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Vēršas KNAB nesakārtotās atalgojuma sistēmas dēļ
31. janvārī noslēdzās audits SIA
„Talsu namsaimnieks”. Tajā četras
komisijas pašvaldības auditora
Gunta Špora vadībā analizēja uzņēmuma pļaušanas un sētnieku
pakalpojumus, materiālu un darbaspēka resursu izlietojumu dzīvojamo māju remontos pēc dokumentiem un faktiski, malkas
sagatavošanas pakalpojumus un
uzņēmuma atalgojuma sistēmu
laika periodā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 30. septembrim. Saņemot auditora ziņojumus, Talsu novada domes
priekšsēdētājs Aivars Lācarus vērsās Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB), lai pārbaudītu, vai uzņēmuma vadības
(sastāvā līdz 06.10.2016.) rīcībā
nav saskatāma publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas pazīmes.
„Izskatot audita dokumentus, nolēmu vērsties KNAB, lai birojs izvērtētu šos rezultātus un izteiktu savu
slēdzienu. Mums ir jāvēršas pie šīm

institūcijām, jo mūsu nostāja ir, lai
šī kapitāldaļu sabiedrība strādātu iedzīvotāju labā un būtu ar perfektu
pārvaldību,” teica A. Lācarus. Viņš
uzsvēra, ka birojā griezies audita laikā atklātās nesakārtotās atalgojuma
sistēmas dēļ. „Cilvēkam ir jāsaņem
darba atalgojums, bet nedrīkst slēgt
līgumus par to darba apjomu, kas
jau ir paredzēts darba līgumā. Darbs
ir izdarīts, bet šajā likuma punktā ir
neatbilstība. Bez tam nav arī izstrādātu darba samaksas noteikumu.
Cik uzņēmuma atalgojuma sistēma
ir precīzi piemērota attiecībā pret
vienu vai otru darbinieku? Pieļauju,
KNAB izskatīs arī citus auditā konstatētos punktus, jo audita ziņojumi
birojam nosūtīti pilnā apjomā,” rīcību pamatoja domes priekšsēdētājs.
„Ņemot vērā auditora slēdzienu
un pamatojoties uz ieteikumiem, ar
jauno uzņēmuma vadību esmu pārrunājis iespējamos darbus, lai šīs nebūšanas novērstu. Ir sagatavoti četri
lēmumi, katram no tajos paredzētajiem darbiem ir noteikts izpildes ter-

miņš. Daļa no ieteikumiem tiks ieviesti līdz martam, citi līdz aprīlim,
maijam un septembrim. Aicināšu
kopā auditoru un uzņēmuma vadību, lai šos slēdzienus pārrunātu klātienē un nepastarpināti, jo dažos jautājumos domas dalījās,” teica
kapitāldaļu turētāja pārstāvis Normunds Tropiņš. Viņš uzsvēra, ka regulāri sekos līdzi šim procesam, lai
pārliecinātos par pareizu lietu virzību. Savukārt, ja KNAB atklās uzņēmumam nodarītus zaudējumus, tad
pamatojoties uz likumdošanu, atbildība tiks prasīta no iepriekšējā valdes
sastāva, kas ir atbildīga par paveikto
vēl piecus gadus pēc darba attiecību
pārtraukšanas.
„Patlaban sastādītais plāns ir tikai
pirmais solis, ir jāizdara pārējās lietas. Uzņēmums cenšas šīs lietas sakārtot, domāju, ka panākumi būs,”
pārliecināts ir A. Lācarus.
Audita laikā komisija izvērtēja
SIA „Talsu namsaimnieks” sētnieku
darba izcenojumus, darba organizā-

Ieaud savu stāstu
Talsu n vadā

ciju, teritoriju plānus, pļaušanas
darbu izcenojumus un piestādītos
rēķinus. Auditā secināts, ka daudzdzīvokļu māju bilancēs par teritorijas kopšanu tiek iekļauti arī izdevumi par pašvaldībai piederošo
īpašumu pieguļošajām teritorijām,
tomēr gada beigās tos iekļauj atpakaļ attiecīgās mājas bilancē, nevienam neradot finansiālus zaudējumus. Māju lietās iekļautie māju
plāni nav atjaunoti kopš 2004. gada,
līdz ar to tajos fiksētais var atšķirties
no reālās situācijas, tāpat atsevišķos
gadījumos nav norādītas precīzas
sētnieku apkopjamās teritorijas.
Audita komisija pārbaudīja uzņēmuma grāmatvedības darba organizāciju, māju lietas, pilnvarojuma –
pārvaldīšanas
līgumus,
māju
ieņēmumu un izdevumu pārskatus,
dzīvojamā fonda darbinieku darba
samaksas uzskaiti un to pamatojošos dokumentus.
(Turpinājums 3. lpp.)
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PII „Kamenīte” un Pūņu
pamatskolai būs viens
vadītājs
Sākot ar šā gada 1. septembri, Valdgales pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte”
tiks pievienota Pūņu pamatskolai, to paredz 23. februāra
Talsu novada domes lēmums.
„Kamenīte” un Pūņu pamatskola joprojām darbosies katra atsevišķā ēkā, taču izglītības
procesu turpmāk pārraudzīs
viens vadītājs.
Valdgales pagasta iedzīvotāji
pagājušā gada nogalē piedalījās
sapulcē, kur šo ieceri skaidroja
Talsu novada pašvaldības pārstāvji. Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps uzsvēra, ka
pēc apvienošanas izglītības ieguves iespējas tiks saglabātas un
tās nepasliktināsies. Iestāžu apvienošanas mērķis ir veidot optimālu izglītības sistēmu, attiecinot vienādus kritērijus uz
visām novada izglītības iestādēm.
Šie kritēriji ir noteikti Talsu
novada Izglītības nozares attīstības plānā 2016.–2020. gadam.
Plāns paredz, ka Talsu novada
dome lemj par skolu un pirmsskolu reorganizāciju, izveidojot

vienu iestādi pagasta vai pilsētas
administratīvās teritorijas ietvaros, ja pirmsskolas iestādē audzēkņu skaits ir mazāks kā 50
audzēkņi un/vai kopējais skolas
un pirmsskolas izglītojamo
skaits nepārsniedz 200 izglītojamo. Līdz 2017. gada 15. februārim Valdgales pagasta ,,Kamenītē” bija 45 audzēkņi, bet Pūņu
pamatskolā – 80 skolēni.
Talsu novada pašvaldība
2016. gadā izglītības iestādēm
Valdgales pagastā atvēlēja vairāk nekā 33 tūkstošus eiro, lai
turpmāk abās iestādēs bērnu
ēdināšanas pakalpojumu varētu
sniegt nevis privātais uzņēmējs,
kā tas ir bijis līdz šim, bet gan
pašvaldība. Līdzekļi ieguldīti
pamatskolas mācību vides uzlabošanai. Kā vairākkārt uzsvērusi Talsu novada domes vadība,
tas ir ieguldījums abu izglītības
iestāžu nākotnē un apliecinājums, ka tās turpinās darboties,
kamēr vien šajā pagastā būs
bērni.
Ivonna Vicinska

,,Kuršu krogs” veiksmīgi
piedalās skatē ,,Gada
labākā būve Latvijā”

Skatē „Gada labākā būve
Latvijā”, ko organizē Latvijas
Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība,
šajā gadā pārstāvēts arī Talsu
novads. Dalību konkursā neatteica Zane un Agris Bārbali,
kas Lībagu pagastā izlolojuši
,,Kuršu krogu”.
,,Kuršu krogs” veiksmīgi izturējis divas skates kārtas. Pirmajā kārtā tika vērtēta projekta
dokumentācija, bet otrajā – vērtēšanas komisija, ko veido attiecīgās jomas profesionāļi, viesojās ,,Kuršu krogā”, iepazīstoties
ar uzņēmīgajiem un enerģiskajiem saimniekiem un apskatot
ēku klātienē.

,,Kuršu krogs” startē nominācijā ,,Pārbūve”, mērojoties
spēkiem ar Rīgas motormuzeja
pirmo būvniecības kārtu, Raiņa
un Aspazijas vasarnīcu Jūrmalā,
Olaines 1. vidusskolas bibliotēku, NBS kājnieku skolas kazarmām Alūksnē un Līvbērzes vidusskolas zēnu mājturības ēku.
30. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks skates
„Gada labākā būve Latvijā 2016” fināls un uzvarētāju apbalvošana.
Inita Fedko
Foto: Talsu novada pašvaldības
arhīvs
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Prioritāšu finansējums – iespēja
paveikt vairāk
Talsu novada pašvaldības
2017. gada budžetā novada
pārvaldēm ikdienas saimnieciskās darbības nodrošināšanai
un prioritāšu īstenošanai ieplānoti 400 000 eiro. Šajā gadā
pilsētām 20 000 eiro, pagastiem
– 10 000 eiro no šīs summas
paredzēti ikdienas teritorijas
uzturēšanas un apsaimniekošanas darbiem, kamēr tā
dēvētās „prioritāšu naudas”
(katrai teritorijai summa tiek
aprēķināta atbilstoši pašvaldības iestāžu skaitam, iedzīvotāju skaitam un teritorijas
platībai) ir iespēja paveikt ko
vairāk. „Talsu Novada Ziņas”
informē par pārvaldēs plānotajiem darbiem, kas par prioritātēm atvēlēto finansējumu
iecerēti šajā gadā.
• Talsu pilsēta (68 365 eiro)
– PII „Pīlādzītis” gājēju celiņu
izbūve ar bruģakmeni; Talsu
pamatskolas meiteņu un pedagogu tualešu rekonstrukcija;
lietus notekreņu izbūve 21 āra
nojumei PII „Sprīdītis”, „Saulīte”,
„Pīlādzītis” un „Zvaniņš”; mantu
glabāšanas kastu izgatavošana
un uzstādīšana 21 āra nojumei
PII „Sprīdītis”, „Saulīte”, „Pīlādzītis” un „Zvaniņš”.
• Sabiles pilsēta un Abavas
pagasts (37 322 eiro) – ūdens
atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana ŪAS „Briņķi”; ielu apgaismojuma remonts Talsu ielā; elektrības pieslēgumu vietu izveide
Kalna ielā, Strautu ielā un Rīgas
ielā; apsardzes signalizācijas izbūve Sabiles bibliotēkā; Kalna
ielas seguma rekonstrukcija.
• Stendes pilsēta (27 398
eiro) – Stendes pamatskolas
mūzikas (pirmās) klases kos-

mētiskais
remonts;
zibens
aizsardzības sistēmas izveide
Stendes pamatskolas jumtam;
PII „Saulīte” sanitārā mezgla
kosmētiskais remonts; Stendes
tautas nama skatuves aizkaru
nomaiņa.
• Valdemārpils pilsēta un
Ārlavas pagasts (35 347 eiro) –
pilsētas sabiedriskās tualetes
pārbūve, ūdensvada, kanalizācijas sistēmas pieslēguma ierīkošana; gaiteņu remonts pārvaldes
ēkā Raiņa ielā 16; skatuves pārbūve Sasmakas ezera pludmalē;
PII „Saulstariņš” āra skatuves izveide.
• Balgales pagasts (16 409
eiro) – PII pārcelšana uz skolas
telpām, sanitārā mezgla izveide,
apkures sistēmas izveide.
• Ģibuļu pagasts (30 532
eiro) – divu Pastendes pamatskolas ēdamzāles telpu remonts;
Pastendes kultūras nama iekšējās ugunsdzēsības sistēmas atjaunošana; Pastendes kultūras
nama jumtu atjaunošana.
• Īves pagasts (13 695 eiro)
– pils jumta noteku rekonstrukcija; tualešu rekonstrukcija pie
kapelas; lapenes izveide un gājēju celiņa ierīkošana uz Mīlestības saliņu;
• Ķūļciema pagasts (13 397
eiro) – atdzelžošanas iekārtas
uzstādīšana; Ķūļciema bibliotēkas telpu kosmētiskais remonts
un
siltināšana;
ugunsdzēsības dīķu sakārtošana.
• Laidzes pagasts (20 222
eiro) – pagasta teritorijā esošo
māju un ielu nosaukumu informatīvo zīmju tīkla izveide, veicot
to izgatavošanu un uzstādīšanu;
žalūziju iegāde PII „Papardīte”
zāles trīs logiem; aprīkojums

skolas pasākumu nodrošināšanai; atrakciju labirinta izveidošana (valsts simtgades projekts).
• Laucienes pagasts (23 843
eiro) – daļējs Laucienes kultūras
nama lielās zāles remonts.
• Lībagu pagasts (21 411
eiro) – sanitārā mezgla remonts
Lībagu sākumskolā; elektroinstalācijas izbūve Lībagu bibliotēkā; gājēju celiņu izveide
Bungu kapu paplašināšanai.
• Lubes pagasts (14 248
eiro) – skatuves, apmeklētāju
soliņu izveide, apgaismojuma
ierīkošana; pagrabstāva telpu
kosmētiskais remonts Lubes pagasta pārvaldes ēkā; logu žalūziju iegāde BLPC.
• Strazdes pagasts (12 471
eiro) – Strazdes muižas 2. stāva
remonts (elektrības sakārtošana).
• Valdgales pagasts (25 809
eiro) – PII „Kamenīte” grupu
telpas remonts; Pūņu pamatskolas 1. stāva elektroinstalācijas
sakārtošana; gājēju celiņa izbūve.
•
Vandzenes
pagasts
(24 418 eiro) – Uguņu bibliotēkas zāles logu nomaiņa un
telpas remonts; Vandzenes centra dīķa tehniskā projekta izstrāde; jaunās liepu alejas koku
vainagu izkopšana (aptuveni 30
koki); koka logu ielikšana
kultūras
piemineklī
„Alus
darītava”; airētāju sporta pulciņa
vajadzībām laivas iegāde.
• Virbu pagasts (15 114
eiro) – Virbu pamatskolas sporta zāles daļējs remonts.
Marija Marlēna Krekovska,
Ivonna Vicinska

Aicina pieteikties Kārļa Ferdinanda
Amendas Starptautiskā mūzikas skolu
stīgu instrumentu individuālo
izpildītāju un ansambļu konkursam
Talsu novada pašvaldība aicina mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālos izpildītājus un ansambļu dalībniekus
vecumā no 7 līdz 17 gadiem
piedalīties Kārļa Ferdinanda
Amendas Starptautiskā mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkursā. Konkurss
notiks 8. aprīlī Talsu mūzikas
skolā.
Individuālo izpildītāju konkurss notiek trīs vecuma grupās
(7–9 gadi; 10–12 gadi; 13–17
gadi) ar katrai grupai noteiktu

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 4 (141)
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

programmas atskaņojuma hronometrāžu.
Savukārt ansambļu konkurss
notiek divās grupās – viendabīgie stīgu ansambļi; kameransambļi un ansambļi, kuru sastāvā ietverts kāds no stīgu
instrumentiem (vijole, čells).
Programmas kopējā hronometrāža – 10 minūtes.
Konkursa dalībniekiem jāatskaņo dažāda rakstura skaņdarbi, no kuriem viens ir Vīnes klasiķu darbs vai tā pārlikums.
Par izcilāko sniegumu konkursā Talsu novada pašvaldība

piešķir naudas balvu 200 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas.
Pieteikties konkursam iespējams līdz 9. martam, pieteikuma
anketu iesniedzot elektroniski
pa e-pastu: konkurss.amenda@
talsi.lv.
Dalības maksa, nolikumā noteiktajā apmērā, jāsamaksā līdz
20. martam. Rēķins tiks nosūtīts
elektroniski pēc pieteikuma anketas saņemšanas, savukārt rēķina oriģināls izsniegts reģistrācijas dienā.

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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Izsludina iepirkumu 15 lauku grants
ceļu būvniecībai
Lai sakārtotu pašvaldībai
piederošos ceļus uz lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām, Talsu novada pašvaldība
sākusi īstenot valsts un Eiropas Savienības (ES) programmu „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Šobrīd ir sagatavoti 15
ceļu būvprojekti un izsludināts
iepirkums būvniecības darbiem, informē Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece.
Izvērtējot, kuru ceļu pārbūve
ir nepieciešama visvairāk, 2015.
gada nogalē Talsu novada pārvalžu teritorijās pašvaldības
speciālisti tikās aptuveni ar 100
lauku uzņēmējiem, lai apzinātu
situāciju un uzklausītu viņu viedokli. Tika izstrādāti vērtēšanas
kritēriji un izveidots prioritāro
grants ceļu saraksts, kurā iekļauti 37 novada grants ceļi.
Pašvaldības līdzfinansējums
programmas attiecināmajām izmaksām ir 10%, līdz ar to lauku
ceļu sakārtošanai kopējās attie-

Pašvaldības grants ceļu saraksts, kuriem izstrādāti būvprojekti:
1. Grieznes – Miegūzes – Bedrītes (Laidzes pagasts);
2. Skujas – Oši (Ģibuļu pagasts);
3. Robežnieki – Mazstende (Lībagu pagasts)
4. Dzedru tilts – Jaunpļavas (Ķūļciema pagasts);
5. Ausekļa iela – Rinkule (Sabile, Abavas pagasts);
6. Līdumnieki – Strazde (Strazdes pagasts);
7. Pūņas – Gambija – Bišu drava (Valdgales pagasts);
8. Attīrīšanas – PII „Bitītes” (Laucienes pagasts);
9. Pastari – Darbnīcas (Balgales pagasts);
10. Dižgali – Sarkaste (Lubes pagasts);
11. Āpeņi – Bakuži – Sīmaņi (Vandzenes pagasts);
12. Braslas – Ezerciems (Virbu pagasts);
13. Ķurbe – Vīksnas – Antes (Īves pagasts);
14. Nogale – Laukmuiža – Cepļi (Ārlavas pagasts);
15. Kasparu iela (Stende).
cināmās izmaksas ir 4,1 miljons
eiro (ES finansējums – 3,7 miljoni eiro). Kā norāda J. Skujeniece, primāri tiks pārbūvēti
pirmie 15 ceļi no izstrādātā saraksta, pārējo ceļu būvniecība
būs atkarīga no atlikušā finansējuma. Pirmajā būvniecības kārtā
tiks sakārtoti grants ceļi aptuveni 42 kilometru garumā.
Kopumā visā novadā sakār-

tojami grants ceļi aptuveni 200
kilometru garumā – tas ir aptuveni divas reizes vairāk nekā
šajā programmā pieejamais finansējums ļaus īstenot. Tajā
pašā laikā pašvaldība ir ņēmusi
vērā, lai katrā novada pārvaldes
teritorijā tiktu sakārtots vismaz
viens grants ceļš.
Ivonna Vicinska

Vēršas KNAB nesakārtotās
atalgojuma sistēmas dēļ
(Turpinājums no 1. lpp.)
Audita laikā tika konstatēts, ka uzņēmums
strādā ar piecām grāmatvedības programmām,
kas palielina ne tikai administratīvā sloga risku,
bet arī kļūdīšanās iespēju. Šāda situācija kavē
māju bilancēs norādīt informāciju, ko paredz Ministru kabineta noteikumi. To savā revīzijas ziņojumā bija norādījusi arī Valsts kontrole. Nepilnības konstatētas arī darba lapu aizpildīšanā – tas
jādara precīzāk un rūpīgāk, norādot visu prasīto
informāciju. Tāpat nepieciešams ievērot vienotus
principus santehniķu pakalpojumu izcenojumu
piemērošanai.
Komisija pārbaudīja malkas sagatavošanas līgumus un dokumentāciju astoņās katlumājās. Šo
pakalpojumu nodrošina individuālais komer-

Darbu uzsākusi
Talsu tautas
nama vadītāja
Ar pozitīvu rezultātu noslēdzies konkurss
uz vakanto Talsu tautas nama vadītāja amatu. Izturot trīs konkursa kārtas un iegūstot
augstāko vērtējumu starp pretendentiem,
par Talsu tautas nama vadītāju kļuvusi Ieva
Brūna.
Vairāk nekā trīs gadu ilgā pieredze Talsu
tautas namā, sākotnēji pildot mākslinieciskās
daļas vadītājas, pēcāk pasākumu režisores
amata pienākumus, ļāvusi sniegt vērtējumu
līdzšinējai Talsu tautas nama darbībai un redzējumu par tā turpmāko darbību.
Ieva Brūna vadītājas amata pienākumus sākusi pildīt no 20. februāra.
Sanita Arciševska,
Kultūras, sporta un tūrisma centra vecākā
kultūras speciāliste
2017. gada 1. marts

sants, kas nav izvēlēts iepirkumu procedūrā. Nepieciešams izvērtēt kurinātāju amatu aprakstus
un tos precizēt, jo to darba pienākumos paredzēta
arī malkas sagatavošana, ko tie neveic, bet kas ir
apmaksāts cita uzņēmuma pakalpojums.
Tika izvērtēta arī uzņēmuma struktūra, amatu
apraksti un darba līgumi, algas noteikšana atbilstoši pienākumiem un atbildībai, kā arī darbinieku aizvietošanas un virsstundu darba atalgojums.
Tika secināts, ka uzņēmumā nav izstrādāts darba
samaksas nolikums, piemaksu, prēmiju un naudas balvu noteikšanas un darbinieku aizvietošanas apmaksas kārtība, līdz ar to netiek ievērota
konsekvence.
Inita Fedko

Piedalies aptaujā par
sociālo palīdzību un
sociālajiem
pakalpojumiem
Talsu novadā

Sāk gatavoties Dziesmu
svētku noslēguma
modelēšanas koncertam
Talsos

Foto: Ivonna Vicinska
27. maijā Talsu Sauleskalna
estrādē notiks Dziesmu svētku
modelēšanas koncerts, kurā
izskanēs XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku Noslēguma koncerta
repertuārs. Talsu novada kori
nopietni gatavojas šim koncertam, notiek pirmie kopmēģinājumi, informē Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma
centra amatiermākslas kolektīvu metodiķe Ina Jurkeviča.
Modelēšanas koncerti notiks Latvijas kultūrvēsturiskajos novados – Talsos, Jēkabpilī
un Dikļos, kā arī Rīgā pie Brīvības pieminekļa. „Modelēšanas koncertā Talsos piedalīsies
aptuveni 80 jauktie, sieviešu un
vīru kori ar 2000 dziedātājiem
no visas Kurzemes. Līdz 1.
martam Latvijas Nacionālajā
kultūras centrā notiek koru reģistrācija modelēšanas koncertiem, tad arī taps zināms precīzs koru un dalībnieku skaits
katrā no svētku vietām. Plānots, ka katrā koncerta vietā
piedalīsies arī divi deju ansambļi un vairāki deju kolektīvi.
Diemžēl koncertā Talsos būs
jāiztiek bez pūtēju orķestru
piedalīšanās, jo šajā dienā Jelgavā notiks maestro Gunāra
Ordelovska 90. dzimšanas dienai veltīts pūtēju orķestru koncerts,” informē I. Jurkeviča.
Šobrīd visā Latvijā notiek
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Noslēguma koncerta repertuāra
kopmēģinājumi, kuros piedalās virsdiriģenti. 4. martā Talsu
Valsts ģimnāzijas zālē notiks
jau otrais kopmēģinājums (pir-

mais kopmēģinājums notika
Laucienē), kurā piedalīsies
virsdiriģenti Agita Ikauniece,
Ints Teterovskis un Gints Ceplenieks. Savukārt sieviešu koru
kopmēģinājums notiks 18.
martā Vandzenē, un tajā ar
mūsu koristiem strādās virsdiriģente Aira Birziņa.
Koncerta rīkotājs ir Latvijas
Nacionālais Kultūras centrs,
par mākslinieciskiem risinājumiem atbildēs 2018. gada
Dziesmu svētku Noslēguma
koncerta mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš Klišāns, režiju
veidos 2018. gada Dziesmu
svētku Noslēguma koncerta režisors Uģis Brikmanis. Dziesmu muzikālos pavadījumus
nodrošinās pavadošā grupa
Raimonda Macata vadībā.
Dziesmu svētku Noslēguma
koncerta modelēšanas koncerti
novados ir ne tikai būtiski
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku sagatavošanā, bet arī nozīmīgi novadu
dziesmu svētku tradīcijas turpināšanā un tradīcijas pieejamības veicināšanā Latvijas iedzīvotājiem tuvu viņu dzīves vietai.
Dziesmu svētku ieskaņas koncertos visā Latvijā piedalīsies
kopā ap 350 koru ar 10 000
dziedātājiem.
Talsu novada pašvaldība
2017. gada budžetā koncerta
tehniskajam nodrošinājumam
un citiem saimnieciskajiem izdevumiem piešķīrusi 20 000
eiro.
Ivonna Vicinska
Foto: Marta Rake-Lasmane

Lai izvērtētu Talsu novada pašvaldības iespējas piedāvāt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu
atbalstu un pakalpojumus, Talsu novada Sociālais dienests veic aptauju.
Aptaujas mērķis ir uzzināt klientu apmierinātību par pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem
pakalpojumiem.
Anketa ir anonīma un pieejama www.talsi.lv.
Aptaujā iegūtā informācija tiks izmantota tikai
apkopotā veidā un iegūtie secinājumi izmantoti
sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumiem.
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Ne visiem garšo arī baltais saldējums
Aldis Vilsons: ,,Bija nepieciešama paaudžu maiņa un citāda domāšana”
Par Aldi Vilsonu Talsu novada pašvaldības izpilddirektora
amatā 2013. gadā balsoja visi
17 novada domes deputāti.
Viņš sāka ar kuģa kursa maiņu
un bija par stingru prioritāšu
definēšanu, ne bezjēdzīgu dreifēšanu. Tagad, kad novadam
izdevies piesaistīt apjomīgas
investīcijas un panākt sen gaidītu projektu iekustēšanos,
viņš uzsver: daudz mazāk ir to,
kas vēlas darīt, vairāk ir to, kas
grib kliegt un kritizēt.
Kādas ir šī brīža prioritātes
un kādas – ilgtermiņa?
Pirms 3,5 gadiem uzsākot darbu Talsu novadā, nebija atstātas
iestrādātas prioritātes un skaidri
noteikti mērķi. Šī sasaukuma deputāti noteica vairākus: sāpīgs
jautājums bija par piemērotām
telpām Talsu Galvenās bibliotēkas vajadzībām, kas arī atrisina
pirmsskolas izglītības iestādes
,,Pīlādzītis” telpu jautājumu un
likvidēs rindas uz pirmsskolas izglītības iestādēm Talsos kopumā.
Svarīga prioritāte bija arī kinoteātra ,,Auseklis” modernizēšana,
par ko nebija domāts gadiem, kā
arī vēl citi darbi.
...Kinoteātris
,,Auseklis”,
kam šis domes deputātu sasaukums nolēma nepirkt jaunās
filmu demonstrēšanas iekārtas.
Kinoteātris nav tikai kāda atsevišķa iekārta. Bija jāsāk ar ēkas
iekštelpu un inženiertehnisko
komunikāciju sakārtošanu, tai
jāatbilst vismaz kaut kādiem
standartiem. Šim mērķim Latvijas un Lietuvas pārrobežu projektā esam piesaistījuši finansējumu 170 000 eiro apmērā, arī
nepieciešamā aparatūra joprojām ir nopērkama. Tālāk būs jāpanāk, lai ,,Ausekļa” piedāvājums, ne tikai filmu un
multiplikācijas filmu demonstrēšana, būtu interesants visai ģimenei. Tas nozīmē, ka līdztekus
tehnisko iespēju palielināšanai
tiks pārskatīta kopējā iestādes
darbība. Pievērsīsim uzmanību,
lai būtu efektīva telpu noslodze,
piedāvājot tās dažādu semināru,
forumu vai kultūras pasākumu
organizēšanai.
Kad runājat par Talsu Galvenās bibliotēkas projektu, ne reizi vien esat licis manīt, ka šī
projekta īstenošanā ir likti arī
sprunguļi riteņos.
Protams, mēs visi piedalāmies
politikā – arī izpildvara, kas pilda lēmējvaras dotos uzdevumus.
Lēmējvara ir noteikusi garu darāmo darbu sarakstu: papildu
minētajiem, piemēram, arī Sabiles tilta rekonstrukcija, Sabiles
pirmsskolas izglītības iestādes
būvniecība. Šobrīd joprojām
meklējam iespēju piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu Sabiles tilta atjaunošanai. Tas nav
tik vienkārši kā paņemt kredītu,
nezinot, ko dara – tas ir plānveida darbs.

Sprunguļi ir izrauti no spieķiem, un viss darbojas, bet tas
paņem daudz enerģijas un laika,
ko varētu izmantot daudz produktīvāk. Cilvēki jau redz, kā lēmējvara balso par attiecīgajiem
jautājumiem. Ja cilvēks nebalso
par budžetu un attīstību, tad viņš
nav tas, kurš vēlas ko sakārtot un
izdarīt, bet gan tikai radīt intrigas un negācijas par Talsu novadu kopumā.
Jāsaka paldies deputātiem par
to, ka šos četrus gadus ir izdevies
pieturēties pie stingras finanšu
disciplīnas, nevis ik pa laikam
verot vaļā budžetu un deldējot
to, vadoties pēc mirkļa iegribām.
Tāpat šo gadu laikā esam izskauduši iepriekš ieviesto domes deputātu kvotu sistēmu, kas neparedzēja godīgu un skaidru
finansējuma sadali.
Noteicām, ka arī katrai pilsētas un pagasta pārvaldei jāizveido savs prioritāšu saraksts. Lai
arī, tuvojoties vēlēšanām, tiek
pārmests kas nepaveikts, varam
redzēt, ka kopumā pārvalžu teritorijās ieguldīts miljons eiro –
2015. gada budžetā šiem mērķiem bija paredzēti 200 000 eiro,
2016. un 2017. gadā – 400 000
eiro. Turklāt tas ir, neskaitot pamata izdevumu segšanu un dažādu projektu īstenošanu. Pārvalžu vadītāji par šo finansējumu
izvēlējušies veikt dažādus darbus, piemēram, izglītības iestāžu
un pirmsskolas izglītības iestāžu
tehniskā stāvokļa uzlabošanu.
Pirms tam bērnudārzu teritorijās nebija demontētas nevienas
vecās nojumes, bet šobrīd esam
atjaunojuši lielu daļu no tām. Sabilē izstrādāts pilnīgi jaunas
pirmsskolas izglītības iestādes
projekts, kas atradīsies starp skolu un sporta centru, tādā veidā
nodrošinot arī vienu ēdināšanas
bloku. Šajā bērnudārzā bērnu
skaitam ir tendence pieaugt.
Pārvaldēs esam piesaistījuši arī
Eiropas Savienības fondu finansējumu. Arī Talsu tirgus pārbūve
vairs nav nesasniedzams sapnis –
to attīstot, tiks radītas aptuveni 50
jaunas darba vietas, vairāki uzņēmēji ir izrādījuši interesi. Netālu
no atjaunotā tirgus būs arī Biznesa inkubatora jaunās telpas. Tādā
veidā arī sāksim atdzīvināt vecpilsētu. Krievragkalna teritorijā
plānojam investīcijas gājēju celiņu un bērnu laukuma paplašināšanai, atpūtas zonas ierīkošanai
pie Vilkmuižas ezera. Tas ir plān-

veida darbs, kur
attīstība paredzēta
četrās novada pilsētās un 14 novada
pagastos. Piemēram, Lubē būs jauna brīvdabas estrāde,
Strazdē
atjaunota ūdens
atdzelžošanas iekārta, pakāpeniski
tiek rekonstruēta
Virbu pamatskolas
sporta zāle, Sabilē
tiks
atjaunotas
ūdens atdzelžošanas iekārtas,
Stendes pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē tiks veikts
klases telpas un sanitārā mezgla
kosmētiskais remonts, Valdemārpilī šogad tiks pārbūvēta sabiedriskā tualete, Balgalē skolas telpas
pielāgosim bērnudārza pārcelšanas vajadzībām, Pastendes pamatskolā tiks ieguldīts finansējums ēdamzāles remontam, Īvē
tiks labiekārtota pils teritorija,
Ķūļciemā atjaunotas bibliotēkas
telpas, ēka tiks siltināta, Laidzē
tiks izveidots vienots informatīvo
zīmju tīkls, Laucienē tiks izremontēta kultūras nama lielā zāle,
Lībagu sākumskolā atjaunots sanitārais mezgls, Strazdes muižā
notiks 2. stāva remonts, Valdgalē
tiks izbūvēti gājēju celiņi, bet
Uguņos tiks izremontēta viena no
bibliotēkas telpām. Turklāt tas
nav viss.
Lielu darbu šajā laikā ieguldījusi Talsu novada pašvaldības
administrācija. Arī katrai nodaļai sastādīts konkrēts darba
plāns, reizi ceturksnī jāatskaitās
par paveikto un nepaveikto. Protams, ne visiem iet tik labi, kā
vajadzētu, bet tad atduramies
pret kadru jautājumu. Daži deputāti iebilda pret darbinieku
algu palielināšanu par 5%, kas
attiecas, piemēram, uz pašvaldības policijas inspektoriem un sociālajiem darbiniekiem, bet darba tirgū pašvaldība nav viena.
Lielās pilsētas arī no Talsu novada nosūc speciālistus, bet speciālistiem galvenā motivācija ir tieši
atalgojums. Ja nespējam piedāvāt konkurētspējīgu atalgojumu,
tad nevaram cerēt uz augstākās
klases speciālistiem. Turamies
pie saviem iedzīvotājiem, zinām,
ka viņi ir paši labākie, tādēļ cenšamies viņus motivēt palikt šeit
strādāt.
Jauns vadītājs ir gan Pašvaldības policijā, gan Informācijas
tehnoloģiju nodaļā, gan Būvvaldē, gan Zemes un nekustamā
īpašuma nodaļā, gan būs arī Komunālajā nodaļā …
Tas nozīmē, ka galvas ripoja?
Nē, tas nozīmē, ka bija nepieciešama paaudžu maiņa un citāda domāšana, orientēta uz loģisku lēmumu pieņemšanu un
atbildības izjūtu.
Vairāk nekā pusmiljonu eiro
esam ieguldījuši projektu sagatavošanai, tostarp mācību vides
uzlabošanai Talsu 2. vidusskolā,

Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu pamatskolā un Sabiles pamatskolā.
Tāpat esam paredzējuši pie Talsu
2. vidusskolas ierīkot vieglatlētikas stadionu, jo līdz šim mums
novadā nav piemērotas infrastruktūras āra sportam. Plānots
ierīkot arī futbola stadionu un
sakārtot Talsu Valsts ģimnāzijas
stadionu, tādu izveidot arī pie
Valdemārpils vidusskolas un citviet. Tas nozīmē, ka pēc diviem
gadiem sporta nodarbības varētu organizēt jau trijos stadionos.
Pēc minētā īstenošanas būs
jāuzrota piedurknes un jāķeras
pie peldbaseina projekta īstenošanas.
Izpildvara nereti saņem pārmetumus no lēmējvaras par
savlaicīgu neinformēšanu un
konceptuālu izvēles izdarīšanu,
lēmējvaru pat neinformējot
par to. Kam pieder vara Talsu
novadā?
Vara pieder tautai, viennozīmīgi. Cilvēki ir ievēlējuši deputātus, kas veido politiku, bet izpildvara tajā neiesaistās. Mūsu
kļūda ir tā, ka, saņemot paveicamo uzdevumu, par tā īstenošanas gaitu informējam vien tad,
kad attiecīgais darbs ir kļuvis
realizējams. Strādājam pie pašu
politiķu īstermiņa un ilgtermiņa
definētajām prioritātēm.
Pašvaldības pamata dokuments ir budžets, to izpildvara
nevar mainīt. Nevēlamies daudz
runāt, pirms mērķis ir sasniegts,
jo tas var beigties bez rezultāta.
Citi gan savā ikdienā dod priekšroku tikai kritikai un intrigām,
bet tā pasaule ir iekārtota – parasti tie ir caurkrituši politiķi vai
uzņēmēji, kuru darbība atkarīga
tikai no pašvaldības pasūtījumiem, vai arī vienkārši neveiksminieki.
Pirms administratīvi teritoriālās reformas pilsētas dome
bija ielikusi iestrādnes, piemēram, Talsu ezera promenādei,
Radošajai sētai, šos projektus
realizēja pirmais novada domes
sasaukums, šim sasaukumam
neatstājot pat neviena projekta
iestrādnes. Mēs tā nedarīsim – ir
iestrādnes brīvdabas muzeja
,,Pedvāle” un Sabiles sinagogas
attīstīšanā, apjomīgs plāns ir
Stendes industriālā parka attīstīšana, drīzumā varētu tikt parakstīts Nodomu protokols ar
iespējamo uzņēmēju, kas varētu
radīt no 30 līdz 50 darba vietām.
Izaicinājums būs arī deinstitucionalizācijas programmas apguve, kur paredzam atjaunot Sabiles vecās slimnīcas ēku un
nodrošināt jaunu sociālo pakalpojumu. Šobrīd gatavojam dokumentāciju un ceram, ka plānotais realizēsies divu trīs gadu
laikā. Joprojām domājam par
Sabiles tilta atjaunošanas iespējām. Šobrīd tā rekonstrukcija
būs jāveic par pašvaldības līdzekļiem, ņemot kredītu Valsts
kasē, bet joprojām neesam zaudējuši cerību un turpinām mek-
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lēt iespējas piesaistīt kādu citu
ārējo finansējumu. Diemžēl neviena no Saeimā pārstāvētajām
politiskajām partijām šim stratēģiski svarīgajam mērķim savas
deputātu kvotas neatvēlēja,
acīmredzot, prioritātes bija citas.
Ir iecerēts īstenot vairākus
projektus, bet ir dzirdēta neapmierinātība, piemēram, par
Talsu Galvenās bibliotēkas un
Talsu tirgus vizuālo risinājumu. Kā šajos jautājumos iespējams rast kompromisu?
Tas ir gaumes un politiskais
jautājums. Piemēram, tirgum jau
2015. gadā noslēdzās metu konkurss. Iesniegtos darbus vērtēja
kvalificēti speciālisti – gan mākslinieki, gan arhitekti, lai būve iegultos attiecīgajā ainavā. Mēs
paļaujamies uz profesionāliem
speciālistiem. Ja cilvēkam kaut
kas sāp, viņš iet pie daktera, nevis arhitekta, piemēram. Tas, ka
visiem arī negaršo baltais saldējums, ir skaidrs.
Esam otrs lielākais novads
Latvijā, bet diemžēl vairāk sitamies savā starpā. Tomēr no Talsu
novada Saeimā nav neviena ministra, neviena Saeimas deputāta. Par to ir jādomā, jo no tā ir
atkarīga arī finanšu piesaiste novadam. Esmu aicinājis politisko
partiju pārstāvjus par to domāt,
mums jāpārvar ikdienas sētas
puišu paradumi mērīties ar cukurgailīšiem, tā vietā būtu jāstrādā politiski stratēģiski.
Vai Talsu novadā ir vāja politiskā vara?
Politiskajām partijām Talsu
novadā ir minimāli nosacījumi
un mērķi: kaut ko dabūt, kaut ko
nokritizēt – it īpaši tos, kas kaut
ko dara. Netiek vērtēts piesaistītais investīciju apjoms un šī mērķa sasniegšanā ieguldītais darbs
– patlaban nav viegli aizstāvēt
savu taisnību, jo visa Latvija pretendē uz objektiem, bet pieejamais finansējuma apjoms ir ierobežots.
Nenoliedzami, pastāv uzskats, ka pašvaldības amatos
virzāt sev pietuvinātus cilvēkus
– vai tas veicina sabiedrības uzticību pašvaldībai?
Ir liela ķibele: daudz vairāk ir
to cilvēku, kas grib sēdēt zālē un
kliegt, ka neko nevajag un ka neviens cits neko nedara, nevis to,
kas ir gatavi strādāt. Ja cilvēks
atbilst kritērijiem, un galvenais
no tiem ir izglītība, tad uzrunājam un mēģinām viņu piesaistīt
pašvaldībai. Ne visi, arī ne tuvie
un pietuvinātie, iztur piedāvātā
uzdevuma nopietnību.
Esmu gatavs šiem pārmetumiem, jo dzīvojam mazpilsētā
un visi esam tuvāk vai tālāk pazīstami un saistīti. Tomēr jebkurā gadījumā ir jāvērtē attiecīgo
speciālistu darbs, viņu izdarītais
vai neizdarītais, nevis pazīšanās.
Inita Fedko
Foto: Marta Rake-Lasmane
2017. gada 1. marts
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Bezmaksas ērču pote bērniem
Kamēr ziema vēl neatkāpjas
un ērces atpūšas, ir īstais brīdis
vakcinēties pret ērču encefalītu. Atgādinām, ka arī šogad visiem bērniem, kuru dzīvesvieta
deklarēta ērču endēmiskajā teritorijā, kur atrodas arī Talsu
novads, valsts nodrošina bezmaksas vakcinācijas kursu pret
šo bīstamo infekcijas slimību.
2017. gadā par endēmiskajām
teritorijām atzīti 27 Latvijas
novadi.
Kārtība, kādā tiek nodrošināta vakcinācija bērniem pret ērču
encefalītu, noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.330 „Vak-

cinācijas noteikumi”, kas paredz
valsts pienākumu finansēt vakci-

nāciju pret ērču encefalītu: 100%
apmērā bērniem vecumā no vie-

Talsu novada fonds izsludina
projektu konkursu
marta plkst.16.00 jāiesniedz gan personīgi Talsu novada fondā, K. Valdemāra
ielā 17a, gan elektroniski, nosūtot pa
e-pastu uz adresi tnf@tnf.lv. Nolikumu
un pieteikuma anketu var lejuplādēt
Talsu novada fonda mājaslapā www.tnf.
lv sadaļā „Dokumenti”.
Iepriekšējos gados Talsu novada iedzīvotāji izmantojuši projektu konkursa
„Savu vidi veidojam paši” iespēju, lai ierīkotu pludmales volejbola laukumus,
smilšu kastes un puķu dobes, sakārtotu
basketbola grozus vai futbola vārtus, organizētu nodarbības bērniem, ģimenes
dienas, sagatavotu kultūrvēsturiskus materiālus un darītu daudz citu labu lietu.
Sanita Liepiņa
Talsu novada fonds

Dome izvēlas
„Latvijas Vēstnesi”
kā saistošo noteikumu
publicēšanas vietu

2017. gada 1. marts

		

saistošajiem noteikumiem, vietnē ,,Likumi.lv” pakāpeniski tiks publicēti arī
visi līdz šim pieņemtie noteikumi.
„Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas Republikas oficiālais izdevējs, kas izdod
oficiālo izdevumu (www.vestnesis.lv) un
nodrošina sabiedrībai vēl citus informatīvos pakalpojumus (www.likumi.lv,
www.lvportals.lv, www.juristavards.lv),
kas kā valsts funkcijas noteiktas Oficiālo
publikāciju un tiesiskās informācijas likumā.
Oficiālais izdevums ,,Latvijas Vēstnesis” kopš 2013. gada iznāk tikai elektroniski.
Talsu novada domes saistošie noteikumi arī turpmāk tiks publicēti „Talsu
Novada Ziņās”.

		

21. februārī 11.00 Talsu sporta namā
notika Lielie lasīšanas svētki. Tajos satikās bērni, jaunieši, skolotāji, bibliotekāri un vecāki, kas gada garumā piedalījās
Lasīšanas programmā „Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija”. Lielie lasīšanas svētki, uzskata Talsu bērnu bibliotēkas vadītāja Ilze Jaunbērziņa, ir svētki grāmatai un to čaklajiem lasītājiem.
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.
„Grāmatas attīsta cilvēku jebkurā vecumā. Arī es šajā lasīšanas svētku posmā
pārdomāju savas atklāsmes, kuras guvu
no grāmatām. Kādas grāmatas varonis
uzdeva sev jautājumu: „Vai ir cilvēks, cilvēki, kuri priecājas no visas sirds, tevi ieraugot, kad pārnāc mājās, vai vienkārši
satiekot?” Tas ir ļoti vienkāršs jautājums,
bet atbilde prasīja zināmas pārdomas.
Nākamais atklājums: sabiedrībā ir tādi
zelta likumi: „Nedari otram to, ko tu negribi, lai nodara tev” vai „Otra acī skabargu redzi, bet savā – baļķi nevari ieraudzīt.”
Šie likumi ikdienā piemirstas, mēs bieži
sāpinām cits citu. Tas mans atklājums no
grāmatas pamāca, kā sevi atturēt no otra
nosodīšanas un kritizēšanas – norādi ar
vienu pirkstu, bet uz kuru norāda pārējie
trīs?” bērnos pārdomas raisīja Talsu bērnu bibliotēkas vadītāja Ilze Jaunbērziņa.

3.–4. klašu skolēni visvairāk iemīļojuši
grāmatu „Ella un draugi” (Timo Parvela).
5.–7. klašu bērni par labāko grāmatu atzinuši Henrika Tamma grāmatu „Nindzja
Timijs un nozagtie smiekli”. Savukārt 8.–
12. klašu audzēkņi augstāko vērtējumu
piešķīruši Reinbovas Rouelas grāmatai
„Eleonora un Pārks”.
Grāmatas vērtēt bija iespēja ne tikai
bērniem, bet arī viņu vecākiem. Tā vecāku žūrija par labāko grāmatu atzina Noras
Ikstenas darbu „Mātes piens”.
Grāmatas tika godinātas ar Talsu pamatskolas muzikālo bērnu priekšnesumiem. Galvenā balva ekspertu un bibliotekāru darbam bija koncerts, ko sniedza
dziedātājs Markus Riva.
Inita Fedko
Foto: Marta Rake-Lasmane

Kuras ir 2016. gada iemīļotākās grāmatas?
1.–2. klašu grupā godpilno 1. vietu ieguva „Lupatiņu rīts” (Inese Zandere).
Mazos lasītājus sveikt bija ieradušies arī
kaimiņi no „Baltās mājas”

		

Grāmatas vērtēt palīdzēja Lupatiņas
no Sabiles bērnu bibliotēkas

←

Turpmāk Talsu novada domes, līdzīgi kā deviņu republikas pilsētu,
saistošo noteikumu publicēšanas vieta
būs oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”.
Tādējādi Talsu novada dome ir pirmā, kas realizēja savas likumā „Par pašvaldībām” noteiktās tiesības pāriet uz
oficiālo publikāciju tajā pašā izdevumā,
kurā tiek nodrošināta likumu, Ministru
kabineta noteikumu un citu tiesību aktu
oficiālā publikācija.
Turpmāk Talsu novada domes saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publikācijas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (pieejams
vietnē www.vestnesis.lv). Savukārt sistematizētā veidā iedzīvotāji tos var lietot
tiesību aktu vietnē www.likumi.lv sadaļā
„Pašvaldību saistošie noteikumi”. Lai
lietotājiem nodrošinātu piekļuvi visiem
spēkā esošajiem Talsu novada domes

troles centra sagatavotā informācija liecina, ka aptuveni 30%
ērču, kas piesūkušās iedzīvotājiem, bijušas inficētas ar ērču encefalīta vīrusu, tādēļ risks saslimt
pēc ērces koduma ir vērā ņemams.
Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir
endēmiskajā teritorijā.
2016. gadā valsts apmaksātu
vakcināciju pret ērču encefalītu
saņēma 11 223 bērni – par 20
procentiem mazāk nekā 2015.
gadā, kad bezmaksas vakcinācija
tika veikta 14 018 bērniem.

Grāmatu lasīšana – tradīcija,
kas jākopj

←

Jau vairākus gadus projektu konkurss „Savu vidi veidojam paši” ir iespēja Talsu novada iedzīvotājiem un
organizācijām iesaistīties apkārtējās
vides sakārtošanā. Lai saņemtu finansiālu atbalstu savas idejas īstenošanai,
projektu pieteikumus konkursā var iesniegt līdz 17. martam.
Projektu konkursā „Savu vidi veidojam paši” var piedalīties Talsu novada
nevalstiskās organizācijas vai iedzīvotāju grupas, kas apvienojušās, lai īstenotu
kopīgu ieceri. Idejas īstenošanai iespējams saņemt atbalstu 500 eiro apmērā,
bet projekta īstenotājiem jānodrošina
arī līdzfinansējums, kas var būt naudas,
brīvprātīgā darba vai mantas/pakalpojumu ieguldījuma veidā.
Visus projektus, kas atbildīs konkursa nosacījumiem, vērtēs žūrijas komisija
un Talsu novada fonda padomes dalībnieki. Konkursa uzvarētājiem pieteiktie
projekti būs jāīsteno ne vēlāk kā līdz
2017. gada 30. novembrim.
Pieteikums vienā eksemplārā līdz 17.

na gada līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērna deklarētā
dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā; 100% apmērā bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem
visā Latvijas teritorijā neatkarīgi
no dzīvesvietas.
Papildu vakcinācijas kalendāram valsts neatkarīgi no pacienta
deklarētās dzīvesvietas kompensē vakcināciju pret ērču encefalītu 50% apmērā visiem bērniem
līdz 24 mēnešu vecumam (kompensējamo medikamentu M saraksts).
Slimību un profilakses kon-
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Deklarētās adreses
nozīme katra cilvēka
sadzīvē
Ne mazums dzirdēts, ka
cilvēks dzīvo vienā vietā, bet
ir deklarējies citā. Kad nepieciešama sarakste ar valsts vai
pašvaldības
institūcijām,
bankām vai citām iestādēm,
ir svarīgi zināt, ka fiziskajai
personai dokumenti tiek nosūtīti uz deklarētās dzīvesvietas adresi un adresātam ir
pienākums būt sasniedzamam norādītajā adresē.
Šādu kārtību nosaka Paziņošanas likums1, kur 8. panta
otrajā daļā noteikts: „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā
dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais
dokuments.” Šī paša panta trešā daļa nosaka: „Dokuments,
kas paziņots kā ierakstīts pasta
sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā no-

došanas pastā.” Turklāt ir svarīgi zināt, ka 8. panta ceturtā
daļa nosaka: „Ja no pasta tiek
saņemta izziņa par sūtījuma
izsniegšanu vai atpakaļ nosūtīts dokuments, tas pats par
sevi neietekmē dokumenta paziņošanas faktu.”
Ja iedzīvotājs savā pastkastītē saņem paziņojumu par vēstuli pastā, bet nereaģē un vēstuli pastā neizņem, vai, ja
vēstule ir izsūtīta pēc deklarētās adreses, bet persona dzīvo
citur, tas nebūs par iemeslu
vēstules nesaņemšanas faktam,
jo pēc noteikto dienu skaita šī
vēstule automātiski skaitīsies
kā saņemta.
Paziņošanas likums. Latvijas Vēstnesis, 30.06.2010.,
Nr.102 (4294).
1

Nededzini plēvi, nodod
to pārstrādei!
Latvijā ir aptuveni 80 000
lauksaimniecību, kuru darbības rezultātā rodas dažādi
pārstrādei derīgi atkritumi,
tostarp plēves, polipropilēna
maisi, agroplēves, plastmasas
kannas, mucas un citi. To sadedzināšana, aprakšana vai
apglabāšana poligonā nodara
kaitējumu videi, dzīvniekiem, cilvēkiem, un ir uzskatāma par nelietderīgu resursu
izniekošanu.
Tāpēc,
sākoties
lauksaimniecības
darbu sezonai, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA
„Eco Baltia vide” aicina zemnieku saimniecības visā Latvijā pieteikties bezmaksas
agroplēvju,
polipropilēna
maisu, plastmasas kannu,
mucu un cita nevajadzīgā iepakojuma savākšanai.
Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD) datiem 2016. gadā
2550 reizes dzēsti degoši atkritumi, izgāztuves vai neapdzīvotas ēkas, un 2650 reizes
dzēsti kūlas ugunsgrēki, kuros
nereti tiek sadedzināti arī dažādi atkritumi. Dedzinot plēvi
vai citus plastmasas atkritumus, vidē nonāk dažādu indīgu vielu kokteilis (oglekļa monoksīds jeb tvana gāze,
dioksīns, furāns, benzopirēns
u.c.). Īstermiņā šo vielu nonākšana vidē veicina dažādas
slimības, bet ilgtermiņā –
ļaundabīgus audzējus un pat
gēnu mutācijas. Kaitējums tiek
nodarīts arī visai dzīvajai radībai, sākot ar dzīvniekiem un
beidzot ar augsnes un ūdens
piesārņojumu.
Lai uzņēmums SIA „Eco
Baltia vide” varētu nodrošināt
bezmaksas materiālu savākša-

nu, zemnieku saimniecības aicinātas zvanīt pa tālr. 27894555
vai rakstīt pa e-pastu: janis.
paulins@vide.ecobaltia.lv.
Lauksaimnieki, kuri pieteiks
plēvju izvešanu līdz 31. martam, piedalīsies 50 eiro dāvanu
kartes izlozē no Būvniecības
nama „Kurši”.
Zemnieku saimniecības pēc
materiālu nodošanas saņem
apliecinājumu par iepakojuma
nodošanu otrreizējai pārstrādei, kas kalpos kā apstiprinājums Valsts vides dienestam,
ka iepakojums nav sadedzināts
vai aprakts zemē, bet ir apsaimniekots atbilstoši vides
aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas prasībām.
SIA „Eco Baltia vide” no
zemnieku saimniecībām savāktais un pēc tam sašķirotais
materiāls tiek vests pārstrādei
uz „Eco Baltia grupas” polimēru materiālu pārstrādes uzņēmumu SIA „Nordic Plast”
Olainē. Palielinot Latvijā sašķiroto plēvju daudzumu, varētu aizstāt nozīmīgu daļu importēto
izejvielu.
No
polipropilēna maisiem iegūst
augstas kvalitātes PP granulas,
bet, pārstrādājot cieto plastmasu (kannas un pudeles), iegūst HDPE ekstrūzijas granulas. Pēc tam no granulām tiek
ražoti dažādi rūpnieciskie izstrādājumi, piemēram, caurules, rūpnieciskā tara, atkritumu
konteineri,
tvertnes,
plēves, atkritumu maisi. Gandrīz visu saražoto produkciju
SIA „Nordic Plast” eksportē,
pārsvarā uz Eiropas Savienības
valstīm.
SIA „Eco Baltia vide”
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No aprīļa ūdenssaimniecības pakalpojumus
Anužos nodrošinās SIA „Talsu ūdens”
No 1. aprīļa SIA „Talsu
ūdens” paplašinās apkalpes
zonu, turpmāk nodrošinot
ūdenssaimniecības pakalpojumus arī Anužos Lubes pagastā.
Tā tiek turpināta Talsu novada
domes iecere visā novada teritorijā
nodrošināt
vienotu
ūdenssaimniecības pakalpojumu klāstu par kopēju tarifu.
SIA „Talsu ūdens” lūdz iedzīvotājus būt saprotošiem, redzot
uzņēmuma darbiniekus apsekojam Anužu ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu.
2016. gada 12. maijā Talsu novada dome pieņēma lēmumu par
Īves pagasta pārvaldes, Lubes pagasta pārvaldes, Valdemārpils
pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes un Valdgales pagasta pārvaldes ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas
un attīrīšanas funkciju nodošanu
SIA „Talsu ūdens” pārziņā.
Izmaiņas skars visus Anužu
ciema iedzīvotājus, kuriem līdz

šim pakalpojumu nodrošināja
pagasta pārvalde. Skaitītāju rādījumu reģistrēšana par martu un
arī norēķināšanās par martā saņemtajiem pakalpojumiem vēl
būs ar Lubes pagasta pārvaldi.
Savukārt pēc 25. aprīļa, kad sāksies jaunais ūdensskaitītāju rādījumu reģistrēšanas periods, līdz
1. maijam (turpmāk katru mēnesi no 25. datuma līdz nākamā
mēneša 1. datumam) dati būs jāziņo SIA „Talsu ūdens”.
To var izdarīt vairākos veidos:
uzņēmuma mājaslapā www.talsuudens.lv; pa telefonu 63222216,
nosaucot rādījumu vai atstājot
ierunātu paziņojumu balss pastkastītē; sūtot uz elektronisko pastu info@talsuudens.lv vai klātienē
SIA „Talsu ūdens” birojā, Raiņa
iela 17, Talsi.
SIA „Talsu ūdens” informē, ka
pēc 1. aprīļa iedzīvotāji tiks aicināti pārslēgt ūdenssaimniecības
pakalpojumu līgumus ar SIA „Talsu ūdens”, ko būs iespējams izda-

rīt gan birojā Raiņa ielā 17 Talsos,
gan arī tiks piedāvāta iespēja pārslēgt līgumu Lubes pagasta pārvaldes telpās – 4. aprīlī un 11. aprīlī no 14.00 līdz 18.30. Pārslēdzot
līgumu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un īpašuma
tiesību dokuments (Zemesgrāmata un zemes robežu plāns).
Līdz ar jaunās kārtības ieviešanu iedzīvotājiem samazināsies
ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifs. Ja līdz
šim kombinētais tarifs Anužu
ciema iedzīvotājiem bija 2,96
eiro (bez PVN) par kubikmetru
jeb 3,58 eiro (ar PVN), tad pēc
pārņemšanas tas būs 2,10 eiro
(bez PVN) par kubikmetru jeb
2,54 eiro (ar PVN).
Rēķini iedzīvotājiem tiks piegādāti norādītajā adresē (no 1.
aprīļa tas būs maksas pakalpojums) vai arī nosūtīti elektroniski
(bez papildu maksas).
Inita Fedko

Par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu
pašvaldību vēlēšanās 3. jūnijā
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma”1.
panta 2. daļu un 5. panta 2. daļu, Talsu novada vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos uz vakantajām vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu
vietām (7 komisijas locekļu vakances
katrā iecirknī):
826. TALSU TAUTAS NAMS
827. TALSU 2. VIDUSSKOLA
828. TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS
829. SABILES KULTŪRAS NAMS
830. STENDES TAUTAS NAMS
831. VALDEMĀRPILS PILSĒTAS UN ĀRLAVAS
PAGASTA PĀRVALDE
832. BALGALES PAGASTA PĀRVALDE
837. PASTENDES KULTŪRAS NAMS
838. SPĀRES TAUTAS NAMS
839. ĪVES PAGASTA PĀRVALDE
841. ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS
CENTRS
842. LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS
CENTRS
843. LAUCIENES KULTŪRAS NAMS
844. LĪBAGU PAGASTA PĀRVALDE
845. LUBES PAGASTA PĀRVALDE
851. STRAZDES PAGASTA PĀRVALDE
852. VALDGALES PAGASTA PĀRVALDE
853. VANDZENES TAUTAS NAMS
854. VIRBU PAGASTA PĀRVALDE
965. ABAVAS BIBLIOTĒKA
966. NOGALES BIBLIOTĒKA
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
• reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu
politisko partiju apvienībām;
• ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupai);
• Talsu novada vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt
ne vairāk kā septiņus kandidātus.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvie-

nu vēlētāju:
• kurš prot latviešu valodu;
• kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
• kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu
vai nav pilnvarotā persona
kandidātu saraksta iesniegšanai;
• kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās
republikas pilsētas domes
vai novada domes deputāts;
• kurš nav citas vēlēšanu
komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis, izņemot 1. punkta pirmajā un otrajā apakšpunktā minētās reizēs.
• Pieteikums iesniedzams Talsu novada vēlēšanu
komisijai. Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu – vārdu, uzvārdu, personas kodu,
dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.
Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei,
kas veicama pēc šīs instrukcijas prasībām, kā arī
apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko
personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu
datu aizsardzības likumam.
Iecirkņa komisijas locekļus ievēl Talsu novada
vēlēšanu komisija. Vēlēšanu komisija pārbauda, vai
pieteiktie kandidāti atbilst šajā instrukcijā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Ievēlēti ir tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks
par klātesošo komisijas locekļu absolūtu balsu vairākumu.
Kandidāta pieteikumi sagatavojami pēc Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) noteiktas formas un
iesniedzami Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas centrā – Kareivju iela 7 Talsos LV3201 laikā no 2017. gada 13. marta līdz 2017. gada
14. aprīļa 12.00.
Imants Adiņš,
Talsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
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Mūsu kultūras radītāji un tālāk nesēji
Aizvadīta Kultūras darbinieku diena
17. februārī Talsu tautas nams pie sevis aicināja vienmēr radošos, enerģiskos un izdomas bagātos kultūras cilvēkus ne tikai no Talsu, bet arī no Rojas
novada. Ja parasti, kad citiem svētki,
tieši viņi pašaizliedzīgi rūpējas par pārējo labsajūtu, tad Kultūras darbinieku
diena ir brīdis atelpai pašiem svētku radītājiem. Šī ir diena, kad kultūras darbinieki ne tikai sanāk kopā un bauda svētkus, bet arī diena, kad tiek pasniegtas
gada balvas kultūrā un godināti šajā
jomā ilgus gadus strādājošie.
„Visi kādreiz ir ziedojušies, bet jūs –
visvairāk! Mūsu novada kultūras darbinieki ir vislabākie, un sabiedrība to
novērtē,” tā svētku ieskaņā teica Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars
Lācarus. Viņu papildināja Rojas novada
domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa,
novēlot kultūras cilvēkiem daudz radošu
domu, spēju neizdegt un biežāk padomāt
pašiem par sevi.
Šogad Talsu novada pašvaldības apbalvojumi kultūrā tika pasniegti piecās nominācijās.
„Kamēr pastāv kultūra, tikmēr pastāv
tauta. No maziem darbiem veidojas lieli
darbi,” teica Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs, pasniedzot balvu nominācijā „Gada
bibliotēka 2016”. Šo titulu šoreiz nopelnīja Sabiles bērnu bibliotēka – par radošu
un kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu
nodrošināšanu Talsu novadā (vadītāja
Rudīte Matisone).
Par „Gada notikumu kultūrā 2016” tika
atzīts žurnāls „Talsenieku stāsts Latvijas
simtgadei” – par spilgtu un inovatīvu devumu Talsu novada kultūrvēstures izziņā
(Monta Bērziņa, Inita Fedko, Dainis Kārkluvalks, Una Upīte). Balvas pasniedzējs
Zigurds Kalmanis uzsvēra gaismas un sirds
siltuma nozīmi ikvienā kultūras notikumā.
Nominācijā „Gada kultūras cilvēks 2016” – par profesionāli augstvērtīgu sniegumu fotomākslā, aktīvu un nesavtīgu darbu Talsu novada kultūras dzīvē
– sumināts tika fotogrāfs Dainis Kārkluvalks. Tēlnieks Ojārs Feldbergs, viņu
sveikdams, minēja fotogrāfa īpašo misiju
– ar trešās acs palīdzību – tik mistisku
enerģijas kopumu – nest kultūru un tradīcijas pasaulē.
„Viss sākas ar cilvēku un viņa būtību:
pacietība, dziļums un miers, kas, līdzās
pastāvot, rada un citus bagātina,” uzsvēra
Zane Bārbale, uzņēmēja un balvas „Latvijas lepnums 2015” ieguvēja. Viņa sveica

Tituls „Par mūža ieguldījumu kultūrā”
piešķirts māksliniekam Jānim Lagzdiņam
gleznotāju Andri Biezbārdi nominācijā
„Gada kultūras lepnums 2016” par nesavtīgu darbu Talsu novadā un profesionāli
augstvērtīgu sniegumu glezniecībā valsts
un starptautiskā mērogā.
Mūžam daudzšķautņaina un humora
pilna personība, cilvēks, kurš Talsu novadam un kuram pats Talsu novads ir sirdī
dziļi iesakņojies – tas ir mākslinieks Jānis
Lagzdiņš – balvas „Par mūža ieguldījumu
kultūrā” – par ilggadēju (58 gadi) un nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada kultūras
darbā, spilgtu radošo sniegumu glezniecībā
valsts un starptautiskā mērogā – ieguvējs.
Savukārt Talsu novada pašvaldības Pateicības rakstu saņēma Sabiles kultūras
nams (vadītāja Gerda Zeberiņa), Spāres
tautas nams (vadītāja Tabita Kalniņa),
Strazdes brīvā laika pavadīšanas centrs
(vadītāja Inga Dombrovska), Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nams
(vadītāja Vita Krauze), Balgales sporta un
brīvā laika pavadīšanas centra koris „Balgale” (diriģente Dina Bičule, kormeistare
Gunita Pauliņa), Stendes tautas nama
vīru vokālais ansamblis „Stende” (vadītājs
Armands Ulmanis), Talsu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Talsu Kurši” (vadītāja Lita Freimane), Talsu tautas
nama sieviešu koris „Vaiva” (vadītāja Lāsma Gorska).
Kultūras darbinieku dienā allaž sirsnīgus apsveikumus saņem šajā jomā ilgus
gadus strādājošie. 20 darba gadus aizvadījis Armands Ulmanis (Talsu mūzikas skola), Artis Balmanis (Talsu mūzikas skola),
Gints Skribāns (Talsu tautas nams), Līga
Bērziņa (Valdemārpils bibliotēka), Līga

„Gada kultūras lepnums 2016” – gleznotājs Andris Biezbārdis

Ojārs Arvīds Feldbergs pasniedz Dainim Kārkluvalkam apliecinājumu par titula
„Gada kultūras cilvēks 2016” iegūšanu

„Gada bibliotēka 2016” – Sabiles bērnu bibliotēka, vadītāja Rudīte Matisone

„Gada notikums kultūrā 2016” – žurnāls „Talsenieku stāsts Latvijas simtgadei”
(autori: Monta Bērziņa, Inita Fedko, Dainis Kārkluvalks, Una Upīte)
2017. gada 1. marts		

				

Kārkle (Valdemārpils bibliotēka), Ina Jurkeviča (Talsu novada Kultūras, sporta un
tūrisma centrs). 25 darba gadu jubileju
atzīmēja Anda Kostanda (Talsu mūzikas
skola), Daina Bočkore (Laucienes bibliotēka), Jolanta Ozola (Pastendes kultūras
nams), Lineta Mūrniece (Talsu mūzikas
skola), Ilze Rūsa (Valdemārpils mūzikas
un mākslas skola). 30 gadus kultūras
jomā pavadījusi Baiba Muskare (Rojas
kultūras centrs) un Daiga Rūtenberga
(Talsu mūzikas skola), bet 35 darba gadu
jubileju atzīmēja Anita Vītola (Lubes bibliotēka). Agrita Priedniece (Talsu mūzi-

kas skola), Andris Millers (Sabiles mūzikas un mākslas skola), Ārija Veide (Rojas
kultūras centrs), Egita Jansone (Kaltenes
bibliotēka) un Silvija Stinkeviča (Talsu
Galvenā bibliotēka) atzīmēja 40 nostrādātos darba gadus. 45 darba gadu jubilejā
tika sveikta Ināra Plendišķe (Talsu mūzikas skola), bet 50 – Mārīte Erdmane-Hermane (Talsu mūzikas skola).
Tik īpaši un savi ir šie kultūras cilvēki
Talsu novadam – mūsu kultūras radītāji
un tālāk nesēji.
Inita Fedko;
Foto: Marta Rake-Lasmane
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Uzzini 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. Pirmās sapulces februārī jau notikušas
Talsos un Virbu pagastā. Tuvāko mēnešu laikā tās notiks visās pilsētās un
pagastos.
Cik liels ir pašvaldības materiālais
pabalsts, ja piedzimis bērns; cik liels pabalsts pienākas 80 un vairāk gadu 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.

Sapulču norises vietas martā un aprīlī
16.00–17.00
7. martā Vandzenes pagasta pārvaldē;
21. martā Laidzes pagasta pārvaldē;
28. martā Lībagu pagasta pārvaldē;
4. aprīlī Valdemārpils izstāžu zālē, Raiņa
ielā 14a;
11. aprīlī Ģibuļu pagastā, Pastendes kultūras nama mazajā zālē;
12. aprīlī Laucienes kultūras nama mazajā zālē;
18. aprīlī Stende tautas nama zālē;
25. aprīlī Sabiles kultūras nama mazajā
zālē.
Lai veicinātu sabiedrības informētību
par pašvaldības sociālās un materiālās
palīdzības veidiem, Sociālais dienests šogad ir sagatavojis informatīvu bukletu,
kas ikvienam būs pieejams pilsētu un pagastu pārvaldēs.
Ivonna Vicinska

Talsu novada pašvaldība nodod
atsavināšanai un rīko izsoli
nekustamajiem īpašumiem:
✳ „Zvejas”– 1, Laidzes pagastā (kadastra Nr. 8868 900 0315) – dzīvoklis
Nr.1 ar kopējo platību 62,4 m², kopīpašuma 624/2343 domājamās daļas no būves. Sākumcena – 3000 EUR, solis
–150 EUR, drošības nauda – 300 EUR,
dalības maksa – 30 EUR. Samaksa veicama piecu gadu laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas brīža, par atlikto maksājumu maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz
5. aprīlim 12.00. Izsole notiks 7. aprīlī
9.30.
Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības
kontā Nr. LV49UNLA0028700130033,
AS „SEB banka” līdz 5. aprīlim 12.00.
Izsoles norises vieta: Talsu novada
domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu
iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108. kabinetā
darbdienās 8.00–12.00; 13.00–16.00 līdz
5. aprīlim 12.00. Tālrunis uzziņām:
27841840, 26492522.

DATORAPMĀCĪBA SENIORIEM
Kursa norise: 4 nedēļas, pirmdienu/ trešdienu/ piektdienu pēcpusdienas
Maksa: 20 EUR
Tēmas: Praktiskās nodarbības ar datoru: dokumenta saglabāšana un atvēršana;
internets un tā izmantošanas iespējas, sociālie tīkli, maksājumi, e-pasta izveide.

DARBS AR MICROSOFT EXCEL PROGRAMMU
PAMATLĪMEŅA KURSS

Kursa norise: 12 stundas, 6 darba dienu vakari
Maksa: 25 EUR
Tēmas: Izveidot pamata darba lapu, izmantojot MS Excel programmu. Veikt aprēķinus un izmaiņas darba lapā. Pārveidot datu izvietojumu darba lapā. Pārvaldīt
darba grāmatas.

ANGĻU VALODA AR PRIEKŠZINĀŠANĀM
Kursa norise: 2 darba dienu vakari nedēļā, 3 mēneši
Maksa: 45 EUR / mēnesī
Metodika: Gramatika tiek sīki izskaidrota latviešu valodā un ir viegli uztverama.
Iegūtās zināšanas nostiprinās praktiski vingrinājumi atkārtošanai, kuri ir piemēroti ikdienas lietošanai. Kursu beidzot, saņemsiet Talsu novada Pieaugušo izglītības
centra sertifikātu par attiecīgā līmeņa valodas apguvi.
Pieteikties: inga.sokolova@talsi.lv ; tālr. 26518464
TALSU NOVADA PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRS

✳ „Arāji”– 6, Spārē, Ģibuļu pagastā
(kadastra Nr. 8854 900 0331) – neapdzīvojamā telpa Nr.6 ar kopējo platību
86,9 m², kopīpašuma 885/5559 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena – 3400 EUR, solis – 100 EUR, drošības nauda – 340 EUR, dalības maksa
– 30 EUR. Samaksa veicama trīs gadu
laikā no pirkuma līguma noslēgšanas
brīža, par atlikto maksājumu maksājot
6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma
maksas daļas.
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz
5. aprīlim 12.00. Izsole notiks 7. aprīlī
9.00.
Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības
kontā Nr. LV49UNLA0028700130033,
AS „SEB banka” līdz 5. aprīlim 12.00.
Izsoles norises vieta: Talsu novada
domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu
iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108. kabinetā
darbdienās 8.00–12.00; 13.00–16.00 līdz
5. aprīlim 12.00. Tālrunis uzziņām:
27841840, 26554681.

Deputātu pieņemšanas martā
Talsos

7. martā

N. Tropiņš,
Valdemārpilī D. Karols
M. Krotovs
Sabilē
Balgalē

14. martā
21. martā
N. Tropiņš*, D. Feldmane* A. Lācarus*

J. Kļava, A. Astrātovs
O. Solovjovs, , Z. Vicinskis
A. Lācarus

Īvē
Ķūļciemā
Laidzē
O. Blumbaha,
N. Krūze, A. Spēks

Laucienē

Pieaugušo izglītības centrs piedāvā
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N. Tropiņš
V. Pūcītis
D. Feldmane
A. Dzenis

Lībagos
S. Pētersone,
I. Indriksone,
G. Sebris,

Valdgalē
Vandzenē
Virbos

D. Feldmane,
A. Dzenis
A. Lācarus

28. martā
N. Tropiņš*

A. Lācarus

D. Feldmane
A. Dzenis

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00–18.00
* Talsos domes priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšanas 17.00–19.00

Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas
būvniecības iecere Pūņās
Būvniecības iecere „Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija un sakaru
masts Pūņās, Valdgales pagastā, Talsu
novadā”,
kadastra
apzīmējums
88920090289, ir nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Būvniecības ierosinātājs – SIA „Tele2”
(reģ. Nr. 40003272854, adrese: Dēļu iela
5, Rīga, LV-1004, kontaktpersona: Pēteris Dekants, mob. tālr. 20020518).
Būvprojekta izstrādātājs – SIA „BMprojekts” (reģ. Nr. 40103196966, adrese:
Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, kontaktpersona: Mārtiņš
Blumentāls, mob. tālr. 29762257).
Publiskā apspriešana notiks no 1.
marta līdz 3. aprīlim.

Ar būvniecības ieceres dokumentiem
var iepazīties Valdgales pagasta pārvaldē, adrese: „Pagastmāja”, Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads, tās pieņemšanas laikos, kā arī pašvaldības mājaslapā
internetā: www.talsi.lv.
Būvniecības ieceres prezentācijas
pasākums norisināsies 22. martā plkst.
17.00 Valdgales tautas namā Pūņās.
Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus līdz 30. martam sūtīt Valdgales pagasta pārvaldei uz adresi: „Pagastmāja”,
Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads,
LV-3253 vai arī elektroniski uz e-pastu:
valdgale.parvalde@talsi.lv.
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DOMĒ

Domes sēdē lemtais
9. februāra Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 23 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskā mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkursa nolikumu.
• Veikt grozījumus Talsu novada Pašvaldības policijas nolikumā.
• Apstiprināt Talsu novada jauniešu
iniciatīvu projektu konkursa nolikumu
2017. gadam.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.4 „Grozījumi Talsu novada domes
09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.2
„Talsu novada pašvaldības nolikums””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.5 „Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai, konservācijai un
atjaunošanai Talsu novadā”.
• Noteikt, ka SIA „Talsu namsaimnieks” valde sastāv no diviem valdes locekļiem. Apstiprināt statūtu grozījumus
un statūtu jauno redakciju.
Finanšu jautājumi:
• Atbrīvot Talsu evaņģēliski luterisko
draudzi no nomas maksas Talsu novada
kultūras, sporta un tūrisma centra kinoteātrī „Auseklis” Mini GLS konferences rī-

košanai 1. aprīlī.
• Piešķirt
finansējumu
līdz
8378,79 EUR Ķūļciema pagasta pārvaldes
struktūrvienības Ķūļciema bibliotēkas remontam.
• Dzēst likvidētajai SIA „BALTIC
LAND DEVELOPMENTS” nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu.
• Dzēst likvidētajai SIA „Zaļais serviss”
nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu.
• Dzēst likvidētajai SIA „VĒDAS” nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu.
Nekustamais īpašums:
• Kompleksai inženierbūvei Talsu pilsētā piešķirt ielas statusu un nosaukumu:
Laukmuižas iela.
• Atcelt Talsu novada pašvaldībai piederošajam dzīvoklim „Jaunokte” 5 Laucienes pagastā (nelabiekārtots, 1 istabas
dzīvoklis, kopējā platība 62.80 m2), sociālā dzīvokļa statusu. Atcelt Talsu novada
pašvaldībai piederošajam dzīvoklim
„Jaunokte” 6 sociālā dzīvokļa statusu.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Adiņi” Abavas pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu –
2200 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Glūdu mežs” Balgales pagastā. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo

cenu – 35 000 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Lauciņu mežs” Balgales pagastā. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt brīvo cenu – 30 000 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mednieku lauks” Ģibuļu pagastā.
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana
izsolē. Noteikt nosacīto cenu – 8700 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: dzīvokli Nr.2 „Mežrozes” Pastendē,
Ģibuļu pagastā. Noteikt nosacīto cenu –
2200 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Priediņu mežs” Balgales pagastā.
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana
izsolē. Noteikt brīvo cenu – 25 000 EUR.
Citi jautājumi:
• Atzīt par titula „Par mūža ieguldījumu kultūrā” saņēmēju mākslinieku Jāni
Lagzdiņu par ilggadēju (58 gadi) un nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada kultūras
darbā, spilgtu radošo sniegumu glezniecībā valsts un starptautiskā mērogā; piešķirt

Goda nosaukumu „Gada kultūras cilvēks 2016” fotogrāfam Dainim Kārkluvalkam par profesionāli augstvērtīgu sniegumu fotomākslā, aktīvu un nesavtīgu darbu
Talsu novada kultūras dzīvē; piešķirt
Goda nosaukumu „Gada notikums kultūrā 2016” žurnāla „Talsenieku stāsts Latvijas simtgadei” autoriem – Montai Bērziņai, Initai Fedko, Dainim Kārkluvalkam,
Unai Upītei – par spilgtu un inovatīvu
devumu Talsu novada kultūrvēstures izziņā; piešķirt Goda nosaukumu „Gada kultūras lepnums 2016” gleznotājam
Andrim Biezbārdim par nesavtīgu darbu
Talsu novadā un profesionāli augstvērtīgu
sniegumu glezniecībā valsts un starptautiskā mērogā; piešķirt Goda nosaukumu
„Gada bibliotēka 2016” Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta pārvaldes struktūrvienībai Sabiles bērnu bibliotēka (vadītāja Rudīte Matisone) par radošu un kvalitatīvu
bibliotekāro pakalpojumu nodrošināšanu
Talsu novadā. Apliecinājumus par Goda
nosaukumu un titula piešķiršanu pasniegt
Kultūras darbinieku dienā 17. februārī
Talsu tautas namā.
Marta Rake-Lasmane

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

Saistošie noteikumi
Stājas spēkā 2017. gada 11. februārī
2017. gada 9. februārī			
			

Saistošie noteikumi Nr.4
(protokols Nr.3, 4. punkts, lēmums Nr.37)

Grozījumi Talsu novada domes 09.07.2009. saistošajos noteikumos
Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. un 24. pantu
Izdarīt Talsu novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2
„Talsu novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.3, lēmums Nr.15) grozījumu un
izteikt 99. punkta otro un trešo rindkopu šādā redakcijā:
„Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai Domei viena mēneša laikā atzinums nav nosūtīts, Dome publicē pieņemtos saistošos noteikumus un tie stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (vestnesis.lv)
vai saistošajos noteikumos noteiktajā termiņā.
Saistošos noteikumus pēc spēkā stāšanās un paskaidrojuma raksta pašvaldība izvieto redzamā vietā pašvaldības centrālās administrācijas ēkā, pagastu un pilsētu pārvaldēs un publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā „Talsu Novada Ziņas”.”

Domes un komiteju sēdes martā
Datums
6. marts
6. marts
6. marts
9. marts
16. marts
20. marts
20. marts
20. marts
23. marts
30. marts

Sēdes nosaukums
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

Laiks
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00

Dzīvokļu komisija martā
7. martā Dzīvokļu komisijas sēde 14.00 Kareivju ielā 7, Domes sēžu zālē
14. martā pieņemšana 16.00–18.00 Kareivju ielā 7, Apmeklētāju pieņemšanas centrā
21. martā Dzīvokļu komisijas sēde 14.00 Kareivju ielā 7, Domes sēžu zālē
28. martā pieņemšana 16.00–18.00 Kareivju ielā 7,Apmeklētāju pieņemšanas centrā
2017. gada 1. marts

				

Paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

Likuma „Par pašvaldībām” 24. panta otrā daļa nosaka, ka
pašvaldības nolikumā jānosaka pašvaldības domes darba
organizācija un struktūra. Ar Talsu novada domes 2017.
gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
(protokols Nr.2, lēmums Nr.27, 11. punkts) Talsu novada
dome noteica, ka Talsu novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta
septīto daļu valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbu. Tas attiecas it īpaši uz to sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās
intereses īstenotā vai plānotā darbība skar vai var skart.
Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 2. pantu sabiedrībai ir jābūt pieejamai informācijai, kura ir iestādes rīcībā
1. Projekta nepieciešamības
vai kuru iestādei atbilstoši tās kompetencei ir pienākums
pamatojums
radīt. Lai nodrošinātu pēc iespējas pilnīgāku novada iedzīvotāju informēšanu par Talsu novada domes pieņemtajiem
saistošajiem noteikumiem, Talsu novada domes deputāti
vēlas noteikt, ka saistošos noteikumus pēc spēkā stāšanās
un paskaidrojuma raksta pašvaldība izvieto redzamā vietā
pašvaldības centrālās administrācijas ēkā, pagastu un pilsētu pārvaldēs un publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā „Talsu Novada Ziņas”.”
Lai precizētu pašvaldības nolikumā uzskaitīto pašvaldības iestāžu sarakstu saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24. panta otro daļu ir nepieciešams veikt precizējumus 09.07.2009. saistošo noteikumu Nr.2 (protokols Nr.3,
lēmums Nr.15) „Talsu novada pašvaldības nolikums” 99.
punktā.
Saistošo noteikumu projekts precizē pašvaldības saistošo
2. Īss projekta satura izklāsts noteikumu publicēšanas vietu un kārtību atbilstoši Talsu
novada domes pieņemtajiem lēmumiem.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldī- Nav attiecināms.
bas budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēNav attiecināms.
mējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par adminisNav attiecināms.
tratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultāNav attiecināms.
cijām ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs A. Lācarus
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DZĪVESZIŅAS
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada
13. līdz 27. februārim

•••

Reģistrēti jaundzimušie

•••

Mikus Bērziņš
Māra Freiberga
Renārs Krauze
Filips Maķis

Rebeka Mierkalne
Sintija Marija Reinholde
Patrīcija Romanova
Patriks Rozentāls

Elēna Šmithena
Edvards Tālbergs

•••

Laulību noslēguši

•••

Jānis Langzams un Astra Feldmane
Jurģis Slobodjans un Sabīne Ozola

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Talsi
Visvaldis Alsbergs (1934)
Viesturs Janavs (1930)
Ojārs Bērziņš (1951)
Vladimirs Guļajevs
(1949)
Aina Ozoliņa (1932)
Irēna Kalniņa (1937)
Austra Emīlija Mona
(1933)
Sabile
Mirdza Tirša (1937)

Valdemārpils
Linca Veļiečko (1946)
Dzidra Pēkmane (1937)
Ārlavas pagasts
Anatolijs Koļesovs
(1940)
Jānis Vīriņš (1958)
Balgales pagasts
Erna Lejasbuda (1925)
Laidzes pagasts
Mirdza Cālīte (1923)

Lībagu pagasts
Filimona Gudakovska
(1925)
Gundars Drīksne (1984)
Vandzenes pagasts
Ausma Prūse (1930)
Virbu pagasts
Vladimirs Zabarovs
(1938)
Rojas novads
Malvīne Tunne (1931)

Mūsu sportiste – Latvijas čempione
18. un 19. februārī
Kuldīgā norisinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā telpās, kur par jauniem
sezonas
un
personīgajiem
rekordiem sacentās Latvijas
labākie vieglatlēti.
Latvijas čempiones titulu augstlēkšanā ieguva
Talsu novada sportiste
Luīze Katrīna Zeļģe
(M. Štrobindera Šķēpmetēju klubs).
Apsveicam!
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Sporta norises martā
Kad? Cikos?

Pasākuma nosaukums

Izstāžu norises martā

Norises vieta

TALSOS
Talsu novada pašvaldību sporta spēles zolītes spēlē Talsu sporta nams,
04.03. 10.00
un telpu futbolā
Talsu sporta halle
Talsu novada kausa izcīņa un meistarsacīkstes
04.03. 10.00
Talsu sporta nams
dambretes četrcīņā, 1. un 2. posms
04.03. 11.00 Talsu novada meistarsacīkstes galda tenisā, A grupā Talsu sporta nams
05.02. 10.00 Latvijas čempionāts volejbolā veterāniem
Talsu sporta halle
11.03. 10.00 Talsu novada pašvaldības sporta spēļu ziemas posms Talsu sporta nams
11.03. 16.00 Maksibasketbols – Talsi – SC Group
Talsu sporta nams
11.02. 10.00 Novada kausa izcīņa dambretē, 6. kārta
Talsu sporta nams
12.03. 14.00 Volejbols. Nacionālā līga 2. divīzija Talsi – RVS
Talsu sporta nams
12.03. 16.00 Maksibasketbols Talsi – Baltic Wood Traiding
Talsu sporta nams
18.03.
Jauniešu diena
Talsu sporta halle
18.03. 11.00 Jura Dembovska piemiņas balvas izcīņa galda tenisā Talsu sporta nams
Volejbols. Nacionālā līga 2. divīzija Talsi –
19.03. 14.00
Talsu sporta nams
Jūrmala/T
Talsu novada meistarsacīkstes galda tenisā dubult25.03. 11.00
Talsu sporta nams
spēlēs
25.03. 10.00 Talsu kauss badmintonā, 4. posms
Talsu sporta halle
26.02.
Jaunatnes čempionāts hokejā, U12
Talsu ledus halle
Talsu novada meistarsacīkstes volejbolā, basketbolā, zāles futbolā pēc atsevišķa kalendāra sestdienās un svētdienās
LAUCIENES PAGASTĀ
02.03. 18.30 3+1 volejbola 12. posms ,,Laucienes kauss”
03.03. 19.00 Zolīte, ,,Laucienes kauss 2016/2017”
Talsu novada čempionāts volejbolā, B grupas sa04.03. 11.00
braukums
Talsu novada čempionāts 2016/2017 florbolā –
05.03. 10.00
pusfināla spēles
Talsu novada čempionāts 2016/2017 florbolā –
12.03. 10.00
,,Cerību kauss” un fināls
Laucienes sporta
3+1 volejbola 13. posms ,,Laucienes kauss
centrs
16.03. 18.30
2016/2017”
17.03. 19.00 Zolīte, ,,Laucienes kauss 2016/2017”
19.03. 11.00 Talsu novada čempionāts volejbolā, B grupa
24.03. 10.00 ,,Laucienes kauss 2016/2017” novusā, 4. posms
3+1 volejbola 14. posms ,,Laucienes kauss
30.03 18.30
2016/2017”
31.03. 19.00 Zolīte, ,,Laucienes kauss 2016/2017”
SABILĒ
04.03. 11.00 Kurzemes jaunatnes čempionāts telpu futbolā, U10
07.03. 17.30 Sabiles kauss novusā un galda tenisā
10.03. 18.30 Volejbols 3 pret 3 – Sabiles kausa 5. posms
14.03. 17.30 Sabiles kauss novusā un galda tenisā
Sabiles sporta
18.03. 16.00 Svarcelšana – Sabiles kauss
centrs
18.03. 11.00 Sabiles kauss telpu futbolā jauniešiem – noslēgums
21.03. 17.30 Sabiles kauss novusā un galda tenisā
24.03. 18.30 Volejbols 3 pret 3 – Sabiles kausa 6. posms
28.03. 17.30 Sabiles kauss novusā un galda tenisā
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Pastendes SC ,,Akmeņkaļi” 6. gadadienas pasā18.03. 10.00
Pastendes sporta
kums – Talsu novada meistarsacīkstes minigolfā
centrs
Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2017 zolītes spēlē 12.
,,Akmeņkaļi”
19.03. 9.00
posms
VALDEMĀRPILĪ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ
04.03. 10.00 Valdemārpils čempionāts svaru stieņa spiešanā
Valdemārpils BLPC
19.03. 10.00 Talsu novada kausa izcīņa zolītē
Valdemārpils BLPC
VALDGALES PAGASTĀ
24.03. 16.00 Galda tenisa un novusa turnīrs
Valdgales BLPC
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
10.02. 19.00 Novusa sacensības
Ķūļciema BLPC
STENDĒ
Stendes sporta
18.03. 11.00 Stendes SC kausa izcīņa volejbolā
centrs
PĻAVMUIŽĀ
10.03. 20.00 Pļavmuižas kauss 2017 novusā, 2. posms
Pļavmuižas saieta
nams
24.03. 20.00 Pļavmuižas kauss 2017 novusā, 3. posms
VIRBU PAGASTĀ
Virbu pamatskolas
24.03. 19.00 Novuss – 3. posms
sporta zāle

Sagatavoja: Kārlis Pētersons

Kļūdas labojums
„Talsu Novada Ziņas” 15. februāra numurā radusies kļūda rakstā „Nodarbība cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem”.
Labojums: „Ik darba dienu klientu uzturēšanās laiks Dienas centrā ir 9.00–17.00.
Centrā strādā sociālais rehabilitētājs, sociālais aprūpētājs, kuru uzraudzībā klientiem
ir iespēja dažādās, īpaši izveidotās nodarbībās piedalīties lasīšanas, rakstīšanas, matemātikas, zīmēšanas, krāsošanas, rokdarbu, galda kultūras apmācībās, kā arī tiek svinēti dažādu gadskārtu svētki.”
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Talsu novada muzejā
✳✳No 8.03. Kaspara Poriņa fotogrāfiju
izstāde „Keratīns”
✳✳Līdz 9.03. Dzidras Baumas akvareļu
izstāde
✳✳No 11.03. Igaunijas, Lietuvas un Latvijas mākslinieku izstāde „Upe”
✳✳Līdz 11.03. Ceļojošā foto un multimediju izstāde „Purvā no -30°C līdz +30°C”
Talsu tautas namā un Radošajā sētā
✳✳Līdz 8.03. Ērika Bitera fotoizstāde
„Pēdas”		
✳✳No 08.03. Andra Krūmiņa foto izstāde „Viņa”		
✳✳Talsu foto kluba 18 gadu jubilejas izstāde „18”
✳✳Māras Brašmanes fotoizstāde „Augi
mums līdzās”
✳✳Evitas Ķesteres fotoizstāde „Bezmiegs”
✳✳Audēju kopas „Talse” darbu izstāde
veltīta Talsu pilskalnam „Ierakstīt zvaigznes ezera elpā…”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳Pilskalnu pētniekam Ernestam Brastiņam 125
✳✳Rakstniekam Gabrielam Garsijam
Markesam 90
✳✳Valodniecei Janīnai Kursītei 65
✳✳No 9.03. Aleksandra Pelēča literārajai
prēmijai nominētās grāmatas
Talsu bērnu bibliotēkā
✳✳2017. gada dabas simboli
Stendes bibliotēkā
✳✳„Ak sievietes, sievietes…”
✳✳Gleznotājam Vilhelmam Purvītim
145
✳✳No 16.03. Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienai veltīta izstāde
„To nedrīkst aizmirst”
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
✳✳„Pavasara atmoda”
✳✳1.–10.03. „Sievietes, sievietes!”
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳Gleznotājam Vilhelmam Purvītim 145
✳✳Karikatūristam Ērikam Ošam 90
✳✳No 16.03. 25. marts – Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas diena
✳✳No 16.03. „Pavasara vēstneši”
✳✳No 16.03. „Mumini nāk!”
Valdemārpils izstāžu zālē
✳✳No 11.03. Fotoprojekta izstāde „Bagāža. Par cilvēkiem, lietām un atmiņām”
Abavas bibliotēkā
✳✳Vilhelmam Purvītim 145
✳✳Zitas Zvaigznes darbi kanzaši tehnikā
„Pavasaris ir klāt!”
Balgales bibliotēkā
✳✳Gleznotājam Vilhelmam Purvītim
145

Laidzes bibliotēkā
✳✳Vilhelma Purvīša pavasara mistērijas
✳✳Laidzes ainava Gerdas Ķēniņas akvarelī
✳✳A. Priedeslaipas dzīves pavedieni Laidzes pagastā
✳✳Laidzes pagastam 150
Laucienes bibliotēkā
✳✳„Laucienes muižas” fotoattēlos
Lubes bibliotēkā
✳✳Gleznotājam Vilhelmam Purvītim 145
✳✳No 10.03. Dzejniekam Mārim Melngalvim 60
✳✳No 15.03. Rakstniekam Jānim Plotniekam 85
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
✳✳Veltas Kociņas gleznas
Īves bibliotēkā
✳✳6.–15.03. Gleznotājam, mākslas pedagogam Vilhelmam Purvītim 145
✳✳No 15.03. Tavas veselības sardzē (informācija par zāļu tējām, uzlējumiem
u.c.)
✳✳No 23.03. Rakstniekam Jānim Plotniekam 85
Nogales bibliotēkā
✳✳1.–10.03. Gleznotājam, mākslas pedagogam Vilhelmam Purvītim 145
✳✳11.–20.03. Kolumbiešu rakstniekam
Gabrielam Garsijam Markesam 90
✳✳21.–31.03. Rakstniekam Jānim Plotniekam 85
Pastendes kultūras namā
✳✳Līdz 20.03. Gleznu izstāde „Mīļa
mana tēvu zeme divu roku siltumā”
✳✳Usmas rokdarbnieču darbu izstāde
„Usmas krāsas”
Pļavmuižas saieta namā
✳✳Metālmākslinieka Miervalža Zibens
darbu kolekcija
✳✳Lietišķās mākslas kolektīvu „Pīne” un
„Pūrs” cimdu izstāde
Spāres bibliotēkā
✳✳Andra Vētras fotogrāfiju izstāde
✳✳Atrodi sevī prieku
✳✳Kukaiņi mostas
Spāres muižas izstāžu zālē
✳✳Līdz 20.03. Egīla Ozola fotomedības
„FFF – foto, flora, fauna”
Tiņģeres saieta namā
✳✳Lindas Kļaviņas un Andra Vikaiņa
darbu izstāde „Gleznojumi ar makulatūru”
Sagatavoja: Sanita Arciševska

Kinoteātrī „Auseklis”
1., 2. martā 18.00; 20.00
,,SVINGERI”
SVINGERI ir viegla komēdija par attiecību veidošanu, greizsirdību un kaisli.
Visus filmas personāžus vieno vēlme
pēc flirta, vai tas būtu partneris svingeru vakarā, vai nejauši sastapts svešinieks
uz balkona.
Bērniem līdz 16 gadiem neiesakām!
Biļešu cena visiem skatītājiem 2,85 eiro.
3., 4., 5. un 8., 9. martā 18.00; 20.00
,,KĀRTĪGS PUIKA”
Festivāla godalgotā komēdija.
Šķietami ikdienišķa nedēļa gluži parasta
skolnieka Koļas Smirnova dzīvē izvēršas
neticamu notikumu virknē – Koļa iemīlas angļu valodas skolotājā, kāds pielaiž
uguni skolas palīgēkai, kurā glabājas
jaunie datori, turklāt Koļas tētis ģimenei
pavēl atteikties no naktsmiera, kālabad

neviens mājā nevar izgulēties un pienācīgi sakopot domas. Kronis visam –
Koļā iemīlas direktora meita, vecāko
klašu audzēkne Ksjuša, kas puisi maldīgi uzskata par skolas dedzinātāju. Vēl
tikai dažas dienas, un skolā tiks rīkots
sestdienas pasākums, kurā sastapsies visas šajā virpulī ierautās personas. Kārtīgajam puikam Koļam jātiek skaidrībā ar
savu privāto dzīvi, jāatmasko dedzinātājs un jānokārto attiecības ar vecākiem.
Tik pozitīvu, asprātīgu, možu, raibu un
provokatīvu komēdiju par dzīvi skolā
skatītāji jau sen gaidījuši!
10., 11., 12. un 15., 16. martā 18.00
,,TĀLĀ ZEME SIBĪRIJA”
Dzintara Gekas filma.
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Kultūras norises martā
Kad? Cikos?
3.03.

10.00

5.03.

16.00

8.03.

18.00

9.03.

10.00

10.03. 18.00
11.03. 15.00
11.03. 18.00
11.03. 11.00
17.03. 19.00
19.03. 14.00
20.03. 19.00
25.03. 11.00
26.03. 18.00

Kas?
TALSOS
„Toms pret superpelēm”. Ieeja: 3, 4 EUR
Koncerts „Sapnis un mīlestība” ar Māras Zālītes
dzeju. Ieeja: 10, 12, 15, 18 EUR
Kaspara Poriņa fotogrāfiju izstādes „Keratīns” atklāšana, tikšanās ar autoru. Ieeja: bez maksas
Starpnovadu skolu mazo formu uzvedumu konkursa 1. kārta
Mūzikls „Čigānu princese”. Ieeja: 8, 10, 12 EUR
Igaunijas, Lietuvas un Latvijas mākslinieku izstādes
„Upe” atklāšana. Ieeja: bez maksas
Komponists Jānis Lūsēns un „Dziesmu skolas”
dziedātāji koncertā „Katrs savu dzīvi dzīvo”.
Ieeja: bez maksas
Kurzemes reģiona senioru koru kopmēģinājums
Teātra izrāde „Mēs un mūsu sieva”.
Ieeja: 4, 6, 8 EUR
Pūtēju orķestra „Talsi” koncerts
Lielā diena. Pavasara saulstāvji
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai
veltīts pasākums
Klasiskās mūzikas koncerts „Orlando teiksmainā
dzīve”, piedalās Sergejs Jēgers, Jolanta Strikaite-Lapiņa u.c. Ieeja: 4, 5 EUR
Talsu pensionāru biedrības kopsapulce

30.03. 12.00
14.00–
31.03.
„Satiec savu meistaru!”
21.00
Kurzemes reģiona skolu mazo formu uzvedumu
31.03. 10.00
konkursa 2. kārta
STENDĒ
Tikšanās ar Rīgas Lutera draudzes mācītāju Kasparu
3.03. 17.00
Simanoviču „Atziņas, no kurām gūt dzīves spēku”
25.03. 14.00
4.03.

19.00

10.03. 18.00
17.03. 19.00
18.03. 12.00
4.03.

13.00

7.03.

18.30

19.03. 15.00
25.03. 19.00

4.03.

10.00

11.03. 13.00

11.03.
10.00
12.03.

17.03.

20.00
21.30

25.03. 13.00

11.03. 18.00
23.03. 18.00

8.03.

18.00

10.03. 18.00
27.03. 17.00

4.03.

16.00

7.03.

18.00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis
SABILĒ
Krodziņš „Pie Viļņa”. Starptautiskās sieviešu dienas
ielīgošanas pasākums
Filma „Svingeri”. Ieeja no 16 gadu vecuma!
Ieeja: 2 EUR
STAND-UP izrāde, komiķis Maksims Trivaškevičs.
Ieeja: 2 EUR
Mazo dziedātāju salidojums „Sadziedam, mazputniņi!”. Ieeja: 1 EUR
VALDEMĀRPILĪ
Sievišķīga izkustēšanās zumbas ritmos. Ieeja: 3 EUR
BALGALES PAGASTĀ
Meditatīvs vakars dāmām. Mandalu zīmēšana kopā
ar Elitu Blumbahu un jogas nodarbība kopā ar pasniedzēju Māru Šulci. Ieeja: 6 EUR
Muzikāli atraktīva pēcpusdiena bērniem kopā ar
klauniem. Ieeja: bez maksas
Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” viesizrāde –
Pauls Putniņš „Ar būdu uz baznīcu”.
Ieeja: bez maksas
LAUCIENES PAGASTĀ
Mandalu dejas, pasniedzēja Evita Eglīte
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 28683771
Jelgavas latviešu biedrības teātra izrāde „Sprīdītis
mežā”. Izrāde ieteicama no 12 gadu vecuma.
Ieeja: 1,50 EUR; pamatskolēniem – bez maksas
Divu dienu seminārs un individuālās ārsta konsultācijas „Autentiskā Keralas Ājurvēda”
Lektors un konsultants Dr. Dinils Pauls. Dalības
maksa: 10 EUR; individuāla konsultācija: 40 EUR.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 28683771
Popiela. Ieeja: bez maksas
Diskoballīte „Stilīgie 2000-šie”. Ieeja: 2 EUR
Galdiņus rezervēt pa tālr. 26559775
Indijas klasisko deju meistarklases piedāvā indiešu
deju studija „Bharata”: 4 nodarbību ciklu „Mācos
dejot tā kā Indijā”, pasniedzēja: Larisa Podskočaja.
Dalības maksa: 3 EUR. Pieteikties pa tālr. 28683771
LĪBAGU PAGASTĀ
Līnijdejotāju sadancis „Līnijdeju burziņš Dižstendē”
Radošā novakare „Savu sapni azotē nēsājot”. Sapņu
ķērāju gatavošanas meistarklase. Ieeja: 2 EUR
LAIDZES PAGASTĀ
Sieviešu dienai veltīts koncerts ar Mārtiņu Strodu.
Ieeja: bez maksas
Jelgavas latviešu biedrības teātra izrāde „Sprīdītis
mežā”. Izrāde ieteicama no 12 gadu vecuma. Ieeja:
bez maksas
Tikšanās ar fotomākslinieci Gunu Oškalni-Vējiņu
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Koncerts „Mūzika un ziedi”
Anitas Stikānes mūzika, Sarmas Upeslejas dzeja.
Ieeja: bez maksas
Pavasara iedziedāšanas koncerts „Marta Jūsmas”
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Kur?
Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Talsu novada
muzejā

8.03.

11.15

16.03. 12.00
18.03. 18.00
24.03. 11.00

Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Talsu novada
muzejā
Talsu tautas namā

11.03. 19.00

11.03. 21.00

Talsu tautas namā
Talsu tautas namā

9.03.

Talsu tautas namā
Talsu tautas namā

11.03. 21.00

17.00

Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Talsu tautas namā

11.03. 15.00
17.03. 19.00

Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Stendes bibliotēkā
Pie Stendes
dzelzceļa stacijas

Sabiles kultūras
namā

8.03.

19.00

18.03. 17.00
21.03. 17.00
3.03.

19.00

8.03.

13.00

11.03. 22.00

Akustiskie mūzikas instrumenti leļļu izrādē
„Koklītes ceļojums”. Ieeja: bez maksas
Pensionāru kluba „Irbenājs” sarīkojums
Aicina seniorus pievienoties!
Koncerts „Pastendes raksti”, piedalās visu paaudžu
Pastendes deju kolektīvi. Ieeja: bez maksas
Starpnovadu pirmsskolas bērnu un skolu jaunatnes
tautas deju kolektīvu skate
ĪVES PAGASTĀ
Sieviešu dienai veltīts pasākums
„Pavasara dullums”. Ieeja: 1 EUR
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Sieviešu dienas ballīte „Sievišķais burziņš”. Galdiņu rezervēt līdz 6. martam! Informācija pa tālr:
27831760
STRAZDES PAGASTĀ
„Vakarēšana muižā – skolai 150”
Tikšanās ar Strazdes skolas direktorēm
Atpūtas pasākums „Rozīt, manu sirdspuķīt!”
kopā ar Ievu un DJ Rolandu. Ieeja: 2 EUR
LUBES PAGASTĀ
Cirks „Karabas”. Iluzionista Gabriela Gota šovs.
Ieeja: 3, 5, 7, 10, 15 EUR. Biļešu rezervācija pa tel.
26862740
Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres amatiermākslas
kolektīvu pavasara koncerts „Sadziedam, sadancojam, saspēlējam”. Ieeja: 1 EUR
VALDGALES PAGASTĀ

Pastendes
kultūras namā

Tiņģeres pilī

Ķūļciema BLPC

Strazdes BLPC

Lubes kultūras
namā

Valdgales tautas
namā

Sieviešu dienas koncerts „Tu esi kā puķe”
VANDZENES PAGASTĀ
Talsu koru apriņķa Sieviešu koru VII saiets koncerts „Lai ripo dziesmu prieks!”
Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei tikšanās
„Saimnieku laiku mājas un iedzīvotāji”
VIRBU PAGASTĀ
Koncerts „Mūsdienu deju virpulī”. Ieeja: 1 EUR
Konkurss „Spicās meitenes”. Radošas, atraktīvas un
sportiskas sacensības
Sieviešu dienai veltīta balle ar muzikantu Andi no
Talsiem. Ieeja: 2 EUR

Vandzenes tautas
namā

Virbu kultūras
namā

Sagatavoja: Sanita Arciševska
Izstāžu zālē
Balgales BLPC
Balgales BLPC
Balgales BLPC

Laucienes BLPC
Pļavmuižas
saieta namā

Laucienes BLPC

Pļavmuižas
saieta namā
Laucienes BLPC

Lībagu BLPC
Lībagu BLPC

Laidzes BLPC
Laidzes BLPC
Laidzes BLPC
Pastendes
kultūras namā
Spāres muižā
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