kas tika īstenots sadarbībā ar Rietavas Tūrismu un biznesu
informācijas centru, Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteri un Klaipēdas lietišķo zinātņu universitāti. Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, apmainoties ar labo
praksi un attīstot kvalificētu uzņēmējdarbības atbalsta tīklu Latvijā un Lietuvā.
Marta Rake-Lasmane

Ielu slēgšana 11. un 18. novembrī Talsos
11. novembrī Talsos notiks ikgadējais Lāčplēša dienai veltītais lāpu gājiens, tādēļ tiks slēgtas šādas ielas: 15.45–
17.00 laukums pie sporta nama, no 17.00
līdz gājiena beigām Kareivju, K.Valdemāra, Lielā iela, 17.30–19.00 Pilsētas laukums un Fabrikas iela.
18. novembrī Talsos notiks Latvijas

Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltīts pasākums, tādēļ tiks slēgtas
šādas ielas: 00.00–24.00 Pilsētas laukums;
17.00–21.30 Lielā iela posmā no Zvaigžņu
ielas līdz krustojumam ar Ezera ielu, Talsu ezera promenāde, Fabrikas iela; 17.00–
22.00 kāpnes pie Talsu tautas nama.
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Antonam Kivleniekam
pasniegta Ināras un Borisa
Teterevu Goda zīme
Antons Kivlenieks ilgus gadus sadarbojies
ar pensionāriem, vadīdams Talsu pensionāru
biedrību un novada Sociālās nodaļas dienas
centru. Ļaudis no citiem novadiem vienmēr
braukuši pie viņa gūt
pieredzi pasākumu veidošanā un projektu
rakstīšanā. Viņš savā
mūžā saņēmis ļoti
daudz atzinību, un tagad Antona Kivlenieka
veikums novērtēts ar mecenātu Ināras
un Borisa Teterevu Goda zīmi.
Neizsīkstoša enerģija, ass prāts, humors un precizitāte raksturo Antonu Kivlenieku. 67 darba gados viņš ir bijis skolotājs, skolu direktors, treneris un Talsu
pensionāru līderis. Pirms diviem gadiem,
87 gadu vecumā, Antons Kivlenieks devies pelnītā atpūtā, bet Talsu pensionāri
par viņa labajiem darbiem runā vēl šodien.
Talsu pensionāru biedrībā Antons
Kivlenieks darbojās 22 gadus, šajā laikā
biedrība iesniegusi 24 projektus, no kuriem 21 guvis atbalstu. Talsu pensionāru
biedrība patlaban ir vienīgā Latvijā, kam
ir izdevies sadarboties ar jauniešiem, veidojot kopīgas aktivitātes.
Antons Kivlenieks saka: „Tur laikam
vainīga mana mērķtiecība: kad ķeros pie
kaut kā klāt, tad nelaižos vaļā.”

2010. gadā, kad Ināra un Boriss Teterevi
pirmo reizi brauca ciemos pie Talsu senioriem, viņi nodomājuši, ka satiks dzīves nomāktus, skumjus un vientuļus cilvēkus.
Bet ieraudzīja pilnīgi pretēju ainu. Talsu
pensionāri esot bijuši enerģijas pilni, Antons Kivlenieks esot iedvesmojis arī Ināru
Teterevu. „Jebkurš jaunietis var ņemt piemēru no šiem senioriem. Viņi „kalnus
gāž”, viņi darbojas visās jomās, man ir liels
prieks,” stāsta Ināra Tetereva.
Par pašaizliedzīgu un ilggadēju darbu
sabiedrības labā Antonam Kivleniekam
piešķīra Ināras un Borisa Teterevu Goda
zīmi, kas ir fonda augstākais apbalvojums.
Dana Vecmane; Publicitātes foto

Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un
slimību profilaksei
Deju nodarbības bērniem un jauniešiem
Virbu kultūras namā 3., 4. 10., 11., 17.,
24., 25. novembrī 15.30
Sabiles kultūras namā 6., 13., 20., 27. novembrī 14.30
Valdemārpils vidusskolā 7., 14., 21., 28.
novembrī 14.30
Talsu pamatskolā 7., 14., 21., 28. novembrī 16.00
Deju nodarbības senioriem
Talsu tautas namā 3., 10., 17., 24. novembrī 14.00
Vingrošanas nodarbība grūtniecēm
Talsu sporta namā 4., 25. novembrī
13.00 un 10., 17. novembrī 17.00
Lekcija par garīgo veselību senioriem
Tiņģeres pilī 6. novembrī 11.00
Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrā
20. novembrī 14.00
Lekcija 1.-6. klašu skolēnu vecākiem
par reproduktīvo veselību
Talsu 2. vidusskolā 8. novembrī 17.00
Laucienes pamatskolā 16. novembrī
17.00
Lekcija 10.-12. klašu skolēnu vecākiem
par reproduktīvo veselību
Talsu 2. vidusskolā 8. novembrī 18.30

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 17 (154)
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

Sarunas senioriem par veselības saglabāšanu ilgtermiņā
Talsu sporta namā 14. novembrī 9.30
Lekcija 3.–6. klašu skolēnu vecākiem
par psihoemocionālo veselību
Valdemārpils vidusskolā 16. novembrī
17.00
Pūņu pamatskolā 16. novembrī 19.00
Lekcija 7.–9. klašu skolēnu vecākiem
par atkarību mazināšanu
Pūņu pamatskolā 16. novembrī 19.00
Lekcija „Miegs – labas veselības stūrakmens”
Talsu novada pašvaldības administratīvā centra Lielajā zālē (Kareivju iela 7) 21.
novembrī 16.00
Fizioterapeita meistarklase senioriem
Talsu sporta namā 23. novembrī 10.00
Sirds veselības diena
Balgales pagasta pārvaldes ēkā 23. novembrī 16.00
Sarunas par veselības saglabāšanu ilgtermiņā
Strazdes muižā 28. novembrī 17.00
Fizioterapeita meistarklase visiem interesentiem
Strazdes muižā 29. novembrī 18.00

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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Vienota vīzija Talsu pilsētvides attīstībai Talsu novada pašvaldības
policijas paveiktais šī
Lai saprastu, kā nākotnē attīstīt Talsu pilsētu, atdzīvināt
tās vēsturisko centru, kā veidot
gada deviņos mēnešos
pilsētas tēlu, ir nepieciešams
izstrādāt vienotu pilsētvides
attīstības plānu, iekļaujot tajā
vīziju arī par Talsu deviņiem
pakalniem, to iedzīvināšanas
instrumentiem.
Šobrīd Talsu novada pašvaldības speciālisti kopā ar piesaistītajiem sabiedrības pārstāvjiem
strādā pie ideju apzināšanas, lai
saprastu, kuras ir tās vietas Talsos, kas jāsaglabā, jāatjauno vai
jāuzlabo.
27. oktobrī dažādu jomu speciālisti apsekoja Talsu vēsturisko
centru un pakalnus, lai analizētu
esošo situāciju. Situāciju iepazina un turpmākās iespējas apsprieda domes priekšsēdētājs,
priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos, priekšsēdētāja padomniece, Talsu pilsētas pārvaldnieks,
ainavu arhitekte, speciālisti no

Attīstības plānošanas nodaļas,
Būvvaldes, Kultūras, sporta un
tūrisma centra, Talsu novada
muzeja, Talsu novada tūrisma
informācijas centra un Sabiedrisko attiecību nodaļas.
Talsi ir ļoti skaista pilsēta,
taču bieži vien pat paši talsenieki
nav pabijuši tajās vietās pilsētā,
ko gidi ar lielu lepnumu rāda tūristiem. Talsiem ir dota ļoti ainaviska vide, un tās iespējas ir jāprot izmantot. Lai pilsēta

turpinātu attīstīties virzienā, kas
ir kopēji radīts un ilgtermiņā izvērtēts, secīgi arī tālāk ikdienas
darbā ievērots, ir nepieciešams
izstrādāt vienotu pilsētas attīstības vīziju, uzdevumus un rīcību
plānu. Darba procesā tiks apkopoti un izvērtēti gan ierosinājumi no iedzīvotājiem, gan speciālistiem.
Marta Rake-Lasmane
Foto: Mareks Matisons

Publiska teritorija pieejama ikvienam
Jau vairākus gadus Talsu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju
pagalmu
labiekārtošanai. Kopš pagājušā
gada līdzfinansējums tiek piešķirts ne tikai Talsu pilsētas,
bet arī visa Talsu novada pagalmu labiekārtošanai.
Šogad Talsu novada dome
lēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu kopumā 15 projektu
idejām. Iesniegtie projekti bija
dažādi – bērnu rotaļu laukumu
labiekārtošana, veļas žāvēšanas
vietas iekārtošana, ietvju un laukumu sakārtošana, sētu labiekārtošana, apgaismojuma atjau-

nošana, atkritumu konteineru
vietas labiekārtošana.
Tomēr ir jāsaprot, ka projekta
iesniedzējiem pēc tā īstenošanas
ir pienākums nodrošināt teritorijas pieejamību un izmantošanu
plašai sabiedrībai, ko paredz arī
pašvaldības izstrādātais pagalmu
labiekārtošanas nolikums. Tas
nozīmē, ka labiekārtotajā teritorijā ir atļauts uzturēties ikvienam,
jo tā ir publiska teritorija. Piemēram, arī bērni no kaimiņu mājas
drīkst spēlēties jaunajā rotaļu
laukumā un tajā justies droši.
Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt
piešķirto līdzekļu izlietošanas atbilstību projekta īstenošanas lai-

kā un piecu gadu laikā pēc projekta
īstenošanas.
Būsim
saprotoši un dalīsimies labajā!
Šāds projektu konkurss tiek
izsludināts ar mērķi uzlabot iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi
un drošību, transporta kustību
un automašīnu stāvvietas, iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas
iespējas, teritorijas labiekārtojumu un vides pieejamību. Katrai
apstiprinātai projekta idejai pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
līdz 50% no kopējās izmaksu tāmes, bet ne vairāk kā 4000 eiro
viena projekta īstenošanai.
Marta Rake-Lasmane

Ūdensskaitītāju rādījumus var
reģistrēt vairākos veidos
SIA „Talsu namsaimnieks”
klientiem jau tradicionāli ir
nodrošinātas vairākas iespējas,
kā reģistrēt individuālo ūdensskaitītāju rādījumus. Viena no
tām vienmēr bijusi – telefoniski sazvanot uzņēmuma darbiniekus. Tomēr šis ziņošanas
veids ir salīdzinoši neērts lielā
klientu skaita dēļ, kā arī iespējamo neprecizitāšu dēļ.
SIA „Talsu namsaimnieks”
lūdz iedzīvotājus mēneša beigās,
kad pienāk individuālo ūdens

skaitītāju rādījumu nodošanas
termiņš, biežāk izmantot nevis
telefonisko ziņošanas veidu, bet
gan citas iespējas.
Individuālos ūdensskaitītāju
rādījumus var reģistrēt: 1) sūtot
pa e-pastu uz adresi: info@talsunamsaimnieks.lv, norādot personīgā konta numuru (četri cipari,
kas atrodami rēķinā) vai adresi;
2) klientu portālā www.ipasniekiem.lv; 3) sūtot sms pa telefonu
uz numuru 29321945, norādot
personīgā konta numuru (četri

Šī gada deviņos mēnešos
Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 182 Talsu novada iedzīvotāju un juridisku
personu iesniegumus un uzsāktas 183 administratīvās lietvedības.
Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīvajiem pārkāpumiem Talsu novadā 2017. gada deviņos mēnešos
sastādījusi 230 administratīvo
pārkāpumu protokolus.
Visvairāk no tiem – 62 – par
Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu un 59 – par alkoholisko dzērienu lietošanu vai
atrašanos reibuma stāvoklī sabiedriskās vietās. Kā pastāstīja
Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Sigita
Amstere, 36 personas sodītas
par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu, 17 personas – par sīko huligānismu un
15 nepilngadīgie par smēķēšanu.
28 administratīvo pārkāpumu
protokoli sastādīti par citiem

nodarījumiem, kas paredzēti
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, 4 nepilngadīgie
saņēmuši sodu par alkoholisko
dzērienu lietošanu vai atrašanos
alkoholisko dzērienu ietekmē, 2
personas pārkāpušas smēķēšanas ierobežojumus, bet 7 personas sodītas par bērna aprūpes
pienākumu nepildīšanu.
„Šī gada deviņos mēnešos sastādīti 67 rakstiski aizrādījumi
par administratīvajiem pārkāpumiem, bet 189 administratīvo
pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu
pārkāpumiem. Kopumā elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētas 1332 informācijas,” pastāstīja S. Amstere.
Laidzes pagasta „Stūrīšos”
patversmē nogādātas 68 personas alkohola reibumā un organizēts 21 reids, tai skaitā arī nodrošināta
kārtība
dažādos
pasākumos.
Marta Rake-Lasmane

Diskutē par sporta
infrastruktūras attīstību
Talsos
Lai izvērtētu sporta infrastruktūras attīstības virzienus
Talsos, saskaņā ar Talsu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu ir izveidota darba grupa,
kas oktobra beigās tikās pirmo
reizi. Uz tikšanos tika pieaicināta arī iniciatīvas grupa no
iedzīvotāju vidus.
Tikšanās laikā notika diskusija par galvenajiem veicamajiem
uzdevumiem, lai izvērtētu esošo
situāciju un iespējamos sporta
infrastruktūras attīstības virzienus Talsos, domājot arī par hokeja halli un baseinu. Viens no

pirmajiem uzdevumiem būs labās prakses piemēru izpēte citās
pašvaldībās, lai izvērtētu sporta
būvju labākos tehnoloģiskos risinājumus, tajā skaitā energoefektivitātes pasākumus, kas
spētu nodrošināt efektīvu sporta
infrastruktūras izmantošanu un
uzturēšanu nākotnē. Plānots uzklausīt arī Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēku ieteikumus
par
jaunākajām
tehnoloģijām inovatīvo risinājumu ieviešanā dažāda rakstura
sporta būvēs.
Marta Rake-Lasmane

cipari, kas atrodami rēķinā) vai
adresi; 4) izmantojot pasaknīšus,
kas atrodami rēķinos.
Šādā veidā tiktu novērsta kļūdīšanās rādījumu nodošanā un
pieņemšanā gan no klientu, gan
no uzņēmuma darbinieku puses,
turklāt klientiem vairs nebūtu jāpārdzīvo, ka uzņēmuma birojs
noteiktajos termiņos ir grūti sazvanāms.

Kļūdas labojums
2. oktobra Talsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Talsu Novada Ziņas” ieviesusies kļūda rakstā „Spēka un enerģijas jaunajai
domes vadībai netrūkst” 1. lpp.
Rakstā minēts: „Pašvaldībai piederošās ēkas
Valdemārpilī beidzot pieslēgtas centrālajai kanali-

			

2017. gada 1. novembris

zācijas un ūdensapgādes sistēmai.” Pareizi jābūt:
„Pašvaldība piederošās ēkas Valdemārpilī beidzot
tiks pieslēgtas centrālajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.”
Kļūda radusies tehnisku iemeslu dēļ. Atvainojamies visiem iesaistītajiem!
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Jaunas iespējas –
mācības pieaugušajiem
Talsu novada iedzīvotājus aicina pieteikties mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā, kur ikviens strādājošais vai
pašnodarbinātais vecumā no 25
gadiem var paaugstināt savu
profesionālo kompetenci un
konkurētspēju ar ES fondu un
valsts līdzfinansējuma atbalstu.
Līdz 6. novembrim nodarbinātajiem vēl ir iespēja pieteikties
pirmajā apmācību kārtā, kas tiek
plānotas darba dienu vakaros vai
brīvdienās, turklāt, ar līdzmaksājumu tikai 10% apmērā.
Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes
filiāle piedāvā profesionālās pilnveides un tālākizglītības iespējas
būvniecības nozarē, savukārt, mācību centrs BUTS piedāvā pilnveides iespējas arī metāla apstrādes
nozarē un neformālās (īsās) izglītības programmas, kā 3D grafiku,
interjera dizainu, mājaslapas veidošanas pamatus, u.c. Jaunas prasmes var apgūt arī tuvākajās pašvaldībās – Ventspilī, Kuldīgā u.c.
Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25
gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību.

Lielāko daļu mācību apmaksās
ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina 10%
līdzmaksājums, kuru var segt arī
darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības būs
pilnībā bez maksas, kā arī pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar
invaliditāti - asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.
ES fondu projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu
profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus
pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un
Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz
2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.
Plašāka informācija:
www.macibaspieaugusajiem.lv,
kā arī pa tālr. 26518464
(Inga Sokolova)

„CEMEX Iespēju fonds”
izsludina projektu konkursu
Nodibinājums
„CEMEX
Iespēju fonds” izsludina atklāto
projektu pieteikumu konkursu
Talsu novadā. Konkursa mērķis
sasaucas ar Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi un
uzdevumiem (www.lv100.lv),
stiprina Latvijas valstiskumu,
aktualizē valsts vēstures notikumus, godina tautu un tās kultūru, dabas bagātības un veicina
līdzatbildību par valsts nākotni.
Konkursa aktivitātes dažādo, uzlabo, sekmē un attīsta Talsu
novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un vidi.
Konkursa prioritātes:
• aktivitātes, kas stiprina Latvijas sabiedrības valstsgribu,
piederības izjūtu un mīlestību
pret savu zemi, veicinot pašorganizējošus procesus un sadarbību, piemēram:
• droša un veselīga dzīves
vide (t.sk. preventīvie pasākumi
un izglītošanas aktivitātes);
• vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes
(t.sk. preventīvie pasākumi un
izglītošanas aktivitātes);
• izglītības iespēju un sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Talsu vai Tukuma novada iedzīvotājiem kultūras, sporta un
sociālo jautājumu jomās.
Projektu pieteikumu var
iesniegt: biedrības, nodibinājumi,

reliģiskas organizācijas; novada
pašvaldības iestādes, kas apstiprinātas pašvaldības nolikumā.
Konkursa kopējais finansējums ir 4500 EUR. Maksimālā
piešķiramā summa vienam projektam ir 800 EUR, savukārt
minimālā summa nav noteikta.
Projekta pieteikumi jāiesniedz
līdz 2017. gada 24. novembrim.
Informatīvs seminārs par
projekta konkursa nosacījumiem un veidlapas aizpildīšanu
notiks 3. novembrī plkst.15.00
Talsu novada pašvaldības lielajā
zālē (1. stāvā), Kareivju ielā 7, I
korpusā.
Par dalību seminārā projekta
iesniedzējs saņems papildu
punktu vērtēšanā.
Bezmaksas konsultācijas par
projektu pieteikumu sagatavošanu: fonda vadītāja Mairita Blūma, tālr.20628802, e-pasts: mairita . blum a @ e x t . c e m e x . c om ,
konkursa nolikums pieejams:
www.cemexiespejufonds.lv, www.
cemex.lv, www.talsi.lv.
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Mazāk pazīstamie risinājumi sabiedrībā
balstītu pakalpojumu pieejamībai
Kurzemes reģionā turpinās
darbs pie sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu sistēmas
attīstības un deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādes. Šobrīd SIA „Safege Baltija” pētnieki sadarbībā ar pašvaldību
sociālajiem dienestiem jau noteikuši, kāds atbalsts būs visvairāk nepieciešams katrā pašvaldībā personām ar garīga
rakstura traucējumiem (GRT),
bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem (FT) un bērniem, kas šobrīd uzturas ārpus
ģimenes aprūpes iestādēs.
Sociālā darba pakalpojums ir
vislabāk zināmais, bet citi, kā
„atelpas brīdis”, „jauniešu māja”,
grupu dzīvokļi un speciālizētās
darbnīcas, ir mazāk zināmi risinājumi sociālajā jomā.
„Atelpas brīdis” bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem
Bērnu audzināšana un aprūpe
nav process, ko var veikt no
pulksteņa zvana līdz zvanam.
Vēl jo mazāk tas iespējams, ja ģimenē aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem. Dažādu iemeslu dēļ vecākiem nereti ir
nepieciešams atbalsts, kas sniedz
iespēju bērnam uzturēties drošā
vidē profesionāļu uzraudzībā un
aprūpē. Pašlaik šāds atbalsts līdz
30 diennaktīm gadā ir pieejams
bērnu ar FT vecākiem, aizbildņiem un audžuģimenēm.
Saskaņā ar 277 bērnu izvērtētajām vajadzībām Kurzemē kopumā „atelpas brīža” pakalpojums pašlaik ir nepieciešams 77
bērniem ar FT un viņu tuviniekiem.

Specializētas darbnīcas un grupu dzīvokļi personām ar garīga
rakstura traucējumiem
Personas ar GRT bieži vien ir
nolemtas dzīvei institūcijās, kurās ir ierobežotas iespējas atrast
sev piemērotu nodarbošanos vai
darbu. Pakalpojumi specializētās
darbnīcās palīdz attīstīt darba un
ikdienas dzīves iemaņas. Kurzemē interesi par specializētajām
darbnīcām izrādījušas 115 personas ar GRT. Vislielākā interese
par pakalpojumiem specializētajās darbnīcās ir Talsu novadā (28
personas).
Daudzus iedzīvotājus bažīgus
dara iespēja, ka tiem kaimiņos
tiks izveidoti grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem. Jāatgādina, ka jau šobrīd personas ar GRT dzīvo
mums kaimiņos, taču atšķirība
ir faktā, ka pašlaik viņu aprūpe ir
tuvinieku, ne speciālistu atbildība. Grupu dzīvokļos situācijās,
kad tas būs nepieciešams, atbalstu personām ar GRT sniegs apmācīti speciālisti. Šāda sabiedrībā īstenota aprūpes sistēma ir
daudz drošāka apkārtējiem un
humānāka pret personām ar
GRT, jo ļaus sajusties piederīgiem sabiedrībai.
Ģimeniskai videi pietuvināti
pakalpojumi un „Jauniešu
mājas”
Bērnunami ir briesmīga vēstures palieka. Visi piekrīt, ka
bērniem vislabāk ir augt ģimenē,
kur mazos cilvēkus aprūpē, audzina un lolo viņu vecāki, aizbildņi vai audžuvecāki, ja to nespēj vecāki. Diemžēl pašlaik
aizbildņu, audžuģimeņu un
adoptētāju skaits nav pietiekams,
lai katram bērnam būtu sava
ģimene. Šādā situācijā īslaicīgs

risinājums būtu ģimeniskai videi
pietuvināti
pakalpojumi
(ĢVPP). Tie izvietoti dzīvokļos
vai individuālās mājās, kur bērni
dzīvo līdzīgi kā ģimenēs – kopā
ar pieaugušajiem iepērkas, gatavo, mazgā, atpūšas un dodas
katrs savās ikdienas gaitās. Visbiežāk brāļi un māsas netiek
šķirti, un nepieciešamības gadījumā aprūpi nodrošina līdz astoņiem bērniem vienuviet.
Šobrīd daudzi jaunieši, kas
auguši bērnu aprūpes institūcijās, sasniedzot pilngadību, ir nesagatavoti patstāvīgai pieaugušo
dzīvei. Bieži viņi nav pieraduši
paši rūpēties par savu apģērbu,
ēdienu, plānot budžetu, apmaksāt rēķinus. Lai pāreja uz pieaugušo dzīvi būtu veiksmīgāka,
daudzās pasaules valstīs ir izveidotas „jauniešu mājas”, kurās zinoši speciālisti palīdz 15–18 gadus veciem jauniešiem uzsākt
patstāvīgu dzīvi.
Kurzemē „jauniešu māju” izveide tiek apsvērta trijās pašvaldībās – Liepājā, Ventspilī un Talsos, bet ģimeniskai videi
pietuvināti pakalpojumi pašlaik
ir nepieciešami bērniem visās
Kurzemes pašvaldībās.
Veidojot sociālos pakalpojumus, kas atbilst iedzīvotāju vajadzībām, tiktu uzlabota personu
ar GRT, bērnu ar FT un viņu tuvinieku, kā arī bērnu, kas šobrīd
uzturas ārpus ģimenes aprūpes
iestādēs, dzīves kvalitāte, kas atkarīga no pārējās sabiedrības lēmumiem – atbalstīt vai ignorēt.
Plašāka informācija:
Marika Grohjacka,
Talsu novada Sociālā dienesta
vadītāja vietniece,
tālr. 63237676, 20234529

SIA „Talsu ūdens” turpinās
ūdenssaimniecību pārņemšanas
procesu Talsu novadā
SIA „Talsu ūdens” jau esošajai
apkalpes darbības zonai nākamā
gada
pavasarī
pievienos vēl trīs Talsu novada apdzīvoto vietu teritorijas – šī gada
28. septembra Talsu novada
domes sēdē tika pieņemts lēmums par Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta, Strazdes un Virbu pagasta ūdensapgādes un
kanalizācijas,
notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas funkciju nodošanu SIA „Talsu ūdens””.
Nodošanu Sabilē, Strazdē un
Virbos paredzēts pabeigt līdz
2018. gada 30. aprīlim.
Īves pagasts SIA „Talsu ūdens”
apkalpes zonai pievienosies šī
gada 1. decembrī.
Jaunajās apkalpes zonās tiks
piemērots vienotais ūdenssaim-

niecības tarifs: par ūdensapgādi –
1,1253 EUR (ar PVN) par kubikmetru, bet par kanalizāciju 1,415
EUR (ar PVN) par kubikmetru.
Izmaiņas skars visus šo teritoriju iedzīvotājus, kuriem līdz
šim pakalpojumu nodrošināja
pagasta vai pilsētas pārvalde.
Iedzīvotāji savlaicīgi tiks informēti par plānotajām aktivitātēm – abonentu apsekošanu,
informācijas sniegšanu, ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu pārslēgšanu, kā arī citiem
būtiskiem jautājumiem, lai apzinātu esošo situāciju par ūdens
patēriņa skaitītājiem un centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgumiem.
Ierastā kārtība nemainīsies to
daudzdzīvokļu māju iedzīvotā-
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jiem, ko apsaimnieko SIA „Talsu
namsaimnieks” – mainīsies tikai
ūdenssaimniecības tarifs.
Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām”, Talsu novada dome
ir uzdevusi SIA „Talsu ūdens” nodrošināt ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu
Talsu novada administratīvajā
teritorijā. Saskaņā ar „Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2030”, kā arī SIA „Talsu ūdens”
vidēja termiņa darbības stratēģiju,
viens no SIA „Talsu ūdens” darbības uzdevumiem ir pārņemt
ūdenssaimniecības jomu visā Talsu novada teritorijā.
SIA „Talsu ūdens”, tālr. 63222216

2017. gada 1. novembris
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AKTUĀLI

Domes sēdēs lemtais
28. septembra Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 20 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.23 „Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.
• Izdarīt 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” grozījumu un izteikt noteikumu
2.4.2. punktu šādā redakcijā: „2.4.2. novada skolu direktoru un viņu vietnieku darba samaksas finansēšanai tiktu izlietots ne
vairāk kā noteikts Ministru kabineta noteikumos par valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”.
• Izdarīt grozījumus Talsu novada pašvaldības Juridiskās nodaļas nolikumā.
• Veikt izmaiņām Talsu novada pašvaldī-

12. oktobra Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 18 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.24 „Grozījumi Talsu novada domes
2010. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Talsu novada noteikumi””.
• Apstiprināt Talsu svītru koda un Talsu saulītes izmantošanas nolikumu.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt finansējumu Talsu pilsētas
pārvaldei 4201,58 EUR divu ātruma vaļņu uzstādīšanai pie gājēju pārejām 1905.
gada ielā Talsos.
• Apstiprināt Talsu novada Sporta skolas treniņu nometnes „Biatlona nometne
Madonā” no 2017. gada 21. oktobra līdz
26. oktobrim dalības maksu 60 EUR vienam dalībniekam.
• Piešķirt finansējumu līdz 14 000 EUR
Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles apgaismojuma uzstādīšanai.

bas centrālās administrācijas amatu sarakstā.
• Veikt grozījumus Talsu Mākslas skolas nolikumā.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 26.11.2015. lēmumā Nr.540 „Par Talsu novada pašvaldības konsultatīvo padomi darbam ar riska ģimenēm”.
• Izdarīt grozījumu Talsu novada domes 13.02.2014. noteikumos Nr.1 „Talsu
novada pašvaldības projektu līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība”
un papildināt noteikumus ar 4.10.punktu
šādā redakcijā: „4.10. Ja biedrība ir pašvaldības sadarbības partneris specifiskā
atbalsta mērķa (SAM) realizētā projektā
un summa ir lielāka par 4.7. punktā noteikto, tad par projekta līdzfinansējuma
apjomu un piešķiršanas kārtību Talsu novada dome lemj atsevišķi.”

nansējumu 5319 EUR apmērā Talsu 2. vidusskolas „Erasmus+” mācību mobilitātes programmas projekta „Kompetenču
pieeja inovatīvas mācību vides veidošanā”
īstenošanai.
• Piešķirt priekšfinansējumu Valdemārpils vidusskolai „Erasmus+” mācību
mobilitātes programmas projekta „IT
kompetencēs balstīta izglītība pamats
veiksmīgai integrācijai darba tirgū” īstenošanai: 2017. gadā 549,50 EUR; 2018.
gadā 550 EUR.
• Piešķirt finansējumu 9378,03 EUR
apmērā, tai skaitā PVN, Sabiles pilsētas
un Abavas pagasta pārvaldei ēkas Ventspils ielā 14 Sabilē remontdarbiem: Sabiles
Mūzikas un mākslas skolas keramikas
klases remontdarbiem 4920,50 EUR; Sabiles kultūras nama jumta remontdarbiem 4457,53 EUR. Finansējumu paredzēt no nekustamās mantas atsavināšanas
rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem
Sabiles pilsētā un Abavas pagastā 60 procentu daļas.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Pilnvarot Talsu novada Izglītības pārvaldi slēgt Sadarbības līgumu par Eiropas

Citi jautājumi:
• Uzsākt Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes, Strazdes pagasta pārvaldes
un Virbu pagasta pārvaldes komunālo pakalpojumu: ūdensapgādes un kanalizācijas,
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas funkcijas nodošanu SIA „Talsu ūdens” un nodošanu pabeigt līdz 2018. gada 30. aprīlim.
• Atbalstīt Valsts izglītības satura centra pasākumu cikla „Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” otrā posma
Labo darbu festivāla Kurzemē rīkošanu
Talsos 2018. gada 26. oktobrī.

• Atbrīvot nodibinājumu „Talsu novada
fonds” no telpu nomas maksas par Kultūras, sporta un tūrisma centra Kino zāles
K. Valdemāra ielā 17A Talsos izmantošanu
13.10.2017. pasākumā, kurā viesosies mecenāti Boriss un Ināra Teterevi.
• Atzīt par spēku zaudējušu Talsu novada domes 2013. gada 28. februāra lēmumu Nr.150 „Par Ģibuļu pagasta pārvaldes
iepirkuma komisiju”.
• Izdarīt grozījumu Talsu novada domes 2016. gada 10. oktobra lēmumā
Nr.534 „Par 2017. gada nozīmīgākajiem
kultūras, atpūtas un sporta pasākumiem
Talsu novadā” un izslēgt 1.29. punktu.
• Izdarīt grozījumu Talsu novada domes 2017. gada 12. janvāra lēmumā Nr.11
„Par atbalstāmajām studiju programmu
specialitātēm ārstniecības speciālista stipendiju piešķiršanai” un papildināt to ar
1.7. apakšpunktu šādā redakcijā: „1.7. neatliekamās medicīnas ārsts”.

īpašuma dzīvokļa Nr.19 „Tulpes” Pastendē, Ģibuļu pagastā izsoles rezultātus, slēdzot pirkuma – pārdevuma līgumu ar izsoles uzvarētāju Madaru Abricku par
cenu – 1650 EUR.
• Apstiprināt pašvaldības nekustamā
īpašuma „Anuži” Lubes pagastā izsoles
rezultātus, slēdzot pirkuma – pārdevuma
līgumu ar izsoles uzvarētāju Elviju Zeltiņu par cenu – 5400 EUR.
• Noteikt pašvaldības īpašumā esošajai
autogarāžai „Strazdes muižas komplekss”
Strazdē telpu nomas maksu par 1 m² –
0,07 EUR mēnesī, neieskaitot PVN.
• Noteikt ēkas „Arāji” Spāre, Ģibuļu
pagastā telpu nomas maksu pašvaldības
īpašumā esošajām telpām par 1 m² – 0,23
EUR mēnesī, neieskaitot. Noteikt Talsu
novada pašvaldības īpašumā esošā pamatlīdzekļa „Apkures katls CA U26 10”
nomas maksu 17,00 EUR/mēnesī par vienu katlu, neieskaitot PVN.

ūdens”, nodrošinot ūdenssaimniecības
jomu Ģibuļu pagasta Spārē un Īves pagasta Tiņģerē, uzņemas esošās saistības uz
pamatlīdzekļu pieņemšanas – nodošanas
aktu parakstīšanas brīdi un nepārņem
projektu finansējuma saņēmēja pienākumus pie nosacījuma, ja tādi varētu rasties
nākotnē.
• Slēgt līgumu ar apbūves tiesībām ar
SIA „Tele 2” par zemes vienības „Sakņu
dārzs 23” Pūņās, Valdgales pagastā daļas
0,15 ha platībā nomu mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta
(augstums 60 m) izvietošanai uz 12 gadiem.
• Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ka Talsu novada pašvaldība vēlas izmantot pirmtiesības
uz nekustamo īpašumu Ezera ielā 21 Valdemārpilī likumā „Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 2., 6. un 10. punktā
noteikto funkciju nodrošināšanai.

Nekustamais īpašums:
• Apstiprināt pašvaldības nekustamā

Citi jautājumi:
• Pieņemt zināšanai, ka SIA „Talsu

Marta Rake-Lasmane

Finanšu jautājumi:
• Papildu valsts budžeta mērķdotācijai
no 2018. gada 1. janvāra paredzēt nepieciešamo finansējumu 16 051,68 EUR apmērā Vandzenes, Stendes, Pūņu, Virbu,
Lībagu sākumskolu direktoru atalgojuma
nodrošināšanai līdz pilnai darba slodzei.
• Paredzēt 2018. gada budžetā priekšfi-

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

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

Deputātu pieņemšanas novembrī

Domes un komiteju sēdes novembrī
Datums

Sēdes nosaukums

Laiks

6. novembris

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

6. novembris

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

13.00

6. novembris

Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

9. novembris

Finanšu komitejas sēde

15.00

16. novembris

Domes sēde – lielajā zālē

15.00

21. novembris

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

21. novembris

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

13.00

21. novembris

Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

23. novembris

Finanšu komitejas sēde

15.00

30. novembris

Domes sēde – lielajā zālē

15.00

		

2017. gada 1. novembris

Savienības struktūrfondu projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta īstenošanu. Paredzēt līdz 19 324,14 EUR priekšfinansējumu
2019. gada budžetā.
• Piedalīties nodibinājuma „Centrs Dardedze” realizētajā projektā „Vardarbības
pret bērnu novēršana Latvijas lauku apvidos” un slēgt Sadarbības līgumu ar nodibinājumu „Centrs Dardedze”. Uzdot Talsu
novada Izglītības pārvaldei veikt nepieciešamās darbības projekta programmas
„Džimbas 9 soļu drošības programma” aktivitāšu īstenošanas nodrošināšanā.

		

7. novembris
Talsi
Sabile
Stende
Ķūļciems
Laidze

I. Indriksone*

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

Lauciene
Lībagi
Lube
Strazde

D. Karols, A. Spēks,
T. Kalniņa, A. Kalniņš
N. Tropiņš

14. novembris 21. novembris 28. novembris
N. Tropiņš*
E. Zelderis*
D. Karols*
E. Demiters
N. Tropiņš*
I. Gluzda
G. Sebris
N. Tropiņš

I. Norenberga
L. Pīlēģis
E. Zelderis

I. Indriksone

D. Feldmane

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00–18.00
* Talsu novada pašvaldībā domes priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšanas 17.00–19.00
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Talsu novada pašvaldības apbalvojumi
18. novembrī Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis Valsts svētku svinīgajā sarīkojumā Talsu tautas namā 15.00 pasniegs Talsu
novada pašvaldības augstākos apbalvojumus –
Izcilības balvas un Atzinības balvas.

TALSU NOVADA IZCILĪBAS BALVA
DAINIM KĀRKLUVALKAM, SIA „Talsu
Vēstis” fotogrāfam – par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem fotomākslā, kas nesuši
Talsu novada vārdu valstī un pasaulē.
Izcilības balva tiek pasniegta ar mērķi izteikt
atzinību par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un
pasaulē.

TALSU NOVADA ATZINĪBAS BALVA
BIEDRĪBAI „SABILES APRŪPES BIEDRĪBA KALME”, par būtiskiem nopelniem sociālajā jomā un sabiedriskajā darbībā Talsu novadā;
AIJAI VALGELINAI, Talsu Kristīgās vidusskolas skolotājai, par būtiskiem nopelniem izglītības jomā Talsu novadā;
IVETAI ZIEMELEI, ārsta palīgam ģimenes
ārsta E. Sporānes praksē, par būtiskiem nopelniem veselības aprūpes jomā Talsu novadā;
VIJAI BERGMANEI, ilggadējai Pūņu pamatskolas skolotājai, par būtiskiem nopelniem
un mūža ieguldījumu izglītības jomā un ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības veidošanā Talsu
novadā;
JOLANTAI OZOLAI, Pastendes kultūras
nama vadītājai, par būtiskiem nopelniem un ilggadēju ieguldījumu Talsu novada starptautiskajā
sadarbībā;
ZEMNIEKU SAIMNIECĪBAI „ZEPI”, par
būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā
lauksaimniecības jomā;
VISVALDIM AUGUSTAM TUKMANIM,
vēstures zinātājam un pētniekam, par būtiskiem
nopelniem novadpētniecības jomā, veicot ilggadēju pētniecisku darbu Talsu novada vēstures
izzināšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm;
SANDRAI ZNOTIŅAI, Lībagu sākumskolas skolotājai, par būtiskiem nopelniem izglītības jomā un sabiedriskajā darbībā Lībagu
pagastā.
Atzinības balva tiek pasniegta, lai izteiktu atzinību par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā,
kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā vai citās novadam nozīmīgās
jomās.

TALSU NOVADA GODA BALVA
Valsts svētku svinīgajos pasākumos Talsu novada pilsētās un pagastos tiks pasniegtas Talsu novada Goda
balvas. Goda balva tiek pasniegta ar mērķi, lai izteiktu atzinību par augstu profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīva tēla veidošanā vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.
Talsos
18. novembrī 15.00 Talsu tautas namā
AGITAI VAREVAI, SIA „Nārone” oficiantei/bārmenei, par ilggadēju, augsti profesionālu un godprātīgu
darbu sabiedriskās ēdināšanas jomā Talsu pilsētā;
MAIJAI LAGZDIŅAI, Talsu mūzikas skolas klavierspēles skolotājai, par augsti profesionālu, pašaizliedzīgu
un ilggadēju darbu kultūrizglītības jomā Talsu novadā;
RASMAI EKIMANEI, senioru kluba „Mežābele” vadītājai, par ieguldījumu senioru sabiedriskās dzīves organizēšanā un pozitīva Talsu novada tēla veidošanā;
INESEI VEMPEREI, Talsu novada muzeja galvenajai speciālistei, par ieguldījumu vēstures izpētē un pozitīva Talsu novada tēla veidošanā;
ČESLAVAM POĻANSKIM, AS „Talsu autotransports” autovadītāju apmācību pasniedzējam, par augsti
profesionālu un godprātīgu darbu autovadītāju apmācībā Talsu novadā;
VALDIM ČUDERAM, celtniekam, par augsti profesionālu un godprātīgu darbu celtniecības jomā Talsu novadā.
Sabilē un Abavas pagastā
17. novembrī 18.00 Sabiles kultūras namā
AIVITAI RAICEVAI, Sabiles pamatskolas 1.-4. klašu skolotājai, par profesionālu, godprātīgu un radošu
darbu izglītības jomā Sabiles pilsētā un Abavas pagastā;
SARMĪTEI JURJAKAI, Sabiles pamatskolas 1.-4.
klašu skolotājai, par profesionālu, godprātīgu un radošu
darbu izglītības jomā Sabiles pilsētā un Abavas pagastā;
IVETAI SĒRUMAI, Sabiles kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītājai, par ilggadēju un radošu ieguldījumu kultūras jomā, veidojot un popularizējot pozitīvu Sabiles pilsētas un Abavas pagasta tēlu, un brīvprātīgu
darbu novadpētniecībā;
SELGAI ZARIŅAI, Sabiles mūzikas un mākslas skolas mūzikas skolotājai, par ilggadēju, profesionālu un
radošu darbu bērnu un jauniešu muzikālajā izglītošanā
Sabiles pilsētā un Abavas pagastā;
MĀRTIŅAM UN LIENEI BARKĀNIEM, par augsti profesionālu darbu vīnkopības nozarē un ieguldījumu pozitīva Sabiles pilsētas un Abavas pagasta tēla veidošanā;
JEĻENAS JAKUBONES UN ARTA OZOLA AUDŽUĢIMENEI, par godprātīgu un apzinīgu audžuģimenes pienākumu pildīšanu un ģimenisko vērtību stiprināšanu sabiedrībā.
Valdgales pagastā
17. novembrī 18.00 Valdgales tautas namā
ZOFIJAI MAUREREI, par aktīvu brīvprātīgu darbu
pozitīva Talsu novada tēla veidošanā;
ANNAI GRĪNĪTEI, Valdgales pagasta kapsētas pārzinei, par godprātīgu darbu Valdgales pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;
AGRAI KOZLOVAI, daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas „Māja Nr.5”, Pūņās, Valdgales pagastā, vecākajai,
par aktīvu brīvprātīgu darbu un ieguldījumu Valdgales
pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;
RENĀTEI UN DAGNIM VIŠŅEVSKIEM, par ieguldījumu ģimenisko vērtību stiprināšanā sabiedrībā un
aktīvu sabiedrisko darbību Valdgales pagastā;
IVETAI ŠNEIDEREI, mājražotājai, par sekmīgu
mājražotāja uzņēmējdarbību Valdgales pagastā.

6 								

Balgales pagastā
17. novembrī 19.30 Balgales sporta centrā
ILONAI UN KĀRLIM ŪĶIEM, par ilggadēju un
godprātīgu darbu lauksaimniecības jomā Balgales pagastā;
BALGALES AMATIERTEĀTRIM, par nozīmīgu
radošu ieguldījumu Balgales pagasta kultūras dzīvē un
pozitīva Talsu novada tēla veidošanā;
LAIMAI REIHENBAHAI, Laucienes pamatskolas
Dursupes filiāles skolotājai, par godprātīgu darbu izglītības jomā un ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā Balgales pagastā.
Ģibuļu pagastā
17. novembrī 18.00 Pastendes kultūras namā
RASMAI JODEI, ārsta palīgam ģimenes ārsta
V.Sniedziņas praksē, par godprātīgu darbu un mūža ieguldījumu Ģibuļu pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē;
SILVIJAI JASEI, Pastendes pirmsskolas izglītības
iestādes „Ķipars” pavārei, par augsti profesionālu un
godprātīgu darbu Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars”;
MĀRAI KRAULEI, Ventspils Vācu kultūras biedrības priekšsēdētājai, Ventspils novada senioru padomes
priekšsēdētājai, par brīvprātīgu darbu pozitīva Ģibuļu
pagasta tēla veidošanā, vēstures izpētē un starptautiskajā
sadarbībā;
DĀRTAI FREIPIČAI, Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes „Ķipars” mūzikas skolotājai, par augsti profesionālu mūzikas pedagoga darbu Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars”;
AIVARAM VEISMANIM, zemnieku saimniecības
„Lati” īpašniekam, par brīvprātīgu darbu un ieguldījumu Ģibuļu pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;
ĢIBUĻU PAGASTA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS UN JAUNIEŠU ATBALSTA CENTRA MĀKSLAS STUDIJAI PIEAUGUŠAJIEM, par brīvprātīgu
darbu Ģibuļu pagasta vides vizuālā tēla veidošanā.
Stendē
17. novembrī 18.00 Stendes tautas namā
RITAI FREIMANEI, Stendes pirmsskolas izglītības
iestādes „Saulīte” pirmsskolas izglītības skolotājai, par
ilggadēju un godprātīgu darbu pirmsskolas un skolas vecuma bērnu izglītošanā Stendes pilsētā;
VIJAI ĀBELEI, Stendes tautas nama pirmsskolas vecuma bērnu TDK „Saulstariņi” un līnijdeju kopas „Evita” vadītājai, par radošu, ilggadēju un profesionālu darbu ar pirmsskolas bērnu deju kolektīviem un līnijdeju
popularizēšanā Stendes pilsētā;
DAINAI CAUNEI, Stendes bibliotēkas bibliotekārei,
par godprātīgu un profesionālu darbu Stendes bibliotēkā.
Īves pagastā
18. novembrī 17.00 Tiņģeres pils zālē
IGORAM EMERBERGAM, par brīvprātīgu darbu
sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanā un ieguldījumu Īves pagasta vides vizuālā tēla veidošanā.
Ķūļciema pagastā
17. novembrī 19.00 Ķūļciema BLPC
ANDAI BRENDEREI, par godprātīgu darbu lauksaimniecības jomā Ķūļciema pagastā;
INESEI DAUGATEI, par radošu darbu kultūras
jomā un nozīmīgu ieguldījumu pozitīva Ķūļciema pagasta tēla veidošanā;
MĀRCIM GRĪNŠTEINAM, par brīvprātīgu ieguldījumu sporta jomā un pozitīva Ķūļciema pagasta tēla veidošanā.
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Talsu novada pašvaldības apbalvojumi
Laidzes pagastā
17. novembrī 19.00 Laidzes tehnikuma zālē
VELTAI JĀKABSONEI, pasta darbiniecei, par ilggadēju un godprātīgu darbu un aktīvu sabiedrisko darbību
Laidzes pagastā;
AINAI SĪMANEI, SIA „Talsu namsaimnieks” sētniecei, par ilggadēju un godprātīgu darbu Laidzes pagasta
vides vizuālā tēla veidošanā;
ASTRĪDAI TIMAI, Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālās struktūrvienības skolotājai, par ilggadēju un godprātīgu darbu izglītības jomā Talsu novadā;
AIGARAM VĀRNAM, par ieguldījumu sporta un
veselīga dzīvesveida popularizēšanā Talsu novadā;
IVETAI UN JĀNIM VASERMAŅIEM, par ieguldījumu ģimenisko vērtību stiprināšanā sabiedrībā un Laidzes pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;
I. VALDZERA LAIDZES PAGASTA ZEMNIEKU
SAIMNIECĪBAI „CUKURIŅI”, par ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā un aktīvu sabiedrisko darbību Laidzes pagastā.
Lubes pagastā
18. novembrī 15.00 Lubes kultūras namā
ANITAI VĪTOLAI, ilggadējai Lubes bibliotēkas vadītājai, par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Lubes bibliotēkā.
Strazdes pagastā
17. novembrī 17.00 Strazdes BLPC
ANDRIM, JĀNIM UN MADARAI BREMAŅIEM,
par sasniegumiem kērlingā un ieguldījumu pozitīva
Strazdes pagasta tēla veidošanā.

2017. gada 1. novembris

				

Laucienes pagastā
17. novembrī 17.00 Laucienes kultūras namā
IVETAI AKMEŅLAUKAI, pansionāta „Lauciene”
kasierei, par aktīvu līdzdalību Laucienes pagasta kultūras un sporta dzīvē;
SARMĪTEI MEMMĒNAI, par godprātīgu un apzinīgu aizbildņa pienākumu pildīšanu;
ALFONAM ALFRĒDAM ERDMANIM, par mūža
darba ieguldījumu Laucienes pagastā;
ZIGRĪDAI ZEMĪTEI, par pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu Laucienes pagastā un aktīvu sabiedrisko darbību pensionāru klubā „Madaras”;
NADEŽDAI UN ALEKSANDRAM AFANASJEVIEM, par mūža darba ieguldījumu Laucienes pagastā.
Vandzenes pagastā
18. novembrī 14.00 Vandzenes tautas namā
EINĀRAM ĻISICINAM, zemnieku saimniecības
„Oši” īpašniekam, par nozīmīgu ieguldījumu Vandzenes
pagasta attīstībā;
DACEI LEGZDIŅAI, par nozīmīgu ieguldījumu
Vandzenes pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;
JOLANTAI OZOLIŅAI, par nozīmīgu ieguldījumu
Vandzenes pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;
MĀRCIM JANSONAM, Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
vadītāja vietniekam, par augsti profesionālu un godprātīgu darbu lauksaimniecības nozarē Talsu novadā;
AIJAI BUMBIEREI, Vandzenes pamatskolas skolotājai,
par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Vandzenes pamatskolā
un aktīvu iesaistīšanos Vandzenes pagasta kultūras dzīvē;
AIGAI BUMBIEREI, Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” pirmsskolas izglītības skolotājai, par
ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu Vandzenes
pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”.

Lībagu pagastā
17. novembrī 19.00 Lībagu BLPC
TAIGAI ASIS, Lībagu pagasta bibliotēkas senioru
kluba „Sarma” vadītājai, par mūža ieguldījumu Lībagu
pagasta sabiedriskajā dzīvē;
LĪGAS UN IVARA IRBJU DAUDZBĒRNU ĢIMENEI, par ieguldījumu ģimenisko vērtību stiprināšanā
sabiedrībā;
DACEI MUIŽNIECEI, Agroresursu un ekonomikas
institūta Stendes pētniecības centra noliktavas pārzinei,
par ilggadēju un profesionālu darbu agronomijas jomā
Lībagu pagastā;
ULDIM VEIDELIM, Lībagu sākumskolas darbiniekam, par godprātīgu un brīvprātīgu darbu Lībagu pagastā;
INTRAI LAGZDIŅAI, IK „Andumu dārzs” īpašniecei, par ieguldījumu Lībagu pagasta vides vizuālā tēla
veidošanā;
ILVIJAI DAMŠKALNEI, Lībagu sākumskolas skolotājai, par godprātīgu un radošu darbu izglītības jomā
un ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības veidošanā Lībagu pagastā.
Virbu pagastā
17. novembrī 19.00 Virbu kultūras namā
ILZEI ŠĪMANEI, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts
atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītājai, par augsti profesionālu un godprātīgu darbu lauksaimniecības
nozarē Talsu novadā un ieguldījumu pozitīva Virbu pagasta tēla veidošanā;
GUNTIM OŠIM, Virbu pagasta sporta organizatoram, par ieguldījumu sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanā Virbu pagastā;
AIJAI SŪNIŅAI, Virbu pagasta pārvaldes sekretārei,
par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Virbu pagasta pārvaldē un ieguldījumu pozitīva Virbu pagasta tēla veidošanā.
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Saistošie noteikumi
Stājas spēkā 2017. gada 21. oktobrī
2017. gada 31. augustā

Saistošie noteikumi Nr.22
(protokols Nr.18, 8. punkts, lēmums Nr.359)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un
likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24. panta otro daļu

Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku
restaurācijai un konservācijai Talsu novadā
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Noteikumos lietotie termini:
1.1. Arhitektoniski vērtīga apbūve - valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauta vēsturiska ēka, tās daļa, vai ēkas sastāvā esoši vēsturiski būvgaldniecības
izstrādājumi vai detaļas, rotājumi u.c. elementi, kas saglabājušies no ēkas būvniecības
laika vai raksturo laiku, kad ēka ir tapusi.
1.2. Pilsētbūvniecības piemineklis - valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauts Talsu novada pilsētbūvniecības piemineklis, kam raksturīgs apbūves
komplekss ar vienotu, vēsturisku ēku, ielu un citu apbūves elementu kompleksu.
1.3. Būvgaldniecības izstrādājums – šo noteikumu izpratnē: vēsturisko ēku koka
logi un durvis, kāpnes, tai skaitā to komplektā ietilpstošie elementi: aplodas, virslogi,
sandriki, slēģi, reliņi, pakāpienu un kāpņu nožogojuma detaļas un citi, kas saglabājušies
no ēkas būvniecības laika, vai raksturo laiku, kad ēka ir tapusi.
1.4. Būvgaldniecības izstrādājuma komplekts – viena loga vai vienu durvju elementi, kāpņu elementi, kas veido kompozicionālu un funkcionālu veselumu.
1.5. Objekts – pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā esoša vēsturiska ēka, tās
daļa, ēkas sastāvā esoši būvgaldniecības izstrādājumi vai vēsturiskas detaļas, rotājumi
u.c. elementi.
1.6. Vēsturiska ēka – šo noteikumu izpratnē: pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā esoša ēka, kas būvēta ne vēlāk par 1945. gadu un pilnībā vai daļēji saglabājusies no
būvniecības laika vai raksturo laiku, kad ēka ir tapusi.
2.
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus Talsu novadā esošo valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļu – Talsu pilsētas vēsturiskā centra, Sabiles pilsētas vēsturiskā centra un Valdemārpils pilsētas vēsturiskā centra vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.
3.
Noteikumu mērķis ir nodrošināt Talsu, Sabiles un Valdemārpils pilsētu vēsturisko centru apbūves autentiskuma saglabāšanu, veicinot arhitektoniski kvalitatīvas
vides saglabāšanu un atjaunošanu sabiedrības interesēs.
4.
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā vēsturisko ēku īpašnieki, viņu pilnvarnieki
vai apsaimniekotāji var saņemt pašvaldības palīdzību ēku restaurācijai un konservācijai.
5.
Uz šajos noteikumos noteikto pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu „Talsu pilsētas vēsturiskais centrs”, “Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs” un “Valdemārpils pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijās
esošās vēsturiskās ēkas, ja:
5.1. ēkas fasādei ir nepieciešama atjaunošana, priekšroku dodot vēsturiski un arhitektoniski vērtīgai apbūvei;
5.2. ēkas fasādē esošie stilistiski un vēsturiski unikāli būvgaldniecības izstrādājumi ir sliktā tehniskā stāvoklī un ir apdraudēta šo izstrādājumu turpmākā pastāvēšana;
5.3. ēku jumta segumam ir nepieciešama atjaunošana, priekšroku dodot vēsturiski
arhitektoniski vērtīgai apbūvei;
5.4. nepieciešams nodrošināt neatbilstošu būvgaldniecības izstrādājumu nomaiņu
pret ēkas būvniecības periodam atbilstošiem izstrādājumiem;
5.5. ēku nesošajām konstrukcijām ir nepieciešama atjaunošana, priekšroku dodot
vēsturiski arhitektoniski vērtīgai apbūvei;
5.6. nepieciešama ēku fasādes vēsturisko detaļu, rotājumu u.c. elementu atjaunošana vai jauna uzstādīšana, priekšroku dodot vēsturiski arhitektoniski vērtīgai apbūvei.
6.
Vēsturiskas fasādes būvgaldniecības izstrādājuma komplektā, kas pretendē uz
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu restaurācijai, var ietilpt detaļas, kas nav autentiskas, piemēram, eņģes, rokturi un tamlīdzīgi, taču izstrādājums kopumā ir vērtējams
kā vēsturisks. Šādā gadījumā jāparedz neatbilstošo detaļu nomaiņa pret vēsturiski un
stilistiski atbilstošām detaļām.
7.
Vēsturisko izstrādājumu atjaunošana vai restaurācija jāparedz, maksimāli saglabājot oriģinālo izstrādājuma substanci, apstrādājot vai papildinot to ar atveseļojošiem un funkcijas spēju uzlabojošiem materiāliem, nepazeminot izstrādājuma kultūrvēsturisko vērtību.
8.
Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējiem, līdzfinansējuma piešķiršanas līgumā noteiktajā kārtībā, jānodrošina objekta pieejamība sabiedrības apskatei.
9.
Līdzfinansējumu piešķir Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu
līdzekļu ietvaros.
10. Projekta pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai saskaņā ar šiem noteikumiem vienām un tām pašām īstenotajām atbalstāmajām darbībām var iesniegt ne biežāk kā reizi 10 (desmit) gados.
II. PAŠVALDĪBAS KOMPETENCE
11. Projektu pieteikumu vērtēšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām veic ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota projektu pieteikumu vērtēšanas komisija.
12. Komisija var pieaicināt konsultantus, kuri pieteikumu izvērtēšanā piedalās ar
padomdevēja tiesībām.
13. Pēc komisijas lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas, komisija sagatavo lēmuma projektu un projektu pieteikumus virza tālākai to apstiprināšanai Talsu
novada domē (turpmāk – Dome).
14. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par projekta līdzfinansēšanu, Pašvaldība ar
projekta pieteikuma iesniedzēju slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

III. PROJEKTU PIETEIKUMU ATLASES IZSLUDINĀŠANA
15. Paziņojumu par projekta pieteikumu iesniegšanu Pašvaldība publicē internetā
pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv, kā arī ievieto pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Talsu Novada Ziņas”.
16. Paziņojumā par projektu pieteikumu iesniegšanu norāda:
16.1. projektu iesniegšanas beigu termiņu, kas nav īsāks par 2 (diviem) mēnešiem
no paziņojuma publicēšanas datuma;
16.2. maksimālo pieejamo finansējuma apjomu;
16.3. par projektu pieteikumu konkursa atbildīgo amatpersonu.
17. Projektu pieteikumu atlasi izsludina Pašvaldība vienu reizi gadā. Pieteikuma
izvērtēšana notiek konkursa kārtībā, saskaņā ar noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem un 2.pielikumā noteiktajiem kvalitatīvajiem rādītājiem. Ja pēc projektu pieteikumu izvērtēšanas un līdzfinansējumu līgumu noslēgšanas pašvaldības budžetā ir šim
mērķim paredzēto finanšu līdzekļu atlikums, projektu pieteikumu atlasi var izsludināt
atkārtoti.
IV. PRASĪBAS PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEDZĒJAM
18. P rojekta pieteikuma iesniedzējs ir fiziska vai juridiska persona (izņemot publisko tiesību juridiskā persona vai atvasināta publiska persona), kura ir objekta īpašnieks
(valdītājs).
19. Dzīvojamajai mājai, kura ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, projekta iesniedzējs ir
attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.
20. Kopīpašumā esošas ēkas projekta iesniedzēji ir visi attiecīgās ēkas īpašnieki.
V. PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE
DOKUMENTI
21. Projekta iesniedzējs vienas izsludinātās projektu atlases ietvaros var iesniegt
tikai vienu projekta pieteikumu. Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, projekta
iesniedzējs ne vēlāk kā līdz paziņojumā par projekta iesniegšanu norādītajam beigu
termiņam pašvaldībā iesniedz projekta pieteikumu, kas sastāv no:
21.1. projekta pieteikuma veidlapas, ko aizpilda atbilstoši noteikumu 1. pielikumam „Projekta pieteikuma veidlapa”, un ko saskaņo ar paziņojumā par projektu pieteikumu iesniegšanu norādīto amatpersonu;
21.2. pilnvarojuma, ja projekta pieteikumu neiesniedz īpašnieks.
22. Ja projekta iesniedzējs ir dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, projekta iesniegumam pievieno atbilstoši normatīvajiem tiesību aktiem dzīvokļa īpašuma
jomā pieņemtu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu,
kurā dzīvokļu īpašnieki ir:
22.1. vienojušies par objekta restaurāciju, konservāciju vai atjaunošanu;
22.2. vienojušies par objekta restaurācijas, konservācijas vai atjaunošanas plānotajām izmaksām;
22.3. vienojušies par kārtību, kādā objekts pēc tā restaurācijas, konservācijas vai
atjaunošanas būs pieejams sabiedrības apskatei;
22.4. pilnvarojuši personu, kura ir tiesīga iesniegt projekta pieteikumu un slēgt līgumu ar pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī veikt citas ar līdzfinansējuma saņemšanu saistītās darbības.
23. Ja projekta pieteikumu iesniedz par kopīpašumā esošu ēku, projekta iesniegumu
paraksta visi īpašnieki vai īpašnieku pilnvarotā persona.
24. Projekta pieteikumu papīra formā iesniedz pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, LV–3201, ne vēlāk kā līdz paziņojumā par projektu
pieteikumu iesniegšanu norādītajam beigu termiņam. Ja projekta pieteikumu iesniedz
personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskatāms pašvaldībā reģistrētais datums un laiks.
Ja projekta pieteikumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.
25. Projekta pieteikumu iesniedz drukātā veidā vienā eksemplārā latviešu valodā,
un projekta pieteikuma veidlapu iesniedz elektroniski, nosūtot uz paziņojumā par projekta pieteikumu iesniegšanu norādīto e-pasta adresi.
26. Projekta pieteikumu paraksta projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona,
pievienojot attiecīgu pilnvarojuma dokumentu.
27. Ja projekta pieteikuma iesniedzējs ir juridiska persona, projekta pieteikumu
paraksta tās amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarotā persona, pievienojot
pilnvarojumu apliecinošu dokumentu. Ja projekta pieteikuma iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopība, projekta pieteikumu paraksta noteikumu 22.4. punktā
norādītā persona. Ja projekta iesniedzējs ir kopīpašumā esošas ēkas īpašnieki, projekta
pieteikumu paraksta visi īpašnieki.
VI. ATTIECINĀMĀS UN NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS, LĪDZFINANSĒJUMA
APMĒRS
28. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir nepieciešamas projekta īstenošanai un tās ir
paredzētas apstiprinātajā projekta pieteikumā.
29. Par attiecināmām izmaksām uzskata:
29.1. objekta vai tā daļas restaurācijas būvniecības ieceres dokumenta vai tam pielīdzināma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādes
un autoruzraudzības izmaksas;
29.2. objekta vai tā daļas konservācijas būvniecības ieceres dokumenta vai tam pielīdzināma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādes un autoruzraudzības izmaksas;
29.3. objekta fasādes atjaunošanas būvniecības ieceres dokumenta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas;
29.4. objekta būvgaldniecības izstrādājumu kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanas izmaksas;
29.5. objekta vai tā daļas restaurācijas būvdarbu izmaksas;
29.6. objekta vai tā daļas konservācijas būvdarbu izmaksas;
29.7. objekta vai tā daļas atjaunošanas būvdarbu izmaksas;
Turpinājums 9. lpp.
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29.8. objekta vai tā daļas atjaunošanai nepieciešamo materiālu un izstrādājumu iegādes izmaksas;
29.9. objekta būvgaldniecības izstrādājumu restaurācijas izmaksas vai būvgaldniecības izstrādājumu, kas ir analogi vēsturiskajai, zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtībai, iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;
29.10. objekta fasādes vēsturisko detaļu, rotājumu u.c. elementu atjaunošanas vai
jaunu uzstādīšanas izmaksas;
29.11. nodokļu un nodevu maksājumus, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja
projekta iesniedzējs tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos tiesību aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.
30. Par neattiecināmām izmaksām uzskata:
30.1. izmaksas, kas saistītas ar projekta pieteikuma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju un citi pakalpojumi, būvatļaujas saņemšanas izmaksas;
30.2. projekta administrēšanas izmaksas;
30.3. samaksu par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu, procentu
maksājumus, soda procentus, maksājumus par naudas pārskaitījumiem, komisijas
naudu, zaudējumus sakarā ar valūtas maiņu un citus tiešos vai netiešos finansiālos izdevumus;
30.4. būvuzraudzības veikšanas izmaksas, ja būvuzraudzību veic projekta iesniedzēja izvēlēts būvuzraugs;
30.5. izmaksas, kas radušās pirms noteikumu 59. punktā minētā līdzfinansējuma
līguma noslēgšanas;
30.6. iespējamo objekta vai tā daļas restaurācijas, konservācijas un atjaunošanas
būvniecības ieceres dokumenta izstrādes vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes,
autoruzraudzības izmaksu un būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu;
30.7. iespējamo objekta būvgaldniecības izstrādājumu kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanas un būvgaldniecības izstrādājumu restaurācijas vai būvgaldniecības izstrādājumu, kas ir analogi vēsturiskajai, zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtībai, iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksu sadārdzinājumu;
30.8. izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas.
31. Talsu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu ne vairāk kā 5000,00 (pieci
tūkstoši) euro viena konkursa projekta īstenošanai.
32. Komisijas apstiprinātā līdzfinansējuma summa tiek ieskaitīta pieteicējam pēc
izstrādātā konkursa projekta īstenošanas, kad objekts pieņemts ekspluatācijā un iesniegti maksājumus apliecinoši dokumenti.
33. Konkursā atbalstāmo un līdzfinansējamo konkursa projektu skaits atkarīgs no
pieejamā finansējuma apjoma.
34. Līdzfinansējumu piešķir šādā apmērā:
34.1. objekta vai tā daļas restaurācijas būvniecības ieceres dokumenta vai tam pielīdzināma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādei
un autoruzraudzībai – 60 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 2000 euro;
34.2. objekta vai tā daļas konservācijas būvniecības ieceres dokumenta vai tam
pielīdzināma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādei un autoruzraudzībai – 30 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 200 euro;
34.3. objekta fasādes atjaunošanas būvniecības ieceres dokumenta vai tam pielīdzināma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādei un
autoruzraudzībai – 30 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 1000 euro;
34.4. objekta būvgaldniecības izstrādājumu kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanai – 50 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 200 euro;
34.5. objekta vai tā daļas restaurācijas būvdarbiem – 60 procentu apmērā, bet ne
vairāk kā 5000 euro;
34.6. objekta vai tā daļas konservācijas būvdarbiem – 60 procentu apmērā, bet ne
vairāk kā 2000 euro;
34.7. objekta fasādes atjaunošanas būvdarbiem – 60 procentu apmērā, bet ne vairāk kā
5000 euro;
34.8. objekta būvgaldniecības izstrādājumu restaurācijai vai analogu būvgaldniecības izstrādājumu vēsturiskajai, zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtībai iegādei, piegādei un uzstādīšanai – 60 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 5000 euro;
34.9. ēku fasādes vēsturisko detaļu, rotājumu u.c. elementu atjaunošanai vai jaunu
uzstādīšanai – 60 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 5000 euro.
35. Uz līdzfinansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja par projekta līdzfinansētajām attiecināmajām izmaksām iepriekšējo 10 (desmit) gadu laikā ir saņemts
finansējums no valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības fondu, citiem ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

arī 22. punktā minētos dokumentus;
39.6. vai projekta iesniegums noformēts, ievērojot noteikumu 24., 25., 26., 27. punkta prasības.
40. Ja komisija konstatē, ka projekta pieteikums neatbilst administratīvajiem kritērijiem, tā var pieņemt lēmumu par projekta pieteikuma noraidīšanu un projekta pieteikuma vērtēšanu neturpināt. Komisija, veicot projekta pieteikuma vērtēšanu pēc administratīvajiem kritērijiem, ir tiesīga pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt papildu
informāciju vai precizējumus.
41. Komisija, izvērtējot projekta pieteikuma iesniedzēju, pārbauda, vai projekta pieteikuma iesniedzējs atbilst noteikumu 18. punkta prasībām. Lai pārliecinātos par projekta pieteikuma iesniedzēja atbilstību noteikumu 18. punkta prasībām, komisija informāciju iegūst pašvaldībai pieejamās datu bāzēs. Ja informācija, kas iegūta datu bāzēs, ir
nepilnīga vai neatbilst projekta pieteikuma iesniedzēja iesniegtajai informācijai, komisijai
ir pienākums pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt papildu informāciju.
42. Ja komisija konstatē, ka projekta iesniedzējs neatbilst noteikumos izvirzītajām
prasībām, tā pieņem lēmumu par projekta pieteikuma noraidīšanu un projekta pieteikuma vērtēšanu neturpināt.
43. Komisija, izvērtējot projekta pieteikumā iekļauto izmaksu pamatotību, pārbauda:
43.1. vai projekta iesniedzējs ir pieprasījis līdzfinansējumu noteikumu 29. punktā
noteiktajām attiecināmajām izmaksām;
43.2. vai projekta iesniedzēja pieprasītais līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz noteikumu 31. un 34. punktā noteikto līdzfinansējuma apmēru;
43.3. izmaksu aprēķina atbilstību vidējām tirgus izmaksām.
44. Ja komisijai rodas šaubas par attiecināmo izmaksu aprēķina atbilstību vidējām
tirgus izmaksām, tā var pieprasīt projekta iesniedzējam sniegt paskaidrojumu vai citu
papildu informāciju, kas pamato izmaksu aprēķinu. Ja izmaksu aprēķina atbilstība vidējām tirgus izmaksām netiek pierādīta, komisija var pašvaldības piešķiramā līdzfinansējuma apmēru samazināt.
45. Projektu pieteikumus, kuri izturējuši atbilstības pārbaudi, katrs komisijas loceklis vērtē individuāli, piešķirot punktus atbilstoši noteikumu 2. pielikumam „Projektu pieteikumu kvalitatīvo rādītāju novērtēšanas anketa".
46. Kvalitatīvie rādītāji:
46.1. objekts ir valsts nozīmes kultūras piemineklis;
46.2. objekta saglabāšanas/restaurācijas/atjaunošanas darbi ir neatliekami, un tie
nodrošinās objekta pastāvēšanu ilgtermiņā;
46.3. objekta pilsētbūvnieciskā nozīme un vērtība, oriģinālsubstances un autentiskuma saglabāšanas pakāpe;
46.4. objekta datējums (pierādīts dokumentāli);
46.5. objekta detaļu oriģinālās dekoratīvās apdares vērtība;
46.6. paredzēto darbu veids;
46.7. pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršana veicina papildus finansējuma piesaistes iespējas, kā arī veicina papildu aktivitāšu īstenošanu objekta saglabāšanā;
46.8. izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija un saņemts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atbalsts;
46.9. objekta konservācijas, restaurācijas vai atjaunošanas plāns (brīvā formā).
47. Pēc projektu pieteikumu novērtēšanas, komisija sakārto projektu pieteikumus
pēc piešķirto punktu skaita.
48. Komisija piešķir līdzfinansējumu pieejamā pašvaldības budžeta finansējuma
apmēra ietvaros, dodot priekšroku projektu iesniegumiem, kuri saņēmuši lielāko punktu skaitu.
49. Lēmumu par projekta apstiprināšanu, nosakot maksimālo līdzfinansējuma
summu, saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18.
decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.
un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr.L 352/1) (turpmāk – Regula) komisija var pieņemt
līdz 2020.gada 31.decembrim.
50. Attiecībā uz projektu pieteikumiem, komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
50.1. apstiprina projekta pieteikumu un piešķir līdzfinansējumu;
50.2. apstiprina projekta pieteikumu ar nosacījumu un piešķir līdzfinansējumu;
50.3. noraida projekta pieteikumu.
51. Domes lēmumu nosūta projekta pieteikuma iesniedzējam atbilstoši Paziņošanas likumam.

VII. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA
36. Projekta pieteikumu vērtēšanu pēc projekta iesniegšanas beigu termiņa veic
komisija.
37. Komisija projekta pieteikumus pārbauda un vērtē to iesniegšanas secībā.
38. Projekta pieteikumu pārbaudīšanu un vērtēšanu veic secīgi šādā kārtībā:
38.1. pārbauda projekta pieteikumu atbilstību administratīvajiem kritērijiem;
38.2. pārbauda projekta pieteikumu atbilstību kvalitatīvajiem rādītājiem atbilstoši
2.pielikumam.
39. Komisija, izvērtējot projekta pieteikuma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, pārbauda:
39.1. vai projekta pieteikums aizpildīts atbilstoši noteikumu 1. pielikumam „Projekta pieteikuma veidlapa”;
39.2. vai projekta pieteikumā iekļautais objekts atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu „Talsu pilsētas vēsturiskais centrs” (4. pielikums), „Sabiles pilsētas
vēsturiskais centrs” (5. pielikums), „Valdemārpils pilsētas vēsturiskais centrs” (6. pielikums) teritorijā;
39.3. vai projekts iesniegts noteiktajā termiņā;
39.4. vai iesniegts pilnvarojums, ja pieteikumu neiesniedz īpašnieks;
39.5. vai projekta pieteikums satur visus noteikumu 21. punktā un, ja nepieciešams,

VIII. DE MINIMIS ATBALSTA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI
52. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējiem, kuri konkrēto objektu vai tā daļu izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, atbalstu, kas kvalificējams kā valsts atbalsts, pasākuma ietvaros proporcionāli īpašuma vai kopīpašuma daļai sniedz saskaņā ar Regulu.
53. Piesakoties pašvaldības līdzfinansējumam, līdzfinansējuma saņēmējam, kas
minēts noteikumu 5.punktā, ir tiesības arī norādīt, ka proporcionāli īpašuma vai kopīpašuma daļai pasākuma izmaksas tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts
atbalsta, proporcionāli samazinot pašvaldības līdzfinansējuma daļu.
54. Lemjot par līdzfinansējuma piešķiršanu valsts atbalsta veidā, komisija ievēro
šādus nosacījumus:
54.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Regulas 1. panta 1.punktā minētos nozares un darbības ierobežojumus;
54.2. pirms lēmuma pieņemšanas par projekta apstiprināšanu komisija pārbauda,
vai saimnieciskās darbības veicējam valsts atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā,
kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru
līdz līmenim, kas pārsniedz Regulas 3. panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis
atbalsta apmēru. Saimnieciskās darbības veicējs tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma
līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst Regulas 2.panta 2.punktā noteiktajai „viena
vienota uzņēmuma” definīcijai;
Turpinājums 10. lpp.

2017. gada 1. novembris

			

					

9

DER ZINĀT 										

Saistošie noteikumi
Turpinājums no 9. lpp.
54.3. de minimis atbalstu piešķir, ja saimnieciskās darbības veicējam nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav
piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai apturēta
un/vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru
pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;
55. Ievērojot Regulas 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus, šo saistošo noteikumu
ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz
Regulas 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu
valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu
valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā
netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda
noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā;
56. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas vienlaicīgi vairākās nozarēs, tostarp
Regulas 1. panta 1. punktā minētajās nozarēs, vai veic turpat minētas darbības, saimnieciskās darbības veicējs nodrošina šo nozaru vai darbību, vai to izmaksu nodalīšanu
saskaņā ar Regulas 1. panta 2. punktu.
57. Līdzfinansējumu uzskaita saskaņā ar normatīviem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.
58. Pašvaldība un līdzfinansējuma saņēmējs uzglabā informāciju par sniegto de
minimis atbalstu atbilstoši Regulas 6. panta 4. punktam.
IX. PROJEKTA IEVIEŠANAS NOSACĪJUMI
59. Pēc komisijas lēmuma, ar kuru apstiprināts projekta pieteikums un piešķirts
līdzfinansējums, pašvaldība ar projekta iesniedzēju slēdz līgumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu.

Paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības Talsu novadā ir 3 valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemipamatojums
nekļi: „Talsu pilsētas vēsturiskais centrs”, „Sabiles pilsētas
vēsturiskais centrs” un „Valdemārpils pilsētas vēsturiskais
centrs”. Talsu un Sabiles pilsētās uz šo brīdi katrā ir 3 valsts
nozīmes arhitektūras pieminekļi, Valdemārpilī ir 2 valsts
nozīmes un 2 vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi.
Kultūras pieminekļu saglabāšana ir gan konkrēto objektu īpašnieku pienākums, gan pašvaldības un valsts, un
sabiedrības interesēs. Talsu novada pašvaldība līdz šim ir
veikusi un veic darbu, lai saglabātu savā īpašumā esošās
ēkas.
Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa nosaka, ka
savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos
gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus.
Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24. panta
otrā daļa nosaka, ka pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta
piešķirt līdzekļus to valsts nozīmes kultūras pieminekļu
konservācijai un restaurācijai, kuri līdzfinansēšanas līgumā noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei.
Saistošo noteikumu „Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu
teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai Talsu novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi)
mērķis ir atbalstīt un veicināt Talsu novadā esošo valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu – Talsu pilsētas
vēsturiskā centra, Sabiles pilsētas vēsturiskā centra un
Valdemārpils pilsētas vēsturiskā centra vēsturisko ēku
restaurāciju un konservāciju, tā veicinot apbūves autentiskuma saglabāšanu, arhitektoniski kvalitatīvas vides saglabāšanu un atjaunošanu sabiedrības interesēs.
2. Īss projekta satura iz- Saistošie noteikumi nosaka:
klāsts
– kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai;
– attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, līdzfinansējuma apmēru;
– projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību;
– līguma slēgšanu.
3. Informācija par plānoto Saistošajos noteikumos noteiktās kārtības izpildei Talsu
projekta ietekmi uz pašval- novada pašvaldība gadskārtējā pašvaldības budžetā plādības budžetu
nos līdzekļus, kas nepieciešami pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā esošajām vēsturiskajām ēkām – restaurācijai un konservācijai.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Restaurējot un konservējot valsts pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā esošās vēsturiskās ēkas, uzlabojas pilsētu
vides kvalitāte kopumā, vienlaicīgi radot pozitīvu iespaidu uz uzņēmējdarbības vidi, īpaši tūrisma infrastruktūras, kultūras un komercpakalpojumu sfēras attīstību.

5. Informācija par adminis- Saistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vitratīvajām procedūrām
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks
publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Talsu Novada Ziņas” un Talsu novada
pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv
6. Informācija par konsul- Nav veiktas.
tācijām ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs E. Zelderis

			

Talsu Novada Ziņas

„Aklais randiņš ar grāmatu”
„Aklais randiņš ar grāmatu”, ko organizē Jauniešu ideju laboratorija, ir nebijis pasākums Talsos un mazliet netradicionāls veids, kā izvēlēties sev jaunu
lasāmvielu. Ikvienam būs iespēja pierādīt, ka savu grāmatu iespējams satikt,
neredzot ne tās vāku, ne anotāciju, vien
paļaujoties uz nejauši izvēlētu citātu, zīmējumu vai žanru. Pirmais „randiņš”
notiks 4. novembrī no 10.00 līdz 13.00
tirdzniecības centrā „Jāņa centrs”.
Jau šobrīd akcijā ir iesaistījušies draugi, tuvinieki, veikals „Jāņa Rozes grāmatnīca” Talsos un citi interesenti, kas labdarībai piedāvā grāmatas, kas pašiem
kļuvušas liekas, bet var būt interesantas
citiem. Visas grāmatas tiks iesaiņotas necaurspīdīgā papīrā, un „Aklajā randiņā”

ikviens apmaiņā pret simbolisku ziedojumu varēs izvēlēties savu grāmatu. Pārsteigums atklāsies, noņemot iesaiņojumu un
sākot lasīt. Varbūt kāds vilsies, bet varbūt
kāds atklās jaunu autoru, ko līdz šim nav
ievērojis, jo ikvienai grāmatai ir jādod iespēja, atklājot arī jaunu pasauli sev.
Visi ienākumi no labdarības akcijas nonāks Talsu novada fonda Jauniešu ideju
laboratorijas krājkasītē, lai jau drīzumā atbalstītu citu jauniešu labās idejas projektu
konkursā „Jaunieši dod iespēju jauniešiem”. Kuriem projektiem piešķirt finansējumu, izvēlēsies pati Jauniešu ideju laboratorijas komanda, kas aktīvi jau no pavasara
dažādās akcijās piesaista ziedojumus.
Sanita Liepiņa, Talsu novada fonds

Izstāžu norises novembrī
Talsu novada muzejā
✳✳Līdz 11.11. Starptautiska tekstilmākslas izstāde „Daudzveidība vienotībā”
✳✳No 6.11. Gundegas Muzikantes grāmatu ilustrāciju izstāde „Bilžu stāsti”
✳✳No 13.11. Jēkaba Spriņģa gleznu un
akvareļu izstāde „Pārejas”. Atklāšana
18.11.plkst.12.00
✳✳24.–26.11. Ābolu un bumbieru izstāde, veidota sadarbībā ar Pūres dārzkopības izmēģinājumu staciju
Talsu tautas namā un Radošajā sētā
✳✳Līgas Mickēvičas austo mandalu izstāde „Sajūtu saules”
✳✳No 15.11. Latviešu mākslinieku ofortu izstāde „Brīvības cīņas”
✳✳Līdz 13.11. Jāņa Roberta Jansona
gleznu izstāde „Tas ir nopietni”
✳✳G. Švītiņa foto izstāde „Kurzemes līča
stāsts. Tobāgo”
✳✳Audēju kopas „Talse’ izstāde „Rudens
strīpotais”
Talsu bērnu bibliotēkā
✳✳Zviedrijas bērnu literatūras ceļojošā
izstāde „Kur bērnam augt”
✳✳Lijas Kristbergas vizuālās mākslas
darbi
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳Lāčplēša diena
✳✳1.–20.11. Imantam Auziņam – 80
✳✳ 10.–31.11. Latvijas valsts dzimšanas diena
✳✳16.–31.11. Aktrisei Lilitai Ozoliņai – 70
Pašvaldības administratīvā centra ēkā
✳✳6.–27.11. Starpnovadu skolu vizuālās
mākslas un foto jaunrades darbi
„Spēka vārdi Latvijai!”
✳✳10.–30.11. Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības izstāde „Es un mani vecāki”
Abavas bibliotēkā
✳✳2.–30.11. Imantam Auziņam – 80
✳✳2.–11.11. Abavas pagasta Lāčplēša
kara ordeņa kavalieri
✳✳13.–30.11. Latvijai dzimšanas diena!
Balgales bibliotēkā
✳✳Imantam Auziņam – 80
Balgales brīvā laika pavadīšanas centrā
✳✳Līdz 20.11. Fotoizstāde „Zemīte gadalaikos”
Laidzes bibliotēkā
✳✳Bibliotēkas pasākumi fotogrāfijās
✳✳Laidze literatūras avotos
✳✳Laidzes pagasts 1867.–2017.
✳✳Rudens saulgrieži „No Miķeļiem līdz
Mārtiņiem”
✳✳Latvija un latviskās vērtības
Laucienes bibliotēkā
✳✳15.–30.11. „Latvija likteņa gaitās”
Lībagu bibliotēkā
✳✳Astrīdai Lindgrēnei – 110
✳✳ „Še ir mūsu tēvija, par viņu stāvam!
Latvija ir, paliks un būs!”
Lubes bibliotēkā
✳✳1.–12.11. Lubes pagasta Lāčplēša or-

deņa kavalieris Ernests Jansons
✳✳13.–19.11. Latvijas Valsts prezidenti
✳✳20.–30.11. Astrīdai Lindgrēnei – 110
Pastendes bibliotēkā
✳✳„Bilžu sarunas”, autors Kristaps Vilnis
✳✳„Mans brīvais laiks”, autors Andrejs
Vilnis
Pastendes kultūras namā
✳✳Fotomākslinieka Valtera Poļakova
personālizstāde „MĒS esam ŠEIT”
✳✳Līdz 18.11. TLMK „Kurši” rokdarbu
izstāde „Rudens krāsu virpulī”
Pļavmuižas saieta namā
✳✳Metālmākslinieka Miervalža Zibens
darbu kolekcija
✳✳Mākslas studijas „Otiņas” izstāde
„Sermīte. Pavasaris. 2016.”
Nogales bibliotēkā
✳✳1.–14.11. Dramaturgam Paulam Putniņam – 80
✳✳15.–20.11. „Tev mūžam dzīvot, Latvija!”
✳✳21.–30.11. Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei – 110
Sabiles bibliotēkā
✳✳Reklāmas no 1935. gada laikrakstiem
✳✳No 6.11. „Pieturzīmes Latvijas vēsturē”
Sabiles bērnu bibliotēkā
✳✳„Mūsu Varoņi” – Luīzes Katrīnas Zeļģes un Kārļa Nelanda sasniegumi sportā
Spāres bibliotēkā
✳✳LMK „Nāmetiņš” radošie darbi „Mīļdarbiņi – nedarbiņi”
✳✳„Nāmetiņam – 20”
Strazdes bibliotēkā
✳✳Ieskats Latvijas vēsturē
✳✳Jaunākās bērnu grāmatas
Strazdes brīvā laika pavadīšanas centrā
✳✳6.–24.11.
Jelgavas
kultūras
nama Tautas gleznošanas studijas izstāde „Strazdes bildes”
Īves bibliotēkā
✳✳6.–13.11. Gleznotājai Hildai Vīkai – 120
✳✳14.–22.11. Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei – 110
✳✳No 23.11. „Čaklajām rokām un garajiem rudens vakariem”
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳1.–15.11. 10. novembris – Mārtiņdiena
✳✳1.–20.11. Lāčplēša diena – Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas diena
✳✳10.–30.11. Dramaturgam Paula Putniņam – 80
✳✳14.–30.11. Astridai Lindgrēnei – 110
Valdgales bibliotēkā
✳✳13.–27.11.Astrīdai Lindgrēnei – 110
✳✳„Rudens krāšņums Latvijai”
Vandzenes bibliotēkā
✳✳Astrīdai Lindgrēnei – 110
✳✳Latvijas Republikas proklamēšanas
diena
Sagatavoja: Sanita Arciševska
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Sporta norises novembrī
Kad? Cikos?
03.11.
04.11.

20.00
10.00

Pasākuma nosaukums
TALSOS
LBL3 BK Talsi – Daugavpils
Talsu novada kausa izcīņas dambretē 3. kārta

04.11.

10.00

Talsu novada meistarsacīkstes 64. lauciņu dambretē

Talsu sporta nams

05.11.
11.11.

11.00
10.00

Talsu sporta nams
Talsu sporta nams

11.11.

11.00

12.11.

10.00

12.11.

14.00

17.11.
19.11.
19.11.
25.11.
25.11.

20.00
11.00
11.00
9.00
10.00

26.11.

18.00

LJBL – LR čempionāts basketbolā U14, U15, U19
Latvijas gadadienas kausa izcīņa dambretē
J. Dembovska piemiņas balvas izcīņas galda tenisā
2. posms
Talsu novada kausa izcīņas dambretē 3. posms
Volejbols. Nacionālā līga 2. divīzija Talsi – Kuldīgas NSS
LBL3 BK Talsi – Jaunpils
Latvijas gadadienas balvas izcīņa galda tenisā
LJBL – LR čempionāts basketbolā U14, U15, U16
Victor Latvija kausa izcīņa badmintonā
Talsu sporta nama kausa izcīņa dambretes ātrspēlē
Elvi florbola Virslīga Talsu NSS/Krauzers –
Lielvārde
VALDEMĀRPILĪ

19.11.

10.00

02.11.
09.11.
10.11
11.11.
23.11.
24.11.

19.00
19.00
19.00
10.00
19.00
19.00

04.11.
08.11.
08.11.
25.11.

11.00
18.00
18.00
11.00

04.11.
12.11.

10.00
09.00

25.11.

10.00

26.11.

09.00

03.11.
24.11.

18.45
18.45

24.11.

19.00

03.11.

19.00

Novusa turnīrs – 3. posms

Laidzes BLPC

10.11.

19.00

Zolītes turnīrs – 3. posms

Laidzes BLPC

24.11.

19.00

Galda tenisa turnīrs – 3. posms

Laidzes BLPC

Talsu novada kausa izcīņa zolītē

Norises vieta
Talsu sporta nams
Talsu sporta nams

Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu sporta halle
Talsu sporta nams
Talsu Valsts
ģimnāzija
Valdemārpils sporta
zāle

LAUCIENES PAGASTĀ
Laucienes kausa 2017/2018 3+1 volejbolā 3. posms
Laucienes kausa 2017/2018 3+1 volejbolā 4. posms
Laucienes kausa 2017/2018 zolītē 3. posms
Laucienes sporta
centrs
Lāčplēša kauss 2017 novusā
Laucienes kausa 2017/2018 3+1 volejbolā 5. posms
Laucienes kausa 2017/2018 zolītē 4. posms
SABILES SPORTA CENTRĀ
Sabiles kauss – spiešanas guļus 1. posms
Sabiles kauss – novusa 1. posms
Sabiles sporta centrs
Sabiles kauss – galda tenisa 1. posms
Telpu futbols – Sabiles kausa izcīņas 2. posms
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Talsu novada 11. Mazās draudzības sporta spēles
Ģibuļu kausa 2018 izcīņas zolītē 4. posms
Pastendes sporta
Treniņturnīrs, gatavojoties Talsu novada čempiocentrs
nātam minigolfā
Ģibuļu kausa 2018 izcīņas zolītē 5. posms
STRAZDES PAGASTĀ
Strazdes pagasta meistarsacīkstes zolītē
Strazde
Strazdes pagasta meistarsacīkstes zolītē
Strazde
VIRBU PAGASTĀ
Jaunpagasta sporta
Novuss – 6. posms
zāle
LAIDZES PAGASTĀ

VALDGALES PAGASTĀ
13.10.

16.00

Vīru spēles

Valdgales BLPC

DER ZINĀT

DZĪVESZIŅAS
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada
25. septembra līdz 26. oktobrim

•••

Reģistrēti jaundzimušie

Markuss Bāliņš
Adelaida Luīze Bite
Sāra Brūvele
Kristaps Dombrovskis
Dārta Fedko
Raitis Garsils
Rojs Gončarovs
Eremijs Grīnbergs
Marija Indriksone

•••

Pauls Insbergs
Reinis Jackevičs
Edvards Kauķis
Ralfs Kauķis
Marta Kļimovska
Rūta Kukle-Ozoliņa
Klāra Kviese
Gabriela Pastore
Artjoms Paučs

•••

Marks Pētersons
Dominiks Sarevs
Elza Marta Sīpola
Kristofers Skadiņš
Emīlija Šveicere
Loreta Urķe
Jurģis Vāgentrocs
Evelīna Zvirgzdiņa
Jēkabs Zvirgzdiņš

Laulību noslēguši

•••

Kristaps Baņķis un Ilana Isājeva
Dainis Čepulis un Kristīne Siljēkaba
Mateass Freimanis un Agnese Jaunmaize
Deivids Jēkabsons un Laura Gerke
Aleksandrs Lavriņenko un Jūlija Ostrovska
Pauls Leitis un Nikola Volmane
Jānis Smoļakovs un Andrijāna Bortele
Arnolds Vītiņš un Kristīne Garoza

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Talsi
Ints Jaunķiķis (1947)
Mārīte Bīlande (1941)
Arkādijs Pelsis (1937)
Jānis Rasmanis (1939)
Aina Švēde-Grīnberga
(1941)
Ivars Karplis (1958)
Egils Znotēns (1942)
Areta Tālberga (1963)
Lidija Frīdberga (1923)
Marita Sakniņa (1961)
Jānis Gailītis (1922)
Aigars Kumerdanks
(1958)
Sabile
Aldis Pēteris Baumanis
(1931)
Visvaldis Tamsons (1930)
Eduards Drošs (1933)
Stende
Ludis Eriks Čīče (1933)

Abavas pagasts
Jānis Kalniņš (1927)
Ārlavas pagasts
Evita Harmsone (1977)
Aleksandrs Iļjins (1937)
Balgales pagasts
Laimonis Brizga (1930)
Ģibuļu pagasts
Valentīna Dubika (1938)
Īves pagasts
Vilnis Jansons (1949)
Ķūļciema pagasts
Māra Jēkabsone (1940)
Laidzes pagasts
Viktors Mihailovs (1942)
Laucienes pagasts
Pēteris Rubans (1936)
Aina Zeltīte Talente
(1927)
Arnis Kaspars (1947)
Lībagu pagasts
Jēkabs Lauvenšteins

(1960)
Natālija Marta Lizete
Lomaža (1929)
Strazdes pagasts
Līna Ingrida Liepniece
(1928)
Valdgales pagasts
Sergejs Alhasovs (1951)
Vandzenes pagasts
Haralds Vitāls (1951)
Rīga
Dzidra Lāce (1930)
Ventspils
Leonīds Olands (1954)
Mērsraga novads
Jānis Dumbris (1963)
Arnis Vecriņķis-Riņķis
(1944)
Jaunjelgavas novads
Kārlis Roze (1927)

Sagatavoja: Kārlis Pētersons

Kinoteātrī „Auseklis”
3., 4., 5. un 8., 9. novembrī 16.00
,,MŪSU OME RULLĒ” un „BIZE UN
NEGUĻA”
Studijas „Lokomotīve” un animācijas
studija „Atom Art” piedāvā režisoru
Nila Skapāna un Edmunda Jansona jaunākās animācijas filmas.
3., 4., 5. un 8., 9. novembrī 18.00; 20.00
,,PIRMDZIMTAIS”
Trilleris, drāma, detektīvfilma, mistika.
Pēc naksnīgas aplaupīšanas uz ielas pusmūža arhitekta Franča mierīgā dzīve sagriežas kājām gaisā. Gribēdams sievai
pierādīt, ka spēj rīkoties vīrišķīgi, viņš
dodas nokārtot rēķinus ar varmāku, un
situācija kļūst nekontrolējama.
Līdz 12 gadiem neiesakām.
2017. gada 1. novembris

10. novembrī 20.00
11., 12. un 15., 16., 17., 19., 22., 23. novembrī 18.00; 20.00
,,AR PUTĀM UZ LŪPĀM”
Trilleris, drāma.
Attiecību trilleris – stāsta par Didzi, bijušo policistu un kaujas suņu treneri,
kurš dažu dienu laikā nonāk neapskaužamā situācijā. Viņš tur aizdomās sievu
par neuzticību, kamēr viņa mīļotie suņi
inficējas ar kādu bīstamu slimību.
Režisors – Jānis Nords.
Lomās: Vilis Daudziņš, Ieva Puķe, Raimonds Celms, Indra Briķe.
Līdz 12 gadiem neiesakām.

		

18. novembrī 12.00; 14.00
,,ASTOŅAS ZVAIGZNES”
Dokumentālā filma Latvijas simtgadei,
pirmizrāde 18. novembrī visā Latvijā.
Filma par latviešu nācijas pašapzināšanās procesa spilgtāko un traģiskāko parādību – latviešu strēlniekiem. Vēsturiski hronoloģisks pētījums par latviešu
strēlnieku bataljoniem, to veidošanos
un dalību Pirmā pasaules kara kaujās,
par Latvijas neatkarības kara cīņām līdz
pat Krievijas pilsoņu kara beigām, kad
liela daļa strēlnieku atgriezās nesen dibinātajā Latvijas valstī. Mājās.
Režisors: Askolds Saulītis; scenārija autori: Dainis Īvāns, Askolds Saulītis.
Ieeja: bez maksas.

24., 25., 26. un 29., 30. novembrī 16.00;
18.00
„URFINS DŽĪSS UN VIŅA KOKA
ZALDĀTI!”
Komēdija, animācija, piedzīvojumu filma, ģimenes filma.
Brīnišķīga multiplikācijas filma par piedzīvojumiem, labajiem burvjiem un brīnumiem! Filma dublēta latviešu valodā.
Viltīgais un ļaunais Urfins Džīss ir nolēmis kļūt par Burvju zemes pavēlnieku,
sagrābt Smaragda pilsētu ar savu koka
zaldātu palīdzību un nosaukt par Urfingradu. Viņš jau ir gatavs svinēt uzvaru,
bet iejaucas pavisam parasta meitene
Ella, kas gadījusies Burvju zemē īstajā
brīdī.
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Talsu Novada Ziņas

Kultūras norises novembrī
Kad? Cikos?

Kas?
Kur?
TALSOS
Rudens noskaņa, baudot piparmētru tēju; darbnī2.11. 17.00
Radošajā sētā
cas, spēles... „Atvadas rudenim”
Grāmatas „Dievu ugunīs”. K.Valdemāra Talsu Tau4.11. 12.00
Talsu novada muzejā
tas teātris 1959.–2014. ” atvēršana
I. Kalniņa dziesmu programma „Kamēr vien glieme8.11. 19.00
Talsu tautas namā
ži skrien...” – D. Kalniņš, K. Zemītis. Ieeja: 10; 12 EUR
Tikšanās ar rakstniekiem Jāni Lejiņu un Vili SelecTalsu Galvenajā
9.11. 18.00
ki „Ieskaties vēsturē”
bibliotēkā
10.11. 13.00 Lāčplēša dienai veltīts sarīkojums „Noklusētais karš” Talsu novada muzejā
10.11. 15.00 „Es un mani vecāki” izstādes atklāšana
Admin. centra ēkā
Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens „Gaismas ceļš”. Talsu sporta nams –
11.11. 17.00
piemineklis „Koklētājs”
Latvijas Republikas Zemessardzes orķestra kon11.11. 19.00
Talsu tautas namā
certs, diriģents Andis Karelis. Ieeja: bez maksas
16.11. 17.00 Starpnovadu skolu koncerts „Spēka vārdi Latvijai!” Talsu tautas namā
18.11. 11.00–15.00 Izstādes un ekspozīcijas apskatāmas bez maksas Talsu novada muzejā
18.11.
Valsts svētku pasākumi. Programmu skatīt 1. lpp.
Talsu pilsētā
18.11. 12.00 Jēkaba Spriņģa gleznu izstādes „Pārejas” atklāšana Talsu novada muzejā
Autorvakars „Ar fotoaparātu pa dzīvi”, tikšanās ar
Radošās sētas
21.11. 19.00
fotogrāfu Jāni Saliņu. Ieeja: bez maksas
fotodarbnīcā
Talsu Galvenajā
21.11. 18.00 Tikšanās ar Rojas novada ļaudīm „Sapņu osta – Roja”
bibliotēkā
26.11 15.00 Sieviešu kora „Vaiva” koncerts „Stāsts par 7 brīnumiem” Talsu tautas namā
Autorvakars „Ar fotoaparātu pa dzīvi”, tikšanās ar
Radošās sētas
28.11. 19.00
fotogrāfu Andri Reinholdu. Ieeja: bez maksas
fotodarbnīcā
Gundegas Grīnumas grāmatas „Viņpus Alpiem.
30.11. 17.00
Talsu novada muzejā
Rainis un Aspazija Kastaņolā” atvēršana
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
9.11.
Ziemeļvalstu lasījums „Ziemeļu peldošās salas”
Bērnu bibliotēkā
16.00 „Veidosim gaismas ceļu!” – liksim sveces, kāpjot pa
Pilsētas centra
11.11.
atmiņu kāpnēm no Abavas līdz piemiņas akmenim.
laukumā
17.15 Filma par Brīvības cīņām
Rīgas leļļu teātra izrāde bērniem „Lācītis, kas ne14.11. 11.15
pazina ziemu”. Ieeja: 1,50 EUR
Sabiles
17.11. 18.00 Valsts svētkiem veltīts koncerts
kultūras namā
20.11. 18.00 Filma „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” Ieeja: 2,50 EUR
22.11. 15.30 „Ziemeļu lasījums krēslas stundā”
Abavas bibliotēkā
Krodziņš „Pie Viļņa” – „Pa gadskārtu Vecīt’s nāca,
24.11. 19.04
Sabiles
maisā nesa dāvaniņas”
kultūras namā
25.11. 18.00 Jauniešu deju kolektīvu koncerts. Ieeja: bez maksas
STENDĒ
3.11. 14.30 Iepazīsti latviešu etnogrāfiskās zīmes!
Bibliotēkas bērnu nodaļā
Dāmu kluba „Efeja” pasākums „Neklātienes ceļo8.11. 16.00
Stendes bibliotēkā
jums pa Taizemi”
Lāčplēša dienai veltīts pasākums „Sargā savu Tēvu Stendes tautas namā
10.11. 16.00
zemi!”
un Karoga laukumā
13.11. 18.00 Filma „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” Ieeja: 2,50 EUR Stendes tautas namā
15.11. 13.00 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums
Bibliotēkas bērnu nodaļā
14.00 Jaundzimušo godināšana „Esmu dzimis Stendenieks” Stendes tautas namā
17.11. 18.00 Koncerts un saimes grāmatas atvēršana
Stendes tautas namā
Tautas balle. Spēlēs Ingars un Raitis. Ieeja: bez maksas
21.00
Stendes tautas namā
Galdiņus aicinām rezervēt savlaicīgi!
VALDEMĀRPILĪ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ
Mārtiņdienas mājražotāju tirdziņš ar tirgus lus- Laukumā pie Valde10.11. 15.00
tēm, radošu darbošanos un Mārtiņa godināšanu
mārpils bibliotēkas
11.11. 17.00 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens. Pulcēšanās pie Valdemārpils vsk.
18.00 Valsts svētkiem veltīts svinīgs pasākums
Valdemārpils vsk.
17.11.
21.00 Tautas balle, spēlē „Gandrīz ideāli”
aktu zālē
BALGALES PAGASTĀ
Lāpu gājiens un uguns plosts Dursupes Dzirnavezerā.
11.11. 19.00
Pulcēšanās pie dzīvojamās mājas „Lazdas”
19.30 Valsts svētkiem veltīts koncerts
Balgales sporta
17.11. 22.00 Svētku balle ar ansambli „Nav problēmu”. Ieeja: 3 EUR
centrā
LĪBAGU PAGASTĀ
1.11. 9.00
Grāmatu draugu tikšanās – Ziemeļvalstu lasījums
Lībagu skolā
8.11. 13.00 Radošā darbnīca „Dāvana Latvijai dzimšanas dienā” Lībagu bibliotēkā
11.11. 13.00 Senioru rudens balle. Ieeja: 2 EUR
Lībagu BLPC
19.00 Valsts svētku pasākums
17.11. 22.00 Valsts svētku balle ar duetu „Kurzeme”. Ieeja: 2,50 EUR
Lībagu BLPC
Radošā darbnīca – sveču izgatavošana (materiāli
22.11. 19.00
Lībagu BLPC
būs pieejami). Ieeja: 2 EUR
29.11. 14.00 Radošā darbnīca – Adventa vainagu izgatavošana Lībagu tautas namā
LAIDZES PAGASTĀ
Dziednieces Daigas Brilas lekcija par dzintaru un
3.11. 17.00 kristālu enerģētiskajām spējām, koku enerģētiku, Laidzes bibliotēkā
cilvēku enerģētiku un attiecībām
10.11. 18.00 Lāčplēša dienas priekšvakara lāpu gājiens. Pulcēšanās pie Laidzes tehnikuma
10.11.;
Tikšanās ar kristiešu organizācijas „Jaunatne ar Mi16.00
Laidzes bibliotēkā
24.11.
siju” jauniešiem no Holandes, Lielbritānijas un ASV
14.11. 18.00 Filma „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” Ieeja: 2,50 EUR
Laidzes BLPC
19.00 Valsts svētku koncerts un Goda rakstu pasniegšana
Tehnikuma zālē
17.11.
22.00 Svētku balle. Ieeja: bez maksas
Laidzes BLPC
LAUCIENES PAGASTĀ
5.11.

Svecīšu vakars: Garlenes 15.00; Klopenes 15.30; Pūckalanu kapsētā 16.15

7.11.
9.11.
10.11.
10.11.
10.11.
11.11.
15.11.

19.00
13.00
17.00
19.00
19.00
19.00
17.00

17.11. 22.00
24.11. 19.00
27.11. 19.00
9.11.

13.00

10.11.
11.11.
16.11.
17.11.
25.11.

19.00
18.00
19.00
18.00
13.00

11.11. 16.30
19.00
17.11. 21.00
24.11 18.00
13.00
26.11.
16.00
9.11. 18.00
11.11. 13.30
15.00
18.11.
21.00
2.11.

10.00

7.11. 18.00
10.11. 21.00
17.11. 17.00
2.11.
6.11.
9.11.
11.11.
17.11.
18.11.
11.11.
11.11.
18.11.

26.11.

4.11.
8.11.
11.11.
17.11.
24.11.
30.11.
3.11.
11.11.
11.11.
14.11.
14.11.
14.11.
17.11.
22.11.
25.11.

Gatavošanās Mārtiņiem ar folkloras kopu „Trejteka”
Kultūras namā
Tikšanās ar rakstnieku Vili Selecki
Kultūras namā
Laucienes pagasta iedzīvotāju liktenī pieredzētais
Kultūras namā
Balles dejas pāriem, vada horeogrāfe Anda Zaremba
Kultūras namā
Mārtiņa vakara jampadracis
Pļavmuižas saieta namā
Laucienes kult. namā
Filma „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”
Pļavmuižas saieta
Ieeja: 2,50 EUR
namā
Valsts svētku koncerts „Sirds mājupceļā ved”
Svētku balle ar grupu „Jautrais duets”. Galdiņus reLaucienes
zervēt pa tālr 28609190. Ieeja: bez maksas
kultūras namā
Balles dejas pāriem, vada horeogrāfe Anda Zaremba
G. Rača dzejoļu grāmatas „365” prezentācija
Laucienes BLPC
ĢIBUĻU PAGASTĀ
„Ieskaties vēsturē” tikšanās ar rakstnieku un vēsPastendes bibliotēkā
turnieku, videofilmu scenāriju autoru Jāni Lejiņu
LMK „Nāmetiņš” 20 gadi
Spāres muižā
Komēdija „Silvija”, režisors Voldemārs Šoriņš. Ieeja: 7 EUR Pastendes kult.namā
Valsts svētku pasākums
Spāres muižā
Valsts svētku pasākums un apbalvojumu pasniegšana
Pastendes kult.namā
Senioru vokālo ansambļu 15. koncertfestivāls
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Aicinām nolikt svecīti Latvijas kartes kontūrā!
Pie pagasta pārvaldes
Valsts svētku koncerts un Goda rakstu pasniegšana
Ķūļciema BLPC
Tautas balle ar brāļiem Rozentāliem. Ieeja: bez maksas
Filma „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”. Ieeja: 2,50 EUR
Ķūļciema BLPC
Mirušo piemiņas dievkalpojums
Dzedru baznīcā
Svecīšu vakars
Ķūļciema kapsētās
LUBES PAGASTĀ
Filma „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”
Lubes kultūras namā
Lāčplēša Kara ordeņa atceres brīdis
Lubes kapos
Valsts svētku pasākums
Lubes kultūras namā
Tautas balle, spēlē Māris Blāze no „Jūrkant’”
STRAZDES PAGASTĀ
Strazdes LM – audēju mājā meistardarbnīcas
BLPC,
„Pītās jostas”, vada Una Rozentāle
„Aptiekas mājā”
Filma „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” Ieeja: 2,50 EUR
Strazdes BLPC
Mārtiņdienas karnevāls „Raganas salido!”. Ieeja: 3 EUR
Strazdes BLPC
Valsts svētku pasākums ar „The Ludvig” un apbalStrazdes BLPC
vojumu pasniegšana
ĪVES PAGASTĀ

17.00
11.00

Filma „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”
Tiņģeres pils zālē
Psiholoģes Z. Lindes lekcija „Garīgā veselība senioriem” Tiņģeres pils zālē
Mārtiņdienas pasākums ar masku veidošanu un Radošo amatu un
16.00
Mārtiņa meklēšanu
mākslas studijā
14.00 Ziemeļu lasījums skolēniem
Īves bibliotēkā
12.00 Ziemeļu lasījums pieaugušajiem
Īves bibliotēkā
17.00 Valsts svētku pasākums
Tiņģeres pils zālē
21.00 Tautas balle, spēlēs Māris Lembers
VANDZENES TAUTAS NAMĀ
15.30 Filma „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” Ieeja: 2,50 EUR
Tautas namā
17.00 Lāčplēša diena
Pie tautas nama
Valsts svētku koncerts un svinīgā godināšana kopā
14.00
Tautas namā
ar mūziķi Ainaru Bumbieri
Svecīšu vakars
15.30 Kalniņu, Upesgrīvas un Stebuļu kapsētā
Vandzenes pagasta
16.00 Dižkuģnieku, Uguņciema un Tīļkalnu kapsētā
kapsētās
16.30 Klānu, Odriņu un Dārtes kapsētā
17.00 Krauju kapsētā
VALDGALES PAGASTĀ
Svecīšu vakars Valdgales pagastā: Sumbru 13.00, Kalnu 14.00, Frītagu kapsētā 15.00
19.00 Filma „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”. Ieeja: 2,50 EUR
Tautas namā
18.00 Pasākums „Gaismas ceļš”. Aicinām līdzi ņemt svecītes!
Pie tautas nama
Valsts svētku sarīkojums. Svētku groziņballe, spēlē
18.00
„Avārijas izeja”. Ieeja: 2 EUR
Radošā darbnīca – Adventa vainagu un citu rotājuValdgales
14.00
mu veidošana. Materiāli būs pieejami!
tautas namā
Rokdarbnieču tikšanās. Jostas adīšana, gatavojo17.00
ties Latvijas simtgadei
VIRBU PAGASTĀ
18.00 Filma „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” Ieeja: 2,50 EUR Virbu kultūras namā
Karavīru piemiņai veltīts lāpu gājiens un svecīšu Virbu pamatskolā,
17.00
iedegšana
Virbu kultūras namā
Modernā folka duets „Pastakaste” koncertā „Visādas
18.00
Virbu kultūras namā
mājas”. Ieeja: 2 EUR
13.00 „Ziemeļvalstu nedēļa bibliotēkā – salas Ziemeļos”
Virbu bibliotēkā
Fotogrāfes Leldes Meirānes fotoizstādes atklāšana
18.00
Virbu kultūras namā
„Mēs cauri laikiem”
18.00 Atmiņu vakars pie tējas tases „Jaunpagasta stāsti” Virbu kultūras namā
19.00 Valsts svētku pasākums un apbalvojumu pasniegšana.
Svētku balle ar Arni Blūmu-Blūmani. Ieeja: 2 EUR
21.00
Virbu kultūras namā
Galdiņu rezervēt pa tālr: 27801760
18.00 Radošā darbnīca „Dāvanu idejas, Ziemassvētkus gaidot” Virbu kultūras namā
13.00 Senioru groziņballe ar muzikantu Vili. Ieeja: 2 EUR Virbu kultūras namā
Sagatavoja: Sanita Arciševska
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