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Darbs bez kvotām

Aivars Lācarus par Talsu novada attīstību
Lentīšu griešana un publisku
runu teikšana ir tikai redzamākais
Talsu novada domes priekšsēdētāja Aivara Lācarus pienākums.
Viņš negrasās būt spoku mednieks, lai pierādītu anonīmu rakstu greizās interpretācijas un apmelojumus, viņš uzskata, ka visu
plauktiņos saliks padarītie darbi
un piesaistītie projekti. Aivars Lācarus – par nedaudz sastingušo
vecpilsētu, par kapitālsabiedrībās
notiekošo, par skeitparku, par
strukturālām izmaiņām, kā arī
par kvotu nedalīšanu, sadarbību
un novada attīstību.
Teju četrus gadus esat Talsu novada domes priekšsēdētājs. Ir
dzirdēti apgalvojumi, ka šādā
amatā ir tikai jāgriež lentītes un
jāsaka runas. Kā jūs definētu savus
darba pienākumus un kāds ir jūsu
sniegums novada attīstībai?
Talsu novada domes priekšsēdētāja pienākumi ir noteikti pašvaldības nolikumā. Lentīšu griešana un
publiska pašvaldības pārstāvēšana ir
redzamākā pienākumu daļa, bet ne
vienīgā. Citi pienākumi saistīti ar
pamatīgu un sarežģītu darbu dažādās sfērās, kas nereti paliek plašākai
sabiedrībai neredzams. Piedevām
pildu arī normatīvajos aktos un Ministru kabineta noteikumos paredzētos pienākumus, esmu piedalījies arī koalīcijas sēdēs. Talsu novada
intereses ir jāpārstāv dažādos līmeņos valstī. Tas arī ir mans darbs.
Viens no pienākumiem!
Jūs vadāt Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) organizētās komitejas sēdes – tas ir noteikts amata
pienākumos vai tā ir brīvprātīga
iniciatīva?
Talsu novada dome ir šīs organizācijas sastāvā. Tās iekšējie kārtības
noteikumi paredz komiteju sēžu vadīšanu. Tā kā man ir atbilstoša profesija – esmu ārsts, tad veselības un
sociālo jautājumu komiteju varu vadīt ar vislielāko profesionālo atdevi.
To es arī daru. LPS novērtē, ka šajā
komitejā strādāju kopš 2001. gada,
pārzinu daudzus jautājumus, arī da-

žādu normatīvo aktu vēsturisko attīstību, kas nav mazsvarīgi.
Aizvadītajā gadā ir izdevies ielikt pamatakmeni vairāku nozīmīgu projektu realizēšanā. Piepildīsies padsmit gadus ilgušais sapnis
par modernām Talsu Galvenās bibliotēkas telpām, paredzēta Talsu
tirgus rekonstrukcija, lauku ceļu
atjaunošana, Raiņa ielas pārbūve,
plānota arī āra sporta infrastruktūras atjaunošana, izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošana. Kā vērtējat sasniegto un kādas ir nākamās
prioritātes? Vai ir domāts par kinoteātra atjaunošanu, skeitparka izveidošanu, ilgus gadus talsenieku
sapnis bijis peldbaseins.
Jā, par šiem nosauktajiem projektiem man ir liels prieks, bet tie nav
visi paredzētie projekti, esam strādājuši arī pie emisijas kvotu samazināšanas finansējuma apguves un citiem pārrobežu projektiem.
Šajā laika periodā esam atvēlējuši
aptuveni pusmiljons eiro projektu
dokumentācijas savlaicīgai izstrādei. Daļēji tos varēsim atgūt, realizējot projektus, kuru attiecināmajās
izmaksās šie izdevumi varētu tikt
ieskaitīti. Tomēr šobrīd Eiropas Savienības plānošanas perioda struktūrfondu apgūšana tiek neadekvāti
un arī diezgan bīstami kavēta.
Investīciju piesaiste nav viegla,
bet tā novadam ir vajadzīga. Iecerētās projektu aktivitātes nav ekstra

pasākumi kādu iegribu apmierināšanai, tie ir ļoti pragmatiski izsvērti
mērķi un vajadzības.
Ne jau par visu ieceru piepildījumu esam pilnīgi droši – piemēram,
Stendē industriālā parka izveide.
Esam kā nekad agrāk tik plaši strādājuši ar kāda projekta mārketingu
un dalībnieku piesaisti. Jāapsver, ko
varam darīt tālāk, bet galvenais ir
rezultāts, nevis process, un rezultāti
varētu būt labāki. Esam pietiekami
elastīgi projektu izmaiņām, ja tās
būs nepieciešamas.
Runājot par kinoteātra attīstību,
vēl aizvien nav atbildes par Latvijas
un Lietuvas pārrobežu projekta realizāciju – varbūt šis ceļš vēl nav aizvēries. Vēlamies izveidot multifunkcionālu centru, kur kino būtu viena
no sastāvdaļām.
Kinoteātris nav viena no Talsu
prioritātēm?
Tas ir prioritārs Talsiem, bet ne
valstij. Daudz ierobežojumu liedz
darīt to, ko vēlamies. Pašreiz iespējamais risinājums – kinoteātra
funkcijas varētu savienot ar citām
aktivitātēm. Kinoteātris nekad nav
bijis pārslogots, tāpēc tā attīstīšanā
varam rēķināties tikai ar pieejamo
finansējumu no malas – šādā virzienā, ko nosaka kopējā valsts politika,
darbs arī rit. Patlaban strādājam, lai
novada kredītportfelis būtu ar drošības rezervi. Nav problēmu izdot

Ieaud savu stāstu
Talsu n vadā

naudu, uzbūvējot ko ļoti skaistu, bet
luksusa preci. Jebkurai jaunai būvei
ir jābūt funkcionālai.
Lai arī pirmās uzņēmēju atsauksmes nebija pārāk rožainas, tomēr
joprojām ceru arī uz viņu atsaucību.
Kāds uzņēmējs interesējās par iespēju atvērt kino SIA „Jāņa centrs”
telpās, bet līdztekus ar „Ausekļa”
slēgšanu. Tam nepiekritu, tomēr tas
liecina, ka pastāv arī citas kino biznesa pieejas.
Pagājušajā gadā par skeitparka atjaunošanas plāniem runājām trīs
sapulcēs. Skeitparka atbalstītāji nevēlējās apvienoties kopīgā biedrībā,
lai piedalītos kādos projektu konkursos, ko Talsu novada pašvaldība
atbalstītu. Par ko varam runāt?
Skeitparka izmaksu politiski uzsauktā summa ir 30 000 eiro – kurš
ir gatavs ieguldīt tādu finansējumu
četru piecu cilvēku dēļ? Nesaku, ka
nevajag skeitparku, to vajag pat lielākam darboties gatavu novada iedzīvotāju skaitam! Tomēr citās Talsu novada vietās skeitošana jau
tagad rit pilnā sparā, bet ne Talsos.
Tā ir arī to cilvēku publiskā atbildība, kuri iestājas par šīm aktivitātēm.
Savukārt peldbaseina izbūve – tas
ir mūsu sapnis.
Zinu vismaz piecus uzņēmējus,
kas izrādījuši interesi šajā uzņēmējdarbības nišā, bija paredzēts, ka toreizējā Talsu pilsētas pašvaldība savām skolām garantēs peldēt
apmācību dienas laikā, lai baseins
būtu pietiekami noslogots un tā
darbība – rentablāka. Kāpēc neviens
šo ideju nav realizējis? Acīmredzot
bija kādi argumenti, lai šaubītos par
šī plāna pozitīvu darbību.
Nesen saņēmām Latvijas Peldēšanas federācijas vēstuli, kurā norādīts, ka Latvijā nav neviena pasaules
standartiem atbilstoša peldbaseina.
Federācija pieprasa, ka nākamo
peldbaseinu projektēšana un būvniecība ir saskaņojama. Tāda kompleksa ierīkošana paģērētu vēl citus
priekšnosacījumus – jābūt attīstītai
viesnīcu un ēdināšanas uzņēmumu
infrastruktūrai. Nedomāju, ka Talsi
ir gatavi iet šādā virzienā.
(Turpinājums 2. lpp.)
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Turpinājums no 1. lpp.
Nevaram iztērēt novada kredītportfeli, uzceļot jaunus objektus un nedomājot, kā ar tiem pēc
tam tiks galā nākamie deputāti.
Reāli par pašvaldības finansējumu būvētu peldbaseinu nākamajā deputātu sasaukumā runāt
nevaram, bet tāpēc jau ir ticība
brīnumiem!
Tā kā atsevišķas pašvaldības
pirms administratīvi teritoriālās reformas.
Jā, atsevišķās pašvaldībās tā
bija. Pašvaldības, kas bija kredītus paņēmušas līdz maksimālajai
robežai, krīzes laikā nokļuva finanšu stabilizācijas zonā. Pateicoties Talsiem un novadam kopumā, tās tika izglābtas. Tādēļ
jāskatās nākotnē un jārūpējas, lai
kredītportfelī būtu pietiekamas
rezerves – lai Eiropas Savienības
struktūrfondu
finansējumam
beidzoties, būtu iespējas ņemt
aizņēmumus projektiem, kas būs
novadam būtiski.
Kad vairs nebūs šī Eiropas
atbalsta?
Tiek apgalvots, ka šis plānošanas periods esot pēdējais. Eiropa
patlaban ir lielu pārmaiņu priekšā.
Arī juridiski nevaram paņemt
aizņēmumu pilnīgi jebkurai idejai. Varam paņemt kredītu Eiropas struktūrfondu projektu realizācijai, izglītības un ceļu
infrastruktūrai, tiešai pašvaldības funkciju nodrošināšanai. No
2021. gada vajadzētu būt citādi
– paplašinot pašvaldību tiesības
ņemt aizņēmumus.
Nemeklēju variantus, kādēļ
lai peldbaseina nebūtu, tieši otrādi, aicinu aktīvus uzņēmējus
šo iespēju pārdomāt.
Kāpēc to var, piemēram, Kuldīga vai Brocēni, bet mēs ne?
Brocēnos tiek uzturēta jau
esošā infrastruktūra, tas ir pavisam citādi. Domājam par lauku
teritoriju siltumapgādes efektivitātes palielināšanu nelielajām
katlumājām, ēku siltināšanu un
citiem piezemētākiem projektiem, pirms atvēzējamies kaut
kam tik lielam.
Par kaimiņu pašvaldību nerunāšu – jāvērtē tās kredītportfelis.
Tā ir viņu deputātu atbildība
pret saviem vēlētājiem, un es noteikti neesmu kāda soģis vai pārgudrais no malas.
Novada centrs ir Talsu pilsēta. Savukārt Talsu pilsētas
centrs vienmēr bijusi vecpilsēta.
Tagad tā paliek aizvien tukšāka.
Ko darīt, lai to atdzīvinātu?
Pašvaldība ir saņēmusi dažādus pārmetumus par atļauju uzņēmējam savulaik būvēt „Jāņa
centru” Rīgas ielā Talsos, tomēr
mašīnu skaits pie šī tirdzniecības

centra un iedzīvotāju plūsma liecina par pretējo. Lai arī kādas
traģēdijas Latvijā būtu bijušas,
tomēr cilvēki uz turieni dodas.
Šobrīd strādājam pie jaunas programmas, kas iedzīvotājiem dos iespēju sakārtot
vecpilsētas ēkas ar pašvaldības līdzfinansējumu.
Pašvaldībai jāseko, lai būtu ievēroti normatīvie akti, likumi un
valsts noteiktās prasības. Vai
„Jāņa centrs” ir tiešais iemesls,
kādēļ vecpilsēta kļūst tukšāka?
Grūti teikt.
Tomēr mums jārēķinās ar cilvēku pirktspēju – vai viņi ir gatavi mainīt virzienu un iet uz mazajām bodītēm? Dzīve pierāda,
ka, piemēram, veikals „Rika” un
kiosks „Jana”, kas gan neatrodas
vecpilsētā, ir ļoti apmeklēti.
Cilvēku pirktspēja nosaka
visu. Ja mēs būtu bagāta sabiedrība, tad arī vecpilsēta noteikti
izskatītos daudz citādāk. Arī,
piemēram, restorāns „Martinelli”,
kas daudzus gadus bija Talsu vizītkarte, bet nu ir atvērts Rīgā, ir
cilvēku maksātspējas rādītājs.
Tas ir fantastisks uzņēmums, kas
ar savu kvalitāti un piedāvājuma
nišu pārauga cilvēku iespējas.
Aizvadītajos gados veiktas
strukturālas izmaiņas pašvaldības darbā – pārmaiņas piedzīvoja Bāriņtiesa, Sociālais
dienests, Kultūras un sporta
nodaļa. Vai tās ir devušas gaidīto atdevi?
Vislielākais gandarījums ir
par pārvaldnieku institūcijas
sakārtošanu. Viņu darbības un
atbildības jomas tika patiešām sabalansētas, tam ir atdeve.
Stabilais finansējums pagastu
un pilsētu prioritāro vajadzību
patstāvīgai realizācijai ir ļoti būtisks un ikgadējie 400 000 eiro
ļoti pozitīvi ietekmē novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti pietuvināti dzīves vietai.
Bāriņtiesu neskāra tik daudz
strukturālās izmaiņas, kā vien likumā noteiktā kārtība par tās
locekļu pārvēlēšanu. Pēc pilnvaru laika beigām darbs un locekļu
atdeve tiks izvērtēta.
Sociālā dienesta strukturālās
izmaiņas bija vērstas uz sociālo
darbinieku funkciju un atbildības bāzes paplašināšanu. Tas veicināja dienesta struktūrvienību
iekšējo sadarbību un nesa ievērojamus uzlabojumus. Uzskatu,
ka šīs pārmaiņas bija atbilstošas
un efekts ir panākts, lai gan joprojām ir daudz uz ko tiekties.
Savukārt, lai pilnvērtīgi darbotos sistēma, kas tika izveidota, apvienojot Kultūras un Sporta no-

daļas
un
tūrisma
jomas
speciālistus vienā iestādē, būs jāpaiet vēl kādam laikam. Apvienošanas iemesls bija saistīts ar daudzu pasākumu pārklāšanos un
iedzīvotāju, kam tie bija paredzēti, nespēju tos aptvert, bet mērķis
– labāks un kvalitatīvāks darbs.
Tagad šis jautājums ir sabalansētāks. Bet uzsveru: šis nebija naudas taupīšanas projekts uz kādu
no iesaistīto sfēru – kultūras,
sporta vai tūrisma – rēķina.
Tas bija viens no lielākajiem
izaicinājumiem pašvaldībai –
apvienot kultūras un sporta cilvēkus kopīgā sarunā un panākt,
lai viņi rēķinās viens ar otru. Vēl
arī izglītības jomai ir savs pasākumu plāns, kas daļēji pārklājas
ar kultūras un sporta pasākumiem. Tas būs nākamais izaicinājums.
Esat kapitāldaļu turētājs pašvaldības uzņēmumos. Pirms vēlēšanām vairākas partijas runāja par vismaz četru acu principa
nodrošināšanu uzņēmuma valdēs, lai būtu lielāka kontrole.
Šobrīd SIA „Talsu ūdens” ir
viens valdes loceklis, bet SIA
„Talsu namsaimnieks” līdz 31.
janvārim notika audits. Pirms
nepilna gada neuzticību domes
deputātu vairākums izteica SIA
„Ziemeļkurzemes
reģionālā
slimnīca” Talsu filiāles vadītājai
Kristīnai Bidzānei. Kādu saredzat kapitālsabiedrību darba
organizāciju un iespējamo pašvaldības lomu to darbā?
Ir daudz ar pašvaldības funkcijām saistītu pienākumu, kas
mums jākoordinē un jānodrošina, piemēram, kanalizācijas un
ūdenssaimniecības pakalpojumi,
siltumenerģija, atkritumu apsaimniekošana. Tādēļ ar šiem
uzņēmumiem – SIA „Talsu namsaimnieks” un SIA „Talsu ūdens”
– mums jāstrādā stingrā sazobē.
Tā kā tirgus niša šajās jomās ir
tukša un nav piedāvājumu, kas
varētu aptvert arī nerentablās jomas, tad nav citu izeju, kā vien
veidot šādas kapitālsabiedrības.
Šie uzņēmumi nodrošina peļņu
nenesošu funkciju izpildi, nav
neviena privātā uzņēmēja, kas to
apņemtos darīt.
Esam runājuši par četru acu
principu, pašvaldības kapitālsabiedrību darbā iesaistīts, un šie
pienākumi deleģēti priekšsēdētāja 1. vietniekam. Tās arī ir otras divas acis.
Tomēr ne vienmēr palīdz arī
četras acis. Arī astoņas ne vienmēr palīdzēs.
Esam pieņēmuši lēmumu par,
mūsuprāt, atbilstošāko valdes locekli SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiālē,
bet dokumentu sakārtošana, veidojot šo uzņēmumu, nav bijusi
pietiekami skaidra. Nav izdevies
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vienoties par to, kā tajos tiek
veiktas izmaiņas. Kāpēc Talsi,
kas jau Talsu filiālē ieguldījuši
aptuveni miljons eiro, nevar būt
tik novērtēti, lai šajā jautājumā
pārējie cienītu mūsu nostāju?
Turklāt pārējās bijušā rajona
pašvaldības ir skaidri pateikušas,
ka šajā filiālē negrasās veikt nekādus ieguldījumus. Esam reāli,
Ventspilij šajā uzņēmumā pieder
88% kapitāldaļu, bet Talsu novadam – tikai 11%.
Saimnieciski šis uzņēmums
strādā, bet vai atbilstoši mūsu
novada interesēm – tas paliek atvērts jautājums.
Savukārt par situāciju SIA
„Talsu namsaimnieks” nebūtu korekti izteikties pirms revīzijas ziņojuma saņemšanas. Ja kādā no
audita etapiem būtu konstatēti
lieli pārkāpumi, tad revidentu
pienākums ir par to nekavējoties
ziņot. Šāda ziņojuma nav bijis, tādēļ tiecos uzskatīt, ka uzņēmumā
bijušas smagas organizatoriskas
problēmas. Patlaban ir jauns valdes priekšsēdētājs, tiks sakārtots
arī valdes locekļu jautājums.
Ja jums jautā: „Kas notika
SIA „Talsu namsaimnieks”?”,
ko jūs atbildat?
Domāju, ka valdē bija personīgas, publiski neatklātas nesaskaņas. Tas noveda pie dažādām
baumām, neizprotamām runām
un aizdomīgas informācijas, izsauca sabiedrības viļņošanos un
dusmas. Situācija bija jāpārbauda, lai pārliecinātos, vai runām ir
vai nav pamata.
Jebkuras mūsu kapitālsabiedrības uzdevums ir strādāt iedzīvotāju labā. Tas ir iemesls, kādēļ
tās ir nepieciešamas un kādēļ
esam gatavi tik daudz darīt, lai
tās padarītu rīcībspējīgākas, finansiāli stabilākas un neatkarīgākas.
Nomelnošanas
kampaņa,
kas uzsākta vēl pagājušajā
gadā, liecina par priekšvēlēšanu laiku. Kā jūs novada iedzīvotājiem pierādīsiet, ka velns
nav tik melns, kā to mālē?
Nu kā var cīnīties ar spokiem?
Ar kadiķa zaru?
Ar pīlādžzaru vai lietuvēna
krustu. Svarīgākais rādītājs šajā
situācijā būs padarītie darbi. Sākt
attaisnoties par nesakarīgiem
apmelojumiem ir pilnīgi bezjēdzīgi. Visas šīs publikācijas ir
vieni vienīgi melu savirknējumi,
dažādu faktu interpretācijas un
to sasaiste ar atsevišķām personībām. Protams, no sākuma personīgi to pārdzīvoju, bet pēc
tam… Varbūt tas arī bija mērķis
– pēc iespējas vairāk saindēt
manu dzīvi. Kāpēc gan lai tam
pakļautos un radītu prieku cilvēkiem, kuri vēl man sliktu?

Šajās publikācijās tiek izmantoti sabiedrībā brīvi pieejami
dati, kas tiek sagrozīti un tā tiek
radīts melnais produkts.
Esat reģionālās partijas „Talsu novada attīstībai” pārstāvis.
Vai reģionālajām partijām ir
kādas priekšrocības, salīdzinot
ar valsts līmeņa politiskajiem
spēkiem? Kvotas jau tomēr dala
nacionālās partijas!
Vai tad kvotu dalīšana ir vienīgais, ko šīs partijas dara? Tādā
gadījumā mūsu politiskā priekšrocība ir kvotu nedalīšana.
Lai strādātu pie novadam vajadzīgu projektu piesaistes un īstenošanas un pie likumdošanas
un normatīvo aktu izmaiņām,
sadarbojamies arī ar valstiska
mēroga partijām. Protams, ka
nacionālā mēroga partijas nedala tikai kvotas.
Ja nerunāsim un nestrādāsim, tad nekas nenotiks – tas
vienmēr paliks tikai sapnis un
neapmierinātības auglis. Ja
nostādām mērķi, uz ko ir jāiet,
tad, kaut vēlu, bet kaut kad panāksim rezultātu. Pie šādiem
principiem ir jāpieturas.
Vai Talsu novada domes deputāti, kas pārstāv Latvijas mēroga partijas, izmanto iespējamās priekšrocības novada labā,
ko varētu sniegt piederība attiecīgajiem politiskajiem spēkiem?
Talsu novads saņēma arī iepriekš minētās Saeimas deputātu
kvotas, paldies par to! Talsu novada domē, vismaz šajā sasaukumā, nekādas deputātu kvotas no
novada budžeta nav bijušas un
nav dalītas. Bet valstī ministriju
vadības ir politizētas. Patīk vai
nē, bet tā ir daudzpartiju demokrātijas izpausme. Tad ir
vieglāk strādāt, sadarbojoties ar
attiecīgo Talsu novada domē
pārstāvēto Latvijas mēroga politisko partiju pārstāvjiem.
Vai esat sadarbojušies?
Esam sadarbojušies ar visām
politiskajām partijām, kas pārstāvētas domē. Nesākšu iztirzāt
kuluāru sarunas. Ikviens var apjaust, cik liela ir šīs sadarbības
vērtība – skatoties, kuru projektu kuras ministrijas kontrolē un
kā mums ir veicies to piesaistē.
Caur šo prizmu ikviens var vērtēt, kāda ir bijusi šī sadarbība.
„Talsu novada attīstībai” ir gatavi sadarboties ar ikvienu Latvijai lojālu politisko partiju, kas
respektē Talsu novada vajadzības un intereses.
Inita Fedko
Foto: Marta Rake-Lasmane

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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Aicina pieteikt pretendentus apbalvojumiem kultūrā
17. februārī Talsu tautas namā norisināsies ikgadējais pasākums „Kultūras
darbinieku diena”, kur tradicionāli tiks
pasniegti Talsu novada pašvaldības apbalvojumi kultūrā.
Līdz 3. februārim aicinām Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centrā
(K. Valdemāra ielā 17a, Talsos) iesniegt
kandidātus apbalvojumiem „Gada kultūras cilvēks”, „Gada kultūras lepnums”,
„Gada notikums kultūrā”, „Gada bibliotēka” un „Par mūža ieguldījumu kultūrā”.
Goda nosaukumam „Gada kultūras
cilvēks” var nominēt par individuālu, izcilu sasniegumu kādā no profesionālās
vai amatiermākslas jomām, literatūrā,
novadpētniecībā, tradicionālā kultūrā vai
par spilgtu jaunradi 2016. gadā.
Goda nosaukumam „Gada kultūras
lepnums” var izvirzīt kandidātus par īpašiem sasniegumiem kultūras jomā 2016.
gada laikā, kas ir būtiski un ar paliekošu
nozīmi valsts vai starptautiskā mērogā.
Goda nosaukumam „Gada notikums
kultūrā” var izvirzīt kandidātus par spilgtu, inovatīvu devumu kādā no kultūras
jomām, mākslas faktu vai ilglaicīgu Talsu
novadam nozīmīgu kultūras procesu
2016. gada laikā.

Goda nosaukumam „Gada bibliotēka”
var izvirzīt kandidātus par īpašiem sasniegumiem bibliotēku jomā 2016. gadā,
un šie sasniegumi ir nozīmīgi Talsu novada bibliotēku attīstībā.
Goda nosaukumu jau iepriekš apbalvotai personai var piešķirt ne biežāk kā vienu
reizi trīs gados.
Titulam „Par mūža ieguldījumu kultūrā” var nominēt Talsu novada kultūras
darbiniekus par ilggadēju darbu (vairāk
nekā 35 gadu) un nozīmīgu ieguldījumu
Talsu novada kultūras darbā, kultūrvides
saglabāšanā un attīstības pilnveidošanā
vai īpašiem sasniegumiem kādā no mākslas, amatiermākslas, amatniecības, izdevējdarbības vai novadpētniecības jomām.
Apbalvojumiem var ieteikt domes deputāti, pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāji, pašvaldības izpilddirektors, izpilddirektora vietnieki un Talsu novada
Kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja, tāpēc ar ieteikumiem kandidātu nominēšanai aicinām vērsties pie kādas no
augstāk minētajām personām.
Sanita Arciševska,
vecākā kultūras speciāliste

Talsu novadā atkal īstenos
izcilas kultūras ieceres
Noslēdzies Talsu novada kultūras un
tūrisma projektu konkurss, un finansējums piešķirts astoņu ideju piepildīšanai. Tā ar pašvaldības atbalstu taps gan
filma, gan jauns tūrisma maršruts, gan
gleznu izstādes, gan grāmata.
Projekta konkursa pieejamais finansējums ir 6000 eiro, bet pieteikumi tika saņemti par teju 9000 eiro. Vērtēšanas komisija piecu cilvēku sastāvā lēma par
finansējuma piešķiršanu astoņām projektu idejām. Komisijas priekšsēdētāja, Talsu novada domes izglītības, kultūras un
sporta komitejas priekšsēdētāja Olga
Blumbaha atzina, ka šo gadu laikā ievērojami augusi projektu kvalitāte un ideju
oriģinalitāte.
Šī pusgada laikā taps videofilma par
Talsu Krūmu mākslas grupu, tiks radītas
Kārļa Sūniņa zīmējumu auduma apdrukas, tiks izstrādāts jauns – Talsu ainavu

gleznu reprodukciju – tūrisma maršruts.
Kultūras vidi bagātinās arī Jāņa Lagzdiņa
zīmējumu – vēstures grāmata ,,Klusā
daba ar tauri”, vīru vokālā ansambļa
,,Stende” dziesmu albums, izstāde ,,Vandzene caur fotoobjektīvu”, un tiks atklātas
Modra Sapuna radītās gleznas, kur attēlota Laidzes un Latvijas ainava. Savukārt
Vandzenes tautas nams piepildīs vēlmi
pēc tautisko motīvu Goda krēsliem.
Projektu pieteikumu iesniedzēji, kuri
šajā konkursa kārtā nav saņēmuši pietiekamu punktu skaitu, lai gūtu pieprasīto
finansējumu, aicināti piedalīties otrā pusgada Talsu novada kultūras un tūrismu
projektu finansēšanas konkursā. Tas, atbilstoši nolikumam, norisināsies jūnijā –
projektu iesniegšanas termiņš paredzēts
līdz 15. jūnijam.
Inita Fedko

Jautā lasītājs
Pašvaldībā vērsās kāds Talsu pilsētas
iedzīvotājs, vēloties noskaidrot, kam jārūpējas, lai piekļuvi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos esošajām gāzes
tvertnēm neaizšķērsotu līdzcilvēku novietotās automašīnas.
Sazinoties ar vienu no pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju SIA “Talsu namsaimnieks”, tika saņemta atbilde, ka šis jautājums ir VAS
„Latvijas Propāna gāze” atbildībā. Namu
apsaimniekotājs var tehniski nodrošināt,
piemēram, aizlieguma zīmju pasūtīšanu
un uzstādīšanu, bet šī pakalpojuma apmaksa nav apsaimniekotāja ziņā.
Talsu novada pašvaldība sazinājās ar
VAS „Latvijas Propāna gāze”, lai noskaidrotu šo jautājumu, bet līdz pašvaldības
informatīvā izdevuma drukāšanas brī2017. gada 1. februāris		

IETEIKUMA ANKETA
Par apbalvojumu piešķiršanu kultūrā
Tituls, Goda nosaukums*

Informācija par kandidātu apbalvošanai

Kandidāta vārds, uzvārds/
juridiskas personas
nosaukums
Kandidāta darba vieta,
amats un/vai dzīves vieta,
nodarbošanās, vadītāja
vārds/uzvārds
Īss kandidāta darbības
apraksts
vai dzīves gājums (CV)

Formulējums par ko
tituls/ Goda nosaukums
piešķirams

Ieteicēja vārds, uzvārds

Informācija par kandidāta ieteicēju

Ieteicēja darba vieta,
amats un/vai dzīves vieta,
nodarbošanās
Ieteicēja
kontaktinformācija
(tālruņa numurs, e-pasta
adrese)

* Tituls: „Par mūža ieguldījumu kultūrā”
* Goda nosaukumi: „Gada kultūras cilvēks”, „Gada notikums kultūrā”, „Gada kultūras lepnums”, “Gada Bibliotēka”
____________________________________
/Ieteicēja paraksts, paraksta atšifrējums/

Datums _______________________

No Talsiem izvesti
2500 kubikmetri sniega
Janvārī Talsu novads piedzīvoja pamatīgu snigšanu. Tas gan ne vienmēr
nes tikai prieku un gandarījumu, slidinoties no Viesnīckalna Talsos, bet arī
rada papildu darbu. Ceļu uzturēšanu
Talsos nodrošina valsts a/s „Latvijas
Autoceļu uzturētājs”.
Lielā sniega laikā Talsu pilsētas pārvalde pieņēma lēmumu par nepieciešamību
izvest daļu sniega no pilsētas. Tā no kupenām tika atbrīvota Lielā, K. Mīlenbaha,
Akmeņu, Laidzes, Jaunā, 1905. gada, Brīvības, K. Valdemāra iela un posms no
Raiņa līdz Ozolu ielai.
Pilsētā darbojās arī sniega pūtējs, kas
no sniega atbrīvoja tos posmus, ko tehniski nevarēja attīrīt ierastā ceļu uzturēšanas tehnika.
Valsts a/s „Latvijas Autoceļu uzturētājs” no 1. līdz 24. janvāra rītam bija tīrījuši un kaisījuši 197 kilometrus ceļu, tikai

kaisīti tika 557 kilometri, bet tikai tīrīti –
400 kilometri ceļu. Šajā laikā kopumā izvesti 2500 kubikmetri sniega un aizbērti
deviņi kvadrātmetri bedru.
Patlaban lielākā daļa sniega nokusis,
gaisa temperatūra ir svārstīga, un tas negatīvi ietekmē ne tikai grantētos, bet arī
asfalta seguma ceļus, kas ir nolietojušies.
Vairākās novada pārvaldēs patlaban tiek
organizēti asfalta bedrīšu lāpīšanas darbi.
Talsu pilsētā janvāra pirmajā pusē vien
aizpildīti 9 kvadrātmetri dažāda lieluma
bedru. Prioritāri tiek novērsti tie ceļa bojājumi, kas var radīt bīstamību satiksmes
dalībniekiem un avārijas situācijas.
Kā norāda VAS „Latvijas Valsts ceļi” –
ceļu uzturētāju uzdevums ziemā ir uzlabot braukšanas apstākļus, novērst ziemu
nav iespējams.
Inita Fedko
Foto: Ģirts Kalnbirze

dim atbilde vēl nebija saņemta. Kad tā
tiks saņemta, tā tiks publicēta pašvaldības informatīvajā izdevumā „Talsu Novada Ziņas”.
Sagatavoja: Inita Fedko
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Pašvaldība aicina
piedalīties Ēnu dienā
Šogad 15. februārī visā Latvijā norisināsies Ēnu diena, kas
ir pasaulē atpazīstama un atzīta «Junior Achievement» karjeras izglītības programma 1.12. klašu skolēniem.
Ēnu dienas laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un vēro
profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju prasībām un ikdienas
pienākumiem, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties savu nākotnes
profesiju.
Arī šogad Talsu novada pašvaldība aicina interesentus iesaistīties un pieteikties dalībai
Ēnu dienā 2017. Pieteikties dalī-

bai var, rakstot uz info@talsi.lv ar
norādi „Ēnu diena 2017”.
Pagājušogad vairākas ēnas
viesojās Talsu novada pašvaldībā. Trīs no tām ēnoja Talsu novada pašvaldības priekšsēdētāju
Aivaru Lācaru. Ēnas iemantoja
arī citi Talsu novada pašvaldības darbinieki no dažādām nodaļām.
Marija Marlēna Krekovska,
Talsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
praktikante

Talsu biznesa inkubators
sekmīgi uzsācis darbību
Talsu biznesa inkubators
darbību uzsāka pērnā gada
septembrī – patlaban deviņi topošie un esošie uzņēmēji iesnieguši pieteikumus, lai izmantotu inkubatora palīdzību
biznesa attīstības veicināšanai;
pirmais seminārs pulcējis plašu interesentu loku.
Talsu biznesa inkubators un
Talsu novada pašvaldība 19. janvārī rīkoja semināru „Interneta
mārketings un LIAA atbalsts uzņēmējiem”. Seminārs pulcēja gan
esošos, gan topošos uzņēmējus,
un tajā varēja uzzināt vairāk par
„Facebook.com” un „Google.
com” reklāmas iespējām jaunu
klientu piesaistīšanai un sava
produkta
reklamēšanai.
„Kopumā vērtējot semināru, interesentu loks pārsniedza mūsu
gaidīto un atsauksmes no dalībniekiem par lektoriem bija 100%

ļoti labas! Prieks par to, pateicamies dalībniekiem par plašo atsaucību un aicinām būt aktīviem
arī turpmākajos semināros,” komentē Talsu biznesa inkubatora
vadītāja Dagmāra Dreiškena.
Vasarā Biznesa inkubators
pārcelsies uz vecpilsētu
Patlaban Talsu biznesa inkubators izvietots K. Valdemāra
ielā 17a, kinoteātra „Auseklis”
ēkā. Šī ir pagaidu atrašanās vieta
līdz brīdim, kad inkubatora vajadzībām tiks pielāgota ēka Talsu
vecpilsētas daļā, Kalna ielā 4.
26. janvārī Talsu novada pašvaldība izsludinājusi iepirkumu
šīs ēkas telpu un fasādes vienkāršotai atjaunošanai. Paredzamais būvniecības darbu izpildes
termiņš atbilstoši iepirkumam ir
šā gada 1. jūlijs.
Ivonna Vicinska

Iespēja veikt HIV un C hepatīta eksprestestus
Atkarību profilakses punktā Zvirgzdos ir iespējams
veikt eksprestestus un dažu
minūšu laikā var noskaidrot
vai cilvēks ir inficējies ar HIV.
Interesentiem tiek sniegta nozīmīga informācija, konsultācijas, kā arī informatīvie bukleti.
Apmeklētājiem tiek nodrošināta personas datu aizsardzī-

ba un konfidencialitāte; sniegtie pakalpojumi ir bez maksas.
Ir iespējams veikt arī C hepatīta eksprestestu.
Interesentiem lūdzu iepriekš sazināties pa tālr.
20228756.
Aiva Hofmane
Atkarību profilakses speciāliste

Seminārs ikvienam, kurš vēlas
iegūt instrumentus un motivāciju
savas finansiālās situācijas
uzlabošanai
AS „Citadele” sadarbībā ar
Talsu novada pašvaldību organizē bezmaksas semināru
„Nauda nāk” 16. februārī
11.00 pašvaldības administratīvā centra lielajā zālē, Kareivju ielā 7.
Semināru vadīs ilgtermiņa
uzkrājuma eksperte, AAS

„CBL Life” un AS „CBL Atklātais pensiju fonds” valdes
priekšsēdētāja Jolanta Jērāne.
Semināra ilgums plānots
aptuveni divas stundas.
Pieteikšanās: Karlis.Volanskis@citadele.lv, tālr. 29404324
vai
dome@talsi.lv,
tālr.
63232110 līdz 10. februārim.
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Labklājības ministrs: sabiedrībā
balstīti sociālie pakalpojumi jāievieš
efektīvi un jēgpilni
20. janvārī labklājības ministrs Jānis Reirs viesojās Talsos, lai pārrunātu aktuālos nozares jautājumus.
Īpaša vērība tika pievērsta Sociālā
dienesta darbībai, plānotajai sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu
(deinstitucionalizācijas) ieviešanai
reģionā, kā arī pārrunāti aktuālie
jautājumi, kas skar nodarbinātību.
Vizītes ietvaros labklājības ministrs
viesojās Talsu novada pašvaldībā, kur
tikās ar domes vadību, Sociālā dienesta pārstāvjiem un citiem interesentiem. Tikšanās laikā J. Reirs gan iezīmēja nozares darba prioritātes, gan
sniedza konkrētas atbildes uz pašvaldību interesējošajiem jautājumiem
par sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu ieviešanu Talsu novadā un
tuvākajā apkaimē.
Talsu novada domes priekšsēdētāja
vietniece izglītības, kultūras, sporta,
sociālajos un veselības jautājumos Daiga Feldmane ministru informēja, ka
pašvaldība kā sadarbības partneris
Kurzemes plānošanas reģiona projektā
„Kurzeme visiem” sabiedrībā balstīto
Viesojoties Ģimeņu un bērnu attīstības centrā „Brīnumiņš”
sociālo pakalpojumu (deinstitucionalizācijas) ieviešanā varētu attīstīt jaunus
cējumiem līdz 18 gadu vecumam.
pakalpojumus. Viena no iecerēm ir DaudzfunkcioKomentējot Talsu novada pašvaldības esošās ienālu sociālo pakalpojumu centra izveide bijušajā strādes sociālajā jomā un nākotnes plānus, J. Reirs
Sabiles slimnīcā, Rīgas ielā 43. Šajā ēkā iespējams sacīja: „Mums ir līdzīga izpratne par sabiedrībā
izvietot 16 grupu dzīvokļus un netālu esošajā saim- balstītu sociālo pakalpojumu pakāpenisku ieviešaniecības ēkā – specializētās darbnīcas. „Pašvaldības nu. Talsu novada pašvaldības idejas un kopējais
ieguvumi, izveidojot šādu Sociālo pakalpojumu redzējums ir pārdomāts. Sarunās īpaši iezīmējās,
centru, būtu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpo- cik svarīgi ir plānot un attīstīt jēgpilnus un pārdojumu pieejamības radīšana personām ar invaliditāti, mātus risinājumus un infrastruktūru tā, lai sociālie
būtu nodrošinātas 13 jaunas darba vietas Talsu no- pakalpojumi pašvaldībā būtu efektīvi un tālāk atvada iedzīvotājiem, sakārtots un lietderīgi izman- tīstāmi arī ilgtermiņā.”
tots pašvaldība īpašums,” sacīja D. Feldmane.
Viesojoties Talsos, labklājības ministrs apmekViņa arī informēja, ka vecāki, kuru bērni apmek- lēja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un
lē speciālo pirmsskolas izglītības iestādi Talsos, ir Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli, Talsu novavērsušies pašvaldībā ar lūgumu risināt jautājumu da Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu cenpar bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem tru, kā arī apskatīja Ģimeņu un bērnu attīstības
iespējām pēc pirmsskolas izglītības apguves beigām centru „Brīnumiņš”.
būt sabiedrībā un turpināt izglītības procesu pēc iespējas tuvāk mājām. Lai to nodrošinātu, pašvaldība
Aija Bukova-Žideļūna (labklājības ministra preses
projektā „Kurzeme visiem” virzīs ieceri Talsos veisekretāre), Ivonna Vicinska
dot Dienas centru bērniem ar funkcionāliem trauFoto: Marta Rake-Lasmane

Jauna kārtība ūdens patēriņa skaitītāju
maiņai un uzstādīšanai
No šī gada janvāra SIA ,,Talsu ūdens” visās uzņēmuma apkalpes zonās ūdens patēriņa
skaitītāju maiņu un uzstādīšanu veic par uzņēmuma līdzekļiem. Izņēmums ir dzīvokļa
īpašumi, kur tiek nodrošināta
līdzšinējā skaitītāju maiņas un
uzstādīšanas kārtība.
Šādā veidā SIA ,,Talsu ūdens”
pakāpeniski ievieš Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma
noteikto kārtību, kas noteic, ka
pakalpojuma sniedzējam ir pienākums par saviem līdzekļiem
nodrošināt
komercuzskaites
mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu un veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti (Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 9.
panta 5. daļa).
Tomēr jāņem vērā, ka Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums šajā jautājumā paredz, ka

ūdens patēriņa skaitītājs – komercuzskaites mēraparāts – tiek
uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā uz ūdensapgādes
tīklu piederības robežas – parasti tā ir aka. Pienākums to izbūvēt
ir īpašniekam (pakalpojuma lietotājam) par saviem līdzekļiem.
Tā kā šādas akas vairumam īpašumu nav, šobrīd uzņēmums
veiks esošo ūdens patēriņu skaitītāju nomaiņu pret komercuzskaites mēraparātu, jebkurā iekšējo inženiertīklu vietā, kur
esošie skaitītāji ir uzstādīti – tai
skaitā māju pagrabos, iekštelpās
un citur.
Uzstādot jaunu ūdens patēriņa skaitītāju (komercuzskaites
mēraparātu) īpašumā, kur līdz
šim ūdens patēriņš aprēķināts
pēc normām, tiks izvērtēta situācija, kur komercuzskaites mēraparātu var uzlikt – ja to nebūs
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iespējams veikt atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma normām akā uz piederības
robežas, komercuzskaites mēraparāts tiks uzlikts citā tam piemērotā vietā.
Klientam nav jāmaksā par
pašu skaitītāju un tā uzstādīšanu, tomēr, ja skaitītāja uzstādīšanas laikā radīsies papildu izmaksas, piemēram, santehnikas
darbi, tie jāsedz klientam atbilstoši SIA ,,Talsu ūdens” apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.
Veicot jaunu pieslēgumu,
īpašniekam tiek izdoti tehniskie
noteikumi, kuros jau ir paredzēta komercuzskaites mēraparāta
mezgla (akas) izbūve uz piederības robežas.
Inita Fedko
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Tūrisma rallijs ,,Ieaud savu stāstu
Talsu novadā 2017”

Tūrisma
biedrība
,,AtpūtasBāzes.lv”
aicina
piedalīties kārtējā tūrisma
rallijā „Ieaud savu stāstu Talsu
novadā” 17. jūnijā. Šoreiz
iepazīsimies ar brīnišķīgo
Talsu novadu. Tūrisma rallijs
tiek organizēts ar Talsu novada
pašvaldības atbalstu.
Tūrisma rallijs ir brīvdienu
izbrauciens – brīvdienu ekskursija,
kurā pēc ,,AtpūtasBāzes.lv” un
Talsu novada tūrisma informācijas
centra sastādītā maršruta katra
komanda saņem rīkotāju izdotos
ceļvežus
un
brauc
uz
kontrolpunktiem un citiem
tūrisma objektiem, apskatot un
iepazīstot konkrēto teritoriju.
Katra komanda kontrolpunktos
veic atraktīvu – jautru, asprātīgu,
darbīgu, izzinošu – uzdevumu,
saņem punktus un dodas uz
nākamo kontrolpunktu.
Kā parasti, ātrumam nebūs
nozīmes, jo „Ieaud savu stāstu
Talsu novadā” ir tūrisma rallijs, kur
galvenais ir redzēt un iepazīt.
Uzvarētāji tiks noteikti pēc
apmeklētajos objektos iegūtā

punktu skaita, un balvas tiks
pasniegtas arī dažādās nominācijās.
Tūrisma rallijā piedalīties var
ikviens interesents, kura rīcībā ir
vieglā
automašīna,
mikroautobuss, motocikls vai
pat
velosipēds
(protams,
ikvienam
transportlīdzeklim
jāatbilst CSDD noteikumiem).
Sacensību starts un finišs
plānoti Talsu Sauleskalna estrādē
(starts no plkst. 08.00 līdz 10.00,
finišs no plkst. 18.00 līdz 20.00.).
Pēc pasākuma noslēguma un

dalībnieku apbalvošanas ikviens
varēs nosvinēt un izlustēties
zaļumballē.
Pasākuma organizatori aicina
interesentus jau laikus pieteikt
dalību pasākumā, kā arī sola
aizraujošu un pārsteigumiem
bagātu dienu. Biļetes iespējams
iegādāties „Biļešu Servisa” kasēs
un bilesuserviss.lv (bērniem līdz
12 gadiem dalība tūrisma rallijā
bez
maksas).
Aktuālā
informācija pieejama portālā
www.turismarallijs.lv.

Pie lasītājiem nonākusi grāmata
„Talsu novada muzeja raksti, II”
Ar Talsu novada pašvaldības
un Valsts kultūrkapitāla fonda
finansiālu atbalstu Talsu novada muzejs izdevis grāmatu
„Talsu novada muzeja raksti,
II”.
Izdevums piedāvā daudzpusīgu tēmu loku, raksturojot Talsu
un apkārtējo novadu vēsturiskās
norises, nozīmīgas personības,
muzeja glabātās vēstures liecības. Muzeja speciālistu un pieaicināto autoru pētījumi atspoguļo
norises no 11. gadsimta līdz 20.
gadsimta 90. gadiem, īpaši akcentējot Talsu novada vēsturi un
kultūras mantojumu.
Latvijas Universitātes Latvijas
Vēstures institūta zinātniskās
asistentes Ingas Doniņas raksts
iepazīstina ar Talsu Vilkmuižas
ezera mīklu. Populārs ir uzskats,
ka ezers glabā īpatnēju kuršu apbedījuma veidu – mirušo kremāciju un sārta palieku izkaisīšanu ezera ūdenī. Tomēr autore
izvirza citu ideju, ar ko skaidrot
Vilkmuižas ezerā atrastās kuršu
senlietas.
Talsu novada muzeja speciālistes Kristiānas Skromules pētījums veltīts Oktes muižas īpašnieku fon Firksu gaitām, kuru
pēdējais pārstāvis – Frīdrihs Oto
fon Firkss – pēc tēva nāves pabeidza celt savrupmāju pie Talsiem – pašreizējo Talsu novada
muzeja ēku.
Rakstniecības un mūzikas
muzeja speciāliste Ilona Miezīte
ar kādas sudraba lādītes palīdzību stāsta par vienu no pirmajiem
latviešu kultūras darbiniekiem –
Ernestu Dinsberģi.
Rīgas Tehniskās universitātes
asociētā profesore Alīda Zig-

munde lasītājus iepazīstina ar
arhīvu jaunatradumiem par pirmo profesionālo latviešu astronomu Frici Blumbahu, kurš nācis no Lībagu pagasta, bet guvis
starptautisku ievērību.
Muzeja speciālista Guntara
Tennes pētījums par Laidzes ielas vēsturisko apbūvi ļauj izsekot, kā iela pārtapusi vairāku
gadsimtu gaitā. Muzeja krājuma
glabātāja Alfrēda Moseičuka pētījums vispusīgi atklāj Latvijas
Aizsargu organizācijas veidošanos un attīstību Talsu apriņķī no
1919. līdz 1924. gadam, skatot to
caur sabiedriski politisko un
kultūras dzīvi sasaistē ar Latvijas
mēroga notikumiem.
Talsu Valsts ģimnāzijas Latvijas un pasaules vēstures, filozofijas, politikas un tiesību zinību
skolotājas Antras Grūbes rakstā
atklājas saistoši fakti par Talsu,
Sabiles, Sasmakas (tagadējās Valdemārpils) ģerboņu izveidošanu.
Muzeja direktora vietniece
Zanda Konošonoka raksturo
Kārļa Zemdegas iecerētā un Viļ-
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ņa Titāna akmenī īstenotā pieminekļa „Koklētājs” tapšanu un
priekšvēsturi. Raksts atklāj, kā
pieminekļa ideja attīstījusies 73
gadu garumā, kā laika gaitā mainījušās ieceres par pieminekļa
vietu un veidu, kā to ietekmējušas
varu maiņas. Muzeja galvenās
krājuma glabātājas Daijas Lēmanes pētījums palīdz iepazīt dziesmu svētku tradīcijas attīstību Talsos un apkārtnē kopš 1948. gada,
kad notika pirmie padomju Latvijas Dziesmu svētki. Muzeja krājuma glabātāja Ona Kaudze
sniedz ieskatu muzeja glabātajās
fotogrāfijās, kas raksturo dažādas
darba jomas gan Talsu pilsētā,
gan pagastos no 20. gadsimta sākuma līdz 1940. gadam. Liela
daļa fotogrāfiju ļauj iepazīt vidi
un darba veidus, kas mūsdienās
ir reti sastopami.
Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas speciālistes Janas Grostiņas pētījums
sniedz iespēju iepazīt Talsos dzimušā mākslinieka Frederika Fībiga daiļrades attīstību, viņa nozīmi Talsu un Latvijas kultūrā.
Muzeja speciālistes Gunas Millersones ceļojumu piezīmes, izsekojot Frederika Fībiga gaitām,
ļauj vairāk uzzināt par mākslinieka dzīvi Parīzē, ceļojumu pa
Itāliju un palīdz apjaust šo vietu
nozīmi viņa daiļradē.
Rakstu krājums dāvināts Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga
novada bibliotēkām un skolām.
Izdevumu var iegādāties Talsu
novada muzejā.
Zanda Konošonoka,
Talsu novada muzeja direktora
vietniece

ZIŅAS

Nepalaid garām iespēju
– iesniedz savu ieceri
novada attīstībai
konkursā „LMT Latvijai”!
Jau šomēnes, 13. februārī,
Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Latvijas Mobilais
Telefons” (LMT) izsludinās
projektu konkursu „LMT Latvijai”. Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties un iesniegt savas idejas Talsu novada
attīstībai. Konkursā pieejamais
finansējums Jūsu ideju īstenošanai paredzēts no 500 līdz
2000 eiro.
Lai piedalītos konkursā, līdz
7. martam ikviens Talsu novada
iedzīvotājs, iedzīvotāju grupa,
nevalstiska organizācija vai juridiska persona, kuras deklarētā
vai juridiskā adrese ir Talsu no-

vadā, varēs iesniegt projekta pieteikumu.
Projekta „LMT Latvijai” mērķis ir veicināt sabiedrisko dzīvi
Latvijas novados, atbalstīt privātpersonu, juridisku personu
un nevalstisko organizāciju iniciatīvas novadu sabiedriskās dzīves izaugsmei, īpaši atbalstot vides uzlabošanas projektus,
projektus ar plašu sabiedrības
iesaisti un aktīva dzīvesveida popularizēšanu.
Plašāka informācija par konkursa norisi tiks publicēta Talsu
novada pašvaldības mājas lapā –
www.talsi.lv.

SIA „Talsu namsaimnieks”
jaunā valde darbu sāks
februārī
No 1. februāra pilntiesīgs
SIA „Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs būs Egils Bariss, bet valdes loceklis – Juris
Upmalis. Uzņēmuma vadības
meklējumi, kā atzina kapitāldaļu turētāja pārstāvis Normunds Tropiņš, izrādījās gana
grūti un sarežģīti. Savukārt domes komitejās jau pārrunāts
jautājums par iespējamo uzņēmuma statūtu maiņu, valdi nosakot divu locekļu sastāvā.
27. janvārī personīgu iemeslu
dēļ darbu uzņēmuma valdē atstājis līdzšinējais SIA „Talsu
namsaimnieks” valdes loceklis
Gatis Blumbahs.
Savukārt par pirmajā valdes
locekļa amata konkursā vērtēšanas komisijas izvirzīto iespējamo valdes locekli Helviju Norenbergu procesa gaitā tika
saņemta pretrunīgi vērtējama
informācija, tādēļ viņš valdes locekļa amatā apstiprināts netika.

Tika izsludināts jauns konkurss uz vakanto valdes locekļa
vietu, kur pieteicās trīs kandidāti, no kuriem divi tika aicināti uz
pārrunām. Vērtēšanas komisija
valdes locekļa amatā piedāvāja
apstiprināt J. Upmali.
„Viņš sevi ir pierādījis valdes
priekšsēdētāja pienākumu pildīšanā, uzskatu, ka ar valdes locekļa pienākumiem viņš galā tiks.
Lai kapitāldaļu uzņēmums būtu
darboties spējīgs, lūdzu atļaut
savienot J. Upmalim Laucienes
un Balgales pārvaldes vadītāja
amatu ar valdes locekļa amatu
SIA „Talsu namsaimnieks”,” 26.
janvāra domes sēdē lūdza N.
Tropiņš. Viņš precizēja, ka 30.
janvāra Tautsaimniecības komitejā tiks skatīts jautājums par izmaiņām SIA „Talsu namsaimnieks” statūtos, nosakot, ka
uzņēmuma valdē ir divi locekļi.
Inita Fedko

Maina SIA ,,Talsu ūdens”
statūtus
12. janvārī Talsu novada domes deputāti lēma par izmaiņām SIA ,,Talsu ūdens” statūtos. Tās paredz, ka turpmāk
pašvaldības kapitāldaļu uzņēmuma valde sastāvēs no viena
valdes locekļa.
Kopš 2015. gada 5. augusta
SIA ,,Talsu ūdens” valde darbojas valdes priekšsēdētāja un viena valdes locekļa sastāvā. 2016.
gada 29. decembrī ir saņemts
valdes locekles Māras Rozītes iesniegums ar lūgumu atbrīvot
viņu no valdes locekļa amata
pienākumu pildīšanas.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Talsu novada domes priekš-

		

sēdētāja 1. vietnieks Normunds
Tropiņš piedāvāja veikt grozījumus statūtos un noteikt, ka SIA
,,Talsu ūdens” valde sastāv no
viena valdes locekļa.
,,Šobrīd uzņēmuma valdes
priekšsēdētāja pienākumus veic
Igors Kude – esmu pārliecināts,
ka uzņēmuma darbs no šīm izmaiņām nekādā veidā necietīs.
Praktiskā pieredze rāda, ka valdes priekšsēdētājs spēj nodrošināt sekmīgu uzņēmuma darbu
un spēs to paveikt arī turpmāk,
kad būs vienīgais valdes loceklis,” teica N. Tropiņš.
Inita Fedko
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Skolēni aicināti
piedalīties konkursā
„Talsiem 100”
Talsu novada muzejs sadarbībā ar Izglītības pārvaldi un
Vēstures skolotāju apvienību
izveidojis konkursu skolēniem
„Talsiem 100”, aicinot piedalīties Talsu, Dundagas, Mērsraga
un Rojas novada skolēnus un
skolotājus.
Konkursā aicinātas piedalīties
Talsu, Dundagas, Rojas un
Mērsraga novada izglītības iestāžu 8.–9. klašu skolēnu komandas
kopā ar skolotājiem, kā arī vidusskolēni.
8.–9. klašu skolēnu komandām konkursa laikā jāveic uzdevumi vairākos posmos un jāpiedalās konkursa finālā 20. aprīlī,
savukārt vidusskolēniem jāiesniedz eseja un intervijas pieraksts ar kādu novadam nozīmī-

gu cilvēku.
Finālā, kas notiks 20. aprīlī,
visi apmeklētāji varēs piedalīties
konkursā „Labākais vēstures zinātājs”.
Konkursa mērķi ir veicināt
skolēnu interesi, zināšanas un izpratni par Talsu un apkārtnes
vēsturi dažādos laika periodos,
sekmēt prasmes darboties gan
individuāli, gan komandā, kā arī
veicināt izpratni par muzeja darbu un tā nozīmi novada kultūrvēsturiskajā mantojumā.
Ar konkursa nolikumu un
uzdevumiem iespējams iepazīties www.talsumuzejs.lv.
Ieva Priede,
Talsu novada muzeja galvenā
speciāliste izglītojošajā darbā

Florbolistiem iegādāts
jauns sporta inventārs
Biedrība „Florbola klubs
„Talsi”” īstenojusi projektu
„Sporta inventāra iegāde BDR
„Florbola klubs „Talsi””.
Projekta ietvaros florbolisti
iegādājušies ne tikai formas, treniņtērpus, vējjakas un nūjas, bet
arī dažādus treniņu palīglīdzekļus un aprīkojumu, kvalitatīvu
video treniņu un teorētisko nodarbību organizēšanai.
Projekta kopējās izmaksas
24 763,91 eiro, no kurām publiskais finansējums ir 22 259,51
eiro, Talsu novada pašvaldības
līdzfinansējums sporta inventāra
iegādei ir 2473,30 eiro.

Projekts īstenots aktivitātē
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības
ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai” ietvaros.
Projekta
Nr.
16-08-AL35A019.2201-000011
Mārtiņš Maķevics
„Florbola klubs Talsi”

Spāres muižā atjaunos
telpas novadpētniecības
ekspozīcijai
Talsu novada pašvaldība uzsākusi projekta „Novadpētniecības ekspozīcijas telpu
atjaunošana Spāres muižā” īstenošanu.
Projekta īstenošanas laikā
Spāres muižā paredzēts atjaunot
trīs telpas novadpētniecības
ekspozīcijas izvietošanai.
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvalde projekta
iesniegumu apstiprināja 2017.
gada 5. janvārī. Projekta kopējās
izmaksas plānotas 65 500,58 eiro
apmērā, no kurām publiskā finansējuma apjoms ir 27 000 eiro
un pašvaldības finansējums
38 500,58 eiro.
Talsu novada pašvaldība pro-

jektu uzsākusi ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība
stratēģija)”
apakšpasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” līdzfinansējumu.
Projektu plānots ieviest līdz
2017. gada 12. decembrim. Projekta Nr. 16-08-AL35-A019.
2202-000001.
Baiba Lorence,
Attīstības plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
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No 2018. gada Latvijas skolās bērnus mācīs
citādi: domāt, nevis iekalt
Izglītības sistēmas pārmaiņas paredz no 2018. gada visās
Latvijas skolās un daļēji arī
bērnudārzos ieviest gan jaunu
mācību saturu, gan veidu, kā
bērnus mācīt. Mērķis: palīdzēt
apgūt prasmes, kas palīdzētu
izdzīvot laikā, kad virkne profesiju izzūd un nav zināms, ko
darba tirgus nākotnē pieprasīs.
Valsts izglītības satura centra
(VISC) projekta „Kompetenču
pieeja mācību saturā” ietvaros
pašvaldības no visas Latvijas tika
aicinātas nominēt izglītības iestādes dalībai mācību satura pilnveidošanā. No nominētajām 235 izglītības iestādēm pēc noteiktiem
kritērijiem VISC atlasīja 100,
kuru vidū arī divas Talsu novada

mācību iestādes – Talsu 2. vidusskola un Talsu pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”.
Sadarbība ar izglītības iestādēm sāksies februārī. Pirmās būs
pirmsskolas izglītības iestādes
un skolas, kurās ar projekta atbalstu skolotāju komandas kopīgi plānos un sadarbosies, lai
katrs bērns un jaunietis prastu
mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un vēlētos
turpināt mācīties mūža garumā.
Tā ir iesaistīšanās mācīšanas pieejas maiņas procesā un pašiem
būt šo pārmaiņu autoriem.
Esošā Latvijas izglītības sistēma iemāca bērniem atkārtot zināmas darbības, bet neiemāca
domāt. Tas nenozīmē, ka jālikvi-

dē esošie mācību priekšmeti, bet
gan jāapvieno līdzīgais saturs un
citādi jāveido stundu plāns.
Šo saturu mācīs ar jaunām
metodēm, kas vispirms nozīmē
skolotāju ciešāku savstarpējo sadarbību: viņiem būs jāvienojas
par konkrētas klases skolēnu
mērķiem; jāvēro otra stundas,
jādod padomi.
Nākamajā 2017./2018. mācību gadā izmēģinājuma kārtā jauno mācīšanas pieeju sāks 100 izglītības iestādes. Papildus tiks
apmācīti 6000 skolotāju. Plānots,
ka gadu vēlāk pēc jaunās programmas strādās jau visās Latvijas skolās.
Marta Rake-Lasmane
Avots: www.rebaltica.lv

120 dienas „Talsu namsaimniekā”
Izaicinājums, kas pārvērtās par lielu
izaicinājumu
Aizvadītais gads Jurim Upmalim bija spraigs. Līdztekus
Laucienes un Balgales pagasta
pārvaldes vadītāja amatam viņš
uzņēmās arī SIA ,,Talsu namsaimnieks” (turpmāk – TN) valdes priekšsēdētāja pienākumus.
Kopš oktobra kopā ar pagaidu
valdes locekli Ingunu Kaļinku
un uzņēmuma darbiniekiem ir
izdevies ne tikai izstrādāt TN
vidēja termiņa darbības stratēģiju un apstiprināt 2017. gada
budžetu, bet arī nedaudz mainīt
kuģa kursu.
Galvenais mērķis bija nodrošināt darba nepārtrauktību, uzsākt
apkures sezonu uzņēmuma darbības zonā – Sabilē, Stendē, Valdemārpilī, Abavas, Ģibuļu, Laucienes, Lībagu un Virbu pagastā – un
sakārtot TN saimniecisko darbību. Nebiju domājis, ka šie pienākumi patiesībā būs tik sarežģīti –
nebiju rēķinājies ar iespējamajām
situācijām, ar ko vēlāk sastapos.
Viens no nepatīkamākajiem blakusefektiem šajā laikā bija arī negatīvā publicitāte – saņēmu ļoti
daudz jautājumus, vai tiešām
mans tēvs ir viens no bijušās valdes locekļiem. Tas, protams, ir pilnīgs absurds, un nesaprotu, kādēļ
kādam bija nepieciešams izplatīt
šādu melīgu informāciju.
Sākumā valdes priekšsēdētāja
pienākumus uztvēru kā nelielu
izaicinājumu, bet tad tie pārvērtās par lielu izaicinājumu. Šis
laiks ir devis nenovērtējamu pieredzi. Esmu ļoti pateicīgs Laucienes un Balgales pagasta pārvaldē strādājošajiem, kas bija
saprotoši un varēja ne tikai paveikt nepieciešamos darbus, bet
arī mani atbalstīt.
Kādas izmaiņas esat veicis
SIA ,,Talsu namsaimnieks”?
Izvērtēju visu struktūrvienību
– dzīvojamā fonda, nedzīvojamā
fonda, siltumenerģētikas struktūrvienību un administrācijas –
darbu, un mēģinājām kopā nonākt pie risinājuma, kā, kaut ko

darot, sasniegt maksimālo rezultātu. No malas viss šķiet citādi,
nekā esot iesaistītam procesā.
Darāmā ir daudz, jo uzņēmums apsaimnieko ne tikai iedzīvotāju ēkas, bet arī atsevišķus
Talsu novada pašvaldības īpašumus – četras biroja ēkas un trīs
sporta halles. Tāpat ikdienā nodrošinām Talsu un Sabiles ikdienas uzturēšanu un arī kapu apsaimniekošanu Talsos, Sabilē un
Abavas pagastā.
Uzreiz noteicām konkrētu uzņēmuma iekšējo kārtību – pastiprinātu finanšu plūsmas kontroli. Svarīgi bija vispirms
konstatēt faktu, tad par to informēt uzņēmuma valdi un pēc tam
– saskaņot konkrētu darbību.
Noteicām divpakāpju apmaksas
sistēmu. Šādu kārtību piemērojām visām uzņēmuma darba jomām, līdz ar to biju lietas kursā
par visu notiekošo.
Ko esat paveicis šajā laikā?
Esmu ticies ar vairākiem aktīviem māju vecākajiem. Ir jādomā par māju energoefektivitātes
projektu īstenošanu, tikai jāsaprot, cik liela dalība šajā procesā
jāuzņemas TN un cik – pašiem
mājas iedzīvotājiem.
Izaicinājums ir apkures sistēmas sakārtošana Valdemārpilī.
Esošās divas katlumājas nepieciešams rekonstruēt un apvienot, tā sistēmu padarot efektīvāku. Šis ir viens no lielākajiem TN
ilglaicīgajiem mērķiem.
Svarīga ir komunikācija ar
klientiem. Nepieciešama cilvēcīga attieksme citam pret citu.
Starp apsaimniekošanas uzņēmumu un klientiem nedrīkst būt
plaisas, tas ir tikai komunikācijas
un attieksmes jautājums. TN nodrošina apsaimniekojamo 294
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
bilanču caurskatāmību – tās ir
pieejamas ikvienam. Cilvēkiem
jāsaprot, ka ēkas ir viņu īpašums
un par to ir jārūpējas.
Ikviens TN darbinieks veido

							

kopējo uzņēmuma tēlu, nedrīkstam būt pavirši pret to. Darbinieku uzņēmumā ir daudz – vidēji 180 –, katram nav iespējams
izsekot.
Šajā laikā esam izstrādājuši
un Talsu novada domē ir apstiprināta uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.–
2019. gadam, kas nebija viegls
uzdevums. Jaunais valdes priekšsēdētājs var droši pēc tās vadīties. Arī uzņēmuma 2017. gada
budžets ir apstiprināts.
Pateicība jāizsaka arī TN kolektīvam, kas palīdzēja ar padomu un atbalstīja mūsu mērķu
ieviešanu.
Ja kāds jums tagad vaicā: ,,Kas
notiek Talsu namsaimniekā?” –
ko jūs varat atbildēt?
Skaidrs, ka darbs uzņēmumā
ne uz brīdi nav apstājies, bet par
citiem jautājumiem – par kādiem
iespējamiem pārkāpumiem – pateiks audits, kas noslēdzās 31.
janvārī. Strādājot TN, bija situācijas, kad es būtu rīkojies citādi –
saimnieciskāk. Tomēr šajā pagaidu periodā uzņēmuma darbību
izdevās ievirzīt pareizajās sliedēs.
Ko jūs novēlētu jaunajam
valdes priekšsēdētājam?
Noteikti nepieciešams turpināt paredzēto grāmatvedības sistēmas programmas maiņu. Lai
to ieviestu, būs jāiegulda ne tikai
gana liels finansējuma apjoms,
bet arī pamatīgs darbs, tomēr iegūstamie rezultāti noteikti atmaksāsies. Arī iedzīvotājiem līdz
ar to izsniegtie rēķini būs vieglāk
izprotami. Šogad budžetā paredzējām arī vienas automašīnas
iegādi remontstrādnieku vajadzībām, tiks izvērtēta sniega pūtēja iespējamā iegāde.
Jaunajam valdes priekšsēdētājam jāvadās pēc izstrādātās uzņēmuma darbības stratēģijas un
jāorganizē darbs, lai tas būtu
caurskatāms un ikvienam klientam saprotams.
Inita Fedko
2017. gada 1. februāris

Talsu Novada Ziņas

UZZINI VAIRĀK

Talsu novadam jākļūst par motivētāko pašvaldību
Juzefa Kļava (,,Talsu novada
attīstībai”) ir viena no pieredzes bagātākajām Talsu novada
deputātēm. Ikdienā vadot Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālo pārvaldi,
viņa ieguvusi nenovērtējamu
pieredzi un zināšanu bagāžu,
kas īpaši noder deputātes pienākumu pildīšanai. Pirms iepriekšējām vēlēšanām solījusi
pievērsties Sabiles attīstīšanai
– tas nu tiek darīts, bet no 2020.
gada viņa sola ķerties pie peldbaseina būvniecības Talsos.
Lauku atbalsta dienesta
(LAD) Ziemeļkurzemes reģionālā pārvalde atrodas Talsos.
Kā jums šķiet, kāds ieguvums
tas ir mūsu novada iedzīvotājiem? Kā jums pašai iegūtā pieredze un darbs šajā jomā ir palīdzējis arī Talsu novada domes
deputātes darbā?
Lai Ziemeļkurzemes reģionālās pārvaldes centrs atrastos tieši
Talsos, bija jāveic daudz pamatojošu aprēķinu un jāstrādā ar politiķiem. Pierādījām, ka Talsi sekmīgi var būt reģionālais centrs
tieši lauksaimniecības nozarē.
Strādājot ar deviņu novadu
un Ventspils pilsētas lauksaimniekiem, esmu saņēmusi ļoti
daudz labu vārdu par to, ka reģionālais centrs atrodas tieši Talsos. Mūsu cilvēkiem no tā ir liels
ieguvums gan informācijas saņemšanas, gan apmācību, gan
projektu, gan platībmaksājumu
iesniegšanas, gan elektroniskās
pieteikšanās sistēmas (EPS) izmantošanas jomā.
LAD ir pirmrindnieks elektroniskās vides izmantošanā, 2016.
gadā veicām milzīgu izglītošanas
darbu, lai apmācītu cilvēkus strādāt tieši elektroniskajā vidē.
Periodā no 2002. līdz 2015.
gadam tieši Talsu novada lauksaimniekiem, mežsaimniekiem
un zivsaimniekiem esam izmaksājuši 165,7 miljonus eiro. Talsu
novadā ir aptuveni 1700 līdz
1800 klientu, gadā viņiem izmaksājam no 12 līdz 14 miljoniem eiro. No tā dzīvo lauksaimnieki, preču un pakalpojumu
tirgotāji un daudzi citi.
Pieredze pārvaldes vadītājas
amatā ļauj labāk pildīt arī domes
deputātes pienākumus. Liela daļa
projektu ir tiešā veidā saistīti ar Talsu novada un citu novada pašvaldību attīstību un izaugsmi, to atbalsta
pretendents ir tieši pašvaldība.
Iepriekšējā plānošanas periodā ar LAD administrējamo finansējumu sakārtojām tautas
namus, sporta zāles un citu šāda
veida infrastruktūru, bet šajā
plānošanas periodā uzsvars ir
likts uz ELFLA pasākumu ,,Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Talsu
novadā grants ceļu sakārtošanai,
ieskaitot pašvaldības līdzfinansējumu, tiks ieguldīti vairāk nekā
četri miljoni eiro.
Lepojos ar savas iestādes darba
kolektīvu, mums ir arī ļoti aktīvi
un darboties griboši klienti. 2016.
gada 21. decembrī noslēdzās projektu pieņemšanas kārta pasāku-

mā ,,Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās”. Kopumā reģionā
atvēlētais publiskais finansējums ir
pārsniegts 2,4 reizes.
Aktīvi projektus iesniedz arī
ieguldījumiem mežsaimniecības
nozarē, šeit kā atbalsta pretendents startē arī Talsu novada
pašvaldība jaunaudžu retināšanai. Ļoti aktīvi ir jaunie lauksaimnieki.
2016. gadā aktivizējusies arī
LEADER finansējuma apguve.
Novērtēju deputātu izbraukumus ārpus novada centra. Mums,
deputātiem no ,,Talsu novada attīstībai”, apskatot Dupurkalna
estrādi Valdemārpilī, kas bija
avārijas stāvoklī, uzreiz radās
ideja, ka Talsu novada pašvaldībai jāpiesakās LEADER finansējumam, lai to sakārtotu.
Arī aizbraucot uz Sabili, apskatot Sabiles pirmsskolas izglītības iestādi ,,Vīnodziņa”, sapratu,
ka tā darbojas nepiemērotos apstākļos. Sniedzām priekšlikumu
par jauna bērnudārza būvniecību. Gada pirmajā pusē būs gatavs
tā būvprojekts. Investīciju nepieciešamība izriet no reālās situācijas, apskatot šos objektus dabā.
Par LEADER finansējumu šogad ir plānota Tiņģeres pils brīvdabas estrādes un Valdemārpils
estrādes rekonstrukcija, tiks iegādāti jauni krēsli Spāres un Pastendes tautas namā, tiks veikta
novadpētniecības telpu atjaunošana un ekspozīcijas izvietošana
Spāres muižā, labiekārtota Dursupes ezera teritorija, izveidots
āra trenažieru laukums pie Pūņu
pamatskolas.
Pozitīvi, ka LEADER atbalsts
plānots mazajiem uzņēmējiem,
kuru apgrozījums ir līdz 70 000
eiro, bet darbība nav saistīta ar
lauksaimniecisko jomu. Esam
apstiprinājuši jau pirmos projektus: SIA ,,Kuršu krogs” plāno
konditorejas ražošanu un maizes
cepšanu, z/s ,,Veckores” vēlas attīstīt augļu žāvēšanu. Atbalstīta
ir arī gaļas pārstrāde un arborisma pakalpojumi.
No šī finansējuma apstiprināta Valdemārpils un Ārlavas baptistu draudzes baznīcas ēkas pārbūve, projekts biedrībai ,,Latvijas
Sarkanais Krusts”, Talsu florbola
klubam, medniekiem, kā arī
viens tūrisma jomas projekts.
Pašvaldībai šajos konkursos ir
jāpiedalās, bet nepieciešams saprātīgi plānot infrastruktūras sakārtošanu, lai viena pārvalde nekonkurētu ar otru.
12. janvārī tika apstiprināti
grozījumi Talsu novada attīstī-
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bas programmas 2014.–2020.
gada investīciju plānā 2016.–
2018. gadam, kas ietver plašu
paredzēto aktivitāšu loku. Vai
dokuments, jūsuprāt, ir izstrādāts atbilstoši reālajai situācijai
un reālajām vajadzībām?
Sākotnēji biju plānojusi balsot
,,pret” aktualizēto investīciju plānu. To atbalstīju tikai tādēļ, ka
tika solīts martā atkārtoti atgriezties pie investīciju plāna
pārskatīšanas.
Investīciju plānā nav izanalizēta reālā investīciju izpilde un apguve 2016. gadā, turklāt tajā ir ļoti
daudz nereālu pasākumu ar neatbilstošām investīciju summām.
To kopējā summa ir vairāk nekā
100 miljoni eiro. Izvērtējot reālo
pašvaldības budžeta un iespējamo fondu un kredītresursu piesaistes iespējas, mēs divos gados
varētu apgūt 20 miljonus eiro –
tas būtu izcili! Nosakot apgūstamo finansējumu 100 miljonu
eiro, mānām sevi un iedzīvotājus.
2016. gadā atsevišķi Zaļo un
zemnieku savienības un Nacionālās apvienības ,,,,Visu Latvijai!” – ,,Tēvzemei un Brīvībai”/
LNNK” deputāti iesniedza
priekšlikumus papildu iekļaujamajām aktivitātēm jau tā nereālajā plānā, turklāt bez finansiālā
seguma un bez iespējas divu
gadu laikā izstrādāt projektu tehnisko dokumentāciju, kur nu vēl
uzbūvēt! Reizēm šķiet, ka līdz
Talsiem ir atnācis populisms –
tikai iekļaujam, nedomājot, kā
būs pēc tam. Joprojām neesam
iemācījušies ilgtermiņā plānot
un domāt stratēģiski.
Ja apgūsim 20 miljonus eiro
un nodrošināsim finansējumu,
izmantojot gan pašvaldības budžeta, gan aizņēmumu, gan fondu līdzekļus, tad tas jau būs izcili.
2017. gada budžets ir vairāk
nekā 30 miljonu eiro. Kā vērtējat izstrādāto budžetu un tajā
iekļautās izdevumu pozīcijas?
Šajā un nākamajā gadā paredzēts realizēt ievērojamas projektu aktivitātes – rekonstruēta
Talsu Galvenā bibliotēka būs,
bet kādām vēl nākotnē jābūt
Talsu novada prioritātēm?
Mani gandarī, ka uz novada
attīstību vērstais budžets, ir sabalansēts, tajā iekļauti visi izdevumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
2017. gadā no pamatbudžeta,
ieskaitot pamatsummu un kredītprocentus, nomaksāsim aizņēmumu 1,9 miljonu eiro. Kredītatlikums, salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem, ievērojot finanšu disciplīnu, ir būtiski samazinājies. Kredītapjoms, ieskaitot procentu
maksājumus, ir 15 miljoni eiro.
Tas ir, 9% no pieļaujamajiem 20%
pret plānotajiem pamatbudžeta
ieņēmumiem. Iepriekšējā sasaukumā tas bija pat 22 miljonu eiro.
Budžets ir vērsts uz attīstību,
jo spēsim šogad uzsākt un nākamgad pabeigt vērienīgus investīciju projektus, piesaistot arī
citus finanšu instrumentus.
Šobrīd novadam neglaimo
pašvaldības budžetā saņemtā
dotācija no finanšu izlīdzināša-

				

nas fonda teju 4,7 miljonu eiro
apmērā. Kādā no Finanšu komitejām mums jāizanalizē apstākļi
un faktori, kā pašiem iegūt vairāk līdzekļu pamatbudžetā.
Budžets ir novada asinsrite.
Augstu vērtēju arī novada izpildvaras, īpaši finansistu, ieguldījumu
raitajā budžeta sagatavošanā un apstiprināšanā vēl pirms jaunā gada.
Gandarī, ka budžetā pietiek līdzekļu pilsētu un pagastu prioritāšu finansēšanai – 400 000 eiro.
Manuprāt, ir izdevies izveidot
labu pārvalžu modeli – to vadītāji
redz savu teritoriju vajadzības.
Šogad ir sadzirdēts jautājums
par vecpilsētas ēku restaurāciju,
piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu. Sākotnēji grūti bija iedzīvināt pašvaldības projektu
konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai, arī deviņu pakalnu koncepciju, kas tagad, manuprāt,
raiti rit uz priekšu.
Pozitīvi, ka ieplānoti līdzekļi
SIA ,,Talsu veselības centrs” remontam, jo šajā iestādē palīdzību
meklē daudz cilvēku. Liela daļa
telpu ir kritiskā stāvoklī, līdztekus
tiek meklētas iespējas piesaistīt
finansējumu ēkas energoefektivitātes uzlabošanai. Pašvaldības izpildvarai jāorganizē sarunas ar
SIA ,,Talsu veselības centrs” vadību par tās dalību šī objekta iekštelpu un aprīkojuma nomaiņā.
Pievienoto vērtību novada attīstībai rada finansējums būvprojektu izstrādei projektu sagatavošanai 300 000 eiro un tikpat
būvniecības projektu īstenošanai.
Vasarā deputāti balsoja par finansējuma piesaisti Talsu Galvenās bibliotēkas pārbūvei, mēbeļu
un dažāda aprīkojuma iegādes
iespējām, pārceļot bibliotēku uz
Brīvības ielu 17a. Projekta apjoms ir 2,7 miljoni eiro, no tiem
1,4 miljoni ir emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums. Atsevišķi Zaļo un zemnieku savienības un Nacionālās
apvienības ,,,,Visu Latvijai!” –
,,Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK”
deputāti pieprasīja izpildvarai
iesniegt būvdarbu izmaksu tāmes. No praktiskā viedokļa zinu,
cik laika prasa miljons eiro vērtas būvdarbu tāmes izvērtēšana
– 17 deputātu starpā nav tādu
ģēniju, kas dienas laikā varētu izanalizēt 2,7 miljonus eiro vērtu
būvobjektu. Ja šādu informāciju
prasa tikai populisma dēļ, tad
tādā veidā uzspļaujam izpildvarai, kuri katrs strādā savā jomā.
Ir parakstīts līgums ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Vides investīciju fondu par projekta īstenošanu
– 2018. gadā būsim piepildījuši
senu sapni. Tagad ir sagatavoti
pamatdati, ir izsludināts būvprojekta izstrādes, būvniecības un
mēbeļu un aprīkojuma iegādes
iepirkumu konkursus.
Nākamais objekts, ko mūsu
cilvēki ļoti gaida, ir Talsu tirgus
pārbūve un labiekārtošana. Īstenojot šo projektu, novads uzņemsies ļoti nopietnas saistības.
Teritorijā jābūt izvietotām ne tikai tirdzniecības vietām, bet arī

jānotiek ražošanai. Objekta pārbūves un labiekārtošanas izmaksas tiek plānotas ļoti lielas, bet
tās varēja būt zemākas, ja iepriekšējā sasaukuma deputāti
būtu rīkojušies citādi. Neizbūvējot jauno slimnīcu Draudzības
un Ezera ielas krustojumā, šobrīd ir bijusi liegta iespēja attīstīt
šajā kvartālā inženiertehniskās
būves, par ko tagad vairs nebūtu
jādomā. Ja tajā brīdī būtu domāts stratēģiski un saimnieciski,
tad šis kvartāls jau būtu attīstīts.
Tagad sākam just šīs kļūdas.
Līdztekus minētajiem notiks
izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanas projekti Talsu 2. vidusskolā, Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu pamatskolā, Sabiles vidusskolā.
Būtu sakārtojams publiskais apgaismojums Laidzes un Laucienes
ciemā, sporta infrastruktūras objekti arī pie Talsu 2. vidusskolas.
Svarīgs ir transporta infrastruktūras attīstības jautājums Raiņa ielā
un daļā no Lauktehnikas. Paredzēti pārrobežu tūrisma projekti un
arī Sabiles sinagogas pārbūve un
mākslinieku rezidences izveidošana Pedvāles brīvdabas mākslas
muzejā un citi.
Ja man būs lemts strādāt arī
turpmāk, tad jau šodien iestājos,
ka Talsiem obligāti nepieciešams
peldbaseins. Par to varētu sākt
domāt no 2020. gada, ne ātrāk.
Protams, tas nebūs lēti, bet peldbaseins nepieciešams dažāda vecuma cilvēkiem un ne tikai kā
brīvā laika pavadīšanas veids, bet
arī veselības uzlabošanai.
Izpildvarai vēl vairāk jādomā
par uzņēmēju atbalstu. Ir svarīgi
visi uzņēmēji – gan lieli, gan
mazi. Uzņēmējdarbība ir mūsu
tautsaimniecības attīstības pamats, kas veicina vispārējā dzīves
līmeņa uzlabošanos. Citas pašvaldības šajā virzienā jau īsteno
dažādas aktivitātes, mēs varam
pārņemt labo pieredzi, piemēram, rīkojot uzņēmēju dienas,
dažādus seminārus ar pieaicinātiem speciālistiem. Jādara viss,
lai uzņēmējiem varētu sniegt ne
tikai finansiālu, bet arī cita veida
atbalstu.
Pašreizējais Talsu novada
domes sasaukums – vairākumā
esošā reģionālā partija ,,Talsu
novada attīstībai” – saskārusies
ar melno PR. Kādēļ izveidojusies tāda situācija un kāpēc, jūsuprāt, ,,Talsu novada attīstībai” izsaukusi šādu reakciju?
No šīs melnās PR kampaņas
saprotams, ka sit tos, kuri kaut
ko dara. Ja gudri runā, bet nedara, nav par ko sist. Tas, kurš dara,
arī mēdz kļūdīties. Kļūdāmies
mēs visi, arī deputāti.
Šī sasaukuma laikā ar vairākiem izpildvaras darbiniekiem ir
pārtrauktas darba attiecības gan
pēc pašu vēlēšanās, gan vienošanās kārtā. Ir cilvēki, kuri atbrīvojušies no darba valsts dienestos,
pašvaldības iestādēs. Mūsu novadā ir uzņēmēji, kurus vajā neveiksmes privātajā biznesā, jo jau
labu laiku beidzies nekustamā
īpašuma pirkšanas un pārdošanas bums, bet ir pienācis kredītu
atmaksāšanas brīdis.
(Turpinājums 8. lpp.)
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AKTUĀLI
(Turpinājums no 7. lpp.)

Daļai no šiem cilvēkiem ir pārtraukta
iepriekšējā dzīves līmeņa komforts un
tiek meklēts ceļš, kā pietuvināties politiskajiem spēkiem un būt noderīgam ar
kādu informāciju. Es kā iestādes vadītāja
esmu piedzīvojusi, ka ir sabiedrības locekļi, kuri vēlas būt ziņu pienesēji un ir arī
sūdzību rakstītāji. Tā veidojas kāda sabiedrības daļa, kuri nodarbojas ar šādām
lietām, turklāt slēpjas vēl zem segvārda.

Talsu Novada Ziņas

					

Tomēr kur šai kampaņai tiek ņemts finansējums? Kādam tas ir jāuzraksta, tas ir
jānodrukā, jāizplata, kāds par to maksā,
bet kādā veidā ir iegūta šī nauda? Vai par
to ir nomaksāti nodokļi? Provizoriski parēķinot iespējamās šīs kampaņas, kas ilgst
aptuveni pusotru gadu, izmaksas, izdevumi varētu būt no 30 000 līdz 40 000 eiro.
Demokrātija nav visatļautība, bet šeit
publiski tiek zākātas veselas ģimenes un
dzimtas, publiski tiek pazemots viss Talsu
novads. Es tiešām paļaujos uz tiesībsargā-

jošo iestāžu modrību un iespējām atklāt
mūsu varoņus un parādīt viņu melnos
darbus. Neaizmirsīsim – tuvojas arī pašvaldību vēlēšanas!
Tomēr vēlos koncentrēties uz pozitīvās
nots – tuvojas Latvijas simtgades svētku
atzīmēšana. 2016. gadā izveidota darba
grupa, ko vada Olga Blumbaha. Tiek veidots pasākumu un aktivitāšu plāns. Jau
2017. gada budžetā iestrādāts zināms finansējums šīm aktivitātēm un vēl lielāks
finansējums būs nepieciešams 2018. gadā.

Manī gandarījumu rada, ka ar partijas
,,Talsu novada attīstībai” finansējumu tika
veikta pieminekļa, mūsu tautas brīvības
simbola ,,Koklētājs” tīrīšana. Tuvākajos
divos gados būtu jāveic celiņu un zāliena
atjaunošana, jāsakārto apgaismojums. Iespējams, būtu nepieciešams sagatavot piemiņas stendu Lāčplēša ordeņa kavalieriem, kuri atdeva dzīvību par mūsu valsti.
Inita Fedko; Foto: Dainis Kārkluvalks

Saistošie noteikumi
Stājas spēkā 2017. gada 2. februārī
2017. gada 12. janvārī			
			

Saistošie noteikumi Nr.1

(protokols Nr.1, 12. punkts, lēmums
Nr.12)

Grozījumi Talsu novada domes 29.04.2010. saistošajos
noteikumos Nr.23
„Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā”
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 2010. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas statusa noteikšanu Talsu novadā” (Talsu novada domes 29.04.2010.
sēdes protokols Nr.10, 49. punkts, lēmums Nr.321) šādus grozījumus:
2.2.2. apakšpunktā izslēgt vārdu „vienīgie”;
2.2.4. apakšpunktā izslēgt vārdu „vienīgie”;
2. nodaļu papildināt ar 2.5. punktu šādā redakcijā:
„2.5.Ģimene (persona) netiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu, ja tā
sev piederošo nekustamo īpašumu pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā ir dāvinājusi trešajai personai”;
3.2.2. apakšpunktā vārdus „dokumentus (zemesgrāmata, īres līgums u.c.)”
aizstāt ar vārdiem „dokumentus (krājkonta izdruka, norēķinu konta izdruka,
izziņa no darba vietas par algas apmēru, darba līgums, zemesgrāmatas apliecība, īres līgums u.c.)”;
Izteikt 3.3. punktu jaunā redakcijā:
„3.3. Sociālais dienests pēc šo noteikumu 3.1. un 3.2. punktā minēto dokumentu pirmreizējas saņemšanas apseko ģimeni (personu) tās dzīvesvietā, novērtē klienta sadzīves apstākļus un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Turpmāka apsekošana dzīvesvietā
tiek veikta atbilstoši nepieciešamībai ne retāk kā vienu reizi gadā”.
Paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Sadaļas paskaidrojums
Talsu novada domes saistošo noteikumu projekts
„Par grozījumiem 29.04.2010. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa
noteikšanu Talsu novadā”” (turpmāk – noteikumu
projekts) izstrādāts saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. panta trešo,
saskaņā, ar kuru Pašvaldība ir tiesīga no pašvaldības
pamatbudžeta izmaksāt dažādus pabalstus ģimenes
(personas) pamatvajadzību apmierināšanai, lai uzlabotu dzīves līmeni. Projektā ir precizēts pakalpojumu un pabalstu saņēmēju loks, kā arī konkretizētas
prasības attiecībā pret pabalstu saņēmējiem.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus
29.04.2010. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā”.
Saistošo noteikumu projekts nosaka Talsu novada
domes apstiprinātā budžeta ietvaros piešķiramo sociālo pabalstu veidus un apmērus, pabalstu pieprasīšanas, novērtēšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kurām ir tiesības saņemt
šos pabalstus.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
Nav attiecināms.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
Nav attiecināms.
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Talsu
5. Informācija par
novada sociālais dienests. Izmaiņas noteikumu proadministratīvajām
jektā neparedz administratīvo procedūru palielināprocedūrām
šanu.
6. Informācija par
konsultācijām ar
Nav attiecināms.
privātpersonām

Stājas spēkā 2017. gada 2. februārī
2017. gada 12. janvārī				
		

Saistošie noteikumi Nr.2

(protokols Nr.1, 13. punkts, lēmums Nr.13)

Grozījumi Talsu novada domes 10.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.48
„Par sociālo palīdzību Talsu novadā”
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 2009. gada 10. septembra saistošajos noteikumos Nr.48
„Par sociālo palīdzību Talsu novadā” (Talsu novada domes 10.09.2009. sēdes protokols Nr.10,
39.§, lēmums Nr.237) šādus grozījumus:
1.6. punktā vārdus „Sociālajiem darbiniekiem attālinātajos klientu pieņemšanas punktos tiesības pieņemt lēmumu” aizstāt ar vārdiem „Sociālajiem darbiniekiem tiesības pieņemt lēmumu”;
5.2. punktā vārdus „dzīvojamās telpas īpašnieks vai īrnieks” aizstāt ar vārdiem „dzīvojamās
telpas īpašnieks, īrnieks vai telpas īpašnieka 1. pakāpes radinieks, kurš ikdienā dzīvo konkrētajā īpašumā”;
9.1.2.1. apakšpunktā teikumu papildināt ar tekstu „un kuru ēdināšanas izdevumus neapmaksā valsts vai pašvaldība”;
9.1. punkta otro daļu papildināt ar 9.1.2.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.1.2.11.pabalsts tiek piešķirts ģimenēm (personām), kuru ikdienas aizgādībā ir bērns, kuram ir noteikta invaliditāte un kurš apmeklē pirmsskolas izglītības vai vispārējās izglītības iestādi, un kuru ēdināšanas izdevumus neapmaksā valsts vai pašvaldība”;
9.1. punkta otro daļu papildināt ar 9.1.2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.1.2.12. pabalsts tiek piešķirts ģimenēm (personām), kuru ikdienas aizgādībā ir bērns, kuram ir noteikti šo noteikumu 1. pielikumā „Izglītojamo pamatdiagnozes vai kritēriji” minētie
veselības traucējumi vai funkcionēšanas ierobežojumi un kurš apmeklē pirmsskolas izglītības
vai vispārējās izglītības iestādi, un kuru ēdināšanas izdevumus neapmaksā valsts vai pašvaldība”;
9.1.2.6. punktā teikumu papildināt ar tekstu: „9.1.2.11. minētajā gadījumā papildus jāiesniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma kopija par invaliditātes piešķiršanu, 9.1.22. minētajā gadījumā jāiesniedz šo noteikumu 1. pielikumā minēto speciālistu atzinums, ja šāda informācija nav Sociālā dienesta rīcībā”;
Izslēgt 9.1.4. punktu;
91.2. punktu papildināt ar 91.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„91.2.4. atsevišķos gadījumos, pēc sociālā darbinieka izvērtējuma, ģimenēm, kurām nepieciešams veicināt sociālās funkcionēšanas spēju un dzīves kvalitātes uzlabošanu”;
10.3. punktu papildināt ar 10.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.3.3. ģimenei (personai), kurai spēkā ir maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss, ne
vairāk kā 60,00 EUR vienai personai gadā stacionāra pakalpojumu apmaksai”.
Paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

Talsu novada domes saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem 10.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 48 „Par sociālo palīdzību Talsu novadā”” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts
saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”
35. panta trešo, saskaņā, ar kuru Pašvaldība ir tiesīga no pašvaldī1. Projekta nepieciešamības bas pamatbudžeta izmaksāt dažādus pabalstus ģimenes (personas)
pamatojums
pamatvajadzību apmierināšanai, lai uzlabotu dzīves līmeni. Projektā ir precizēts pakalpojumu un pabalstu saņēmēju loks. Turklāt, lai
ievērotu vienlīdzības principu, ir konkretizēts pabalsta par ēdināšanu izglītības iestādēs piešķiršanas kārtība.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus 10.09.2009.
saistošajos noteikumos Nr. 48 „Par sociālo palīdzību Talsu novadā”.
Saistošo noteikumu projekts nosaka Talsu novada domes apstiprinātā budžeta ietvaros piešķiramo sociālo pabalstu veidus un apmē2. Īss projekta satura izklāsts rus, pabalstu pieprasīšanas, novērtēšanas, piešķiršanas un izmaksas
kārtību personām (ģimenēm), kurām ir tiesības saņemt šos pabalstus.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašval- Nav attiecināms.
dības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēNav attiecināms.
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Talsu novada sociā5. Informācija par adminislais dienests. Izmaiņas noteikumu projektā neparedz administratītratīvajām procedūrām
vo procedūru palielināšanu.
6. Informācija par konsultāNav attiecināms.
cijām ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs A. Lācarus
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Domes priekšsēdētājs A. Lācarus

2017. gada 1. februāris

Talsu Novada Ziņas

DOMĒ

Domes sēdē lemtais
12. janvāra Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 16 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Veikt grozījumus starp Talsu novada
pašvaldības 2017. gada pamata budžeta
izdevumu kodiem.
• Apstiprināt Talsu novada attīstības
programmas 2014.–2020. gadam aktualizēto „Investīciju plānu 2016.–2018. gadam”.
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības
Komunālās nodaļas nolikumu.
• Atbrīvot Zintu Radeli no Talsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekles pienākumu pildīšanas no
20.02.2017.
• Noteikt, ka SIA „Talsu ūdens” valde
sastāv no viena valdes locekļa. Apstiprināt
statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.
• Apstiprināt saistošos noteikumus

Nr.1 „Grozījumi Talsu novada domes
29.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.23
„Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.2 „Grozījumi Talsu novada domes
10.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.48
„Par sociālo palīdzību Talsu novadā””.
• Grozīt Strazdes bērnunama nolikumu un izteikt 1.6. punktu šādā redakcijā:
„1.6. Bērnu namam ir struktūrvienība
„Krīzes istaba”, lai sniegtu īslaicīgas sociālās aprūpes un atbalsta pakalpojumus
krīzes situācijā nonākušiem bērniem, sievietēm un sievietēm ar bērniem”.

• Apstiprināt astoņiem Talsu novada
kultūras un tūrisma projektiem piešķirto
finansējumu par kopējo summu
5999,99 EUR.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Sagatavot un iesniegt projektu „Jaunaudžu retināšana Talsu novada mežaudzēs” Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā atklātajā konkursā. Paredzēt projekta
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu
5412 EUR.
Citi jautājumi:
• Slēgt sadarbības līgumu ar Dundagas,
Mērsraga un Rojas novada pašvaldību par
to kompetencē esošo funkciju izpildi, kas
saistīta ar noteiktu funkciju pildīšanu kultūras jomā 2017. gadā.

Finanšu jautājumi:
• Ar 2017. gada 4. janvāri noteikt Talsu
novada domes deputātei Sandrai Pētersonei atlīdzību par piedalīšanos domes, komiteju, komisiju sēdēs un par citu deputāta pienākumu pildīšanu.

30. janvāris
30. janvāris
30. janvāris
2. febuāris
9. februāris
13. februāris
13. februāris
13. februāris
16. februāris
23. februāris

Sēdes nosaukums

Deputātu pieņemšanas februārī
7. februāris

Laiks

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

10.00
13.00
15.00
15.00
15.00
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00

Talsi

D. Feldmane*

• 7. februārī Dzīvokļu komisijas sēde 14.00, Kareivju ielā 7, domes sēžu zālē.
• 14. februārī pieņemšana 16.00–18.00, Kareivju ielā 7, 410. kabinetā.
• 21. februārī dzīvokļu komisijas sēde 14.00, Kareivju ielā 7, domes sēžu zālē.
• 28. februārī pieņemšana 16.00–18.00 Kareivju ielā 7, II korpusa apmeklētāju
pieņemšanas centrā.

14. februāris
A. Lācarus*
N. Tropiņš*

21. februāris
D. Feldmane*

Sabile
Stende
Balgale
Ģibuļi

N. Tropiņš
A. Astrātovs,
O. Solovjovs,
Z. Vicinskis
M. Krotovs,
D. Karols

Valdgale

28. februāris
N. Tropiņš*
O. Blumbaha,
N. Krūze, A. Spēks

Valdemārpils A. Lācarus

Īve

Dzīvokļu komisija februārī

Marta Rake-Lasmane

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

Domes un komiteju sēdes februārī
Datums

• Slēgt sadarbības līgumus ar Rojas,
Dundagas, Mērsraga novada pašvaldību
par tās kompetencē esošo funkciju izpildi,
kas saistītas ar izglītības jomu 2017. gadā.
• Noteikt pašvaldības atbalstāmās studiju programmu specialitātes ārstniecības
speciālistu
stipendiju
piešķiršanai
2017./2018. studiju gadam prioritārā secībā: neirologs; internists; ķirurgs; radiologs – diagnosts; kardiologs; ģimenes
ārsts.
• Atcelt
Talsu
novada
domes
29.12.2016. lēmumu Nr. 641 „Par pašvaldības kustamās mantas – lidmašīnas
W-35A „Wilga” pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” un 2017. gada
13. janvāra izsoli.

A. Lācarus

N. Tropiņš, V. Pūcītis

D. Feldmane
A. Dzenis

A. Lācarus
S. Pētersone,
D. Feldmane
I. Indriksone, G. Sebris A. Dzenis

Virbi

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

Saistošie noteikumi
Stājas spēkā 2017. gada 2. februārī
2016. gada 29. decembrī			
			

Grozījumi Talsu novada domes 17.12.2009. saistošajos
noteikumos Nr.59 „Par sociālajiem pakalpojumiem
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 2009. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr.59 „Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā” (Talsu
novada domes 17.12.2009. sēdes protokols Nr.17, 35.§, lēmums Nr.509) šādus
grozījumus:
51.2. punktā vārdus „sievietēm un bērniem” aizstāt ar vārdiem „bērniem, sievietēm un sievietēm ar bērniem”;
52.2. punktu papildināt ar 52.2.3. apakšpunktu: „52.2.3. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, iestājoties pilngadībai. Pēc personas, kas realizē vecāku
varu un sociālā darbinieka izvērtējuma pakalpojumu var uzsākt saņemt trīs mēnešus pirms pilngadības sasniegšanas”;
10.1. punktā vārdus „personas ar pārvietošanās traucējumiem” aizstāt ar vārdiem „personas ar funkcionēšanas traucējumiem”;
10.13.4. apakšpunktā vārdus „izziņu, ka ir pārvietošanās traucējumi” aizstāt
ar vārdiem „izziņu, ka ir funkcionēšanas traucējumi”;
131.7.1. apakšpunktā vārdus „primārās veselības aprūpes ārsta izraksta” aizstāt ar „stacionāra izraksta vai primārā veselības aprūpes ārsta izraksta”;
131.7.3. apakšpunktā vārdu „atzinumu” aizstāt ar vārdu „lēmumu”;
15.2. punktā vārdus „sociālā pieņemto lēmumu” aizstāt ar vārdiem „sociālā
dienestā pieņemto lēmumu”.
2017. gada 1. februāris		

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.29

				

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

Talsu novada domes saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem 17.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.59 „Par sociālajiem
pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā”” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo daļu, ar kuru Pašvaldība ir
tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt dažādus pabalstus
1. Projekta nepieciešamīģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai, lai uzlabotu
bas pamatojums
dzīves līmeni. Projektā ir precizēts pakalpojumu un pabalstu
saņēmēju loks. Turklāt ir precizēti jēdzieni, pamatojoties uz normatīvo aktu aktuālajām redakcijām.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus 17.12.2009.
saistošajos noteikumos Nr.59 „Par sociālajiem pakalpojumiem
Talsu novada pašvaldībā”.
Saistošo noteikumu projekts nosaka Talsu novada domes
apstiprinātā budžeta ietvaros piešķiramo sociālo pabalstu veidus
2. Īss projekta satura izun apmērus, pabalstu pieprasīšanas, novērtēšanas, piešķiršanas un
klāsts
izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kurām ir tiesības saņemt
šos pabalstus.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašval- Nav attiecināms.
dības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēNav attiecināms.
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Talsu novada So5. Informācija par admiciālais dienests. Izmaiņas noteikumu projektā neparedz adminisnistratīvajām procedūrām
tratīvo procedūru palielināšanu.
6. Informācija par konsulNav attiecināms.
tācijām ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs A. Lācarus
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Asins donoru diena 6. februārī Talsos
6. februārī 10.00–14.00 Valsts asins
donoru centrs rīko asins donoru dienu
Talsu novada pašvaldības administratīvā
centra lielajā zālē Kareivju ielā 7.
Par asins donoru var būt personas
vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Ķermeņa
svaram jābūt virs 50 kg. Asins nodošana
nav vēlam pēc nakts maiņas, saspringa
darba vai emocionāla pārdzīvojuma.

Kompensācija
asins
apjoma
atjaunošanai nākamajā dienā pēc asins
ziedošanas tiek ieskaitīta donora bankas
kontā, tādēļ lūgums ņemt līdzi savus bankas konta numurus. Donori bez bankas
konta asinis ziedot nevarēs.
Vairāk informācijas pa bezmaksas
informatīvo tālruni 8000 0003 un
mājaslapā www.donors.lv.

Talsu Novada Ziņas

			

DZĪVESZIŅAS
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada
10. līdz 27. janvārim

•••

Reģistrēti jaundzimušie

Martins Alsbergs
Rihards Auziņš
Artūrs Āboliņš
Ralfs Brālis
Artūrs Kārlis Buiķis
Viktorija Caune

Gustavs Ceruks
Paula Ieviņa
Aivars Kraučs
Ragnārs Mešķis
Rafaels Mitenbergs
Abigaila Angelika Pasāta

•••

Laulību noslēguši

•••

Paula Patrīcija Pauča
Miķelis Rezongs
Bella Sondare
Tailers Šleiners
Elza Ugrika
Kristija Aira Ziediņa

•••

Kristaps Gološinskis un Līga Krūkliņa

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Talsi
Emīlija Kuzņica (1930)
Ēriks Rathens (1946)
Ludvigs Alfreds Gruiks
(1931)
Ģirts Šauls (1933)
Roberts Pakalns (1927)

Talsu pamatskolai – 98
20. janvārī Talsu pamatskolā tradicionāli tika svinēta skolas 98. dzimšanas diena. Šajā svētku dienā visa skolas saime
pulcējās kopā, lai teiktu sirsnīgus apsveikuma vārdus, dziedātu un muzicētu par
godu savai skolai. Ar skaļiem aplausiem
tika uzņemti jubilejas viesi – Talsu Valsts
ģimnāzijas grupa „Half past five”, kas bija
ieradusies ar skaistu muzikālu dāvanu.
Kā liecina vēstures avoti, Talsu pamatskola dibināta 1919. gada 20. janvārī kā
pirmā valsts skola pilsētā. Toreiz tā atradās J. Grota ielā, jo tagadējo skolas ēku
Gaismas ielā uzcēla tikai 1927. gadā.
Skolas darbības gados ir mainījušās
valsts iekārtas, izglītības iestādes nosaukumi un prioritātes, izaugušas un pasaulē
savu vietu atradušas vairākas paaudzes, bet
skolas misija palikusi nemainīga – tās ir
rūpes un atbildība par katru bērnu, kura
vecāki kā startu savas atvases nākotnei ir
izvēlējušies tieši mūsu skolu. Šogad skolā
mācās 233 skolēnu, un, tā kā skolēnu skaits
klasēs nav ļoti liels, katra audzēkņa spējas
vai grūtības tiek laikus pamanītas.
Kopš 2010. gada skolā piedāvātas divas
izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības programma un profesionāli orientēta virziena (mūzikas) pamatizglītības
programma, kuru izvēloties, audzēkņiem
ir iespēja apgūt kāda mūzikas instrumenta
spēli vai attīstīt savas vokālās dotības.
Kaut arī skolā gadu gaitā ir izveidojušās
un nostiprinājušās dažādas jauniešus izglītojošas un attīstošās tradīcijas, mainoties

sabiedrībai, mainās arī skolas aktivitātes.
Jau otro gadu skolēniem reizi mēnesī –
sestdienās – tiek piedāvātas „Gudrinieku
skolas” nodarbības, kuru mērķis ir atraisīt
bērnos un jauniešos zinātkāri par pasauli
un par sevi, dot papildu motivāciju mācīties, kā arī jēgpilni pavadīt brīvo laiku, iesaistoties izzinošās un radošās nodarbībās.
Skola ir iesaistījusies starptautiskajā
Erasmus+ projektā „The Art of Economy,
the Economy of Art” („Māksla ekonomēt,
ekonomija mākslā”), kā ietvaros audzēkņiem jau tagad tiek piedāvātas dažādas
izpausmes iespējas, bet tikšanās un sadarbība ar Polijas, Itālijas, Rumānijas un Turcijas skolu jauniešiem vēl tikai gaidāma.
Šī gada oktobrī 90 gadi apritēs arī
mūsu skolas namam, kurš gadu gaitā ir
paplašināts un labiekārtots (arī šobrīd
skolā notiek remontdarbi), bet nav zaudējis to īpašo gaisotni, kāda piemīt tikai Talsu pamatskolai – vecākajai skolai Talsos.
Vineta Lapiņa,
Talsu pamatskolas skolotāja

Vandzenes pamatskola aicina uz tikšanos
nākamos pirmklasniekus un vecākus
15. februārī 17.00
Tikšanās reizē Vandzenes pamatskolā varēs:
•
•
•
•
•

Iepazīties ar klases audzinātāju Lanu Krontāli-Čiekuri un
skolas vadību;
Apskatīt skolu;
Uzzināt, ko skolēni dara skolā;
Piedalīties īstā mācību stundā;
Uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

Stende
Andris Mazbrālis (1972)
Arvīds Kraučs (1957)
Ārlavas pagasts
Areta Sproģe (1933)
Ģibuļu pagasts
Anita Ezeriņa (1956)

Lībagu pagasts
Vēsma Grūbe (1959)
Valdgales pagasts
Ausma Rulle (1940)
Ventspils
Daiga Liepiņa (1960)
Kandavas novads
Milda Heidingere (1929)

Lai rosinātu bērnu fantāziju un
radošo garu
PII „Ķipars” cenšas iet līdzi
laikam, atjauninot savus resursus mācību procesa nodrošināšanai. Šajā mācību gadā esam
katrai grupai iegādājušies smilšu lampas, lai mācību process
kļūtu kreatīvāks, bērnu fantāziju un radošo garu rosinošs.
Smilšu lampa ir izglītojošs un
attīstošs rotaļu galds bērniem
pirmsskolas un sākumskolas vecumā. Tajā iestrādātās LED gaismas ļauj bērniem koncentrēties,
veicina iztēli un darbošanās prieku, palīdz apgūt jaunu informāciju. Tā kā gaisma smilšu lampā
palīdz piesaistīt un noturēt uzmanību, tā veicina bērnu koncentrēšanās spējas. Priekšmeti
un attēli, kas novietoti uz gaismas galda, ir vieglāk iegaumējami, savukārt laba vizuālā atmiņa
bērniem mācīšanās procesā ļauj daudz
vieglāk apgūt lasīt prasmes, rakstītprasmes un skaitīt prasmes. Papildu tam smiltis dod iespēju izpaust savas jūtas un parādīt emocijas.
Iespēja zīmēt smiltīs rada relaksējošu
iedarbību gan prātam, gan garam un pamodina radošumu ikvienā. Krāsaini akcenti, brīvs ideju lidojums un spēle atraisa
tās kvalitātes cilvēkos, kuras ļauj smelties
no dzīves visu pozitīvo!
Smilšu lampu aktīvi izmanto arī mūsu
logopēde Inga. Viņas kabinetā novietots
smilšu galds – lielāks un stabilāks nekā
smilšu lampa. Uz tā var kāpt ar kājām un
brīvi darboties ne tikai ar rokām un pirkstiem, bet arī ar pēdiņām (smilšu galds
iztur līdz 70 kg smagumu). Papildus esam
iegādājušies arī dažādus smilšu lampas
aksesuārus, lai mācību process kļūtu vēl
rosinošāks un interesantāks bērniem.
Prieks, ka bērni novērtē šādu iespēju
un brīvajā laikā nepiespiesti un radoši

darbojas pie smilšu lampas, paši izvēlētos
rotaļu biedru, tēmu, dažādus piederumus.
Februāris mūsu iestādē tiek gaidīts ar
dažādiem svētkiem un pasākumiem. Mēneša sākumā ar jautrām rotaļām un Meteņu laikam atbilstošām izdarībām sagaidīsim Meteni. Lai arī Valentīna diena nav
latviešu ieviesti svētki, Mīļumdiena tiek
gaidīta ar labām domām, mīļiem smaidiem un Bučiņu pastu. Tad jau jāsteidz
gatavoties Dzimtās valodas dienai, kurā
bērnus ar izrādi priecēs „Ķipara” pieaugušie.
Aicinām interesentus piedalīties Sociālo interešu institūta kursos „Izglītojamo
uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi”
21. februārī. Pieteikties līdz 14. februārim
e-pastā: 1.kipars@inbox.lv.
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I. Akmene,
PII „Ķipars” vadītāja vietniece
Foto no personiskā arhīva
2017. gada 1. februāris

Talsu Novada Ziņas															

Sporta norises februārī
Kad? Cikos?

Pasākuma nosaukums
TALSOS

Norises vieta

04.02. 10.00

Latvijas čempionāts badmintonā

Talsu sporta halle

05.02. 10.00

Latvijas čempionāts badmintonā

Talsu sporta nams

05.02. 14.00

Volejbols Nacionālās līgas 2. divīzija Talsi – Kuldīgas
Talsu sporta nams
NSS

05.02. Jaunatnes čempionāts hokejā U–12

Talsu hokeja halle

11.02. 10.00

Jura Dembovska piemiņas balvas izcīņas galda teniTalsu sporta nams
sā 5. posms

11.02. 10.00

Novada kausa izcīņas dambretē 6. kārta

Talsu sporta nams

12.02. 11.00

Futbols – Kurzemes tūre meitenēm: U–10, U–13

Talsu sporta halle

19.02. 10.00

Sporta deju sacensības ,,Deviņu pakalnu ritmos”

Talsu sporta halle

19.02. 10.00

Talsu novada meistarsacīkstes galda tenisā B grupa

Talsu sporta nams

25.02. 10.00

Novada meistarsacīkstes dambretes ātrspēlē (blicā)

Talsu sporta nams

25.02. 11.00 Futbols – Kurzemes tūre U–9
Talsu sporta halle
25.02. 11.00 Latvijas čempionāts telpu futbolā sievietēm
Talsu sporta halle
26.02. Latvijas čempionāts telpu futbolā sievietēm A grupas fināli Talsu sporta halle
Volejbols Nacionālās līgas 2. divīzija Talsi – Jelgavas
26.02. 14.00
Talsu sporta nams
NSC
Talsu novada meistarsacīkstes volejbolā, basketbolā, zāles futbolā (pēc atsevišķa kalendāra) sestdienas un svētdienas
LAUCIENES PAGASTĀ
02.02. 18.30 3+1 volejbola 10. posms ,,Laucienes kauss”
03.02. 19.00 Zolītes 9. posms ,,Laucienes kauss”
11.02. 10.00 ,,Laucienes kausa” novusā 3. posms
Laucienes sporta
centrs
16.02. 18.30 3+1 volejbola 11. posms ,,Laucienes kauss”
17.02. 19.00 Zolītes 10. posms ,,Laucienes kauss”
18.02. 10.00 Laucienes kauss volejbolā veterāniem
Talsu novada čempionāts florbolā (sabraukums)
SABILĒ
04.02. 11.00 Novuss – „Sabiles kauss”
11.02. 11.00 Teniss – „Sabiles kauss”
Sabiles sporta
18.02. 11.00 Telpu futbols – „Sabiles kausa” izcīņas 5. posms
centrs
Svarcelšana. Spiešana guļus – „Sabiles kausa” 4. posms
ĢIBUĻU PAGASTĀ
04.02.–26.02. Neklātienes turnīrs šautriņu mešanā mērķī
,,Talsu novada čempionāta 2017” spēka divcīņā
04.02. 10.00
(spiešana+vilkme) 2. posms
Ģibuļu pagasta meistarsacīkstes zolītes spēlē koman05.02. 9.00
dām
18.02. 10.00 Talsu novada Mazās draudzības spēles
,,Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2017” zolītes spēlē 10.
19.02. 9.00
posms
Treniņturnīrs, gatavojoties Talsu novada čempionā25.02. 10.00
tam minigolfā
VALDEMĀRPILĪ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ
19.02. 10.00 Talsu novada kausa izcīņa zolītē (6. posms)
Valdemārpils atklātais čempionāts volejbolā 4x4 III
24.02. 19.00
kārta
Galda tenisa, novusa un šautriņu mešanas turnīrs
24.02. 10.00
(2. posms)
VALDGALES PAGASTĀ
17.02. 19.00 Dambretes turnīrs
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
10.02. 19.00 Novusa sacensības
LAIDZES PAGASTĀ
10.02. 19.00 Galda tenisa turnīrs – 6. posms
17.02. 19.00 Novusa turnīrs – 6. posms
24.02. 19.00 Zolītes turnīrs – 6. posms
PĻAVMUIŽĀ

Grāmata, kas raksturo laikmeta garšu
Kara laika bērna dzīves gājums, kas akcentē tā laika paaudzes iezīmes, tajā pašā laikā raksturojot
arī
personības
vienreizību. Tāda ir Mudītes Tauriņas – pedagoģes, kura krietnu
dzīves laiku aizvadījusi mūspusē
– sarakstītā grāmata „Tur aiz skolas kalna”.
Pamatīgs kultūrvēsturisks mantojums, kas radies no viena cilvēka
dzīves gājuma un pieredzētā – Mudītes Tauriņas dzīvesstāsts sācies
Mudīte Tauriņa (vidū) ar Kultūras darbinieku
Latvijas brīvvalstī 1940. gadā Lubātehnikumā iemīlētajām bibliotekāru kursa
nas baltajos klānos, kur aizvadīti arī
meitenēm
pirmie skolas gadi. Turpmākais skolas laiks saistās ar Bērzauni, bet visromanTagad „Tur aiz skolas kalna” šķiet
tiskākās un jūsmīgākās jaunības atmiņas mērķtiecīgi radīts gara darbs, bet pati
vēstī par Kurzemes pusē – Selekcijā, Talsu Mudīte atklāja, ka patiesībā grāmata taseptiņgadīgajā un 2. vidusskolā aizvadīto pusi nejauši. Viņa savas pierakstītās atmilaiku. Latvijas Universitātē iegūtās zināša- ņas par Talsiem aizsūtījusi literātei Maijai
nas vācu valodas un literatūras pasnie- Laukmanei, kura pamudinājusi rakstīt vēl
dzējas kvalifikācijā apvienojumā ar šūpulī un neapstāties pie paveiktā.
ielikto gudrību, vitalitāti un darba spējām
„Talsi man asociējas ar mazbānīti, ar
ir labs pamats Mudītes Tauriņas 40 gadu garšu, smaržu un operāciju „nokosties” –
ilgajā skolotājas darbā Latvijas kultūras kad viens otram devām sviestmaizi, līdz
koledžā, arī tulces un gides darbā.
pie paša devēja nonāca līdz garoziņai izApjomīgā, bagātā latviešu valodā uz- ēsta riciņa,” pasmaidīja M. Tauriņa. Barakstītā grāmata, ko izdevusi „Aleksand- žām, ka lasītājs varētu vilties saturā, nav
ra Pelēča lasītava”, par vienas stipras lat- pamata – to atzinis ikviens, kas jau ielūviešu dzimtas meitenes dzīves gājumu kojies grāmatas lapaspusēs.
sniedz kolorītu laikmeta raksturojumu
Inita Fedko
septiņu gadu desmitu garumā.
Foto: Zigurds Kalmanis

Izstāžu norises līdz 15. februārim

19.02. 11.00

24.02. 20.00

,,Pļavmuižas kausa 2017” novusā 1. posms

VIRBU PAGASTĀ
24.02. 19.00 Novuss – 2. posms
25.02. 10.00 Četru bumbu turnīrs – volejbols
Sacensības zolītes spēlē

Pastendes sporta
centrs
,,Akmeņkaļi”

Talsu tautas namā un Radošajā sētā
✳✳Audēju kopas „Talse” izstāde „Ierakstīt zvaigznes ezera elpā”
✳✳Jāņa Lagzdiņa akvareļu izstāde „Klusā daba ar tauri”
✳✳Talsu fotokluba izstāde „Baltā dāma
fotogrāfijās”
✳✳Lindas Kļaviņas un Andra Vikaiņa gleznu izstāde „Gleznojumi ar makulatūru”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳Gleznotājam Kārlim Sūniņam 110
✳✳1.–14.02. Aktrisei Elzai Radziņai 100
✳✳1.–20.02. Mārai Zālītei 65

Valdemārpils
BLPC
Lubes BLPC

Sabiles bērnu bibliotēkā
✳✳Pieklājības un labo manieru grāmatu
izstāde „Svarīgais Paldies! un Lūdzu!”
✳✳Enciklopēdiju izstāde „Kas visu izteic
bez mēles? Man saka: tā grāmata!”
Stendes bibliotēkā
✳✳1.–13.02. „Ziemas dvēsele ainavās”
✳✳1.–13.02. Aktrisei Elzai Radziņai 100

Valdgales BLPC
Ķūļciema BLPC

Lubes bibliotēkā
✳✳No 6.02. M. Ķempei 119
✳✳No 6.02. E. Radziņai 100
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
✳✳Tiņģeres lietišķās mākslas kolektīva
izstāde „Ne tikai balts un pūkains”
Uguņu bibliotēkā
✳✳Leldes Rozenštengeles rokdarbu izstāde
✳✳Dzejniecei Mārai Zālītei 65
✳✳Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei 95
Īves bibliotēkā
✳✳7.–16.02. Mirdzai Ķempei 110
Nogales bibliotēkā
✳✳1.–6.02. Mirdzai Ķempei 110
✳✳7.–14.02. Elzai Radziņai 100
Pastendes kultūras namā
✳✳No 8.02. Gleznu izstāde „Mīļa mana
tēvu zeme divu roku siltumā”
✳✳„Lins tērpos un mājas interjerā”

Pļavmuižas saieta
nams

Valdemārpils izstāžu zālē
✳✳10.–29.02. Daces Ventiņas gleznu izstāde „Ikdienā caur krāsām”

Pastendes bibliotēkā
✳✳Andris Vikainis „Zīmējumi uz aploksnēm”

Virbu pamatskolas
sporta zāle

Abavas bibliotēkā
✳✳1.–10.02. Sveču dienas paradumi un
ticējumi

Spāres bibliotēkā
✳✳Veltas Kociņas radošo darbu izstāde
✳✳Februāra jubilāri
✳✳Metenis – pavasara gaidīšanas svētki

Laidzes BLPC
Laidzes BLPC
Laidzes BLPC

Aicinājums černobiliešiem
Černobiliešus, kuri vēlas saņemt piemiņas zīmi, lūdzu paziņot savas
apliecības numuru un izdošanas datumu pa tālr. 29374595; 29132567
līdz 28. februārim.
Talsu rajona Černobiliešu biedrības priekšsēdētājs Arnis Zorģis

			

✳✳No 6.02. Elzai Radziņai 100
✳✳No 6.02. Mirdzai Ķempei 110
Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrā
✳✳Līvijas Knauķes un Valda Krēgera
krustdūrienu tehnikā izšūto gleznu izstāde „Krustu krustām mulinē”

Stendes bērnu bibliotēkā
✳✳1.–6.02. Sveču nozīme cilvēku dzīvē
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳1.–15.02. Mirdzai Ķempei 110
✳✳1.–20.02. Mārai Zālītei 65

Balgales bibliotēkā
✳✳Solveigas Arhipovas filcētās šalles
✳✳Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei 95

Sagatavoja: Kārlis Pētersons

2017. gada 1. februāris

DER ZINĀT

Dižstendes bibliotēkā
✳✳„Četri gadalaiki”
Laidzes bibliotēkā
✳✳Mārai Zālītei 65
✳✳Laidzes ainava Gerdas Ķēniņas akvarelī
✳✳Kaķu kolekcija no Spāres muižas
✳✳Latviešu valodas pirmsākumi un attīstība
Laucienes bibliotēkā
✳✳1.–15.02. Sveču diena
Lībagu bibliotēkā
✳✳No 6.02. Artūra Zvaigznes radītie
mākslas darbi izstādē „Manas krāsas”

		

Spāres muižas izstāžu zālē
✳✳Annas Drukas gleznas un ilustrācijas
„Seno latvju vieda”
Strazdes bibliotēkā
✳✳Ivetas Cīrules sveču kolekcija
Tiņģeres saieta namā
✳✳Latvijas ainavas vecmeistaru darbos
Vandzenes bibliotēkā
✳✳„Mans pagasts – Vandzene”
✳✳Mārai Zālītei 65
✳✳Skaidrītei Kaldupei 95
Virbu kultūras namā
✳✳Raimondam Paulam veltīta Gunas
Oškalanas-Vējiņas fotoizstāde
Sagatavoja: Sanita Arciševska
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Talsu Novada Ziņas

KULTŪRAS NOTIKUMI 									

Kultūras norises februārī
Kad? Cikos?
1.02.

11.00

3.02.

19.00

9.02.

10.00

9.02. 19.00
10.02. 11.00
11.02. 12.00
17.02. 11.00
21.02. 11.00
23.02. 19.00
25.02. 16.00
25.02. 19.00
28.02. 14.00
3.02.

13.00

4.02.

15.00

11.02. 21.00
11.02. 12.00
19.00
18.02. 21.00
24.02. 11.00
4.02.

19.00

12.02. 17.00
17.02. 19.00
25.02. 13.00
4.02.

18.00

11.02. 22.00
17.02. 18.00
18.02. 12.00

1.02.

9.00

4.02.

14.00

11.02. 19.00
11.02. 22.00
25.02. 16.00

Kas?
TALSOS
Konkurss „No baroka līdz rokam”
Grupas „Big Al& The Jokers” koncerts.
Ieeja: 8, 10 EUR
Izrāde bērniem „Smurfiņi un meža olimpiāde”.
Ieeja: 4, 5, 6 EUR
Izrāde „Precies, māsiņ!”. Ieeja: 7, 8 EUR
Mūzikas svētki „Orķestra parāde”. Ieeja: bez maksas
Jauniešu talantu konkurss „Citāds pipars”
Starpnovadu skolu vokālās mūzikas konkurss
„Balsis 2017”
Lielie lasīšanas svētki Talsu reģiona Bērnu Žūrijas
ekspertiem
Grupas „Tango sinQuinto” un Aijas Vītoliņas koncerts. Ieeja: 8, 10 EUR
Talsu fotokluba jubilejas izstādes „18” atklāšana
Jolandas Suvorovas superšovs „91,5 minūtes apkārt
pasaulei”. Ieejas maksa: 7, 8, 9, 10 EUR
Dzimtās valodas diena vidusskolēniem – tikšanās ar
LU Latviešu valodas aģentūras lingvisti Diti Liepu
STENDĒ
Pasākums „Kā izvēlēties grāmatu?”
Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” izrāde,
Pauls Putniņš „Ar būdu uz baznīcu”. Režisore Sigita
Līdaka. Ieeja: 2 EUR
Valentīndienas diskoballīte ar DJ PITCH.
Ieeja: 2 EUR. Galdiņu rezervēt pa tālr. 26380121
SABILĒ
Cirks „Soliaris”. Ieeja: 5 EUR
Paldiespasākums „No visas sirds”. Ieeja: 1 EUR
Groziņballe kopā ar Māri Blāzi no grupas „Jūrkant”.
Ieeja: 4 EUR
Jaunā Liepājas teātra leļļu izrāde „Pelnrušķīte”.
Ieeja: 2,50 EUR
VALDEMĀRPILĪ
Maksima Trivaškeviča stand-up komēdiju šovs
„Stand-up izrāde latviešu valodā”. Ieeja: 2 EUR
BALGALES PAGASTĀ
Karstasinīga zumbas ballīte latino, samba un hip
hop ritmos. Vadītāja Dace Tihovska.
Dalības maksa: 3 EUR, bērniem: 1 EUR
„Bačata” deju meistarklase. Vadītājs Ingus Stauģis.
Dalības maksa pārim: 5 EUR. Pieteikšanās pa tālr.
22148536
Senioru balle kopā ar Induli; sveču liešanas darbnīca. Ieeja ar groziņiem. Dalības maksa: 2 EUR
LAUCIENES PAGASTĀ
Talsu koru apriņķa koru kopkoncerts „Sadziedam
Laucienē”. Ieeja: bez maksas
Sirds balle kopā ar teātra „Tims” dziedošajiem aktieriem. Galdiņa rezervācija pa tālr. 28609190.
Ieeja: 2 EUR
Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” viesizrāde,
A. Putniņš „Ar būdu uz baznīcu”. Ieeja: bez maksas
Sveces, to krāsu un izmantošanas iespējas „Sveču burvība”. Stāsta neformālās izglītības iestādes
„Pradna” pasniedzēja. Dalības maksa: 2 EUR. Pieteikšanās pa tālr. 28683771
LĪBAGU PAGASTĀ
Grāmatu draugu tikšanās – detektīvu meistaram
Miervaldim Steigam 90
Sveču dienas sadziedāšanās senioru ansambļiem
„Jaunatne dzied! Dziesma zemeslodei apkārt iet!”
Talsu un pārnovadu vokālo ansambļu draudzības
koncerts „Sadziedam Dižstendē!” – „Tur nebij’ nekas, tur nebij’ nekas! Tik…”. Ieeja: 1 EUR
Jautrā Valentīndienas balle ar Indru un Modri.
Ieeja: 2 EUR
Puzes amatierteātris „Un tā tāļāk” – Guntas Drezovas sadzīves komēdija „Kāzas Bazūnēs”. Režisore
Iveta Pete. Ieeja: 1 EUR

Kur?
Talsu tautas namā

1.02.

17.30

LAIDZES PAGASTĀ
PKIC Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālās
struktūrvienības uzvedums „Sniega karaliene”

Laidzes tehnikuma
zālē

Talsu tautas namā

11.02. 18.00

Talsu tautas namā

28.02. 12.00

Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Talsu novada BJC

2.02.

13.00

Tikšanās ar radošo darbu autori Veltu Kociņu

4.02.

19.00

Novada amatierteātru salidojums „Meteņu laikā”
Spāres muižā
„Laimas diena un Meteņu zaptēšana* Spāres muižā”. Īpašie viesi – koklētāja Laima Jansone un zāļu
Spāres muižā
sieva Līga Reitere ar draugiem. Ieeja: 2 EUR
*zaptēšana – muzikāla improvizācija
Pastendes jauniešu kluba un draugu sarīkojums Pastendes kultūras
„Kontaktam 10”
namā
ĪVES PAGASTĀ

Talsu novada BJC
Talsu sporta namā
Talsu tautas namā

11.02. 15.00
18.02. 17.00

Talsu tautas namā
Talsu tautas namā

16.02. 14.00

Talsu bērnu
bibliotēkā

18.02. 15.00

Bērnu bibliotēkā
Stendes tautas
namā

25.02. 14.00

11.02. 13.00

12.02. 12.00
Sabiles
kultūras namā

Valdemārpils
izstāžu zālē

18.02. 18.00
25.02.

19.00
22.00

8.02.

18.00

16.02. 17.00
Balgales sporta
centrā

24.02. 19.00

Laidzes amatiermākslas kolektīvu koncerts

Laidzes BLPC

Valodas diena ar latviešu valodas institūta lektori
Laidzes bibliotēkā
Diti Liepu „Dzimtā valodā ir māte”
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Spāres bibliotēkā

Lasītāju klubā saruna par M. Zālītes radošo veikumu
Ventspils Centra sākumskolas zvanu ansambļa
„Saules zvani” koncerts
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Usmas amatierteātra „Suflē” viesizrāde – V. Lode
„Nedienas Apiņos”. Ieeja: 1 EUR
LUBES PAGASTĀ
Valdemārpils pensionāru kluba „Varavīksne” 20
gadu jubilejas pasākums „Vienreiz gadā drīkst”
VANDZENES PAGASTĀ
Cirka izrāde „Pasakainā planēta”/Lietuva/
Ieeja: 5 EUR
K. Valdemāra Talsu teātra izrāde „Vasaras rītā”.
Ieeja: par ziedojumiem
Koncerts „Dziesma visām paaudzēm”. Ieeja: 4 EUR.
Balle kopā ar grupu „Lauku muzikanti”.
Ieeja: 6 EUR
VIRBU PAGASTĀ
Ģibuļu BLPC mākslas studijas gleznošanas meistarklase
Pērļošanas meistardarbnīca
Radošo prasmju šovs „Virbu talanti”.
Pieteikšanās Virbu kultūras namā līdz 15.02.

Balgales sporta
centrā

Īves bibliotēkā
Tiņģeres pilī

Ķūļciema BLPC

Lubes BLPC

Vandzenes
tautas namā

Virbu kultūras
namā

Sagatavoja: Sanita Arciševska

Balgales SBLPC
Laucienes
kultūras namā
Laucienes
kultūras namā
Laucienes
kultūras namā
Laucienes brīvā
laika pavadīšanas
centrā
Lībagu skolā
Lībagu BLPC
Lībagu BLPC
Lībagu BLPC
Lībagu BLPC

Kinoteātrī „Auseklis”
1., 2., 3., 4., 5. un 8., 9. februārī
16.00; 18.00
,,INTELIĢENTIE HULIGĀNI”
Ielu sporta organizācijas Ghetto Games veidota filma par jauniešu ekstrēmo ielas sporta kultūru.
10., 11., 12. un 15., 16. februārī
18.00; 20.00
,,LĪGAVA”
Trilleris, šausmu filma.

Filmas noslēpumainie notikumi
skar vairākus laika periodus Krievijā no
19. gs. līdz mūsdienām. Krievijā meitenes kāzām gatavoja gandrīz tāpat kā
bērēm – ar apraudātājām, ar mešanos
zemē, sasitot ceļgalus līdz asinīm. Tika
uzskatīts, ka līgava mirst savai ģimenei
un pāriet kādā paralēlā dimensijā.
Senajā Krievijā aizgājējiem uz acu
plakstiņiem zīmēja acis. Bet tā bija tikai daļa no baisa rituāla…
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