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Mūsdienīgs tirgus Talsos vairs nav tikai sapnis

Talsu tirgus vizualizācija (attēlam ir ilustratīvs raksturs)

Talsu novada pašvaldība ir piesaistījusi
1,439 miljonus eiro Emisijas kvotu finansējuma, un izsludināts iepirkumu konkurss „Ēkas
daļas pārbūve Talsu pilsētas Galvenās bibliotēkas vajadzībām” Brīvības ielā 17a. Otrs liels un
Talsiem tikpat būtisks projekts ir tirgus pārbūve – šī objekta izmaksas tiek prognozētas 2,5
miljonu eiro apmērā. Kāds izskatīsies jaunais
Talsu tirgus, kāds ir plānotais izvietojums, kad
sāksies būvdarbi – uz šiem un citiem jautājumiem atbildes sniedz Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons.
Tirgošanās un ražošana vienuviet
„Reģionālās attīstības koordinācijas padome
apstiprinājusi Talsu tirgus pārbūves projekta ideju, un martā būs gatavs būvprojekts. Projektu iesniegsim Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, jo to īstenosim ar Eiropas Savienības
līdzfinansējumu,” komentē pašvaldības izpilddirektors.
Talsu tirgus ēkas kopējā platība paredzēta
2775,4 kvadrātmetri, un tā projektēta vairākos
stāvos – ēkā būs izvietota tirdzniecības zāle, kā
arī tirgus funkcionēšanai nepieciešamās saimniecības un tehniskās telpas; īpaši domājot par
zemniekiem, kas tirgo saražoto produkciju, paredzēta gaļas sagatavošanas telpa, noliktava; ieplānotas ģērbtuves, dušas telpa tirgus darbiniekiem.
A. Vilsons informē, ka galvenais priekšnosacījums Eiropas Savienības finansējuma piesaistei
šim objektam ir uzņēmējdarbības veicināšana,
tādā veidā nodrošinot jaunas darba vietas vai uzņēmēju investīciju piesaisti. Tāpēc tirgus ēkā divos stāvos būs izvietotas telpas, kas būs paredzētas vieglajai rūpniecībai un pārtikas ražošanai.

„Ir apzināti uzņēmumi, kurus šāds
piedāvājums interesē. Pagaidām
tiek runāts par aptuveni 50 jaunu
darba vietu nodrošināšanu,” norāda A. Vilsons.
Papildu tirdzniecības platībai
ēkā, tirgoties varēs arī brīvdabas
tirdzniecības vietās. Tirdzniecībai
varēs izmantot izbūvētās terases
dažādos līmeņos – šeit paredzēta
vieta puķu stādu tirgotājiem un
dažādu pasākumu rīkošanai.
Turpinājums 3. lpp.

Ieaud savu stāstu
Talsu n vadā

Talsu tirgus šobrīd
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Apstiprināts ielas
nosaukums Lauktehnikā
Talsos – Laukmuižas iela
Talsu Lauktehnikā ērtākai
piekļuvei vienam no pēdējiem
daudzdzīvokļu namiem, ko uzbūvēja šajā teritorijā, un apkārtnē esošajiem uzņēmumiem tika izbūvēts ceļš.
Kamēr pašvaldības īpašumā
esošā iela izbūvēta, nav pilnībā
sakārtota attiecīgā dokumentācija – iela nav ierakstīta Zemesgrāmatā un tai nav nosaukuma.
Tuvākajos gados pašvaldība plāno īstenot Raiņa ielas rekonstrukciju, kas paver iespēju atbilstoši sakārtot arī pieminēto ceļa
posmu.
Viens no pirmajiem darbiem,
lai sakārtotu dokumentāciju, ir
nosaukuma piešķiršana ielai. Talsu novada pašvaldība, konsultējoties ar vietējiem uzņēmējiem

un iedzīvotājiem, izvirzīja divus
iespējamos ielas nosaukumus –
Transporta iela un Laukmuižas
iela. Lai izvēlētos ielas nosaukumu, pašvaldības mājaslapā tika
ieviesta balsošanas iespēja. Piedalījās 220 respondenti. Par nosaukumu „Transporta iela” nobalsoja 53 respondenti, savukārt
par nosaukumu „Laukmuižas
iela” – 168 respondenti.
Ņemot vērā iedzīvotāju balsojumu, Talsu novada dome 9.
februārī domes sēdē nolēma
piešķirt ielas statusu un nosaukumu: Laukmuižas iela.
Marija Marlēna Krekovska,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
praktikante
Foto: Rihards Bērziņš

Pabeigts Meža kapu
kapličas biroja telpas
remonts
Pašvaldības kapitāldaļu uzņēmums SIA „Talsu namsaimnieks” jau vairākus gadus rūpējas par Meža kapu kapličas
Talsos uzturēšanu. Gadu gaitā
kapličas biroja telpa bija tehniski
nolietojusies, tādēļ uzņēmuma
darbinieki veica tās remontu.
Lēmums par remontdarbu
nepieciešamību Meža kapu kapličā, kas ir viens no lielākajiem
sēru namiem Latvijā, pieņemts
vēl pagājušā gada nogalē. Tagad
biroja iekštelpas ir vizuāli atjaunotas, nosiltināti griesti, kā arī
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Iespēja sakārtot iekšpagalmus,
piesaistot pašvaldības finansējumu
Jau trešo gadu notiks Talsu
novada pašvaldības projektu
konkurss daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanā. Pieteikšanās, ziņoja pašvaldības izpilddirektora
vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos
Oskars Kļava, sāksies jau 1.
martā. Šo gadu laikā pagalmu
labiekārtošanā
ieguldīti
96 686,76 eiro.
No 1. marta līdz 1. maijam
visiem novada iedzīvotājiem –
gan pilsētās, gan pagastos dzīvojošajiem – ir iespēja pieteikties
projektu
konkursā.
Kopējais finansējuma apjoms ir
24 000 eiro, kur puse atvēlēta
pilsētu, bet puse – pagastu iedzīvotājiem.
Šajā gadā konkursa nolikumā izmaiņu nav – spēkā aizvien ir nosacījums, ka atbalstu
varēs saņemt arī tās mājas,
kuru kopējā platība ir vienāda
vai lielāka par 500 kvadrātmetriem, bet Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums paredzēts līdz 50% apmērā no
kopējās tāmes, nepārsniedzot
4000 eiro viena projekta īstenošanai.
,,Trīs gadu laikā iedzīvotāji
kopā ar namu apsaimniekotājiem realizējuši 12 projektus –
deviņus pilsētās, bet trīs pagastos. Paveiktie darbi ir gana
daudzveidīgi: iebraucamo ceļu
segumu atjaunošana, atkritumu

novietnes rekonstrukcija, stāvlaukumu paplašināšana un labiekārtošana, rotaļu laukumu
papildināšana, kā arī apgaismojuma uzlabošana. Šo gadu laikā
šajos
pagalmos
ieguldīti
96 686,76 eiro. No šīs summas
32 940,70 eiro ir pašvaldības
līdzfinansējums, bet 63 746,06
eiro – iedzīvotāju finansējums.
Konkursā pieejamais līdzfinansējums iedzīvotājus ir mudinājis ieguldīt savas vides sakopšanā, no kā iegūst visa kopējā
novada vizuālā identitāte,” teica
O. Kļava.
Projektu konkursa mērķi ir
uzlabot iedzīvotāju apkārtējo
dzīves vidi un drošību, transporta kustību un transporta līdzekļu stāvvietas, brīvā laika
pavadīšanas iespējas, kā arī teritorijas labiekārtojumu un vides pieejamību. Pieteikumu var

sakārtota ēkas elektroenerģijas
padeves sistēma.
Iestājoties labvēlīgākiem laika
apstākļiem, labiekārtošana paredzēta arī kapličas ieejas teritorijā.
Meža kapu kapliču SIA „Talsu
namsaimnieks” pakāpeniski atjauno jau kopš 2010. gada, kad
tika renovēts ēkas jumts. Vairāku gadu laikā izdevies sakārtot
ēkas fasādi un izveidot atbilstošu
sēru ceremonijas zāles griestu
segumu, labiekārtota aukstumkamera.
Inita Fedko

iesniegt namu apsaimniekotāji,
arī šim nolūkam izveidotās
biedrības.
Projekta līdzfinansējumu iespējams iegūt, lai izbūvētu vai
uzlabotu bērnu rotaļu laukumus, atpūtas vietas, gājēju un
piebraucamos ceļus un laukumu
segumus, inženiertehniskās komunikācijas, arhitektūras mazās
formas vai lai ierīkotu jaunus,
vai atjaunotu esošos apstādījumus.
Projektu konkursam var pieteikties no 1. marta līdz 1. maijam. Tā nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas Talsu
novada pašvaldības mājaslapā
www.talsi.lv. Neskaidrību gadījumos ieteicams sazināties ar
Oskaru Kļavu, rakstot e-pastu
uz adresi: oskars.klava@talsi.lv
vai zvanot pa tālruni 26132179.

← A. Pumpura ielas 10 iedzīvotāji
ar pašvaldības līdzfinansējumu
mājas pagalmā uzklāja jaunu
asfaltbetona segumu.

Jautā lasītājs
„Talsu Novada Ziņās” vērsās
kāds iedzīvotājs, kurš vēlējās noskaidrot, kas regulē ugunsdrošības nosacījumus gāzes tvertnēm,
kas atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos. Tā kā
iedzīvotāji pie tām nereti ilgstoši
atstāj savas automašīnas, izceļoties kādiem neparedzētiem apstākļiem tās, piemēram, var aizdegties, kas savukārt var izraisīt
sprādzienu blakus esošās gāzes
tvertņu dēļ.
Sazinoties ar VAS „Latvijas
Propāna gāze”, tika noskaidrots,

ka ugunsdrošības nosacījumi
saistībā ar gāzes tvertnēm un,
piemēram, blakus novietotām
automašīnām, nav. Ir iespējama
kāda regulācija saistībā ar tehnisku tvertņu izbūvi. Ugunsdrošības noteikumi iedzīvotāja minēto punktu neparedz.
Uzņēmuma pārstāvis uzsvēra,
ka automašīnu ilgstošu turēšanu
šādā vietā, traucējot piekļuvi gāzes tvertnei, ierobežo ceļu satiksmes noteikumi.
Sagatavoja: Inita Fedko

Aizvadītajā gadā iespēju sakārtot pagalmu izmantoja arī
„Māja 5” Valdgalē – tika labiekārtots ne tikai automašīnu
stāvlaukums, ierīkotas velosipēdu novietnes, bet arī papildināts
bērnu rotaļu laukums.

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 3 (140)
Iznāk divas reizes mēnesī. Tirāža 13 550. Bezmaksas.
Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību nodaļa, tālr. 63232115, e-pasts: info@talsi.lv
Iespiests: „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15a, Rīga, LV-1004
Izplatīšanu veic: VAS „Latvijas Pasts”, reģ. apliecības Nr.000702741
Izdevuma elektroniskā versija un citas novada aktualitātes www.talsi.lv

Lielās ielas 29 un 29b iemītnieki
šajā projektu konkursā piedalījās
divus gadus pēc kārtas. Tā tika
sakārtots atkritumu konteineru
laukums un nobruģēta daļa no
pagalma, kā arī veikta teritorijas
apzaļumošanu, iesējot zālīti un
iestādot tūjas.
Inita Fedko

Jautājiet – mēs atbildēsim!
Izmantojiet iespēju un saņemiet atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, kas saistīti
ar pašvaldības darbu! Sūtiet jautājumus:
- elektroniski: info@talsi.lv
- pa pastu: Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, ar norādi „Talsu Novada Ziņas”.
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Mūsdienīgs tirgus Talsos vairs nav
tikai sapnis
(Turpinājums no 1. lpp.)
Tirgus apkārtnē būs paredzēts bruģakmens stāvlaukums 108 automašīnām, ražotājiem un tirgotājiem piegāžu nodrošināšanai paredzēta atsevišķa iebrauktuve no Ezera
ielas.
Veco tirgus ēku paredzēts pilnībā demontēt
Jaunais projekts paredz pilnīgu tirgus teritorijas pārbūvi. „Ja bez aizķeršanās izdosies
nokārtot visas formalitātes, ceram pirmos
darbus uzsākt vēlā pavasarī vai vasaras mēnešos,” norāda A. Vilsons. Plānojot vērienīgos tirgus pārbūves darbus, pievērsta uzmanība tam, lai šajā laikā tirgotājiem būtu, kur
palikt. „Kamēr notiks jaunās Talsu tirgus
ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošanas darbi, tirgošanos esam plānojuši organizēt teritorijā pie Ezera laukuma. Šīs būs neērtības, kas būs jāpacieš. Pozitīvi, ka līdz ar
jaunas ēkas izveidi, tirgošanās vairs nebūs
sezonāla rakstura – tirgus aktīvi varēs darboties visa gada garumā.
Mums ir jādod iedzīvotājiem iespēja atbalstīt vietējos ražotājus un lauksaimniekus,
nodrošinot piemērotus apstākļus, lai ikkatrs
varētu iegādāties vietējo produkciju,” saka
A. Vilsons.
Ivonna Vicinska

◆

Citi projekti

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) Koordinācijas
padome akceptējusi Talsu novada pašvaldības iesniegto projekta ideju Darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.
specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi”. Talsu novada
pašvaldībai Talsu Valsts ģimnāzijas (t.sk. ģimnāzijas sporta stadiona), Talsu 2. vidusskolas,
Talsu pamatskolas un Sabiles pamatskolas
modernizācijai šajā programmā piešķirti
3 673 940 eiro;
Talsu novada pašvaldība saņēmusi pozitīvu atbildi, ka „Interreg” Latvijas – Lietuvas
programmā Talsu novadam ir apstiprināti divi
projekti: vienā no atbalstītajiem projektiem
plānots atjaunot kinoteātra „Auseklis” lielo
zāli K. Valdemāra ielā 17a, Talsos, kā arī organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus un apmācības (plānotās projekta kopējās izmaksas
ir 175 907,61 eiro); otrs projekts paredz izveidot ekspozīciju un interaktīvo stendu Talsu
novada muzejā, un plānots organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus, apmācības, lai
nodrošinātu projektā noteikto mērķu sasniegšanu (plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 99 121,83 eiro).

◆

Būs pieejams pašvaldības līdzfinansējums
vēsturisko ēku saglabāšanai
Talsos, Sabilē un Valdemārpilī
Lai nodrošinātu pilsētu vēsturisko centru apbūves autentiskuma saglabāšanu, Talsu novada dome 9. februārī
apstiprināja saistošos noteikumus „Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai, konservācijai un atjaunošanai Talsu
novadā”.
Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu,
tā apmēru un piešķiršanas nosacījumus Talsu novadā esošo
valsts nozīmes pilsētbūvniecības

pieminekļu – Talsu pilsētas vēsturiskā centra, Sabiles pilsētas
vēsturiskā centra un Valdemārpils pilsētas vēsturiskā centra
vēsturisko ēku saglabāšanai.
2017. gadā pašvaldības budžetā
šim nolūkam rezervēti 30 tūkstoši eiro.
Vēsturisko ēku īpašnieki, viņu
pilnvarnieki vai apsaimniekotāji
var saņemt pašvaldības finansiālu atbalstu ēku fasādes atjaunošanai, jumta segumam, nesošo
konstrukciju atjaunošanai, ēku
fasādes vēsturisko detaļu, rotājumu un citu elementu atjaunošanai vai jaunu elementu uzstādīšanai
un
būvgaldniecības

izstrādājumu (piemēram, vēsturisko ēku koka logi, durvis, kāpnes) nomaiņai vai atjaunošanai.
Saistošie noteikumi pēc apstiprināšanas domes sēdē tiek saskaņoti ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju,
pēc to stāšanās spēkā tie tiks publicēti informatīvajā izdevumā
„Talsu Novada Ziņas” un talsi.lv.
Šī ir vēl viena iniciatīva, kuras
mērķis ir veicināt privātīpašumu
sakārtošanu – ar pašvaldības
līdzfinansējumu šogad trešo
gadu tiek rīkots projektu konkurss daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju pagalmu labiekārtošanai.
Ivonna Vicinska

Turpmāk SIA ,,Talsu
namsaimnieks” būs divi
valdes locekļi
9. februārī Talsu novada
domes deputāti lēma par statūtu grozījumiem pašvaldības kapitāldaļu uzņēmumā
SIA ,,Talsu namsaimnieks”.
Tie paredz uzņēmumā noteikt divu valdes locekļu skaitu, ne trīs kā iepriekš.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Talsu novada domes
priekšsēdētāja 1. vietnieks
Normunds Tropiņš informēja,
ka atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem ,,Noteikumi par
publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto
kapitālsabiedrību valdes un
padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošajiem rādītājiem, valdes un padomes
locekļu mēneša atlīdzības
maksimālo apmēru” SIA ,,Talsu namsaimnieks” ir tuvu tiem
kritērijiem, lai uzņēmums atbilstu mazas kapitālsabiedrības kritērijiem. Savukārt tas
paredz, ka uzņēmuma valdē
var būt ne vairāk kā divi valdes
locekļi. N. Tropiņš teica, ka
līdzšinējā uzņēmuma darbība

apliecinājusi, ka trešais valdes
loceklis nav būtiski nepieciešams.
,,Tā kā viens no SIA ,,Talsu
namsaimnieks” valdes locekļiem no 27. janvāra uzņēmumā
vairs nestrādā, tad neuzskatu,
ka būtu nepieciešams mākslīgi
aizpildīt šo vietu vai to paturēt
tāpat vien. Pašreizējā darba organizācija liecina, ka ar esošajiem darba pienākumiem tiek
galā divi valdes locekļi,” teica
N. Tropiņš.
Jau informējām, ka kopš 1.
februāra SIA ,,Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs ir
Egils Bariss un valdes loceklis
– Juris Upmalis. J. Upmalis
turpina pildīt arī Laucienes un
Balgales pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus, līdztekus
SIA ,,Talsu namsaimnieks”
pārvaldot nedzīvojamo fondu,
energoefektivitātes paaugstināšanas projektu virzību, kā
arī koordinējot ar pilsētu un
pagastu pārvaldēm saistītos
jautājumus.
Inita Fedko

Bērnudārzu
darba laiki vasarā
Pirmsskolas izglītības iestāde
Talsu PII „Sprīdītis”
Talsu PII „Saulīte”
Talsu PII „Zvaniņš”
Talsu PII „Pīlādzītis”
Talsu PII „Kastanītis”
Pastendes PII „Ķipars”
Valdemārpils PII „Saulstariņš”
Tiņģeres grupa
Stendes PII „Saulīte”
Sabiles PII „Vīnodziņa”
Laucienes PII „Bitīte”
Valdgales PII „Kamenīte”
Laidzes PII „Papardīte”
Vandzenes PII „Zīlīte”
Virbu pamatskola
Laucienes p-s Dursupe
Lībagu sākumskola

Slēgts
3. jūlijs – 29. jūlijs
3. jūlijs – 31. jūlijs
1. augusts – 31. augusts
1. augusts – 31. augusts
24. jūlijs – 18. augusts
3. jūlijs – 4. augusts
3. jūlijs – 31. jūlijs
26.jūnijs – 25. augusts
26. jūnijs – 31. jūlijs
26. jūnijs – 31. jūlijs
3. jūlijs – 4. augusts
26. jūnijs – 31. jūlijs
26. jūnijs – 31. jūlijs
26. jūnijs – 31. jūlijs
3. jūlijs – 31. jūlijs
3. jūlijs – 11. augusts
26. jūnijs – 31. jūlijs

* Pārējā laikā no 1. jūnija līdz 31. augustam darbosies dežūrgrupas

Ar Valsts vides dienestu pārrunā aktuālos vides jautājumus
Talsu novada pašvaldības
pārstāvji 31. janvārī tikās ar
Valsts vides dienesta (VVD)
Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktori Ingunu Pļaviņu, lai klātienē noskaidrotu
priekšnosacījumus
vairāku
pašvaldības nākotnes ieceru
īstenošanai un tālākajām darbībām pērn iesāktajai Strautu
ielas 13 Talsos sakārtošanai.
Strautu iela atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā, vairāk
nekā 50 gadu šajā apkārtnē bija
izvietotas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, bet

pēdējo gadu gaitā teritorijā konstatēta nelikumīga atkritumu
izvešana. Lai apzinātu, vai šie
apstākļi atstājuši ietekmi uz
vidi, 2016. gada jūlijā pašvaldība izstrādāja veicamo pasākumu plānu Strautu ielas 13 sakārtošanai Talsos. Šobrīd ir
notikusi teritorijas grunts izpēte
– veikti pieci urbumi trīs līdz
4,5 metru dziļumā. Urbšanas
darbu laikā konstatēta melnzeme ar trūdvielām, koku gabaliem un zariem. Veiktajos urbumos nekonstatēja sadzīves vai
ķīmiskas izcelsmes atkritumus

2017. gada 15. februāris		

				

un būvgružus.
Tiekoties ar VVD pārstāvi,
Talsu novada pašvaldības speciālisti pārrunāja tālākās darbības, lai veicamo pasākumu
plāns tiktu īstenots pēc iespējas
raitāk. Grunts izpētes rezultāti
pagaidām nav pietiekami, lai
VVD būtu pilns priekšstats par
situāciju, tāpēc pašvaldībai primāri ir jāveic teritorijas gruntsūdeņu un Dzelzupītes kvalitātes
analīzes šajā teritorijā, informēja I. Pļaviņa.
Savukārt Talsu novada pašvaldības izpilddirektora viet-

nieks Oskars Kļava informēja
par pašvaldības plāniem veidot
bioloģisko kompostrēšanas laukumu, jo rudens mēnešos īpaši
aktuāla ir problēma, kur novietot zaļos atkritumus. „Citviet
Latvijā šādi kompostrēšanas
laukumi tiek veidoti kā daļa no
atkritumu poligona, taču Talsos
varētu būt arī citādāks risinājums. Tādā veidā mēs izskaustu
lapu dedzināšanu, turklāt nodrošinātu izejvielu, ko izmantot, piemēram, teritoriju apzaļumošanai,” viņš norādīja.
Ar I. Pļaviņu pārrunāts, kādi

		

ir priekšnosacījumi, lai izveidotu
šķiroto atkritumu pieņemšanas
punktu. Pašvaldības speciālisti
konsultējās par nepieciešamo
dokumentāciju, jo VVD izdod
tehniskos noteikumus šādu projektu īstenošanai.
Rezumējot tikšanos ar VVD
pārstāvi, pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons pauda, ka
pašvaldība ir ieinteresēta sarunas gaitā pārrunāto vides jautājumu risināšanā.

				

Ivonna Vicinska
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Sociālajā dienestā
vakants psihologa amats
Talsu novada Sociālais dienests rīko atklātu konkursu uz
vakanto psihologa amatu.
Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis
pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.
Pretendentiem jāiesniedz:
• iesniegums un pretendenta
aptaujas lapa (var pievienot atsauksmes un rekomendācijas);
• nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
• motivācijas vēstule;
• pretendents var iesniegt
amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
• B kategorijas autovadītāja

apliecības kopija.
Iesniegumu ar pretendenta
aptaujas anketu var izdrukāt, kā
arī ar konkursa nolikumu var iepazīties www.talsi.lv.
Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada Sociālais dienests, Kareivju
iela 7, Talsi, LV-3201, vai iesniegt
personīgi slēgtā aploksnē Talsu
novada Sociālajā dienestā Kareivju ielā 7, Talsos, II korpusa 4. stāvā, 405. kabinetā darba laikā, uz
aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz psihologa amatu”.
Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz
2017. gada 28. februāra 17.00.
Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi
netiek izvērtēti.

Būs Lielie lasīšanas svētki
21. februārī 11.00 Talsu sporta namā notiks Lielie lasīšanas
svētki. Bērni, jaunieši, skolotāji,
bibliotekāri un vecāki gada garumā piedalījušies Lasīšanas
programmā „Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija” un jau 12.
gadu svinēs svētkus grāmatai.
2016. gadā grāmatu kolekciju
vērtēja eksperti no 26 Talsu,
Dundagas, Mērsraga un Rojas
novada bibliotēkām. Pagastu
bibliotēkām pievienojušās četras
skolu bibliotēkas: Talsu pamatskola, Talsu sākumskola, Sabiles
pamatskola un Valdemārpils vidusskola.
Šajās dienās bibliotekāri skaita punktus, ko lasītāji – eksperti
– devuši, vērtējot grāmatas. 21.
februārī tiks paziņotas Talsu reģiona 13 grāmatas – laureātes.
Grāmatas tiks godinātas ar Talsu
pamatskolas muzikālo bērnu
priekšnesumiem. Galvenā balva
ekspertu un bibliotekāru darbam būs koncerts, ko sniegs
dziedātājs Markus Riva.
Jāatzīst, ka vecāku žūrija joprojām nav guvusi nopietnu atsaucību. Bibliotekāri ir noraizējušies par jauno vecāku attieksmi

pret savu bērnu grāmatu lasīšanas ieinteresētību. Lasīšanas tradīcijas sākas ģimenē un, ja bērns
neredz grāmatu vecāku rokās,
retos gadījumos to paņems arī
pats. Bērnu grāmatas tagad ir tik
skaistas – gan poligrāfiski, gan
satura ziņā. Tik brīnišķīgi ir katru vakaru vismaz 15 minūtītes
būt kopā ar mammu vai tēti un
kādu jauku pasaku grāmatu vakarā pirms miega!
Uz tikšanos Lielajos lasīšanas
svētkos 21. februārī!
Ilze Jaunbērziņa,
Talsu bērnu bibliotēkas vadītāja
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Aicina Talsu novada iedzīvotājus
pieteikt idejas jauniem
„LMT Latvijai” projektiem
„Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) projekta „LMT
Latvijai” ietvaros līdz šim ir
atbalstījis 145 iedzīvotāju iniciatīvas Latvijas reģionu attīstībai vairāk nekā 380 tūkstošu eiro apjomā. LMT ciešā
sadarbībā ar Talsu novada
pašvaldību izsludina pieteikšanos konkursa jaunajam
posmam. Interesenti tiek aicināti pieteikt ieceres sava novada attīstībai.
„Šogad cipars pieci LMT ir
īpaši zīmīgs. Augot kopā ar
mūsu valsti, atzīmējam jau 25.
darbības gadu. Esam spēruši
ievērojamu soli ceļā uz jaunās
paaudzes 5G tīkla ieviešanu
Latvijā. Savukārt projektu konkurss „LMT Latvijai” norisināsies jau piekto reizi, sniedzot
reģionu iedzīvotājiem papildu
impulsu ieceru īstenošanā. Apvienojot viedas tehnoloģijas,
gudrus prātus un labas idejas,
nostiprinām viedvalsts potenciālu, lai Latvija būtu labākā
vieta, kur dzīvot un strādāt. Aicinām Talsu novada iedzīvotājus uzdrošināties piedalīties
konkursā un kļūt par iedvesmojošiem darītājiem,” uzsver
LMT prezidents Juris Binde.
„Pēc divu gadu pārtraukuma Talsu novadā atkal ir iespēja piedalīties pilsoniskās sabiedrības projektā „LMT
Latvijai”. Tā ir katra un mūsu
novada kopējā iespēja atkal
realizēt tās idejas, par ko esam
sapņojuši, deguši un iestājušies. LMT kā telekomunikāciju
uzņēmums ne vien veicina savstarpējo saskarsmi, bet arī stimulē, lai izteiktā doma, ideja
kļūtu par realitāti, taustāmu
lietu vai aktivitāti. Talsu novada pašvaldība sveic LMT 25
gadu darba jubilejā! Vislielākā
dāvana ir dāsnums. LMT ar
savu konkursu Latvijas valsts
simtgades priekšvakarā dāvina
mums visiem iespēju sapņus
pārvērst īstenībā. Lai tā arī notiek!” uzsver Talsu novada do-

mes priekšsēdētājs Aivars Lācarus.
Lai piedalītos konkursā, līdz
šī gada 7. martam ikviens Talsu
novada iedzīvotājs, iedzīvotāju
grupa, nevalstiska organizācija
vai juridiska persona var iesniegt projekta pieteikumu.
Projektu īstenošanai novadam
kopumā paredzēts piešķirt astoņus tūkstošus eiro, katram
projektam ir iespēja saņemt finansējumu vai līdzfinansējumu līdz 2000 eiro apmērā.
Ar detalizētiem konkursa
noteikumiem iespējams iepazīties novada mājaslapā www.
talsi.lv, kā arī portālā www.lmt.
lv/lmtlatvijai.
Projektu izvērtēšana norisināsies martā, savukārt balsot
par tiem varēs martā un aprīlī.
Pirmajā kārtā projektus vērtēs
LMT un Talsu novada pašvaldības pārstāvju žūrija. Kā ierasts, otrajā kārtā uzvarētājus
un finansējuma saņēmējus noteiks tikai paši iedzīvotāji, balsojot elektroniski vai aizpildot
balsošanas anketas novada administratīvajā centrā Talsos,
Kareivju ielā 7. LMT klientiem
būs iespēja balsot arī ar īsziņas
palīdzību.
Projekta „LMT Latvijai”
mērķis ir veicināt sabiedrisko
dzīvi Latvijas novados, atbalstīt privātpersonu, juridisku
personu un nevalstisko organizāciju iniciatīvas novadu sabiedriskās dzīves izaugsmei,
īpaši sekmējot vides uzlaboša-

nas projektus, projektus ar plašu sabiedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida popularizēšanu.
Kopš 2011. gada projektu
konkursa realizācijas laikā kopumā īstenoti vairāk nekā 145
iedzīvotājiem nozīmīgi projekti visā Latvijā, kam LMT atvēlējis pāri par 380 tūkstošiem
eiro. Iepriekš projekti realizēti
31 Latvijas pilsētā un novadā –
Alūksnes novadā, Balvu novadā, Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī,
Daugavpils novadā, Dobelē,
Grobiņas novadā, Iecavā, Jelgavā, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, Krāslavas novadā, Kuldīgā,
Liepājā, Līvānos, Madonā,
Mārupes novadā, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rojā, Saldū,
Skrundā, Talsos, Tērvetes novadā, Tukumā, Valkā, Valmierā, Ventspilī un Ventspils novadā.
Vairāk par realizētajiem
projektiem: www.lmt.lv/lmtlatvijai.
Ivonna Vicinska,
Talsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja
Valdis Jalinskis,
LMT Sabiedrisko attiecību
daļas vadītājs

Sākusies pieteikšanās Talsu II Starptautiskajam bērnu un jauniešu
akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu konkursam
Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar Rīgas Doma kora
skolu aicina mūzikas skolu,
mūzikas vidusskolu, koledžu,
kultūras centru, vokālo studiju
audzēkņus, kā arī mūzikas akadēmiju un konservatoriju studentus vecumā no 8 līdz 21 gadam piedalīties Talsu II
Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas
un vokālo ansambļu konkursā.
Konkurss Talsos norisināsies
no 27. līdz 29. aprīlim, pieteikties iespējams līdz 10. martam.
Konkurss notiks trīs kārtās –
līdz 10. martam interesentiem uz
konkursa oficiālo e-pasta adresi

vocal@talsi.lv jānosūta pieteikuma anketa un videoieraksts, kurā
konkursa dalībnieks/-i izpilda
divus dažāda rakstura skaņdarbus. Pieteikumus un video izvērtēs starptautiska žūrija, līdz 17.
martam vietnēs www.talsi.lv un
www.rdks.lv tiks publicēta informācija, kuri pretendenti iekļuvuši konkursa 2. kārtā.
Ar konkursa 2. kārtas dalībniekiem tiksimies Talsos. Starptautiska žūrija, kurā darbosies
arī pieredzējuši jomas profesionāļi no Maltas un Vācijas, klātienē uzklausīs obligāto skaņdarbu
un tautasdziesmu a capella (obligāto skaņdarbu saraksts un nošu

materiāls būs pieejams talsi.lv un
rdks.lv). Savukārt tie konkursan-

ti, kuri iekļūs konkursa 3. kārtā
varēs izpildīt divus skaņdarbus
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pēc savas izvēles.
Talsu II Starptautiskais bērnu
un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu
konkurss norisināsies trīs dienas. Konkursa dalībniekiem, pedagogiem un citiem interesentiem būs iespēja piedalīties
meistarklasēs, kuras vadīs pieredzējuši lektori, tostarp arī konkursa žūrijas locekļi.
2015. gadā konkurss tika rīkots pirmo reizi, tajā piedalījās
69 individuālie izpildītāji un četri ansambļi no Baltijas valstīm,
Azerbaidžānas,
Baltkrievijas,
Krievijas un Polijas.
Ivonna Vicinska
Foto: Dzintars Krastiņš
2017. gada 15. februāris
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Apkopojot 2016. gada ražu – grāmatas par Talsu puses vēsturi,
kultūrzīmēm un cilvēkiem
Līdz ar pirmajām, kaut ļoti
mānīgajām, pavasara vēsmām
pienācis laiks apkopot 2016.
gada ražu, ieskatīties grāmatās
un izvērtēt izdevumus, kuriem
ir nozīmīga saistība ar Talsu
novada vai reģiona vēsturi, kultūrzīmēm un cilvēkiem.
Aleksandra Pelēča literārā
prēmija tiek piešķirta vienam
novadu autoram par izcilu literāru darbību, kas ir dziļi saistīts ar
sava laikmeta un sava novada
norisēm un kurš ieguvis Prēmijas pretendentu izvērtēšanas komisijas augstāko vērtējumu. Katru gadu vērtējumam tiek atlasītas
iepriekšējā gadā iznākušās grāmatas.
Talsu novada dome par godu
Aleksandra Pelēča (1920–1995)
80 gadu jubilejai 2000. gadā iedibināja tradīciju piešķirt literāro
prēmiju par ieguldījumu A. Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā,
mākslinieciski
augstvērtīgiem darbiem prozā,
dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadam.
Prēmijas pasniegšanas pasākums nemainīgi notiks 10. aprīlī Talsu Galvenajā bibliotēkā
– Aleksandra Pelēča dzimšanas
dienā.
Aicinām līdz 5. martam rakstiski ieteikt un iesniegt pašvaldības apmeklētāju centrā literāros
darbus, kas atbilst prēmijas nolikumam, bet kurus nav izvirzījusi
Talsu Galvenā bibliotēka.

Lasītāji par Aleksandra Pelēča
literārajai prēmijai izvirzītajiem
darbiem un saviem favorītiem
varēs balsot no 9. marta līdz
4. aprīlim bibliotēkas mājaslapā
www.talsubiblioteka.lv un
www.talsi.lv, kā arī bibliotēkas
sociālajos profilos un katrā
Talsu, Rojas, Dundagas un
Mērsraga novada bibliotēkā uz
vietas.

Talsu Galvenā bibliotēka
Aleksandra Pelēča 2017.
gadā literārajai prēmijai
izvirzījusi grāmatas:
„Makstnieks. Fricis Makstnieks”, Inese Makstniece

Valsts vēstures arhīva un Ventspils Zonālā valsts arhīvā atrodamie dokumenti. Tos papildina
raksti laikrakstos, kā arī dažas
publicētās monogrāfijas.
„Kārļa Zariņa burvju aplis”,
Anita Rožkalne

ra laiku, studē un strādā par skolotāju, arī Dundagā un Dursupē.
„Pret vējiņu danci griezu”, sakārtojusi Vaira Štāle

Grāmata ir pazīstamā Talsu
mākslinieka, gleznotāja, skolotāja, grafiķa un karikatūrista
(1936–1994) biogrāfija. Tajā apkopoti materiāli par bērnību,
studijām, pedagoģisko darbību,
analizēts mākslinieciskais devums. Tekstu būtiski papildina
fotogrāfijas, kā arī F. Makstnieka
karikatūras, grafikas, zīmējumi.
„Talsu patērētāju kooperatīvi
(1920–1945)”, Dace Alsberga
un Zigurds Kalmanis

Grāmatā apskatīta labprātīga
iedzīvotāju apvienošanās kopīgai
saimnieciskai darbībai – patērētāju kooperatīvu darbība Talsos.
Ieskatam tajā izmantoti Latvijas

A. Rožkalnes grāmatā stāstīts
par rakstnieku K. Zariņu (1889–
1978), kas vairāk pazīstams kā
novelists, psiholoģisko, satīrisko
un vēsturisko romānu autors,
taču daiļrades sākumā rakstījis
arī dzeju, bet brieduma gados –
lugas, un aktīvās literārās darbības laikā bijis arī cienījams literatūras vērtētājs. Viņa draugu un
paziņu lokā bija daudzi ievērojamākie 20. gadsimta 20.–30. gadu
rakstnieki, arī teātra cilvēki un
mākslinieki. Par viņa dzīvi ilgu
laiku bija zināms vairāk mīklu
un leģendu nekā faktu. Grāmatā
ietverti muzeju un arhīvu materiāli, atmiņās un rakstnieka vēstulēs rodamā informācija un literāro ietekmju rekonstrukcijas
mēģinājums, salīdzinot K. Zariņa dienasgrāmatās, piezīmēs,
viņa bibliotēkas grāmatās. Sava
mūža nogali rakstnieks pavadījis
Talsos.
„Skolotājas dzīvesstāsts”, Daina Āboliņa, sakārtojis Mintauts Āboliņš
Autobiogrāfisks darbs par
piedzīvoto cauri laiku lokiem –
Daina Āboliņa pārdzīvo divus
karus, dzīvo Krievijas Tālajos
Austrumos un Japānā, atgriežas
dzimtenē, piedzīvo grūto pēcka-

LEPOJAMIES

„Gada ārsta palīgs 2016” –
Ineta Skučenkova

Latvijas Ārstu biedrība 10. februārī kultūras pilī „Ziemeļblāzma” svinīgā ceremonijā pasniedza „Gada balvu medicīnā 2016”. Nominācijā „Gada ārsta
palīgs 2016” tika godināta Vitas Norenbergas ģimenes ārsta prakses palīdze Laidzes
pagastā Ineta Skučenkova.
Gada balva medicīnā tiek pasniegta jau sesto gadu, godinot
mediķus par apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu pacientu veselības labā. Ikvienam pacien2017. gada 15. februāris		

		

tam ir iespēja pateikt paldies savai
ārstniecības personai – ārstam, zobārstam,
ārsta palīgam, vecmātei, farmaceitam, funkcionālajam speciālistam, izvirzot viņu kā potenciālo balvas saņēmēju.
I. Skučenkovu svinīgajā pasākumā klātienē sveica arī Talsu novada domes
priekšsēdētājs Aivars Lācarus.
Marija Marlēna Krekovska,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
praktikante

		

Grāmatas pamatā ir galvenokārt Ģibuļu pagasta deju kolektīvu dalībnieku un vadītāju atmiņas, izraksti no kolektīvu
dienasgrāmatām un hronikām,
dažādu laika periodu laikrakstu
un žurnālu materiāli. Tiem pievienots neliels ieskats tautas deju
veidošanās vēsturē Latvijā. Šodien dejas tradīcijas Ģibuļu pagastā turpina „Austris”, „Spriganis” un „Dzalksti”.
„Talsu novada muzeja raksti II”,
sastādītāja Zanda Konošonoka
Muzeja speciālistu un pieaicināto autoru pētījumi apskata
daudzpusīgu tēmu loku. Izdevums atspoguļo norises Talsu un
kaimiņu novados no 11. gadsimta līdz 20. gadsimta 90. gadiem,
īpaši akcentējot Talsu novada
vēsturi un kultūras mantojumu.
Rakstu autori: Inga Doniņa,
Kristiāna Skromule, Ilona Miezī-

te, Alīda Zigmunde, Guntars
Tenne, Alfrēds Moseičuks, Antra
Grūbe, Zanda Konošonoka, Daija Lēmane, Ona Kaudze, Jana
Grostiņa, Guna Millersone.
„Caur laikiem”, Visvaldis Tukmanis

Talsu novada vēstures zinātāja un pētnieka Visvalža Augusta
Tukmaņa grāmatas „Caur laikiem. No Talsiem līdz Sasmakai,
no Šķēdes līdz Ģibzdei” 1. daļa,
kas, izzinot Latvijas vēstures arhīvu dokumentu datus un Latvijas periodikā publicēto, sākta
veidot 1996. gadā. Apjomīgā pētījuma pirmais sējums, kur līdztekus interesanti veidotajai teksta daļai ar Tukmaņu dzimtas
vairāku paaudžu dienasgrāmatu
fragmentiem un laikabiedru atmiņām izsmeļošu informatīvu
materiālu caur laikiem par un ap
Talsu novadu, īpaši – Laidzes un
Ārlavas pagastu – pieejami ap
700 dažādu fotogrāfiju un unikālu dokumentu attēlu.
Sagatavoja: Andžejs Beļēvičs

Izmanto iespēju un rēķinu
apmaksā arī „Maxima”!
No 2. marta SIA „Talsu ūdens”
klientiem nodrošinās iespēju rēķinu apmaksu veikt arī lielveikalu
tīkla „Maxima” veikalos visā Latvijā. Tā ir iespēja ērtāk apmaksāt izsniegtos rēķinus, veicot ikdienas
pirkumus tuvu mājām, kā arī iespēja apmaksāt rēķinus pēc darba laika beigām.
Lielveikalu tīkla „Maxima” kasēs
papildu jau esošajiem „Latvenergo”,
„Lattelecom”, „LMT”, „Tele2” un
„Bite” norēķinu pakalpojumiem pircējiem būs iespējams samaksāt arī

		

SIA „Talsu ūdens” izrakstītos pakalpojumu rēķinus.
SIA „Talsu ūdens” rēķinos ir svītrkods, to noskenējot papildu laiks norēķiniem nav nepieciešams. Tas ir
gana ērti, jo rēķinu var apmaksāt
kasē kopā ar pirkumiem, un tas neprasa ilgu laiku. Komisijas maksa par
šo pakalpojumu ir 0,50 eiro, tikpat
liela komisijas maksa tiek iekasēta arī
par citiem veikalā pieejamajiem rēķinu apmaksas veidiem.
Inita Fedko
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Tās nav krāsainas zaptītes, bet gan medus citās garšās!
SIA ,,Green Hive”, ko iepazinām konkursā „Talsu novada
sakoptākā pilsēta vai pagasts
2016”, ir nedaudz paaugušies
– no diviem azartiskiem cilvēkiem, kas medu citās garšās
ražo savā dzīvoklītī 4. stāvā,
uzņēmums paplašinājies līdz
atbilstošām ražošanas telpām,
četru cilvēku kolektīva un piecu tonnu pārstrādāta medus
gadā. Un azarts ir saglabājies.
,,Līdzko mums vairs nebūs
jaunu ideju, tad uzņēmējdarbībai būs beigas. Tā ir jebkurā
jomā: jaunums – tā ir virzība uz
priekšu,” saka Irita Dorbe. 12 gadus nostrādājusi pedagoģijā,
pirms tam apguvusi kultūras
menedžmentu, bet nu kopš janvāra ir pilntiesīga SIA ,,Green
Hive” šūniņa – uz pilnu laiku un
noslodzi palīgā dzīvesdraugam
Aivo Krūmiņam.
SIA ,,Green Hive” ir aktīvi un
redzami – bieža komunikācija internetā, dalība dažādos tirdziņos,
interneta veikals un produkcija,
kas pieejama gan Talsos, gan
Rīgā, piemēram, veikalā ,,Saule”
un ,,Rimi klēts”, darbība Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, paspējuši pabūt arī Starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū ,,Balttour 2017” un Ledus
skulptūru festivālā Jelgavā.
,,Mums ir ļoti svarīgi veidot
preces atpazīstamību. Lai to panāktu, tā jādod degustēt. Tiklīdz
to nedarām, tā cilvēkiem šķiet –
zaptītes!” pasmaida I. Dorbe.

kombinācija nav vēl atrasta, jo
jāmāk apvienot divus faktorus:
garšu un vizuālo noformējumu.
,,Mūsdienās panākumus nevar gūt tāds ielu tirgotājs, kāds
bija pirms 100 gadiem. Laiks
piespiež mainīties un darīt citādi,” teic Irita. Viņa gan atzīst, ka
tirgošanās dažādos tirdziņos nav
uzņēmuma mērķis, ik pa laikam
abi ar Aivo iedomājas par savu
veikaliņu, bet saprot: lai tādu izveidotu, nepieciešama Talsu novada mājražotāju kopsadarbība,
lai klientiem būtu iespējams piedāvāt daudzveidīgu produktu
klāstu.
,,Balttour 2017” SIA ,,Green
Hive” sastapās arī ar citu tautību
medus mīļiem, arī viņiem, izrādās, medus garšo, bet reizēm ir
grūtāk pierunājami degustēšanai. Saistībā ar ārvalstu klientiem SIA ,,Green Hive” ir vēl
kāds mērķis: lēnām un pakāpeniski panākt arī produkcijas eksportu.
Irita pastāsta, ka reizēm ir saskārusies ar cilvēku neizpratni
par šādu medus pielietojamību,
bet Irita uzsver – SIA ,,Green
Hive” tieši parāda medus daudzveidību. Kā nu ne, nu jau uzņēmuma produktu klāstā ir ap 40
dažādām vienībām, sākot no
medus ar dažādām garšām (šokolādes, kanēļa, piparmētras, lavandas, čili), turpinot ar ogām
medū un bišu maizi un raibo

plejādi noslēdzot ar medus un
augļu konfektēm un dažādiem
ogu sīrupiem ar medu. Turklāt
itin viss šajā piedāvājumā ir dabisks un bez pievienotām ķīmiskām vielām! ,,Tā ir mūsu pārliecība un dzīvesveids,” teic Irita.
Pirms produktus piedāvāt
plašākam lokam, ne tikai savām
un draugu vajadzībām, Irita un
Aivo meklējuši daudz informācijas gan par medu un tā īpašībām,
gan par dažādām ogām un augiem. Nianšu ir daudz, arī ražošana prasa zināšanas. Jaunu produktu izstrādāšana ir ilgstošs
process, katrs produkta veids ir
testēts un glabāts vismaz gadu,
lai tā pārliecinātos par tā noturību un kvalitāti. Šobrīd SIA
,,Green Hive” mēģina pagatavot
marmelādi, bet ideālā sastāva

SIA ,,Green Hive” priekšvēsture
meklējama pirms desmit gadiem. Aivo ir bitenieks jau trešajā paaudzē, iesākumā bišu saimi
relaksācijai aizguvis no tēta, bet
iegūto medu ēduši paši un dalījuši draugiem. Kad tas apnicis,
nolēmuši pamēģināt citādi, un
radās medus ar čili garšu. Iesākumā attīstījušies un pilnveidojušies tikai par saviem līdzekļiem, bet tagad Irita saka: ,,Ir
nepieciešams apgūt arī projektu
finansējumu, jo mūsdienu uzņēmējdarbības vidē attīstību nedrīkst gaidīt. Tai jābūt gana ātrai
un efektīvai, citādi nevar pastāvēt.” Šī atziņa arī tiek izmantota
dzīvē – piesaistīts projekta finansējums vajadzīgo iekārtu iegādei.
Tomēr mājražošanas sākums
bijis dzīvoklī 4. stāvā un ar pašu

drukātām un grieztām etiķetēm.
Citādi nevarēja, jo bija jau pasūtījumi no lielveikalu tīkla ,,Rimi”
veikalā ,,Klēts”. Tur joprojām ir
pieejami SIA ,,Green Hive” produkti, bet internetveikalā uzņēmēji piedāvā medus ogas abonementu 12 mēnešiem, liekot
klientam aizmirst, ko nozīmē
produkta meklēšana, un piegādājot to uz mājām.
Vasaras sezona līdz Mārtiņiem un decembris – tas ir gana
saspringts laiks SIA ,,Green
Hive” darbībā, bet, Irita bilst, pašiem ir svarīgi saplānot dienas
un prast atpūsties un uzņemt
enerģiju.
,,Man vecāki ir devuši augstāko izglītību bez maksas – darba
izglītību. Tolaik tas nešķita patīkami, bet tagad to spēju novērtēt,” sacīja Irita. Viņas nākotnes
idille būtu arī tūrisma jomas attīstīšana, bet tikai – saistībā ar
bitēm un īpašajiem ķermeņa
berzīšiem, ko Irita joprojām gatavo! ,,Latvieši ir superīga tauta,
kas spēj izdomāt daudz radošu
produktu.”
Kā izvairīties no vīrusiem
šajā laikā?
SIA ,,Green Hive” recepte ir
ļoti vienkārša – ik dienu jālieto
ogas medū ar bišu maizi!
Inita Fedko
Foto: Talsu novada pašvaldības
arhīvs

Talsu puse ieauž savu stāstu „Balttour 2017”
Talsu puse dižojās tūrisma gadatirgū
„Balttour 2017”. Apmeklētājus priecēja
Talsu puses muižu atraktīvais piedāvājums, valdzināja Abavas senlejas jaukumi un gardie dzērieni. Savukārt Talsu
tūrisma informācijas centrs prezentēja
jaunos bukletus ceļotājiem.
Izstādes laikā interesentiem bija iespēja gūt ieskatu Talsu novada muižu tūrisma piedāvājumā. Spāres muižas elegantās
dāmas cienāja ar „slīcinātajiem” kliņģeriem, kuru pagatavošana ir populārs piedāvājums grupām un jaunlaulātajiem.
Tiņģeres muižas radošo darbnīcu vadītāja
Baiba Kalna mudināja radīt mākslas darbus sietspiedes tehnikā, bet Strazdes muižas rūķi uzbūra šī gada pirmos Ziemassvētkus! Stenda apmeklētāji, aizrautīgi
izmantojot Talsu novada muzeja digitālo
foto rāmi, uzņēma sevi senās, virtuālās
Talsu ainās.
Sabilnieki kopā ar kandavniekiem izrādīja Abavas senlejas jaukumus un dāvināja Sabiles veiksmes bizes. Mazos un
lielos ceļot gribētājus priecēja Sabiles
koka rotaļlietu muzeja iespaidīgais koka
gailis. Sabiles gardie dzērieni no Abavas
ģimenes vīna darītavas un „Sabiles sidrs”
arī tika atzinīgi novērtēti. Talsu pusi pārstāvēja arī „Green Hive” ar medu citās
garšās.
Talsu novada tūrisma informācijas
centrs pirmo reizi plašākai auditorijai piedāvāja jaunos drukātos izdevumus ceļotājiem: tūrisma karti „Ieaud savu stāstu Talsu novadā” sešās valodās ar apkopotu
Talsu novada tūrisma piedāvājumu un
naktsmītnēm: tūrisma brošūru „100 vietas, kas jāredz Talsu novadā” četrās valo-

Strazdes muižas rūķi uzbūra šī gada pirmos Ziemassvētkus
← Arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus tika pie Sabiles veiksmes bizes

dās, kurā līdz ar Latvijas simtgades sagaidīšanu ceļotājus aicina iepazīt simts
interesantas vietas mūsu pusē: tematisko
bukletu „Talsu puses muižas” ar Spāres,
Tiņģeres un Strazdes muižu un Talsu novada muzeja piedāvājumu: pasākumu
plānu 2017. gadam „Dziedi, dejo un sporto kopā ar Talsu puses ļaudīm!”, aicinot
svinēt svētkus un piedāvājot vienreizēju
brīvbiļeti Talsu novada muzeja apmeklējumam. Šie materiāli pieejami arī Talsu
novada tūrisma informācijas centrā (Lielajā ielā 19/21) un www.talsitourism.lv.
Tiekamies Talsos arī šogad!
Līva Dāvidsone, Talsu novada TIC
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Apmeklētājus priecēja Talsu puses muižas – gan ar „slīcinātajiem” kliņģeriem,
gan piedāvājumu jaunlaulātajiem un grupām
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Gads, kas noslēgts bez zaudējumiem
SIA „Talsu ūdens” 2016.
gadā ir paveicis daudz: atjaunots tehniskais nodrošinājums,
sakārtota uzņēmuma darbinieku struktūra, pārņemta ūdens
un kanalizācijas pakalpojumu
nodrošināšana Laidzē un Pastendē. Tomēr pats būtiskākais
– pēc vairākiem finansiālās krīzes gadiem ir panākts progress:
uzņēmums gadu noslēdzis bez
zaudējumiem. Turklāt pirmo
reizi SIA „Talsu ūdens” apgrozījums ir pārkāpis miljons eiro
slieksnim – 1 068 000 eiro. Par
izdarīto un darāmo stāsta uzņēmuma valdes loceklis Igors
Kude un finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Solvita
Zemīte.
I. Kude: – 2016. gadu noslēdzām bez zaudējumiem. Esam
atjaunojuši uzņēmuma autoparku, tā samazinot izmaksas un
palielinot uzņēmuma kapacitāti.
Iegādājāmies pašizgāzēju ar iekrāvēju, kravas furgonu Stendes
remontbrigādei, vieglo automašīnu abonentu kontrolieriem,
kuri iepriekš brauca ar vienu
transporta līdzekli, tā samazinot
ikdienas darba efektivitāti, arī
bāzes automašīnu asenizācijas
transporta līdzeklim, jo iepriekšējā bija jau neremontējama. Iegādājāmies ģeneratoru, ko izmantot ūdens ieguves vietā
„Daģi”.
Pakalpojumus tagad nodrošinām arī Laidzes pagastā un Pastendē Ģibuļu pagastā. Lai to izdarītu, ir ieguldīts ļoti liels darba
apjoms. Tā bija ļoti laba pieredze, tagad zināsim, kam jāpievērš lielāka vērība, pārņemot
pakalpojumu nodrošināšanu citās pārvaldēs. Turpināsim ar
Valdemārpils pilsētas un Ārlavas, Īves un Lubes pagasta teritorijas pārņemšanu.
Kopumā esam uzstādījuši 50
attālinātās nolasīšanas sistēmas
skaitītājus, tā atjaunojot savulaik
par projekta „Komunālās saimniecības sistēmas modeļa izveide Kurzemes reģionā” finansējumu ierīkoto sistēmu, kas pēc
tam tikusi demontēta. Uzstādot
šo aprīkojumu, atjaunosim projekta ieguvumus.
Pastendes attīrīšanas iekārtās
esam ieguldījuši ļoti lielu darbu,
kā arī finansējumu pamatlīdzekļu atjaunošanā – 53 700 eiro apmērā. Šādi uzlabojumi nebija
veikti gadiem, un to ir nepieciešams vēl. Izvērtējot pašreizējo
situāciju, secinājām, ka apjoma
ziņā līdzvērtīgas investīcijas nepieciešamas arī ūdens ieguves
vietā „Daģi” dzeramā ūdens urbuma sakārtošanā. Pieaugot
darbu apjomam, noteikti palielināsim remontbrigādes darbinieku skaitu.
S. Zemīte: – Liels finansiālais
un darbaspēka ieguldījums
veikts grāmatvedības jomas sakārtošanā un uzlabošanā. Pārskatījām visu grāmatvedības
metodiku, mainījām uzņēmuma
struktūru. Izvērtējām katra darbinieka pienākumus un pārdalījām atbildības jomas. Likvidējām abonentu nodaļu, pārvirzot

darbinieku pakļautību administratīvajā un finanšu sektorā. Pārskatot atbildības, pārdalot darba
pienākumus, izvērtējām katra
prasmes un izglītību. Esam izstrādājuši arī darbinieku novērtēšanas noteikumus. Paveiktais
palīdzēs gūt lielāku atdevi no
darbiniekiem, lai uzņēmums varētu apkalpot lielāku abonentu
skaitu, kas kopš pārņemšanas
procesa ir pieaudzis.
Veikti būtiski uzlabojumi arī
grāmatvedības programmā par
aptuveni 2000 eiro, kas atvieglo
uzskaites darbinieku darbu un
reizē arī paaugstina to kapacitāti. Arī pēc Valdemārpils pilsētas
un Ārlavas, Īves un Lubes pagasta teritoriju pārņemšanas neplānojam palielināt administrācijas
darbinieku skaitu.
Pozitīvu devumu uzņēmuma
naudas apritē dos gan paredzētā
e-rēķinu ieviešana sadarbībā ar
„Swedbank” un SEB banku, gan
arī norēķināšanās iespēja no 1.
marta lielveikalā „Maxima”.
Šobrīd ar īpašu rūpību pieeju
uzņēmuma
inventarizācijai,
esam uzsākuši uzņēmuma īpašumu lietu sakārtošanu. Veicam
arī inženiertīklu inventarizāciju,
shēmu un līgumu pārskatīšanu,
kur lielu ieguldījumu dod mūsu
projektēšanas inženieris.
I. Kude: – Tas, kas agrāk tika
darīts formāli, tagad tiek skrupulozi pārbaudīts.
S. Zemīte: – Esam inventarizējuši abonentu līgumus, lai saprastu, kuri ir jāpārslēdz un kuros ir kādas nepilnības.
Inventarizācijas rezultātā esam
konstatējuši problemātiskos jautājumus, kas mums mērķtiecīgi
jārisina, lai uzlabotu uzņēmuma
iekšējo kontroles sistēmu kopumā. Šī gada finanšu revīzijai
mainījām zvērināto revidenti.
I. Kude: – Ļoti daudz darba,
spēka un laika prasa iepriekšējo
projektu realizēšanas nebūšanas. Tas attiecas gan uz projektu
„Komunālās saimniecības sistēmas modeļa izveide Kurzemes
reģionā”, gan uz Stendes ūdenssaimniecības projektu.
Nemitīgi mēģinām kādam ko
skaidrot, veicam dažādus pārrēķinus un kalkulācijas, veicam
dažādas sarakstes, lai šādā veidā
mazinātu iepriekšējo neizdarību
un paviršību sekas.
S. Zemīte: – Šajos projektos
noteikti būs kādi zaudējumi, ko
uzņēmumam vajadzēs segt un
kas, protams, ietekmēs gada finanšu rezultātus.
Vai uzņēmuma apkalpes zonas paplašināšana ietekmēs
ūdenssaimniecības un kanalizācijas tarifu?
I. Kude: – Viennozīmīgi nē.
Kamēr netiks pilnībā pabeigts
pārņemšanas process, tikmēr tarifs netiks pārskatīts.
S. Zemīte: – Šajā jautājumā
konsultējāmies ar Sabiedriskā
pakalpojuma regulēšanas komisiju. Normatīvie akti noteic, ka
tarifs jāpārskata, ja vairāk nekā
par 10% mainās ūdenspakalpojumu apjoma rādītāji vai tarifa
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aprēķinā iekļautās izmaksas,
bet, kamēr visa novada ūdenssaimniecību pārņemšana nebūs
noslēgusies, tikmēr tarifs pārskatīts netiks. Tas tādēļ, ka nav
precīzu bāzes datu, uz kā pamata veikt aprēķinus, jo situācija
nemitīgi mainās. Šobrīd jebkuras izmaksas, ko palielinām vai
samazinām, tiek izvērtētas un
salīdzinātas ar iepriekš apstiprinātā tarifa izmaksu apmēru.
Kādas prioritātes esat noteikuši šim gadam?
I. Kude: – Mērķtiecīga attālinātās nolasīšanas sistēmas attīstīšana un ūdens zudumu samazināšana. Neesam arī atmetuši
cerības par hidrodinamiskās
mašīnas iegādi, kas uzņēmumam ir ļoti aktuāla.
S. Zemīte: – Sadarbojoties ar
SIA „Talsu ūdens” tehnisko daļu,
esam plānojuši sagatavot šo zudumu samazināšanas plānu.
I. Kude: – Šogad būs jāpieņem dažādi saistošie noteikumi.
Esam iesnieguši Talsu novada
domē izskatīšanai noteikumus
„Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
un lietošanu Talsu novadā”,
esam iesnieguši arī iespējamo
redakciju noteikumiem „Par
līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”.
S. Zemīte: – Noteikti vēlamies sakārtot nelegālo pieslēgumu jautājumu.
I. Kude: – Svarīga ir jaunu
pieslēgumu veicināšana. Līdz
2020. gadam jāpieslēdzas visiem, kam šobrīd jau ir nodrošināta šāda iespēja. Šī gada plānā
esam iekļāvuši arī asenizācijas
pakalpojumu izmaksu pārskatīšanu.
S. Zemīte: – Tas noteikti paredzēs asenizācijas pakalpojuma
cenas pieaugumu. Paredzam šādas izmaiņas jau no 1. marta.
Ļoti liels darbs ieguldīts arī parādu par pakalpojumiem apjoma samazināšanai. Darbs ar nemaksātājiem, ūdens atslēgšanas,
vienošanās slēgšanas – tās ir ļoti
mērķtiecīgas darbības. Debitoru
saistības samazinājušās par aptuveni 20%. Vēlos šo sistēmu izveidot stingru un sakārtotu.
I. Kude: – Šajā gadā pirmo
reizi SIA „Talsu ūdens” apgrozījums ir pārkāpis miljons eiro
slieksnim – 1 068 000 eiro.
S. Zemīte: – Katrā ziņā arī šī
gada budžets plānots ar pozitīvu
rezultātu. Jābūt sakārtotiem
daudziem priekšnoteikumiem,
lai uzņēmums varētu sekmīgi
strādāt. Vienlīdz svarīga ir atbilstoša debitoru kontrole, darbinieku kapacitāte un izlietojamo finanšu līdzekļu izvērtējums.

				

Inita Fedko

Nodarbība cilvēkiem ar
garīgās attīstības
traucējumiem

Lai cilvēki Talsu novadā ar
garīgās attīstības traucējumiem nebūtu spiesti pavadīt
dienas vienmuļi mājokļa četrās
sienās, bet gan varētu būt kopā
ar citiem sabiedrības locekļiem, pilnveidotu savas prasmes kā arī atslogotu savu ģimenes locekļu ikdienu, kopš 2015.
gada janvāra Laidzes pagasta
„Stūrīšos” Latvijas Sarkanā
Krusta pārraudzībā ik darba
dienu kopā tiek pulcināti 15
cilvēki Labklājības ministrijas
un pašvaldības finansētajā Dienas centrā cilvēkiem ar garīgās
attīstības traucējumiem.
Dienas centra apmeklētājiem
tiek piedāvātas dažādas nodarbības, kur ir iespēja uzlabot jau
esošās sociālās un sadzīves
prasmes, kā arī apgūt jaunas. Ik
darba dienu 9.00–17.00 strādā
sociālais rehabilitētājs, sociālais
aprūpētājs, kuru uzraudzība
klientiem ir iespēja dažādās,
īpaši izveidotās nodarbībās piedalīties lasīšanas, rakstīšanas,
matemātikas, zīmēšanas, krāsošanas, rokdarbu, galda kultūras
apmācībās, kā arī tiek svinēti
dažādu gadskārtu svētki.
Iepazīstot SAC „Stūrīši” brīnišķīgo apkārtni un vēstures
līkločus, brīvais laiks tiek aizpildīts vides terapijās, pikniku organizēšanā, apstādījumu ierīkošanā un sportiskās aktivitātēs.
Lietderīgi izmantojot lieliskos
laikapstākļus, klientiem ir iespēja iemācīties ko jaunu, kā,
piemēram, divu nedēļu garumā,
izmantojot profesionāla fotogrāfa Aināra Mazjāņa zināšanas, mācīties meklēt un ieraudzīt kadrus, izvairīties no ēnām
un apgūt citas noderīgas lietas.
Visi centra speciālisti strādā
pēc sastādīta darba plāna. Nodarbības ir saturiskas un ar
mērķi virzītas, lai attīstītu klienta funkcionēšanas spējas, sīko
motoriku, kā arī tiek veiktas dažādas aktivitātes sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanai.
Ik dienu klienti tiek iesaistīti
dažādās nodarbībās atbilstoši
spējām un arī interesēm, jo, piemēram, ne katrs spēj patstāvīgi
iesaistīties datorapmācības nodarbībā. Ir klienti, kas joprojām
nav saņēmuši drosmi piesēsties
pie datora, kā iemeslu minot, ka ir
bail kaut ko nepareizi saspiest, bet
ir klienti, kuri labprāt apgūst datora lietošanas pamatus no paša
sākuma. Kā arī netrūkst tādu
klientu, kam dators ir visa dzīve.
Otrdienās Dienas centra apmeklētājus uz radošām idejām

virza rokdarbu pasniedzēja Diāna Dzelzkalēja, kura klientus
iesaista lielisku darbiņu veidošanā un centra telpu izdekorēšanā,
izmantojot šobrīd modernākos
un populārākos rokdarbu veidus
– filcēšanu, pērļošanu, dekupāžu, aušanu, auduma krāsošanu
u. c., kā arī tiek veidoti dažādi
darbiņi no sadzīvē vairs ne tik
noderīgām lietām, piemēram,
olu lafetēm, tukšajām plastmasas
krējuma kārbām, kafijas kārbām,
veciem T krekliem un citiem
materiāliem.
Mūsdienu tehnoloģiju izmantošana arī palīdz uztvert
informāciju daudz ātrāk, un
klienti kļūst ieinteresētāki mācīšanās procesā.
Savukārt trešdienās radošu
atmosfēru Dienas centrā rada
terapeite, kas ieguvusi Rīgas
Stradiņa universitātes profesionālā maģistra grāda veselības
aprūpē un mākslas terapeita
profesionālo kvalifikāciju –
Anda Lase, kura pasniedz
mākslas terapiju, atrodot īpašu
pieeju katra Dienas centra apmeklētāja mākslinieciskajam
„es”. Šajās nodarbībās klienti
tiek motivēti un iedrošināti
paust savas emocijas ar dažādu
tehniku apstrādātiem mākslas
darbiem, kā, piemēram, viens
no tiem ir māla terapija.
„Darbs ar mālu paredz intensīvu taustes pieredzi. Tiek
iesaistīti pirksti, plaukstas, veicot daudzveidīgas kustības – saspiešanu, mīcīšanu, dauzīšanu,
rullēšanu, duršanu, saplacināšanu utt. Tāpēc mākslas terapijā
mālu var veiksmīgi izmantot, lai
stiprinātu sajūtu un motorās
funkcijas,” atzīst mākslas terapeite Anda Lase. Māls spēj atslābināt, radīt patīkamas izjūtas.
Klienti, kuriem emociju izpausmes ir skopas un pastāvīgi apspiež savas jūtas, parasti ir mazjutīgi arī pret dažādām sajūtām.
Māls spēj izraisīt noteiktas sensoras sajūtas un bieži kalpo par
savdabīgu tiltu starp šo cilvēku
sajūtām un jūtām. Klienti, kas ir
sadusmoti, mīcot mālu var dot
vaļu savam aizkaitinājumam.
Savukārt tie, kas izjūt bailes un
nedrošību, darbojoties ar mālu,
var iegūt paškontroles un pašsavaldīšanās izjūtas.
Vairāk informāciju par Dienas centru piedāvājumu cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem var uzzināt pa tālr.
63237736; 63237736, vai rakstot
uz e-pastu: simona.mantniece@
redcross.lv
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Palīgs bērnu radošās darbības
un konstruktīvās domāšanas
attīstīšanai
2016./2017.
mācību
gada 2. pusgadā Talsu PII
„Sprīdītis” pedagogi kā
mācību līdzekli bērnu izglītošanā uzsāks izmantot
„LEGO Education” konstruktorus.
2016. gada 22. decembrī
Talsu PII „Sprīdītis” notika
seminārs, ko vadīja Talsu 2.
vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Evija
Ozola. Skolotāja jau aptuveni vairāk nekā trīs gadus organizē un vada aktivitātes, kurās iepazīstina bērnus un pedagogus ar LEGO.
Seminārā pedagogi tika iepazīstināti ar
daudzveidīgām „LEGO Education” konstruktoru izmantošanas iespējām. Pedagogi praktiski mācījās tos izmantot savā darbībā.
LEGO nodarbības šobrīd visā pasaulē,
tai skaitā arī Latvijā, kļūst arvien populārākas un pieprasītākas. Mūsdienu mainīgajā pasaulē nepieciešams mainīt apmācības metodes, to pielāgojot bērniem.
„LEGO Education” jau kopš 1980. gada
kopā ar skolotājiem no visas pasaules izstrādā apmācību metodes, kas vairākās
pasaules valstīs tiek izmantotas kā oficiālas mācību metodes vairākos mācību
priekšmetos.
Darbojoties ar LEGO klucīšiem, bērni
attīsta roku un pirkstu veiklību un radošā
darba fantāziju, prasmi izteikt savas domas, komunicēt ar vienaudžiem.
LEGO praktiskās nodarbības notiek
nelielās grupās (ar vienu „LEGO Education” komplektu var darboties 8 bērni).
Tās balstītas uz uzdevumiem, kas attīsta
bērna radošo un konstruktīvo domāšanu,
veicina apkārtējās pasaules likumsakarību izpratni. Strādājot ar LEGO konstruk-

toru, bērns tiek nodarbināts ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Tiek attīstīta sīko un lielo
muskuļu grupas darbība, ķermeņa daļu
kustību koordinācija, telpiskā un tehniskā
izpratne, uztvere par krāsām, lielumu un
formu. Darbošanās ar LEGO veicina personības īpašības – pacietības un rūpības
attīstību, prasmi izteikt savas domas, komunicēt ar vienaudžiem un sekmē sadarbības prasmes. Papildu veicamajam uzdevumam ar LEGO, nodarbībās pedagogs
var plānot un integrēt dažāda veida papildu uzdevumus atbilstoši izvirzītajam
mērķim un uzdevumiem.
Mūsdienu bērni aizrautīgi lieto jaunās
tehnoloģijas, tādējādi Talsu PII „Sprīdītis”, sadarbībā ar Talsu 2. vidusskolu, audzēkņiem 6–7 gadu vecuma grupās piedāvās arī LEGO robotikas nodarbības.
Tas dos iespēju izprast vienkāršus mehānismus, to darbības pamatprincipus un
apgūt pamatprasmes vienkāršu mehānismu radīšanā. Interesantā un aizraujošā
veidā bērni tiks iesaistīti domāšanas un
radīšanas procesā.
Ilze Solovjova,
Talsu PII „Sprīdītis” vadītāja
Publicitātes foto

Palīdzēsim kokiem!
Tieši jaunākā paaudze ir tā, kas rūpējās par atkritumu šķirošanu un apkārtējās vides saglabāšanu. Par to liecina arī
gadu no gada pieaugošais dalībnieku
skaits, kas čakli un ar lielu atbildību iesaistās makulatūras vākšanā. Mācību
gada beigās – maijā – SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””
(AAS „Piejūra”) organizē svētkus, kuros
piedalās visi makulatūras vācēji un saņem balvas. Uzvarētāji saņem apmaksātu transportu ekskursijai pa Latviju, bet
par katru nodoto tonnu konkursa dalībnieki saņem pretī biroja papīru.
AAS „Piejūra” atgādina, ka izglītības
iestādēs – skolās un bērnudārzos – turpinās makulatūras vākšanas konkurss „Palīdzēsim kokiem!”. Tā mērķis ir savākt pēc
iespējas lielāku daudzumu makulatūras,
lai pēc tam tās nodotu otrreizējai pārstrādei un atkārtoti ražotu papīru. Līdz konkursa noslēgumam atlikuši vien daži
mēneši, jo tas noslēgsies
28. aprīlī, pēc Lielās talkas.
Priecē, ka izglītības iestāžu audzēkņi no 35 Piejūras reģiona skolām un bērnudārziem jau savākuši
krietnu daudzumu makulatūras, kas kopumā sastā-

Talsu Novada Ziņas

					

da jau gandrīz 58 tonnas. Čaklāko vidū
arī dalībnieki no Talsu novada – Upesgrīvas internātpamatskolas skolēni, Stendes
PII „Saulīte” audzēkņi, Lībagu sākumskolas skolēni, Talsu PII „Pīlādzītis” audzēkņi, Talsu 2. vidusskolas un Talsu Kristīgās
skolas skolēni, Vandzenes pamatskolas
skolēni, Talsu PII „Zvaniņš”, „Bitīte”, „Papardīte”, „Ķipars”, Talsu Valsts ģimnāzijas
skolēni.
Konkursā aizvien vairāk iesaistās arī
pirmsskolas izglītības iestādes, tāpēc tās
tiek apbalvotas savā grupā, un arī šogad
konkursa noslēguma pasākums tiks rīkots atsevišķi bērnudārza audzēkņiem un
vispārizglītojošo skolu skolēniem.
Par savākto makulatūru skolu pārstāvji
aicināti informēt SIA „AAS „Piejūra”” biroja darbiniekus pa tālr.: 63123306.
Inga Priede

Sabiles mūzikas skolas
ceļojums uz Holandi
Gadu gatavots un gaidīts, beidzot
augusta beigās notika mūsu ceļojums uz Holandi. Gandrīz 20 gadu
garumā turpinās kādreiz aizsāktā
draudzība starp Sabili un Heino ciematu Holandē.
Katru gadu notiek apmaiņas braucieni uz dažādām iestādēm, un cilvēkiem ir iespēja iepazīt draugu valsti un
dzīvi. Holandē biju pirms 17 gadiem,
kad Sabiles kultūras nama dziedošā
grupa piedalījās Heino tradicionālajos
ūdens pumpja svētkos.
Šoreiz uz svētkiem man bija iespēja
aizvest savus audzēkņus un kolēģus.
Sabiles mūzikas skolas koncertējošās
grupas sastāvā bija seši audzēkņi – Alise Rancāne, Līva Pārupe, Beāte Cīrule,
Katrīna Začeste, Indriķis Ošenbergs un
Makss Andronovs, kā arī skolotājas Valentīna Andronova un Zinta Ošenberga. Piecās dienās sniedzām piecus koncertus. Koncertējam veco ļaužu
pansionātos, baznīcā un svētkos īpaši
ierīkotā teltī.
Platības ziņā Holande ir līdzīga Latvijai, tikai ar lielāku iedzīvotāju blīvumu, tādēļ arī apmeklētāju pasākumos
bija daudz. Tā kā Heino četras dienas
tika svinēti svētki, cilvēki bija sabraukuši arī no apkārtējiem ciemiem un pilsētām. Salīdzinoši ar mūsu svētkiem maz
dzirdējām dziesmu. Vairāk bija pūtēju
orķestru grupu nelieli koncerti ar atraktīviem defilē izgājieniem. Salūts pirms
gadiem šķita ļoti iespaidīgs, bet tagad
mūsu novembra salūts Talsos vērtējams
kā emocionāli iespaidīgāks. Arī svētku
balles, kā pie mums parasti svētkos, nebija. Toties daudz cilvēku svētdienas rītā
pulcējās brīvdabas ekumēniskajā dievkalpojumā.
Mums paveicās ar laika apstākļiem.
Saule pavadīja mūs visu ceļojumu. Redzējām daudz interesanta kaimiņu pilsētā Zvollē. Uzkāpām tornī „Pipardoze”,

modernās mākslas un fotogrāfiju muzejā pēc nelielas ekskursijas pa muzeju
mums bija noorganizēta radošā darbnīca. Pašiem tika dota iespēja darboties
praktiski mākslas foto jomā. Varējām
katrs vienu savu labāko bildi izprintēt
piemiņai. Vienu no pēcpusdienām pavadījām Hellendornas atrakciju parkā.
Tur mums tika uzdāvinātas ieejas biļetes
un varējām pēc sirds patikas griezties
karuseļos, braukt amerikāņu kalniņos,
vizināties laivās ūdens atrakcijās, ienirt
spoku pazemē. Atvadu dienu pavadījām
Amsterdamā. Izbraucām ar kuģīti pa
daudzo kanālu līkločiem, izstaigājām
vecpilsētu un laimīgi atlidojām mājās.
Mums tas bija skaists brauciens
pirms darba cēliena skolā. Arī pieredzes
iegūšana, audzēkņiem koncertējot dažādos apstākļos, pašiem iepazīt citas zemes dzīvi, tradīcijas, cilvēkus.
Lielu paldies visu braucēju vārdā
saku fondam „Vīnoga”, kas gadu garumā uztur dzīvu šo Latvijas un Holandes draudzības saiti. Paldies draugiem
Heino, kuri mūs atbalsta ar dažāda veida ziedojumiem mūzikas un mākslas
skolā! Jutāmies tur gaidīti un esam
gandarīti par šo braucienu.
Zinta Ošenberga,
Sabiles mūzikas un mākslas skolas
direktore

Muzejs aicina ģimenes uz
auduma apdrukas darbnīcu
18. februārī 12.00–
15.00 ģimenes aicinātas
piedalīties auduma apdrukas darbnīcā un apdrukāt auduma maisiņus ar mākslinieka
Kārļa Sūniņa tautiskā
stila zīmējumiem bez
maksas.
Kārlis Sūniņš dzimis
1907. gada 27. februārī
Talsu apriņķa Laidzes pagasta Skoru mājās, mācījies Latvijas Mākslas akadēmijā, bijis viens no
latviešu
akvareļglezniecības skolas pamatu veidotājiem. Par godu Kārļa Sūniņa 110.
dzimšanas dienai Talsu novada muzejs
ar novada kultūras un tūrisma projektu
konkursa atbalstu aicina ģimenes apdrukāt auduma maisiņus ar Kārļa Sūniņa tautiskā stila zīmējumiem no grāmatu zīmējumu skicēm. Lai piedalītos
darbnīcā, nav nepieciešamas priekšzināšanas, vien vēlme kopīgi pavadīt laiku
muzejā un pašiem iemācīties apdrukāt
audumu sietspiedes tehnikā. Darbnīcu
vadīs Dekoratīvās mākslas un dizaina

muzeja speciāliste Kristīne Šica. Auduma maisiņi apdrukai būs pieejami ierobežotā skaitā. Dalībnieki var ņemt līdzi
savu kokvilnas maisiņu, T-kreklu, vai
kādu citu kokvilnas audumu gaišā krāsā, ko vēlas apdrukāt. Dalība auduma
apdrukas darbnīcā ir bez maksas, taču,
ja ģimene vēlas apskatīt arī muzeju, ieejas biļete muzejā ģimenēm maksā no
1,50 līdz 2,00 eiro.
Ieva Priede,
Talsu novada muzeja galvenā speciāliste
izglītojošajā darbā
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2017. gada 15. februāris
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DOMĒ

Domes sēdē lemtais
26. janvāra Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 17 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt Talsu Starptautiskā bērnu
un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un
vokālo ansambļu konkursa nolikumu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.3 „Par Talsu novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu”.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes lēmumā Nr.534 „Par 2017. gada nozīmīgākajiem kultūras, atpūtas un sporta
pasākumiem Talsu novadā”.
Finanšu jautājumi:
• Noteikt dalības maksu 10 EUR vienai
personai no Dundagas, Rojas, Mērsraga
novada pašvaldības dalībai Talsu novada
pašvaldības apbalvojumu pasniegšanas
pasākumā „Kultūras darbinieku diena”
17. februārī Talsu tautas namā.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2017.
gadā 10 209,87 EUR projekta „Āra trena-

žieru laukuma iekārtošana Pūņu ciema
sporta laukumā” priekšfinansēšanai un
līdzfinansēšanai.
• Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
vietnieci Aivu Dimanti īstenot projektu
„Krēslu iegāde Pastendes kultūras namam
un Spāres tautas namam”.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas projektu
vadītāju Baibu Lorenci īstenot projektu
„Novadpētniecības ekspozīcijas telpu atjaunošana Spāres muižā”.
Nekustamais īpašums:
• Pirkt par 50 EUR no Alda Vītola nekustamo īpašumu „Vandalu ceļš” Lībagu
pagastā, kopējā platība 1,28 ha.
• Pagarināt ar SIA „Nārone” noslēgto
nedzīvojamo telpu un zemes nomas līgumu līdz 2017. gada 31. decembrim. Samazināt SIA „Nārone” telpu nomas maksu
Ezera ielā 7, Talsos 2017. gada janvārī,
februārī un martā 50% apmērā.

Iestādes pārrunā
turpmāko sadarbību
bērnu tiesību jautājumu
sekmīgai risināšanai
25. janvārī Talsu novada Sociālais dienests rīkoja starpprofesionālo speciālistu tikšanos, kā laikā tika pārrunāti
jautājumi, kā efektīvāk saskaņot institūciju sadarbību. Tikšanās gaitā speciālisti izvirzīja
prioritāros uzdevumus nākamajam ceturksnim, lai veiksmīgāk ievērotu un risinātu
Bērnu tiesību jautājumus Talsu
novadā.
Sanāksmē piedalījās Talsu
novada Bāriņtiesas, Valsts poli-

cijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa, Talsu novada
Pašvaldības policijas, Valsts probācijas dienesta Talsu teritoriālās struktūrvienības, Talsu novada Sociālā dienesta vadība un
jomas darbinieki, kā arī pašvaldības Sabiedrības veselības speciāliste Tatjana Neilande un Talsu novada domes priekšsēdētaja
vietniece izglītības, kultūras,
sporta, sociālajos un veselības
jautājumos Daiga Feldmane.
Ivonna Vicinska

• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošās 15/48 domājamās
daļas 1482 m² platībā, ar adresi Fabrikas
iela 1, Talsos. Noteikt nosacīto cenu –
1000 EUR.
• Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA
„CEMEX” par zemes gabala „Grants bedres-Karpati” Laucienes pagastā 9,1 ha platībā iznomāšanu produkcijas glabāšanai
un produkcijas mazgāšanai. Noteikt nomas maksu 750 EUR mēnesī, neieskaitot
PVN, nosakot zemes nomas līguma darbības termiņu uz vienu gadu.
Citi jautājumi:
• Atbalstīt Talsu novada Bērnu un jauniešu centra sporta deju grupas „Sara”
(vadītājs Aleksandrs Aļošins) dalību
starptautiskajās sporta deju sacensībās un
Latvijas kausa posmu sporta dejās „Devi-

ņu pakalnu ritmos – 2017” 19. februārī un
atļaut izmantot Talsu sporta halli K. Mīlenbaha ielā 34, Talsos un Pastendes kultūras nama skaņu aparatūru bez maksas.
Apmaksāt deju grīdas ieklāšanas un citas
ar pasākuma norisi saistītās izmaksas
1400 EUR apmērā. Finansējumu paredzēt
no Talsu novada Bērnu un jauniešu centra apstiprinātā budžeta finanšu līdzekļiem.
• Atbrīvot Ilzi Krekovsku no Talsu novada zaļumsaimniecības komisijas locekļa pienākumiem.
• Atļaut Jurim Upmalim savienot Laucienes un Balgales pagastu pārvalžu vadītāja amatu ar valdes locekļa amatu SIA
„Talsu namsaimnieks”.
Marta Rake-Lasmane

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

Sociālā dienesta darbs 2016. gadā
2016. gadā garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts
izmaksāts 248 ģimenēm, un
kopumā šī pabalsta nodrošināšanai izlietoti 81 524 eiro. Salīdzinot ar 2015. gadu, garantētā
ienākumu līmeņa (GMI) izmaksas apjoms samazinājies
par 18,23% jeb 14 863 eiro.
Dzīvokļa pabalsts piešķirts
898 ģimenēm un kopumā šī pabalsta nodrošināšanai izlietoti
135 201 eiro, kas ir par 20,35 %
jeb 27 516 eiro mazāk nekā 2015.
gadā.
Bez likumā noteiktajiem pašvaldības pabalstiem (GMI un
No pašvaldības budžeta līdzekļiem tika izmaksāti arī citi
pabalsti – materiālā palīdzība,
kas ir noteikta Talsu novada domes 14.06.2012. saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo
palīdzību Talsu novada pašvaldībā”.
Salīdzinājumā ar 2015. gadu
par 13,27% jeb 23 239 eiro palielinājies izmaksātās materiālās
palīdzības pabalsta apjoms. Lielākais finansējuma palielinājums
saistīts ar jauna materiālās palīdzības pabalsta ieviešanu – pabalsts aizbildnim. Pabalsta ap-

Pabalsti

2015

2016

96 387 EUR
Izmaksāts GMI
līmeņa nodrošināša- 474 personām
nas pabalsts
280 ģimenēm
161 717 EUR
Izmaksāts dzīvokļu
1673 personām
pabalsts
898 ģimenēm
33 322 EUR
Izmaksāts pabalsts
216 personām
ārkārtas situācijā
179 ģimenēm

dzīvokļa pabalsta) Talsu novada
iedzīvotājiem izvērtējot ģimenes
(personas) ienākumus, ir izmaksāti arī citi sociālie pabalsti (ve-

81 524 EUR
390 personām
248 ģimenēm
135 201 EUR
1423 personām
797 ģimenēm
17 418 EUR
117 personām
89 ģimenēm

selības aprūpes pakalpojumu
apmaksai, obligātajai izglītībai
u.c.)

Sociālie pabalsti

2015

2016

Veselības aprūpes pabalsts
Pabalsts bārenim vai bez vecāku
gādības palikušam bērnam
Pabalsts audžuģimenei
Pabalsts bērnu izglītības procesa
nodrošināšanai
Kopā

58 520

50 130

14 143

16 627

80 908

88 911

26 543

18 793

mērs ir 30 eiro mēnesī par katru
bērnu, kas 2016. gada 10 mēnešos sastāda 12 917 eiro. Par
21,32% jeb 16 855 eiro palielinājies finanšu izlietojums – ēdināšanai daudzbērnu ģimenēm, kā

Tendence
- 14 863
- 84
- 32
- 27 516
- 253
- 101
- 15 904
- 99
- 90

180 114

174 461

arī par 17,66 % jeb 1368 eiro palielinājies finanšu izlietojums
kultūras, atpūtas, sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu
ģimenēm.

Iedzīvotāji aicināti uz sapulcēm par pašvaldības sociālās un
materiālās palīdzības veidiem
Talsu novada pašvaldības Sociālais dienests aicina iedzīvotājus piedalīties sapulcēs, kurās
tiks sniegta informācija par pašvaldības sociālās un materiālās
palīdzības veidiem.
Cik liels ir pašvaldības materiālais pabalsts, ja piedzimis bērns;
cik liels pabalsts pienākas 80 un
2017. gada 15. februāris		

vairāk gadus sasniegušām personām; no cik laulībā pavadītiem gadiem pārim pienākas vienreizējs
pabalsts apaļās kāzu jubilejās;
kādu atbalstu pašvaldība sniedz
daudzbērnu ģimenēm – uz šiem
un citiem jautājumiem klātienē atbildēs Sociālā dienesta speciālisti.

				

Plānotās iedzīvotāju sapulces februārī un martā:
Tikšanās laiks visās norises vietās 16.00–18.00
21. februārī – Talsi, Kareivju ielā 7, „Zaļā zāle”
28. februārī – Virbi, Virbu pagasta pārvalde
7. martā – Vandzene, Vandzenes pagasta pārvalde
21. martā – Laidze, Laidzes pagasta pārvalde
28. martā – Lībagi, Lībagu pagasta pārvalde
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SIA „Talsu ūdens” izsludina vakanci
– nepieciešams ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu tehniķis
SIA „Talsu ūdens” aicina darbā
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķi (profesijas kods: 3112 35),
pārņemot ūdenssaimniecības un paplašinot apkalpošanas zonu Talsu novadā.
Darba pienākumi:
• Organizēt Talsu novada ūdenssaimniecības pārņemšanas procesa pilsētu
un pagastu pārvaldēs tehniskos jautājumus – inženierkomunikāciju apsekošana un faktiskās situācijas novērtēšana,
priekšlikumu un tāmju sagatavošana nepieciešamajiem remontdarbiem vai rekonstrukcijai, risku izvērtēšana;
• Pamatlīdzekļu apzināšana un tehniskā stāvokļa novērtēšana sadarbībā ar
nekustamā īpašuma vērtētājiem;
• Attālinātā ūdens patēriņa nolasīšanas sistēmu ieviešanas pasākumi pagastos un pilsētās, izvērtējot optimālos risinājumus – izmaksu – ieguvumu analīzi;
• Dažādu saimniecisku un tehniski
organizatorisku jautājumu risināšana visos SIA „Talsu ūdens” apsaimniekotajos
objektos savas kompetences ietvaros;
• Sadarbībā ar speciālistiem sagatavot

tāmes, atzinumus, aktus un citus dokumentus, kas nepieciešami SIA „Talsu
ūdens” darbībā.
Prasības:
• Vidējā tehniskā izglītība vai augstākā tehniskā izglītība;
• Darba pieredze šādā vai līdzīgā
amatā divus vai trīs gadus, pieredze komunālās saimniecības uzņēmumā vai
uzņēmumā, kas specializējies inženierkomunikāciju apsaimniekošanā vai būvniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Iemaņas darbā ar datoru, prasme
patstāvīgi sagatavot tehnisko dokumentāciju;
• Precizitāte, patstāvība, augsta atbildības sajūta, spēja strādāt dinamiskā vidē;
• Autovadītāja apliecība.
CV, motivācijas vēstuli un izglītību
apliecinošu
dokumentu
kopijas
līdz 2017. gada 23. februārim var iesniegt SIA „Talsu ūdens” birojā Raiņa
ielā 17 Talsos, 2. stāvā, darba dienās no
8.00 līdz 17.00, sūtot pa pastu vai sūtot
e-pastā: info@talsuudens.lv ar norādi –
tehniskā speciālista vakancei.

20. februārī 10.00 Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrā
bezmaksas redzes pārbaude
ar iespēju iegādāties brilles.
Pieteikties pa tālr. 20411444

Talsu Novada Ziņas

			

DZĪVESZIŅAS
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada 27. janvāra līdz
13. februārim

•••

Reģistrēti jaundzimušie

Valters Kārlis Antiņš
Kārlis Horsts
Sofija Alise Kalniņa
Viktors Kleins
Jānis Klismets
Renārs Krauze

•••

Marija Kurzemniece
Lūkass Padrevics
Kārlis Pērkons
Miks Reneslācis
Dāvis Sturmis

•••

Dārta Supe
Samanta Svikša
Niklass Šperbergs
Kristians Tiļugs
Paula Tjujuševa

Laulību noslēguši

•••

Ķestutis Jasjonis un Kazimira Karatājeva

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Talsi
Dzidra Sviķis-Svitiņa (1927)
Antons Ivzāns (1942)
Stende
Līna Aina Mekša (1936)
Valdemārpils
Zigurds Stromanis (1936)
Raimonds Mihailovs
(1949)
Ārlavas pagasts
Roze Fridrihsone (1927)

Modris Rūdolfs Priedīts
(1935)
Laidzes pagasts
Alfrīds Egons Valčs (1945)
Valdis Dūnis (1946)
Laucienes pagasts
Zinovijs Kobailo (1929)
Lībagu pagasts
Helga Brāle (1945)
Ērika Grunte (1933)
Marija Margrieta

Frīštika (1918)
Strazdes pagasts
Dzintars Kristapaitis
(1957)
Valdgales pagasts
Valija Velta Ķirsone
(1938)
Vandzenes pagasts
Ausma Dravniece (1951)
Virbu pagasts
Viktors Pētersons (1952)

Seminārs „ES fondu atbalsts un
knifi projektu pieteikumu
izstrādei”
Talsu biznesa inkubators 22. februārī aicina interesentus uz bezmaksas
semināru „ES fondu atbalsts un knifi
projektu pieteikumu izstrādei” Talsu
kinoteāta „Auseklis” 2. stāva zālē,
K. Valdemāra ielā 17a, Talsos.
Seminārā uzzināsi vispārīgu informāciju par to, kāds ES fondu
atbalsts ir pieejams jaunajiem uzņēmējiem un
kura valsts iestāde par to
ir atbildīga. Semināra
lektore Līga Raituma –
pieredzējusi ES struktūrfondu speciāliste – dalī-

sies zināšanās par būtiskām niansēm, ko
ņemt vērā projekta pieteikuma sagatavošanas procesā.
Ja tev ir jautājumi, uz kuriem semināra gaitā noteikti vēlies saņemt atbildi, sūti
tos līdz 20. februārim e-pastā: ilze.ventina@liaa.gov.lv.
Semināra norises laiks 14.00–
16.00. Dalībnieku skaits ierobežots.
Pieteikšanās:
pa
tālr.
62400904; e-pastā: ilze.ventina@liaa.gov.lv.
Papildu informācija:
www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi

Senioru ziemas sporta diena
Talsu 2. vidusskola uzņem skolēnus
2017./2018.mācību gadam 1. un 5. klasē
Cienījamie nākamo 1. klašu skolēnu vecāki! Gaidīsim jūs kopā ar bērniem
skolas zālē 21.februārī plkst. 17.30 uz sarunu par skolu.
1. klases skolēniem piedāvājam:
datoriku; papildu sporta nodarbības
sadarbībā ar Talsu novada sporta
skolu; logopēda nodarbības; koriģējošo vingrošanu.
Visiem skolēniem ir iespēja piedalīties dažādos interešu izglītības pulciņos:
robotika; glītrakstīšana; tautas dejas; kori; aerobika; ģitārspēle; teātra pulciņš; teātra sports.
Pieteikties mācībām skolā personīgi skolas kancelejā vai pa telefonu 63232161

16. februārī 10.00 Talsu sporta namā notiks senioru ziemas sporta diena ar četriem mums iemīļotiem sporta veidiem. Īpaši gaidām novada jaunos pensionārus,
kuri sagādātu konkurenci jau cīņās rūdītajiem.
Atgādinām, ka 30. martā notiks Talsu pensionāru biedrības gada pārskata sapulce
Spēku un veselību vēlot, Aivars Šķuburs,
Dienas centra un pensionāru biedrības vadītājs

Vācu valodas pamati
Ja vēlaties apgūt un pilnveidot vācu
valodas runas prasmes, aicinām pievienoties!
Darba dienu vakaros neformālā gaisotnē mācīsieties gan izteicienus un gramatikas nianses, gan arī saņemsiet individuālu pieeju interesējošo tēmu apguvē.
64 stundu (4 mēnešu) programmu palīdzēs apgūt Baiba Burghardte, pedagoģe
ar ilggadēju pieredzi. Kārtojot gala pārbaudījumu, saņemsiet Izglītības un zināt-

nes ministrijas reģistrētas izglītības iestādes apliecību par atbilstošu zināšanu
līmeni valodas apguvē.
Maksa: 45,- EUR/ mēnesī. Pieteikties:
inga.sokolova@talsi.lv; t.26518464
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Papildinātas izstāžu norises februārī
Talsu tautas namā un Radošajā sētā
✳✳No 25.02. Talsu fotokluba jubilejas izstāde „18”; Māras Brašmanes fotoizstāde
„Augi mums līdzās”; Ērika Bitera fotoizstāde „Pēdas”
Talsu novada muzejā
✳✳Dzidras Baumas akvareļu izstāde
✳✳Mārītes Klušas instalāciju un grafikas
darbu izstāde
✳✳Ceļojošā foto un multimediju izstāde
„Purvā no -30° līdz +30° C”
✳✳Ekspozīcija „Ar vakardienas sauli”
Talsu novads Latvijas pirmās brīvvalsts
laikā
✳✳Ceļojošā izstāde „Vilkmuižas ezera
senkapi”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳„Sargāsim sevi” – no slimības līdz veselībai
✳✳Skaidrītei Kaldupei 65
✳✳Mūsu viesis – rakstnieks Māris Bērziņš
Sabiles bibliotēkā
✳✳Grāmatu izstāde „Mīlestības mirklis”
✳✳Mākslas darbu izstāde „Bibliotekāru
bērni zīmē”
Stendes bērnu bibliotēkā
✳✳Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei 95
✳✳Mārai Zālītei 65
✳✳Līdz 17.02. 14. februāris – visu mīlētāju diena
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳Santas Vicinskas zīmējumu izstāde
„Dzīvnieki”
✳✳Valdemārpils mūzikas un mākslas
skolas audzēkņu darbu izstāde „Ziema”
✳✳Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei 95
✳✳„Komiksi, tas ir aizraujoši!”

Valdemārpils izstāžu zālē
✳✳Daces Ventiņas gleznu izstāde „Ikdienā caur krāsām”
Abavas bibliotēkā
✳✳Valentīna diena Latvijā un pasaulē
✳✳Mārai Zālītei 65
Ausekļa bibliotēkā
✳✳„Mākslas studijas Otiņas izstāde Sermīte rudens 2015”
✳✳Mārai Zālītei 65
Balgales bibliotēkā
✳✳Rokdarbnieču cimdu izstāde
Laucienes bibliotēkā
✳✳Dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskajai darbiniecei Mārai Zālītei 65
Lībagu bibliotēkā
✳✳„Runāt mūsdienu poēzijas valodā” –
Mārai Zālītei 65
Lubes bibliotēkā
✳✳Rakstniekam M. Steigam 90
✳✳Rakstniecei S. Kaldupei 95
Īves bibliotēkā
✳✳Dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskajai darbiniecei Mārai Zālītei 65
✳✳Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei 95
Nogales bibliotēkā
✳✳15.–20.02. Amerikāņu rakstniekam
Sidnijam Šeldonam 100
✳✳21.–28.02. Dzejniecei, dramaturģei
Mārai Zālītei 65
Spāres muižas izstāžu zālē
✳✳Annas Drukas gleznas un ilustrācijas
„Seno latvju vieda”
Valdgales bibliotēkā
✳✳Elzai Radziņai 100
Sagatavoja: Sanita Arciševska

Kinoteātrī „Auseklis”
15., 16. februārī 18.00; 20.00
,,LĪGAVA”
Trilleris, šausmu filma. Jaunava Nastja gatavojas iziet pie vīra. Kad viņas mīļotais viņu bildina un ved uz savu dzimto pilsētu iepazīstināt ar radiniekiem,
viņa ir pārliecināta, ka nekas neaptumšos viņas laimi. Tomēr nākamo radu
mājā Nastju sāk vajāt dīvaini un šausminoši notikumi. Stāsta pamatā reāli 19.
gadsimta rituāli!
Bērniem līdz 12 gadiem neiesakām!
17., 18., 19., 22., 23., 24., 25., 26. 18.00;
20.00
,,SVINGERI”
SVINGERI ir viegla komēdija par attiecību veidošanu, greizsirdību un kais-

			

2017. gada 15. februāris

		

li. Visus filmas personāžus vieno vēlme
pēc flirta, vai tas būtu partneris svingeru vakarā, vai nejauši sastapts svešinieks
uz balkona.
SVINGERI ir: Sievietes, kuras nebaidās
gribēt mīlestību, seksu un laimīgu dzīvi.
Vīrieši, kuri mīl, nodarbojas ar seksu un
bauda dzīvi. Iekāre, kaisle, kas mijas ar
bailēm palikt vienam un ilgām pēc kāda
cita dzīves. Nejauši sastapts svinga partneris vai svešinieks uz kaimiņa balkona.
Galvenie varoņi filmā ir tēli, kurus vieno vēlme pēc flirta, asuma, riska.
Tas ir izaicinājums nākt un pasmieties
pašiem par sevi!
Bērniem līdz 16 gadiem neiesakām!
Biļešu cena visiem skatītājiem 2,85 EUR.
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Kultūras norises februārī
Kad? Cikos?
17.02. 11.00
18.02. 12.00
21.02. 11.00
21.02. 19.00
23.02. 18.00
23.02. 19.00
24.02. 17.00
25.02. 16.00
25.02. 19.00
27.02. 11.00
28.02. 14.00
16.02. 13.00

18.02.

19.00
21.00

24.02. 11.00
25.02. 19.00
25.02. 18.30
25.02. 13.00
17.02. 18.00
18.02. 12.00
4.03.

10.00

22.02. 12.00
25.02. 16.00

28.02. 12.00

18.02. 17.00
22.02. 18.00
27.9.00
28.02.
16.02. 14.00
16.02. 16.00
18.02. 15.00

25.02. 14.00

Kas?
TALSOS
Talsu novada pašvaldības apbalvojumu kultūrā
pasniegšana „Kultūras darbinieku diena”
Audumu apdrukas darbnīca ģimenēm. Dalība: bez
maksas. Papildu informācija: www.talsumuzejs.lv
Lielie lasīšanas svētki Talsu reģiona Bērnu Žūrijas
ekspertiem
K. Valdemāra Talsu teātra izrāde „Vasaras rītā”.
Ieeja: bez maksas
Tikšanās ar grāmatas „Svina garša” autoru,
rakstnieku Māri Bērziņu
Grupas „Tango sinQuinto” un Aijas Vītoliņas koncerts. Ieeja: 8, 10 EUR
Tikšanās ar mākslinieci Mārīti Klušu viņas instalāciju un grafikas darbu izstādē
Talsu fotokluba jubilejas izstādes „18” atklāšanas
pasākums
Jolandas Suvorovas superšovs „91,5 minūtes apkārt
pasaulei”. Ieeja: 7, 8, 9, 10 EUR
Starpnovadu skolu vokālās mūzikas konkurss
„Balsis 2017”
Dzimtās valodas diena vidusskolēniem – tikšanās
ar Latviešu valodas aģentūras lingvisti Diti Liepu
STENDĒ
Bibliotēkas pēcpusdiena „Komiksi”
SABILĒ
Paldiespasākums „No visas sirds”. Uzstāsies grupas
„SBL” zelta sastāvs. Ieeja: 1 EUR
Groziņballe kopā ar Māri Blāzi no grupas „Jūrkant”.
Ieeja: 4 EUR
Jaunā Liepājas teātra leļļu izrāde „Pelnrušķīte”.
Ieeja: 2,50 EUR
Talsu deju apriņķa deju kolektīvu „Sadancis”
VALDEMĀRPILĪ
Talsu teātra kopas izrāde „Laiks precēties”. Ieeja: 1 EUR
BALGALES PAGASTĀ
Senioru balle kopā ar Induli un sveču liešanas
darbnīca. Ieeja ar groziņiem. Dalības maksa: 2 EUR
LAUCIENES PAGASTĀ
Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” viesizrāde
„Ar būdu uz baznīcu”. Ieeja: bez maksas
Sveces, to krāsu un izmantošanas iespējas. Dalības
maksa: 2 EUR. Pieteikšanās pa tālr. 28683771
Deju nodarbība „Mandalu dejas”, vadītāja Evita
Eglīte. Pieteikšanās pa tālr. 28683771
LĪBAGU PAGASTĀ
Senioru kluba „Sarma” pasākums
Puzes amatierteātris „Un tā tāļāk” – Guntas Drezovas sadzīves komēdija „Kāzas Bazūnēs”, režisore
Iveta Pete. Ieeja: 1 EUR
LAIDZES PAGASTĀ
Valodas diena ar latviešu valodas institūta lektori
Diti Liepu „Dzimtā valodā ir māte, māte”
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Pastendes jauniešu kluba un draugu sarīkojums
„Kontaktam 10”
Nodarbība „Stila pārvērtības – kaprīze vai nepieciešamība?”, vadītāja stiliste Edīte Jansone
Radošas nodarbības „Putnu ciems – dekoratīvu
putnu būrīšu gatavošana”
ĪVES PAGASTĀ
Lasītāju klubā saruna par M. Zālītes radošo veikumu
Radošo amatu un mākslas studijas darbnīca „Pakūkošana ar mīlestību” – pankūku kūkas darbnīca
Ventspils Centra sākumskolas zvanu ansambļa
„Saules zvani” koncerts
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Usmas amatierteātra „Suflē” viesizrāde V. Lode
„Nedienas Apiņos”. Ieeja: 1 EUR
LUBES PAGASTĀ

17.02. 16.00

Radošā darbnīca „Katram savu sirsniņu”

16.02. 12.00

VALDGALES PAGASTĀ
„Augļi un dārzeņi mūsu uzturā” – konkursi, radošas aktivitātes, degustācija
VANDZENES PAGASTĀ

18.02. 18.00
19.00
25.02.
22.00
16.02. 17.00

Radošo prasmju šovs „Virbu talanti”.
Pieteikšanās Virbu kultūras namā

24.02. 19.00

Pūres amatierteātra izrāde „Lai iet!”

Talsu tautas namā
Talsu novada
muzejā
Talsu sporta namā
Talsu tautas namā
Talsu Galvenajā
bibliotēkā
Talsu tautas namā
Talsu novada
muzejā
Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Talsu novada BJC
Talsu bērnu
bibliotēkā
Bērnu bibliotēkā

Sabiles
kultūras namā

Izstāžu zāle
Balgales SBLPC
Laucienes
kultūras namā
Laucienes BLPC
Laucienes BLPC
Lībagu bibliotēkā
Lībagu BLPC

Laidzes bibliotēkā
Pastendes
kultūras namā
Ģibuļu pagasta
BLPJAC
Ģibuļu pagasta
BLPJAC
Īves bibliotēkā
Tiņģeres pilī
Tiņģeres pilī

Ķūļciema BLPC
Lubes BLPC

K. Valdemāra Talsu teātra izrāde „Vasaras rītā”
Koncerts „Dziesma visām paaudzēm”. Ieeja: 4 EUR
Balle kopā ar grupu „Lauku muzikanti”. Ieeja: 6 EUR
VIRBU PAGASTĀ
Pērļošanas meistardarbnīca

23.02. 18.00

Kur?

Pūņu pamatskolā

Vandzenes
tautas namā

Virbu kultūras
namā

Sagatavoja: Sanita Arciševska
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