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Apstiprinātais Talsu novada 2017. gada budžets – uz attīstību vērsts

Dažas no 2017. gada budžeta iniciatīvām

29. decembrī Talsu novada domes
sēdē tika skatīts Talsu novada 2017.
gada budžeta projekts. Pirmo reizi
kopš novada izveides tas apstiprināts vēl iepriekšējā gada nogalē.
2017. gada pamata budžets plānots
30 356 315 eiro, bet speciālā budžeta apmērs noteikts 1 343 768 eiro.
Talsu novada domes priekšsēdētājs
Aivars Lācarus: „Budžeta līdzekļi atvēlēti ne tikai ikdienas darbu veikšanai,
bet arī infrastruktūras un attīstības vajadzībām. Svarīgi, ka budžetā ir spēts
sabalansēt pašvaldības iespējas ar vajadzībām izglītības nodrošināšanai, jo šī
ir lielākā budžeta izdevumu daļa, salīdzinot ar pārējām. Rasta iespēja visiem
pedagogiem vienlīdzīgi nodrošināt
atalgojumu atbilstoši likmēm, kas ir lielākas, nekā noteicis Ministru kabinets.
Pozitīvi, ka šajā gadā varam nodrošināt
stipendijas medicīnas speciālistiem, pagaidām tie ir 13 680 eiro. Saglabājas

40 tūkstošu eiro finansējums autoceļu
fonda papildināšanai no pašvaldības
budžeta, būvprojektu izstrādei un būvprojektu realizācijai, katrai pa 300 tūkstošiem eiro – finansējums nepieciešams, lai pēc iespējas efektīvāk varam
īstenot projektus, kam piesaistīts līdzfinansējums. Arī šajā gadā turpinām atbalstīt kultūras un tūrisma projektus, ar
finansējumu piedalāmies daudzdzīvokļu namu pagalmu sakārtošanā, un šogad pēc līdzīga principa paredzēts finansējums
Talsu,
Sabiles
un
Valdemārpils vecpilsētas ēku saglabāšanai. Tiek turpināts darbs deviņu pakalnu koncepcijas ieviešanai Talsos, kam
paredzēti 50 tūkstoši eiro, piešķirts finansējums grāmatai „Talsiem 100”, pagājušā gada beigās lēmām par finansējumu, lai Talsos notiktu vērienīgs
Dziesmu svētku ieskaņas koncerts, un
atbalstījām akadēmiskā dziedāšanas
konkursa rīkošanu. Būtiski ir novada

pilsētām un pagastiem atvēlētie papildu
400 tūkstoši eiro – šis finansējums nodrošina novada teritoriju patstāvību un
rada iespēju saimnieciskos jautājumus
risināt bez liekas birokrātijas.”
Daiga Feldmane, priekšsēdētāja
vietniece izglītības, kultūras, sporta,
sociālajos un veselības jautājumos:
„Katru gadu ar dažādu sociālo pakalpojumu un pabalstu palīdzību atbalstām tos novada iedzīvotājus, kuri nonākuši grūtā situācijā. 2017. gada
budžetā dažādiem pabalstiem ieplānots 521 tūkstotis eiro – tie ir pabalsti
bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, pabalsts mācību līdzekļu iegādei, sociālajai rehabilitācijai, transporta izdevumu
segšanai bērniem ar īpašām vajadzībām, daudzbērnu ģimenēm, aizbildņiem un citiem. Tostarp 39 tūkstoši
eiro ir paredzēti bērniem ar īpašām
vajadzībām bezmaksas Montessori

programmas nodrošināšanai, muzikālo, individuālo un grupu nodarbību
nodrošināšanai, fizioterapeita un ergoterapeita pakalpojumiem. Ir pamatotas cerības, ka nākamā gada pirmajā
ceturksnī saņemsim finansējumu Veselības veicināšanas projekta ietvaros,
tie būs vairāk nekā 300 tūkstoši eiro,
kas pašlaik budžetā nav iestrādāti.
30 tūkstošu eiro finansējums nometnēm sekmēs skolēnu pilnvērtīgu
brīvā laika pavadīšanu. Par pašvaldības prioritātēm liecina arī tas, ka
pirmsskolas izglītības iestāžu finansējums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
palielinājies par vairāk nekā 344 tūkstošiem eiro, specializētās pirmsskolas izglītības iestādes finansēšanai paredzēti 158 tūkstoši eiro, tai skaitā šīs
iestādes audzēkņu ēdināšanai.
(Turpinājums 2. lpp.)

Aktuālais novadā

Pie Talsu 2. vidusskolas plāno
veidot mākslīgā seguma futbola
laukumu.

Ar
stāstiem
par
izciliem
talseniekiem atzīmēs Talsu vārda
dienu 17. janvārī.

3. lpp.

4. lpp.

Šajā gadā Talsu novada vecākiem
ar bērniem ar īpašām vajadzībām
un funkcionāliem traucējumiem
būs pieejams būtisks atbalsts.
6. lpp.

21. janvārī Talsu tautas nams
atzīmēs 105 gadu jubileju, kurā
aicināti piedalīties bijušie tautas
nama darbinieki.
11. lpp.
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Vizītē ieradīsies
labklājības ministrs
20. janvārī Talsu novadu apmeklēs labklājības ministrs Jānis Reirs. Tikšanās apredzēta,
lai ar ministru pārrunātu sociālās jomas aktualitātes un Talsu novada ieceres deinstitucionalizācijas
(DI)
procesa
īstenošanā.
Labklājības ministram paredzēta tikšanās ar Talsu novada
domes vadību un deputātiem, kā
arī speciālistiem. Dienaskārtībā
plānota tikšanās ar Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas izpilddirektori Anitu Boitmani un ģimeņu un bērnu
attīstības centra ,,Brīnumiņš”
vadītāju Agnesi Kviesi.
Jau decembrī Talsu novadā
ieradās Labklājības ministrijas
pārstāvji, kas ar pašvaldības pārstāvjiem detalizēti pārrunāja
Talsu novada ieceres un iespējas

DI aktivitāšu īstenošanā. Tikšanās laikā tika apskatīts Strazdes
bērnunams un Sabiles vecā slimnīca, domājot par šo ēku pielāgošanu DI procesa aktivitātēm.
Inita Fedko
Publicitātes foto

No janvāra
SIA ,,Talsu ūdens”
apkalpes zonā ietverta
arī Pastende

No 1. janvāra SIA ,,Talsu
ūdens” nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumus Pastendes ciemā Ģibuļu pagastā. Tā
tiek turpināta Talsu novada domes iecere visā novada teritorijā ieviest vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu klāstu
par kopēju tarifu.
Jau 2015. gada 16. aprīlī Talsu
novada dome pieņēma lēmumu
par Laidzes pagasta un Ģibuļu
pagasta pārvaldes ūdensapgādes
un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas funkciju
nodošanu SIA ,,Talsu ūdens”
pārziņā. Novembrī SIA ,,Talsu
ūdens” uzsāka pakalpojumu nodrošināšanu Laidzes pagastā, bet
1. janvārī – Pastendē.
Izmaiņas skars tos Pastendes
ciema iedzīvotājus, kuriem līdz
šim pakalpojumu nodrošināja
pagasta pārvalde. Skaitītāju rādījumu reģistrēšana par decembri
un arī norēķināšanās par decembrī saņemtajiem pakalpojumiem
būs ar Ģibuļu pagasta pārvaldi.
Savukārt no 25. janvāra, kad
sāksies jaunais ūdensskaitītāju
rādījumu reģistrēšanas periods,
līdz 1. februārim (turpmāk katru
mēnesi no 25. datuma līdz nākamā mēneša 1. datumam), dati
būs jāziņo SIA ,,Talsu ūdens”.
To var izdarīt vairākos veidos:
uzņēmuma mājaslapā www.talsuudens.lv;
pa
telefonu
63222216, nosaucot rādījumu
vai atstājot ierunātu paziņojumu
balss pastkastītē; sūtot uz e-pastu: info@talsuudens.lv vai klātienē SIA ,,Talsu ūdens” birojā, Rai-

ņa ielā 17, Talsos.
SIA ,,Talsu ūdens” Pastendes
privātmāju iedzīvotājus aicina
no 2. janvāra pārslēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumus SIA ,,Talsu ūdens” birojā,
Raiņa ielā 17. Pārslēdzot līgumu,
līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments un īpašuma tiesību
dokuments (Zemesgrāmata un
zemes robežu plāns).
24. janvārī no 14.00 līdz
18.00 Ģibuļu pagasta pārvaldes ēkā būs iespējams pārslēgt līgumus par pakalpojumu nodrošināšanu ar SIA
„Talsu ūdens”.
Līdz ar jaunās kārtības ieviešanu Pastendes iedzīvotājiem samazināsies ūdenssaimniecības
un kanalizācijas pakalpojumu
tarifs. Ja līdz šim kombinētais tarifs Pastendes ciema iedzīvotājiem bija 2,61 eiro (bez PVN)
par kubikmetru jeb 3,16 eiro (ar
PVN), tad pēc pārņemšanas tas
būs 2,10 eiro (bez PVN) par kubikmetru jeb 2,54 eiro (ar PVN).
Rēķini iedzīvotājiem tiks piegādāti norādītajās adresēs vai arī
nosūtīt elektroniski.
Ierastā kārtība nemainīsies
mājām, ko apsaimnieko SIA
,,Talsu namsaimnieks” un SIA
,,Adax 2”.
Inita Fedko
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Talsu novadā vairāk dzimst zēnu
2016. gadā Talsu novada
Dzimtsarakstu nodaļa ne tikai
reģistrējusi 279 jaundzimušos
un 172 laulības, bet arī kļuvusi
par Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijas biedru un
1. jūnijā atzīmēja Dzimtsarakstu nodaļu sistēmas 95. gadadienu. Izrādās, Talsu novadā vienmēr vēsturiski vairāk dzimuši
puisīši un šis gads nav izņēmums. Savukārt laika ritējums
ienesis izmaiņas populārāko
vārdu sarakstā.
2016. gadā Talsu novadā reģistrēti 279 jaundzimušie – 145
zēni un 134 meitenes. Antra Jesineviča, Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja, atklāja, ka, analizējot
pēdējos astoņos gados dzimušo
skaitu, kopš novada izveides
jaundzimušo skaits ik gadu svārstās starp 250 līdz 300 bērniem.
,,Izņēmums bija 2011. gads, kad
piedzima 237 bērni. Pārsteigums
ir ģimenēs dzimušo otro bērnu
skaita pārsvars pār pirmajiem
–106 otrie bērniņi un 104 pirmie
bērniņi. Savukārt 53 jaundzimušie ģimenēs bija trešie mazulīši,”
pastāstīja A. Jesineviča. Piecām
ģimenēm aizvadītajā gadā piedzimuši piektie bērni, bet 2014.
gadā kādā Talsu novada ģimenē
ienāca devītais mazulis. Pērn

piedzimuši divi dvīņu pāri –
meitenes.
Divas māmiņas savus mazuļus sagaidījušas 15 gadu vecumā,
bet viena māmiņa – 40 gadu vecumā. ,,Kopumā vidējais jauno
māmiņu vecums aizvadītajā
gadā bija 28,4 gadi. Pēdējos gados ierasta tendence – vairāk
nekā pusei jaundzimušo vecāki
nav precējušies. 14 jaundzimušajiem ieraksts par tēvu dzimšanas reģistrā nav norādīts. Dzimtsarakstu nodaļā paternitātes
iesniegumu var iesniegt arī
pirms bērna piedzimšanas,” paskaidroja A. Jesineviča.
Jau kopš 1994. gada Latvijā ir
atļauts jaundzimušajiem dāvāt
divus vārdus, bet laika gaitā šī
vēlme ir samazinājusies – aizvadītajā gadā divi vārdi piešķirti
tikai 37 mazuļiem.
2016. gads ienesis pārmaiņas
jaundzimušo
vārdu
izvēlē.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
pastāstīja, ka populārākie zēnu
vārdi bijuši Olivers un Ralfs, kā
arī Edvards. Savukārt populārākie meiteņu vārdi bija Enija un
Elza. Interesantākie vārdi pagājušajā gadā bija Lu Keita, Almina, Gelinda, Leo Treviss, Radmirs un Rūts.
Aizvadītajā gadā Talsu nova-

dā laulību noslēguši 172 pāri, tas
ir, par 20 pāriem mazāk nekā
2015. gadā. Baznīcās savienību
reģistrēja 28 pāri, bet pieciem
pāriem viens no jaunlaulātajiem
bija citas valsts pilsonis – Lielbritānijas, Ukrainas un Krievijas.
,,Iepriecina, ka 63,37% no kopējo laulību skaita abiem jaunlaulātajiem bija pirmās laulības. Vidējais vecums līgavaiņiem,
stājoties pirmajā laulībā, bija
33,1 gads, bet līgavām – 29,6
gadi. Šis skaitlis pakāpeniski ar
gadiem palielinās. Tā, piemēram, 2014. gadā līgavaiņu vidējais vecums bija 27,7, bet līgavām – 25,2 gadi. Vispieprasītākais
mēnesis kāzām bijis jūlijs, kad
,,jā” vārdu teikuši 40 pāri, bet augustā – 33 pāri. Tikai trīs pāri
izvēlējušies laulību reģistrēt janvārī, bet pieci pāri – ārpus nodaļas telpām,” sacīja A. Jesineviča.
Pagājušajā gadā Talsu novadā
mirušas 458 personas – 223 vīrieši un 235 sievietes. Vecākās
mūžībā devušās kundzes bija
100 un 101 gadu vecas.
Salīdzinot ar 2009. gadu, mirušo personu skaits pēdējos piecos gados Talsu novadā samazinās.
Inita Fedko

Talsu novada civilstāvokļa aktu reģistri 2009.–2016.
2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Dzimšanas reģistri

316

258

237

277

275

294

302

279

Laulības reģistri

112

92

122

146

129

157

192

172

t.sk. baznīcā
Miršanas reģistri

22

18

21

20

16

25

31

28

496

480

468

433

440

426

422

458

Apstiprinātais Talsu novada 2017. gada
budžets – uz attīstību vērsts
(Turpinājums no 1. lpp.)
Manuprāt, pozitīva budžeta ieņēmumu izpildes gadījumā jāskata jautājums par brīvpusdienu finansēšanu 7. līdz 9. klasei,
kā arī obligātās izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem
pirmsskolā. Kā arī pēc noteikumu stāšanās spēkā jāizvērtē finansējuma apjoms jauno ēdināšanas
pabalstu
ieviešanā
bērniem ar noteiktām veselības
problēmām vispārējās izglītības
iestādēs. Ir paredzēts finansējums tradicionāliem un jauniem
pasākumiem, amatiermākslas
un sporta darbībai. Lai arī vienmēr varam vēlēties lielāku finansējumu gan kultūrā, gan sportā,
gan izglītībā un sociālajā jomā,
kopumā budžets dod iespēju īstenot iesāktās labās tradīcijas un,
saprātīgi darbojoties, soli pa solim doties attīstības virzienā.”
Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons uzsver, ka ir izdevies samazināt

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 1 (138)
Iznāk divas 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

pašvaldības kredītu maksājumu
apmēru un 2017. gada budžetu
izstrādāt sabalansētu un stabilu.
„Ir attaisnojušies šajā gadā ieguldītie līdzekļi projektu dokumentācijas sagatavošanā, un jau
2017. gada sākumā sāksim realizēt vērienīgus novada attīstības
projektus,” viņš norāda.
Katras teritorijas pārvaldes
budžetā ieplānots finansējums
teritorijas saimnieciskās darbības vajadzībām – pilsētām
20 000 eiro, pagastiem 10 000
eiro, papildu šai pamatsummai
ieplānots finansējums katrai teritorijai atbilstoši pašvaldības
iestāžu skaitam, iedzīvotāju skaitam un teritorijas platībai. Pavisam pārvaldēm prioritāšu īstenošanai ieplānots 400 000 eiro.
Arī šajā gadā pašvaldība ar finansējumu 36 000 eiro apmērā
atbalstīs pasākumu „Talsu rallijs”,
tiks veicināta pasākuma „Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā” norise,
bet 10 000 eiro paredzēti inventā-

ra un pamatlīdzekļu iegādei visām novada sporta bāzēm.
Arī 2017. gadā Talsu novada
izglītības iestādēs tiks nodrošinātas brīvpusdienas 5. un 6. klašu skolēniem. Talsu novads, atbilstoši
Ministru
kabineta
lemtajam, pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogiem nodrošinās
atalgojuma likmi 620 eiro apmērā. Skolēnu olimpiāžu laureātu
godināšanai piešķirts 21 350
eiro, savukārt 10 000 eiro atvēlēti
Talsu pamatskolas sporta laukuma labiekārtošanai. 63 300 eiro
no valsts mērķdotācijām paredzēti Talsu 2. vidusskolas vieglatlētikas stadiona atjaunošanai.
Savukārt rezerves fondā jeb izdevumu programmā ,,Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” paredzēts finansējums 200 000 eiro.
Detalizēta informācija par
budžeta ieņēmumiem un izdevumiem pieejama www.talsi.lv/
budzets.
Ivonna Vicinska, Inita Fedko

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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Pie Talsu 2. vidusskolas plāno veidot mākslīgā seguma futbola laukumu
Talsu novada domes deputāti 17. novembra domes sēdē apstiprināja ārtelpas sporta infrastruktūras attīstības koncepciju
sporta laukumiem K. Mīlenbaha ielā 21 un K. Mīlenbaha ielā
34, kas atrodas pie Talsu 2. vidusskolas. Decembra domes
komitejās Talsu 2. vidusskolas
direktors un deputāts Oļegs Solovjovs un Talsu novada sporta
skolas direktors Kaspars Sakniņš informēja par pirmajām
iecerēm, lai koncepcija īstenotos dzīvē.
Koncepcija paredz pakāpenisku stadionu sakārtošanu
Koncepcija divu sporta laukumu attīstībai izveidota, pamatojoties uz apsvērumu, ka
Talsos ir nodrošināta iespēja
sporta nodarbībām telpās: pilsētā darbojas Talsu sporta nams,
Talsu sporta halle, Talsu Valsts
ģimnāzijas sporta zāle un Talsu
2. vidusskolas sporta zāle, taču
visā novadā nav neviena prasībām atbilstoša vieglatlētikas
stadiona un futbola laukuma.
30 gadu garumā sporta laukumus pie Talsu 2. vidusskolas bija
plānots attīstīt kā novada galveno sporta bāzi, taču dažādu iemeslu dēļ tas nav izdevies.
O. Solovjovs norāda, ka šādas
koncepcijas izstrāde ir plašs solis
uz priekšu, lai nākotnē varētu sakārtot āra būves skolas apkārtnē.
„Pamatojoties uz koncepciju, varēsim darboties, un soli pa solim
sakārtot šos sporta laukumus.”
Atbilstoši koncepcijai sporta
laukums K. Mīlenbaha ielā 21
jeb tā dēvētais mazais sporta laukums būtu paredzēts vieglatlētikai. Mērķis ir radīt labiekārtotu
vieglatlētikas stadionu Talsu 2.
vidusskolas, Talsu novada sporta
skolas, pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” mācību procesa
organizēšanai,
profesionālo
sportistu treniņu un novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas
vajadzībām. Sporta laukums kalpotu arī dažāda mēroga sacensī-

bu organizēšanai.
Savukārt sporta laukuma K. Mīlenbaha
ielā 34 attīstībai paredzēts izstrādāt plānojumu, kurā paredzēta apgaismota
sintētiska
futbola laukuma izveide, pludmales volejbola laukuma izveide,
vingrošanas,
bērnu
laukumu izveide, āra
basketbola laukuma izveide, tenisa un pentanga laukumu izveide,
uz skrejceļiem atjaunoti un apkārtnē izveidoti asfaltēti
multifunkcionāli celiņi – skrituļslidošanai, nūjošanai, ziemā –
slēpošanai. Šīs ieceres pakāpeniski plānots īstenot par
pašvaldības līdzekļiem un sadarbībā ar sporta klubiem, biedrībām. Svarīgs aspekts laukuma
tālākā attīstībā – vienoties ar zemes īpašnieku par zemes vienības atpirkšanas iespējām.
„Kā jebkurā plānā – arī šajā
laika gaitā var būt kādas korekcijas, taču uzskatu, ka piedāvātā
koncepcija ir pietiekami pārredzama un nākotnē ir realizējama,” komentē O. Solovjovs.
Iespēja saņemt 60 tūkstošus
eiro vērtu mākslīgo futbola
laukuma segumu
Decembrī Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komitejā Sporta
skolas direktors K. Sakniņš informēja par Latvijas Futbola federācijas piedāvājumu pašvaldībām infrastruktūru attīstības
projektu ietvaros bez maksas saņemt mākslīgā futbola laukuma
segumu, kura vērtība ir aptuveni
60 tūkstoši eiro, un kalpošanas
ilgums – 10 līdz 15 gadi. Deputātiem tika lūgts konceptuāli atbalstīt ideju mākslīgo laukuma segumu izvietot K. Mīlenbaha ielā
34, paredzot arī pašvaldības finansējumu laukuma pamatnes,
apgaismojuma un nožogojuma
izbūvei.

Kā secināts iepriekš domes deputātu apstiprinātajā koncepcijā,
sporta laukumu K. Mīlenbaha
ielā 34 šobrīd var izmantot tikai
četrus līdz piecus mēnešus gadā.
Šajā laikā zālienam ir ļoti liela noslodze, jo laukums tiek izmantots
trīs līdz piecas stundas ikdienā un
sacensību dienās pat līdz astoņām
stundām. Līdz ar to zāliens netur
lielo slodzi, kā arī nelaistot un nekopjot to, tas sezonas beigās ir ļoti
sliktas kvalitātes, kā rezultātā: nākamās sezonas sākumā jāiegulda
papildu līdzekļi zāliena atjaunošanai; nav iespējams organizēt
mājas spēles un vietēja mēroga
sacensības; Talsu 2. vidusskola
mācību procesu nodrošina sporta
laukumā, kas šobrīd nav izveidots
atbilstoši prasībām; kvalitātes dēļ
no Latvijas Futbola federācijas
puses netiek sniegtas attiecīgās
atļaujas, lai organizētu mājas spēles, kā rezultātā vairāk līdzekļu
tiek tērēts izbraukuma spēlēm.
K. Sakniņš pastāstīja, ka mākslīgais futbola laukuma segums
paredzēts arī Talsu Valsts ģimnāzijas jaunajā stadionā, līdz ar to
Talsos būtu pieejami divi laukumi
šī sporta veida attīstībai. Sporta
skolas futbola nodaļā audzēkņu
skaits ar katru gadu pieaug, šie
laukumi nepieciešami arī vispārizglītojošo skolu vajadzībām, tāpēc tie būs pietiekami noslogoti.
Dabiskā zāliena futbola laukums
K. Mīlenbaha ielā 34 noslodzes
dēļ nespēj izturēt slodzi, kā rezul-

Visvairāk administratīvo protokolu –
par alkoholisko dzērienu lietošanu vai
atrašanos reibumā
Pagājušajā gadā Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 273 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un
juridiskām personām. Kopumā uzsāktas 234 administratīvās lietvedības.
Talsu novada pašvaldības
policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu
novadā 2016. gadā sastādījusi
262 administratīvā pārkāpuma
protokolus. Visvairāk no tiem –
98 – sastādīti par alkoholisko
dzērienu lietošanu vai atrašanos
sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī. 46 personas pārkāpušas
Talsu novada saistošos noteikumus, bet 36 – neievēroja dzīv2017. gada 16. janvāris		

nieku turēšanas un labturības
prasības.
27 administratīvā pārkāpuma protokoli piemēroti par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā, bet 27 personām par sīko
huligānismu.
Deviņas personas sodītas par
bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu. Talsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks Māris Grīnvalds informēja, ka
astoņi nepilngadīgie aizturēti
par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko
dzērienu ietekmē. Septiņas personas sodītas par smēķēšanu

				

neatļautās vietās.
„Aizvadītajā gadā sastādīti
132 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem,
bet 260 administratīvā pārkāpuma protokoli – par stāvēšanas un
apstāšanās noteikumu pārkāpumiem. Kopumā notikumu žurnālā reģistrēti 1443 ziņojumi,”
pastāstīja M. Grīnvalds.
Patversmē ,,Stūrīši” Laidzes
pagastā nogādātas 108 personas
alkohola reibumā.
Pašvaldības policija 2016.
gadā organizējusi 29 reidus Talsu novadā, arī nodrošinot sabiedrisko kārtību pasākumos.
Inita Fedko

tātā tas ir nekvalitatīvs
un neatbilst Latvijas
Futbola federācijas noteiktajām
normām.
,,Līdz ar to šī gada sezonas pirmajā pusē netika
piešķirtas tiesības rīkot
mājas spēles, un tas nozīmē, ka bija vairāk izbraukuma spēļu, kas
prasa papildu finansējumu. Mākslīgā seguma futbola laukumu
varētu izmantot treniņu procesam Sporta
skola, Talsu 2. vidusskola, bērnudārzs un citi iedzīvotāji. Dabiskā zāliena laukums
tādā gadījumā spētu saglabāt
savu kvalitāti un tiktu izmantots
spēlēm.”
,,Ņemot vērā Sporta skolas
futbola nodaļas audzēkņu skaita
pieauguma tendenci, tā būtu iespēja nodarboties ar futbolu labos āra apstākļos, apgaismotā
stadionā visa gada garumā un tas
dotu papildu iespējas citiem
sporta veidiem darboties sporta
zālēs. Pašreizējam zāliena laukumam nav stadiona statusa,” papildināja O. Solovjovs, norādot,
ka pašreizējie plāni paredz laukuma izvietošanu daļēji uz privātās, daļēji uz pašvaldībai piederošās zemes. Priekšrocība
šāda sporta laukuma izveidei pie
Talsu sporta halles ir ģērbtuvju
pieejamība, jo jaunu ģērbtuvju
izveide citā vietā projektu sadārdzinātu par apmēram 70 tūkstošiem eiro.

Pludmales volejbola laukumi
netiks likvidēti
Sadarbībā ar pašvaldības ainavu arhitektu izstrādātais laukuma izvietojums paredz, ka tas
daļēji atrastos vietā, kur patlaban
atrodas pludmales volejbola laukumi. Domes deputāti atbalstīja
futbola laukuma ierīkošanu šajā
vietā tikai ar nosacījumu, ja esošie pludmales volejbola laukumi
tiks saglabāti pārvietojot un sakārtojot. Tāpat deputāti norādīja, ka ir jāizstrādā detalizēta izmaksu tāme ne tikai laukuma
izveidei, bet arī ikdienas uzturēšanai, kā arī rosināja meklēt iespējas sakārtot laukumu pie Talsu pamatskolas, kā rezultātā pie
visām Talsu pilsētas skolām būtu
mūsdienu prasībām atbilstoši
sporta laukumi. Atbilstoši deputātu ieteikumiem, jau 2017. gada
pašvaldības budžetā ir ieplānoti
10 000 eiro Talsu pamatskolas
laukuma labiekārtošanai.
Pēc diskusijām komitejās deputātu vairākums atbalstīja vienošanās slēgšanu ar Latvijas Futbola federāciju mākslīgā futbola
laukuma seguma saņemšanai,
atbalstīja ieceri veikt futbola laukuma pamatnes, apgaismojuma,
nožogojuma izbūvi un esošo
pludmales volejbola laukumu
pārcelšanu. Sporta bāzes attīstībai plānots ņemt aizņēmumu
Valsts kasē.
Ivonna Vicinska
Foto: Marta Rake-Lasmane

Iedzīvotāju sapulce Laidzē
Laidzes pagasta pārvalde aicina pagasta
iedzīvotājus uz sapulci 31. janvārī plkst. 18.00
Laidzes BLPC lielajā zālē.
Būs tikšanās ar pārvaldes vadītāju un
SIA „Talsu ūdens” pārstāvjiem.

Par SIA ,,Talsu namsaimnieks”
valdes priekšsēdētāju kļūst
Egils Bariss
Talsu novada pašvaldība informē, ka 16. decembrī noslēdzās pieteikumu pieņemšana
konkursam uz SIA ,,Talsu
namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja amatu. Pēc izvērtēšanas komisija par piemērotāko
kandidātu atzina Egilu Barisu.
Šis bija otrais konkurss uz valdes priekšsēdētāja amatu, jo
pirmais beidzās bez rezultāta.
Iepriekš E. Bariss pildīja SIA
,,Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētāja pienākumus.
Kā pastāstīja Talsu novada
domes priekšsēdētāja 1. vietnieks un kapitāldaļu turētāja
pārstāvis Normunds Tropiņš,
jau tuvākajās dienās E. Bariss
tiks iepazīstināts ar SIA ,,Talsu
namsaimnieks” struktūrvienību

		

vadītājiem un ikdienas darbiem,
lai janvāra otrajā pusē varētu uzsākt darbu valdes priekšsēdētāja
amatā.
Savukārt 31. janvārī noslēgsies Talsu novada pašvaldības
organizētais audits uzņēmumā,
par ko decembrī Talsu novada
domes deputātiem tika sniegts
starpziņojums. Audits norit četrās atsevišķās darbības jomās:
materiālu un darbaspēka resursu
izlietojumu dzīvojamo māju remontos pēc dokumentiem un
faktiski; kalkulāciju atbilstību
faktiskajiem izdevumiem pļaušanas un sētnieku pakalpojumiem; malkas sagatavošanu –
pašu spēkiem vai ārpakalpojums;
atalgojuma sistēma.

					

Inita Fedko
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Ar stāstiem par izciliem
talseniekiem atzīmēs
Talsu vārda dienu
1231. gada 17. janvārī Romas pāvesta sūtņa Alnas Balduīna līgumā ar kuršu cilšu vecākajiem pirmoreiz minēts
Talsu vārds. Savulaik Talsu pilsētas dome šo dienu ir pasludinājusi par Talsu vārda dienu,
tāpēc ikviens pilsētas iedzīvotājs arī šā gada 17. janvārī aicināts pacelt karogu pie sava
nama, lai suminātu pilsētu
svētkos. Šajā gadā, atzīmējot
pilsētas vārda dienu, nāk klajā
divi izdevumi, kas vēstī par izciliem talseniekiem.
Tapis žurnāla „Talsenieku
stāsts Latvijas simtgadei”
otrais numurs
17. janvārī pulksten 18.00
Talsu tautas namā pilsētas vārda
diena tiks atzīmēta ar žurnāla
„Talsenieku stāsts Latvijas simtgadei” atvēršanas pasākumu.
Žurnāls iznāk jau otro gadu, un
tas ļauj uzzināt vairāk par mūsu
izcilajām, interesantajām, spilg-

tajām personībām, kas ar saviem
darbiem, attieksmi pret dzīvi un
vērtībām stiprinājušas, attīstījušas un palīdzējušas daudzināt
Talsu novadu kā kultūras iezīmēm bagātu vietu Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā.
Projekta autore un iniciatore
ir Monta Bērziņa, žurnāla otrā
numura stāstus pierakstījusi Inita Fedko, bet fotogrāfijās iemūžinājis Dainis Kārkluvalks. Žurnālu dizainu veidojusi Una Upīte.
Pirmajā žurnāla numurā, kas
tapa ar Talsu novada fonda finansiālu atbalstu, tika apkopoti
žurnālistes Ilzes Kārkluvalkas
stāsti ar fotogrāfijām par tēlnieku Ojāru Feldbergu, vēsturnieci
Daci Tabūni, literāti Maiju Laukmani, mākslinieci Antru Auziņu, gleznotāju un grāmatu autoru Aleksandru Tauriņu.
(Turpinājums 7. lpp.)

Labiekārtos Dursupes
ezera apkārtni
Talsu novada pašvaldība ir
uzsākusi projekta „Dursupes
ezera apkārtnes labiekārtošana” īstenošanu.
Projekta īstenošanas laikā paredzēti āra laukumu labiekārtojuma darbi, ierīču un āra trenažieru iegāde un uzstādīšana,
laukumu izbūve, segumu ieklāšana, soliņu, velostatīva, atkritumu urnu uzstādīšana, teritorijas
labiekārtojuma darbi, t.sk. zaļo
augu stādījumi. Projekta ieviešana jāveic līdz 2017. gada 31. oktobrim.
Lauku atbalsta dienesta Zie-

meļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvalde projekta
iesniegumu apstiprināja 2016.
gada 14. decembrī. Projekta kopējās izmaksas 47721,34 EUR.
Projekta publiskā finansējuma
apjoms ir 22104,97 EUR un pašvaldības finansējums 25616,37
EUR. Projekta Nr. 16-08-AL35A019.2202-000003
Jolanta Didžus,
Attīstības plānošanas nodaļas
projektu vadītāja pienākumu
izpildītāja

Izmaiņas autobusa
„Talsi – Mērsrags” maršrutā
un kursēšanas laikos
A/S „Talsu autotransports”
informē, ka no 2017. gada 1.
janvāra ir izmaiņas autobusa
„Talsi – Mērsrags” maršrutā
Nr.6406 un kursēšanas laikos.
Talsu AO 5.35 no pirmdienas
līdz piektdienai laika posmā
1.09.–20.06.
Talsu AO 6.03 sestdienās laika posmā 1.09.–20.06.
Talsu AO 6.03 no pirmdienas
līdz sestdienai laika posmā
21.06.–31.08.
Maršrutā Nr.6406 „Mērsrags – Talsi”
Mērsrags 6.40 no pirmdienas
līdz piektdienai laika posmā

1.09.–20.06. kursēs caur Oktes
pienotavu.
Mērsrags 7.08 sestdienās laika posmā 1.09.–20.06.
Mērsrags 7.08 no pirmdienas
līdz sestdienai laika posmā
21.06.–31.08.
Maršrutā Nr.6405 „Talsi –
Mērsrags – Upesgrīva – Talsi”
Talsu AO 15.55 no pirmdienas
līdz piektdienai laika posmā
01.09.–20.06. kursēs caur Oktes
pienotavu.
Sīkāka informācija pie dispečeriem pa tālr. 63222105
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Izmaiņas sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksā
2016. gada 23. novembrī LR
Saeima gala redakcijā pieņēma
grozījumus „Dabas resursu nodokļa likumā”, kas paredz, ka
no 2017. gada 1. janvāra tiek
paaugstināts dabas resursu nodoklis sadzīves atkritumiem,
nosakot, ka likme par vienas
tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugs divas reizes
– no 12 eiro uz 25 eiro, bet līdz
2020. gadam – līdz 50 eiro.
Ņemot vērā dabas resursa nodokļa izmaiņas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa
Talsu novada administratīvajā
teritorijā no 2017. gada 1. janvāra būs 9,21 eiro/m3, neieskaitot
PVN. Tātad 1 tonnas sadzīves
atkritumu apglabāšanas tarifa
pieaugums paredz 13 eiro, neieskaitot PVN, bet 1 m3 sadzīves
atkritumu apglabāšanas izmaksu
pieaugums – 2,05 eiro, neieskaitot PVN. Līdz ar to iedzīvotājiem, kuri mājsaimniecībās izmanto 0,24 kubikmetru sadzīves
atkritumu konteineru, un, kas
šobrīd par tā izvešanu maksāja
2,09 eiro (t.sk. PVN), turpmāk
uzņēmumam SIA „Eco Baltia
vide” maksās 2,67 eiro (t.sk.
PVN) par vienu izvešanas reizi

mēnesī. Tarifa pieaugums uz
šāda izmēra konteineru ir 0,58
eiro ( t.sk. PVN).
Tarifa palielinājums skar arī
dažādu atkritumu nogādāšanu
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra”” šķirošanas un pārkraušanas stacijās
un poligonā „Janvāri”. Ja līdz šim
nešķiroti sadzīves atkritumi
maksāja 28,44 eiro par tonnu,
tad šobrīd, pieskaitot 25 eiro dabas resursu nodokli un PVN, par
to nodošanu būs jāmaksā 64,66
eiro tonnā. Tas attiecas arī uz nolietotām riepām un liela izmēra
atkritumiem. Savukārt bioloģiski noārdāmiem atkritumiem da-

bas resursu nodokli nepiemēro, un tarifs saglabājas
esošais – 13,77 eiro par tonnu. Būvniecības atkritumi
poligonā „Janvāri” turpmāk
maksās 40,58 eiro/t (t.sk
PVN), bet azbestu saturoši
būvmateriāli – 99,86 eiro/t,
kam dabas resursu nodoklis
tiek piemērots 45 eiro vērtībā.
Atgādinām, ka bez maksas gan fiziskas, gan juridiskas personas var nodot papīru, kartonu, makulatūru,
tetrapakas, stikla iepakojumus
(pudeles, burkas), plastmasas
taru (PET pudeles, maisiņus,
plēves, ķīmijas pudeles un kannas, metāla iepakojumus (kārbas, bundžas, vāciņus), luminiscentās spuldzes, metāllūžņus, kā
arī sadzīves elektrotehniku (ledusskapjus, plītis, televizorus,
datorus, veļas mazgājamās mašīnas u.c.)
Plašāka informācija par jaunajiem tarifiem ir publicēta SIA
„Eco Baltia vide” un SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra”” mājaslapā.
Inga Priede

Pie Talsu Valsts ģimnāzijas atkārtoti
ierīko šķiroto atkritumu laukumu
2009. gadā Talsu pilsētā tika
izveidoti 24 dalīto atkritumu
šķirošanas laukumi, kas paredzēti tikai šķiroto atkritumu
novietošanai bez maksas, nosakot, ka dzeltenajos zvanveida
konteineros drīkst ievietot PET
pudeles, kartonu, papīru, bet
zaļajos – stiklu. Diemžēl pie divām Talsu pilsētas skolām –
Talsu pamatskolas un Talsu
Valsts ģimnāzijas, laukumi tika
sapostīti un šķiroto atkritumu

konteineri nodedzināti.
2015. gadā noslēdzās projekta
„Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” otrā kārta, kā rezultātā tika
iegādāti arī šķirošanas atkritumu
konteineri. Ņemot vērā, ka Talsu
Valsts ģimnāzijai ir Ekoskolas
statuss, un tostarp, vairākus gadus pēc kārtas tā ieguvusi augstāko Ekoskolu novērtējumu –
Zaļo karogu, šī gada nogalē pie
Talsu Valsts ģimnāzijas, Brīvības

ielā 29, atkārtoti ir ierīkots dalīto
atkritumu šķirošanas laukums ar
diviem konteineriem.
Šobrīd, kad dabas resursu nodokļa paaugstināšanas dēļ arī
atkritumu apsaimniekošanā paredzams tarifu paaugstinājums,
vēl jo vairāk ir jācenšas šķirot
atkritumus, lai sadzīves atkritumu konteineri pildītos lēnāk.
Inga Priede

Par grozījumiem
Dzīvokļa īpašuma likumā
1. janvārī stājās spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi Dzīvokļu īpašuma likumā. Tie precizē vairākas iepriekšējās
likuma normas un pastiprina
dzīvokļu īpašnieku pienākumus.
Grozījumi paredz:
• dzīvokļa īpašniekam jāievēro mājas dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktos dzīvokļu īpašumu
lietošanas
tiesību
aprobežojumi;
• dzīvokļa īpašniekam atsavinot (pārdodot) dzīvokļa īpašumu, jāinformē dzīvokļa īpašuma
ieguvējs (pircējs) par tām dzīvokļa īpašnieka neizpildītajām
saistībā, kas attiecas uz dzīvokļa
īpašuma lietošanu;
• dzīvokļa īpašniekam jāiesniedz mājas pārvaldniekam

īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;
• ja dzīvokļa īpašums iegūts
izsoles rezultātā, visi maksājumi
dzīvokļa īpašuma ieguvējam ir
jākārto no tās dienas, kad stājies
spēkā tiesas nolēmums par izsoles akta apstiprināšanu;
• dzīvokļa īpašuma atsavināšanas gadījumā darījuma dalībniekiem nekavējoties rakstveidā
jāpaziņo dzīvojamās mājas pārvaldniekam par dzīvokļa īpašnieka maiņu. Dzīvokļa īpašuma
ieguvējam pēc darījuma noslēgšanas jāiesniedz īpašuma tiesības
apliecinošs dokuments dzīvojamās mājas pārvaldniekam;
• dzīvokļa īpašniekam ir jāveic maksājumi uzkrājumu fondā (saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā noteikto);
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• vienīgi dzīvokļu īpašnieku
kopība var pieņemt lēmumu par
atsevišķā īpašuma robežās esošo
dzīvojamās mājas kopīpašuma
elementu pārbūves un restaurācijas kārtību;
• aptaujas lēmumu pieņemšanai var rīkot ne tikai pārvaldnieks vai cita dzīvokļu īpašnieku
kopības noteikta persona, bet arī
dzīvokļa īpašnieks;
• mājas dzīvokļu īpašnieku
kopības pieņemts lēmums saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas jāiesniedz mājas
pārvaldniekam.
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Talsu rallijs šogad gaidāms ar
Pastendes kultūras
dažādiem pārsteigumiem un izmaiņām namam un Spāres tautas
namam būs jauni krēsli

Jau pusgadsimtu divas dienas gadā Talsi pārvēršas par
Rallija pilsētu, un šogad tas notiks jau 51. reizi. Talsu rallijs ir
novērtēts kā viens no populārākajiem gada notikumiem, un
tāpēc laikus tam gatavojamies,
lai sagādātu apmeklētājiem
prieku.
5. janvārī uz tikšanos ar Talsu
novada pašvaldības vadību ieradās Talsu rallija organizatori –
SIA „RA Events” direktors Raimonds Strokšs un tehnisko
darbu direktors Kaspars Ērkulis,
kuri nāca klajā ar jaunām idejām
un pārmaiņām rallija norisē.
Šogad jaunums būs tas, ka rallijs sāksies piektdien, 19. maijā,
un noslēgsies sestdien, 20. maijā.
Atklāšanas ceremonija notiks pie
Talsu novada pašvaldības administratīvās ēkas, tāpat kā aizvadītājā gadā, bet apbalvošana, vērienīgs koncerts un balle paredzēta
Sauleskalna estrādē. Šoreiz Talsu
rallijs apvienos Latvijas un Lietuvas rallija čempionāta posmu, kā
arī FIA BRT posmu un LAF rallijsprintu. Kā jau pēdējos gados ierasts, sevi parādīs arī vēsturiskās
Youngtimer ekipāžas.

Viens no interesantākajiem
etapiem – Talsu pilsētas ātrumposms – norisināsies abas rallija
dienas. Sacensības tiks atklātas
piektdienas vakarā ar 1. un 2. ātrumposmu, savukārt sestdien
rallijs noslēgsies ar aizraujošu
Talsu pilsētas ātrumposmu. Gaidāmas arī citas izmaiņas.
Talsu novadā rallijs ir lielākais
gada pasākums, kas tradicionāli
pulcē vairākus desmitus tūkstošus

skatītāju. Šis notikums neaprobežojas tikai ar sacensībām, tā laikā
notiek gan labdarības pasākumi,
retro automobiļu parādes, izstādes, atrakcijas bērniem un citas
aktivitātes. Lai gan iedzīvotājiem
šo dienu laikā nākas saskarties ar
ievērojamiem satiksmes ierobežojumiem, vietējiem uzņēmējiem šis
pasākums ir liels finansiāls atspaids un atpazīstamība.
Teksts un foto: Inga Priede

Apstiprina SIA „Talsu namsaimnieks” budžetu
10. janvārī SIA „Talsu namsaimnieks” valde apstiprināja uzņēmuma 2017. gada budžetu. Tā
ieņēmumi un izdevumi ir sabalansēti un noteikti 3 496 000 eiro.
SIA „Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Juris Upmalis
informēja, ka jaunais budžets izstrādāts, ar struktūrvienību vadītājiem pārrunātas visas nepieciešamības. „Izvērtējām pieejamo
finansējuma apjomu un nopietni
izsvērām ikvienu budžeta pozīciju. Sastādot budžetu, mums bija
svarīgi efektīvi izmantot līdzekļus
un nodrošināt pēc iespējas lielāku

atdevi,” teica J. Upmalis. Lielākais
izmaksu apjoms ir paredzēts darba algu, materiālu un preču iegādes izdevumiem.
2017. gada budžetā, pastāstīja
uzņēmuma finanšu direktore
Agnese Girbe, iekļautas investīcijas jaunas un vienotas grāmatvedības programmas sistēmas
iegādei. Jaunā programma ieviesīs izmaiņas arī iedzīvotājiem izsniedzamo rēķinu formātā, padarot tos vieglāk saprotamus un
pārskatāmus.
SIA „Talsu namsaimnieks” pakāpeniski paredz samazināt kat-

lumāju elektroenerģijas patēriņu,
ieviešot atbilstošus tehnoloģiskos
risinājumus. Tāpat finansējums
plānots siltumenerģijas nozares
iekārtu uzlabošanai.
Šajā gadā plānots nedaudz atjaunot uzņēmuma autoparku,
strādnieku vajadzībām iegādājoties jaunu automašīnu.
2017. gadā SIA „Talsu namsaimnieks” neplāno veikt apjomīgas investīcijas, jo 2016. gadā
uzņēmums atjaunoja biroja ēku
Raiņa ielā 17, kā arī iegādājās vakuuma slaucīšanas iekārtu.
Inita Fedko

Lauku atbalsta dienestā apstiprināts projekts „Krēslu iegāde Pastendes kultūras namam un Spāres tautas namam”.
Projekta ietvaros plānots Pastendes kultūras namam iegādāties 400 krēslus un Spāres tautas
namam – 100.
Ģibuļu pagasta Pastendes
kultūras namā un Spāres tautas
namā notiek nozīmīgi novada
kultūras un sporta pasākumi,
kā arī dažādas sabiedriskās aktivitātes. Krēslu iegāde nodrošinās abu kultūras iestāžu pilnvērtīgu darbību, būs iespēja
pasākumos uzņemt vairāk skatītāju, nodrošinot komfortablu

un patīkamu vidi.
Projekts tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta Nr. 16-08-AL35-A019.2201000002.
Aiva Dimante,
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja vietniece

Paldies!

M

ēs, Strazdes pagasta iedzīvotāji, vēlamies pateikt lielu,
„
sirsnīgu un mīļu „paldies” Strazdes rūķiem, to pamatsastāvam – Ingai Dombrovskai, Vitai Daugatei, Ievai Jakimovai, Ivetai
Cīrulei, Silvijai Niķei, kā arī rūķu palīgiem – Saulcerītei Kristapaitei,
Lāsmai Kārkliņai, Dacei Podkalnei, Aijai Freibergai, Marikai Grinbergai un Sanitai Kraģei par mums sarīkoto Ziemassvētku pasākumu, kas tiešām bija pasakains brīnums.
Vēlamies pateikties pastniekam Reinim Norenbergam, kurš rūpējas, lai mēs visi saņemtu „Talsu Novada Ziņas”. Paldies! Lai laimīgs,
panākumiem bagāts un radošs Jaunais gads visiem, visiem!”
Strazdes iedzīvotāju vārdā: Maruta Slava

Z

iemassvētku laiks ir brīnumu, piedošanas un dāvināšanas
laiks.
Mēs, Vandzenes pirmsskolas iestādes „Zīlīte” grupas „Kāpēcīši”
bērni un vecāki, atbalstījām dzīvnieku patversmes „Ausma” dzīvnieciņus. Ziedojām tiem drēbes guļvietām, barību. Atbalstot kādu, kuram grūti, pašiem ir prieks un gandarījums par to mazumiņu, ko
varējām dot.
Paldies par atsaucību un sirds siltumu visiem bērniem un viņu
vecākiem!
Vandzenes PII „Zīlīte” grupas „Kāpēcīši” skolotāja
Aija Mauriņa

Līdz 31. janvārim aicina noslēgt pakalpojumu līgumus
patvaļīgiem pieslēgumiem
Veicot abonentu inventarizāciju SIA ,,Talsu ūdens” apkalpes zonā, ir konstatēti gadījumi, kad nekustamie īpašumi ir
patvaļīgi pievienoti centralizētajai ūdensapgādes un/vai notekūdeņu kanalizācijas sistēmai, nenoslēdzot līgumu ar
SIA ,,Talsu ūdens” par pakalpojumu lietošanu.
Realizējot Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansētos
projektus, pēdējos gados daudzviet pilsētā un pagastos izbūvētas
jaunas centralizētā ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas
sistēmas ar atzariem līdz nekustamo īpašumu robežai. Lai legāli
pieslēgtos šiem atzariem un saņemtu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, objektu īpašniekiem nepieciešams
sakārtot tehnisko dokumentāciju (izņemt tehniskos noteiku-

mus) un noslēgt līgumu ar
ūdeņi
tiek
novadīti
SIA ,,Talsu ūdens”, taču
Nominālo ūdens caurplūdumu aprēķina,
centralizētajos kanalizācidaudzi pieslēgumus ir veiizmantojot šādu formulu:
jas tīklos, par to nemaksākuši patvaļīgi un izmanto
jot.
pakalpojumus, par tiem
Q = π x d2/4 x v, kur: Q – ūdens caurplūTurpmāk, konstatējot
nemaksājot.
dums (m3/s); π – matemātiskā konstante šādus pieslēgumus, rezulIr situācijas, kad šādus (3,14); d – cauruļvada iekšējais diametrs (m); tāts var būt ūdensapgādes
gadījumus var uzskatīt par v – ūdens tecēšanas ātrums (0,8 m/s).
un/vai kanalizācijas atslēgneapzinātiem patvaļīgiem
Piemērs: Veicot aprēķinu minimālajam šana, kā arī kompensācijas
pieslēgumiem, diemžēl ne cauruļvada diametram – d 32, kura iekšējais aprēķins, pamatojoties uz
reti ir arī ļaunprātīgi nele- diametrs ir 28 mm (0,028 m), aprēķins ir šāds: MK Nr.174 noteikumu
gālie pieslēgumi.
3,14 x 0,0282 /4 x 0,8 = 0,000492 = m3/s = ,,Par sabiedrisko ūdensNeatkarīgi no tā, kurā 1,77246 m3/h; x 24 x 30 = 1276,176 = 1276 m3 saimniecības pakalpojumu
gadā veikts pieslēgums, SIA
1. variants – 1276 m3x x 0,93 EUR = sniegšanu un lietošanu”.
,,Talsu ūdens”
aicina 1186,68 EUR tikai ūdensapgāde;
Ja ir minimālais cauruūdenssaimniecības pakal2. variants – 1276 m3 x 2,10 EUR = les diametrs, var nākties
pojumu lietotājus, kuri pat- 2679,6 EUR ūdensapgāde un notekūdeņu pie- maksāt līdz 1200 eiro tikai
vaļīgi pieslēgušies centrali- ņemšana.
par ūdens pieslēgumu, bet,
zētiem
ūdens
un
ja nelikumīgi tiek lietots
kanalizācijas tīkliem, izgan ūdens, gan kanalizācimantot iespēju līdz 2017. gada 31.
Tas jādara arī gadījumos, kad ja, tad, sākot no 2400 eiro.
janvārim pieteikties uzņēmumā līgums ir noslēgts par ūdens pieJa konstatēti šo noteikumu 53.
un noslēgt līgumu par ūdens- gādi, bet kanalizācijas pieslē- punktā minētie pārkāpumi, pasaimniecības pakalpojumu.
gums izveidots patvaļīgi – notek- tērētā ūdens vai novadīto notek-
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ūdeņu daudzumu aprēķina, ņemot vērā nominālo ūdens
caurplūdumu attiecīgi caur
ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu 24 stundas diennaktī, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Ja pārkāpuma
izdarīšanas laiks nav precīzi nosakāms, pieņem, ka pārkāpums
izdarīts vienu mēnesi iepriekš,
skaitot no dienas, kad pakalpojuma sniedzējs konstatējis pārkāpumu.
SIA ,,Talsu ūdens” aicina līdz
31. janvārim šo pakalpojumu izmantotājus brīvprātīgi pieteikties un noslēgt līgumus ar SIA
,,Talsu ūdens”, lai izvairītos no
dažādām nepatīkamām sankcijām, tostarp ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas pārtraukšanu.
SIA „Talsu ūdens”
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Pagarināta iespēja pieteikt sociālajai rehabilitācijai bērnus,
kuriem noteikta invaliditāte
Vēl līdz 2017. gada pirmajiem mēnešiem 114 Latvijas
pašvaldību sociālajos dienestos
turpinās pieteikšanās, lai bērni
ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, varētu saņemt sev nepieciešamo sociālo rehabilitāciju.
Kopumā katram bērnam no
2017. līdz 2022. gadam paredzēta iespēja bez maksas apmeklēt
līdz pat četriem dažādiem
speciālistiem, katru līdz desmit
reizēm. Savukārt bērna likumiskie
pārstāvji
vai
audžuģimenes šajā laikā bez
maksas varēs apmeklēt līdz diviem dažādiem speciālistiem.
Pieteikšanās beigu termiņi
pašvaldībās atšķiras (2017. gada
janvāris, februāris vai marts) atkarībā no jau šobrīd pieteikto
bērnu skaita.
Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz bērnam sadzīvot ar saviem veselības
traucējumiem, tikt galā ar ikdienu un mācīties dzīvot
sabiedrībā. Sociālo rehabilitāciju
veic
tādi
speciālisti,
kā,
piemēram, psihologs, logopēds,
reitterapeits,
hidroterapeits.
Tāpat būtisks ir arī atbalsts
vecākiem, piemēram, psihologa
vai rehabilitologa pakalpojumi,
fizioterapija, izglītojošās atbalsta
grupas.

Pēc pieteikšanās katra bērna
ģimenei izdevīgā laikā speciālisti
(psihologs, fizioterapeits vai ergoterapeits
un
sociālais
darbinieks) noteiks, kādus pakalpojumus
bērnam
būtu
jāsaņem atbilstoši viņa vajadzībām. Izvērtēšana vidēji ilgs
2,5 līdz 3 stundas atkarībā no
bērna spējām, turklāt šajā laikā
ietverta arī saruna ar vecākiem,
tādējādi bērns netiks pārāk
noslogots.
Bezmaksas pakalpojumi būs
pieejami 114 pašvaldībās, kas
piedalās deinstitucionalizācijas
procesā. Attiecīgi pagaidām šī
iespēja saņemt ES fondu apmaksātus pakalpojumus nav
pieejama bērniem, kuri deklarēti
Rīgas vai Valmieras pilsētā un
Jaunjelgavas, Līvānu vai Ciblas
novadā, jo šīs pašvaldības vēl
nav izlēmušas procesam pievienoties. Par esošajiem pakalpojumiem,
ko
saviem
iedzīvotājiem
sniedz
šīs
pašvaldības, iespējams uzzināt,
vēršoties pašvaldības Sociālajā
dienestā.
Ar ES fondu finansējuma atbalstu DI procesa ietvaros tuvāko gadu laikā Latvijas
pašvaldības varēs radīt plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas
šobrīd dzīvo sociālās aprūpes
centros, varētu augt ģimeniskā
vidē un bērni ar funkcionāliem

traucējumiem varētu saņemt sociālo
rehabilitāciju
savā
pašvaldībā. Savukārt pieaugušie
ar garīga rakstura traucējumiem
atbilstoši savām iespējām un ar
speciālistu atbalstu varēs dzīvot
patstāvīgi un strādāt sev
piemērotu darbu.
Labklājības ministrijas (LM)
informācija sabiedrībai par DI
procesu tiek nodrošināta ar projekta „Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1. kārta)”
ietvaros.
Projekts ir atbalsts Labklājības ministrijas, kā ES fondu
vadībā iesaistītās atbildīgās institūcijas, informatīvo un publicitātes aktivitāšu (darbību)
īstenošanai
par tās pārziņā
esošajiem 2014.–2020. gada
plānošanas perioda ES fondu
specifiskajiem atbalsta mērķiem
un to pasākumiem.
Projekta mērķis – nodrošināt
ES fondu administrēšanā iesaistīto LM institūciju un LM
kapacitātes
palielināšanu,
sniedzot atbalstu informācijas
un komunikācijas pasākumiem,
lai tiktu paaugstināta sabiedrības informētība par valsts politiku nodarbinātības veicināšanai un sociālās iekļaušanas
pasākumiem.
Labklājības ministrija

Būtisks atbalsts Talsu novada vecākiem
ar bērniem ar īpašām vajadzībām un
funkcionāliem traucējumiem
No 2. janvāra Talsu novada
Ģimeņu un bērnu attīstības
centrā „Brīnumiņš” bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem
pieejamas būtisks atbalsts.
Bērniem, kuri deklarēti Talsu
novadā, ar īpašām vajadzībām
un funkcionāliem truacējumiem
pieejamas Montessori individuālās nodarbības, mūzikas individuālās nodarbības, smilšu terapijas individuālās nodarbības
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, Montessori un mūzikas grupu nodarbības bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem,
fizioterapeita individuālās nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām un funkcionāliem
traucējumiem, ergoterapeita individuālās nodarbības bērniem
ar īpašām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem (funkcionāli traucējumi — slimības,
traumas vai iedzimta defekta izraisīts fiziska vai garīga rakstura
traucējums, kas ierobežo personas spējas strādāt, aprūpēt sevi
un apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā).
Montessori individuālās un
grupu nodarbībās bērni vienkāršā veidā apgūst ikdienā tik nepieciešamās zināšanas, un tās
būtiski uzlabo viņu dzīves kvalitāti, palīdzot labāk integrēties

sabiedrībā. Šādas nodarbības ir
nepieciešamas bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī bērniem,
kuriem ir grūtības ar mācību
programmas apguvi skolā. Gan
individuālās, gan grupas Montessori nodarbības attīsta bērna
zināšanas un ceļ bērna pašapziņu, vairo ticību saviem spēkiem,
kas būtiski nepieciešama, lai cilvēks dzīvē spētu izvirzīt sev mērķus un sasniegt tos. Ar Montessori pedagoģijas nodarbību
palīdzību tiek uzlabota bērnu un
jauniešu dzīves kvalitāte un tiek
sekmēta attīstība – emocionāla
intelekta, maņas, motorikas, objektu atpazīšanas, uztveres un
izzināšanas spējas.
Individuālās un grupas mūzikas nodarbības bērniem un jauniešiem risina dažādas fiziskās
un emocionālās problēmas, piemēram, mazinās trauksme, hroniskas sāpes, hipertensiju u.c.
Individuālo un grupu mūzikas
nodarbību specifiskie mērķi ir:
• pastiprināt balss izmantošanas iespējas;
• stimulēt valodas attīstību un
motoriskās koordinācijas spējas;
• attīstīt darbošanās – gaidīšanas spējas;
• muzicējot kopā, veidot mūzikas dialogu;
• attīstīt ķermeņa un identitā-
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tes apzināšanos;
• attīstīt fantāzijas izmantošanu domāšanā un muzicēšanā;
• veidot mūzikas terapijas
struktūru, kurā var pieredzēt un
izpaust dažādas emocijas utt.
Mūzikas nodarbības palīdz
bērniem, kuriem ir traucēta valodas attīstība, motorikas vai
kognitīvā attīstība. Speciālas brīvās improvizācijas metodes palīdz paplašināt viņu kustību koordināciju (kāju, roku, un mutes
motoriskās spējas) un loģisko
domāšanu. Individuālās mūzikas nodarbības palīdz bērniem
un pieaugušajiem, kuriem ir cerebrāli traucējumi vai citas neiroloģiskas saslimšanas. Vadīta
instrumentālā spēle ar sinhronu
dziedāšanu attīstīta lielāku dzirdes uzmanību, konkrētākas kustības un valodas attīstības spējas.
Pielietojot mūzikas terapijas metodes, var mazināt bailes, trauksmi maziem bērniem, kuriem ir
ilgstoša ķīmijas terapijas pielietošana. Arī neiroloģisku blakus
parādību gadījumā īpašas mūzikas terapijas metodes var atjaunot pazaudētās motoriskās spējas. Bērniem ar autismu un
Dauna sindromu šī terapija var
būt kā galvenā metode, kā uzlabot un attīstīt viņu spējas.
Smilšu spēļu terapija ir terapija

bez vārdiem. Smilšu spēļu terapija
ir iespēja iepazīt savu iekšējo pasauli, tā palīdz izpaust to, ko vārdos grūti izteikt, pieskarties tām
dvēseles daļām, kuras nevaram
uzrunāt tieši, un ieraudzīt sevī to,
kas paslīd garām ikdienišķai uztverei. Smilšu spēles laikā klients
var izteikt to, ko jūt un pārdzīvo,
taču nespēj izteikt vārdos.
Nodarbības bez maksas ir
pieejamas ikvienam minētās
mērķa grupas bērnam, kura
deklarētā dzīvesvieta atrodas
Talsu novada administratīvajā
teritorijā.
Lai saņemtu pakalpojumu, likumiskais pārstāvis var vērsties
gan ĢBAC „Brīnumiņš”, gan Sociālajā dienestā vai arī pie sociālā
darba speciālista Sociālā dienesta attālinātajos klientu pieņem-

							

šanas punktos atbilstoši deklarētajai
pamatdzīvesvietai,
iesniedzot ģimenes ārsta izziņu
vai arī invaliditāti apliecinošus
dokumentus.
Ja kādai ģimenei ir nepārvarami šķēršļi vai grūtības nogādāt
bērnu uz nodarbībām Talsos, lūgums sazināties ar ĢBAC „Brīnumiņš” pārstāvjiem, vai arī vērsties pie sociālā darba speciālista
sociālā dienesta attālinātajos
klientu pieņemšanas punktos atbilstoši deklarētajai pamatdzīvesvietai.
Tālrunis informācijai 2023459,
e-pasts: marika.grohjacka@talsi.lv.
Esiet aktīvi un ieprieciniet savus bērnus!
Marika Grohjacka,
Sociālā dienesta vadītājas
vietniece
Publicitātes foto
2017. gada 16. janvāris
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UZZINI VAIRĀK

,,Mēs negribam iznīcināt, mēs gribam sakārtot”
Oļegs Solovjovs ir ne tikai
direktors vienai no lielākajām
novada skolām – Talsu 2. vidusskolai –, bet arī Talsu novada domes deputāts, kurš pārstāv reģionālo partiju ,,Talsu
novada attīstībai”. Viņš ieviesis
sporta novirziena klasi, bijis
iniciators Talsu 2. vidusskolas
sporta stadionu koncepcijai,
kas izraisījusi karstas diskusijas arī sociālajos tīklos. Tomēr
direktors zina, ka četru gadu
laikā padarīts daudz un no atbildības nevairās.
Kā vērtējat šo gadu laikā panākto attīstības projektu virzību?
Uzskatu, ka paveikts ļoti
daudz, tikai šobrīd vēl nav redzams rezultāts. Jau pavasarī varēsim manīt pirmos augļus piesaistītajam Eiropas Savienības
struktūrfondu finansējumam –
Talsu Galvenās bibliotēkas rekonstrukcija, lauku ceļu atjaunošana, Talsu tirgus pārbūves
projekts, Raiņa ielas Talsos atjaunošana, vispārējo izglītības
iestāžu vides sakārtošana, energoefektivitātes aktivitātes un citi.
Ir paveikts daudz, lai pašvaldība
varētu pretendēt uz šo projektu
apguvi. Esam plānveidīgi paredzējuši līdzekļus savlaicīgai projektu izstrādei un tehnisko projektu sagatavošanai, tādēļ varam
pretendēt uz veiksmīgu projektu
realizēšanu.
Manuprāt, Talsu novada domes deputātiem, neskatoties uz
politisko piederību, ir reāli jāiesaistās Talsu novada attīstības
veicināšanā. Nepieciešams ieguldīt spēkus dažādu jautājumu risināšanā un argumentēti un
konstruktīvi piedāvāt arī reālus
situācijas risinājumus. Piemēram, Saeimas deputātu kvotas –
Talsu novads ieguva 90 000 eiro,
kas, salīdzinot ar citiem novadiem ir niecīgs. Lielāka artava
būtu jāiegulda Zaļo un zemnieku partijas pārstāvjiem, kas darbojas Talsu novada domē, jo tieši
šī partija valstī ir pie varas. Tas
būtu bijis viens no soļiem, kā

Zaļo un zemnieku partija dotu
savu pienesumu Talsu novadam.
Dažbrīd atsevišķi deputāti
kritizē padarīto un nodarbojas
ar demagoģiju, tā vietā, lai praktiski rīkotos. Nepietiek tikai ar
izdevīgu faktu interpretāciju – tā
tikai lieki kavējam laiku.
Jūsu pārstāvētās partijas programmā ir minēta mūsdienīgas
un konkurētspējīgas izglītības
attīstība. Vai ir panākts progress šajā virzienā?
Liels solis uz priekšu ir Talsu
2. vidusskolas, Talsu Valsts ģimnāzijas, Sabiles vidusskolas un
Talsu pamatskolas iesaiste mācību vides sakārtošanas projektos
– paredzēts labiekārtot dabaszinātņu kabinetus, iekārtot modernas klases, papildināt pieejamās interaktivitātes iespējas.
Tādā veidā plānojam sakārtot ne
tikai klašu telpas, bet arī izglītības iestādes piedāvājumu kopumā. Tomēr papildu šim piedāvājumam jāstrādā pie plānveidīgas
pedagogu sagatavošanas. Apsveicami, ja skolā integrējam un
iekļaujam modernās tehnoloģijas un to sniegtās iespējas, bet
līdztekus jārūpējas, lai skolotājs
tās varētu lietderīgi izmantot,
vadot mācību stundas. Tādēļ
esmu gandarīts ka Talsu 2. vidusskola ir iekļauta starp 100 izglītības iestādēm Latvijā kuras
realizēs mācību satura aprobācijas projektu ,,Kompetenču pieeja
mācību saturā”.

Vēlamies, lai Talsu novadā
būtu nodrošināta konkurētspējīga vispārējās izglītības iegūšana.
Strādājam, lai pašvaldības izglītības iestādes iespēju ziņā neatpaliktu no Talsos esošās privātskolas. Arī pilsētu un pagastu
pārvaldēm iedalītais prioritāšu
finansējums lielākoties tiek novirzīts tieši izglītības jomai – izglītības iestāžu sakārtošanai. Šī
gada budžetā vairāk nekā
340 000 eiro esam paredzējuši,
lai pirmsskolas pedagogiem nodrošinātu atalgojumu atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem.
2016. gada septembrī neapstājāmies pie noteiktās minimālās
summas, radām iespēju to palielināt, saprotot, ka pirmsskolas
pedagoga darbs nebūt nav tik
vienkāršs un ir motivējams arī
finansiāli.
Talsu novada domes deputāti
apstiprināja Talsu 2. vidusskolas sporta stadionu koncepciju,
kas paredz to nākotnes attīstības koncepciju. Kādi bija galvenie akcenti, ko vēlējāties tajā
paredzēt?
Šī koncepcija netapa vienā
dienā, to izstrādāja speciālistu
komanda. Tā paredz veidu, kā
pakāpeniski sakārtot āra sporta
infrastruktūru K. Mīlenbaha ielā
21 un 34 pie Talsu 2. vidusskolas.
Šo koncepciju, manuprāt, vajadzēs paplašināt un iekļaut arī
Talsu pamatskolas un Talsu
Valsts ģimnāzijas āra sporta infrastruktūras pakāpenisku attīstīšanu.
Izstrādājot koncepciju, sapratām, ka Talsu novadā ir labs
sporta zāļu piedāvājums. Nodrošinām labu infrastruktūru sporta
nodarbībām iekštelpās, bet citāda situācija – gaužām slikta – ir
sporta nodarbību organizēšanā
ārpus telpām. Nav pat pienācīgi
sakārtota dokumentācija, piemēram, stadionam K. Mīlenbaha ielā 34.
Šīs koncepcijas izstrādi iniciēju, lai ne tikai skolēniem, bet arī
visiem novada iedzīvotājiem
būtu iespēja nodarboties ar āra

sportu mūsdienīgā vidē. Šobrīd
projektēšanas stadijā ir vieglatlētikas stadions, process noslēgsies
februāra beigās, kad būs zināmas
arī tā ierīkošanai nepieciešamās
izmaksas. Vieglatlētikas stadiona
izstrādē aktīvi piedalās Mārča
Štrobindera šķēpmešanas klubs.
Tiklīdz noslēgsies projektēšana,
uzsāksim sarunas par finansējuma piesaisti. Pozitīvi, ka stadiona rekonstrukcijai ir arī partijas
,,Vienotība” piešķirtās kvotas
vairāk nekā 60 000 eiro apmērā.
Tāpat pastāv iespēja aizņemties
finansējumu Valsts kasē, bet šīs
iespējas būs jāvērtē, kolīdz būs
zināms nepieciešamais finansējuma apjoms.
Projektēšanas sākuma stadijā
ir arī ideja par futbola un pludmales volejbola laukumiem
K. Mīlenbaha ielā 34. Projekta
izstrādes laikā varēsim izskatīt
piedāvātos risinājumus esošo
volejbola laukumu pārcelšanai.
Gribu uzsvērt, ka nav pamata
uztraukumam par volejbola laukumu likvidēšanu. Tieši otrādi,
mēs iegūsim gan kvalitatīvu
mākslīgā seguma futbola laukumu, gan mūsdienīgus un drošības prasībām atbilstošus volejbola laukumus. Ļoti vērtīgs ir
volejbola kluba ,,Talsi” darbs, iekopjot šos laukumus – nevienā
brīdī nav bijusi paredzēta to likvidēšana, bet gan pārcelšana un
labiekārtošana.
Skumji, ka informācija šajā
jautājumā tika sagrozīta un interpretēta pretēji paustajam,
turklāt to darīja paši volejbola
kluba pārstāvji. Mēs negribam
iznīcināt, mēs gribam sakārtot,
bet detalizētāk par to varēsim
runāt, kad būs sagatavots skiču
projekts. Jaunu futbola laukuma
sintētisko segumu mums piedāvā Latvijas Futbola federācija,
lūdzot Talsu novada pašvaldībai
izveidot laukuma pamatni, ierīkot apgaismojumu un nožogojumu.
Koncepcijas realizēšana notiks pakāpeniski. Talsu 2. vidusskolā darbojas vecāku atbalsta
biedrība, kas arī var pretendēt uz

Eiropas Savienības finansējuma
apguvi.
Sadarbībā ar Talsu 2. vidusskolas vecāku atbalsta biedrību
mēs netālu no sporta laukumiem
varētu izvietot vingrošanas un
bērnu laukumus. Tā veidojot aktīvās atpūtas kompleksa piedāvājumu.
Pagājušajā gadā Talsu 2. vidusskolā tika uzsākta jauna iniciatīva – ieviesta 1. klase ar sporta novirzienu. Kādi ir rezultāti?
Pozitīvi, jo pirmklasniekiem
papildu divām sporta stundām
nedēļā ir paredzēta viena fakultatīvā sporta nodarbība, ko bērni
pavada ārpus skolas telpām. Runājot ar sporta skolotāju, ir secināts, ka bērni šajā klasē ir daudz
veselīgāki. Sadarbībā ar Talsu
novada sporta skolu piedāvājam
1. klases skolēniem nodarbības
vispārējās fiziskās sagatavotības
grupās, kas darbojas trīs reizes
nedēļā. Savukārt 3. klašu audzēkņi piedalās projektā ,,Sporto
visa klase”, ko organizē Latvijas
Olimpiskā komiteja. Mūsu mērķis nav visus bērnus sagatavot
lielajam sportam, mūsu mērķis
ir panākt, lai bērni jau no mazotnes dzīvotu veselīgi.
Pagājušajā gadā iegādājāmies
15 robotikas komplektus sākumskolai un tikpat arī pamatskolai.
Skolēniem piedāvāsim iesaistīties robotikas pulciņos, kas attīsta ļoti daudz iemaņu un prasmju
– matemātikā, konstruēšanā, attīsta loģisko domāšanu.
Talsu novada pašvaldība ir izsludinājusi iespēju pieteikties finansējumam nometņu organizēšanā. Plānojam piedāvāt arī
dienas nometni robotikā.
Vadīt Talsu 2. vidusskolu – tas
ir jauns izaicinājums. Kolektīvs
ir ļoti atsaucīgs un, domāju, mēs
daudz ko paveiksim un spēsim
piedāvāt konkurētspējīgu vispārējās izglītības programmas apguvi, apmierinot bērnu intereses, gan vecāku ieceres.
Inita Fedko
Foto: Dainis Kārkluvalks

Ar stāstiem par izciliem talseniekiem atzīmēs Talsu vārda dienu
(Turpinājums no 4. lpp.)

savienības
biedri,
Talsu Krūmu mākslas grupas vadītāju
Gunu Millersoni; fotogrāfu un Talsu fotokluba vadītāju Uldi
Balgu.
Žurnāls kā rakstisks kultūrvēstures
izziņas materiāls būs
pieejams Talsu novada bibliotēkās, skolās,
muzejos, pašvaldībā,
pašvaldības kultūras
iestādēs un citās publiskās vietās.
Grāmata par stipras
latviešu dzimtas meitenes dzīves gājumu
17. janvārī pulksten 17.00 Talsu no-

Šajā gadā žurnāls izdots ar
Talsu novada pašvaldības kultūras projektu finansējuma palīdzību, un tas vēsta par žurnālisti, kuras ikdiena paiet Briselē,
Inu Strazdiņu, Eiropas Gada
cilvēku Latvijā; plaši pazīstamo
mūziķi Raimondu Tigulu, „Ārpasaules mūzikas Tiguļkalnā”
idejas autoru un tradīcijas iedzīvinātāju; novadpētnieku, grāmatu autoru, biedrības „Aleksandra Pelēča lasītava” vadītāju
Zigurdu Kalmani; mākslinieci,
izstāžu un projektu kuratori, katalogu sastādītāju, publikāciju
autori, Talsu novada muzeja
galveno speciālisti mākslas jautājumos, Latvijas Mākslinieku
2017. gada 16. janvāris			

				

vada muzejā ikviens aicināts uz
grāmatas „Tur aiz skolas kalna”
atvēršanu un tikšanos ar autori
Mudīti Tauriņu, Talsu vidusskolas 1959. gada absolventi, informē Talsu novada muzeja galvenā
speciāliste darbā ar sabiedrību
Gita Japiņa.
Apjomīgā, bagātā latviešu valodā uzrakstītā grāmata par vienas stipras latviešu dzimtas meitenes dzīves gājumu sniedz
kolorītu laikmeta raksturojumu
septiņu gadu desmitu garumā.
Grāmatas autores visromantiskākās un jūsmīgākās jaunības
atmiņas vēstī par Kurzemes pusē
– Selekcijā, Talsu 2. septiņgadīgajā un vidusskolā – aizvadīto
laiku. Latvijas Universitātē iegūtās zināšanas vācu valodas un li-

teratūras pasniedzējas kvalifikācijā apvienojumā ar šūpulī ielikto
gudrību, vitalitāti un darba spējām ir labs pamats Mudītes Tauriņas 40 gadu ilgajā skolotājas
darbā Latvijas Kultūras koledžā,
arī tulces un gides darbā.
Ivonna Vicinska
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Atjaunota infrastruktūra Talsu paugurainē
Dabas parka „Talsu pauguraine” kopējā platība ir 3671
ha, un tas ietilpst triju Talsu
novada pagastu teritorijās –
Laidzes, Laucienes un Lībagu.
Dabas parks dibināts 1987.
gadā, taču tas jau kopš 1977.
gada pastāv kā aizsargājamo
ainavu apvidus.
Biedrība „Talsu pauguraines
dabas parka atbalsts” ir dibināta
2000. gada 5. maijā ar mērķi aktivizēt sava reģiona iedzīvotājus
savstarpējai
sadarbībai
un
līdzdarbībai pašvaldības lēmumu pieņemšanā dzīves kvalitātes
uzlabošanai, kā arī veikt pētījumus un izstrādāt projektus dabas
aizsardzības un vides kvalitātes
uzlabošanai un labvēlīga fona
radīšanai reģiona sociāli ekonomiskai attīstībai.
Šis ir viens no Ziemeļkurzemes dabas apstākļu ziņā daudzveidīgākajiem apvidiem ar izteikti
paugurainu
reljefu,
vairākiem nelieliem, bet dziļiem
ezeriem. 52% no teritorijas
aizņem meži, nereti sastopami
introducētu koku stādījumi.
Biedrības „Talsu pauguraines
dabas parka atbalsts” šogad
īstenoja Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētu projektu
„Talsu pauguraine”, kas tika
iesniegts un atbalstīts konkursa
ietvaros
aktivitātē
„Īpaši

aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana”.
Projekta mērķis bija uzsākt
parka dabas aizsardzības plāna
ieviešanu, sagatavojot ieteikumus teritorijas apmeklētājiem
un būtiskāko informāciju par
publiski pieejamām rekreācijas
iespējām, apskates objektiem,
takām un velomaršrutiem un,
atjaunojot tūrisma infrastruktūru, veicināt veselīgu dzīvesveidu
un teritorijas izmantošanu dabas
un aktīvās atpūtas tūrismā.
Latvijas Vides aizsardzības
fonda finansējums tika piešķirts
informācijas aktualizēšanai par
dabas parku, digitālas kartes un
informatīvā materiāla sagatavošanai, divu velomaršrutu
marķējuma atjaunošanai, kā arī
informācijas plākšņu atjaunošanai un esošo tūrisma objektu uzturēšanas un apsaimniekošanas
pasākumu īstenošanai aktīvās
atpūtas vietā „Rīti”.
Projekta kopējās izmaksas
bija 5993,60 EUR no tiem
5008 EUR finansēja Latvijas
Vides aizsardzības fonds, un
985,60 EUR bija biedrības „Talsu
pauguraines dabas parka atbalsts” līdzfinansējums.
Projekta rezultātā ir atjaunots
marķējums diviem Talsu pauguraines velomaršrutiem: sarkanā
krāsā – Talsu pauguraines ceļi

Izsludināts projektu
konkurss biedrībām un
nodibinājumiem
Kurzemes NVO atbalsta
centrs līdz 2. februārim pieņem
projektu pieteikumus projektu
konkursa „Iesaisties Kurzemē!”
trīs atbalstāmajās darbības jomās – „Pilsoniskās sabiedrības
iniciatīvas LV100”, „Starpkultūru dialogs” un „Mazākumtautību NVO atbalsts”.
Pieteikumu
pieņemšana: līdz 2017. gada 2. februārim
(personīgi, pasta zīmogs vai parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu).
Projektu īstenošanas periods: 01.03.2017.–01.12.2017.
Līdzfinansējums: nav.
Iesniedzamo
pieteikumu
skaits: neierobežots.
Finansējums 1 projektam: līdz
1600 EUR.
Atbalstāmās projektu
aktivitātes
• Jomā „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100” tiks atbalstītas aktivitātes, kas palīdz
sasniegt Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi „Stiprināt
Latvijas sabiedrības valsts gribu
un piederības izjūtu savai valstij,
rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”.
Plašāka informācija un ie-

dvesma simtgades sagaidīšanai:
www.lv100.lv/programma
un
www.km.gov.lv/lv/ministrija/
simtgade.html.
• Jomā „Starpkultūru dialogs”
ir atbalstāmas aktivitātes, kas
veicina saliedētas un vienotas
sabiedrības attīstību Kurzemē,
Latvijā kopumā un kurās kā pamata mērķa grupa ir latvieši, veicinot to komunikāciju, izpratni
un zināšanas par/ar cittautiešiem Latvijā un cittautiešiem
Latvijā par/ar latviešiem.
• Jomā
,,Mazākumtautību
NVO atbalsts” ir atbalstāmas aktivitātes, kas veicina: Latvijas mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un
attīstību; radošo kolektīvu darbību; tradīciju un folkloras attīstību,
pilsonisko līdzdalību un sadarbību; romu kopienas integrāciju un
līdzdalību, sekmējot sadarbību
starp
romu
kopienu
un
pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas
pasākumu kopumu; romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu.
Visa informācija pieejama:
www.kurzemesnvo.lv.

un neceļi un violetā krāsā –
Laucienes (Nurmes) bagātības.
Ir izveidota velomaršrutu karte
digitālā formātā, kur ir pieejama
aktuāla informācija par publiski
pieejamajiem rekreācijas resursiem un infrastruktūru parkā,
kā arī pamatinformācija ar noteikumiem parka apmeklētājiem. Tā apkopota viegli saprotamā un uztveramā digitālā kartē,
kuru pēc nepieciešamības var
lejuplādēt dažādos datu nesējos
vai izdrukāt. Apmeklētāju informatīvajā materiālā ir norādītas
atpūtas vietas, kuru apmeklēšana
ir bez maksas un kur nav ne-

pieciešama
iepriekšēja
saskaņošana, kā arī tās vietas, kur nepieciešams ierašanos saskaņot ar apsaimniekotāju.
Aktualizētā
informācija ir ievietota biedrības mājaslapā www.talsupauguraine.lv.
Viens no publiski pieejamajiem rekreācijas resursiem dabas parkā ir dabas takas un aktīvās atpūtas
vieta „Rīti”, kuru izveidojusi un uztur biedrība „Talsu
pauguraines dabas parka
atbalsts”. „Rītos” ir pastaigu
– izziņas takas. Taka māca
iet
lēni,
ieklausīties,
saredzēt un saprast. Atpūtai un apdomai izbūvēta
nojume un „Pepijas” māja
mazajiem apmeklētājiem. Ugunskura vieta ar cepšanas un
vārīšanas iespējām, lai iestiprinātos pēc aktīvās pastaigas vai
sporta spēlēm.
Ugunskura zupas baudīšana
un aktīvās atpūtas pasākumi ar
sezonas tematiku – piknika
ballītes, makšķerēšana mazajiem, meža zemeņu ēšana,
pirtsslotu siešana, tēju vākšana,
nakts pastaigas, „dārgumu”
meklēšana, āra dzīves prasmes,
apkārtnes iepazīšana u.c. Dabas
takās un atpūtas vietā projekta
īstenošanas rezultātā ir atjaunota

infrastruktūra.
Talsi ceļotājiem ir pazīstama
kā deviņu pakalnu pilsēta, bet
varbūt retais zina, ka tikpat jauka
un romantiska ir arī pilsētas apkārtne, kas ietilpst Ziemeļkursas
augstienes Vanemas paugurainē.
Talsu pauguraine ceļotāju aicina
mirkli pakavēties zaļajā dabas
pasaulē, izbraukt ar velosipēdu
līkumotos pauguraines ceļus un
neceļus, uzkāpt virs koku galotnēm Kamparkalnā, pasapņot
Sirdsezera un Sapņu ezera
ūdensrožu ieskautajos krastos,
izbaudīt mieru un klusumu
Kamparezera un Vanagkalna apkārtnē, uzklausīt teikas un nostāstus par seniem un ne tik seniem laikiem „Jāņkalnu” mājās,
izjust pauguraines dabas burvību, staigājot vai slēpojot pa dabas takām atpūtas vietā „Rīti”.
Talsu pauguraines takas un
velomaršruti savus braucējus un
pastaigu mīļotājus gaida arī
ziemā! Izvēlamies atbilstošu
apģērbu un dodamies dabā!
Ilze Indriksone,
biedrības „Talsu pauguraines
dabas parka atbalsts”
projekta vadītāja

Izsludināta projektu iesniegumu
pieņemšana
Biedrība „Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija” izsludina
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē
19.2.1. „Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2017. gada 1. februāra līdz 2017. gada 1. martam
Sludinājuma
kopsumma:
571 668,04 EUR
Projektu darbības teritorija:
Dundagas novads, Ventspils novads un Talsu novada Īves, Lubes
un Valdgales pagasts. Projektiem, kuros plāno iegādāties mobilo tehniku vai veikt apmācības
darbinieku produktivitātes kāpināšanā, ir iespējama plašāka
darbības teritorija.
Projektu īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 gads no
LAD lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Rīcība: ELFLA1: Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības
veicināšana. Mērķis: veicināt
sīko, mazo un vidējo uzņēmēj-

darbību laukos.
Apbalsta apmērs: 571 668,04
EUR.
Atbilstošā MK noteikumu
Nr. 590 5. punktā minētā darbība: jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu
un pakalpojumu attīstīšanai, to
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu
darba apstākļu radīšanai; lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā
produkcija, un jaunu realizācijas
veidu ieviešanai; darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
Rīcības apraksts: rīcības
ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu
uzņēmumu veidošanos un esošo
darbības uzlabošanu un paplašināšanu
nelauksaimnieciskās
darbības jomās. Atbalsts esošiem
mājražotājiem un jauniem darbības uzsākšanai. Ieguldījumu
atbalsts paredzēts būvniecībā,
iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar
sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām un personāla
kvalifikācijas paaugstināšanā.
Vietējās lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietu izveide iespējama arī republikas nozīmes pilsētās, izņemot Rīgu.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projek-
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tam: 50 000 EUR; 100 000 EUR
- infrastruktūras projektiem, ja
ieguldījumi būvniecībā ir vismaz
70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Maksimālā atbalsta intensitāte: 70%; 80% – kopprojektiem
Projektu vērtēšanas kritēriji
un stratēģija: www.ziemelkurzeme.lv
Kontaktperosnas: koordinatore Gunta Abaja, tālr 29172814,
e-pasts: zba@dundaga.lv; konsultante Evita Roģe, tālr.
29295234, e-pasts: evita.roge@
ventspilsnd.lv
Projekta iesniegumus var iesniegt papīra dokumenta formā
biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā,
Pils ielā 14, vai Ventspilī, Skolas
ielā 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).
Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
EPS, kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu
Elektronisko dokumentu likumā
noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu:
lad@lad.gov.lv.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

2017. gada 16. janvāris

Talsu Novada Ziņas

DOMĒ

Domes sēdē lemtais
29. decembra Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 24 darba kārtības jautājumiem:
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.25 „Talsu novada pašvaldības 2017.
gada speciālais budžets”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.26 „Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Talsu novada pašvaldības 2016.
gada pamata budžetu””. Apstiprināt grozījumus Talsu novada pašvaldības 2016.
gada budžeta izdevumos atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kategorijām.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.27 „Grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Talsu novada pašvaldības
2016. gada speciālo budžetu””.
• Apstiprināt Talsu reģionālā biznesa
inkubatora konsultatīvās komisijas nolikumu.
• Apstiprināt Talsu novada būvvaldes
nolikumu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.28 „Grozījumi Talsu novada domes
14.06.2012. saistošajos noteikumos Nr.12
„Par materiālo palīdzību Talsu novada
pašvaldībā””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.29 „Grozījumi Talsu novada domes
17.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.59

„Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu
novada pašvaldībā””.
• Atbrīvot Ivetu Freimani no Strazdes
bērnunama direktora amata un izbeigt
darba tiesiskās attiecības ar 2016. gada 30.
decembri.
Finanšu jautājumi:
• Pirkt nekustamo īpašumu Ezera ielā
7a
Talsos
par
kopējo
summu
17 132,04 EUR.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.24 „Talsu novada pašvaldības 2017.
gada pamata budžets”.
• Atbrīvot ģimenes ārsti Eviju Sporāni
no telpu nomas maksas 100% apmērā par
telpām „Ambulance” Laucienē un „Grantiņos” Dursupē termiņā uz 10 gadiem ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai.
• Ar 2017. gada 1. janvāri noteikt Talsu
novada pašvaldības teritorijā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
maksu
9,21 EUR par 1 m3 bez PVN.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Atbalstīt projekta „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas parkā Abavas senleja” kopējās izmaksas 658 057,85 EUR. Nodrošināt
pašvaldības
līdzfinansējumu
158 057,85 EUR, no kura 88 235,29 EUR
ir
attiecināmās
izmaksas
un
69 822,56 EUR ir neattiecināmās izmak-

Dzīvokļu komisija janvārī
• 17. janvārī dzīvokļu komisijas sēde 14.00 Kareivju ielā 7 Talsos, domes sēžu zālē;
• 24. janvārī pieņemšana 16.00–18.00 Kareivju ielā 7 Talsos, Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

sas. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu 408 057,85 EUR t.sk. līdzfinansējumu
158 057,85 EUR, ņemot aizņēmumu
Valsts kasē.
• Pilnvarot Talsu novada Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja pienākumu izpildītāju Jolantu Didžus īstenot
projektu „Dursupes ezera apkārtnes labiekārtošana”.
Citi jautājumi:
• Slēgt sadarbības līgumu starp Talsu
novada pašvaldību un Latvijas Nacionālo
kultūras centru par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Ieskaņas (modelēšanas) koncerta rīkošanu
2017. gada 27. maijā Sauleskalna estrādē
Talsos un Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšanu.
• Slēgt sadarbības līgumu starp Talsu
novada pašvaldību un Nacionālo mākslu
vidusskolu par Talsu II Starptautiskā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas
un vokālo ansambļu konkursa rīkošanu
no 2017. gada 27. aprīļa līdz 29. aprīlim
Talsos.
• Slēgt sadarbības līgumu ar Rojas un
Dundagas novada pašvaldību par Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanu 2017. gadā.
• Nepiešķirt Valdai Ceriņai finansējumu Vilhelma Purvīša daiļradei veltītas
grāmatas izdošanai.
• Nepiešķirt 2000 EUR SIA „MicrecPM”

jauno talantu koncertšova „SuperMikrofons 2017” rīkošanai Talsos 2017. gadā.
• Slēgt patapinājuma līgumu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru par
ēkas Talsu ielā 2 Valdemārpilī bezmaksas
lietošanu ar mērķi izmantot to trauksmes
sirēnas un tās vadības bloka uzstādīšanai
(montāžai), uzturēšanai un apsaimniekošanai uz 10 gadiem.
• Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru
ar rīkojumu noteikt aizliegumu atrasties
uz Talsu novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un citu
pašvaldības valdījumā esošo ūdeņu ledus
tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldības īpašumā esošo automašīnu
„Audi 80” ar valsts reģistrācijas numuru
DU 4182. Noteikt atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu noteikt 150 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldības īpašumā esošo lidmašīnu W35A „Wilga”. Noteikt atsavināšanas veidu
– pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu
noteikt 1000 EUR.
• Iestāties juridiskas personas statusā
biedrībā „MEŽA KONSULTANTS”. Pilnvarot Talsu novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja vietnieku Kristapu
Ūdri pārstāvēt Talsu novada pašvaldību.
Marta Rake-Lasmane

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

Saistošie noteikumi
Stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī
2016. gada 15. decembrī

Saistošie noteikumi Nr. 22
(protokols Nr.26, § 12., lēmums Nr.615)

Grozījumi Talsu novada domes 11.02.2010. saistošajos noteikumos
Nr.6 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Talsu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu

1. Grozīt Talsu novada domes 11.02.2010. saistošos noteikumus Nr.6 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā” un svītrot saistošo noteikumu 2.7., 4.6. un 4.7. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 3. daļa
paredz, ka pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma
1. Projekta nepieciešamības nodokļa maksātāju kategorijām.
pamatojums
Pārskatot noteikumiem pievienoto zemju sarakstu, tika
konstatēts, ka daļa no esošām zemēm nav piesārņoto un
potenciāli piesārņoto vietu reģistrā un sarakstā minētajām
zemēm saimnieciskā darbība nav ierobežota
Noteikumu projektā ir atzīti par spēku zaudējušiem saistošo noteikumu Nr.6 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
2. Īss projekta satura izklāsts atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā” punkti, kuri paredzēja nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piesārņoto un
potenciāli piesārņoto zemju īpašniekiem
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašval- Ietekme uz pašvaldības budžetu ir minimāla.
dības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēIetekme uz uzņēmējdarbības vidi ir nenozīmīga.
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par adminisNav attiecināms.
tratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultāNav attiecināms.
cijām ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs A. Lācarus

Stājas spēkā 2016. gada 16. decembrī
2016. gada 15. decembrī			

Saistošie noteikumi Nr.23
(protokols Nr.26, 13. punkts, lēmums Nr.616)

Grozījumi Talsu novada domes 09.07.2009. saistošajos noteikumos
Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. un 24. pantu
Izdarīt Talsu novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Talsu
novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.3, lēmums Nr.15) grozījumu un ar 2017.
gada 1. janvāri svītrot saistošo noteikumu Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums”
7.26. apakšpunktu.
Paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

Likums „Par pašvaldībām” 24. panta otrā daļa nosaka, ka
pašvaldības nolikumā jānosaka pašvaldības domes darba
organizācija un struktūra. Ar Talsu novada domes 2016.
gada 30. jūnija lēmumu Nr.376 „Par Stendes pirmsskolas
izglītības iestādes „Saulīte” un Stendes pamatskolas apvienošanu” (protokols Nr.14., 21. punkts) ir paredzēts Stendes
pirmsskolas izglītības iestādi „Saulīte” ar 2017. gada 1. janvā1. Projekta nepieciešamīri pievienot Stendes pamatskolai, kā arī noteikts, ka Stendes
bas pamatojums
pamatskola ir Stendes pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” tiesību un saistību pārņēmēja.
Lai precizētu pašvaldības nolikumā uzskaitīto pašvaldības
iestāžu sarakstu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24.
panta otro daļu ir nepieciešams veikt grozījumus 09.07.2009.
saistošo noteikumu Nr.2 (protokols Nr. 3, lēmums Nr. 15)
„Talsu novada pašvaldības nolikums” 7. punktā.
Saistošo noteikumu projekts precizē pašvaldības izveidoto
2. Īss projekta satura
iestāžu sarakstu atbilstoši Talsu novada domes pieņemtajam
izklāsts
lēmumam.
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
5. Informācija par adminisNav attiecināms.
tratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsulNav attiecināms.
tācijām ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs A. Lācarus
2017. gada 16. janvāris		
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Saistošie noteikumi
Stājas spēkā 2017. gada 17. janvārī		

Saistošie noteikumi Nr.28

Grozījumi Talsu novada domes 14.06.2012. saistošajos noteikumos Nr. 12
,,Par materiālo palīdzību Talsu novada pašvaldībā”
Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu,
43. panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. panta trešo, ceturto daļu
Izdarīt Talsu novada pašvaldības 2012. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr.12
„Par materiālo palīdzību Talsu novada pašvaldībā” (Talsu novada domes 14.06.2012.
sēdes protokols Nr.10, 101. punkts, lēmums Nr.460) šādus grozījumus:
5.1.punktā aizstāt vārdus „Vienreizējs pabalsts personām” ar vārdiem „Vienreizējs
pabalsts kalendārā gada laikā personām”;
6.2. punkta 2. apakšpunktā aizstāt vārdus „Pensijas vecuma persona” ar vārdiem
„Pensijas vecuma persona vai persona ar invaliditāti”;
7.4. punktā aizstāt vārdus „piecu darba dienu laikā” ar vārdiem „desmit darba dienu
laikā”;
71.1. punktu papildināt ar teikumu „Pabalsts tiek piešķirts, ja daudzbērnu ģimene
nesaņem valsts vai pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas”.
Paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

Talsu novada domes saistošo noteikumu projekts
„Par grozījumiem 14.06.2012. saistošajos noteikumos
Nr.12 „Par materiālo palīdzību Talsu novadā”” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.
trešo ceturto daļu???, ar kuru Pašvaldība ir tie1. Projekta nepieciešamības panta
sīga
no
pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt dažādus
pamatojums
pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai, lai uzlabotu dzīves līmeni. Projektā ir precizēts pakalpojumu un pabalstu saņēmēju loks. Turklāt, lai ievērotu vienlīdzības principu, ir konkretizēta
pabalsta par ēdināšanu izglītības iestādēs piešķiršanas
kārtība.
Saistošo noteikumu projekts nosaka Talsu novada domes apstiprinātā budžeta ietvaros piešķiramo sociālo
veidus un apmērus, pabalstu pieprasīšanas,
2. Īss projekta satura izklāsts pabalstu
novērtēšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kurām ir tiesības saņemt šos pabalstus.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldī- Nav attiecināms
bas budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņē- Nav attiecināms
mējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
izpildi un piemērošanu nodrošina Talsu
5. Informācija par adminis- Noteikumu
novada Sociālais dienests. Izmaiņas noteikumu projektratīvajām procedūrām
tā neparedz administratīvo procedūru palielināšanu.
6. Informācija par konsultā- Nav attiecināms
cijām ar privātpersonām
Domes priekšsēdētājs A. Lācarus

Seminārs „Interneta mārketings un
LIAA atbalsts uzņēmējiem”
Talsu biznesa inkubators 19.janvārī
aicina interesentus uz bezmaksas semināru „Interneta mārketings un LIAA
atbalsts uzņēmējiem” Talsu novada pašvaldības Zaļajā zālē (1. stāvā), Kareivju
ielā 7, Talsos.
Semināra ievadā būs iespēja uzzināt par
LIAA sniegtajiem pakalpojumiem topošajiem un esošajiem uzņēmējiem un Talsu

biznesa inkubatorā pieejamiem pakalpojumiem. Galvenā tēma – interneta mārketings, izmantojot Facebook un Google reklāmas. Facebook reklāmas iespējas un
būtiskākie nosacījumi uzņēmumam, uzsākot komunikāciju Facebook tīklā.
Semināra norises laiks 13.00–16.00.
Pieteikšanās: tālr. 62400904; e-pasts: dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv.

TOPOŠAJĀM UN JAUNAJĀM MĀMIŅĀM
5 OTRDIENAS – 5 NODARBĪBAS
17. janvārī – Gatavošanās dzemdībām.
24. janvārī – Lielā diena klāt!
31. janvārī – Pēcdzemdību periods.
7. februārī – Zīdīšana.
14. februārī – Mazulīša aprūpe.
Nodarbības notiks Talsos, Lielajā ielā 1, plkst.17.30.
Nodarbības vada Jana Biezā – praktizējoša dūla, zīdīšanas konsultante.
Pieteikšanās obligāta: pa tālr. 26373122 vai e-pastā: janabiezaa@inbox.lv.
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Aktīvs, radošs un mūsdienīgs
pedagogs
Talsu pamatskolas matemātikas un
fizikas skolotājs Ingars Kļaviņš no 20.
līdz 26. novembrim bija Spānijā, Haenas pilsētā, un piedalījās ,,Erasmus+”
programmas skolu pedagogu profesionālās pilnveides kursos „ICT for teaching” projekta „Aktīvs, radošs un mūsdienīgs pedagogs – tā ir spēja konkurēt”
ietvaros.
Kursos piedalījās skolotāji no Igaunijas, Itālijas, Polijas, Turcijas, Zviedrijas,
Dānijas un citām valstīm.
Kursu laikā skolotāji apguva, kā mācību
procesā izmantot dažādus IT rīkus, lai dažādotu mācību procesu, padarītu to skolēniem interesantāku un mūsdienām piemērotāku. Kursu dalībnieki ne tikai mācījās
nodarbību telpās, bet arī devās apskatīt
Haenas katedrāli, cietoksni, universitāti,
kā arī tuvējo pilsētu ievērojamākos objektus. Ekskursiju laikā skolotājiem bija doti
dažādi uzdevumi, kurus vajadzēja veikt
gan individuāli, gan grupās. Veicot uzdevumus grupās, kursu dalībniekiem bija iespēja uzlabot savas angļu valodas zināšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes,
kā arī vairāk iepazīt citam citu.
Apmeklējot šādus kursus, ieguvumu ir
ļoti daudz – jauns paziņu loks ārzemēs,
pieredze ceļojuma plānošanā un realizēšanā, lielāka izpratne par mācību procesu

citās valstīs, pozitīvu emociju lādiņš, kā
arī plašāks skatījums uz dzīvi kopumā. Ikvienam skolotājam, kurš piedalās kursos
ārzemēs, ir iespēja kā vienam no izglītības
procesa dalībniekiem kaut uz laiku izrauties no ikdienas, salīdzināt, pārdomāt un
mainīties, lai mācību procesā ieguvējs
būtu ikviens tajā iesaistītais.
Ingars Kļaviņš,
Talsu pamatskolas skolotājs

Laba sirds spēj uzburt īstus
brīnumus
Svētkus šogad ar nepacietību gaidīja
ne tikai Talsu novada trūcīgo un mazturīgo ģimeņu bērni, bet arī trīs muzikāli
un ļoti talantīgi burunduki, kas 28. decembrī ieradās mazos brīnumu gaidītājus apciemot. Bērni bija liecinieki, ka
svētki bez draugiem nav patiesa prieka
pilni.
Talsu novada bērniem tika dāvāta rotaļizrāde „Talantu meklējot!”, kā arī bija
tikšanās ar Ziemassvētku vecīti. Saldumu
paciņas vecītis apmainīja pret sirsnīgiem
smaidiem un sagatavotajiem dzejoļiem,
un novēlēja, lai arī ikdienā visu starpā valda mīlestība.
„Labdarības akcija „Brīnumam tici” jau
vairs nav pārsteigums, bet stabila tradīcija.
Citi ik gadu dalās ar to, kas viņiem ir, lai
sagādātu jums neaizmirstamus svētkus,” tā
rotaļizrādes apmeklētājus uzrunāja Talsu
novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus. „Audziet lieli, veseli un gudri, un sagādājiet brīnumus arī citiem – savai ģimenei,
draugiem un apkārtējiem!”
Paldies visiem, kuri palīdzēja uzburt
bērniem svētku brīnumu un sagādāt neaizmirstamus svētkus – SIA „Kurzemes
sēklas”, SIA „Janvāri”, SIA „O.Bāres Būv-

materiāli”, SIA „Talsu meliorators”, SIA
„Pindstrup Latvia”, SIA „Autoseniors”, SIA
„Kolumbīne”, SIA „Rika I&K”, SIA „KasPorins”, z/s „Līvas”, SIA „Apsīte”, Lienei Gricmanei, Ivetai Brožai, Normundam Tropiņam, Inai Strazdiņai, Vilnim Pūcītim,
Aivaram Lācarum, Jānim Vicinskim! Labdarības akcijai „Brīnumam tici” šogad
kopā tika saziedoti 2184,64 EUR.
Labdarības akcija Talsu novadā notiek
jau vairāk nekā 16 gadu, bet jau septīto
gadu Talsu novada pašvaldība to organizē
kopā ar Talsu novada fondu. Labdarības
akcija ir atbalsts bērniem no trūcīgām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, bērniem
ar īpašām vajadzībām, bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem bērniem.
Sanita Liepiņa, Talsu novada fonds

Laidzes pagasta pārvalde aicina darbā STRĀDNIEKU un
STRĀDNIEKU – DĀRZNIEKU (divas vakances)
Pieteikumus var iesniegt līdz 20. janvārim Laidzes pagasta pārvaldē.
Pieteikuma iesniegums pieejams www.talsi.lv sadaļā Pašvaldība/ Vakances.
Tālrunis uzziņām: 26308401.

Kļūdas labojums
Pašvaldības informatīvā izdevuma „Talsu Novada Ziņas” 15. decembra numurā
rakstā „Izdos kalendāru ar skolēnu zīmējumiem” ir pieļauta kļūda.
Pareizi ir: Sindija Stanke.
Atvainojamies par radušos kļūdu!
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DZĪVESZIŅAS
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2016. gada 12. decembra līdz
2017. gada 10. janvārim

•••

Reģistrēti jaundzimušie

Patrīcija Bogdanova
Justs Bukogs
Rebeka Buša
Edvards Didžus
Rēzija Freiberga
Alise Juškina
Rihards Krafts
Kristaps Kucs

•••

•••

Patrīsija Landmane
Patriks Libers
Enija Melberga
Samanta Melberga
Rasa Meļķe
Gatis Paldiņš
Rihards Pallo
Roberts Ratnieks

Annija Strēlniece
Emīls Štrauss
Estere Vaivode
Valts Vēmanis
Martins Zeiferts
Ketlīna Zēģele

Laulību noslēguši

•••

Elvijs Krūmiņš un Dženifera Milena Galvesa Ensunčo
Dāvis Meike un Inga Bērziņa
Andris Ostrovskis un Nelima Lagzdiņa
Gatis Štrauss un Laura Dreijere

Reģistrēti mirušie

(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)
Talsi
Staņislavs Daudišs (1925)
Lubes pagasts
Herta Elizabete Štāle
Arvīds Jansons (1958)
Artis Balodis (1947)
(1921)
Aina Zāģere (1939)
Vilnis Krūkliņš (1937)
Ēriks Šulcs (1936)
Balgales pagasts
Valdgales pagasts
Elga Benita Grīnvalde
Mirdza Paeglīte (1928)
Anna Adiņa (1933)
(1928)
Rita Zirne (1947)
Vandzenes pagasts
Aira Buiķe (1955)
Valerija Pētersone (1931)
Edgars Kārlis Kirkops
Juris Brežinskis (1938)
Ģibuļu pagasts
(1935)
Haralds Ernests Tīģeris
Pēteris Furss (1958)
Egils Bergmanis (1957)
(1937)
Laimonis Kļaviņš (1943) Valdonis Augšpuls (1945)
Paula Austra Dombrovica
Laucienes pagasts
Edgars Otersbergs (1941)
(1924)
Ļubova Ūdre (1941)
Virbu pagasts
Sabile
Ārija Elvīra Kļaviņa (1926) Aleksandrs Hauka (1927)
Jānis Kvedovs (1958)
Laidzes pagasts
Rīga
Zigurds Dauga (1937)
Arvīds Rokols (1964)
Guntis Tīsenkopfs (1943)
Stende
Ojārs Voldemārs
Madonas novads
Elizabeta Šmēdiņa (1931)
Kalnmeiers (1939)
Dāvis Kalvāns (1997)
Ārlavas pagasts
Lībagu pagasts
Lidija Liepiņa (1942)
Nauris Šponbergs (1969)

Atvērto durvju diena Lībagu sākumskolā
Labdien, nākamais pirmklasniek!
Aicinām Tevi un Tavus vecākus piektdien, 27. janvārī, plkst. 15.00 uz
Atvērto durvju dienu Lībagu sākumskolā.
Šajā dienā varēs: apskatīt un iepazīt skolu; iepazīties ar klases audzinātāju Irinu Statņuku; uzzināt, ko skolēni dara skolā; noskaidrot atbildes uz svarīgiem jautājumiem.
Sākumā būs ekskursija pa skolu, pēc tam interešu izglītības kolektīvu
koncerts, tad bērniem nodarbības, bet ar vecākiem satiksies skolas
direktore, skolotāji un darbinieki.

Talsu pamatskola aicina pieteikt skolēnus mācībām 1. un 5. klasē
Skola īsteno:
• mūzikas novirziena pamatizglītības programmu (ar iespēju papildu bez maksas
apgūt instrumentspēli);
• pamatizglītības programmu.
Piedāvājam ārpus mācību procesa papildus bez maksas piedalīties: pagarinātā dienas grupā 1.–4. klasei; pagarinātā dienas grupā 5.–9. klasei; korī un ansamblī; tautas
dejās; teātra un skatuves runas nodarbībās; sporta nodarbībās; mājturības, rokdarbu
un vizuālās mākslas nodarbībās; dabaszinību un vides pulciņu nodarbībās; sākot ar
1.klasi datorzinību un angļu valodas nodarbībās.
Talsu pamatskola, Talsos, Gaismas ielā 1, 63291842, 29142449, 26129249,
www.talsupsk.lv, www.facebook.lv/talsupamatskola

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” aicina uzņēmējus,
nevalstiskās organizācijas, aktīvos iedzīvotājus un citus interesentus
apmeklēt seminārus
par LEADER finansējuma piesaistes iespējām uzņēmējdarbības
veicināšanai, dzīves uzņēmējdarbības veicināšanai un dzīves
kvalitātes uzlabošanai lauku apvidos.
20. janvārī 13.00 Pūņās, Valdgales tautas namā
24. janvārī 10.00 Dundagā, Pils mazajā zālē

Papildinātas izstāžu norises janvārī
Talsu novada muzejā
✳✳Birutas Austrupas dzimtas rokdarbu
izstāde „Šodien es vidū”
✳✳Jūrkalnes starptautisko mākslas plenēru darbu izstāde „Vēju krasts”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳Bibliogrāfam Jānim Tālem – 115
✳✳Valodniecei Veltai Rūķei-Draviņai –
100
✳✳Mūsu ciemiņš – aktrise Lidija Pupure
✳✳Ziemas garie vakari /rokdarbi/
Talsu tautas namā un Radošajā sētā
✳✳No 19.01. Audēju kopas „Talse” izstāde „Ierakstīt zvaigznes ezera elpā” Radošajā sētā
✳✳No 21.01. Jāņa Lagzdiņa akvareļu izstāde „Klusā daba ar tauri” 1. stāva foajē
✳✳No 21.01. Talsu fotokluba izstāde
„Baltā dāma fotogrāfijās” 2. stāva foajē
Talsu bērnu bibliotēkā
✳✳Mums no Gaiļa vairs nav baiļu
✳✳Ziemai pa pēdām
Sabiles bibliotēkā
✳✳Marijas Lielmanes papīra salvešu kolekcija „400 un vairāk svētku”
✳✳Anitas Milleres pogu izlase „Gads raibu raibais kā pogas”
✳✳Grāmatu „zvaigžņu” izlase „Grāmatas, kas mirdz cauri gadiem”
Stendes bibliotēkā
✳✳„Māksliniekam Arnim Zupiņam – 90”
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳20. janvāris – Barikāžu atceres diena
✳✳Dzejniekam Vitautam Ļūdēnam – 80
✳✳„Ciemos pie Vinnija Pūka”
Valdemārpils izstāžu zālē
✳✳Latvijas ainavas vecmeistaru darbos

Sīkāka informācija, zvanot pa tālr. 29172814; 29295234,
vai rakstot: zba@dundaga.lv, info@12krasti.lv.
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Valdemārpils TIC
✳✳Tiņģeres lietišķās mākslas kolektīva
izstāde ,,Ne tikai balts un pūkains”
Laidzes bibliotēkā
✳✳Anitas Helferes fantāzijas dziju rakstos
Laucienes bibliotēkā
✳✳Latviešu rakstniekam un publicistam
Egilam Lukjanskim – 80
✳✳1.–15.02. Latviešu rakstniekam un
publicistam Vitautam Ļūdēnam – 80
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
✳✳Dimzas personālizstāde „Palūri aiz stūra”
Īves bibliotēkā
✳✳16.–23.01. Rakstniecei Andrai Neiburgai – 60
✳✳19.–26.01. 1991. gada Barikāžu aizstāvju atceres diena
✳✳No 27.01. Dzejniekam Vitautam Ļūdēnam – 80
Pļavmuižas saieta namā
✳✳Gleznu izstāde „Mīļa mana tēvu zeme
divu roku siltumā”
Spāres muižas izstāžu zālē
✳✳ Līdz 20.01. R. Paula 80 gadu jubilejai
veltīta fotoizstāde Guna Oškalna-Vējiņa
„Uz pareizās nots”
✳✳No 25.01. Annas Drukas gleznas un
ilustrācijas „Seno latvju vieda”
Tiņģeres saieta namā
✳✳Līdz 20.01. Gunta Kalsere „Briseles
mežģīnes”
Virbu kultūras namā
✳✳Ģibuļu pagasta Mākslas studijas pieaugušajiem radošo darbu izstāde „Uz
balli”
Sagatavoja: Sanita Arciševska
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Kultūras norises janvārī
Kad? Cikos?
17.01. 17.00
17.01. 18.00
20.01. 11.00
20.01. 16.00
21.01. 12.00
21.01. 18.00
26.01. 16.00
27.01. 11.00
28.01. 13.00
28.01. 11.00

20.01. 13.45
28.01. 15.00
19.01. 13.00
25.01. 13.00
28.01. 17.00

4.02.

19.00

20.01. 19.00
21.01. 12.00
20.01. 12.40
20.01. 18.00
26.01. 18.00
16. un
9.00
17.01.
20.01. 13.00
4.02.

19.00

19.01. 14.00
18.30
28.01.
20.01. 17.00
26.01. 16.00
21.01. 13.00
27.01. 18.00
27.01. 18.00

Kas?
Kur?
TALSOS
Mudītes Tauriņas (Talsu vidusskolas 1959. gada
absolventes) grāmatas „Tur aiz skolas kalna” at- Talsu novada muzejā
vēršana. Ieeja: bez maksas
Žurnāla „Talsenieku stāsts Latvijas simtgadei” 2. Talsu tautas nama
numura atvēršanas sarīkojums. Ieeja: bez maksas
Tornīša zālē
Starpnovadu skolu latviešu tautas dziesmu dzieTalsu novada BJC
dāšanas sacensība „Lakstīgala 2017”
Jūrkalnes pagasta radošā darba vakars,
Talsu novada muzejā
uzstājas Igo un Maģie suiti. Ieeja: bez maksas
Talsu mākslinieka Jāņa Lagzdiņa grāmatas „Klusā Talsu tautas nama
daba ar tauri” atvēršanas sarīkojums
Tornīša zālē
Koncerts „Talsu tautas namam 105”
Talsu tautas namā
Guntara Tennes grāmatas. „Gredzens ar dārgakTalsu novada muzejā
meni” atvēršana. Ieeja: bez maksas
Starpnovadu izglītības iestāžu konkursa
Talsu tautas namā
„No baroka līdz rokam” atlases kārta
Senioru koru koncerts. Piedalās senioru kori no
Mārupes, Rīgas, Rojas, Valmieras un Talsu tautas Talsu tautas namā
nama senioru koris „Atbalss”. Ieeja: bez maksas
Jauniešu talantu konkurss „Citāds papīrs”
Talsu novada BJC
SABILĒ

Barikāžu dienu pasākums. Atmiņās par vēsturiskajiem notikumiem pirms 26 gadiem dalīsies
tēlnieks Ojārs Arvīds Feldbergs. Autobuss no
Sabiles vsk. plkst. 13.30. Aicinām piedalīties!

K. Valdemāra Talsu teātra izrāde „Vasaras rītā”.
Ieeja: 2 EUR
STENDĒ
Barikāžu ugunskurs
„Latvju raksti apģērbā –Adi, raksti, jauna māsa!”
Draudzības koncerts. Piedalās vokālie ansambļi
„Gaisma”, „Stende”, VPDK „Teika”, sieviešu koris
„Vaiva”, Ventspils Latviešu biedrības vīru koris.
Ieeja: 2 EUR
VALDEMĀRPILĪ
Maksima Trivaškeviča stand-up komēdijas šovs
„Stand-up izrāde latviešu valodā”. Ieeja: 2 EUR
LAUCIENES PAGASTĀ
1991. gada Barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts
pasākums – dokumentālā filma „Tēvu barikādes”,
režisors Zigurds Vidiņš
Radošā darbnīca – fotogrāfija uz koka. Līdzi ņemt
foto (iespējams arī digitālā veidā) Pieteikšanās pa
tālr: 28609190
LĪBAGU PAGASTĀ
Barikāžu aizstāvju atceres diena
LAIDZES PAGASTĀ
Barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums
Talsu teātra kopas iestudējums „Laiks precēties”
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Radošas nodarbības Pastendes pamatskolas skolēniem „Citāda skola” – „Sirdij mīļas lietiņas. Valentīndienas dekoru darināšana”
1991. gada Barikāžu aizstāvju atceres dienā Zigurda Vidiņa dokumentālā filma „Tēvu barikādes”
Novadu amatierteātru salidojums „Meteņu laikā”
ĪVES PAGASTĀ
Lasītāju klubā saruna par Olafa Gūtmaņa daiļradi
Tiņģeres pils balle „Liegs vēdekļa pieskāriens”.
Ieeja: 6 EUR. Galdiņus pieteikt pa tālr. 29172760
VALDGALES PAGASTĀ
Barikāžu atceres pasākums
Modes burziņš „Kad balts ar melnu satiekas”
VANDZENES PAGASTĀ
Senioru klubs „Kameja” aicina uz 1. gada jubilejas
notikumu. Balle kopā ar Induli
Latvijas valsts simtgadei veltīta tikšanās ar laikmeta lieciniekiem
VIRBU PAGASTĀ
Talsu novada mūzikas skolu audzēkņu koncerts
„Ziemas sajūtu virpulī”. Ieeja: bez maksas

Pedvālē

Tiņģeres pilī 28. janvārī

Sabiles kultūras
namā

PILS BALLE

Pie Kultūras Krātuves
Bērnu bibliotēkā
Stendes tautas namā

Valdemārpils izstāžu
zālē
Pļavmuižas
saieta namā
Laucienes kultūras
namā

„Liegs vēdekļa pieskāriens”
no 18.30 – viesu sagaidīšana
19.00 – viesu izklaides programma;
21.00 – balles atklāšana ar polonēzi (spēlē Artūrs Bānis)
Dalība pasākumā: dāmām – garā vakarkleita un aksesuārs
vēdeklis; kungiem – fraka vai uzvalks
Ieejas maksa: 6,00 EUR
Dalību pasākumā pieteikt līdz 25. janvārim pa tālr. 29172760
Viesu skaits ierobežots!

Lībagu BLPC
Basketbola laukumā
Laidzes BLPC
Ģibuļu pagasta
BLPJAC
Pastendes kultūras
namā
Spāres muižā
Īves bibliotēkā
Tiņģeres pilī
Valdgales tautas
namā

Vandzenes tautas
namā

Virbu kultūras namā

Sagatavoja: Sanita Arciševska

12							

								

2017. gada 16. janvāris

