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STARO
VĪNA
KALNS
SABILĒ
9. decembris Sabilē būs neaizmirstams notikums divu
iemeslu dēļ – svinēsim ceturtos Karstvīna svētkus un
Sabile kļūs par festivāla „Latvijas Goda aplis” sastāvdaļu.
Sabiles Vīna kalns pārtaps par gaismas objektu. Mākslinieks Andris Millers un Sabiles kultūras nama vadītāja
Gerda Zeberiņa ar gaismu un vizualizācijas palīdzību iecerējuši parādīt stāstu par Sabiles Vīna kalna rašanās vēsturi.
Tā būs „Sabiles stilā” veidota, uz patiesiem faktiem balstīta
animācija, bet tomēr Sabilei ar tik raksturīgo humora devu.
Gaismu spēles un animācijas veidotas tā, lai tās būtu saistošas plašākai mērķauditorijai – arī bērniem, jo ar animāciju
palīdzību tiks izstāstīta Sabiles Vīna kalna vēsture un ikviens varēs izbaudīt līdz šim Sabilē neredzētas gaismu spēles – Vīna kalns staros visiem. Par gaismas objektu pārtaps
pat Vīna kalna biļešu tirgotavas būdiņa.
Sabiles Vīna kalns staros 9. decembrī, sākot no 17.00 līdz
pat 21.00, ar vairākiem izrādīšanas seansiem, vidējais viena
seansa ilgums paredzēts aptuveni piecas minūtes.
Festivālu „Latvijas Goda aplis” visā Latvijā organizē
biedrība „Staro 100”, kas projektam piešķir lielāko finansējuma daļu, savukārt atlikušo finansējumu Sabiles kultūras
nams ieguvis, piedaloties Talsu novada kultūras projektu
konkursā. Festivāls „Latvijas Goda aplis” notiks visā Latvijā, sākot no šī gada novembra līdz 2018. gada novembrim,
aicinot vietējos iedzīvotājus iesaistīties kopīgā Latvijas
simtgades svinēšanā. Latvijas pagasti un pilsētas apvienosies vērienīgā Latvijas koprades gaismas projektā „Staro
Latvija”.
Festivāla ietvaros īpašs gods tiks izrādīts pilsētas Goda
saimniekiem un Goda viesiem. Sabilē Goda saimnieku
lomā iejutīsies „Sabiles sidrs” saimnieki Baiba un Aldis Circeņi, kuri kā Goda viesus savā „Sidra namā” uzņems tēlnieku Ojāru Arvīdu Feldbergu, mākslinieku Andri Milleru,
Sabiles kultūras nama vadītāju Gerdu Zeberiņu un citus
tuvākus un tālākus ciemiņus.
Lai staro pilsēta ar odziņu!
Marta Rake-Lasmane
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9. DECEMBRĪ
FESTIVĀLA „LATVIJAS GODA APLIS”
IETVAROS,
KARSTVĪNA SVĒTKU LAIKĀ
17.00–21.00,
STAROS* SABILES VĪNA KALNS
*AR GAISMU UN ANIMĀCIJAS PALĪDZĪBU VEIDOTS STĀSTS
PAR VĪNA KALNA RAŠANĀS VĒSTURI
PAREDZĒTI VAIRĀKI IZRĀDĪŠANAS SEANSI

stvīna svētki
r
a
K

Sabile
9. decembri

Ziema un svētku gaidīšanas laiks nav iedomājams bez aromātiskiem dzērieniem.

4. Sabiles Karstvīna svētki piedāvā „garšvielas” ko pievienot ziemas „dzērieniem”,
tās sasildīs ķermeni un pārsteigs Tevi ar kaut ko jaunu.

11.00–13.00 CITRONA ŠĶĒLĪTE – zvaniņu darbnīca Sabiles bibliotēkā, Ventspils ielā 14
11.00 KRUSTNAGLIŅA – vīna un amatnieku tirdziņš centra laukumā
11.00–18.00 APELSĪNU MIZIŅA – karsti dzērieni, karstas maizītes, karstas sarunas –
Sabiles Sidra namā Rīgas ielā 11
12.00 CITRONMĒTRA – svētku atklāšana centra laukumā
12.00–15.00 KARSTAIS KAKAO – foto stūrītis centrā (Rīgas iela)
12.15 ROZĪNE – Rozīņnamiņa atklāšana Ventspils ielā 1/3
12.30 ROZĪNĪTE – radošā darbnīca viss par un ap rozīnēm – Rozīņnamiņā Ventspils ielā 1/3
12.30 KARDAMONS – jautrās sporta spēles centrā, Ugunsdzēsēju sētā
13.00 MEDUS – Sabiles sieviešu un Virbu vokālā ansambļa koncerts Sabiles ev. lut. baznīcā
13.00 SMARŽĪGAIS PIPARS – piparkūku darbnīca kafejnīca „Zane”
13.00 MUSKATRIEKSTS – garšvielu maisiņu šūšanas darbnīca Rīgas ielā 9
13.30 PIPARIŅŠ – „Pasaka par muļķa pelēnu” Sabiles pamatskolas teātra pulciņa uzvedums centra
laukumā
13.00–14.00 CUKURSĪRUPS – cukurainas frizūras bērniem, hennas zīmējumi salonā „Made” Rīgas ielā 9
14.00 CUKUROŠANĀS – Cukuriņa disko-tēka Sabiles bērnu bibliotēkā
14.30 PŪDERCUKURS – saldie kraukšķi, Sabiles mūzikas skolas audzēkņu koncerts centra laukumā
15.00 ČILLI – karstās zumbas dejas centra laukumā
15.30 MANDARĪNA DAIVIŅA – karsto dzērienu degustācija centra laukumā
16.00 KARSTVĪNA GARŠVIELU MAISĪJUMS – ielūdz „Talsu kurši”, koncerts Sabiles kultūras namā
17.00–21.00 KORIANDRS – festivāls „Latvijas 100gades Goda aplis” – staro Vīna kalns Sabilē
(labākā vieta redzēšanai – lejā pie Vīna kalna vārtiem)
17.30 ROZMARĪNS – pasakains gājiens „Nesam gaismiņu eglītei” – Sabiles Vīna kalns – centra laukums
17.45 ANĪSA ZVAIGZNE – lielās egles iedegšana kopā ar rūķīšiem un meža veci centra laukumā
18.10 KANĒĻA STANDZIŅA – svētku koncerts, romu ansamblis „Tabores romance”, solists Edgars
Vesmanis centra laukumā
21.00 SINEPJU PLĀKSTERIS – svētku balle kopā ar grupu „RUMBAS KVARTETS” (Kuldīga)
Sabiles kultūras namā; ieeja 5 EUR
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Īves pagastam savs ģerbonis

Kultūras ministrija reģistrējusi Talsu novada Īves pagasta ģerboni Ģerboņu
reģistrā – zelta laukā zaļš augšupvērsts
īves zars ar sarkanām ogām.
Ģerboni izstrādāja Inese Mīlberga un
Inese Bērziņa, skiču izstrādē piedalījās
Tiņģeres kultūras nama pasākumu organizatore Baiba Kalna, kura pēc profesijas
ir māksliniece. B. Kalna ģerboņa tapšanas
procesā piedalījās ne tikai profesionālas
zinātkāres dēļ, bet lai pārliecinātos, ka
ģerbonis būs atbilstošs un raksturos Īves
pagastu.
Talsu novadā ir 11 apstiprināti ģerboņi,
taču vēl septiņām vietām savu ģerboņu

nav. Tuvojoties Latvijas valsts simtgades
svētkiem, ir plānots, ka pakāpeniski arī
šīm septiņām vietām tiks izveidoti
ģerboņi. Jau šobrīd divām no tām ir
uzsākta skiču izstrāde.
Kultūras, sporta un tūrisma centra
māksliniece Inese Bērziņa atzīst: „Interese par sava pagasta ģerboni ir. Katrs pagasta pārvaldnieks ir nācis ar idejām, ko
viņi vēlas redzēt. Šobrīd ir pieaicināts
mākslinieks no Rīgas, kuram ir ļoti labas
zināšanas heraldikas jomā, un viņš ir
sācis darbu pie divu ģerboņu skiču izveides. Ceram, ka līdz šā gada beigām
Heraldikas komisijā varēsim apstiprināt
vēl divus ģerboņus.”
Katru ģerboni izskata Valsts heraldikas
komisija, kurai kopā ar skici ir jāiesniedz
pamatojums konkrētā simbola izvēlei.
Valsts heraldikas komisija veido un uztur
informatīvo materiālu bāzi par ģerboņiem
un ģerboņu veidošanas pamatprincipiem,
un nodrošina šo materiālu pieejamību
sabiedrībai, izvērtē jaunu ģerboņu izveides heraldiskos un mākslinieciskos
risinājumus, apzina un veido ģerboņu
sistēmu un veic izpēti. Tikai pēc pozitīva
atzinuma saņemšanas var sākties darbs
pie ģerboņa izstrādes.
Dana Vecmane,
komunikācijas speciāliste

Atkritumu apsaimniekošanas
tarifs pagaidām nemainīsies
Reaģējot uz SIA „Eco Baltia vide” iesniegumu, 16. novembra domes sēdē
lemts par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa paaugstināšanu līdz
10,79 eiro par kubikmetru, pamatojoties uz dabas resursu nodokļa kāpumu.
Informācija par izmaiņām jau izskanējusi publiskajā telpā, taču 23. novembrī
saņemts vēl viens uzņēmuma iesniegums – šoreiz ar lūgumu lēmumu atcelt
un atkritumu apsaimniekošanas maksu
saglabāt līdzšinējā apmērā jeb 9,21 eiro
par kubikmetru.
Pēc domes lēmuma pieņemšanas SIA
„Eco Baltia vide” saņēmusi vēstuli no atkritumu poligona „Janvāri” apsaimniekotāja SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība (AAS) „Piejūra””, pie kā nonāk
visi novadā savāktie sadzīves atkritumi.
Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas
likumā (stājušies spēkā 2017. gada 1. janvārī) paredz, ka poligona apsaimniekotājs
nodoklim piemēro koeficientu, kas atbilst
attiecībai starp poligonā apglabāto un
pieņemto atkritumu daudzumu. Jo starpība lielāka, jo mazāks koeficients un līdz ar
to – arī tarifs.
Kā skaidro SIA „AAS „Piejūra”” valdes
priekšsēdētāja Indra Rassone, poligonā
rasta iespēja pārstrādāt vairāk atkritumu,
tādējādi samazinot apglabājamo atkritumu apmēru. Par to jāpateicas pērn uzstādītajām atkritumu priekšapstrādes iekārtām, kas ļauj atkritumus pirms
apglabāšanas sašķirot, lai pēc iespējas lielāku daļu nodotu pārstrādei. Iekārtas uz-

stādītas 2016. gada oktobrī, un, balstoties
uz gada laikā gūto pieredzi, aprēķināts
koeficients, ko piemērot dabas resursu
nodoklim. SIA „AAS „Piejūra”” rasto risinājumu atzinīgi vērtē arī SIA „Eco Baltia
vide” direktors Jānis Aizbalts. Viņaprāt,
būtiska ir gan apglabāto atkritumu daudzuma samazināšana, gan iespēja nepaaugstināt tarifu.
Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, SIA
„AAS „Piejūra”” nodoklim piemēros koeficientu 0,65, proti, 22,75 eiro par tonnu.
SIA „Eco Baltia vide” informējusi pašvaldību, ka sniegs pakalpojumu par esošo
tarifu (9,21 eiro par kubikmetru) līdz brīdim, kamēr stāsies spēkā pašvaldības lēmums par maksas izmaiņām. Talsu novada dome tuvākajā laikā lems par tarifa
paaugstinājuma atcelšanu.
Jau iepriekš ziņots, ka no 2018. gada
marta sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Talsu novadā tiks uzticēta SIA „AAS „Piejūra””. Šā gada 14. septembra domes sēdē apstiprināts atkritumu apsaimniekošanas tarifs laika posmam no 2018. gada 27. marta
līdz 31. decembrim – 11,72 eiro par kubikmetru. Tā kā, aprēķinot tarifu, dabas resursu nodoklim netika piemērots koeficients
0,65, arī šis lēmums tiks pārskatīts. Iedzīvotāji tiks informēti par turpmākām tarifa izmaiņām, kā arī līguma slēgšanu ar jauno
atkritumu apsaimniekotāju, lai nodrošinātu
veiksmīgu pārejas procesu.
Anna Ķīviča,
Talsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
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Iespēja piesaistīt finansējumu
vecpilsētu ēku atjaunošanai
Talsu novada pašvaldība izsludina kumu apstiprināšanu vai noraidīšanu.
atklātu projektu konkursu līdzfinansē- Pēc komisijas lēmuma projektu pieteikujuma saņemšanai valsts nozīmes pilsēt- mus virzīs tālākai to apstiprināšanai Talsu
būvniecības pieminekļu teritorijās eso- novada domē. Pēc domes lēmuma piešo vēsturisko ēku restaurācijai un ņemšanas par projekta līdzfinansēšanu
konservācijai.
pašvaldība ar projekta pieteikuma iesnieNo 2017. gada 1. decembra var iesniegt dzēju slēgs līgumu par līdzfinansējuma
pieteikumus Talsu novada pašvaldības piešķiršanu.
līdzfinansējuma saņemšanai valsts nozīKomisijas apstiprinātā līdzfinansējumes pilsētbūvniecības pieminekļu „Talsu ma summa līdzfinansējuma saņēmējam
pilsētas vēsturiskais centrs”, „Sabiles pil- tiks ieskaitīta pēc izstrādātā konkursa
sētas vēsturiskais centrs” un „Valdemār- projekta īstenošanas, kad objekts būs piepils pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijās ņemts ekspluatācijā un būs iesniegti makesošo vēsturisko ēku restaurācijai un kon- sājumus apliecinoši dokumenti.
servācijai.
Konkursa nolikums un pieteikuma
Pieteikumus līdzfinansējuma saņem- veidlapa publicēti pašvaldības mājaslapā
šanai var iesniegt līdz 2018. gada 31. jan- www.talsi.lv.
vārim, 15.00, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu
novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, atsūtot
Aicinām apmeklēt informatīvos
pa pastu kā ierakstītu sūtījumu
pasākumus
vai ar kurjeru uz adresi Kareivju
iela 7, Talsi, Talsu novads LV– 12. decembrī 17.30 Talsos,
3201. Pasta sūtījumam jābūt no- Administratīvā centra mazajā zālē;
gādātam norādītajā adresē līdz
iepriekš minētajam datumam.
14. decembrī 17.30 Valdemārpils
Projekta pieteikuma iesnie- izstāžu zālē;
dzējs var būt fiziska vai juridiska
persona (izņemot publisko tie- 19. decembrī 17.30 Sabiles
sību juridiskā persona vai atva- pārvaldes ēkā.
sināta publiska persona), kura ir
objekta īpašnieks (valdītājs).
Līdzfinansējumu piešķirs, konkursa
kārtībā izvērtējot projektu pieteikumus
Informāciju var saņemt arī personīgi,
saskaņā ar administratīvajiem kritērijiem vēršoties pašvaldības attīstības plānošaun kvalitatīvajiem rādītājiem. Līdzfinan- nas nodaļā Talsu administratīvā centra 1.
sējums tiks piešķirts 30 līdz 60 procentu korpusā, 213. kabinetā.
apmērā no objekta vai tā daļas nepieciešaTelefons: 29135157
mās kopējās tāmes, bet ne vairāk kā 5000
E-pasts: jolanta.skujeniece@talsi.lv
eiro viena konkursa projekta īstenošanai.
Konkursa pieteikumus izvērtēs Talsu
Jolanta Skujeniece,
novada pašvaldības izveidota komisija,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
kas pieņems lēmumu par projektu pietei-

Ētikas kodeksa pārkāpumi nav
konstatēti
1. novembrī Talsu novada pašvaldības Ētikas komisijas sēdē tika skatīti
divi iesniegumi – Talsu novada domes
deputātes Ingas Gluzdas iesniegums ar
lūgumu izvērtēt Talsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas
un Juridiskās nodaļas juristes Ingrīdas
Bleikšas piemērotību pildīt juristes pienākumus un deputāta Anda Astrātova
iesniegums ar lūgumu izvērtēt Talsu
novada domes priekšsēdētāja Edgara
Zeldera izteikumus 2017. gada 2. oktobra Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. Ētikas kodeksa pārkāpumi netika konstatēti, un abas lietas ir izbeigtas
bez sodu piemērošanas.
14. septembrī Talsu novada pašvaldībā
tika saņemts I. Gluzdas iesniegums par
I. Bleikšas izteikumiem Talsu novada domes 2017. gada 17. augusta sēdē. I. Gluzda lūdza izskatīt jautājumu par I. Bleikšas
piemērotību pildīt juristes pienākumus.
I. Bleikšas sagatavotais paskaidrojums par
izteikumiem ticis izskatīts, un Ētikas ko-
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Iznāk vienu reizes mēnesī. Tirāža 13 550. Bezmaksas.
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misija nolēmusi lietu pret I. Bleikšu izbeigt bez soda piemērošanas.
5. oktobrī Talsu novada pašvaldībā
tika saņemts A. Astrātova iesniegums ar
lūgumu izskatīt E. Zeldera izteikumus
2017. gada 2. oktobra Izglītības, kultūras
un sporta komitejas sēdē. A. Astrātovs lūdza izvērtēt E. Zeldera lietotā izteiksmes
veida korektumu un rīcības ētiskumu.
Ētikas komisija, noklausoties 2. oktobra
sēdes audioierakstu un izvērtējot komisijas rīcībā esošo informāciju, ētikas kodeksa pārkāpumus nekonstatēja, un lieta tika
izbeigta bez soda piemērošanas.
Jāpiebilst, ka Ētikas komisijas locekle
I. Gluzda lēmuma pieņemšanā par I.
Bleikšas izteikumiem atturējās un Ētikas
komisijas priekšsēdētājs E. Zelderis A.
Astrātova iesnieguma izskatīšanas laikā
atstatīja sevi no darbības komisijā.
Marta Rake-Lasmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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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Karogs – vimpelis ir simbols vienotībai un kolektīva garam
Jau izsenis karogs ir bijis tas, kas
rada vienotību, piederību organizācijai, karaspēkam un valstij. Pateicoties Talsu novada pašvaldības atbalstam, Zemessardzes 46. kājnieku
bataljona veterāniem izgatavots savs
vimpelis un tā svinīgais iesvētīšanas
pasākums tika organizēts novembrī
– patriotisma mēnesī. Pasākumā
tika runāts par to, cik svarīgi turēt
augstā godā gan vienības karogu,
gan vimpeli, kas ir simbols vienotībai un kolektīva garam.
Zemessardzes 46. kājnieku bataljona komandieris pulkvežleitnants Jānis
Mežavilks stāsta: „Katrā bataljonā ir
izveidota sava veterānu apvienība, un
katrai veterānu apvienībai ir jābūt savam vimpelim jeb standartam. Līdz ar
to, ja Latvijā ir 18 bataljoni, vajadzētu
būt 18 vimpeļiem, taču visās vienībās
vēl pagaidām tie nav izveidoti. Esam
vieni no pirmajiem, kam ir izveidots
šis veterānu apvienības standarts.”
Talsu novada domes priekšsēdētāja
pirmais vietnieks Dainis Karols, uzrunājot klātesošos zemessargus un karavīrus, minēja: „Talsu Zemessardzes

veterāni ir vieni no aktīvākajiem ne
tikai Kurzemes pusē, bet Latvijā. Tādi
mūsu puses zemessargi ir bijuši vienmēr. Šajā brīdī ikviens no jums sastopas ar jaunu izaicinājumu — savas zināšanas, pieredzi un praksi nodot
nākamajiem zemessargiem. Mēs esam
patīkamu pārmaiņu priekšā. Manuprāt, šajā laikā Zemessardze atkal tiek
novērtēta, celta godā, pateicoties jūsu
neatlaidībai, pārliecībai un prasmēm.
Jūsu stāja, raksturs un zināšanas izraisīs cieņu un apbrīnu vēl ilgi.” Viņš izteica cerību, ka sadarbība starp Zemessardzi un pašvaldību turpināsies
un zemessargi nākotnē būs tikpat aktīvi.
Zemessardzes veterānu apvienībām saskaņā ar Latvijas Republikas
Zemessardzes likumu ir šādi galvenie
pamatuzdevumi: piedalīties Zemessardzes vienību zemessargu un zemessargu kandidātu apmācību procesā; atbalstīt Zemessardzes vienību
sporta un kultūras pasākumu organizēšanu un norisi; Zemessardzes un
Jaunsardzes sadarbības ietvaros veicināt Jaunsardzes nostiprināšanu, pie-

daloties militāri patriotiskajā audzināšanā, organizatoriskajā un mācību
darbā; veicināt vēsturisko tradīciju
pārmantojamību un ievērošanu Zemessardzes vienībās; vākt un apkopot
vēsturiskos materiālus par Zemessardzes vienībām un zemessargiem, iepazīstināt ar šiem materiāliem sabiedrību un veicināt to publiskošanu;
sniegt sociālo palīdzību gados vecākajiem Zemessardzes veterāniem.
Vimpeļa izgatavošana prasījusi teju
divus gadus, tas izgatavots pēc vienota
bataljona vimpeļa standarta – vienā
pusē redzams Latvijas Zemessardzes
simbols, otrā pusē – bataljona nosaukums un vienības simbols.
Pateicībā par zemessargu kalpošanu Talsu Romas katoļu draudzes prāvests Arnis Suleimanovs deva svētību
katram klātesošajam zemessargam, kā
arī iesvētīja viņu jauno vimpeli.
Dana Vecmane,
komunikācijas speciāliste
Foto: Edgars Lācis

Vienlīdzīgs atalgojums
pirmsskolas pedagogiem
jau šogad

Parakstīti stipendiju līgumi, lai
novadam piesaistītu kvalificētus
speciālistus

10. novembrī Talsu novada
pašvaldībā svinīgi parakstīja
trīs līgumus par pašvaldības
stipendijas piešķiršanu trīs studentēm. Atšķirībā no iepriekšējā gada šogad pašvaldības
stipendija tika piešķirta ne tikai ārstniecības specialitātē
studējošajiem, bet arī vienai
studentei pedagoģijas specialitātē.
Lai Talsu novadam piesaistītu
kvalificētus speciālistus, jau otro
gadu Talsu novada pašvaldība ir
noteikusi atbalstāmās specialitātes, kurās studentiem iespējams
iegūt pašvaldības stipendiju.
Ārstniecības specialitāšu stipendijas līgumu parakstīja Talsu
novada pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks, SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes locekles Kristīna
Bidzāne un Linda Mičule, kā arī
stipendijas saņēmējas Rūta
Meiere, kura apgūst kardiologa
specialitāti, un Ilze Jansone, kura

		

2017. gada 1. decembris

studē neatliekamās medicīnas
ārsta specialitātē.
„Situācija veselības nozarē ir
ļoti nozīmīga un dažās specialitātēs pat kritiska, kad atlikušie
speciālisti strādā ar milzīgu pārslodzi. Latvijā vidējais mediķa
vecums ir aptuveni 50 gadi, un
tāpēc mums ļoti rūpīgi jādomā
par jauniem speciālistiem, jo
mēs zinām, ka ārsti ir tie speciālisti, kuri mācās visilgāk. Mums
ir prieks par Talsu novada pašvaldību, kas arī pievienojas šajā
kopīgajā darbā, lai piesaistītu
jaunos speciālistus, rūpējoties
par talsenieku un Talsu novada
iedzīvotāju veselību, kā arī tuvāko novadu iedzīvotājiem. Uzskatu, ka šī stipendija motivēs studentus rūpīgāk ziedot sevi
mācību procesam un kļūt par
labu speciālistu Talsu filiālē,” atzīst Ziemeļkurzemes reģionālās
slimnīcas galvenā ārste Linda
Mičule.
Šogad stipendijai pirmo reizi

pieteicās arī pedagoģijas specialitātes studente. Talseniece Lita
Ivančikova šogad pirmo gadu
studē krievu filoloģiju un jau
zina, ka nākotnē vēlas strādāt
Talsu novadā par krievu valodas
skolotāju. Lita atzīst, ka stipendija liek sajust to, ka Talsu novads
atbalsta jaunos speciālistus un
vēlas, lai viņi atgrieztos Talsos
un veidotu savu karjeru tieši šeit.
Izglītības specialitātes stipendijas līgumu parakstīja
Modris Jaunvalks, Izglītības
pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, kā arī stipendijas saņēmēja
Lita Ivančikova.
Jaunie speciālisti, parakstot
līgumu, apņēmās Talsu novadā
nostrādāt vismaz piecus gadus.
Ārstniecības speciālista stipendija ir 380 eiro, bet izglītības specialitātē – 190 eiro mēnesī pirms
nodokļu nomaksas.
Teksts un foto: Dana Vecmane,
komunikācijas speciāliste

		

Atbilstoši Ministru kabineta
(MK) noteikumiem, sākot ar šā
gada 1. septembri, paaugstinātas pirmsskolas pedagogu algas
obligātajā apmācību posmā,
proti, sagatavojot skolai piecus
un sešus gadus vecus bērnus.
Pašvaldībai jānodrošina līdzvērtīgs atalgojums arī jaunāko
bērnu pedagogiem, izmaiņas
ieviešot ne vēlāk kā 2018. gada
1. septembrī. Talsu novadā finansējumu šim mērķim izdevies rast jau šajā mācību gadā.
Iepriekš pirmsskolas izglītības
pedagogu mēnešalga par vienu
pedagoģisko slodzi (40 stundām
nedēļā) bija 620 eiro. Stājoties
spēkā MK noteikumiem Nr.445,
piecus un sešus gadus vecu bērnu
pedagogiem, kuru atalgojums
tiek maksāts no valsts budžeta līdzekļiem, mēnešalga palielināta
līdz 680 eiro. Noteikumi paredz,
ka līdzvērtīgs atalgojums jānodrošina arī jaunāko bērnu pedagogiem, kuru algas tiek maksātas no
pašvaldības budžeta. Pēdējais termiņš izmaiņu ieviešanai –
2018. gada 1. septembris.

Izvērtējot šā gada budžeta iespējas, secināts, ka gada beigās
vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs paredzams naudas pārpalikums. Tas veidojas, ja darbinieks
nonāk uz darbnespējas lapas vai ja
iestādē ir vakantas amata vietas.
Ietaupīto līdzekļu izlietojums ir
iestādes vadītāja kompetencē. To
var novirzīt gan pedagogiem, gan
citām iestādes vajadzībām. Šajā
mācību semestrī tas visā novadā
tiek novirzīts pamatmērķim, proti, pedagogu atalgojuma nodrošināšanai, lai nerastos plaisa starp
pirmsskolas vecuma un jaunāku
bērnu pedagogu atalgojumu, kā
arī starp dažādām novada pirmsskolas izglītības iestādēm.
Lēmums pieņemts vienbalsīgi
šā gada 31. augusta domes sēdē.
Līdz ar to visu pirmsskolas izglītības pedagogu algas palielinātas
vienādā apmērā neatkarīgi no
audzēkņu vecuma un finansējuma avota.
Anna Ķīviča,
Talsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
nekustamajiem īpašumiem
Ezera ielā 7 un Gravas ielā 3 Talsos
Talsu novada pašvaldība
paziņo, ka 2017. gada 14. novembrī ir pieņemts lēmums
Nr.4–18/25 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Ezera
ielā 7 un Gravas ielā 3, Talsos,
Talsu novadā”.
Ar detālplānojuma doku-

				

mentāciju var iepazīties valsts
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, Talsu novada pašvaldības
mājaslapā www.talsi.lv, kā arī
Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā Talsos, Kareivju ielā 7, apmeklētāju pieņemšanas laikā.
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Ojāram Arvīdam Feldbergam –
Ministru kabineta Atzinības
raksts

Par izciliem sasniegumiem Latvijas kultūras dzīvē 15. novembrī
kultūras ministre Dace Melbārde
pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstus un Kultūras ministrijas Atzinības rakstus 20 izcilām
kultūras personībām.
Svinīgajā pasākumā godināja
tēlnieku Ojāru Arvīdu Feldbergu,
aktierus Gunāru Placēnu, Juri
Strengu, kinorežisoru Vari Braslu
un kinooperatoru Miku Zvirbuli,
kā arī dramaturgu Paulu Putniņu,
arhitektu Andri Kronbergu un citas
panākumiem bagātas Latvijas personības.
„Mūsu valsts simtgades priekšvakarā ir svarīgi apzināties, ka katrs

no mums ar savu ikdienas darbu
un idejām veido Latviju, kas paliks
mantojumā nākamajām paaudzēm.
Ministru kabineta un Kultūras ministrijas Atzinības raksti katru gadu
tiek pasniegti tām lielajām Latvijas
personībām, kas ar savu pašaizliedzīgo darbu katru dienu dara un
rada mūsu valsti labāku un stiprāku, atstājot paliekošas pēdas Latvijas kultūrtelpā. Esmu no sirds pateicīga šiem dižajiem cilvēkiem,
kuri mūs iedvesmo un palīdz augt
nākotnes talantiem,” akcentēja kultūras ministre Dace Melbārde.
Marta Rake-Lasmane
Foto no personiskā albuma

Izsludināts Talsu novada
kultūras un tūrisma projektu
finansēšanas konkurss
Talsu novada pašvaldība izsludina Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursu, aicinot līdz 2017. gada 11.
decembrim plkst.17.00 iesniegt
projektu pieteikumus, kā ietvaros
iecerēts īstenot aktivitātes un pasākumus laika periodā no 2018.
gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.
Konkursa mērķis ir veicināt Talsu novadam nozīmīgu kultūras,
mākslas, tūrisma, kultūrtūrisma,
kultūrizglītības projektu īstenošanu, kas sekmē visu kultūras un
mākslu nozaru jaunrades attīstību,
kultūras mantojuma saglabāšanu;
sekmēt kultūras un tūrisma produktu, pakalpojumu piedāvājuma
paplašināšanu un dažādošanu, profesionālās mākslas pieejamību Talsu novada iedzīvotājiem.
Konkursa prioritāte ir Latvijas
valsts simtgadei veltīti materiālā un
nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanas, aizsardzības un atpazīstamības veidošanas pasākumi
un norises.
Talsu novada kultūras un tūrisma
projektu finansēšanas konkursa projektu aktivitāšu finansēšanai pieejamā
summa ir 6000 EUR, savukārt maksimāli pieejamais finansējuma apjoms
vienam projektam ir 1000 EUR, bet ar
noteikumu, ka projekta iesniedzējam

jānodrošina vismaz 20% no pieprasītā
finansējuma apjoma.
Šogad konkursa nolikumā ir izmaiņas un tajā aicināti piedalīties
nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), reliģiskās
organizācijas, uzņēmējsabiedrības,
fiziskas personas (kas ir Latvijas
Amatniecības kameras meistari,
Tautas daiļamata meistari vai Radošo apvienību biedri), kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīves
vieta ir Talsu novada administratīvā teritorija.
Konkursa nolikums un iesniegšanai nepieciešamās veidlapas pieejamas www.talsi.lv, www.kstc.lv, kā
arī tās iespējams saņemt Talsu
novada kultūras, sporta un tūrisma
centrā K. Valdemāra ielā 17a, Talsos.
Projekti jāiesniedz Talsu novada
kultūras, sporta un tūrisma centrā
vai jānosūta pa pastu ar norādi:
„Kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursam” K. Valdemāra ielā 17a, Talsos, ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir divas dienas
pirms projektu iesniegšanas termiņa beigām. Projekti elektroniskā
formā jānosūta kstc@talsi.lv ar norādi „Kultūras un tūrisma projektu
finansēšanas konkursam”.
Sanita Arciševska,
KSTC vecākā kultūras speciāliste

Valsts augstākos apbalvojumus
saņem divi Talsu novada iedzīvotāji
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis 18. novembrī pasniedza valsts augstākos apbalvojumus Triju Zvaigžņu ordeni. Triju
Zvaigžņu ordeņa V šķiru saņēma
un tika iecelta par ordeņa kavalieri
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles virsārste Brigita
Aišpure, savukārt Viestura ordeņa
V šķiru saņēma un iecēla par ordeņa kavalieri – Latvijas Nacionālo
partizānu apvienības biedru, nacionālās pretošanās kustības dalībnieku – nacionālo partizānu Monvidu Uldi Normundu Eltermani.
Dr. Brigita Aišpure ir veidojusi
medicīnisko kolektīvu daudzu gadu
garumā Talsu slimnīcā, kas devis iespēju lielam pulkam pacientu atgūt
veselību un arī glābt dzīvību. Neatsverams ir Dr. Aišpures ieguldījums
arī jauno ārstu apmācībā. Viņa labprāt savas zināšanas, darba pieredzi
nodod jaunākiem kolēģiem, lasa
lekcijas arī medicīnas māsām un
māsu palīgiem.
Monvids Uldis Normunds Eltermanis aktīvi apmeklē biedrības
„Daugavas Vanagi Latvijā” Talsu nodaļas pasākumus, piedalās biedrības
ikgadēji organizētajos braucienos uz
leģionāru atceres pasākumiem Morē
un Lestenē. Eltermaņa kungs ir nacionāli patriotisks Latvijas pilsonis,
kurš atmiņu stāstos dalās ar Talsu
novada skolu audzēkņiem.
Talsu slimnīcas kolektīvs, Ventpils slimnīcas pārstāvji, kā arī Talsu
novada domes priekšsēdētājs Edgars
Zelderis svinīgā pasākumā 21. novembrī Talsu slimnīcā izteica pateicību Dr.Aišpurei par milzīgo ieguldījumu Talsu slimnīcas attīstībā.

Dr. Brigita Aišpure ar
Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni

Monvids Uldis Normunds Eltermanis ar
Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni
Eltermaņa kungu Talsu novada pašvaldība suminās decembra sākumā „Daugavas
Vanagu” ikmēneša sanākšanas
reizē.

Marta Rake-Lasmane
Foto: Prezidenta
preses dienests

Spāres muižā par trīs atjaunotām
telpām vairāk
Novembra sākumā Spāres
muižā atklāja atjaunotās novadpētniecības ekspozīcijas
telpas LEADER projekta
ietvaros.
Muižā atjaunotas trīs telpas, lai jau pavisam drīz tās
piepildītu ar novadpētniecības
ekspozīciju. Spāres tautas
nama vadītāja Tabita Kalniņa
pauž, ka materiālu ekspozīcijai
esot ļoti daudz, sākot jau ar agrākās Spāres pamatskolas laikā
savāktajiem materiāliem.
Būvdarbus veica uzņēmums PS „Talsu statiskais
spriegums”, būvuzraudzību –
Imants Kupšis. Projekta kopējās izmaksas 47 981,04 EUR,
no kurām publiskā finansējuma apjoms ir 27 000 EUR un
pašvaldības
finansējums
20981,04 EUR.
Talsu novada pašvaldība
projektu „Novadpētniecības
ekspozīcijas telpu atjaunošana
Spāres muižā” (Nr. 16-08-AL35A019.2202-000001) īstenoja
ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020.

gadam pasākuma „Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība stratēģija)” apakšpasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” ietvaros.
LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārval-
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de projekta iesniegumu apstiprināja 2017. gada 5. janvārī,
būvdarbi pabeigti 3. novembrī, būve nodota ekspluatācijā
10. novembrī.
JānisVēdzele,
Attīstības plānošanas nodaļas
projektu vadītājs

2017. gada 1. decembris
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DOMĒ

Domes sēdē lemtais
26. oktobra Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 31 darba kārtības jautājumu.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.25 „Grozījumi Talsu novada domes
2009. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr.59 „Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā””.
• Apstiprināt Talsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā: Talsu novada domes priekšsēdētājs
– komisijas priekšsēdētājs; Dundagas novada domes priekšsēdētājs – komisijas
priekšsēdētāja vietnieks; Rojas novada
domes priekšsēdētājs – komisijas priekšsēdētāja vietnieks; Mērsraga novada domes priekšsēdētājs – komisijas priekšsēdētāja vietnieks; Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta pārstāvis – komisijas
priekšsēdētāja vietnieks; Veselības inspekcijas pārstāvis – komisijas loceklis;
Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis
– komisijas loceklis; Valsts policijas pārstāvis – komisijas loceklis; Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis – komisijas loceklis;
Valsts meža dienesta pārstāvis – komisijas
loceklis; Valsts vides dienesta pārstāvis –
komisijas loceklis; Akciju sabiedrības
„Sadales tīkls” pārstāvis – komisijas loceklis.
• Apstiprināt nolikumu par finansiāla
atbalsta sniegšanu sporta attīstībai Talsu
novadā. Atzīt par spēku zaudējušu Talsu
novada domes 31.10.2013. lēmumu Nr.
685 „Par finansiālo atbalstu sportam Talsu novadā”.
• Apstiprināt Talsu novada Sporta komisijas nolikumu.
• Izveidot Talsu novada Sporta komisiju 12 cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Almants Kalniņš; komisijas priekšsēdētāja vietnieks Normunds Krūze;
komisijas locekļi Aivars Pekmans, Imants
Ziediņš, Mārtiņš Maķevics, Mārcis Štrobinders, Santa Zorģe, Valdis Kalderauskis,
Aivars Eņģelis, Agnis Cīrulis, Gints Lūsis,
Raitis Treiģis-Treidis.
• Veikt grozījumus Talsu novada do-

mes nolikumā „Talsu novada pašvaldības
apbalvojumi sportā”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.26 „Grozījumi Talsu novada domes
2016. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Talsu novada pašvaldības 2017. gada pamata budžets””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.27 „Grozījumi Talsu novada domes
2016. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Talsu novada pašvaldības 2017. gada speciālais budžets””.
Finanšu jautājumi:
• Atbrīvot biedrību „Talsu Kinoloģiskais klubs” no Talsu sporta halles lielās
zāles K. Mīlenbaha ielā 32a Talsos nomas
maksas pasākuma „Nacionālā visu šķirņu
suņu izstāde” rīkošanai 2018. gada 5. un 6.
maijā.
• Piešķirt biedrībai „Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība” finansējumu 500 EUR apmērā Laidzes bibliotēkai un Valdemārpils bibliotēkai dalībai
Vislatvijas lasīšanas veicināšanas programmā 20 „Grāmatu starts” komplektu
iegādei.
• Piešķirt nodibinājumam „Kokneses
fonds” finansējumu 300 EUR apmērā Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai nepieciešamā materiāla (jebkuras struktūras
grunts) iegādei.
• Slēgt nomas līgumu ar biedrību „Talsu 2. vidusskolas atbalsta biedrība” par
daļas zemes vienības K. Mīlenbaha ielā
32a Talsos m2 platībā nomu uz 10 gadiem
projekta „Aktīvas atpūtas laukuma izveide pie Talsu 2. vidusskolas” realizēšanai.
Atbrīvot biedrību „Talsu 2. vidusskolas
atbalsta biedrība” no zemes vienības nomas maksas 100% apmērā.
• Noteikt Talsu novada kultūras, tūrisma un sporta centra struktūrvienības
„Talsu tautas nams” mantas (iekārtu un
inventāra) nomas maksu.
• Piešķirt finansējumu Lībagu pagasta
pārvaldes struktūrvienībai Dižstendes
bibliotēka 749,97 EUR trīs gaisa sausinātāju iegādei. Finansējumu paredzēt no nekustamās mantas atsavināšanas līdzek-

ļiem Lībagu pagasta procentu daļas.
• Piešķirt finansējumu Strazdes pagasta pārvaldei 1640,49 EUR apgaismojuma
balsta montāžai īpašumā „Strazdes muižas komplekss” Strazdes pagastā. Finansējumu paredzēt no nekustamās mantas atsavināšanas līdzekļiem Strazdes pagasta
procentu daļas.
• Piešķirt finansējumu līdz 11
900,00 EUR Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldei ūdensvada montāžai un esošo sanitāro mezglu pārbūvei
Talsu novada pašvaldībai piederošajā
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Lielajā
ielā 14, Valdemārpilī. Finansējumu paredzēt no nekustamās mantas atsavināšanas
rezultātā iegūto finanšu līdzekļu pašvaldības daļas.
Nekustamais īpašums:
• Noteikt Talsu novada pašvaldībai piederošam labiekārtotam trīs istabu dzīvoklim „Ausekļi” – 3, Laucienē dienesta viesnīcas statusu Talsu novada pašvaldības
iestādes „Pansionāts „Lauciene”” darbiniekam.
Citi jautājumi:
• Piešķirt Litai Ivančikovai studenta
stipendiju krievu valodas filoloģijas studiju programmas iegūšanai puses no noteiktās minimālās mēneša algas apmērā
laika periodā no 01.09.2017. līdz
31.05.2020. Piešķirt Rūtai Meierei ārstniecības speciālista stipendiju kardiologa
specialitātes iegūšanai vienas noteiktās
minimālās mēneša algas apmērā laika periodā no 02.10.2017. līdz 30.09.2020. Piešķirt Ilzei Jansonei ārstniecības speciālista
stipendiju neatliekamās medicīnas ārsta
specialitātes iegūšanai vienas noteiktās
minimālās mēneša algas apmērā laika periodā no 02.10.2017. līdz 30.09.2022.
• Nepiedalīties RTU Inženierzinātņu
vidusskolas finansēšanā.
• Nepiedalīties SIA „DataPro Group”
projektā par sirds skrīninga veikšanu Talsu novada izglītības iestādēs.
• Pieņemt zināšanai Talsu novada domes deputāta Ģirta Kalnbirzes pieprasīju-

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

Sēdes nosaukums

Deputātu pieņemšanas decembrī
5. decembrī

Laiks

4. decembris

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

4. decembris

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

13.00

4. decembris

Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

7. decembris

Finanšu komitejas sēde

15.00

Marta Rake-Lasmane

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

Domes un komiteju sēdes decembrī
Datums

mu Talsu novada domes vadībai sniegt
skaidrojumu par 2017. gada 2. oktobra
informatīvajā izdevumā „Talsu Novada
Ziņas” publicētajā rakstā „Spēka un enerģijas jaunajai domes netrūkst” pausto
„Pašvaldībai piederošās ēkas Valdemārpilī beidzot pieslēgtas centrālajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”. Uzdot Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko
attiecību nodaļai 2017. gada 1.novembra
informatīvajā izdevumā „Talsu Novada
Ziņas” publicēt raksta „Spēka un enerģijas jaunajai domes netrūkst” labojumu
šādā redakcijā: „Pašvaldība piederošās
ēkas Valdemārpilī beidzot tiks pieslēgtas
centrālajai kanalizācijas un ūdensapgādes
sistēmai”.
• Pieņemt zināšanai Talsu novada domes deputāta Oļega Solovjova pieprasījumu Talsu novada domes vadībai sniegt
skaidrojumu par 2017. gada 2. oktobra
informatīvajā izdevumā „Talsu Novada
Ziņas” publicētajā rakstā „Spēka un enerģijas jaunajai domes netrūkst” pausto:
„Skaidrs, ka Kultūras, sporta un tūrisma
centrs (KSTC) kā atsevišķa struktūrvienība vairs nepastāvēs”.
• Piešķirt Talsu novada pašvaldības apbalvojumu „Talsu novada Izcilības balva”
Dainim Kārkluvalkam, SIA „Talsu Vēstis”
fotogrāfam, par izciliem un nozīmīgiem
sasniegumiem fotomākslā, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē.
• Piešķirt Talsu novada pašvaldības apbalvojumu „Talsu novada Atzinības balva”: biedrībai „Sabiles aprūpes biedrība
Kalme”, Aijai Valgelinai, Ivetai Ziemelei,
Vijai Bergmanei, Jolantai Ozolai, Zemnieku saimniecībai „Zepi”, Visvaldim Augustam Tukmanim, Sandrai Znotiņai.
• Piešķirt Talsu novada pašvaldības apbalvojumu „Talsu novada Goda balva”, izvērtējot pašvaldībā saņemtos iesniegumus un Talsu novada pašvaldības pilsētu
un pagastu pārvalžu Apbalvojumu komisiju sēžu protokolus par pretendentu izvirzīšanu apbalvošanai ar Talsu novada
pašvaldības apbalvojumiem.

N. Tropiņš*
E. Demiters

Talsi
Valdemārpils

I. Gluzda

15.00

18. decembris Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

18. decembris Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

13.00

18. decembris Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

Valdgale

21. decembris Finanšu komitejas sēde

15.00

Vandzene
Virbi

28. decembris Domes sēde – Lielajā zālē

15.00

19. decembrī
N. Tropiņš*

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

Ģibuļi

14. decembris Domes sēde – Lielajā zālē

12. decembrī
E. Zelderis*
D. Karols*
I. Indriksone*

E. Zelderis
I. Norenberga
L. Pīlēģis
D. Karols
A. Spēks
T. Kalniņa
A. Kalniņš
I. Indriksone
G. Sebris
D. Feldmane

Ķūļciems
Lauciene

N. Tropiņš

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00–18.00
* Talsu novada pašvaldībā domes priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšanas 17.00–19.00

2017. gada 1. decembris
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Ar saviem darbiem un idejām rakstām novada vēsturi

Talsu novada pašvaldības apbalvojumu saņēmēji: pirmajā rindā no kreisās – Aija Balode, Māra Spicberga, Vija Bergmane, Maija Lagzdiņa, Aija Valgelina,
Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis, Rasma Ekimane, Agita Vareva, Jolanta Ozola, Inese Vempere, Iveta Ziemele; otrajā rindā no kreisās – Maija Dubro,
Armands Broža, Valdis Čuders, Dainis Kārkluvalks, Visvaldis Augusts Tukmanis, Česlavs Poļanskis
„Manas saknes manā zemē” – ar tādu devīzi 18. novembrī Talsos svinējām Latvijas 99. dzimšanas dienu.
Šajā dienā Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars
Zelderis pasniedza Talsu novada pašvaldības augstākos
apbalvojumus – lai izteiktu atzinību par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu
valstī un pasaulē, par būtiskiem nopelniem Talsu novada
attīstībā novadam nozīmīgās jomās, par augstu profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu.
„Lai šie apbalvojumi ikvienam no mums būtu kā iedrošinājums ar saviem darbiem un idejām rakstīt novada vēsturi un darīt labus darbus,” apbalvojumu svinīgajā
pasākuma pauda Talsu novada domes priekšsēdētājs
Edgars Zelderis.
Brīvdabas koncertā pie Talsu tautas nama mūs priecēja Jānis Stībelis, Normunds Rutulis un Alise Kante. Koncertu papildināja multimediāla projekcija „Mīlestības
mozaīka”. Svētku uguņošana spoguļojās Talsu ezerā, pateicoties SIA „Vika Wood”.
Marta Rake-Lasmane
Foto: Kaspars Poriņš

Multimediāla projekcija „Mīlestības mozaīka” pie Talsu tautas nama

Alternatīvie finanšu avoti biznesam
8. decembrī kino „Auseklis” lielajā zālē Talsos,
K. Valdemāra ielā 17a, Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar LIAA Talsu biznesa inkubatoru rīko semināru
biznesa uzsācējiem, pieredzējušiem uzņēmējiem, kam
ir aktuāla finansējuma piesaiste jauna biznesa uzsākšanai vai esoša biznesa paplašināšanai.
Semināra piedalīsies arī Normunds Čiževskis – uzņēmējs un finanšu konsultants ar 13 gadu pieredzi specializējas investīciju projektu finanšu plānošanā, analīzē un
izvērtēšanā. Kopš 2003. gada ir piedalījies vairāku desmitu biznesa plānu izstrādē dažādu nozaru uzņēmumiem, veicis vairāk nekā 50 publiskā sektora investīciju
projektu izmaksu ieguvumu analīzi*.
Seminārā ietvertās tēmas: izmaksas, to veidi, un ieņēmumi; bezzaudējumu punkta noteikšana; finanšu analīzes pamatprincipi; alternatīvu analīze un finanšu atdeve;
naudas plūsma un finanšu ilgtspēja.
Dalība seminārā ir bez maksas.
Tiešraide būs pieejama mājalsapā www.talsi.lv.
Reģistrēties semināram līdz 5. decembrim pa tālr.
22018 236 vai e-pastā: baiba.lorence@talsi.lv.

PROGRAMMA
12.30–13.00
13.00–13.20
13.20–13.40
13.40–14.00
14.00–14.15
14.15–14.30
14.30–14.50
14.50–16.50

Ierašanās, reģistrācija, kafija
Biznesa eņģeļu finansējums (LatBAN)
Pūļa finansējums (projektubanka.lv)
Riska kapitāls (ZBI)
Latvijas pieredzes stāsts
Lietuvas pieredzes stāsts
Kafijas pauze
Biznesa idejas dzīvotspēja
(Normunds Čiževskis)
16.50–17.20 Altum starta programma
17.20–17.40 LIAA biznesa inkubatoru programma
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Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un
slimību profilaksei
Deju nodarbības bērniem un jauniešiem
Virbu kultūras namā 1., 8., 15., 22. decembrī 15.30
Sabiles kultūras namā 4., 11., 18. decembrī 14.30
Valdemārpils vidusskolā 5., 12., 19. decembrī 14.30
Talsu pamatskolā 5., 7., 12., 14., 19. decembrī 16.00
Deju nodarbības senioriem
Talsu tautas namā 1., 8., 15., 22. decembrī 14.00
Vingrošanas nodarbība senioriem
Stendes tautas namā 7. decembrī 16.00
Vingrošanas nodarbība grūtniecēm
Talsu sporta namā 9. decembrī 13.00
Veselīga uztura nodarbība
pieaugušajiem
Pūņu pamatskolā 12. decembrī 12.00
Sirds veselības diena
Laidzes BLPC 14. decembrī 16.00
Seminārs par onkoloģisko saslimšanu profilaksi
„Sarunas par veselības saglabāšanu ilgtermiņā”
Virbu kultūras namā 14. decembrī 17.00

Atklāts „Smaidu placis
Dursupes pamatskolā”

Palīdzēsim noticēt Ziemassvētku
brīnumam!
Ar ko mums katram saistās
Ziemassvētki? Ar mandarīnu,
speķa pīrāgu un kraukšķīgu piparkūku smaržu, ciešāku saritināšanos siltās segās, papīru
čaukstēšanu, kas atmiņā uzšķiļ
stāstus par nenaudīgajiem gadiem, kad vairāk piedomājām,
ko ietīt papīrā un nolikt zem
egles, un cerību, ka tūlīt jau tūlīt dienas būs vairāk gaismas
piepildītas…
Laikā, kad kopīgi gaidām šo
vistumšāko nakti, mēs esam
gaisma cits citam – jo īpaši tiem,
kam varbūt vasarā nav izdevies
ieelpot tik daudz gaismas, un
īpaši tiem mazajiem, kas ik vakaru cerīgi lūkojas debesīs, raizējoties, vai būs izdevies savus nedarbus paslēpt no Ziemassvētku
vecīša. Kopš esam pieauguši,
mēs varbūt arī zinām, ka brīnumi neeksistē, bet, ieraugot bērnu
priekpilnās acis, mēs paši sirdī

kļūstam par brīnumiem – slepus
pārtopam par rūķiem vai noslēpumainajiem Ziemassvētku vecīšiem, atbildam uz bērnu vēstulēm
un
lūgumiem.
Jau
septiņpadsmito gadu kopīgiem
spēkiem palīdzēsim Talsu novada trūcīgo un mazturīgo, daudzbērnu ģimeņu bērniem un bērnunama audzēkņiem noticēt
maģiskajam un noslēpumiem
apvītajam Ziemassvētku brīnumam.
Šogad labdarības akcijas „Brīnumam tici” dalībnieki 10. de-
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cembrī Talsu tautas namā tiksies
ar diviem nebēdnīgiem Leļļu teātra žurkulēniem Koko un Riko,
kuru prātu arī nodarbina jautājumi, kā tad īsti ir ar Ziemassvētku vecīti un ko darīt, ja nedarbu
šogad ir pavairāk? Tāpēc Talsu
novada fonds un Talsu novada
pašvaldība aicina jūs arī šogad
palīdzēt uzburt Ziemassvētku
brīnumu un sarūpēt bērniem
neaizmirstamas atmiņas, ko
vienmēr nēsāt līdzi sirdī.
Labdarības akcijas
„Brīnumam tici”
ziedojumu konts:
Talsu novada fonds
Reģ. Nr. 50008073841, adrese:
K. Valdemāra iela 17a, Talsi
Citadele banka, konts:
LV49PARX0006168200011
Norāde: ziedojums akcijai
„Brīnumam tici”

Siltā rudens dienā Balgales
pagastā Dursupes skolas pagalmā radošs un smaidīgs puišu
bariņš aicināja uz pikniku.
Iemesls bija Talsu novada jauniešu iniciatīvu īstenotais projekts „Smaidu placis Dursupes
pamatskolā” atklāšana.
Pavasarī Dursupes pamatskolas 7.–9. klases skolēni nolēma
piedalīties projektu konkursā, jo,
absolvējot savu skolu, vēlējās atstāt paliekošu un skaistu vietu
saviem skolotājiem un skolas
biedriem. Atpūtas vieta „Smaidu
placis Dursupes pamatskolā” ir
viens no labajiem darbiem, kas
veltīts Latvijas simtgadei. Projekta īstenošanai tika piešķirti
500 eiro. Kopā ar darbmācības
skolotāju Aivaru Eņģeli un
Dursupes skolas absolventu,
galdnieku Viesturu Broži tika
izgatavots liels galds ar soliem
abās pusēs, šūpoles, skolas soli
ap ugunskura vietu, kā arī
iegādāts 30 litrus liels tūrisma
katls.

		

Atpūtas vietā skolēni pulcēsies starpbrīžos un siltās, saulainās dienās, kad brīvā dabā būs
aicināti pavadīt dabaszinības vai
vizuālās mākslas nodarbības. Kā
arī svētku reizēs – Barikāžu atceres dienā, Lieldienās, Ziemassvētkos. Lielajā katlā tiks gatavota sātīga zupa pēc skolas
sakopšanas talkām pavasarī un
rudenī.
Puiši atzina, ka viņi aizvadīto
vasaru pavadījuši lietderīgi. Zēni
apguva jaunas zināšanas galdniecības nozarē, nodibināja savā
starpā vēl ciešāku draudzību.
Atklāšanas dienā skolasbiedri
tika cienāti ar šokolādes
kēksiņiem un katlā gatavotu
šokolādes dzērienu.
Skolasbiedri priecīgi solīja palīdzēt ar
radošām idejām un Talsu novada jauniešu iniciatīvas projektu
konkursā piedalīties arī nākamajā gadā.
Kārlis Jēcis, 8. klases skolnieks
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Pie Talsu ezera uzausīs
Latvijas saule

Saistošie noteikumi
Stājas spēkā 2017. gada 23. novembrī
Saistošie noteikumi Nr.24
2017. gada 12. oktobrī			
(protokols Nr.22, 1. punkts, lēmums Nr.422)
			
Grozījumi Talsu novada domes 2010. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 24
„Talsu novada noteikumi”
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 16. punktu un 43. panta pirmās daļas 1. un 5. punktu
Izdarīt Talsu novada pašvaldības 2010. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr.24
„Talsu novada noteikumi” (Talsu novada domes 13.07.2010. sēdes protokols Nr.11, 25.
punkts, lēmums Nr. 349) šādus grozījumus:
Papildināt 3.3. punktu ar otro daļu: „(2) Ēku fasāžu un (vai) jumta ieseguma krāsošana jāveic saskaņā ar Talsu novada Būvvaldes izdotu fasādes krāsu pasi vai būvniecības iecerē akceptētu krāsojumu”.
Papildināt 3.8. punktu ar otro daļu: „(2) Par fasādes un (vai) jumta ieseguma krāsošanu bez Būvvaldē izdotas krāsu pases, ēkas/būves īpašniekam vai pārvaldniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140,00 euro.”

Paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

„Oriģināliem un kvalitatīviem
ārtelpas mākslas darbiem ir liela
nozīme pilsētas vizuālā tēla veidošanā,”
uzskata tēlnieks Ojārs Feldbergs. Tāpēc, atzīmējot Latvijas valsts simtgadi,
biedrība „Pedvāle” iecerējusi pie Talsu
ezera uzstādīt vides mākslas objektu
„Latvijas saule”. Lai iecere īstenotos, tai
nepieciešams arī iedzīvotāju atbalsts.
Šobrīd jau izveidots ģipša modelis
mērogā 1:1 jeb 1,5 metrus augsts un
1,8 metrus plats. Tajā atveidota saule, kas
uz saviem stariem tur Latviju, un staru
gali veido lokveida formu, kas simbolizē
gaismu. Projekts paredz ģipša modeli atliet bronzā, kas tiek pulēta. Saule tiks novietota uz cilindriskas formas granīta
postamenta, un tā forma ļaus cilvēkiem
nostāties zem saules un tādā veidā tēlaini
savienoties ar sauli un Latviju. Vides objekta kopējais augstums būs 280 cm.
Saule latviešu tautas folklorā ir centrālā no visiem debesu spīdekļiem. Saule ir
mūžīgās kustības un dzīvības simbols, tā
ir visa redzētāja un zinātāja. Viens no
Talsu simboliem ir Talsu saulīte, mums ir
arī Talsu Sauleskalns. 2018. gadā Latvijas
simtgades galvenā tēma visā valstī ir
„saule”. „Saules ceļš Latvijas simtgadē” –
ar tādu devīzi notiks 2018. gada kultūras
pasākumi Talsos, tēlaini apzīmējot tos ar

Saules gadu jeb gadskārtu.
O. Feldberga veidotais mākslas objekts
atradīsies Talsiem vēsturiski nozīmīgā, leģendām apvītā un pilsētas iedzīvotāju un
tūristu iemīļotā vietā – pie Talsu ezera,
kam otrā pusē atrodas kuršu pilskalns.
„Latvijas saule” būs mūsu visu dāvana Talsu novadam Latvijas simtgadē.
Tēlnieka Ojāra Feldberga objekta idejas koncepcija un ģipša modelis ir dāvinājums Talsu pilsētai Latvijas simtgadē,
savukārt Valsts kultūrkapitāla fonds projekta realizācijai piešķīris 8000 eiro finansiālo atbalstu.
Sadarbībā ar Talsu novada fondu arī
iedzīvotāji un uzņēmēji ir aicināti iesaistīties un būt piederīgi projekta tapšanā.
Ikviens, kas vēlas palīdzēt radīt oriģinālu
un nozīmīgu mākslas objektu Talsos, aicināts atbalstīt ar ziedojumu.
Nodibinājums
„Talsu novada fonds”
Reģ.nr. 50008073841
AS SEB banka
Bankas konts
LV87UNLA0050017096893
Maksājuma mērķis:
„Ziedojums mākslas objektam
„Latvijas saule””

Sveicam un lepojamies!
24. novembrī Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas
240. gadskārtas konferences
„LAIKS. CILVĒKI. BIBLIOTĒKA” laikā svinīgi tika pasniegta Voldemāra Caunes
balva „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”.
Konkursa komisija, izvērtējusi pretendentu pieteikumus,
piešķīra Voldemāra Caunes balvu Talsu pilsētas bērnu bibliotēkas vadītājai Ilzei Jaunbērziņai
un Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Bērnu bibliotēkas
„Zīlīte” vadītājai Annai Pakerei.
Ilze Jaunbērziņa (no labās), saņemot balvu
Liepājas Centrālā zinātniskā
„Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”
bibliotēka no 2007. gada izsludina konkursu Voldemāra Caunes
balvai „Gada bibliotekārs darbā ar bēr- izmantošanā, motivējot bērnus un jaunieniem un jauniešiem”, ko piešķir reizi gadā šus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas
bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, ak- radošās spējas.
tīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paauVija Nagle,
dzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu
Talsu Galvenās bibliotēkas vadītāja

Sadaļas paskaidrojums
Talsu novada domes saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem 2010. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr.24
„Talsu novada noteikumi”” (turpmāk – noteikumu projekts)
izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 7.7. punktu, saskaņā ar kuru
būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas fasādes un (vai) jumta ieseguma
1. Projekta nepieciešamīkrāsošanai, ja krāsu pase saskaņota pašvaldības saistošajos
bas pamatojums
noteikumos noteiktajā kārtībā. Ar Talsu novada pašvaldības
22.09.2017. rīkojumu Nr.4-1/246 „Par krāsu pases apstiprināšanu” ir izveidota krāsu pases veidlapa un ir nepieciešams
veikt grozījumus 13.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.24
„Talsu novada noteikumi”, paredzot atbildību par ēkas/būves
fasādes vai jumta ieseguma krāsošanu bez Talsu novada Būvvaldē izdotas krāsu pases.
Saistošo noteikumu projekts nosaka administratīvo atbildī2. Īss projekta satura izbu par ēkas/būves fasādes vai jumta ieseguma krāsošanu bez
klāsts
Talsu novada Būvvaldē izdotas krāsu pases.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašval- Nav attiecināms.
dības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēNav attiecināms.
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Talsu novada
5. Informācija par admiBūvvalde. Izmaiņas noteikumu projektā paredz administranistratīvajām procedūrām
tīvo procedūru samazināšanu.
6. Informācija par konsulNav attiecināms.
tācijām ar privātpersonām

Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks D. Karols

Talsu novada pašvaldības izsoles
• Atkārtota izsole nekustamajam īpašumam – „Cielavas”, Laucienes pagastā,
Talsu novadā (kadastra Nr. 8870 017
0030) – zemes vienība ar kopējo platību
1,01 ha un būve. Sākumcena 2300 EUR,
solis 100 EUR, drošības nauda 230 EUR,
dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama
1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas brīža.
Izsole notiks 27. decembrī plkst.9.30.
Tālrunis uzziņām 27841840, 26162380.
• Atkārtota izsole nekustamajam īpašumam – „Režas” - 3, Abavas pagastā, Talsu
nov. (kadastra Nr. 8842 900 0259) – dzīvokļa īpašums Nr.3 ar kopējo platību 65,5
m². Sākumcena 1550,00 EUR, solis –
100,00 EUR, drošības nauda 155,00 EUR,
dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas brīža.
Izsole notiks 27. decembrī plkst. 9.00.
Tālrunis uzziņām 27841840, 29241605.

• Izsole nekustamajam īpašumam –
„Laidzes pagasta pašvaldības zemes”,
„Pagastmāja”, Laidzē, Laidzes pagastā,
Talsu nov. (kadastra Nr. 8868 007 0057)
– zemes vienība ar kopējo platību 4,8 ha,
administratīvā ēka un garāžas ēka. Sākumcena 32 100,00 EUR, solis – 300,00
EUR, drošības nauda 3210,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama
1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas brīža.
Izsole notiks 27. decembrī plkst.10.00.
Tālrunis uzziņām 27841840, 29241605.
Izsolēm pretendenti var pieteikties līdz
21. decembra plkst.12.00. Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties www.talsi.lv
sadaļā Pašvaldība/ Izsoles un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības
centrālās administrācijas 108. kabinetā,
darbdienās 8.00–12.00; 13.00–16.00
līdz 21. decembra plkst.12.00.
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AKTUĀLI

Koncerts „Ziemeļu sāga”

Plānots pārbūvēt novada grants ceļus
vairāk nekā 11 kilometru garumā
Turpinās projekta „Grants ceļu pārbūve Talsu
novadā” 2. un 3. kārta, kā ietvaros plānots pārbūvēt grants ceļus 3,756 kilometru garumā – Balgales pagastā autoceļu Pastari–Darbnīcas, Laucienes pagastā autoceļu Attīrīšanas–PII „Bitītes”.
Savukārt 7,478 kilometru garumā – Laidzes pagastā autoceļu Grieznes–Miegūzes–Bedrītes,
Vandzenes pagastā autoceļu Āpeņi–Bakūži–
Sīmaņi, Ģibuļu pagastā autoceļu „Skujas”–„Oši”.
Minētajiem autoceļiem sakārtos grāvju sistēmu
(ievalku) un notīrīs apaugumu, izzāģēs krūmus un
atsevišķu kokus. Tiks atjaunots segums un sakārtotas ceļa nomales, kas padarīs iespējamu lietus ūdeņu
un sniega kušanas ūdeņu novadi no ceļa brauktuves,
atvieglojot kustību ceļa lietotājiem.
Laidzes, Vandzenes un Ģibuļu pagasta autoceļus
paredzēts sakārtot līdz 2019. gada oktobrim. Balgales
un Laucienes autoceļus plānots sakārtot līdz 2019.

gada 10. maijam. Būvdarbus veiks iepirkumā uzvarējusī SIA „Talce”, būvuzraudzību nodrošinās SIA „Firma L4”.
Projekta (Nr. 17-08-A00702-000117) „Grants
ceļu pārbūve Talsu novadā, 3. kārta” kopējās izmaksas ir 255 642,17 EUR, no kurām publiskā finansējuma apjoms ir 225 889,15 EUR un pašvaldības finansējums 29 753,02 EUR. Projekta (Nr.
17-08-A00702-000112) „Grants ceļu pārbūve Talsu
novadā, 2. kārta” kopējās izmaksas ir 832 038,51
EUR apmērā, no kurām publiskā finansējuma apjoms ir 737 808,45 EUR un pašvaldības finansējums
81 978,72 EUR.
Abi projekti ir sagatavoti un iesniegti Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākuma „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

13. decembrī 19.00 Talsu
tautas namā koncerts „Ziemeļu sāga”. Piedalās - Evija Martinsone (soprāns, LNOB), Aldis Liepiņš (klavieres), Ivars
Bezprozvanovs (čells), Karina
Bērziņa (stāstniece).
No zviedru, somu un norvēģu tautas dziesmām, Ūles Bulla,
Edvarda Grīga, Žana Sibeliusa
melodijām līdz grupas ABBA
populārajām dziesmām – tāds
būs ceļš, izlasot ziemeļzemju
ļaužu likteņstāstus bezgala
krāšņās, bet skarbās ziemeļu
dabas fonā, kur LNOB spožais

soprāns
Evija
Martinsone
iejutīsies
vairāku
paaudžu
ziemeļzemju sieviešu likteņos.
Muzikālā uzveduma literāro
pamatu iedvesmojusi izcilā norvēģu rakstniece Hjerborga Vasmu. Norvēģu, somu un zviedru
komponistu mūzika, kā allaž,
pārsteigs ar savu skaistumu un
vienkāršību un šajā kaleidoskopā savdabīgi ziemeļniecisku akcentu ievīs arī kāds izcils
F. Šūberta muzikālais opuss, bet
Ziemsvētku laika tuvošanos
izjutīsim
arī
skaistās
Ziemassvētku melodijās.

Jānis Vēdzele,
Attīstības plānošanas nodaļas
projektu vadītājs

Ne tikai zelta darbs, bet arī zelta rokas
un zelta attieksme
Jau trešo gadu SIA „Talsu namsaimnieks” turpina labi iesākto tradīciju –
godāt sētnieka darba veicējus, vienam
no viņiem pasniedzot balvu „Zelta slota”. „Gribam akcentēt ne tik daudz padarīto darbu, kā cilvēka labvēlīgo un
atsaucīgo attieksmi,” uzsvēra vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs un uzņēmuma nedzīvojamā fonda struktūrvienības vadītājs Ivo Priedītis.
Indra Zomberga uzņēmumā strādā
kopš 2015. gada janvāra. Lai arī viņas
darba stāžs nav ilgs, tomēr, kolēģi uzsver, viņa sevi ir apliecinājusi kā krietnu
darbinieci un atsaucīgu cilvēku. Ikdienā
Indra rūpējas par Stendes ielas gājēja
celiņa sakoptību, gādājot, lai cilvēkiem, kas mēro
ceļu SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Talsu filiāles vai SIA „Talce” kvartālā, netraucētu
ne sakritušās lapas, ne uzsnigušais sniegs.
„Indra par savu teritoriju gādā vienmēr, neskatoties, kādi laikapstākļi valda ārā. Viņa nemēģina
kādam parādīt vai pierādīt, ka strādā un ka ir grūti,
viņa vienkārši dara savu darbu. Šajā gadījumā ne
jau paveiktais ir pats svarīgākais, bet gan viņas attieksme pret pienākumiem, līdzcilvēkiem un vidi.
Nav runa par „Zelta slotu”, bet gan par zelta rokām
un zelta attieksmi,” Indru Zombergu raksturoja

I. Priedītis.
Šī gada „Zelta slotas” ieguvēja ir viena no tām
darbiniecēm, kura neatsaka palīdzību un piekrīt
strādāt arī tad, kad citi labprāt atpūšas – Talsu pilsētas lielo svētku un pasākumu laikā.
„Zelta slotas” pretendentu izvērtēšanai tika izveidota komisija piecu cilvēku sastāvā. Tā pēc dažādiem kritērijiem izskatīja visu uzņēmumā strādājošo sētnieku darbu, vienbalsīgi nolemjot balvu
piešķirt tieši Indra Zombergai.

LAIDZES BLPC
19.DECEMBRĪ PLKST. 18.00

SIA „Talsu namsaimnieks”

Z I E M A S S V Ē T K U
V A K A R Ē Š A N A

KLAUSĪSIMIES ZIEMASSVĒTKU
DZIESMĀS UN DALĪSIMIES STĀSTOS PIE
TĒJAS KRŪZES
UZSTĀSIES SIEVIEŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS
"PUĶUZIRNIS" UN CIEMIŅI
IEEJA BEZMAKSAS
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Izstāžu norises decembrī
Talsu novada muzejā
✳✳No 5.12. Latvijas Kristīgās akadēmijas ikonogrāfijas un kaligrāfijas izstāde
✳✳„Kristus piezimšana: mūsu dievišķošanās iespējas brīnums
✳✳Līdz 10.12. Jēkaba Spriņģa gleznu un
akvareļu izstāde „Pārejas”.
✳✳No 12.12. Gleznotājas Veltas Toropinas piemiņas izstāde
✳✳Līdz 13.12. „Diženam tēvam dižens
dēls”. Latvijas stomatoloģijas pamatlicējam Kārlim Baronam veltīta izstāde
✳✳No 15.12. „Divi Kārļi. Freimanis un
Sūniņš, Talsu Valsts vidusskolas absolventi”

darbu kolekcija
✳✳Mākslas studijas „Otiņas” izstāde
„Sermīte. Pavasaris. 2016”

Talsu tautas namā un Radošajā sētā
✳✳Ventspils fotokluba „Moments” un
Kurzemes Dzejas dienu dalībnieku dzejas foto izstāde „Ieskaties dzejā”
✳✳„Ceturtdienas mākslas mīļu kopas”
izstāde „Kafija”
✳✳Audēju kopas „Talse” Ziemassvētku
izstāde „Izgaismot prieku”
✳✳Ziemassvētku čuksti kopā ar „LindyMuza”. Ziemassvētku istaba iedvesmai
un idejām, sajūtām, fotoizstāde

Sabiles bērnu bibliotēkā
✳✳„Kur lai šovakar es lieku savu Ziemassvētku prieku?”
✳✳4.–30.12. Adījumi un koka izstrādājumi „Roku darbs no sirds – priekš
sirds”

Talsu bērnu bibliotēkā
✳✳Bērnu radošo darbu izstāde pēc grāmatu motīviem
✳✳„Īsu brīdi pirms svētkiem…”
✳✳„Neguli ziemas miegā, palasi grāmatu”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳Vairai Vīķei-Freibergai 80
✳✳1.–15.12. Zentai Mauriņai 120
✳✳16.–31.12. Ziemassvētku laiks
Abavas bibliotēkā
✳✳V. Vīķei-Freibergai 80
✳✳2.–17.12. „Ziemassvētku gaidīšanas
laiks”
✳✳12.–31.12. „Priecīgus Ziemassvētkus
un laimīgu Jauno gadu!”
Balgales bibliotēkā
✳✳G. Bekmanes un S. Arhipovas rotas
Dižstendes bibliotēkā
✳✳Fotogrāfiju izstāde „Sagaidām, pavadām, atceramies – rudeni”
Laidzes bibliotēkā
✳✳Latvija un latviskās vērtības
✳✳„Te-mēs” – bibliotēkas ritmi
✳✳Laidze literatūras avotos
✳✳Laidzes pagasts no 1867. līdz 2017.
✳✳Talsu Mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde
✳✳„Saulgriežus gaidot”
Laucienes bibliotēkā
✳✳1.–15.12. Vairai Vīķei-Freibergai 80
✳✳Zentai Mauriņai 120
Lībagu bibliotēkā
✳✳Aivara Cimmermaņa kolekcija „Vēstis, vēstnesis, vēstules…”
✳✳Renātes Dūzēnas darināto leļļu izstāde
Lubes bibliotēkā
✳✳Ziemassvētku un Jaunā gada kartīšu
izstāde
✳✳1.–10.12. Andrejam Upītim 140
✳✳11.–20.12. Zentai Mauriņai 120
✳✳21.–31.12. Aivaram Kalvem 80
Lubes kultūras namā
✳✳Mākslinieces Guntas Kraujas gleznu
izstāde
Pastendes kultūras namā
✳✳Jāņa Roberta Jansona gleznu izstāde
„Tas ir nopietni”
✳✳No 9.12. TLMK „Kurši” rokdarbnieču veikums izstādē „Gaiļa gadu pavadot”

Nogales bibliotēkā
✳✳1.–06.12. Andrejam Upītim 140
✳✳7.–13.12. Zentai Mauriņai 120
✳✳14.–20.12. Pēterim Jurciņam 85
✳✳21.–31.12. „Ziemassvētku noskaņās”
Sabiles bibliotēkā
✳✳4.12.–06.01. Ivetas Šteinbergas zvaniņu kolekcija „Gling-glang”
✳✳1.12.–16.12. Zentai Mauriņai 120 „Izstarota labestība”

Spāres bibliotēkā
✳✳„Sprigaņa” meiteņu rokdarbi
✳✳Latviešu tautas tērpi – latviešu kultūras mantojuma sastāvdaļa
✳✳Vairai Vīķei-Freibergai 80
Strazdes bibliotēkā
✳✳Strazdes dāmu kluba radošo darbu
izstāde „Rūķu iznāciens”
Stendes tautas namā
✳✳Miervalža Zibens metālkalumi „Gaisma.Metāls.Mīlestība”
Stendes bibliotēkā
✳✳4.–18.12. Andrejam Upītim 140
✳✳4.–18.12. Zentai Mauriņai 120
✳✳18.–31.12. „Dedziet gaišu uguntiņu
Ziemassvētku vakarā”
✳✳4.–31.12. Evitas Andreikas gleznu izstāde „Mirklis krāsās”
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
✳✳1.–22.12. „Adventes laiks…”
✳✳4.–27.12. „Ziemassvētku brīnumu
gaidot!”

Talsu Novada Ziņas

			

DZĪVESZIŅAS
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada
27. oktobra līdz 26. novembrim

•••

Reģistrēti jaundzimušie

Edvards Baņģis
Loreta Dreimane
Mariss Grietēns
Ralfs Jēkabsons
Marks Kreceris

•••

Dominiks Kuftins
Melānija Ketija Kuike
Dārta Ķuze
Nikola Mauriša
Līva Paegle

Nora Ratniece
Letīcija Rone
Jēkabs Stūrītis
Reinis Šteinbergs
Vestards Vlasjuks

Laulību noslēguši

Kristaps Mazūrs un Rebeka Ditmane
Miks Ozolnieks un Agnese Dvorecka
Agris Prūsis un Aiga Komļeva
Reinis Reinbergs un Katerina Atajana

•••

•••

Martins Rozentāls un Elza Berģe
Elvijs Rutkis un Liene Antiņa
Arnis Štrauss un Larisa Avota-Avotiņa
Haralds Vēveris un Gita Čiekure

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Talsi
Gunārs Laucis (1941)
Ludis Ciemītis(1945)
Alberts Jēkabsons (1938)
Vineta Denčika (1968)
Krišjānis Šulcs (1942)
Pēteris Visvalds Bergs
(1927)
Ņina Lapina (1926)
Stende
Mirdza Kokina (1934)
Marija Savelivaite (1929)
Valdemārpils
Ārija Paula (1950)
Abavas pagasts
Daina Tītare (1964)
Vadims Konaškovs (1988)

Ārlavas pagasts
Oskars Spraudis (1974)
Ģibuļu pagasts
Antoņina Verjovkina
(1931)
Īves pagasts
Lūcija Voiciša (1928)
Ķūļciema pagasts
Aivis Klemens (1989)
Laidzes pagasts
Kārlis Arnis Lencbergs
(1929)
Jānis Treide (1940)
Laucienes pagasts
Andrejs Feldbergs (1941)
Lubes pagasts
Leokādija Druze (1924)

Īves bibliotēkā
✳✳1.–15.12. Vairai Vīķei-Freibergai 80
✳✳15.–24.12. Zentai Mauriņai 120
✳✳24.12.–06.01. Jānim Ziemeļniekam 120
✳✳21.–28.12. „Sagaidām gadu miju”

Valdgales pagasts
Normunds Eglītis(1964)
Zane Dagnija Eglīte (1943)
Maiga Dzērve (1936)
Vandzenes pagasts
Edgars Pauls (1945)
Velga Krūmiņa (1947)
Arvīds Vētra (1952)
Rīga
Valentīna Kozlova (1942)
Ventspils novads
Ilva Kantmane (1970)
Babītes novads
Anna Granovska (1924)
Kuldīgas novads
Silvija Jākobsone (1927)
Mērsraga novads
Kārlis Baumanis (1945)

Tiņģeres pilī
✳✳Radošo amatu un mākslas studiju
bērnu darbu izstāde „Ziemas prieki”
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳15.–31.12. „Ziemassvētki katrā sirdī
un mājā”
✳✳Rakstniekam Kārlim Dziļlejam 125
✳✳Valdemārpils mūzikas un mākslas
skolas izstāde „Rudens”
✳✳Valdemārpils vidusskolas 11. klases
skolēnu izstāde „Ikonas”
Valdemārpils izstāžu zālē
✳✳Gleznu izstāde „Krāsainā satikšanās”
Valdemārpils tūrisma informācijas
centrā
✳✳Anitas Veideles rotu izstāde
Valdgales bibliotēkā
✳✳11.–18.12. Zentai Mauriņai 120
✳✳„Ziemassvētkus gaidot”
Vandzenes bibliotēkā
✳✳Vairai Vīķei-Freibergai 80
✳✳PII Zīlīte bērnu ziemas darbiņu izstāde
✳✳„Klāt atkal ziemas saulgrieži”
Sagatavoja: Sanita Arciševska

Pļavmuižas saieta namā
✳✳Metālmākslinieka Miervalža Zibens

Kļūdas labojums
1. novembra izdevumā „Talsu Novada Ziņas” radusies kļūda 11. lpp. rubrikā
„Dzīvesziņas”/ „Reģistrēti mirušie” – Sabile: mūžībā aizgājis Eduards Doršs.
Atvainojamies par kļūdu!
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Kultūras norises decembrī

Sporta norises decembrī
Kad? Cikos?
01.12.

20.00

Pasākuma nosaukums
TALSOS
LBL3 BK Talsi – Jelgava

Norises vieta

02.12.

11.00

LJBL – LR čempionāts basketbolā U12, U13, U16, U17 Talsu sporta nams

02.12.
02.12.
02.12.

10.00
11.00
14.00

Talsu sporta nams

Talsu novada meistarsacīkstes dambretē sievietēm
Talsu sporta nams
LČ futbolā – U11, U13
Talsu sporta halle
Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā
Talsu Valsts
Elvi florbola virslīga Talsu NSS/Krauzers –
ģimnāzija
02.12. 18.00
FK Ogres Vilki
03.12. 14.00 Volejbols Nacionālā līga 2. divīzija Talsi – VK Jūrmala/T Talsu sporta nams
Latvijas kauss telpu futbolā Talsi/FK Laidze – FK
03.12. 15.00
Talsu sporta halle
Limbaži
06.12. 10.00 Pensionāru kauss zolītes spēlē
Talsu sporta nams
07.12. 17.00 Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā U14
Talsu Valsts ģimnāzija
08.12. 17.00 Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā U13
Talsu sporta nams
09.12. 10.00 Latvijas čempionāta volejbolā veterāniem 1. posms
Talsu sporta halle
09.12. 10.00 J. Dembovska piemiņas balvas izcīņas 3. posms
Talsu sporta nams
09.12. 10.00 Talsu novada kausa izcīņas dambretē 4. kārta
Talsu sporta nams
10.12. 10.00 Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā U13, U14, U16 Talsu Valsts ģimnāzija
16.12. 11.00 LJBL – LR čempionāts basketbolā U14, U19
Talsu sporta nams
16.12. 14.00 Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā
Talsu Valsts
ģimnāzija
16.12. 18.00 Elvi florbola virslīga – Talsu NSS/Krauzers – Rubene
17.12. 11.00 LČ futbolā – U11, U19
Talsu sporta halle
19.12. 17.30 Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā U13, U16
Talsu Valsts ģimnāzija
20.12. 10.00 Pensionāru kauss zolītes spēlē
Talsu sporta nams
23.12. 10.00 Ziemassvētku kauss tenisā 2017
Talsu sporta nams
23.12. 10.00 Ziemassvētku kauss tenisā 2017
Talsu Valsts ģimnāzija
23.12. 10.00 Talsu novada meistarsacīkstes dambretē veterāniem
Talsu sporta nams
23. 12. 13.00 LČ telpu futbolā 1. līga Talsi/FK Laidze – TFK Liepāja Talsu sporta halle
25.12. 15.00 Talsu nakts turnīrs
Talsu sporta nams
27.12. 10.00 Vecgada volejbola turnīrs jauniešiem
Talsu sporta halle
Talsu novada čempionāti basketbolā un telpu futbolā pēc atsevišķa kalendāra
VALDEMĀRPILĪ
17.12. 10.00 Talsu novada kausa izcīņas zolītē 4. posms
Sporta zāle
LAUCIENES PAGASTĀ
07.12. 19.00 Laucienes kausa 2017/2018 3+1 volejbolā 6. posms
09.12. 15.00 Laucienes nakts turnīrs
Laucienes sporta
17.12. 10.00 Laucienes kauss 2017/2018 novusā
centrs
21.12. 19.00 Laucienes kausa 2017/2018 3+1 volejbolā 7. posms
22.12. 19.00 Laucienes kausa 2017/2018 zolītē 3. posms
SABILES SPORTA CENTRĀ
06.12. 18.00 Sabiles kauss – galda tenisa 2. posms
06.12. 18.00 Sabiles kauss – novusa 2. posms
09.12. 11.00 Telpu futbols – Sabiles kausa izcīņas 3. posms
Sabiles sporta centrs
09.12. 11.00 Sabiles kauss – spiešanas guļus 2. posms
30.12. 11.00 Vecgada kausa izcīņa telpu futbolā
ĢIBUĻU PAGASTĀ
12.11. 09.00 Ģibuļu kausa 2018 izcīņas zolītes spēlē 6. posms
Pastendes sporta
centrs
26.11. 09.00 Ģibuļu kausa 2018 izcīņas zolītes spēlē 7. posms
LUBES PAGASTĀ
08.12. 19.00 Ziemassvētku turnīrs novusā dubultspēlēs
Lubes BLPC
PĻAVMUIŽAS SAIETA NAMĀ
01.12. 19.00 Pļavmuižas kauss zolītē
Pļavmuižas saieta
nams
15.12. 19.00 Pļavmuižas kausa 2018 galda tenisā 4. posms
STENDES SPORTA CENTRĀ
02.12. 19.00 Stendes sporta centra nakts turnīrs volejbolā
Sporta centrs
VIRBU PAGASTĀ
22.12. 19.00 Novuss – 7. posms Jaunpagasta sporta zālē
LAIDZES PAGASTĀ
08.12. 19.00 Novusa turnīrs – 4. posms
15.12. 19.00 Zolītes turnīrs – 4. posms
Laidzes BLPC
25.12. 11.00 Ziemassvētku turnīrs zolītē
29.11. 19.00 Galda tenisa turnīrs – 4. posms

DER ZINĀT
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Cikos?

2.12.

no
16.00

2.12.

17.00

2.12.

18.00

2.12.

19.00

3.12.

13.00

5.12.

17.00

5.12.
5.12.

18.00
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11.00
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11.12. 12.00
13.12. 12.00
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11.–
10.00
22.12.
15.12. 12.00
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16.00

Kas?
TALSOS
Ziemassvētku tirdziņš, Radošās darbnīcas, fotostūrītis
un Rūķu pasts – atnes vēstuli Ziemassvētku vecītim!
Pirmās Adventa sveces iedegšana ar Talsu kristīgo
konfesiju mācītājiem
Lielās egles iedegšana
Ivo Fomina koncerts „Nekas jau nebeidzas”
Biļešu cenas: 10; 7; 5 EUR
Senioru koru koncerts. Ieeja: bez maksas
Latvijas Kristīgās akadēmijas ikonogrāfijas un kaligrāfijas izstādes „Kristus piedzimšana: mūs dievišķotās iespējas brīnums” atklāšana
„Smaržu darbnīca”. Ieeja: 5 EUR
Guntara Rača grāmatas „356” prezentācija
Kraukšķīša piedzīvojumi Ziemas pasakā pirmsskolas
vecuma bērniem un pirmklasniekiem
„The Sound Poets” koncerts. BIĻETES IZPĀRDOTAS!
Latviešu tautas Ziemassvētku tradīcijas 3. klasei
Jaunais gads citās zemēs 4. klasei
Ziemassvētku koncerts „Ziemeļu sāga”. Biļetes: 5
EUR, pasākuma dienā 7 EUR
„Ziemassvētku darbnīca”. Ziemassvētku tēmai veltīta
pedagoģiskā programma. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālr.: 29102628
Tikšanās ar Lielo rūķi 2. klasei
Ziemassvētku tirdziņš. Radošās darbnīcas

Kur?
Radošajā sētā
Pilsētas laukumā
Pilsētas laukumā
Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Talsu novada
muzejā
Talsu tautas namā
Galvenajā bibliotēkā
Talsu bērnu
bibliotēkā
Talsu tautas namā
Talsu bērnu
bibliotēkā
Talsu tautas namā
Talsu novada
muzejā
Bērnu bibliotēkā
Radošajā sētā

Talsu novada bērnu un jauniešu centra labdarības
Talsu tautas namā
koncerts „Dedzi gaiši uguntiņu”
Tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputāti, politiķi,
Galvenajā
18.00
rakstnieci Sandru Kalnieti
bibliotēkā
Talsu novada
18.00 „Svētku vakars”. Ieeja ar ielūgumiem
muzejā
Akustiskā ziemas koncertprogramma „Es piederu
19.00
Talsu tautas namā
Tev – Tu man”. Biļešu cenas: 10; 8; 6 EUR
23.00- „Jaunā gada sagaidīšana Talsos”. Uguns šovs, dziesTalsu Pilsētas
24.00 mu un deju grupa „RADA” un mūziķis Mark Felsh
laukumā
SABILES PILSĒTĀ UN ABAVAS PAGASTĀ
Deju pedagoga Modra Vanaga atceres vakars – kon- Sabiles kultūras
18.00
certs „Ar deju sirdī”
namā
11.00 „Izgatavo savu zvaniņu!” Zvaniņu meistardarbnīca
Sabiles bibliotēkā
4. Karstvīna svētki Sabilē
10.00 Radošās darbnīcas – eglītes rotas un rotāšana
Bērnu bibliotēkā
Mūzikas skolas
17.00 Sabiles mūzikas skolas eglīte
zālē
10.00 Sabiles pamatskolas eglīte
Sabiles skolas zālē
12.00 Eglīte senioriem
Kultūras namā
15.30 Gaidām Ziemassvētkus!
Abavas bibliotēkā
12.00 Eglīte pilsētas bērniem
Kultūras namā
16.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums
Sabiles ev. lut.
baznīcā
13.00 Vecgada dievkalpojums
STENDĒ
Stendes bibliotē13.00 Jaunāko grāmatu apskats
kas bērnu nodaļā
Dzejoļu krājuma „365”prezentācija. Piedalās grupa „Gun- Stendes tautas
18.00
tars Račs un draugi”, soliste Katrīna Bindare. Ieeja: 2 EUR
namā
Stendes bibliotē13.30 Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības
kas bērnu nodaļā
18.00 Lielās egles iedegšana
Karoga laukumā
Radošā darbnīca „Veidosim apsveikumus Ziemas- Stendes bibliotē13.00
svētkiem!”
kas bērnu nodaļā
Ziemassvētku koncerts. Piedalās vokālā studija „To18.30
nis”. Ieeja: bez maksas
Stendes tautas
17.00 Stendes pamatskolas Ziemassvētku pasākums
namā
14.00 Senioru kluba „Rudentiņš” pasākums
Ziemassvētku pārsteigums čaklajiem lasītājiem
Stendes bibliotēkā

15.12. 18.00
15.12.
21.12.
21.12.
31.12.
1.12
9.12.
9.12.
14.12
19.12.
22.12.
22.12.
22.12.
23.12.
24.12
31.12.
1.12.
7.12.
8.12.
9.12.
15.12.
19.12.
22.12.
26.12.
27.12.

Turpinājums 12. lpp.

Sagatavoja: Kārlis Pētersons

Kinoteātrī „Auseklis”
1., 3. un 6., 7. decembrī 18.00
,,IEVAINOTAIS JĀTNIEKS”
Latvijas filma – Latvijas simtgadei.
Žanrs: dokumentāla filma.
Filma par tēlnieku, Brīvības pieminekļa
autoru Kārli Zāli.
Filma izseko Brīvības pieminekļa celtniecības un tēlnieka dzīves notikumiem
laikā, kad dzimst Latvijas valsts, sniedzot ieskatu laikmetam raksturīgajā politiskajā un sociālajā ainā, iepazīstinot ar
tā brīža ideāliem un izcilām kultūras un
mākslas personībām.
2017. gada 1. decembris

9., 10. un 13. decembrī 18.00; 20.00
,,PILNĪGI SVEŠINIEKI”
Itālija. Komēdija, drāma.
Septiņi sirdsdraugi, sanākuši uz kopīgām vakariņām, jokojoties sāk spēli –
lasīt visas īsziņas skaļi un uz zvaniem
atbildēt skaļajā režīmā.
Smalks un elegants sižets, lieliska aktierspēle, trāpīgi dialogi.
Bērniem līdz 12 gadiem neiesakām!
14. decembrī 18.00
„OKEĀNA SAVIĻŅOTIE”

		

Divi latvieši kļuvuši par pirmo komandu pasaulē, kura airu laivā šķērsojusi
Dienvidatlantijas okeānu. Bez motora,
burām vai pavadošā kutera.
Pēc seansa – tikšanās ar stāsta varoņiem.
15., 16., 17. un 20., 21. decembrī 18.00;
20.00
,,LOGANAM VEICAS”
ASV. Komēdija, asa sižeta filma.
Brāļi Logani gatavo viltīgu aplaupīšanas
shēmu, ko taisās īstenot autostrādes vidū
leģendāro ikgadējo NASCAR autosacīkšu

laikā. Bērniem līdz 12 gadiem neiesakām!
22., 23. un 27., 28., 29., 30. decembrī
16.00;18.00
,,ZEMŪDENS LAIKMETS”
AVS, Spānija. Komēdija, animācija.
Dublēta latviešu valodā.
2100. gadā uz zemes vairs nav cilvēku, toties ir ūdens, un pašās okeāna dzīlēs dzīvo
ekstravaganti radījumi: pasaulē pēdējais
astoņkājis, garnele un lukturzivs. Jauni
draugi, fantastiskas vietas – tādas kā zem
ūdens nogrimusī Ņujorka vai Titāniks.
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KULTŪRAS NOTIKUMI 									

Kultūras norises decembrī
Turpinājums no 11. lpp.
8.12.

17.00

13.12. 18.00
15.12. 18.00

VALDEMĀRPILĪ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ
Ziemassvētku tirdziņš un dāvanu darbnīca
Dzejnieka Guntara Rača grāmatas „365” prezentācija
Ieeja: bez maksas
Ziemassvētku koncerts un egles iedegšana
„Ticot, mīlot un cerot”

11.00
Izstāžu zālē
Valdemārpils
vidusskolā

18.00

Uģa Kuģa lekcija „Atklāti par attiecībām”

3.12.

17.00

Svētku egles iedegšana

10.12. 15.00
23.12. 19.00

Svētku jampadracis kopā ar rūķiem
Zinātnisks teātra šovs bērniem „Laboratorium.lv”
Ieeja: bez maksas
Ziemassvētku koncerts „Svētki ledus pilī”

24.12. 16.00

Ziemassvētku dievkalpojums

15.12. 11.00

6.12.

9.00

8.12.
8.12.

11.30
18.00

15.12. 19.00
20.12. 12.30
21.12. 13.00
23.12. 19.00

6.12.

18.00

Balgales BLPC
Laukumā pie
Balgales BLPC
Balgales BLPC
Balgales BLPC
Balgales BLPC
Balgales ev.lut.
baznīcā

LĪBAGU PAGASTĀ
Grāmatu draugu tikšanās „Zaļās grāmatas autoram
Lībagu skolā
A. Upītim 140”
Egles iedegšana Dižstendē „Spīdi spoži, eglīte!”
Lībagu BLPC
Egles iedegšana Mundigciemā „Spīdi spoži, eglīte!”
Pie pārvaldes
„Talsu Trio” Ziemassvētku koncerts „Brīnumu laikā”
Lībagu BLPC
Ieeja: 1 EUR
Bibliotēkas senioru kluba „Sarma” pasākums
Lībagu bibliotēkā
„Nākat iekšā, Ziemassvētki”
Lībagu sākumskolas Ziemassvētku pasākums
Lībagu BLPC
„Kur tu esi, eglīte?”
Ziemassvētku koncerts „… un zvaigznes zied”
Lībagu BLPC
Ieeja: bez maksas
LAIDZES PAGASTĀ
Lielās egles iedegšana
Laidzes BLPC
Piedalās sieviešu vokālais ansamblis „Madaras”

11.12. 16.00

Radošā darbnīca bērniem. Ziemassvētku rotājumu
un apsveikumu izgatavošana

Laidzes BLPC

12.12. 18.00

Zvirgzdu egles iedegšana

Laidzes BLPC

19.12. 18.00

Ziemassvētku koncerts un vakarēšana ar groziņiem

Laidzes BLPC

19.12. 18.00

Ziemassvētku piedzīvojums

Laidzes bibliotēkā

LAUCIENES PAGASTĀ
8.12.

19.00

9.12.

23.00

15.12. 15.00
16.12. 17.00
19.12. 19.00
21.12.

15.30
18.00

29.12. 18.00

Pļavmuižas saieta
namā
Nakts turnīra balle kopā ar Māri no grupas „Jūrkant’”
Laucienes
Ieeja: 5 EUR
kultūras namā
Eglītes iedegšana
Pie Pagastmājas
Kuldīgas amatierteātra izrāde bērniem „Kā Ziemassvētku vecītis balsi pazaudēja”. Pēc izrādes rotaļas
kopā ar rūķiem. Ieeja: bez maksas
Gatavošanās ziemas saulgriežiem latviskās tradīcijās
Laucienes
Ieeja: bez maksas
kultūras namā
Ziemassvētku koncerts „Dancojat(i), ķekatiņas, Ziemassvētku vakarā”
Ziemassvētku ballīte Laucienes pamatskolas skolēniem
Laucienes vārda dienas zibakcija „Laucienei gaismiPie Pagastmājas
ņu nes”. Aicinām nākt ar svecītēm/brīnumsvecītēm
Koncerts „Ziemassvētkus gaidot”

ĢIBUĻU PAGASTĀ
3.12.

17.00

3.12.

18.00

9.12.

18.00

10.12. 18.00
12.12. 18.00
14.12. 12.00
16.12. 17.00
17.12. 15.00
14.00
16.00

20.12.
20.12. 17.00
21.12. 17.30
22.12. 19.00

Tikšanās ar „Sprigaņa” dancotājām – rokdarbniecēm Spāres bibliotēkā
1. Advents „Kad zvaigznes vērpj savu spožumu”
Spāres muižā
Piedalās L. Mūrniece (flauta), R. Rērihs (ģitāra)
Pastendes kultūras nama amatierkolektīvu
Pastendes kultūras
koncerts/izrādīšanās „Raibo gaiļa gadu pavadot”
namā
Ieeja: bez maksas
2. Advents „Bezgalīgo zvaigžņu sietā”
Piedalās Talsu mūzikas skolas audzēknes māsas BaSpāres muižā
landinas (čells, vijole)
Ģibuļu pagasta
„100 minūtes ar Personību”. Tikšanās ar Janu Biezo
BLPJAC
Pensionāru kluba „Irbenājs” Ziemassvētku pasākums „Laimes pakavs”
Pastendes kultūras
namā
Jauniešu kluba „Kontakts” un draugu labdarības
koncerts „Dots devējam atdodas”
3. Advents „… kā gaidot brīnumu”
Piedalās Rojas KN koris „Kalva” un Spāres TN anSpāres muižā
samblis „Varavīksne”
Ziemassvētku vecītis ciemosies pie senioriem
„Aiziet dienas griezdamās”
Spāres muižā
Eglīte bērniem „Kā Ziemassvētku vecītis balsi pazaudēja”
PII „Ķipars” Ziemassvētku koncerts
Pastendes kultūras
namā
Pastendes pamatskolas Ziemassvētku koncerts
Ziemassvētku sarīkojums „Caur visiem gadalaikiem
izskalots…”. Piedalās Spāres TN amatierkolektīvi

13.00

30.12. 11.00

Izstāžu zālē

BALGALES PAGASTĀ
1.12.

27.12.

Spāres tautas
namā

Eglīte bērniem „Kā Ziemassvētku vecītis balsi pazaudēja”
Ziemassvētku pasākums senioriem
Spāres muižā
Ģimenēm ar bērniem Vecgada piedzīvojums
Pastendes kultūras
„Karlsons lido arī ziemā”
namā
Ierasties solījis arī Ziemassvētku vecītis
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ

3.12.

17.00

17.12. 12.00
13.00
22.12. 14.00
24.12. 13.00
25.12. 12.00
31.12. 22.00

Lielās egles iedegšana un piparkūkošana

Ķūļciema BLPC

Ziemassvētku tirdziņš

Ķūļciema BLPC

Ziemassvētku koncerts

Ķūļciema BLPC

Ziemassvētku sarīkojums senioriem
Ziemassvētku dievkalpojums kopā ar Elīnu Lāci un
mācītāju Māri Ludviku
Pirmsskolas bērnu Ziemassvētku eglīte
Jaunā gada sagaidīšana karnevāla ballītē „Pasaku
tēli”. Ieeja: 1 EUR

Ķūļciema BLPC
Dzedru baznīcā
Ķūļciema BLPC
Ķūļciema BLPC

LUBES PAGASTĀ

27.12. 15.00

Radošā darbnīca „Ziemassvētku rotājumu veidošana
no māla”
Radošā darbnīca un egles iedegšana
„Izcep savu piparkūku”
Ziemassvētku pasākums bērniem „Brīnumam tici”

31.12. 22.00

Vecgada balle. Ieeja: 5 EUR

6.12.

16.00

14.12. 16.00

Lubes kultūras
namā

STRAZDES PAGASTĀ
2.12.

16.00

11.–15.12.
16.12. 12.00

Rūķu ciema lielās egles iedegšana un pirmais piparkūku cepiens „Brīnumgaismiņu laiks”. Ieeja: bez
maksas
„Strazdes muižas rūķu burziņš 2017”
Grupām ar iepriekšēju pieteikšanos
Strazdes Rūķu mājas atvērto durvju dienas pasākums
„Brīnumu gaidot!” kopā ar vokālo studiju „Tonis”.
Ieeja: 2 EUR; Strazdes pagasta senioriem: bez maksas

Strazdes BLPC
Strazdes BLPC
Strazdes BLPC

ĪVES PAGASTĀ
9.12.

12.00

12.12. 16.00
14.12. 14.00
21.12. 12.00
22.12. 18.00

Liepājas bērnu teātra izrāde
„Pulksten astoņos pie Noasa šķirsta”
„Piparkūku darbnīca”,
pēc piparkūku darbnīcas egles iedegšana
Radošā darbnīca Jostu pīšana

Tiņģeres pilī
Tiņģeres pilī
Tiņģeres pilī

Lasītāju klubā saruna par Zeiboltu Jēkabu
Ziemassvētku ieskaņas koncerts
„Ziemassvētku noskaņa”

Īves bibliotēkā
Tiņģeres pilī

VANDZENES TAUTAS NAMĀ
10.12. 18.00
18.12. 17.00
21.12. 17.00
26.12. 15.00
31.12. 00.30

Lai eglīte iedegas!
Pie tautas nama
PII „Zīlīte” bērnu un darbinieku pirmizrāde „Ziemas pasaka”
Vandzenes pamatskolas Ziemassvētku eglīte
Vandzenes tautas
namā
Ziemassvētku koncerts „Kādi rūķi, tāda Sniegbaltīte”
Jaunā gada balle kopā ar grupu „Nenāk miegs”
Ieeja: 4 EUR
VALDGALES PAGASTĀ

9.12.

16.00

9.12.

17.00

14.12. 19.00

Ziemassvētku ieskaņas koncerts „Atver sirdi”
Piedalās: vokālā studija „Tonis”
Ziemassvētku egles iedegšana
Ziemassvētku ieskaņas koncerts „Skan jau Ziemassvētku zvani”, piedalās „Zvanu ansamblis”

16.12. 13.00

Ziemassvētku tirdziņš

18.12. 14.00

Ziemassvētku pasākums „Brīnumam tici”
Ziemassvētku koncerts „Sniega pika”, piedalās Valdgales tautas nama amatiermākslas kolektīvi
VIRBU PAGASTĀ
Virbu kultūras nama gleznošanas studijas izstādes
atklāšana

23.12

16.00

6.12.

18.00

6.12.

17.30

Radošā darbnīca „Ziemassvētku dāvanu idejas”

8.12.

17.00

Virbu Ziemassvētku egles iedegšanas svētki

10.12. 15.00
14.12. 17.00
21.12. 18.00
29.12. 19.00
31.12. 00.30

Otrā Adventa koncerts „Ziemassvētku noskaņās…”
Seminārs par onkoloģisko saslimšanu profilaksi
„Sarunas par veselības saglabāšanu ilgtermiņā”
Ārste endokrinoloģe Valda Stalte
Virbu pamatskolas audzēkņu Ziemassvētku koncerts „Brīnumus radi ar sirdi”
Virbu pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku un amatierkolektīvu balle

Valdgales tautas
namā
Pie tautas nama
Valdgales tautas
namā
Valdgales
tautas namā
Laukumā pie
tautas nama
Valdgales tautas
namā
Virbu kultūras
namā
Virbu kultūras
namā
Laukumā pie
kultūras nama

Virbu kultūras
namā

„Gadu mijas karnevāls”. Spēlēs muzikants Zigis no
Talsiem. Ieeja: 3 EUR

Sagatavoja: Sanita Arciševska
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