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Aprit 100 gadi, kopš Talsiem, Sabilei un Valdemārpilij piešķirtas pilsētas tiesības
Cienījamie talsenieki!
Deviņu pakalnu pilsēta ar gleznaino ainavu
ir mūsu mājas. Mēs visi to kopjam, veidojam un
mainām, reizēm no kaut kā atsakāmies, lai ieviestu ko jaunu un mūsdienīgu, gādājam par
to, lai paši šeit justos labi un lai pēc gadiem arī
nākamās paaudzes te justos kā mājās – vietā,
kur arvien gribas atgriezties un palikt.
Novēlu Talsu 100 gadu jubilejā ikvienam pilsētu vienmēr turēt godā un cieņā, lepoties ar
tās izaugsmi un pozitīvajām pārmaiņām! Lepoties ar savu veikumu, ar saviem labajiem darbiem! Kopīgi priecāsimies par paveikto, jo tas
atstās pēdas mūsu pilsētas nākotnes veidolā!

Ģirts Kalnbirze,
Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs

Cienītie Sabiles pilsētas un Abavas pagasta
ļaudis, šeit dzīvojošie un Sabili sirdī nesošie!
Svinēsim skaisti kopīgos svētkus, priecājoties par mūsu „gājputniem”, kuru talants Sabiles vārdu nesis Latvijā un ārpus tās, vērojot, cik
apdāvināti aug mūsu bērni un ieklausoties sabilnieku seno lietu stāstos!
Tomēr ikkatri svētki reiz paiet, tāpēc novēlu,
lai visu, ko šeit ikdienā darām, mums izdotos
paveikt pa īstam – vienkāršībā, sirsnībā, ar radošu pieeju – tā, kā īsti sabilnieki to prot, „(..) jo
šī ir/ vienīgā vieta pasaulē kura/ paļaujas tieši
uz mani/ citas pilsētas/ paļaujas uz citiem un/
mani pat/ nepamanīs (M. Laukmane)”.
Priecīgu Sabiles dzimšanas dienu!

Zigmunds Brunavs, Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta pārvaldes vadītājs

Cienījamie Valdemārpils iedzīvotāji!
2017. gada 15. aprīlī aprit 100 gadi, kopš
Sasmakai piešķirtas pilsētas tiesības.
1926. gadā Sasmakas pilsēta tika pārdēvēta
par Valdemārpili un tai tika noteiktas pilsētas robežas. Pilsētas nosaukums dots par godu tautas
atmodas darbiniekam Krišjānim Valdemāram,
kurš šeit dzīvoja no 1835. līdz 1845. gadam.
Mēs esam bagāti ar Sasmakas ezeru, Elku
liepu, luterāņu baznīcu un darbīgajiem, talantīgajiem un radošajiem ļaudīm.
Sveicu iedzīvotājus šajā nozīmīgajā jubilejā
un aicinu jubilejas dienā izkārt valsts karogu
pie mājām un ēkām!

Andris Grīnbergs, Valdemārpils pilsētas
un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs
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Spekulācijas par Talsu tirgu: ,,Kā būtu, ja būtu”
Glīts un apdzīvots Talsu tirgus – šī nebūt nav Talsu pilsētai pavisam jauna un
nedzirdēta ideja. Tieši otrādi, jau 2014.
gada 27. martā notikušajā Talsu novada
IV iedzīvotāju forumā šī vīzija tika virzīta
Talsu sadaļā ,,Vide, ekonomika, novada
tēls”. Lai arī šobrīd sabiedrībā ir atklāta
diskusija par tirgus atjaunošanas nepieciešamību un tā lielumu, tomēr jāsaprot,
ka lietas būtība ir cita: Talsu novada pašvaldība finansējumu varēja piesaistīt degradētās teritorijas atjaunošanai un jaunas ražotnes attīstībai. Tirgus šajā
projektā nav galvenais akcents – pamatā
ir ražošanas attīstība, bet tirgus – viena
no sastāvdaļām, kas bija un ir aktuāla ne
tikai Talsu, bet visa novada iedzīvotājiem.

Tirgus tirdzniecības platība, pretēji interpretācijām par objekta lielumu, būs tikai par aptuveni 200 m2 lielāka nekā tā ir šobrīd

TALSU TIRGUS PROJEKTA GAITA
26.02.2015.

Apstiprina
Talsu novada
investīciju
plānu, tostarp
ideju par Talsu
tirgus pārbūvi

16.06.2015.

Izsludina
iepirkumu par
meta izstrādi

31.08.2015.

Izvērtēti
meta konkursa
rezultāti,
noteikts
uzvarētājs SIA
„Campaign”

Tirgus atjaunošanas ideja
Domājot, kā novada iedzīvotājiem svarīgo ieceri realizēt, tika rasts risinājums –
piesaistīts Eiropas Savienības fondu finansējums, kas pieejams degradētu teritoriju
atjaunošanai. Pašreizējā Talsu tirgus teritorija atbilst degradētas vides nosacījumiem.
Galvenais akcents šī projekta realizēšanā ir
degradētās teritorijas revitalizācija un ražotnes attīstība, bet tirgus labiekārtošana
būs iegūtais papildu rezultāts.
Lai Talsu novadam piesaistītu finansējumu teju 2 miljonu eiro apmērā, jāpanāk
degradētās teritorijas pielāgošana jaunu
komersantu, individuālo komersantu, kā
arī zemnieku un zvejnieku saimniecību
izvietošanai vai esošo komersantu darbības paplašināšanai. Tas nepieciešams, lai
sekmētu nodarbinātību un veicinātu ekonomisko aktivitāti. Kā minimums projektā paredzēts izveidot vismaz 26 jaunas
darba vietas tieši ražošanas jomā, ne tirgošanās sfērā.
Iesākumā finansējuma apguvei bija paredzēta cita prioritārā ideja – Stendes industriālā teritorijas atjaunošana, tomēr,
apsverot projekta īstenošanas iespējas,
Talsu novada dome par prioritāro ideju
2015. gada novembrī noteica Talsu tirgus
pārbūvi, kas ietver jaunu ražotņu attīstību. 2016. gada martā šo ieceri apstiprināja
reģionālās attīstības koordinācijas sēdē.
Vizuālais risinājums izvēlēts metu konkursā
Jau 2015. gadā pašvaldība izsludināja
konkursu par meta izstrādi tirgus hallei,
ražošanas ēkai un teritorijas labiekārtošanai. Izsludinot metu konkursu, pašvaldība vēlējās iegūt labākos un kvalitatīvākos
risinājumus Talsu tirgus teritorijas pārbūvei. Labāko metu izvērtēšanā tika ņemti
vērā vairāki kritēriji – idejas oriģinalitāte
un mākslinieciskā kvalitāte, arhitektoniskais risinājums, funkcionalitāte, tehniskais risinājums un izmantojamie materiāli, objekta plānojuma atbilstība videi un

23.03.2016.
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izstrādi un
autoruzraudzību

Noslēgts
līgums par
izmaksu un
ieguvumu
analīzes
veikšanu

Talsu tirgus pārbūves plānotās izmaksas:
Kopējās izmaksas: 1 900 000 eiro
ERAF finansējums: 1 615 000 eiro
Valsts finansējums: 47 500 eiro
Talsu novada finansējums: 237 500 eiro
izmantošanas mērķim. Vērtēšanas komisijā, kas bija septiņu personu sastāvā, piedalījās Talsu novada Būvvaldes, Talsu pilsētas pārvaldes, Komunālās nodaļas,
Attīstības plānošanas nodaļas speciālisti
un arī novada mākslinieks.
Iesniegto metu izvērtēšana noslēdzās
2015. gada 31. augustā. Darbus bija iesnieguši pieci pretendenti, bet par uzvarētāju tika atzīta SIA ,,Campaign” ideja. Talsu novada Būvvaldes vadītāja vietnieks
Aivars Lācis uzsvēra, ka projektētāju uzdevums nebija viegls, jo ,,Talsu tirgus teritorija prasa nopietnu skatījumu. Šo objektu iedzīvotāji vizuāli uztver no dažādiem
skatupunktiem – nav nosacīta ēkas fasāde
un aizmugure.”
Pēc metu konkursa noslēgšanās izstrādātos tirgus risinājumus bija iespējams
aplūkot ikvienam interesentam, un tie neradīja neizpratni ne iedzīvotājos, ne arī
masu medijos. Konkursa norisi vērtēja arī
Iepirkumu uzraudzības birojs, kas atzina
tā pamatotību. Tā kā šī nav jauna objekta
būvniecība, bet gan esošā rekonstrukcija,
likums nenosaka sabiedriskās apspriešanas rīkošanu. Lai iedzīvotāji būtu informēti par iespējamiem vizuālajiem risinājumiem, tos noteiktu laika posmu varēja
aplūkot pašvaldības administratīvajā ēkā.
2016. gada maijā notika sarunu procedūra ar meta konkursa uzvarētāju, un 1.
jūnijā tika noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Talsu tirgus pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai. Tagad tirgus pārbūves būvprojekts
nodots ekspertīzes veikšanai, bet līdz
maijam paredzēts iesniegt projekta pieteikumu un līdztekus veikt arī iepirkumu
konkursu būvniecībai.

20.02.2017.
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Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centra būvniecības izmaksas:
Kopējās izmaksas: 483 955 lati jeb 688 605 eiro
Attiecināmās izmaksas: 23 341 lats jeb 33 211 eiro
Valsts finansējums: 21 006 lati jeb 29 888 eiro
Talsu novada finansējums: 439 608 lati jeb 625 505 eiro

Pašvaldības finansējums pat mazāks,
nekā ceļot, piemēram, Stendes sporta
un brīvā laika pavadīšanas centru
Talsu tirgus pārbūves, balstoties uz
Investīciju plānā minēto informāciju, izmaksas noteiktas 1 900 000 eiro apmērā.
No tām lielākā daļa būs ERAF finansējums – 1 615 000 eiro. Savukārt valsts finansējums noteikts 47 500 eiro apmērā,
bet novada finansējums: 237 500 eiro. Šis
nebūt nav pašvaldībai finansiāli dārgākais projekts. To skaidri apliecina, piemēram, Talsu novada pirmā domes deputātu sasaukuma realizētā Stendes
sporta un brīvā laika pavadīšanas centra
būvniecība. Lai arī šī projekta kopējās izmaksas bija krietni vien mazākas, tas ir,
483 955 lati jeb 688 605 eiro, tomēr novada finansējums šīs idejas realizēšanai bija
pat trīs reizes lielāks, nekā iecerēts Talsu
tirgus pārbūvei, tas ir, 439 608 lati jeb
625 505 eiro.
Spekulācijas par tēmu: ,,Kā būtu, ja
būtu”
Jau tagad, vēl pirms projekta realizēšanas, sabiedrībā tiek uzturēts mīts par to,
ka pēc rekonstrukcijas tirgus vietu nomas
maksa būs tirgotājiem finansiāli neizdevīga un nepieejama. Pašvaldības mērķis ir
sakārtot šo Talsu pilsētas teritoriju, līdztekus īstenojot Krievragkalna attīstības
koncepciju, kas paredz Vilkmuižas ezera
apkārtnes sistemātisku atjaunošanu un
bērnu rotaļu laukuma paplašināšanu, iespējams, izdosies arī ierīkot speciālu velosipēdistu parku ar skeitošanas elementiem. Pašvaldības mērķis nav pelnīt un
noteikt nesamērīgi augstu tirgošanās vietu nomas maksu, bet gan radīt jaunas dar-

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 6 (143)
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

ba vietas, veicināt mājražotāju aktivitāti,
kā arī iedzīvotājiem nodrošināt mūsdienīgu un ērtu preču iegādi un sakārtotu
infrastruktūru.
Pilsētai būtisks ir arī paredzētais transporta līdzekļu stāvlaukums – tajā būs iespējams novietot pat lielos autobusus. Savukārt tirdzniecības platība, pretēji
interpretācijām par objekta lielumu, būs
tikai par aptuveni 200 kvadrātmetriem
lielāka.
Lai izstrādātu atjaunotā Talsu tirgus
darbības koncepciju, tajā organiski iekļaujot tirgotāju vajadzības, ir pieņemts
ārštata darbinieks projekta realizēšanas
laikā – Jānis Vēdzele (e-pasts: talsutirgus@talsi.lv; telefona numurs: 26568792).
Tuvākā mēneša laikā speciālistam uzdots
izanalizēt iespējamo jaunā tirgus tirgotāju skaitu un cenu politiku, salīdzinot tās
ar citu tirgu pieredzi, esošo situāciju un
pirktspēju. J. Vēdzele iesaistīts pagaidu
tirgošanās vietas izvēlē un nodrošināšanā – iespējams, tirgotājiem tiks piedāvāta bijušā skeitparka laukuma teritorija, tā
nosakot ielu tirdzniecības iespēju. Tuvākajā laikā tiks gatavoti saistošie noteikumi, lai tirgotājiem būtu skaidra turpmākā darbība.
Talsu tirgum – 50 gadi
Šogad Talsu tirgus atzīmē 50 gadu jubileju, bet Talsu pilsēta – 100. gadskārtu. Tā
šajos svētkos saņems ļoti vērtīgas dāvanas
– uzsāktu Talsu Galvenās bibliotēkas piemērotu telpu izveidi, Talsu tirgus un Krievragkalna vaibstu atjaunošanu, kā arī āra
sporta infrastruktūras sakārtošanu.
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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Pilsētu pārvaldes – novada vizītkarte
Aprīlis ir trīs novada pilsētu
jubilejas mēnesis: šogad Talsi,
Sabile un Valdemārpils atzīmēs
100. dzimšanas dienu. Talsu
novads ir unikāls, jo mūsu teritorijā harmoniski līdzās pastāv
četras pilsētas. Katrai no tām ir
savs attīstības virziens, katra
no tām sapņo savus sapņus un
īsteno savus lielos mērķus. Par
to, kas padarīts no 2015. gada,
un par to, kas tikai vēl taps, informē Talsu pilsētas pārvaldes
vadītājs Ģirts Kalnbirze, Sabiles pilsētas pārvaldes vadītājs
Zigmunds Brunavs, Valdemārpils pilsētas pārvaldes vadītājs
Andris Grīnbergs un Stendes
pilsētas pārvaldes vadītājs Andis Āboliņš.

TALSI
Eiropas Savienības (ES) finansējuma piesaiste un ikdienas uzturēšanas darbi –
šādās kategorijās pienākumus
dala Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze. „Svarīgi
piesaistīt papildu līdzekļus jau
esošajam budžeta finansējumam, jo lielie objekti, ko plānojam realizēt Talsos, ir visa novada stratēģiskie mērķi,” uzsver
G. Kalnbirze. Mērķus nenosaka
tikai pats pārvaldes vadītājs,
vientuļi sēžot kabinetā, to izvirzīšanā būtiska loma ir iedzīvotāju viedoklim. Viņš min uzskatāmu piemēru: Talsu Komersantu
klubs jau 2012. gadā ieteicis, viņuprāt, svarīgākos pilsētas mērķus, savukārt 2014. gada pavasarī notika Talsu novada IV
iedzīvotāju forums, kur iedzīvotāji izstrādāja pamata virzienus,
kuros Talsu pilsētai vajadzētu
strādāt. Nav aizmirsta arī āra
sporta laukumu attīstība pie pilsētas izglītības iestādēm. Ārpus
lielajiem pamata mērķiem, pārvaldes vadītājs uzsver, būtiska
vienmēr ir ielu un ceļu, gājēju
celiņu, apgaismojuma, atpūtas
vietu un parku sakārtošana.
Talsu tirgus un Talsu Galvenā bibliotēka,
norāda pārvaldes vadītājs, ir pamata attīstības projekti, ko ilgus
gadus nevienam nebija izdevies
realizēt. „Tagad, pašvaldībai ieguldot lielu darbu, ir panākti redzami rezultāti. Talsu tirgus rekonstrukcijai drīzumā būs
sagatavots būvprojekts un varēsim sludināt iepirkumu konkursu būvniecībai, savukārt Talsu
Galvenās bibliotēkas pārbūvei
nepieciešamie iepirkumu konkursi ir jau izsludināti. Jāsaprot,
ka bez ES finansējuma šos lielos
objektus neizdotos sakārtot,” norāda Ģ. Kalnbirze. Viņš papildina, ka tirgus atjaunošana patiesībā ir tikai daļa no projekta: tā
galvenais uzsvars ir uz degradētās teritorijas atjaunošanu un ražošanas attīstību. Ne velti novada iedzīvotājiem tādā veidā
plānots radīt vismaz 26 jaunas
darbavietas, turklāt ražošanā.
Lielie attīstības projekti nav
vienīgais pārvaldes rūpju bērns.
Liela uzmanība pievērsta pilsētas
2017. gada 1. aprīlis

Daļa no paveiktā 2015.–2017. gadā

SABILE

• Šķembu – bitumena emulsijas seguma uzklāšana
• Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana
• Kalēju ielas rekonstrukcija
• Vilkmuižas ezera apkārtnes
labiekārtošana
• Gājēju celiņu sakārtošana
• Jauni soliņi un atkritumu
urnas
• Lietus notekūdeņu sistēmu
uzturēšana
• Sauleskalna estrādes kāpņu
restaurācija
• Atbalsta sienu atjaunošana
Ruģēnu, Zvaigžņu, Lielajā ielā
un Leču kalnā

• LED apgaismojuma izbūve
un uzturēšana
• Leču kalna labiekārtošana
• Bīstamo būvju demontāža
• Tualešu telpu remonts Talsu pamatskolā
• Septiņas jaunas āra nojumes PII „Pīlādzītis” un „Zvaniņš”
• Bērnu laukuma uzturēšana
• Būvprojekta
pasūtīšana
Asaru, Raudu, Līdaku, Līņu un
Zušu ielas kvartālam
• Pilsētvides labiekārtošana
• Pieminekļu uzturēšana
• Parku kopšana

parku un zaļo zonu sakārtošanai.
„Pagājušajā gadā pašvaldība īpašumā ieguva Talsu Dendroloģisko parku, jau esam sakopuši trešo daļu parka koku. Jaunatnes
parkā un parkā pie Talsu Valsts
ģimnāzijas esam izzāģējuši sauskaltušos kokus, atjaunojam Jauno parku Rīgas ielā. Regulāri
kopjam sarkano ozolu aleju
Dundagas ielā,” teic pilsētas pārvaldnieks.
Iedzīvotājiem vienmēr nozīmīga ir soliņu un atkritumu
urnu uzstādīšana. Katru gadu
pilsētas pārvalde uzliek aptuveni
20 jaunus soliņus un atkritumu
urnas, uzklausot iedzīvotāju ieteikumus. Iegādāts atbilstošs
tehniskais aprīkojums Talsu ezera un Vilkmuižas ezera niedru
pļaušanai.
„Pakāpeniski īstenojam apstiprināto Deviņu pakalnu koncepciju – turpinās Leču kalna un
iesāksim Krievragkalna labiekārtošanu. Neesam aizmirsuši ieceri
par skeitparku pie Vilkmuižas
ezera, bet tagad domājam par veloparka izveidi ar skeitparka elementiem. Jau notiek darbs pie šīs
idejas vizualizācijas.
Pirms trīs gadiem uzsākām
pilsētai ko jaunu: bitumena emulsijas – šķembu seguma uzklāšanu
grantētajiem ceļiem. Šobrīd tas
uzklāts vairāk nekā pusei no Talsu pilsētas grantētā seguma ceļiem. Tādā veidā pasargājam iedzīvotājus no ceļu putēšanas un
dubļiem, to uzturēšana prasa mazākus ieguldījumus. Viens no
stratēģiski svarīgiem mērķiem
bija rast risinājumu, kā pašvaldībai veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakārtošanu.
Tas ir izdevies, organizējot projektu konkursu, kur pašvaldība
iedzīvotājiem nodrošina līdzfinansējumu. Ir izdevies sakārtot
vairākus iekšpagalmus, cilvēki
par šo iespēju interesējas un grib
realizēt jaunas idejas,” pastāsta
Ģ. Kalnbirze.
Svarīgs ieguldījums būs rotācijas apļa atjaunošana pie degvielas uzpildes stacijas „Statoil”.
Tas iet roku rokā ar veloinfrastruktūras koncepciju Talsos,
kas izveidota pagājušajā gadā.
Šogad tiks pabeigts velosipēdistu
un gājēju celiņš līdz Dižstendei,
bet iepriekš nebija paredzēts tā
savienojums ar Talsu pilsētu.

Talsu novada dome apstiprināja
ideju izbūvēt velosipēdistu – gājēju celiņu, kas to savienotu ar
Rīgas ielu, pie reizes atjaunojot
arī rotācijas apļa braucamās daļas segumu.
Savukārt pateicoties aktīviem
uzņēmējiem Lauktehnikas teritorijā, pašvaldība strādā, sakārtojot Raiņa, Celtnieku un Laukmuižas ielu, cenšoties piesaistīt
ES līdzekļus.
Talsos ir pieejami arī Biznesa
inkubatora pakalpojumi, kas jaunajiem uzņēmējiem ir gana nozīmīgs atbalsts, tam jau tiek pielāgotas telpas Kalna ielā 4 Talsos.
Pilsētā šo gadu laikā papildināts arī videonovērošanas kameru tīkls, pakāpeniski notiek pāreja uz LED apgaismojumu, kas ir
ekonomiski izdevīgāks un arī
videi draudzīgs, bet tuvākajos
gados plānots sakārtot āra sporta
infrastruktūru – izveidot stadionus pie izglītības iestādēm.

				

Pilsētas pārvaldes priekšrocības saistītas ar plašu atbildības zonu –
Talsi ir ne tikai novada, bet arī
bijušā rajona centrs. Tieši šeit atrodas dažādas valsts iestādes un
institūcijas, šeit koncentrējas trešā daļa no kopējā novada iedzīvotāju skaita, infrastruktūru izmanto ne tikai pilsētas, bet visa
novada iedzīvotāji, jānodrošina
sabiedriskā transporta kustība,
jārūpējas par piecām skolām un
piecām pirmsskolas izglītības
iestādēm, tāpat arī dažādām pašvaldības iestādēm.
„Tas viss ir jāuztur, un to var
izdarīt tikai tādēļ, ka katrai iestādei ir zinošs vadītājs. Mūsu
priekšrocība – Talsu pilsētas pārvalde atrodas administratīvā centra ēkā. Ikdienā vienmēr varu ātri
reaģēt un risināt dažādus jautājumus, jo šeit ir pieejama gan domes un pašvaldības vadība, gan
arī speciālisti,” uzsver Ģ. Kalnbirze, vienlaikus norādot, ka liels atbalsts ir katrai pārvaldei prioritāro darbu veikšanai piešķirtais
papildu finansējuma apjoms.
Talsu saimniecība ir ļoti plaša –
šeit, piemēram, ir vairāk nekā
1200 laternu, kuru uzturēšana
prasa ne tikai finansējumu, bet
arī laiku. Un tas ir tikai viens no
piemēriem.

Pilsēta ar odziņu
veiksmīgi iekarojusi savu nišu
kopējā Talsu novada kartē. Nenoliedzami, tās panākumiem ir
vairāki iemesli – skaistais reljefs
un dabas bagātības, kā arī dulli
cilvēki, kuri nebaidās no radošuma un spēj uzburt īstu hipsteru
un jautrībnieku paradīzi bagātīgos kultūras pasākumos.
Zigmunds Brunavs, Sabiles
pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs, teic, ka līdz šim
pārvaldei bijuši svarīgi tieši infrastruktūras sakārtošanas jautājumi – centrālās ūdensapgādes
un kanalizācijas un pašvaldībai
piederošo ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana. Tas gan
nenozīmē, ka aizmirsti apjomīgi
attīstības projekti. Darbs ieguldīts izglītības iestāžu rekonstrukcijas un būvniecības projektu, kā arī kultūras, mākslas un
tūrisma attīstības projektu sagatavošanā.
No ikdienas sīkumiņiem
līdz lielajam lomam –
tā īsumā var raksturot Sabilē paveikto. „Būtiski, ka esam uzlabojuši pašvaldības autoceļu un ielu
stāvokli, esam izmantojuši arī
šķembu – bitumena emulsijas
seguma uzklāšanu grantētajiem
ceļiem. Regulāri notiek vides sakopšana, piemēram, labiekārtojot tūristu tik iemīļoto objektu –
Vīna kalnu, attīrām pilsētas
teritoriju no krūmiem, veidojam
koku vainagus, sakopjam Abavas krastus. Pamatīgs finansējums ieguldīts ielu apgaismojuma rekonstrukcijai un jauna
apgaismojuma izbūvei. Ierīkotais LED apgaismojums pārvaldei ļauj ietaupīt finansējumu,”
informēja Z. Brunavs. Sabilei
nozīmīgs ir sabiedriskās drošības jautājums, tādēļ pieņemts
lēmums par videonovērošanas
kameru sistēmas izveidi, kas ļauj
gan atklāt paveiktos pārkāpumus, gan arī tos preventīvi samazināt.
Vairākus gadus pilsētai sāpīgs bijis attīrīšanas iekārtu jautājums Priedēs. Par tām iepriekš saņemti arī dažādu

kontrolējošo institūciju pārmetumi, bet tagad, norāda Z. Brunavs, situācija ir veiksmīgi atrisināta. Diemžēl līdz šim nav
izdevies atrisināt Sabiles tilta
pār Abavu rekonstrukciju – sagatavots tehniskais projekts, bet
nav bijusi iespēja piesaistīt finansējumu.
Būtiska attīstība gaidāma pilsētas izglītības iestādēs. Tagad
top jauna bērnudārza „Vīnodziņa” projekts un sagatavots Sabiles vidusskolas energoefektivitātes projekts, kā arī paredzēts
piesaistīt finansējumu mācību
vides modernizācijai. Lielas investīcijas plānotas dabas vides
saglabāšanas un tūrisma pakalpojumu attīstīšanas iecerēm, kas
skars gan sinagogu, gan arī Pedvāli.
„Sabiles pilsētai un Abavas
pagastam ir piešķirts finansējums 316 829 eiro apmērā projektā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” programmā „Lauku ceļu
sakārtošana”. Tehniskais projekts tiek gatavots autoceļam
„Ausekļa iela – Rinkule”,” ziņoja
pilsētas pārvaldnieks. Turklāt
ieceres nebeidzas ar 2017. gadu
– līdz 2019. gadam paredzēts ne
tikai mērķtiecīgi ieguldīt finansējumu ceļu infrastruktūras atjaunošanā, piemēram, pakāpeniski noklāt grants ceļus ar
šķembu – bitumena emulsijas
segumu, bet arī uzbūvēt jauno
pirmsskolas izglītības iestādi.
Tā nav nepārdomāta ideja –
bērnu skaita analīze ļauj secināt, ka šī būs novada ģimenēm
būtiska investīcija.
„Pilsētā viss ir koncentrētāks, atrodas vienkopus,
pagastā infrastruktūra ir vairāk
izkliedēta, jo ir plašākas teritorijas un viensētas. Tomēr esmu
pārliecināts, ka gan pilsētu, gan
pagastu pārvaldēs darbs ir vienāds. Visa pamatā ir iedzīvotājs
un viņa intereses, neatkarīgi no
tā, vai viņš dzīvo pilsētā vai pagastā,” pauž Z. Brunavs.
(Turpinājums 4. lpp.)

Daļa no paveiktā 2015.–2017. gadā
• Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Sabiles pilsētā
• Jaunas videonovērošanas
kameras
• Ūdens atdzelžošanas iekārta Upesgrīvas internātpamatskolas struktūrvienībā „Valgales skola”
• Sabiles tilta rekonstrukcijas
tehniskais projekts, veikta tā
ekspertīze
• Autoceļa „Oliņas” remonts
• Vīna kalna labiekārtošana
• LED apgaismojuma, kā arī
jauna apgaismojuma ierīkošana
• Šķembu – bitumena emulsijas seguma uzklāšana Blaumaņa ielā

		

• Jaunas ielu nosaukumu norādes
• Nojaukta nodegusī ēka
Ventspils ielā 15/17
• Daļēji labiekārtota peldvieta pie Abavas
• Aprūpes nama „Kalme” fasādes remonts
• Gājēju ietves atjaunošana
Lāčplēša ielā
• Atjaunota strūklaka baznīcas parkā
• Ūdens atdzelžošanas iekārtu izbūve ūdensapgādes sistēmai „Gobiņas” Abavas pagastā
• Jauna podnieka ripa Sabiles
mūzikas un mākslas skolai
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Pilsētu pārvaldes – novada vizītkarte

(Turpinājums no 3. lpp.)

VALDEMĀRPILS
Valdemārpili var pielīdzināt novada kūrorta pilsētas godam,
šeit ir Sasmakas ezers un pie tā – gadu
no gada aizvien pamatīgāk labiekārtota pludmale un atpūtas teritorija.
Šos labumus novērtē ne tikai vietējie,
bet arī citu pārvalžu iedzīvotāji. Tieši
tāpēc, saka pilsētas pārvaldes vadītājs
Andris Grīnbergs, Sasmakas ezera
pludmale ir bijusi un būs viens no lielākajiem pilsētas trumpjiem un arī
viens no lielākajiem ilgtermiņa attīstības projektiem. „Katru gadu šajā teritorijā ieguldām aizvien jaunas investīcijas, esam izveidojuši peldvietu,
atpūtas zonu bērniem, uzstādīti āra
trenažieri, ir telšu un piknika vietas,
nojumes. Rūpējamies, lai šeit būtu atpūtniekiem nepieciešamā infrastruktūra,” ar entuziasmu stāsta A. Grīnbergs.
Plānu
netrūkst
arī
turpmākajiem gadiem – tenisa korts,
smilšu mini futbols, pienācīgs apgaismojums – dažas no pārvaldes vadītāja
nākotnes iecerēm.
Viens no redzamākajiem pārvaldes
mērķiem šajā laikā bija pilsētas tranzīta ielas rekonstrukcija, kur ieguldīts
teju 1,9 miljoni eiro apjomīgs finansējums. Paveiktais ne tikai darījis pilsētu
vizuāli pievilcīgāku, bet arī ievērojami
uzlabojis satiksmes drošību, izveidots
arī lokveida krustojums ar Valdemārpils simbolu – buru laivu – tā vidū.

Talsu Novada Ziņas

			

Dupurkalna atdzimšana gaidāma jau šogad
Pilsētas iedzīvotājiem vienmēr ļoti
nozīmīga vieta bijusi Dupurkalna estrāde. Tagad piesaistīts finansējums
tās atjaunošanai, kas tiks paveikta līdz
šī gada beigām. „Dupurkalna estrādes
projekta kopējās izmaksas paredzētas
200 000 eiro apmērā. Par šiem līdzekļiem paredzēts uzstādīt solus 400 skatītājiem, bruģēt celiņus, atjaunot skatuves laukumu un elektroinstalācijas,
izbūvēt estrādes jumtu, palīgtelpas un
tualetes un labiekārtot apkārtni,” uzskaita A. Grīnbergs.
Papildu tam viņš ir pārliecināts, ka
drīzumā pilsētā tiks ierīkotas atbilstošas tirdzniecības vietas un uzlabota
iedzīvotāju drošība, uzstādot videonovērošanas kameras.
Pilsētai ir savas priekšrocības,
ir pārliecināts A. Grīnbergs. Tepat uz
vietas iedzīvotājiem pieejamas plašākas iespējas, piemēram, sporta zāles
un mūzikas un mākslas skolas apmeklēšana, kas nav iespējama visos
pagastos. Tas gan palielina darāmo
darbu apjomu, bet A. Grīnbergu tas
nebaida – viņaprāt, ja ir laba komanda, kā šobrīd izdevies izveidot, tad
nav grūti strādāt. „Ja ir idejas, tad var
darīt daudz! Esam ieguvuši, apvienojot arī kultūras dzīvi – tagad tā sit
augstu vilni!” bilst A. Grīnbergs.

Daļa no paveiktā 2015.–2017. gadā
• Kosmētiskais remonts Raiņa ielā
16, 2. stāvā
• Sporta laukuma izbūve pie
Sasmakas ezera
• Ūdenssaimniecības
attīstība
Valdemārpilī
• Ūdenssaimniecības
attīstība
Lubezeres ciemā
• Līvānu un Niedru ielas seguma
maiņa Ārlavas pagasta Lubezeres
ciemā
• Apgaismojuma rekonstrukcija
Lubezerē
• Ambrakas, Raiņa, Meža ielas
trotuāra remonts

• Autobusa pieturas nojumes Ārlavas pagasta Lubezeres un Nogales
ciemā
• Ārlavas pagasta ceļa „Nogale –
Laukmuiža – Cepļi” posma rekonstrukcija
• Bērnudārza „Saulstariņš” kāpņu
rekonstrukcija
• Sanitāro mezglu remonts
• Strūklakas izbūve
• Luksofora izbūve Lielajā ielā
• Trotuāra seguma maiņa Jaunajā
ielā
• Sociālā dienesta telpu remonts

STENDE
Stende ir Talsu novada industriālās zonas paraugs:
vēsturiski to veicinājusi teritoriju šķērsojošā
dzelzceļa līnija, bet tagad – gana daudz uzņēmumu, kas darbojas pilsētā vai tās tuvumā.
,,Galvenais mērķis vienmēr ir nemainīgs
– pilsētas attīstība un vides sakārtošana. Ja
varam pienācīgi uzturēt esošo teritoriju un
vēl iespēju robežās attīstīties, tad mērķis ir
sasniegts,” tā par galveno nosacījumu darbu
saraksta izveidošanā saka Stendes pilsētas
pārvaldes vadītājs Andis Āboliņš. Runājot
par galvenajiem pilsētas attīstības projektiem, viņš uzsver, ka neviens no plāniem nav
svarīgāks par citu. „Jebkas, ko pārvalde dara,
ir iedzīvotājiem nepieciešams un vienādi
svarīgs ar citām lietām,” teic A. Āboliņš.
Šajos gados paveikts daudz un dažādās jomās. Būtiskus uzlabojumus piedzīvojis
pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” bērnu rotaļu laukums, savukārt pilsētas kopējā
vide kļuvusi vēl drošāka un iedzīvotājiem
patīkamāka, ierīkojot ekonomisko un videi
draudzīgo LED apgaismojumu par teju pusmiljons eiro.
Ikdienā nozīmīgs ieguldījums tiek veikts
asfaltbetona seguma ielu uzturēšanā. „Stendes pilsētā problemātiska ir autoceļu segumu
uzturēšana. Divas lielākās ielas – Brīvības
(kas ir arī tranzīta iela) un Stacijas iela – ikdienā tiek ļoti intensīvi noslogotas, turklāt
nepastāv nekāds transporta līdzekļu svara
ierobežojums. Tā kā asfaltbetona segums šajās ielās ir jau savu laiku nokalpojis, pēc intensīvāka lietus un temperatūras svārstībām
ap 0 grādiem pastiprināti veidojas bedres
asfalta segumā. To novēršana prasa salīdzinoši daudz līdzekļu,” atklāj Stendes pilsētas

Atšķiras darba apjoms un finansējuma
apmērs –
tā A. Āboliņš definē darbu pilsētu un pagastu
pārvaldēs. Priekšrocības vai trūkumus viņš
nesaredz, bet norāda, ka izveidotais pārvalžu
modelis ir optimāls un darboties spējīgs. Ik
pēc divām nedēļām visi pārvalžu vadītāji sanāk vienkopus plānošanas sapulcē, kur dalās
ar paveikto un vēl īstenojamo, ar panākumiem un vēl risināmiem jautājumiem. „Runājot ar kolēģiem, nevienu brīdi nav iezīmējusies tendence, ka no pārvaldniekiem kāds
netiktu galā ar saviem pienākumiem, un arī
nav bijis tā, ka nebūtu kādam ko darīt. Visi
pārvaldnieki pilda savus pienākumus atbilstoši prasībām,” saka Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs.
Inita Fedko

Daļa no paveiktā 2015.–2017. gadā
• LED apgaismojuma ierīkošana un jauna apgaismojuma ieviešana
• Ceļu infrastruktūras uzturēšana un atjaunošana
• Vecā ūdenstorņa nojaukšana Stacijas
ielā
• PII „Saulīte” bērnu laukuma rekonstrukcija
• Jaunas ielu norādes un ceļazīmes
• Virsūdeņu novadīšanas sistēmas ierīkošana pie Stendes sporta un brīvā laika
pavadīšanas centra
• Pacēlāja uzstādīšana pie Stendes pilsē-

Līdz ar ceļa „Talsi – Stende” remontu sakārtos
arī Talsu rotācijas apli
Talsu novada dome 16. martā lēma
līdz 80 tūkstošiem eiro no autoceļu
mērķdotācijas rezerves fonda novirzīt
rotācijas apļa Talsos atjaunošanas darbiem. Tiks atjaunots rotācijas aplis, kas
savieno Rīgas ielu, Stendes ielu, Talsu
apvedceļa iebrauktuvi un iebrauktuvi
no „Talsu – Stendes” ceļa.
2016. gadā VAS „Latvijas Valsts ceļi”
uzsāka būvdarbus valsts autoceļa posmā
„Talsi – Stende”. Rekonstrukcijas gaitā
tiek izbūvēts jauns gājēju un velosipēdistu celiņš no Talsu pilsētas robežas līdz
iebrauktuvei uz Dižstendi. Minētos būvdarbus plānots pabeigt šā gada vasarā.
Rotācijas aplis, kas savieno Rīgas ielu,
Stendes ielu, Talsu apvedceļa iebrauktuvi
un iebrauktuvi no „Talsu – Stendes” ceļa,
ir pašvaldības īpašums, tāpēc tā atjaunošanu nebija iespējams īstenot autoceļa

pārvaldes vadītājs.
Katru gadu pārvalde, iesaistot iedzīvotājus un attiecīgo jomu speciālistus, nosaka
primāros uzdevumus, kam arī tiek atvēlēts
piešķirtais papildu finansējums prioritārajiem darbiem. „Ar prioritāšu līdzekļiem varam palīdzēt bērnudārzam, skolai, tautas
namam, bibliotēkai – šo iespēju arī izmantojam,” saka A. Āboliņš.
Papildu budžeta finansējumam pilsēta
mēģina piesaistīt arī atbalstītājus, kas īsteno
ko vietējiem cilvēkiem svarīgu, palīdz ne tikai ar finansējumu, bet arī ar materiāliem un
darbu. Tādā veidā Stende, piemēram, tika
pie sava Saules pulksteņa, pie atjaunota volejbola laukuma un jauniem soliņiem.
Arī šogad Stendē turpināsies gan ikdienas
darbu izpilde, gan arī jaunu iniciatīvu ieviešana. Plānots Latvijas simtgadei par godu
sākt veidot pilsētas rododendru dārzu – šajā
aktivitātē tiek aicināti iesaistīties visi pilsētas
iedzīvotāji.

posma „Talsi – Stende” projekta ietvaros.
Rotācijas aplis ir sliktā stāvoklī, un pēc
autoceļa remontdarbiem nebūtu drošs
savienojums gājējiem un velosipēdistiem, kas vēlētos nokļūt uz jaunizveidoto
ceļu. Lai to novērstu, Talsu pilsētas pār-

valde izstrādāja rotācijas apļa atjaunošanas skici, kurā paredzēta gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve rotācijas aplī un
braucamās daļas seguma atjaunošana.
Pēc būvnieku aplēsēm, rotācijas apļa
braucamās daļas asfaltbetona seguma atjaunošanas un gājēju, velosipēdistu celiņa izbūves aptuvenās izmaksas ir 80 000
eiro, tāpēc Talsu novada dome lēma šim
nolūkam piešķirt finansējumu līdz 80 000
eiro apmērā.
Talsu pilsētas pārvaldes autoceļu uzturēšanas budžets 2017. gadam ir saplānots, un tajā nav paredzēti līdzekļi iepriekšminēto darbu veikšanai, tādēļ
finansējums piešķirts no Talsu novada
autoceļu mērķdotācijas rezerves fonda.

tas pārvaldes
• Represēto piemiņas vietas labiekārtošana
• Videonovērošanas sistēmas izveide
• Pilsētas zaļumsaimniecības uzturēšana
• Trīs jaunu šūpoļu uzstādīšana
• Esošā pludmales volejbola laukuma
pilnveidošana un jauna laukuma izveide
• Ceļu satiksmes drošības uzlabošana
• Logopēda kabineta izveide PII „Saulīte”
• Stendes pamatskolas telpu kosmētiskais
remonts

Sociālais dienests
aicina
iedzīvotājus
piedalīties
sapulcēs
Talsu novada pašvaldības Sociālais
dienests aicina iedzīvotājus piedalīties
sapulcēs, kurās tiks sniegta informācija par pašvaldības sociālās un materiālās palīdzības veidiem.

Ivonna Vicinska
Foto: Marta Rake-Lasmane
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Tikšanās laiks visās norises vietās no
pulksten 16.00 līdz 17.00.
•
•
•
•
•

4. aprīlī Valdemārpils izstāžu zālē;
11. aprīlī Pastendes kultūras namā;
12. aprīlī Laucienes kultūras namā;
18. aprīlī Stendes tautas namā;
25. aprīlī Sabiles kultūras namā.

2017. gada 1. aprīlis

Talsu Novada Ziņas														

Ģibuļu pagasta pārvaldes
gaitenis kļuvis mājīgāks
23. martā Ģibuļu
pagasta
pārvaldē
tika atklāts gaitenis,
kas piedzīvojis patīkamas
pārmaiņas
Talsu
svītrkoda
zīmē. Pārmaiņu tapšanā iesaistījušās arī
Pastendes brīvā laika
pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra
„Mākslas studija pieaugušajiem” aktīvistes
mākslinieces
Katrīnas
Vīnertes
vadībā.
Kad gaitenī tika pabeigts remonts, tas šķita garlaicīgs un
vienmuļš, tāpēc Ģibuļu pagasta
pārvaldes vadītājai Kitijai Vecmanei radās ideja par Talsu svītru koda iestrādi uz sienām. Uzrunājusi vietējos māksliniekus,
kuri par šādu iespēju bija patīkami pārsteigti, kopīgi ideja tika
īstenota. Talsu svītru koda gleznojumi izvēlēti, lai veicinātu piederību Talsu novadam un „atdzīvinātu” vienmuļās gaiteņa
sienas.
Katrīna Vīnerte atzīst, ka pašiem ir prieks par padarīto, un
saka paldies Kitijai Vecmanei
par doto iespēju. Darba process

esot bijis interesants, tika strādāts arī ārpus „Mākslas studijas
pieaugušajiem” tikšanās reizēm,
kas ierasti notiek ceturtdienu vakaros. Vēl dienu pirms atklāšanas tika krāsotas līnijas un strādāts, lai jau nākamajā vakarā
varētu priecāties par padarīto.
Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane neslēpj
prieku par īstenoto: „Mūsu tumšais un garlaicīgais gaitenis nu
kļuvis gaišs un krāsains. Pie
mums ienākot, visiem nu būs
patīkamāk.”
Teksts un foto:
Dana Vecmane

Regulāri pilnveido lietus
notekūdens sistēmu Talsos
SIA „Talsu ūdens” patlaban
aktīvi strādā pie apkalpes zonas paplašināšanas. No 1. aprīļa pārņemot pakalpojumu nodrošināšanu arī Valdemārpilī,
Lubē un Valdgalē, tomēr tas
nenozīmē, ka ikdienas darbi ir
apstājušies. Gada pirmajos mēnešos uzņēmuma remontbrigāde bija norīkota jau 91 darba
uzdevumu izpildei.
Gada pirmajos divos mēnešos
bijušas 11 ūdens noplūdes un 26
kanalizācijas aizdambējumi. Papildus, piesaistot hidrodinamiskās automašīnas pakalpojumus,
skaloti ne tikai kanalizācijas tīkli
Talsos un Pastendē, bet arī lietus
notekūdens tīkli Kareivju, Darba
un Rīgas ielā Talsos.
Šī gada pirmajā pusgadā paredzēts veikt vairākus lietus notekūdens sistēmas uzlabojumus

Talsos. Tiks skaloti lietus notekūdens tīkli un atjaunotas akas
posmā pie degvielas uzpildes
stacijas „Statoil”. 9. un 1. maija
ielā, Fabrikas un Saules ielā tiks
tīrītas lietus notekūdens grāvju
gultnes un caurtekas. Jaunajā
ielā, posmā no Dundagas līdz
A. Lerha-Puškaiša ielai, gaidāms
lietus notekūdens un kanalizācijas aku remonts.
Uzlabojumus jutīs arī Avotu
ielas iedzīvotāji, kas uzņēmumā
vērsušies ar iesniegumu – kolīdz
būs atbilstoši laika apstākļi, SIA
„Talsu ūdens” speciālisti sakārtos tur esošo lietus notekūdens
sistēmu.
Turpināsies arī citi lietus notekūdens sistēmas uzturēšanas
darbi Talsu pilsētā.
Inita Fedko

ZIŅAS

Neuzceltā sporta zāle Dižstendē –
citu prioritāšu rezultāts
2017. gada 17. marta reģionālā laikraksta ,,Talsu Vēstis”
publikācijā ,,Vai aizaugušajos
pamatos reiz taps sporta zāle?”
tika aplūkots jautājums par neuzcelto Lībagu pagasta sporta
zāli Dižstendē. Tajā lasītājiem
netiek sniegta pilna informācija, jo norādīts, ka viens no iemesliem sporta zāles neuzcelšanai ir Lībagu pagastam
neizmaksātā valsts budžeta
mērķdotācija par teritoriālās
reformas īstenošanu 200 000
latu apmērā. Talsu novada domes deputāts Miervaldis Krotovs, kas tolaik pildīja pagasta
padomes priekšsēdētāja pienākumus, tagad izsakās: ,,Mūsu
pašvaldībai arī neizmaksāja paredzēto apvienošanās naudu –
200 tūkstošus latu. (..)” Šis izteikums ir neprecīzs un neatklāj
patieso situāciju, tādēļ publicējam Talsu novada domes
priekšsēdētāja Aivara Lācarus
viedokli par šo jautājumu.
,,2008. gada septembra ziņojumā ,,Talsu rajona sešpadsmit
pašvaldību apvienošanās projekts: Talsu novads” ir teikts, ka
Ministru kabinets 2007. gada 11.
decembrī noteica, ka administratīvi teritoriālā reforma paredz
deviņas republikas pilsētas un
103 novadus. Talsu rajona teritorijā bija paredzēti trīs novadi –
Talsu, Dundagas un Rojas novads. Tomēr ne visas šajā projektā
iekļautās pašvaldības piekrita šādam reformas risinājumam – Ģibuļu, Lībagu un Strazdes pagasta
pašvaldība uzskatīja, ka tām nevajadzētu iekļauties šajā novadā.
Lai sekmētu reformas īstenošanu, 2007. gadā pašvaldībām, kas
pieņēma lēmumus par apvienošanos apstiprinātā teritoriālā iedalījuma ietvaros, tika piešķirta
vienreizēja valsts budžeta mērķdotācija investīcijām novada attīstībai – novads, kas izveidots,
pašvaldībām apvienojoties, saņem mērķdotācijas investīcijas
infrastruktūrai 200 000 latu apmērā.
Tā kā Lībagu pagasts, ko tajā
laika periodā vadīja Miervaldis
Krotovs (par Lībagu pagasta padomes priekšsēdētāju apstiprināts jau kopš 2002. gada 14.
marta), atteicās īstenot administratīvi teritoriālo reformu, valsts
budžeta mērķdotācija tam nepienācās. Citiem vārdiem – Lībagu pagasta padome no šīs do-

tācijas pēc būtības atteicās. Līdz
ar to nav korekts M. Krotova izteikums: ,,Mūsu pašvaldībai arī
neizmaksāja paredzēto apvienošanās naudu – 200 tūkstošus
latu. (..)” 200 000 latu – tā bija
vairāk nekā piektā daļa no Lībagu pagasta 2008. gada budžeta
ieņēmumu kopējā apjoma
(2008. gada Lībagu pagasta pamatbudžeta
ieņēmumi
–
905 684 lati, kā vēsta 2008. gada
Lībagu pagasta padomes publiskais gada pārskats), un tāds finanšu piešķīrums būtu bijis pamatā iespējai pabeigt pagasta
iedzīvotājiem solītās sporta zāles celtniecību.
Toreiz biju Talsu rajona padomes priekšsēdētājs un, saprotot situāciju, kādā var nonākt
Lībagu, Ģibuļu un Strazdes pagasts, 2007. gada pašās beigās,
pēc Ziemassvētkiem, zvanīju šo
pagastu pašvaldību vadītājiem
un aicināju viņus sasaukt pagasta padomju ārkārtas sēdes, kurās
tiktu pieņemti lēmumi par akceptu pašvaldību reformai un
piekrišanu būt Talsu novadā, kas
būtu par pamatu saņemt apvienošanās dotāciju. Diemžēl mana
uzstājība nepalīdzēja un šādas
sēdes netika sasauktas, bet trīs
minētās Talsu novada teritorijas
palika bez valsts dotācijām
pirmsapvienošanās periodam,
resp. 2008. gadam, un Talsu novada infrastruktūras uzlabojumiem netika saņemti un izmantoti pavisam kopā 600 000 latu,
kas ir vairāk nekā 853 000 eiro.
Šī atteikšanās no finansējuma
bija unikāla situācija Latvijā, bet
nožēlojami nesaimnieciska Ģibuļu, Lībagu un Strazdes pagastam.
Tomēr šī apjomīgā finansējuma zaudēšana nekavēja M. Krotovu, kļūstot par negribētā Talsu
novada domes priekšsēdētāju,
noteikt citas prioritātes – ne Lībagu sporta zāli skolēnu un visu
pagasta iedzīvotāju vajadzībām,
bet gan tiltiņa izbūvi pār Stendes
upi, kas 2011. gada augustā rīkotajā svinīgajā atklāšanā tika nosaukts par Mīlestības tiltiņu.
2010. gada 15. decembrī Talsu novada pašvaldības interneta
portālā publicētajā rakstā ,,Dižstende ir pelnījusi pirmo impulsu uzplaukumam” toreizējais
Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs apgalvo: ,,Dižstende šobrīd ir ārkārtīgi depre-

sīva vide, uz priekšu neiet nekas.
Tāpēc ir vajadzīgs pirmais impulss, kam jāaizrauj līdzi pārējais, lai atjaunotu agrāko Dižstendes spožumu. Tas nav kaut
kāds tiltiņš pāri upītei. Tas ir
tilts, kas ir skatiens vienu soli tālāk par tuvāko bedri.” Tilta
konstrukcijas izbūve izmaksāja
vairāk nekā 40 000 latu. No tiem
7700 latu tika ieguldīts, iegādājoties privātīpašniekam piederošu zemes gabalu, bez kā tilta izbūve nebija iespējama. ,,Tiltiņš
zelta vērtē” – tā 2010. gada 22.
novembra domes komitejā atzīst
pat kāds deputāts.
Pagājušajā deputātu sasaukumā aicināju veikt iegādāto būvkonstrukciju profesionālu novērtēšanu, materiālu derīguma
ekspertīzi, bet tas netika realizēts. Par mani labāk būvniecības
procesus pārzinoši deputāti noraidīja šo ieteikumu kā finanšu
resursu bezjēdzīgu tēriņu, jo tāpat esot skaidrs, ka pozitīvu slēdzienu konstrukciju izmantošanai nesaņemsim.
Līdz ar to var secināt, ka vislielākā atbildība par Lībagu sporta zāles neesamību jāuzņemas
kādreizējam pagasta padomes
priekšsēdētājam un arī Talsu novada pirmā domes deputātu sasaukuma
priekšsēdētājam
M. Krotovam. Tagad Dižstendē
ir tā, kā tas ir, diemžēl.
Laiki mainās, paiet ,,treknie
gadi” un krīzes periodi, un
diemžēl arī skolas situācija nav
tā iedvesmojošākā no pastāvēšanas viedokļa. Esmu spiests piekrist bijušajai Lībagu pagasta
pārvaldes vadītājai un tagad domes deputātei Sandrai Pētersonei, ka vispirms ir jābūt drošiem
par skolas pastāvēšanas ilglaicīgumu. Kurzemes reģiona plānošanas pasākumu ietvaros bija iespēja iepazīties ar Izglītības un
zinātnes ministrijas uzdevumā
SIA ,,Jāņa sētas” izstrādātā skolu
tīkla kartējuma darba variantu,
kas manī nevieš nekādu optimismu. Domāju, ka Latvijas
pašvaldībām vēl būs jāpieliek
daudz pūļu, lai reāli noturētu savas (lasīt – iedzīvotāju) intereses
un pozīcijas šajā skolu tīkla optimizācijas laikā. Talsu novads nebūs izņēmums šajā cīniņā,” pauž
A. Lācarus.
Sagatavoja: Inita Fedko

Šovasar remontēs kinoteātra „Auseklis” ēkas lielo zāli
Talsu novada pašvaldība pagājušā gada nogalē iesniedza
projekta pieteikumu „Interreg”
Latvijas un Lietuvas programmas projektu konkursā, lai iegūtu finansējumu kinoteātra
„Auseklis” ēkas lielās zāles
K. Valdemāra ielā 17a atjaunošanai. Saņemta pozitīva atbilde, projekts ir atbalstīts, un
Talsu novada pašvaldība tā īstenošanai saņems 107 147 eiro
2017. gada 1. aprīlis

Eiropas Savienības finansējuma, informē Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Jolanta
Skujeniece.
„Lai arī no malas varētu šķist,
ka viss kinoteātra jautājumā ir
pieklusis, tā tomēr nav. Mēs piedalījāmies „Interreg” Latvijas un
Lietuvas programmas projektu
konkursā ar projektu „Atbalsts
darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai”. Projekta ietvaros

		

		

tiks atjaunota lielā zāle un iegādāts aprīkojums. Zāles atjaunošanu veiks ar mērķi nodrošināt
plašākas un kvalitatīvākas iespējas zāles izmantošanai, lai tajā
varētu ne tikai demonstrēt filmas, bet organizēt seminārus,
apmācības un cita veida pasākumus. Papildus tiks nodrošināta
piekļuve cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta obligāts nosacījums ir arī pieredzes

apmaiņas pasākumi un apmācību organizēšana projekta īstenošanas laikā,” pastāstīja J. Skujeniece.
Projekta iniciators ir Talsu
novada Kultūras, sporta un tūrisma centrs. Kā norāda centra
vadītāja Linda Sūniņa, kompleksi ar zāles atjaunošanu tiks risināts arī jautājums par atbilstošas
tehnikas iegādi Atbilstoši projekta nosacījumiem zāles atjau-

		

nošana jāpabeidz līdz 2017. gada
septembrim. Tuvākajā laikā tiks
izsludināts būvniecības iepirkums.
Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 175 908 eiro, Talsu novada pašvaldības finansējums
projektam plānots 68 761 eiro
apmērā.
Ivonna Vicinska
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,,Rally Talsi 2017”
notiks piektdien un sestdien
2017. gada ,,Rally Talsi’’
saglabājis sev tik ierasto vietu
maija otrajā pusē, tomēr sacensību rīkošanā šogad neiztikt bez būtiskām izmaiņām. Ja
iepriekš rallijs norisinājās sestdien un svētdien, šogad tas
sāksies dienu ātrāk – piektdien,
19. maijā, bet finišēs sestdien,
20. maijā.
Talsos šogad sagaidīsim
vairāku čempionātu un sacensību
dalībniekus.
Tehniski
jaudīgākie spēkrati startēs Latvijas rallija čempionāta un Lietuvas rallija čempionāta ieskaites
grupās, kā arī starptautiski
atzītajā FIA Baltijas rallija trofejā. Talsos redzēsim arī Latvijas
rallijsprinta čempionāta dalībniekus, kuri startēs sestdien
paredzētajos ātrumposmos. Par
pēdējos gados jau ierasti krāšņu
,,Rally Talsi” rotu rūpēsies arī
,,Youngtimer Rally Talsi” dalībnieki – vēsturisko automobiļu
ekipāžas,
kuras
piektdien
noskaidros regularitātes sacensību uzvarētāju.
Jau devīto gadu ,,Rally Talsi”
nesīs arī Čempionu rallija nosaukumu, un, kā ierasts, uz sacensībām aicināsim 2016. gada
rallija sezonas čempionus. Talsos
jau iepriekš bijuši pašreizējie FIA

pasaules rallija čempionāta
(WRC) dalībnieki – Ots Tenaks,
Madss Ostbergs un Andreass
Mikelsens, kā arī FIA pasaules
rallijkrosa čempionāta (World
RX) dalībnieks Gajs Vilkss. Katru pavasari ātrākās čempionekipāžas vārds tiek iemūžināts
uz ceļojošā Čempionu kausa
pamatnes, un cerams, ka šogad
uz tā varēsim veikt vēl vienu vēsturisku ierakstu.

Talsu Novada Ziņas

Pašvaldību vēlēšanu
kandidātu sarakstu
pieņemšana
Deputātu kandidātu sarakstus 3. jūnija domes vēlēšanām
Talsu novada vēlēšanu komisija pieņem un pārbauda atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumam.
Kandidātu sarakstu pieņemšana:
18. aprīlis 9.00–13.00;
19. aprīlis 14.00–18.00;
20. aprīlis 9.00–13.00;
21. aprīlis 14.00–18.00;
22. aprīlis 9.00–13.00;
24. aprīlis 14.00–18.00.
Kandidātu sarakstu pieņemšana tiek organizēta vēlēšanu komisijas noteiktajos darba laikos Talsos, Kareivju ielā 7, 414. kabinetā
(4. stāvs) kandidātu sarakstu ie-

sniedzēju ierašanās secībā vai laikos, par kuriem vienojas iepriekš
(izņemot pēdējo kandidātu sarakstu iesniegšanas dienu).
Kandidātu sarakstam un tam
pievienotajiem dokumentiem
jābūt sagatavotiem, izmantojot
Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu
„Balsis
PV 2017”. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas izdrukas no lietojumprogrammas). Piekļuves tiesības
lietojumprogrammai piešķir vēlēšanu komisija, pamatojoties uz
kandidātu saraksta gatavotāja
personīgi iesniegtu vai elektroniski parakstītu iesniegumu.
Imants Adiņš,
Talsu novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs

Iedzīvotāji varēs mainīt
sākotnēji piešķirto iecirkni
pašvaldību vēlēšanās
sportisti atgriezīsies Talsos, lai
vēl divas reizes dotos pilsētas
ielās. ,,Rally Talsi 2017”
noslēdzošā
ātrumposma
maršruts būs nedaudz atšķirīgs
nekā dienu iepriekš, ļaujot rallija
ekipāžu prasmes vērot no pavisam citām skatu vietām.
Līdzīgi kā citus gadus, nenogurstošo mehāniķu rosību varēs
skatīt Talsu lidlaukā izveidotajā
servisa parkā, kur atvēlētajā laikā
allaž tiek paveikts pa kādam
brīnumam, lai spēkrats uz
ātrumposmu varētu doties tehniski vislabākajā kārtībā.
Lai gan rallija finišs paredzēts
sestdien, aicinām ikvienu uzkavēties Talsos un apmeklēt vasaras
atklāšanas lielkoncertu ,,Lielais
Blieziens Talsos 2017”, kas sestdien, 20. maijā, jau no plkst.
14.00 notiks Sauleskalna estrādē
– uz skatuves visas dienas
garumā kāps kopumā desmit
Latvijā populāras grupas, mūziķi
un dīdžeji, lai muzicētu līdz pat
rīta gaismai.
„Rally Talsi 2017” ieejas
biļetes iespējams iegādāties
Biļešu Serviss tirdzniecības vietās un internetā. Tiekamies Talsos, ātrumposmos un pēc tam
arī Sauleskalna estrādē – ,,Rally
Talsi” apbalvošanas ceremonijā!
Plaša programma paredzēta
arī Talsos. Piektdien pilsētas centrā norisināsies rallija svinīgā atklāšana, kuras laikā paredzēti
sportiski zīmīgi notikumi – prioritātes ekipāžu starta pozīciju
izvēle, kā arī dalībnieku ceremoniālais starts. Līdz ar došanos pāri
starta estakādei Talsu ielās norisināsies pirmie divi ātrumposmi.
Sestdien pēc visu grunts
ātrumposmu veikšanas auto-
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Pašvaldību vēlēšanās, kas
notiks 3. jūnijā, vēlētāju uzskaitei tiks lietots Vēlētāju reģistrs. Vēlēšanām katrs vēlētājs
tiks reģistrēts noteiktā iecirknī
– sākotnēji tajā pašvaldībā, kas
atbildīs vēlētāja reģistrētajai
dzīvesvietai 90 dienas pirms
vēlēšanu dienas (05.03.2017.).
No 22.–24. martam Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
sagatavos un vēlētājiem uz deklarēto dzīvesvietas adresi nosūtīs
vēstuli ar informāciju, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts vēlēšanām.
Talsu novada pašvaldība informē, ka sākot no 27. marta līdz
16. maijam (18. dienai pirms vēlēšanu dienas) sākotnēji piešķirto iecirkni iedzīvotāji varēs mainīt, izvēloties jebkuru citu
iecirkni attiecīgās pašvaldības
teritorijā vai tajā pašvaldībā, kur
vēlētājam pieder nekustamais
īpašums.
Iecirkņa maiņu ir iespējams
veikt:
• elektroniski Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.lv, izmanto-

jot drošu elektronisko parakstu
vai internetbankas autentifikācijas rīkus;
• klātienē iesniedzot pieteikumu jebkuras Talsu novada pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvaldes dzīvesvietas deklarēšanas
darbiniekam. Piesakot iecirkņa
maiņu klātienē, jāuzrāda pase
vai personas apliecība. Mainot
iecirkni uz pašvaldību, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, papildus jāuzrāda īpašuma
tiesības
apliecinošs
dokuments (zemesgrāmata vai
izziņa no zemesgrāmatas).
Talsu novada pašvaldībā mainīt iecirkni var tikai dzīvesvietas
deklarēšanas speciālists Talsos –
Laimdota Berga. Pilsētu un pagastu pārvaldēs iesniegumus varēs nodot pārvažu sekretārei, kas
tos nogādās dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei Laimdotai
Bergai.
Noskaidrot savu pašvaldību
vēlēšanu iecirkni var arī internetā Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes mājaslapā www.pmlp.
gov.lv.

Par „Swedbank”
darba laika izmaiņām
Lai sniegtu vēl labāku servisu un stiprinātu ilgtermiņa attiecības ar klientiem, no 3. aprīļa „Swedbank” Talsu filiālē
mainīsies klientu apkalpošanas
laiks, pielāgojot to klientu vajadzībām un paradumiem.
Pirmdienās klientu apkalpošana notiks no 09.00 līdz 18.00
ar pusdienas pārtraukumu no
13.00 līdz 14.00.
No otrdienas līdz piektdienai

							

klientu apkalpošana notiks no
09.00 līdz 16.00 ar pusdienas
pārtraukumu no 13.00 līdz
14.00.
Pusdienas laikā filiāle klientu
apkalpošanai būs slēgta.
Atgādinām, ka klientiem ir
iespēja arī rezervēt konkrētu laiku klātienes konsultācijai filiālē,
zvanot uz „Swedbank” pa tālruni 67 444 444.

2017. gada 1. aprīlis
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Lielā talka – 22. aprīlī
22. aprīlī Latvijā notiks Lielā
talka ar devīzi „Latvijai BŪT
zaļai”. Kā jau katru gadu Lielajā
talkā piedalīsies arī Talsu novads, lai īstenotu talkas aicinājumu – sakārtot un labiekārtot
vidi, vēršot to cilvēkiem draudzīgāku un patīkamāku.
Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt aktīviem un
iesaistīties, lai veidotu patīkamāku un sakoptu apkārtējo vidi.
Talkošanas vietas iespējams noskaidrot pie attiecīgās teritorijas
pārvaldes vadītājiem vai Oskara

Kļavas (Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka
tehniskajos un nekustāmā īpašuma jautājumos).
Dana Vecmane

Pavasara vitamīnu deva
jaunajai tūrisma sezonai
Talsu novada tūrisma informācijas centrs aicina uz tūrisma uzņēmēju gadskārtējo tikšanos
„Pavasara vitamīnu
deva jaunajai tūrisma sezonai”
Talsu tautas nama Tornīša zālē
5. aprīlī plkst. 10.00.
Plānotā pasākuma norises kārtība:
• 10.00–10.30
Satikšanās
prieks pie tējas un kafijas tases;
• 10.30–11.15 Tūrisma nozares tendences, sadarbība ar reģioniem un vietējā tūrisma veicināšana. Inese Šīrava, LIAA Tūrisma
departamenta direktore;
• 11.15–12.00 2017. gads tūrismā Talsu novadā (starptautiskās tūrisma izstādes, informatīvie materiāli un plānotie
pasākumi). Inese Roze, Talsu
novada tūrisma informācijas
centra vadītāja;
• 12.00–12.20 Unikāla apskates vieta Talsu novada Balgales
pagastā – Lielzeltiņu observatorija. Sergejs Kļimanskis, observatorijas īpašnieks;

• 12.20–12.45 Pirmais darba
cēliens viesnīcai un kafejnīcai
„Kuršu krogs”. Zane un Agris
Bārbali, viesu nama un kafejnīcas īpašnieki;
• 12.45–13.30 Kafijas pauze;
• 13.30–14.30 Booking.com aktualitātes un jaunumi, rezervējumu tendences 2015./2016. gadā
Talsu novadā un Latvijā. Antra
Kasa, Booking.com pārstāve;
• 14.30–15.15 Tūrisma rallijs
„Ieaud savu stāstu Talsu novadā
2017” – trīspusējas sadarbības
(organizatori, uzņēmēji, dalībnieki) devums sabiedrībai. Anita
Grīniece, portāla www.atputasbazes.lv projektu vadītāja;
• 15.15–16.00 Ieteikumi, jautājumi, priekšlikumi.
Gaidām pieteikumus līdz 4.
aprīlim,
zvanot
63224165,
26469057 vai rakstot tic@talsi.lv!

Mūsu folkloras kopām
labi rezultāti
25. februārī Kuldīgā notika
folkloras kopu un etnogrāfisko
ansambļu Ziemeļkurzemes reģiona skate „Baltika 2018”.
Skatē piedalījās 16 folkloras
kopas un etnogrāfiskie ansambļi no Ziemeļkurzemes, tai
skaitā arī Talsu novada folkloras kopa „Talsi” (vadītāja Lija
Dunska), iegūstot augsto 1. pakāpi, un folkloras kopa „Trejteka” no Laucienes (vadītāja Zinta Blanka) – iegūta 2. pakāpe.
Šī gada skates tēma bija „Jāņi.
Ziedēšana.” Katram kolektīvam
trīs dziesmu laikā bija jāveic interpretācija šīs tēmas ietvaros,
citiem tas bija neliels teatrāls uzvedums, kāds šo Jāņu izjūtu radīja ar tērpiem un vainagiem.
Priekšnesumus vērtēja žūrija,
kuras sastāvā bija Gita Lancere,
Latvijas Nacionālā kultūras centra folkloras eksperte, Linda Rubena, Latvijas Nacionālā kultū2017. gada 1. aprīlis		

ras centra tautas lietišķās
mākslas eksperte, Māra Mellēna,
Valsts izglītības satura centra
folkloras metodiķe, Zane Šmite,
Latvijas Mūzikas akadēmijas etnomuzikoloģijas klases pasniedzēja, un llmārs Pumpurs, Latvijas Nacionālā kultūras centra
tautas mūzikas eksperts.
G. Lancere folkloras kopai
„Talsi” izteica atzinību par skatuviski dabisku priekšnesumu.
Visaugstāko vērtējumu folkloras
kopa „Talsi” saņēma no M. Mellēnas, kura kopu novērtēja izcili
(45 punkti). „Talsu kopa iepazīstina ar trīs skaistām līgotnēm,
viena no tām izloksnē ar personiskās pieredzes stāsta ievadu.
Programmas nobeigums ar dialogu par ātri paskrējušo Jānu
nakti gana gaumīgs,” pēc skates
atzina M. Mellēna.
Dana Vecmane

				

Par pērnās zāles dedzināšanu un
zemes īpašnieka administratīvo
atbildību
Pavasarim iestājoties, aktuāls kļūst kūlas dedzināšanas
jautājums. 2016. gada rudenī
Talsu novada pašvaldības policija sastādīja 46 aizrādījumus zemes īpašniekiem un
deva termiņu nopļaut zāli īpašumā, lai pavasarī tur nebūtu
izveidojusies kūla.
Zemes īpašniekam ir pienākums veikt nepieciešamos pasākumus, tas ir, rudenī īpašumā
nopļaut zāli, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.
Talsu novada pašvaldības
policijas inspektori veiks atkārtotas pārbaudes zemes īpašumos, un, ja konstatēs, ka zemes
īpašnieks nebūs veicis visus nepieciešamos pasākumus un objektā būs izveidojusies kūla,
īpašnieks tiks saukts pie administratīvās atbildības.
Talsu novada pašvaldības
policija atgādina, ka Talsu novada saistošajos noteikumos

Nr.24 ir noteikts, ka dzīvojamo
ēku īpašniekiem, apsaimniekotājiem, pārvaldniekiem, nomniekiem, zemes gabala īpašniekiem un citiem teritorijas
īpašniekiem, valdītājiem un lietotājiem jānodrošina zālienu un
grāvju tīrīšana, zāles pļaušana
(zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus), nedrīkst
pieļaut teritorijas aizaugšanu ar
krūmiem. Par šo noteikumu
neievērošanu vainīgajai personai tiek uzlikts naudas sods no 7
līdz 70 eiro.
Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 51. panta otrā
daļa nosaka, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu,
lai
novērstu
kūlas
veidošanos, uzliek naudas sodu:
fiziskām personām no 140 līdz
700 eiro, bet juridiskām personām — no 700 līdz 2900 eiro.
Valsts ugunsdzēsības un

glābšanas dienests informē, ka
šogad ir dzēsis jau vairāk nekā
80 kūlas ugunsgrēku.
Atgādinām, ka Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 179. pants nosaka, ka par kūlas
dedzināšanu
fiziskām
personām uzliek naudas sodu
no 280 līdz 700 eiro. Par šajā
pantā minētajiem pārkāpumiem iedzīvotājus var saukt pie
atbildības gan policija, gan arī
ugunsdzēsēji.
Cilvēki, kuri aizdedzina
kūlu, bieži vien neaizdomājas
par sekām, kādas var nodarīt
uguns, kas kļūst nevaldāma un
nekontrolējama. Kūlas dedzināšana var atņemt cilvēkiem mājas un pat dzīvību.
Sigita Amstere,
Talsu novada pašvaldības
policijas priekšnieka vietniece

Varēs pieteikties platību maksājumu
saņemšanai
Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē, ka no šā gada
11. aprīļa līdz 22. maijam
lauksaimnieki var pieteikties
platību maksājumiem, iesniedzot vienoto iesniegumu.
Pēdējā diena, kad atbalsta
maksājumiem varēs pieteikties
ar kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs.
Pieteikties platību maksājumiem būs iespējams LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
(EPS) – tieši tāpat, kā tas tika
darīts 2016. gadā.
Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav pieejams dators ar
interneta pieslēgumu, kā arī nav
nepieciešamo datorprasmju, lai
varētu iesniegt iesniegumu EPS,
LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā
organizē klātienes konsultācijas
daudzos pagastu centros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Lauk-

saimniekiem bez maksas būs
iespēja iesniegt pieteikumus
gan minēto konsultāciju laikā,
gan arī apmeklējot LAD klientu
apkalpošanas centrus. Informāciju par klātienes konsultāciju
laikiem un norises vietām var
lasīt LAD mājaslapā izvēlnē
„Pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski”.
LAD vērš uzmanību, ka, piesakoties platību maksājumiem
elektroniski, lauksaimniekiem
ir daudzi būtiski ieguvumi.
Viens no tiem – iespēja saņemt
maksājumus ātrāk. Būtiski, ka
EPS kļūdas ir iespējams novērst
jau pieteikuma iesniegšanas
brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. LAD var pagūt nosūtīt arī brīdinājumus par
kļūdām, un lauksaimnieks pa-

spēs līdz 25. jūnijam iesniegt
labojumus, nesaņemot par to
sankcijas. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja
klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, ko
būtu iespējams saņemt, kā arī
neļaus pieteikt neatbilstošas
platības.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumos lauksaimnieki var
saņemt konsultācijas jebkurā
LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu uz
adresi: klienti@lad.gov.lv vai
zvanot pa informatīvo tālruni
uz numuru 67095000.
Atbalstu sniegs arī Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs.
Lauku atbalsta dienests

Seminārs Talsos –
„Mājaslapa paša spēkiem”
Talsu biznesa inkubators
un Talsu novada pašvaldība
aicina visus interesentus 11.
aprīlī 13.00–15.00 uz bezmaksas semināru „Mājaslapa paša
spēkiem”.
Neformālā semināra gaisotnē uzzināsiet, kā ieekonomēt
budžetu savas mājaslapas izveidei. Lektors Helmuts Rudzītis
dalīsies ar padomiem, kā jaunajam uzņēmējam veiksmīgi uz-

sākt biznesu internetā: kur iegādāties domēnu; kas ir serveris;
kas ir satura vadības sistēma;
kas ir SEO un Google reitingi
un citas tēmas.
Semināra noslēgumā būs iespēja uzzināt: kas ir IoT (Internet of things) un kāpēc tas ir
svarīgs, izstrādājot jaunus produktus. Lektors Sandris Jermacāns dalīsies ar savu pieredzi un
apskatīs interesantākos piemē-

rus šajā jomā.
Aicinām izmantot iespēju iesūtīt jautājumus, uz kuriem semināra gaitā vēlaties saņemt atbildes. Jautājumus gaidīsim līdz
7. aprīlim, rakstot e-pastu uz
adresi ilze.ventina@liaa.gov.lv.
Semināra norises vieta: Talsu
novada pašvaldības Lielā zāle
(Kareivju iela 7, Talsi).
Pieteikšanās: ilze.ventina@
liaa.gov.lv vai pa tālr.62400904.
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Aicina dibināt biedrības un
pieteikties māju siltināšanas
projektiem
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir iespēja uzlabot sava īpašuma energoefektivitāti, ēkas tehnisko
un vizuālo stāvokli, kā arī samazināt
ikdienas rēķinus par patērēto siltumenerģiju, piesakoties energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizēšanai. Arī Talsu novadā, uzsver SIA „Talsu
namsaimnieks” valdes loceklis Egils
Bariss, atsevišķu māju ieedzīvotāji Pastendē, Sabilē un Laidzē par šo iespēju
jau ir izrādījušas interesi.
SIA „Talsu namsaimnieks” Talsu novada pašvaldībā iesniedzis saistošo noteikumu projektu, ierosinot pašvaldībai piešķirt līdzfinansējumu mājas energoaudita
veikšanai.
„Šādā veidā vēlamies sekmēt mājokļu
energoefektivitātes
paaugstināšanu
daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, lai
nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju
un energoresursu efektīvu izmantošanu,”
informēja E. Bariss. Līdzīgu atbalstu saviem iedzīvotājiem nodrošina arī citas
Latvijas pašvaldības.
Šajā plānošanas periodā iedzīvotāji
tiek aicināti būt drosmīgiem un uzņēmīgiem, jo, lai pieteiktos energoefektivitātes
projektu īstenošanai, iesākumā katras
mājas iemītniekiem jānodibina biedrība.
„Mūsu kā apsaimniekotāja kompeten-

cē būs SIA „Talsu namsaimnieks” speciālistu konsultācijas, dažādu ieteikumu
sniegšana. Nepieciešamības gadījumā varam koordinēt šo procesu, lai mājas iedzīvotājiem izdotos iesniegt projektu. Ja
vajadzīgs, varam piesaistīt vajadzīgos
speciālistus,” teica E. Bariss.
Iedzīvotājiem jāapzinās, ka projekta
sagatavošana būs ārpakalpojums un
biedrībai būs jādomā arī par atbilstošu
projektu vadītāju. Arī finansējuma piesaiste paredzēta, izmantojot biedrības
statusu. Šāda prakse nav sveša arī citviet.
Piemēram, Saldus novadā jau darbojas
103 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas biedrības – šādā veidā
iedzīvotāji paši var rūpēties par mājas vajadzībām, izvēloties atbilstošu saimniekošanas stratēģiju.
„Visa pamatā, protams, ir iedzīvotāju
kā īpašnieku ieinteresētība savas mājas
tehniskā stāvokļa uzlabošanā. Jāsaprot,
ka ieguvumi no šī procesa ir vairāki. Nozīmīgākie no tiem ir siltumenerģijas patēriņa samazinājums, ēkas tehniskā stāvokļa atjaunošana, kā arī īpašuma
vērtības paaugstināšana,” dažus no māju
siltināšanā iegūstamajiem ieguvumiem
min SIA „Talsu namsaimnieks” valdes
priekšsēdētājs.
Inita Fedko

Tiks retinātas jaunaudzes
Lauku atbalsta dienestā apstiprināts
projekts „Jaunaudžu retināšana Talsu
novada mežaudzēs”.
Projektā plānots veikt jaunaudžu retināšanu 12,3 ha platībā Talsu novada mežaudzēs – pašvaldības īpašumos „Rūsas”
Valdgales pagastā, „Liekne” un „Jaunmūrnieki” Balgales pagastā, „Āpšukalni”
Ģibuļu pagastā un „Vīgriežu mežs” Laidzes pagastā. Jaunaudžu retināšana uzlabos apgaismojuma, mitruma un barošanās apstākļus mežaudzēs.
Projekta kopējās izmaksas 5412 EUR,

t.sk. publiskais finansējums 3247,20 EUR
un
pašvaldības
līdzfinansējums
2164,80 EUR. Projekta Nr. 17-08A00805-000814. Projekts tika iesniegts
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” ietvaros.
Aiva Dimante,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
vietniece

Talsu Novada Ziņas

					

Karjeras atbalsts izglītības
iestādēs
2017. gada martā noslēgts sadarbības
līgums starp Valsts izglītības attīstības
aģentūru un Talsu novada Izglītības
pārvaldi par Eiropas Sociālā fonda projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās
izglītības
iestādēs”
īstenošanu.
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Projekta finansējums paredzēts pedagogu – karjeras konsultantu – atalgojumam un karjeras attīstības atbalsta
pasākumu īstenošanai.
Karjeras attīstības atbalsta pasākumiem
jāatbilst vismaz vienai no karjeras
plānošanas tēmām: pašnovērtējuma
veikšana; darba pasaules iepazīšana;
izglītības iespēju izpēte; karjeras lēmuma
pieņemšana.
Projektā tiks iesaistītas profesionālās
un augstākās izglītības iestādes, darba
devēji un to profesionālās organizācijas,
kā arī citi sociālie partneri.
Projektā
atbalstāmās
darbības:
informatīvo un metodisko materiālu
izstrāde karjeras atbalsta īstenošanai
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs; karjeras attīstības atbalsta
pasākumu plāna izstrāde; vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādēs strādājošo
pedagogu un karjeras atbalsta īstenošanā
iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas
jautājumos; nacionālo profesionālās
meistarības konkursu organizēšana
profesionālās
izglītības
iestāžu
audzēkņiem, tai skaitā profesionālo prasmju
demonstrācijas
pasākumu
organizēšana; konkursantu sagatavošana
un dalības nodrošināšana starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības
konkursos; karjeras atbalsta pasākumu
(tai skaitā karjeras informācijas, karjeras
izglītības un karjeras konsultāciju)
īstenošana
izglītības
iestādēs
izglītojamajiem visos Latvijas novados un
republikas pilsētās.
Projektā piedalās „izmēģinājumskolas”:
Talsu Valsts ģimnāzija, Talsu sākumskola,
Talsu 2. vidusskola, Talsu pamatskola, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola, Valdemārpils vidusskola, Pastendes pa-

matskola, Laucienes pamatskola, Sabiles
vidusskola,
Vandzenes
pamatskola,
Mērsraga vidusskola un Dundagas vidusskola. Skolās strādās pedagogi – karjeras
konsultanti – un pasākumos piedalīsies
1.–12. klašu izglītojamie. Projekta
pasākumos piedalīsies arī neiesaistīto skolu – Pūņu pamatskolas, Virbu pamatskolas, Stendes pamatskolas, Kolkas pamatskolas un Upesgrīvas internātpamatskolas
– 7.–9. klašu izglītojamie.
Talsu, Dundagas, Mērsraga novada 12
izmēģinājumskolās strādā astoņi pedagogi – karjeras konsultanti.
Talsu novada Izglītības pārvalde
sadarbībā ar pedagogiem – karjeras konsultantiem – sagatavo karjeras attīstības
atbalsta pasākumu plānu, prognozē
pasākumu izdevumus par projekta
finansējumu, organizē karjeras attīstības
atbalsta pasākumus projektā iesaistīto un
neiesaistīto vispārējās, t.sk. speciālās
izglītības iestāžu izglītojamajiem saskaņā
ar karjeras attīstības atbalsta pasākumu
plānu, nodrošina, ka projektā iesaistītie
pedagogi – karjeras konsultanti – un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītie
speciālisti piedalīsies Valsts izglītības
attīstības
aģentūras
organizētajā
papildizglītībā, t.sk. semināros, kursos,
supervīzijās par karjeras atbalsta
pasākumu īstenošanas jautājumiem,
nodrošina datu uzkrāšanu par projekta
dalībniekiem:
pedagogiem,
izglītojamajiem – karjeras konsultāciju
dalībniekiem.
Pašvaldības ieguvums no projekta: algots pedagogs – karjeras konsultants –,
papildizglītība, materiāli, pasākumi;
Izglītības likuma un skolu akreditācijas
prasību izpilde; veiksmīgāki absolventi.
Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001. Projekts
jāīsteno īstenot līdz 2020. gada 30. decembrim.
Lienīte Krūzīte,
Talsu novada Izglītības pārvaldes
izglītības metodiķe

Lasi, raksti un runā ar prieku!
Talsu sākumskola ir iesaistījusies
„Erasmus+” Starpskolu stratēģiskās
partnerības projektā „Lasi, raksti un
runā ar prieku!”, kurā piedalās Polijas,
Spānijas, Turcijas un Latvijas skolu skolēni un skolotāji. Talsu sākumskola ir
projekta koordinatore.
Pirmā partnervalstu skolu projekta vadību komandu tikšanās notika Polijas pilsētā Redā februāra sākumā. Tā nav pirmā
reize, kad Talsu sākumskolas skolēni kāda
projekta ietvaros ceļo ārpus Latvijas robežām. Esam bijuši Igaunijā un Norvēģijā.
Taču vienu mācību nedēļu pavadīt citas
valsts skolā, sazināties tikai angļu valodā
– tas ir liels izaicinājums sākumskolas vecuma skolēniem.
Uz Poliju ceļā posās pieci skolēni –
Paula Grunsberga, Ralfs Širmans, Anda
Eizenberga, Kate Stīpniece, Viktorija
Adolfi – un skolotāji – Laila Gedrovica,
Jolanta Vronovska un Elīna Petroženko.

Notikumiem un piedzīvojumiem piesātināta
nedēļa tika pavadīta
Redā. Pats notikums – sastapties un komunicēt ar
spāņu bērniem, kuri pirmo reizi mūžā priecājās
par sniegu, ar poļu bērniem un viņu vecākiem,
kuri uz nedēļu kļuva par
mūsu bērnu vecākiem, –
deva bērniem milzīgu
pieredzi. Piedalījāmies
skolas ikdienas dzīvē –
stundas, starpbrīži, darbu
prezentācijas, pusdienas,
draugi, sarunas, mājas
darbi –, viss gandrīz kā
mūsu skolā. Protams,
mums bija sarūpēti arī īpaši notikumi –
ekskursijas uz Gdaņsku un Vejherovu,
Pucku. Bijām Hevelianuma centrā un vai-

rākos ar projekta tēmu saistītos muzejos.
Bija interesanti gan skolēniem, gan skolotājiem. Tikāmies pat ar Latvijas goda konsulu Polijā Krzustofu Figela kungu. Prie-
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cājāmies dzirdēt uzslavas
mūsu skolēniem par ļoti labām angļu valodas zināšanām
un komunicēšanas prasmi.
Protams, projektā piedalās tikai skolēni ar izcilām angļu
valodas prasmēm. Skolēni ieguva ne tikai pieredzi, bet mīļus draugus un ģimenes, kuras gaidīs ciemos atkal, jo
atvadoties ar asarām acīs
„poļu mammām”’ tika apsolīts, ka vasarā bērni atbrauks
ar savām mammām.
Atgriežoties skolā, ķeramies pie nākamajiem projekta
darbiem un gatavojamies vizītei Spānijā.
Laila Gedrovica,
Talsu sākumskolas direktora vietniece
audzināšanas jomā
2017. gada 1. aprīlis

Talsu Novada Ziņas

DER ZINĀT

Domes sēdē lemtais
16. marta Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 41 darba kārtības jautājumu.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt Talsu novada Administratīvās komisijas nolikumu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.6 „Grozījumi Talsu novada domes
29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Talsu novada pašvaldības stipendiju
piešķiršanu””.
Finanšu jautājumi:
• Atbrīvot sporta un atpūtas biedrību
„Usma” Spārē no telpu nomas maksas par
administratīvā centra mazās zāles Kareivju ielā 7, Talsos, izmantošanu 24. martā
kopsapulces organizēšanai.
• Atbrīvot biedrību „Talsu Tonis” no
telpu nomas maksas par Talsu tautas
nama telpu izmantošanu, komunālajiem
pakalpojumiem un gaismu iekārtu nomas
maksas 28. maijā 8. Latvijas novadu bērnu un jauniešu vokālistu konkursa „Talsi
uzdod toni 2017” organizēšanai.
• Atbrīvot biedrību „Talsu Tonis” no
telpu nomas maksas par Talsu novada
Bērnu un jauniešu centra telpu izmantošanu un komunālajiem pakalpojumiem
29. aprīlī bērnu solistu un popgrupu konkursa „Talsos iepogāts” organizēšanai.
• Apstiprināt dalības maksas un biļešu
cenas Talsu novada Bērnu un jauniešu
centra organizētajos pasākumos.
• Ar 2017. gada 1. aprīli noteikt maksu
sociālajam pakalpojumam – īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām pansionātā „Lauciene” par vienu diennakti vienai
personai 16 EUR.
• Piešķirt finansējumu 6902 EUR Virbu pagasta pārvaldei Virbu pamatskolas
zāles sienu remontam.
• Piešķirt finansējumu 12 191,66 EUR
Virbu pamatskola sporta zāles remontam.
• Atbrīvot SIA „Talsu namsaimnieks”
no nomas maksas par apkures katlu ar apsaisti, kas atrodas Mundigciema katlumājā, un no maksas par centralizētās siltumapgādes
cauruļvadu
izmantošanu
Mundigciemā.
• Atbrīvot biedrību „Daugavas Vanagi

Latvijā” no telpu nomas maksas par Talsu
tautas nama lielās zāles izmantošanu un
komunālajiem pakalpojumiem 8. jūlijā
„Latvijas Daugavas Vanagu” salidojuma
organizēšanai.
• Piešķirt finansējumu līdz 356 EUR
Latvijas Republikas Zemessardzes 1. Zemessardzes novada Zemessardzes 46. kājnieku bataljonam Veterānu apvienības
standarta – vimpeļa – izgatavošanai.
• Nepiešķirt sporta klubam „Raimaks”
finansējumu 400 EUR apmērā slēpošanas
trases uzturēšanai un sagatavošanai.
• Piešķirt finansējumu līdz 80 000 EUR
rotācijas apļa Rīgas un Stendes ielā Talsos
seguma atjaunošanai.
• Piešķirt finansējumu līdz 10 700 EUR
Talsu pilsētas pārvaldei logu izgatavošanai
un nomaiņai ēkai Lielajā ielā 25 Talsos.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2017.
gadā 38 885,67 EUR projekta „Dursupes
ezera apkārtnes labiekārtošana” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai.
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības
finansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai 2017. gadā, palielinot attiecīgo
izglītības iestāžu budžetus: Lībagu sākumskolai dienas nometnes „Skudriņas“
īstenošanai – 1418,12 EUR; Upesgrīvas
internātpamatskolai diennakts nometnes
„Raibā nedēļa” īstenošanai – 1651,39 EUR;
Talsu PII „Zvaniņš” dienas nometnes „Pirātu noslēpumu lāde” īstenošanai
1490,45 EUR; Talsu 2. vidusskolas dienas
nometņu „Robotojam dabā” īstenošanai
2023,96 EUR; Talsu sākumskolas diennakts nometnes īstenošanai 1772,06 EUR;
Vandzenes pamatskolas dienas nometnes
„Noslēpumu
taka”
īstenošanai
897,98 EUR; Talsu pamatskolas dienas
nometnes „Eko nometne” īstenošanai
1038,04 EUR; Pūņu pamatskolas dienas
nometnes īstenošanai 1017,31 EUR.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu SIA „Talsu tipogrāfija” 2017.
gadā par ēku Jaunajā ielā 17 Talsos 50%
apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
summas.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu sporta biedrībai „Talsu hokeja klubs” 2017. gadā 70% apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa summas par
ēkām Kalna ielā 10a Talsos un Gravas ielā

13 Talsos.
Nekustamais īpašums:
• Nodot Talsu tautas namam lietošanā
bez maksas telpas Lielajā ielā 17 Talsos
pagrabstāvā 130,90 m2 platībā no 1. aprīļa.
Citi jautājumi:
• Slēgt nomas līgumu ar biedrību „Motoklubs Stende” par nekustamā īpašuma
„Skolas iela 6” Stendē nomu 53,5726 ha
platībā Latvijas čempionāta 2. posma
„Cross Country” motosporta sacensību
rīkošanai 13. maijā. Atbrīvot biedrību
„Motoklubs Stende” no zemes nomas
maksas 100% apmērā.
• Iznomāt un atbrīvot no nomas maksas SIA „RA EVENTS” autorallija „Rally
Talsi 2017” Talsu tautas nama mobilo skatuvi speciālai viesu zonas ierīkošanai pie
Talsu tautas nama 20. maijā.
• Iznomāt SIA „RA EVENTS” autorallija „Rally Talsi 2017” organizēšanai Talsu
novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus: automašīnu stāvlaukumu
pie Talsu novada pašvaldības; daļu no nekustamā īpašuma „Lidlauks” Ģibuļu pagastā; Sauleskalna estrādi; Talsu tautas
nama telpas; Administratīvā centra zāles
Kareivju ielā 7.
• Izstrādāt būvprojektu ēkas Rīgas ielā
43, Sabilē, pārbūvei par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru. Būvprojekta izstrādi līdz 60 000 EUR, neieskaitot
PVN 21%, finansēt no 2017. gada budžeta
līdzekļiem.
• Iestāties juridiskas personas statusā
biedrībā „Latvijas Badmintona federācija”. Pilnvarot Talsu novada sporta skolas
badmintona treneri Edgaru Kviesi pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā
„Latvijas Badmintona federācija”.
• Iestāties juridiskas personas statusā
biedrībā „Latvijas Biatlona federācija”.
Pilnvarot Talsu novada sporta skolas direktoru Kasparu Sakniņu pārstāvēt Talsu
novada pašvaldību biedrībā „Latvijas Biatlona federācija”.

Talsi

D. Karols, M. Krotovs

11. aprīlis
N. Tropiņš*, S. Pētersone,
I. Indriksone, G. Sebris

Valdemārpils D. Feldmane, A. Dzenis
O. Blumbaha, N. Krūze,
Sabile
A. Spēks
Stende
D. Feldmane, A. Dzenis
Īve

18. aprīlis
D. Feldmane*

A. Lācarus

Ķūļciems
Laidze
Lībagi
Strazde

N. Tropiņš, V. Pūcītis

A. Lācarus

Vandzene
Virbi

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

Dzīvokļu komisija aprīlī
25. aprīlis
N. Tropiņš*

D. Feldmane,
A. Dzenis

A. Lācarus

* Talsu novada pašvaldībā domes priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšanas 17.00–19.00

				

• 4. aprīlī dzīvokļu komisijas sēde 14.00 Talsos, Kareivju ielā 7, domes
sēžu zālē.
• 11. aprīlī pieņemšana 16.00–18.00 Talsos, Kareivju ielā 7, Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
• 18. aprīlī dzīvokļu komisijas sēde 14.00 Talsos, Kareivju ielā 7, domes sēžu zālē.
• 25. aprīlī pieņemšana 16.00–18.00 Talsos, Kareivju ielā 7, Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Domes un komiteju sēdes aprīlī
Datums

N. Tropiņš

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00–18.00

2017. gada 1. aprīlis

Marta Rake-Lasmane

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

Deputātu pieņemšanas aprīlī
4. aprīlis

• Iestāties juridiskas personas statusā
biedrībā „Latvijas Florbola savienība”.
Pilnvarot Talsu novada sporta skolas treneri Mārtiņu Maķevicu pārstāvēt Talsu
novada pašvaldību biedrībā „Latvijas
Florbola savienība”.
• Iestāties juridiskas personas statusā
biedrībā „Latvijas Futbola federācija”.
Pilnvarot Talsu novada kultūras, sporta
un tūrisma centra vecāko sporta speciālistu Andri Krišjāni pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā „Latvijas Futbola
federācija”.
• Iestāties juridiskas personas statusā
biedrībā „Latvijas Hokeja federācija”.
Pilnvarot Talsu novada sporta skolas treneri Renardu Brāli pārstāvēt Talsu novada
pašvaldību biedrībā „Latvijas Hokeja federācija”.
• Iestāties juridiskas personas statusā
biedrībā „Latvijas Kanoe federācija”. Pilnvarot Talsu novada sporta skolas treneri
Zigurdu Zujevu pārstāvēt Talsu novada
pašvaldību biedrībā „Latvijas Kanoe federācija”.
• Iestāties juridiskas personas statusā
biedrībā „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”. Pilnvarot Talsu novada sporta skolas direktoru Kasparu Sakniņu pārstāvēt
Talsu novada pašvaldību biedrībā „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”.
• Iestāties juridiskas personas statusā
biedrībā „Latvijas Vieglatlētikas savienība”. Pilnvarot Talsu novada sporta skolas
vieglatlētikas treneri Mārci Štrobinderu
pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā „Latvijas Vieglatlētikas savienība”.
• Iestāties juridiskas personas statusā
biedrībā „Latvijas Volejbola federācija”.
Pilnvarot Talsu novada kultūras, sporta
un tūrisma centra vecāko sporta speciālistu Andri Krišjāni pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā „Latvijas Volejbola federācija”.

3. aprīlis
3. aprīlis
3. aprīlis
6. aprīlis
13. aprīlis
18. aprīlis
18. aprīlis
18. aprīlis
20. aprīlis
27. aprīlis

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
11.00
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00

9

DER ZINĀT 										

Talsu Novada Ziņas

			

Traktoru un auto modelīšu
izstāde Latvijas
Lauksaimniecības muzejā Talsos

Talsiem 100
Godinot pilsētu svētkos, ikviens talsenieks aicināts
piedalīties video filmas
„Daudz laimes manā pilsētā – Talsiem 100”
tapšanā!
◆ Pulcē draugus, radus un kaimiņus
◆ Radi video sveicienu savai pilsētai
◆ Nofilmē to, augšupielādē www.failiem.lv, saiti līdz
10. aprīlim iesūti info@talsutv.lv

Tiekamies filmas pirmizrādē 15. aprīlī 18.00
kinoteātrī „Auseklis”
Ieeja: bez maksas

Paldies!
Pie mums Ķūļciemā 11. martā notika jauks pasākums „Sievišķais burziņš”, ko organizēja dāmu klubiņa
„Intra” vadītāja Benita Štrodaha un
Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas
centra vadītāja Sarmīte Miezīte.
Pasākums bija rūpīgi noorganizēts:
bija gan Vandzenes amatierteātra
priekšnesumi, gan spēles, ko vadīja
Sarmīte Miezīte. Katrai dāmai tika pa-

sniegta roku darināta tulpe. Sakām lielu paldies pasākuma organizētājiem
un muzikantam Arnim, kas šo labo
izjūtu uzbūra. Mēs jutāmies tiešam
gaidīti! Paldies!
Pasākuma organizētājiem novēlam:
acīs prieku, lūpās smaidu, sirdī vienmēr sauli!
Pasākuma apmeklētāji

7. aprīlī plkst. 16 00 Latvijas Lauksaimniecības muzejā Talsos, Celtnieku
ielā 12, notiks talsenieka Kārļa Volanska traktoru un auto modelīšu izstādes
„Izmēram nav nozīmes 2 vai „Mazais
vāģis” sāk ripot...” atklāšana.
Izstādē būs apskatāma tikai neliela daļa
no visas kolekcijas, t.i., četras tematiskās
modelīšu grupas: traktori; PSRS automašīnu modeļi, kas ļauj ieskatīties autobūves
vēstures lappusēs; pasaules policijas autotransports un speciālā tehnika; Ferrari.
Kas ir izstādes nosaukumā pieminētais

„Mazais vāģis”? Tā ir biedrība, kurai ir
sapnis un mērķis kādudien vērt durvis
dažāda mēroga automašīnu modelīšu
muzejam, kurā vienkopus būtu skatāmi
gan vēsturiski, gan leģendāri auto.
Lai sapnis īstenotos pēc iespējas ātrāk
un izdotos pārliecināt tos, kas netic sapņiem, mums ir vajadzīgs jūsu morālais
atbalsts, ka Talsos tāds muzejs un izklaides vieta ir nepieciešama, lai „Mazais vāģis” ar pilnu gāzi var doties uz priekšu!
Sandra Vronovska,
LLM krājumu glabātāja

21. aprīlī 9.00 Valdgales tautas namā
bezmaksas redzes pārbaude
ar iespēju iegādāties optiskās brilles un saulesbrilles!
Pierakstīties pa tālruni 20411444

Kinoteātrī „Auseklis”
1., 2. un 5., 6. aprīlī 18.00; 20.00
,,VIESUĻVĒTRA. VĒJA ODISEJA”
Franču dokumentālā filma. ,,Dumpīgā
vēja” ceļu no Āfrikas krastiem 1000 filmēšanas dienās izsekoja drosmīgu kinematogrāfistu un NASA darbinieku
komanda, uzturoties stihijas pašā centrā. Ārkārtīgi precīzā un reālā filma ļauj
uz lielā ekrāna ne tikai redzēt unikālu
dabas parādību – viesuļvētru, bet arī
detaļās apskatīt mūsu apkārtējo pasauli
stihijas varā ar dokumentālu precizitāti.
Par filmas kvalitāti liecina fakts, ka tā ir
izlaista arī IMAX versijā.
Bērniem līdz 7 gadiem neiesakām!

7., 8., 9. un 12., 13. aprīlī 18.00; 20.00
,,ATBRĪVOŠANAS DIENA”
Latvijas, Norvēģijas piedzīvojumu, dokumentāla, muzikāla filma.
Par pārsteigumu visai pasaulei bijušās
Dienvidslāvijas kulta grupa ,,Laibach”
kļuva par pirmo ārzemju rokgrupu, kas
koncertējas izolētajā Ziemeļkorejā. Sastopoties ar stingru ideoloģiju un kultūru atšķirībām, ,,Laibach” mūziķiem
caur cenzūras adatas aci jāizvelk savas
dziesmas, lai izpildītu tās auditorijas
priekšā, kas vēl nekad nav dzirdējusi
rokmūziku. Tikmēr uz robežas starp divām Korejām tiek uzstādīti propagandas skaļruņi, ieskandinot kara draudus.
Bez vecuma ierobežojuma!

DZĪVESZIŅAS
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada
13. līdz 26. martam

•••

Reģistrēti jaundzimušie

•••

Lelde Preiss
Sofija Inese Voltere

•••

Laulību noslēguši

•••

Igors Kavruss un Gunita Reimartus
Bernhards Maķis un Liene Aboļeviča
Ints Žodziņš un Ilze Krūmiņa

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Talsi
Marga Johanna Emīlija
Vītoliņa (1928)
Indra Šulce (1951)
Indra Kļava (1950)
Modris Blumbergs (1942)
Andris Zemītis (1962)
Jānis Rozentāls (1944)
Stende
Egils Dārznieks (1949)
Ārlavas pagasts
Sandra Bresme (1962)

Balgales pagasts
Lonija Rutka (1930)
Laucienes pagasts
Aleksandrs Ragovskis
(1933)
Jānis Balodis (1933)
Velta Ģērmane (1943)
Laidzes pagasts
Broņislava Vežuka
(1922)
Valentīns Sapuns (1952)
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Lībagu pagasts
Biruta Māldere (1934)
Valdgales pagasts
Irma Norenberga (1923)
Virbu pagasts
Gunvaldis Freimanis
(1963)
Rīga
Irēna Riekstiņa (1942)
Jelgavas novads
Vera Mizere (1920)

2017. gada 1. aprīlis
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Sporta norises aprīlī
Kad? Cikos?
01.04.
01.04.

10.00
16.00

08.04.

10.00

08.04.

11.00

08.04.

10.00

09.04.
23.04.

10.00
11.00

29.04.

11.00

29.–
9.00–
30. 04. 19.00
06.04.
07.04.
21.04.

18.30
19.00
19.00

08.04.
15.04.

17.30
17.30

02.04.

9.00

08.04.

10.00

19.03.

9.00

07.04.
16.04.
16.04.

10.00
10.00
10.00

07.04.
15.04.

16.00
11.00

07.04.

19.00

01.04.

11.00

07.04.
21.04.

20.00
20.00

28.04.

19.00

Izstāžu norises aprīlī

Pasākuma nosaukums
Norises vieta
TALSOS
Talsu novada meistarsacīkstes 100 lauciņu dambretē Talsu sporta nams
Maxi basketbols: Talsi – SSB Jūrmala/Lapmežciems Talsu sporta nams
Talsu novada kausa izcīņa un meistarsacīkstes
Talsu sporta nams
dambretes četrcīņā, 3. un 4. kārta
Talsu sporta nama kausa izcīņa galda tenisā
Talsu sporta nams
Talsu kauss volejbolā veterāniem Talsu sporta hallē un Talsu Valsts
ģimnāzijas hallē
Volejbols Nacionālās līgas 2. divīzijā, play-off
Talsu sporta nams
Draudzības sacensības galda tenisā Talsi – Tukums Talsu sporta nams
Jura Dembovska piemiņas balvas izcīņas galda teTalsu sporta nams
nisā 7. (noslēguma) posms
Suņu izstāde 2017

DER ZINĀT

Talsu sporta halle

LAUCIENES PAGASTĀ
3+1 volejbols ,,Laucienes kauss 2016/2017”
Laucienes sporta
,,Laucienes kausa 2016/2017” zolītē 14. posms
centrs
,,Laucienes kausa 2016/2017” zolītē 15. posms
SABILĒ
Galda teniss – Sabiles kauss
Sabiles sporta
centrs
Novuss – Sabiles kauss
ĢIBUĻU PAGASTĀ
,,Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2017” zolītes spēlē
13. posms
Pastendes sporta
Pastendes pamatskolas ģimeņu sporta diena
centrs
,,Akmeņkaļi”
,,Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2017” zolītes spēlē
14. posms (noslēgums)
VALDEMĀRPILĪ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ
Valdemārpils čempionāta volejbolā (4:4) IV kārta
Valdemārpils
Lieldienu kausa izcīņa zolītē
BLPC
Talsu novada kausa izcīņas zolītē 8. posms
VALDGALES PAGASTĀ
Krustvārdu mīklu pēcpusdiena
Valdgales BLPC
Lieldienu stafetes
Valdgales BLPC
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Zolītes spēle – pavasara turnīrs
Ķūļciema BLPC
STENDĒ
Stendes sporta centra kausa izcīņa volejbolā
Sporta centrs
PĻAVMUIŽĀ
,,Pļavmuižas kausa 2017” novusā 4. posms
Pļavmuižas saieta
nams
,,Pļavmuižas kausa 2017” novusā 5. posms (noslēgums)
VIRBU PAGASTĀ
Virbu pamatskolas
Novuss – 4. posms
sporta zāle
Sagatavoja: Kārlis Pētersons

Talsu novada muzejā
✳✳Līdz 6.04. Kaspara Poriņa fotogrāfiju
izstāde „Keratīns”
✳✳7.–9.04.Kārļa Ferdinanda Amendas
piemiņai veltīta izstāde „Dārgumi, ko
laiks nevar laupīt”
✳✳No 8.04. Māra Upzara gleznu izstāde
„Klusuma meklēšana”
✳✳Līdz 11.04. Baltijas valstu gleznotāju
darbu izstāde „Upe”
✳✳No 15.04. Talsu pilsētas simtgadei
veltītā izstāde „Talsu pilsētas „galvas””
✳✳No 15.04. Mākslas dienas 2017. Talsu
mākslinieku darbu izstāde
✳✳ Putnu dienām 2017 veltīta izstāde
„Iepazīsim ūdens putnus!”

Laucienes bibliotēkā
✳✳Laucienes muižas fotoattēlos
Lībagu bibliotēkā
✳✳Praktiski padomi, Lieldienas gaidot
✳✳No 10.04. Kornēlijai Apškrūmai 80
Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrā
✳✳Ģibuļu pagasta BLPJAC, Pļavmuižas saieta nama un Talsu tautas nama
mākslas studijas dalībnieku darbu izstāde „Mīļa mana tēvu zeme divu roku
siltumā”
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
✳✳Lindas Kļaviņas un Andra Vikaiņa darbu izstāde „Gleznojumi ar makulatūru”

Talsu tautas namā un Radošajā sētā
✳✳Audēju kopas „Talse” audējas Ilgas
Kalējas personālizstāde „Pastaiga”
✳✳Mākslinieces Baibas Rulles un amatnieka Kārļa Ziediņa darbu izstāde
✳✳Talsu mākslas skolas audzēkņu izstāde „Latvijas dievnami bērnu darbos”
✳✳No 11.04. Ventspils fotokursa absolvenšu – Baibas Bērziņas, Kristillas Pīpiķes, Anitas Burkovskas, Lauras Rozes –
un kursa vadītājas Jekaterina Karpovas
izstāde „Bagāža. Par cilvēkiem, lietām
un atmiņām”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳1.–10.04. Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai nominētās grāmatas
✳✳1.–20.04. Kornēlijai Apškrūmai 80
✳✳Mūsu pilsētai Talsiem 100

Īves bibliotēkā
✳✳1.–11.04. Andrejam Skailim 90
✳✳13.–23.04. „Lieldieniņa braukšus brauca”
✳✳13.–21.04. Kornēlijai Apškrūmai 80
✳✳ 21.–30.04. Andrim Vējānam 90
✳✳20.03.–20.04. Talsu novada muzeja izstāde „Sendienu šiks”, 1895.–1940.
gada mode fotogrāfijās
Nogales bibliotēkā
✳✳1.–7.04. Kornēlijai Apškrūmai 80
✳✳8.–12.04. Andrim Vējānam 90
✳✳13.–21.04. Ilzei Indrānei 90
✳✳22.–30.04. Pēterim Brūverim 60

Talsu bērnu bibliotēkā
✳✳3.–17.04. Dzejnieku mīlestības vārdi
Talsiem

Pastendes kultūras namā
✳✳No 10.04. PII „Ķipars” bērnu radošo
darbu izstāde „Pūpoli paceļ cepures”
✳✳Līdz 13.04. „Dziesmu svētki 1945.–
1985.” (no Talsu novada muzeja fondiem)
✳✳Līdz 24.04. Usmas rokdarbnieču darbu izstāde „Usmas krāsas”
Pļavmuižas saieta namā
✳✳Metālmākslinieka Miervalža Zibens
darbu kolekcija
✳✳No 10.04. Mākslas studijas „Otiņas”
VI sezonas noslēguma izstāde

Sabiles bērnu bibliotēkā
✳✳Sabiles simtgadei veltītā izstāde „Reiz
sensenos laikos…”
Sabiles lielajā bibliotēkā
✳✳„Sabilnieku lietas ar stāstu”
Sabiles kultūras namā
✳✳Martas Bumbieras fotogrāfiju izstāde
„Līdzība par kādu augli”
Stendes bibliotēkā
✳✳3.–15.04. A. Skailim 90
✳✳3.–15.04. „Lieldieniņa braukšus
brauca, asnus veda vezumā”
✳✳17.–23.04. Bibliotēku nedēļa „Bibliotēkas dzīves zibšņi”
✳✳17.–30.04. I. Indrānei 90
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
✳✳3.–17.04. „Rotāsim pagalmu un māju!”
✳✳18.–29.04. Pēterim Brūverim 60
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳1.–16.04. Kornēlijai Apškrūmai 80
✳✳1.–13.04. „Anekdošu virpulī”
✳✳10.–19.04. „Lieldieniņas braukšus
brauca, asnus veda vezumā”
✳✳17.–30.04. Ilzei Indrānei 90
✳✳„Valdemārpils cauri gadsimtiem”
Valdemārpils izstāžu zālē
✳✳4.–30.04. „Valdemārpils motīvi”
Abavas bibliotēkā
✳✳1.–15.04. A. Skailim 90
✳✳15.–30.04. I. Indrānei 90
✳✳1.–20.04. Lieldienas!
Balgales bibliotēkā
✳✳Kornēlijai Apškrūmai 80
Laidzes bibliotēkā
✳✳Laidzes ainava Gerdas Ķēniņas akvarelī
✳✳Irēnas Lozberes un viņas mācekļu
adījumi

Pastendes bibliotēkā
✳✳Talsu novada muzeja ceļojošā izstāde
„Spalvas, spārni, knābji”
✳✳„Pastendes muiža”

Spāres bibliotēkā
✳✳Vai atpazīsti putnus?
✳✳K. Apškrūmai 80 „Dvēseles akvareļi”
✳✳No 6.04. Ingas Mertenas gleznu izstāde „Ziedi”
Strazdes bibliotēkā
✳✳Strazdes dāmu kluba „Sniedzes” radošo darbu izstāde „Lelles”
Spāres muižas izstāžu zālē
✳✳Līdz 20.04.
TLMK „Nāmetiņš”
cimdu izstāde „Pirkstainie stāsti”
Tiņģeres saieta namā
✳✳Veltas Kociņas gleznas
Valdgales bibliotēka
✳✳1.–13.04. Kā mēs Lieldienu gaidām
✳✳„Pavasaris zied”
Vandzenes bibliotēkā
✳✳Veltas Kociņas gleznu izstāde
✳✳PII „Zīlīte” bērnu radošo darbu izstāde
✳✳K. Apškrūmai 80
✳✳I. Indrānei 90
Virbu bibliotēkā
✳✳Rīgas amatniecības vidusskolas audzēkņa Artūra Zvaigznes darbu izstāde
Virbu kultūras namā
✳✳Mākslinieces Annas Drukas gleznu
un ilustrāciju izstāde „Senā latvju vieda”
Sagatavoja: Sanita Arciševska

Kļūdu labojums
15. marta izdevumā „Talsu Novada Ziņas” radušās divas kļūdas:
• Rakstā „Talsu novada amatierteātri gandarīti par paveikto” 5. lpp.
Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” režisore ir Sigita Līdaka.
• Rakstā „Noslēdzies Talsu novada pašvaldības sporta spēļu ziemas posms”
8. lpp. rezultāti zolītes spēlē: 1. vietā – Stende; 2. vietā – Rojas novada pārvalde;
3. vietā – Virbu komanda.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
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Talsu Novada Ziņas

KULTŪRAS NOTIKUMI 									

Kultūras norises aprīlī
Kad? Cikos?

Kas?
Kur?
TALSOS
1.–
Putnu dienām veltīta izglītojoša programma,
10.00
Talsu novada muzejā
30.04.
pieteikšanās pa tālr.: 63222770, 29102628
2.04. 17.30 Talsu koru apriņķa koru skate
Talsu Valsts ģimnāzijā
7.04. 11.00 Starpnovadu skolu zēnu koru skate
Talsu Valsts ģimnāzijā
8.04. Kārļa Ferdinanda Amendas Mūzikas svētki
Talsu novadā
Tikšanās ar Māri Upzaru viņa gleznu izstādes
8.04. 14.00
Talsu novada muzejā
„Klusuma meklēšana” atklāšanā
Sieviešu kora „Vaiva” 70 gadu jubilejas pasā8.04. 18.00
Talsu tautas namā
kums. Īpašie viesi: R. Tiguls, V. Zilveris
Talsu Galvenajā
10.04. 18.00 Aleksandra Pelēča literārās balvas pasniegšana
bibliotēkā
11.04. 18.00 Radošā darbnīca „Olu ola”. Ieeja: bez maksas
Radošās sētas darbnīcā
13.04. 10.00 Izrāde bērniem „Toms pret superpelēm”. Ieeja: 3 EUR
Talsu tautas namā
13.04. 12.00 Slaidrāde par Lielo ielu Talsos
Talsu bērnu bibliotēkā
14.04. 19.00 Jāņa Stībeļa koncerts. Ieeja: 10, 12, 15, 18 EUR
Talsu tautas namā
10.–15.04. „Talsiem 100” svētku nedēļa. Programmu skatīt 1. lpp.
15.04. 14.00 Mākslas dienas 2017
Talsu novada muzejā
Lieldienu tirdziņš, pasākums ģimenēm, dzies11.00
Pie Talsu tautas namā
17.04.
mas, rotaļas, darbnīcas, šūpošanās, akcija „Nag12.00
un Radošajā sētā
lot prieks!”. Ieeja: bez maksas
Jubilejas deju koncerts „Uzbursim SDK „Drau22.04. 17.00
Talsu tautas namā
dzība” 45. pavasari”. Ieeja: bez maksas
III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma koru
26.04. 11.00
Talsu Valsts ģimnāzijā
konkurss Kurzemē „Kalniem pāri!” – Talsos
27.04. 19.00 Ievas Sutugovas koncerts. Ieeja: 9 EUR
Talsu tautas namā
Burziņš bibliotēkā: kustīgo bildīšu rīts bērniem; fi10.00–
Talsu Galvenajā
27.04.
zioterapeite Silva Vilkaste; videomateriāli „Talsi bil22.00
bibliotēkā
dēs”; tikšanās ar radiožurnālistu Aritu Grīnbergu
II bērnu solistu un popgrupu konkurss „Talsos
29.04. 12.00
Talsu novada BJC
iepogāts 2017”
Koncertprogramma „Kungi uzlūdz dāmas”
1.05. 19.00
Talsu tautas namā
Ieeja: 9, 11, 13 EUR
STENDĒ
Dāmu kluba „Efeja” radošā darbnīca
Stendes tautas nama
6.04. 14.00
„Dekoru gatavošana Lieldienām”
nodarbību telpā
Tematisks pasākums „Es apsedzu Lielu dienu
Stendes bibliotēkas
12.04. 13.30
Ar mazām villainēm”
bērnu nodaļā
Senioru kluba „Rudentiņš” un draugu
17.04. 14.00
Stendes tautas namā
Lieldienu atpūtas pēcpusdiena
Sagaidīsim Latvijas simtgadi ar 100 krāsainiem
Stendē,
21.04. 10.00
rododendriem! Rododendru parka atklāšana
Brīvības ielā 1a
Ventspils novada amatierteātra „Vārava” izrāde,
22.04. 15.00
Stendes tautas namā
Baiba Jukņeviča „Pavasara neprāts”
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
4.–8.04. „Sabilei 100” svētku nedēļa. Programmu skatīt 1. lpp.
12.04. 9.30 Lieldienas gaidot…
Abavas tautas namā
13.04. 11.00 Zaķu gājiens uz senioru „Namiņu”
Sabilē
16.04. 7.00 Lieldienu dievkalpojums
Sabiles ev. lut. baznīcā
16.04. 12.00 Lieldienu koncerts
Sabiles kultūras namā
22.04. 11.00 Dārzkopju pasākums
Šternu dārzniecībā
23.04. Talsu deju apriņķa deju skate
Sabiles kultūras namā
Sabiles amatierteātra pirmizrāde „Gūtenmorgens
28.04. 19.00 un ķērpīši”, izrāde pēc Māra Bērziņa stāstu motī- Sabiles kultūras namā
viem, režisore Ziedīte Začeste. Ieeja: 2 EUR
VALDEMĀRPILĪ
1.04. 13.00 Tikšanās ar izstādes „Bagāža” autorēm
Izstāžu zālē
Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” pirmiz- Valdemārpils vsk. aktu
8.04. 17.00
rāde, Anita Grīniece „Puķu brokastis”
zālē
9.04. 14.30 Pūpolsvētdienas dievkalpojums
Ārlavas baznīcā
13.–21.04. „Valdemārpilij 100” svētku nedēļa. Programmu skatīt 1. lpp.
14.04. 14.30 Lielās Piektdienas dievkalpojums
Ārlavas baznīcā
Lieldienu pasākums „Lieldieniņas sanākušas,
16.04. 12.00
Bērnu rotaļu laukumā
daudzas olas sadējušas”
16.04. 14.30 Lieldienu dievkalpojums
Ārlavas baznīcā
BALGALES PAGASTĀ
19.00 Pasākums „Vai atnāksi, kad man vairs nebūs 16?”
1.04. 22.00 Balle ar grupu „Lustīgais blumīzers”. Ieeja: 3 Balgales sporta centrā
EUR. Galdiņu rezervācija 22148536
Lieldienu lustes kopā ar zaķiem, orientēšanās sa16.04. 11.00
Laukumā pie BLPC
censības bērniem
Lieldienu dievkalpojums kopā ar Talsu luterāņu
Balgales luterāņu
16.04. 13.00
slavēšanas grupu
baznīcā
Muzikāli atraktīva pēcpusdiena bērniem kopā ar
22.04. 15.00
Balgales BLPC
zumbas vadītāju Daci Tihovsku. Ieeja: bez maksas
LAUCIENES PAGASTĀ
„Mandalu dejas”, pasniedzēja Evita Eglīte
1.04. 10.00
Laucienes BLPC
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 28683771
07.,
„Ēd veselīgi un esi formā”, lektore: uztura spe21.,
18.00 ciāliste Inga Pūce. Katras lekcijas dalības maksa:
Laucienes BLPC
28.04.
7 EUR. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 28683771
LĪBAGU PAGASTĀ
5.04. 9.00 „Pliks rakstnieks laikmetu vējos”, A. Skailim 90
Lībagu skolā
7.04. 13.00 Radošā darbnīca skolēniem. Ieeja: bez maksas
Lībagu BLPC
Lieldienu pasākums lieliem un maziem ar spē- Dižstendes estrādē (lie16.04. 11.00
lēm un atrakcijām „Šūpojies, saulīt, ozola zarā!” tus gadījumā pie BLPC)
16.04. 14.00 Lieldienu riktes un lustes
Pie pārvaldes Mundigciemā
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Tiņģeres amatierteātra izrāde, Aivars Banka
„Šedevrs”, režisore Vilma Brūna. Ieeja: 1 EUR
Senioru kluba Sarma Lieldienu pasākums
19.04. 12.00
„Apaļš kā pūpols, sarkans kā ābols”
Bērnu vokālā ansambļa „Prātnieki” pavasara
23.04. 11.00
koncerts. Ieeja: bez maksas
LAIDZES PAGASTĀ
17.04

16.00

17.04. 11.00 „Lieldienu jampadracis”

Lībagu BLPC
Lībagu bibliotēkā
Lībagu BLPC
Basketbola laukumiņā

19.04. 17.00 Pēterim Brūverim 60

Laidzes bibliotēkā

20.04. 18.00 Sarmas Upeslejas dzeja un Edgara Ziņģes vijole

Laidzes BLPC

25.04. 18.00 Zaļo pirkstiņu pēcpusdiena
Laidzes pagastam 150. Konkurss skolēniem „Ko
26.04. 17.00
Tu zini par Laidzi?”
ĢIBUĻU PAGASTĀ
„Satiec savu meistaru!”
Prievīšu aušana uz kociņiem
1.04. 10.00
Linu dvieļu aušana, cimdu valnīšu adīšana, latvju rakstu zīmes un Muižas kliņģeri
Apmācību cikla „Mājas sajūta” nodarbība
4.04. 18.00
„Sējam, stādām, rušinām…” ar Mārīti Jugāni
6.04.
Tikšanās ar gleznu izstādes „Ziedi” autori Ingu
13.00
Mertenu
Deju kolektīva „Spriganis” un draugu koncerts.
8.04. 19.00
Ieeja: bez maksas
Pūpolsvētdiena kopā ar Talsu bērnu vokālās stu9.04. 14.00
dijas „Tonis” dziedātājiem
PII „Ķipars” bērnu radošo darbu izstādes
10.04. 10.00
„Pūpoli paceļ cepures” atklāšana
„Mary Kay” skaistums un veselība. Tikšanās ar
10.04. 18.00 konsultantiem, praktiski padomi un demonstrējumi skaistumkopšanā
13.04. 16.00 PII „Ķipars” pavasara koncerts

Laidzes BLPC

17.04. 17.00 Salona mūzikas vakars. Ieeja: 2 EUR
Lieldienu prieki kopā ar Liepājas ceļojošo cirku
17.04. 12.00
„Beztemata”. Līdzi paņem krāsotu oliņu!
Apmācību cikla „Mājas sajūta” nodarbība
19.04. 18.00 „Sevis iepazīšana, balstoties uz ajūrvēdas organisma tipiem” ar Irēnu Uzuliņu
ĪVES PAGASTĀ
16.04. 16.00 Lieldienu pasākums

Laidzes bibliotēkā
Pastendes kultūras
namā
Spāres muižā
Ģibuļu pagasta
BLPJAC
Spāres bibliotēkā
Pastendes kultūras
namā
Spāres muižā
Pastendes kultūras
namā
Spāres muižā
Pastendes kultūras
namā
Pastendes kultūras
namā/pagalmā
Ģibuļu pagasta
BLPJAC
Pie Tiņģeres pils

22.04. 19.00 Koru sadziedāšanās Tiņģerē
Tikšanās ar tulkotāju Daci Meieri, sarunu vada
27.04. 17.00
Liega Piešiņa
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ

Tiņģeres pilī
Tiņģeres saieta namā

15.04. 12.00 Lieldienu lustes „Kas krāso Lieldienu olas?”

Ķūļciema BLPC

16.04. 13.00 Lieldienu dievkalpojums

Dzedru baznīcā

22.04. 21.00 Pavasara balle ar Artūru no Ventspils. Ieeja: 3 EUR
Ķūļciema BLPC
Humora deva „Aprīl, aprīl…” no kaimiņpagasta
28.04. 19.00
Ķūļciema BLPC
– Mērsraga
STRAZDES PAGASTĀ
31.03. 10.00 „Satiec savu meistaru!” – Strazdes audējas rāda,
kā top darbi
Strazdes BLPC,
01.04. 10.00 „Puspersiešu tehnikā” ziemas sezonas darbu iz„Aptiekas mājā”
stāde
„Vakarēšana muižā”, praktiskās nodarbības Liel6.04. 17.00
Strazdes BLPC
dienu dekoru gatavošanā. Ieeja: 1 EUR
Lieldienu pasākums un orientēšanās spēle ģime16.04. 11.00
Strazdes muižas parkā
nēm „Pa Lieldienu zaķa pēdām”
Strazdes amatierteātra pirmizrāde „Pārdomu stāsti”,
29.04. 19.00
Strazdes BLPC
autors un režisors Andris Priede. Ieeja:1,50 EUR
LUBES PAGASTĀ
„Teātris un Es” izrāde „Burunduka TV šovs”
7.04. 19.00
Lubes kultūras namā
Ieeja: 1,50 EUR
15.04. 16.00 Lieldienu pasākums „Iešūposim Lielo dienu”
Lubes kultūras namā
6.04.

15.00

16.04. 11.00

8.04.

13.00

15.04. 19.00
17.04. 13.00
6.04.

12.30

9.04.

14.00

17.04. 12.00
27.04. 19.00

VALDGALES PAGASTĀ
Liepājas leļļu teātra izrāde „Lāčradzis”
Valdgales tautas namā
Ieeja: 1,50 EUR
Lieldienu raibā olimpiāde. Šūpošanās, sadziedā- Pie Valdgales tautas
šanās, dižošanās
nama
VANDZENES PAGASTĀ
Senioru pavasara balle kopā ar grupu
„Divas promiles”
Vandzenes amatierteātra pirmizrāde. NiedzvieVandzenes
dzis „Trīs ar pus atraitnes”, režisore Elita Rumba
tautas namā
Otrās Lieldienas ieskandinās Talsu bērnu un
jauniešu vokālā studija „Tonis”
VIRBU PAGASTĀ
Liepājas leļļu teātra izrāde „Lāčradzis”
Virbu kultūras namā
Ieeja: 1,50 EUR
Šķēdes Dailas teātra komēdija „Traks numurs”
Virbu kultūras namā
Lieldienu lustes Virbos. Iedziedāsim un iedejoVirbu kultūras nama
sim pavasara svētkus kopā!
pagalmā
Virbu amatierteātra pirmizrāde „Sprīdītis”
Virbu kultūras namā
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