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Raiņa ielas projekts – uzņēmēju atbalstam
Pēdējā pamatīgā ielu rekonstrukcija
Talsos noslēdzās 2013. gadā, kad tika
realizēts projekts „Ielu infrastruktūras
uzlabošana Talsos sasniedzamības sekmēšanai 1. kārta”. Tā laikā rekonstruēja
Talsciema ielu kvartālu. Tagad Talsu novada pašvaldība strādā, lai pārvērtības
piedzīvotu vēl kādas Talsu pilsētas ielas
– šoreiz Raiņa, Celtnieku un Laukmuižas iela. Tā būs infrastruktūras uzlabošana ne tikai pilsētas iedzīvotājiem un
viesiem, bet arī – kas ir ļoti nozīmīgi –
vietējiem uzņēmējiem.
Raiņa ielas posmā no Rīgas ielas līdz
pilsētas robežai ir ne tikai intensīva transporta kustība, tā arī savieno Talsu pilsētas
centru ar pilsētas teritoriju, kurā izvietoti
daudzi ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi. Ielai piegulošajās teritorijās veiksmīgi strādā vismaz septiņi
vietējie uzņēmumi. Raiņa ielas rekonstrukcija nodrošinātu uzņēmējiem ērtāku
nokļūšanu savos uzņēmumos, bet viņu
klientiem – ērtāku piekļuvi, turklāt kopumā sakārtojot pilsētas infrastruktūru.
Divu ielu atjaunošana un vienas ielas
pārbūve –
tādi ir projekta „Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā” mērķi. Pārvērtības skars Raiņa, Celtnieku un Laukmuižas ielu. Aptuveni 1992 metru garumā
tiks rekonstruēts Raiņa ielas posms (no
Raiņa un Darba ielas krustojuma līdz Talsu pilsētas robežai). Paredzēts atjaunot
ielas seguma konstrukcijas, izbūvēt velosipēdistu un gājēju celiņu, kā arī plānots
pārcelt transporta kustību traucējošās autobusa pieturas (Darba ielas krustojuma
labajā pusē un Celtnieku ielas krustojuma
kreisajā pusē). Celtnieku ielu paredzēts
atjaunot aptuveni 390 metru garumā, sākot no krustojuma ar Raiņa ielu līdz ielas
galam. Šajā posmā rekonstruēs ielas seguma konstrukciju un izbūvēs gājēju ietvi.
Savukārt Laukmuižas iela tiks pārbūvēta
240 metru garumā (no krustojuma ar
Raiņa ielu līdz ielas galam). Šeit tiks uzklāts asfaltbetona segums.
Projekta kopējās izmaksas tiek lēstas
1 543 136 eiro apmērā. Pieejamais Eiropas
Savienības finansējums Talsu novadam šī
projekta apguvē ir 417 055 eiro, bet no
pašvaldības budžeta nepieciešamais ieguldījums paredzēts aptuveni 1 070 679
eiro apjomā. 12 266 eiro plānots saņemt
atbalstā no valsts.
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26.02.2015.
Apstiprina aktualizēto novada Investīciju plānu.
23.03.2016.
Reģionālās attīstības koordinācijas
sēdē apstiprina projekta ideju.
Projektu paredzēts realizēt ar Eiropas
Reģionālā attīstības fonda projekta atbalstu – specifiskais atbalsta mērķis 3.3.1.
„Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.
Viens no SIA „Krauzers” īpašniekiem
Kaspars Eihe, kura uzņēmums arī darbojas šajā teritorijā, uzsver, ka tieši Raiņa
iela un tai pieguļošā Celtnieku un jaundibinātā Laukmuižas iela Talsos ir viena
no galvenajām infrastruktūras sastāvdaļām. „Šīm ielām ir vislielākā transporta
noslodze ne tikai Talsos, bet, pēc manām
domām, arī novadā. Šīs ielas robežojas ar
bijušo Lauktehnikas teritoriju, kur koncentrējušies lielākā daļa Talsu uzņēmēju.
Pēc manām aplēsēm, to varētu būt vairāk
nekā 50. Iedomājaties, cik daudz šajos uzņēmumos strādā Talsu novada iedzīvotāju, cik daudz šie uzņēmumi samaksā nodokļos valstij un pilsētai! Pat neminu tos,
kuri ikdienā šeit saņem pakalpojumus, vai
preču piegādātājus un citus komersantus,
kuriem šeit nav juridiskās adreses,” teic
K. Eihe. Viņš paskaidro, ka pašvaldība šī
jautājuma virzīšanā strādā kopā ar uzņēmējiem, kas konsultē par infrastruktūras
attīstību, būvprojekta izstrādi un pašu
būvniecību.
„Labāka ieguldījuma, kam ir ekonomisks pamatojums, nav un arī nevar būt!
Iedzīvotājiem jāzina, ka daļu izmaksu šo
ielu būvniecībā sedz Eiropas Savienības
fondi un to nosacījumi paredz: ja nebūtu
šīm ielām saskarsmes ar uzņēmumiem,

tad finansējums nebūtu pieejams. Paredzētajā būvniecībā sakārtos ne tikai ielu
segumus, bet arī komunikācijas, gājēju un
velosipēdistu celiņus un daudz ko citu,”
ieguvumus nosauca Kaspars Eihe.
Lai ieceri realizētu,
Talsu novada pašvaldībai bija jāpaveic vēl
2013. gadā līdz galam neizdarītais. Talsu
novada pašvaldība 2013. gadā izbūvēja
ielu Talsu Lauktehnikā ērtākai piekļuvei
vienam no pēdējiem daudzdzīvokļu namiem, kas tika atjaunots šajā teritorijā –
Celtnieku ielā 10. Grantētais ceļš tagad
nodrošina ērtāku piekļuvi arī šajā apkārtnē izvietotajiem uzņēmumiem, tostarp degvielas uzpildes stacijai. Tomēr,
ielu izbūvējot, netika pilnībā sakārtota attiecīgā dokumentācija – iela līdz šim nebija ierakstīta Zemesgrāmatā un tai nebija
piešķirts pat nosaukums. Plānojot īstenot
Raiņa ielas rekonstrukciju, kas paver iespēju atbilstoši sakārtot arī pieminēto ceļa
posmu, bija nepieciešams sakārtot visu
dokumentāciju. Februārī, uzklausot iedzīvotāju balsojuma rezultātus, šai ielai tika
apstiprināts Laukmuižas nosaukums.
Jau janvārī tika izsludināts iepirkumu konkurss
„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība transporta infrastruktūras attīstībai
Talsu pilsētā”, kas noslēdzās februāra beigās. Par uzvarētāju tika atzīts SIA „BM –
projekts”, piedāvājot līgumcenu 33 620
eiro apmērā. Marta beigās aizvadīta tikšanās ar projektētājiem, pieaicinot arī uzņēmēju pārstāvjus.

13.06.2016.
Saņemts Centrālās finanšu un līguma aģentūras uzaicinājums iesniegt
projekta iesniegumu. Projekts jāiesniedz līdz 25. septembrim.
22.11.2016.
Izsludināts iepirkumu konkurss
„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība transporta infrastruktūras
attīstībai Talsu pilsētā”, kas tika pārtraukts, jo novembra beigās un decembra sākumā saņemti vairāki iesniegumi no iedzīvotājiem.
7.12.2016.
Tikšanās ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem par projektu „Transporta infrastruktūras attīstībai Talsu pilsētā”.
18.01.2017.
Izsludināts iepirkums „Būvprojekta
izstrāde un autoruzraudzība transporta infrastruktūras attīstībai Talsu
pilsētā”.
9.02.2017.
Piešķir ielas statusu un Laukmuižas
ielas nosaukumu.
10.02.2017.
Noslēgts līgums ar projektētājiem
par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu.
22.03.2017.
Tikšanās ar projektētājiem un uzņēmējiem.

Inita Fedko; Foto: Marta Rake-Lasmane

Visvairāk administratīvo pārkāpumu – par saistošo noteikumu
neievērošanu
Talsu novada Pašvaldības policija ir
aizvadījusi pirmo šī gada ceturksni. Šajā
laikā reģistrēti 64 iesniegumi no Talsu
novada iedzīvotājiem un juridiskām
personām, kā arī uzsāktas 76 administratīvās lietvedības. Savukārt elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrēti 429
informācijas ieraksti.
Talsu novada Pašvaldības policija par
izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem Talsu novadā šī gada pirmajā ce-

turksnī sastādījusi 93 administratīvā
pārkāpuma protokolus.
Visvairāk no tiem – 30 – sastādīti par
novada saistošo noteikumu neievērošanu.
16 personas sodītas par dzīvnieku turēšanas un labturības prasību pārkāpšanu, bet
14 nepilngadīgie sodīti par smēķēšanu.
13 administratīvā pārkāpuma protokoli sastādīti par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās
reibuma stāvoklī, savukārt 12 – par citiem

administratīvajiem pārkāpumiem, kas
paredzēti
Latvijas
Administratīvo
pārkāpumu kodeksā. Septiņi indivīdi sodīti par sīko huligānismu un viena nepilngadīga persona – par alkoholisko dzērienu
lietošanu vai atrašanos alkoholisko
dzērienu ietekmē.
Talsu novada Pašvaldības policijas
priekšnieka vietniece Sigita Amstere informēja, ka gada pirmajos trīs mēnešos
sastādīti deviņi rakstiski aizrādījumi par

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 7 (144)
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

administratīvajiem pārkāpumiem un 69
administratīvo pārkāpuma protokoli par
stāvēšanas un apstāšanās noteikumu
neievērošanu. Laidzes pagasta patversmē
„Stūrīši” nogādātas 28 personas alkohola
reibumā.
Talsu novada Pašvaldības policija organizējusi deviņus reidus, tostarp nodrošinājusi sabiedrisko kārtību dažādos
pasākumos.
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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Iedzīvotāji kritizē atkritumu apsaimniekošanu

Paveiktais

Aptaujas „Atkritumu apsaimniekošana Talsu novadā” rezultāti
Iedzīvotājiem martā bija iespēja piedalīties interneta aptaujā par atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā. Tajā
piedalījās 139 respondenti,
pārsvarā vecumā no 19 līdz 65
gadiem. Aptauja bija pieejama
mājaslapā www.talsi.lv.
Uz jautājumu, kā vērtējat sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā, ko nodrošina
SIA ,,Eco Baltia Vide”, viedoklis
respondentu vidū dalījās.
46% aptaujāto iedzīvotāju
nav apmierināti ar SIA ,,Eco
Baltia Vide” noslēgtā līguma
nosacījumiem par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu.
Lielāko neapmierinātību iedzīvotāju vidū izraisa neadekvātās cenas par pakalpojumu
un neizpratne, kāpēc jāmaksā
par papildu pakalpojumiem, ja
tie netiek izmantoti.
Iedzīvotāju centieni sazināties un vienoties ar SIA ,,Eco
Baltia Vide” tiek ignorēti, un
dažos gadījumos ir sūdzības par
to, ka pakalpojumu sniedzējs

nav pildījis līguma saistības ar
klientu. Klienti iesaka uzņēmumam izvērtēt, vai vasaras mēnešos nevajadzētu sadzīves atkritumus izvest biežāk spēcīgās
smakas dēļ. Ir arī sūdzības par
darbinieku darba kvalitāti, jo
pēc sadzīves atkritumu savākšanas daļa sadzīves atkritumu izbiruši sētās no mašīnām un atstāti.
76% aptaujāto ir informēti
pat atkritumu šķirošanas konteineru izvietojumu dzīves vietas tuvumā. Uz jautājumu, kur
iegūta informācija par atkritumu šķirošanu, respondenti atbild dažādi, tomēr lielākā daļa
informāciju uzzinājusi plašsaziņas līdzekļos. 73% Talsu novada
iedzīvotāji atzīst, ka atkritumus
šķiro pilnībā vai daļēji (tikai
stiklu un papīru).
Talsu novada iedzīvotāji atzīst, ka atkritumu šķirošanas
sistēmas pilnveidošana, ievērojot depozītsistēmu, varētu uzlabot atkritumu apsaimniekošanu.
Respondenti
iesaka

atkritumu apsaimniekotājiem
vairāk uzklausīt un sniegt informāciju klientiem par izcenojumiem, kā arī vēlreiz pārskatīt
atkritumu apsaimniekošanas
izmaksu iespējamo samazinājumu, lai tās, pielīdzinot minimālās algas līmenim, nebūtu tik
augstas, kā arī iespēju vienoties
par citu atkritumu izvešanas
grafiku, jo ne vienmēr visiem to
ir nepieciešams darīt reizi mēnesī, kā paredzēts līgumā.
Aptaujātie uzskata, ka iespējams, nepieciešama konkurence
atkritumu apsaimniekošanā, lai
pakalpojuma sniedzējs atbildīgāk attiektos pret klientiem.
Respondentu ieteikums – Talsos izveidot publiski pieejamu
atkritumu šķirošanas laukumu,
kas būtu piemērots arī lielgabarītu atkritumu nodošanai.
Aptaujas rezultātus pašvaldība nosūtījusi arī SIA ,,Eco Baltia
Vide”.
Dana Vecmane

Atjauno Laucienes kultūras nama skatuvi

Ķūļciema bibliotēka piedzīvojusi pārmaiņas – notikuši remontdarbi
un telpu modernizācija

Notiek izpēte veloparka izveidei
Talsos, pie Vilkmuižas ezera
Talsu novada pašvaldība izvērtē iespēju Talsos pie Vilkmuižas ezera izveidot veloparku, kur
sports tiktu apvienots ar izklaidi, piesaistot dažāda vecuma aktīvās atpūtas cienītājus, informē
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Jolanta
Skujeniece.
Lai arī līdz šim pašvaldības plānos bija šajā apvidū veidot tikai skeitparku, pēc tikšanās ar „Velosolutions Latvia”, kas nodarbojas ar dažādu velotrašu un piedzīvojumu atpūtas parku izveidi,
Talsu novada domes deputātiem prezentēta ideja
par velotrases izveidi. „Šādas trases priekšrocība
ir pieejamība ne tikai jauniešiem, bet arī ģimenēm ar bērniem un aktīviem vecāka gadagājuma
cilvēkiem. Asfalta seguma dēļ velotrases var izmantot ar vairākiem pārvietošanās līdzekļiem –

piemēram, ar pilsētas un kalnu velosipēdiem,
BMX, skeitbordu, skrejriteņiem, skrituļslidām,
balansa velo bērniem. Velotrasi var integrēt jau
sakoptā teritorijā vai attīstīt kādu pamestu platību, izveidojot to par populāru galamērķi. Tas var
būt kalnā, ielejā vai uz plakanas virsmas. Trase ir
noturīga pret vandālismu un neprasa regulāru
uzkopšanu. Regulāri jākopj ir tikai zāliens,” par
projektu stāsta J. Skujeniece.
Teritorijā jau ir veikti topogrāfiskie uzmērījumi un tuvākajā laikā tiks veikta ģeoloģiskā izpēte,
lai izvērtētu iespēju veidot veloparku, jo šajā vietā
ir augsts gruntsūdens līmenis.
Talsu novada domes deputāti atbalstījuši izpētes darbu veikšanu ieceres iespējamai īstenošanai.
Pēc teritorijas izpētes darbu pabeigšanas izvērtē2017. gada 18. aprīlis

Leču kalnā turpinās labiekārtošanas darbi,
ko paredzēts pabeigt līdz jūnija sākumam

šanai tiks sagatavots veloparka konceptuālais piedāvājums, tajā skaitā iespējamās izmaksas. Pozitīva deputātu lēmuma rezultātā paredzēta
būvprojekta izstrāde. Projekta īstenošanas gadījumā tiks izvērtēta iespēja darbus veikt vairākos
etapos.
Baltijā pirmais veloparks tika atklāts 2016.
gadā Daugavpilī, un tajā iekļautas dažādas zonas
– skeitparks, asfaltēta velotrase, piedzīvojumu
trase un bērnu zona, kurās jautri, attīstoši un izglītojoši pavadīt brīvo laiku. Veloparks drīzumā
tiks atklāts arī Cēsīs. Daugavpils veloparks izvietots četru hektāru platībā, kamēr Cēsīs trases kopējā platība būs aptuveni 1350 kvadrātmetri.
„Katra projekta izstrādē tiek ņemtas vērā konkrētās teritorijas īpatnības un izvēlēts optimāls risinājums interesantai un aktīvai atpūtai,” komentē
J. Skujeniece.

				

Ivonna Vicinska; Publicitātes foto

		

Pie Talsu pamatskolas atjauno sporta laukuma segumu

Tiek atjaunots laukums pie ēkām Kareivju ielā 7, kur atrodas
vairākas iestādes – Talsu novada pašvaldība, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras Talsu klientu apkalpošanas centrs un
Valsts zemes dienesta Talsu klientu apkalpošanas centrs.
Tiks uzlabota pieejamība invalīdiem, kā arī piekļuve ar bērnu
ratiņiem
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Pasniedz Aleksandra Pelēča literāro prēmiju
„Mazie un lielie tīrradņi – mūsu meklējošie un rakstošie”

„Talsiem – 100” veltīto pasākumu
virkne sākās tieši Aleksandra Pelēča
dzimšanas dienā – 10. aprīlī Talsu Galvenajā bibliotēkā pasniedza Aleksandra
Pelēča literāro prēmiju par pagājušā
gada veikumu novadpētniecībā un
rakstniecībā.
Šogad apbalvojumu, ko iedibinājusi
Talsu novada pašvaldība, saņēma Visvaldis Tukmanis – par grāmatu „Caur
laikiem”. Savukārt iedzīvotāju vērtējumā
ar 3063 balsīm Lasītāju atzinības balvu
ieguva Vairas Štāles sakārtotā grāmata par
Ģibuļu pagasta dejas vēsturi „Pret vējiņu
danci griezu”, tikai ar 23 balsīm apsteidzot
V. Tukmaņa veikumu.
Gandrīz 700 lappušu apjomīgais
V. Tukmaņa pētījums ietver Talsus un apkārtējos pagastus, vēsturi un notikumus.
Darbs, kas aizsākts kā dzimtas pētījums,
sen pāraudzis šīs robežas, tā ir tikai pirmā
daļa no visa plānotā materiāla. Par paveikto V. Tukmanis saka: „Nebija vienkārši.
Braukāju pa pagastiem, tepat pa Talsiem,
meklējot cilvēkus, kuri kaut ko zinātu,
varētu pastāstīt. Atsaucība nebija nekāda
dižā. Es saprotu cilvēkus – varbūt vēl
baidās, vēl joprojām jādzīvo ar tiem
pašiem kaimiņiem, kaut ko pateiks ne tā
– labāk nestāstīs. Cilvēki atsaucās ar
„nezinu. Neatceros. Nebiju klāt…””
Otrā grāmatas daļa vēl gaida savu
iespēju ieraudzīt dienas gaismu, kurā būs
pētījumi par muižām, baznīcām, ceļiem
un dzelzceļiem, par represīvajām organizācijām Talsu apkārtnē.

Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai izvirzīto grāmatu autori un pārstāvji
Talsu novada domes priekšsēdētājs
A. Lācarus uzsvēra: „Visas nominētās
grāmatas ir ar dziļām vēstures saknēm, jo
katrā no šīm grāmatām ir glabāts kas
svarīgs un vērtīgs no seniem, pagājušiem
laikiem uz nākotni. Jo – kam nav pagātnes,
tam nebūs nākotnes.”
Pirmo reizi literārās prēmijas laureāts
saņēma arī piemiņas balvu, ko izgatavojis
mākslinieks Igurds Baņķis – no koka veidotu tintnīcu un rakstāmspalvu, ar iededzinātu Aleksandra Pelēča vārdu
rokrakstā. Savukārt Lasītāju atzinības balva tika pasniegta ar SIA „Kurzemes
sēklas” atbalstu. Šogad lasītājiem bija
iespēja līdzi just un balsot par, viņuprāt,
vērtīgāko grāmatu ne tikai internetā, bet

arī katrā Talsu novada bibliotēkā,
grāmatām kopumā savācot gandrīz 7000
balsu skaitu.
Prēmijai un lasītāju balsojumam Talsu
Galvenā bibliotēka 2017. gadā izvirzīja septiņas grāmatas – „Caur laikiem” (Visvaldis
Tukmanis), „Pret vējiņu danci griezu”
(sakārtojusi Vaira Štāle), „Fricis Makstnieks” (Inese Makstniece), „Talsu novada
muzeja raksti II”, „Talsu patērētāju kooperatīvi” (Dace Alsberga un Zigurds Kalmanis), „Kārļa Zariņa burvju aplis” (Anita
Rožkalne), „Skolotājas dzīvesstāsts” (Daina
Āboliņa, Mintauts Āboliņš). Pasākumā
viesojās un savas grāmatas atvēra visu grāmatu autori. Katram autoram un viņa veikumam īpaši izvēlētus muzikālus ievad-

Matemātikas skolotāji no Latvijas
pulcējas Talsos
Talsu 2. vidusskolā 7. un 8.
aprīlī notika Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības
(LMSA) rīkota konference
„Matemātika kompetenču izglītībā”. Skolā viesojās vairāk
nekā 150 skolotāju no 35 Latvijas novadiem.
7. aprīlī pieredzē un savās
domās par izglītības sistēmu un
tās kvalitāti dalījās vairāki lektori – Jānis Vilciņš (Valsts izglītības satura centrs), Latvijas
Universitātes Starpnozaru izglītības un inovācijas centra
pārstāve un matemātikas grāmatu autore Ilze France, SIA
„Latvijas Mobilais telefons”
pārstāvis Vīgants Radziņš, kā
arī ģimenes un izglītības pārvaldes skolu ārsts Gundars
Kuklis. Viedokli par kompetencēm, kas nepieciešamas absolventam – jaunajam darbiniekam 21. gadsimtā –, pauda
Talsu uzņēmējs, SIA „Krauzers” valdes priekšsēdētājs, Andis Araks.
Organizējot konferenci, svarīgi bija, lai katrs lektors atspoguļotu kādu aktuālu un nozīmīgu
attīstības
posmu
mūsdienu jaunietim, tādā veidā palīdzot labāk izprast un
veidot nepieciešamās pamatzinības jaunieša turpmākajā izglītībā.
Par skolotāju možumu un
mundrumu visu konferences

Visvaldis Tukmanis, saņemot Aleksandra
Pelēča literāro prēmiju
vārdus veltīja Baiba Veismane-Rezonga.
Talsu novada pašvaldība literāro
prēmiju piešķir no 2000. gada literāro
darbu autoriem par ieguldījumu A. Pelēča
daiļrades pētniecībā un popularizēšanā,
mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem
prozā, dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu, Dundagas, Mērsraga,
Rojas novadam. Aleksandra Pelēča
literārā prēmija tiek piešķirta vienam
novadu autoram par izcilu literāru darbību, kas ir dziļi saistīts ar sava laikmeta un
sava novada norisēm un kurš ieguvis
Prēmijas
pretendentu
izvērtēšanas
komisijas augstāko vērtējumu.
Teksts un foto: Andžejs Beļevičs
Talsu Galvenā bibliotēka

Lielā talka – 22. aprīlī
Lielā talka jau pavisam drīz – 22. aprīlī
ar devīzi „Latvijai
BŪT zaļai”. Kā ierasts
talkas
sākums
plkst.10.00.
Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt aktīviem un
iesaistīties, lai veidotu patīkamāku un sakoptu apkārtējo vidi.
Talcinieki aicināti parūpēties
Pilsēta, pagasts

par strādāšanai atbilstošu apģērbu
un apņēmības pilnu garastāvokli sakopt Latviju, lai
līdz valsts simtgadei palīdzētu to
padarīt par zaļāko
valsti pasaulē. Vairāk informācijas pie attiecīgā pilsētas, pagasta pārvaldes vadītāja.
Talkas vieta

Balgale

pirmo dienu rūpējās moderators Ingus Stauģis. Pēc lekcijām
mūsu viesiem bija iespēja doties ekskursijā un apskatīt
mūsu deviņu pakalnu pilsētu.
8. aprīļa rīts visiem skolotājiem sakās agri un darbīgi – bija
iespēja noklausīties „Lielvārda”
valdes priekšsēdētāja Aivara
Gribusta lekciju „Matemātikas
mācīšanas process kompetenču
izglītībā”. Visiem konferences
dalībniekiem tika piedāvāts
plašs nodarbību klāsts. Katrs
varēja apmeklēt trīs viņam aktuālākās nodarbības, lai jauniegūtās zināšanas pielietotu savā
skolā.
Nodarbību saturs tika veidots pēc iespējas plašāks, piesaistot gan Latvijas Universitātes lektorus Airu Kumerdanku

un Ilzi Franci, gan arī
pedagogus no Laucienes, Valdemārpils, Dundagas un Rojas
skolas.
Konferences
noslēgumā
LMSA prezidente un valdes
priekšsēdētāja Rudīte Andersone izteica atzinīgus vārdus gan
par augsto organizētības līmeni, gan silto un mājīgo uzņemšanu Talsu 2. vidusskolā.
Paldies visiem Talsu 2. vidusskolas skolotājiem par lielisko komandas darbu!
Indra Pauliņa,
Talsu 2. vidusskolas
matemātikas metodiskās
apvienības vadītāja
Foto: Talsu 2. vsk. arhīvs

Bērnu sporta un atpūtas laukums
Sporta laukums Laucienes centrā, Laucienes parks,
Lauciene
centra ceļmalas, Pļavu ezermala
Ķūļciems
Pagasta teritorijā esošo autoceļu ceļmalu sakopšana
Brīvības iela 1a (parks). Rododendru stādīšana, taStende
ciņu veidošana, soliņu izvietošana.
Bērzu iela pie garāžām. Atkritumu lasīšana gar mežu
Pagasta ceļmalas, Virbu nākotnes dārza (par godu
Virbi
valsts simtgadei) ierīkošana
Vandzene
Anču birzs, skolas parks
Strazde
Estrādes vieta
Lube
Anužu ciems
Pastendes sporta laukums
Ģibuļi
Spāres kapi
Īve
Tiņģeres pils parks, pagasta teritorija
Valdemārpils pārvalde un bibliotēka. Pie Vecās
Valdemārpils un
skolas – Elku liepa. Lubezeres ceļa malas no A10
Ārlavas pagasts
līdz Lubezeres centram, Lubezeres centrs
Tūrisma takas izveidošana (no mazās skolas, gar
Sabiles sporta halli, caur Birzīti, pa Jaunsabiles
Sabile un
priedēm, pa Valdemāra ielu, uz Struņķu priedēm,
Abavas pagasts
gar ebreju kapiem, līdz televīzijas tornim); Abavas
malu labiekārtošana. Abavas bibliotēkas apkārtne
Valdgale
Pūņu centrs
Laidzes centra apkārtne; Kapmeža teritorija pie
Laidze
ūdenstorņa; Ezermala pie novadgrāvja un Islas ietekas ezerā
Bungu kapi, Baznīcas ganību dīķa atpūtas vieta
Lībagi
Dižstendē, Dižstendes muižas parka Rūķu taka
Talsi
Vilkmuižas ezera apkārtne
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Māju iedzīvotāji vēlas Sabiles pilsētai savs karogs – ar odziņu
sakārtotus iekšpagalmus
SIA „Talsu namsaimnieks”
apsaimniekotās mājas gan pilsētās, gan pagastos labprāt izmanto Talsu novada pašvaldības piedāvāto iespēju piedalīties
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pagalmu labiekārtošanas projektu konkursā. Šobrīd uzņēmums jau ir iesniedzis vienu
projekta pieteikumu, bet interesi izrādījuši vairāku māju iedzīvotāji novadā.
Šobrīd SIA „Talsu namsaimnieks” pašvaldībā iesniedzis
A. Pumpura ielas 8 un 1905.
gada ielas 7 projekta pieteikumus. Šo ēku iedzīvotāji vēlas sakārtot mājas piebraucamos ceļus,
kā
arī
labiekārtot
stāvlaukumu.
Interesi par izsludināto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu izrādījuši arī

„Mājas Nr. 5” iedzīvotāji Pūņās,
kas jau pagājušajā gadā izmantoja
šo iespēju, sakārtojot automašīnu
stāvlaukumu, rotaļu laukumu un
uzstādot velosipēdu novietnes.
Šogad Pūņu iedzīvotāji vēlas ierīkot apgaismojumu, sakārtot ceļa
apmales un uzstādīt dekoratīvos
puķu podus. Savukārt „Jāņkalnu 2” Laidzes pagastā iemītnieki
grib izbūvēt atkritumu konteineru novietošanas laukumu un veļas žāvētavu.
Rīgas ielas 9 Talsos pagalmā,
iespējams, izdosies labiekārtot
automašīnu stāvlaukumu, bet
māju apvienība no Darba ielas
11, Darba ielas 13, Darba ielas
13a un Darba ielas 15 vēlas labiekārtot kopējo atkritumu konteineru laukumu.
Inita Fedko

Ar mājas vairākuma
atbalstu var pārtraukt
apkures sezonu
SIA ,,Talsu namsaimnieks”
informē, ka, sākoties pavasarīgākiem laika apstākļiem, saņem iedzīvotāju jautājumus
par iespēju atteikties no uzņēmuma nodrošinātā siltumenerģijas piegādes pakalpojuma, tas ir, noslēgt apkures
sezonu. Tas ir iespējams, ja
vien mājas vairākums atbalsta
šādu lēmumu.
Atteikties no apkures iedzīvotāji var ikvienā sev vēlamā datumā, bet svarīgi – lai to paveiktu,
iecere jāatbalsta mājas iedzīvotāju vairākumam.

Karogs ar odziņu – tā var
teikt par Sabiles jauno karogu
– vimpeli, kas 4. aprīļa saulainajā rītā tika iesvētīts Sabiles
ev. lut. baznīcā. Sabiles simbols
– vīnogu ķekars – ir attēlots
gan karogā, gan divi vīnogu ķekariņi rotā karoga malas.
Karogu iesvētot, mācītājs Atis
Freipičs atzina, ka šodienas postmodernajā laikmetā cilvēcei
trūkst noteicošas vērtības, tādēļ ir
ļoti svētīgi, ka sabilnieki īstenojuši vēlmi par savu pilsētas karogu,
kas ir patiesa pilsētas vērtība.
Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš, nododot karogu Sabiles
pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājam Zigmundam
Brunavam, aicināja sabilniekiem
būt lepniem par savu pilsētu un
tās karogu.
„Šodien ar lieliem burtiem
vēsturē un arī mūžībā ierakstām
Sabiles vārdu. Mūsu pilsētai beidzot ir savs karogs. Tas tiek dāvāts visiem Sabiles iedzīvotājiem, jo pilsētā ir ne tikai ielas,
ceļi un ēkas, bet arī cilvēki. Paldies visiem, kas piedalījās svētā
simbola tapšanā,” gandarīts par
svētku brīdi teica Zigmunds
Brunavs.

Ja iedzīvotāju vairākums atbalsta apkures nodrošināšanas
pārtraukšanu, tad ar iesniegumu
jāvēršas SIA ,,Talsu namsaimnieks”. Tomēr ikvienam rūpīgi
jāpārdomā, vai pieņemtais lēmums pēc tam nemazinās pašu
komforta līmeni.
Neskaidrību gadījumos iedzīvotāji aicināti vērsties pie SIA
,,Talsu namsaimnieks” namu
pārvaldniekiem vai arī siltumenerģētikas speciālistiem.

Karoga – vimpeļa idejas autore ir Lolita Neilande-Frīdenberga, bet tā darinātāji – Antra Auziņa Bajāre un Andris Millers.
Ideja par Sabiles karogu Lolitai Neilandei-Frīdenbergai radās iepriekšējos Dziesmu un
deju svētkos, kad Talsu novads
lepni soļojis ar novada karogu.
Tad arī nākusi atklāsme, ka Sabilei, kas ir viņas dzimtā pilsēta,
nepieciešams šāds simbols. „Šī
ir īpaša diena, jo tieši 1253. gada
4. aprīlī pirmo reizi rakstos minēts Sabiles vārds, tādēļ arī šodien mums ir lieli svētki,” svinīgajā uzrunā teica Lolita
Neilande-Frīdenberga.
Lai karogs taptu, finansējums
tika gūts Talsu novada kultūras
un tūrisma projektu konkursā,
kā arī no Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes un privātajiem ziedotājiem.

Inita Fedko

SIA „Talsu
namsaimnieks” iegādājas
zaru šķeldotāju
SIA „Talsu namsaimnieks”,
domājot par uzņēmuma darbības efektivitātes palielināšanu
un jaunu pakalpojumu sniegšanu, ir iegādājies zaru šķeldotāju. Pirmie augļi no tā jau gūti
– sašķeldoti divu koku zari pie
pirmsskolas izglītības iestādes
„Sprīdītis”, iegūstot 2,8 kubikmetrus šķeldas. Tā nogādāta
katlumājā Ģibuļos.
Līdz šim uzņēmums nozāģētos zarus nepārstrādāja, bet sadedzināja attiecīgi atļautajās vietās. Tas prasīja ne tikai zaru
transportēšanas izmaksu segšanu un piedūmoja apkārtni, bet
arī neradīja pozitīvu pievienoto
vērtību.
„Tagad zarus šķeldojam uz
vietas piekabē, iegūtais materiāls
tiek uzmērīts un nogādāts tuvākajā uzņēmuma apsaimniekoša2017. gada 18. aprīlis

nā esošajā katlumājā. To sadedzinot, rodas lietderīgi saražota
siltumenerģija. Šādā veidā esam
pilnvērtīgi noslogojuši tehniku,
sakārtojuši apkārtējo vidi un
lietderīgi izmantojuši pieejamos
resursus,” pastāstīja SIA „Talsu
namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Egils Bariss.
Zaru šķeldotāja iegāde uzņēmumam izmaksāja 7300 eiro
(bez PVN). Drīzumā tiks apstiprināts izcenojums, un šķeldošanas pakalpojumi tiks piedāvāti
novada pilsētu un pagastu pārvaldēm.

		

Inita Fedko

		

Teksts un foto:
Marta Rake-Lasmane

Izmainīta SIA ,,Talsu ūdens”
rēķinu piegāde
Klientiem, kuriem līdz šim rēķinus SIA ,,Talsu ūdens” piegādāja, ievietojot pastkastītēs, no
1. aprīļa ir izmaiņas.
Ja klients vēlas saņemt rēķinu:
1. Pastkastītē – rēķina piegādes izmaksas būs
1,00 eiro ar PVN (valsts a/s ,,Latvijas pasts” pakalpojumi);
2. Elektroniski – nosūtot uz klienta norādīto epasta adresi (bez maksas);
3. ,,Swedbank” un ,,SEB banka” klientiem internetbankā, pievienojoties e-rēķinu sistēmai;

		

4. Klātienē – SIA ,,Talsu ūdens” kasē Raiņa ielā
17 Talsos (bez maksas; saņemt un apmaksāt pēc
10. datuma).
Informāciju par rēķina piegādes veidu var
sniegt pa tālruni 63222216, rakstot uz e-pastu
info@talsuudens.lv vai apmeklējot biroju Raiņa
ielā 17 Talsi). Pretējā gadījumā rēķins tiks nosūtīts pa pastu, iekļaujot piegādes izmaksas 1,00
eiro apmērā.
Inita Fedko
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Sākusies pieteikšanās
sēklu akcijai
„Ar zaļajiem pirkstiņiem un
labo gribu var visu,” tā pagājušā gada rudenī atzina
līdzdarbības atbalsta programmu „paši VARAM – paši
DARĀM” dalībnieki. Viņi
pierādīja, ka ar rūpīgu darbu ir
iespējams parūpēties par
ģimenes pārtikas grozu līdz
pat pavasarim. Nu akcija atgriežas, lai arī šajā sezonā
palīdzētu tiem, kuriem sēklu
un stādu iegāde ir dārgs prieks.
Līdzdarbības atbalsta programmu „paši VARAM – paši
DARĀM” Talsu novada fonds
izsludina jau piekto pavasari,
un tā ļauj trūcīgām un mazturīgām ģimenēm saņemt atbalstu sēklu un stādu materiālu
iegādei. Kā atzīst ģimenes, šī
akcija sniedz atbalstu ne tikai
ģimenes budžetam, bet ir arī
sirds siltuma un prieka avots. Šī
akcija māca ne tikai ņemt, bet
arī dot, jo rudenī projekta
noslēgumā simboliska daļa no
iegūtās ražas jāziedo citām ģimenēm, kas tajā brīdī nonākušas
finansiāli grūtā situācijā.
Ģimenes, kas jau piedalījušās
akcijā, atzīst, ka Talsu novada
fonda dāvātās sēklas sniedz cerību, spēka apziņu, radošumu un
prieku, ka vari palīdzēt citiem
un iemācīt darba mīlestību
saviem bērniem. Jo īpaši priecīgas pērn bija tās ģimenes, kas
iepriekš
dāvinājumā
bija
saņēmušas augļu kokus, jo pērn
tie deva pirmos augļus.
Akcijā „paši VARAM – paši
DARĀM” var pieteikties perso-

nas, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas
statuss; ģimenes, kurās aug bērni
vecumā līdz 18 gadiem, kā arī
lietošanā
atrodas
zeme
sakņkopības vajadzībām. Lai
saņemtu dāvinājumā sēklas, stādu materiālu un augsnes
bagātinātāju, līdz 25. aprīlim
jāiesniedz pieteikums Talsu
novada fondā, K. Valdemāra ielā
17a vai jānosūta pa e-pastu uz
adresi tnf@tnf.lv. Pieteikuma anketu un nolikumu var atrast
www.tnf.lv sadaļā „Dokumenti”.
Projekts „paši VARAM – paši
DARĀM” tiek īstenots sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, kas jau no 2013. gada
atbalsta centienus kļūt par saimniekiem savas saimes galdam
tiem ļaudīm, kas iepriekš saņēma atbalstu no sabiedrības.
Sanita Liepiņa
Talsu novada fonds

Akadēmiskās
dziedāšanas laureāti
atkal tiksies Talsos
No 27. līdz 29. aprīlim Talsu
tautas namā norisināsies Talsu
II Starptautiskais bērnu un
jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu konkurss, kurā piedalīsies 64 dalībnieki. To vidū būs ne tikai
Latvijas akadēmiskās dziedāšanas laureāti, bet arī pārstāvji
no Baltkrievijas, Polijas un
Maltas.
Starptautiskā žūrijas komisija
ne tikai vērtēs dalībnieku priekšnesumus konkursā, bet pasniegs
arī meistarklases 27. aprīlī. Tajās
ir iespēja piedalīties konkursantiem, pedagogiem, kā arī citiem
interesentiem. No 11.00 līdz
12.25 nodarbību „Metodika un
māksla vokālajā pedagoģijā” vadīs J. Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas vokālās katedras lektore Antra Jankava. Funkcionālās elpas treniņu meistarklasi no
12.30 līdz 13.55 vadīs Snezana
Nena Brzakoviča, kas studējusi
operdziedāšanu Serbijā un Vācijā, šobrīd ir pasniedzēja Mūzikas
akadēmijā Vācijā. Pēc pārtraukuma no 15.00 līdz 16.10 būs ie-

spēja tikties ar Vadu Karmenu
Radovsku no Maltas, lai uzzinātu par kopējo un atšķirīgo vokālajā mūzikas apmācībā Latvijā
un Maltā. Sporāns Agniška Piass
no Polijas 16.15 vadīs meistarklasi „Balss nostādīšana jauniešiem”. Meistarklases konkursa
dalībniekiem ir bez maksas, citiem interesentiem dalība meistarklasēs – 25 eiro, bet, ierodoties kopā ar audzēkni – 30 eiro.
Sīkāka informācija un pieteikšanās meistarklasēm, rakstot pa epastu uz adresi vocal@talsi.lv.
Piektdien, 28. aprīlī, norisināsies konkursa otrā diena, kurā
katrs dalībnieks izpildīs divas
dziesmas, bet dienas beigās tiks
noskaidroti dalībnieki, kuri uzstāsies trešajā konkursa kārtā.
Sestdien konkursanti tiksies trešajā kārtā, kad tiks noskaidroti
laureāti, kuri vakarā uzstāsies
laureātu koncertā.
Dana Vecmane
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Mūsējie uzstāsies Dailes teātrī
No 24. līdz 26. februārim
Ventspils kultūras centrā norisinājās Latvijas amatierteātru
iestudējumu „Gada izrāde
2016” Kurzemes reģiona skate.
Tajā piedalījās arī K. Valdemāra Talsu teātris ar Aleksandra
Vampilova izrādi „Vasaras
rītā” (režisore Jolanta Skujeniece) un Valdemārpils amatierteātris „Atspulgs” ar Paula
Putniņa izrādi „Ar būdu uz
baznīcu” (režisore Sigita Līda-

ka). Nu ir zināmi rezultāti, un
tie ir ļoti iepriecinoši.
K. Valdemāra Talsu teātris
Kurzemes reģiona skatē ieguvis
A pakāpi, nopelnot 47 no iespējamajiem 50 punktiem. Pateicību par veiksmīgu Valentīnas lomas
atveidojumu
ieguva
Kristīne Šulce, bet par veiksmīgu Mečetkina lomas atveidojumu to ieguva Andžejs Beļevičs.
Savukārt Valdemārpils amatierteātis „Atspulgs” nopelnīja 42

punktus un ieguva I pakāpi. Atzinību par veiksmīgu Mariannas
Okolokolakas lomas atveidojumu saņēma Aina Šteinberga.
Jau zināms, ka K. Valdemāra
Talsu teātris pretendēs uz „Gada
izrāde 2016” titulu un iestudējumu „Vasaras rītā” rādīs 23. aprīlī Dailes teātrī.
Vēl 20. aprīlī 19.00 šo iestudējumu būs iespēja redzēt uz
Talsu tautas nama skatuves.
Inita Fedko

Stīgu skaņās atkal aizvadīti Kārļa
Ferdinanda Amendas mūzikas svētki
Jau 13. reizi Talsu novadā
izskanēja Ludviga van Bēthovena drauga, mācītāja, mūziķa
un skolotāja Kārļa Ferdinanda
Amendas mūzikas svētki.
8. aprīlī Talsu Mūzikas skolas
kamerzāli pieskandināja stīgu
instrumentu skaņas. 37 audzēkņi no 11 dažādām Latvijas mūzikas skolām uzstājās ar savu
sniegumu jau ceturtajā Kārļa
Ferdinanda Amendas starptautiskajā mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkursā. Talsu
Mūzikas skolu konkursā pārstāvēja čelliste Marta Balandina,
skolotāja Līga Balga, koncertmeistare Valentīna Andronova.
Īpašs prieks, ka Marta ieguva
1. vietu savā vecuma grupā.
Vairākus gadus pēc kārtas
mūzikas konkursa dalībniekus
vērtē žūrija – Ligita Zemberga
– Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas asociētā profesore,
Osvalds Šneiders – Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas
stīgu instrumentu nodaļas vadītājs – un Andris Puziņš – Ventspils mūzikas vidusskolas pedagogs, stīgu instrumentu nodaļas
vadītājs. Žūrijas komisija atzina,
ka priecājas piedalīties šajā kon-

kursā, kas ir labi organizēts un
uzteica Talsu Mūzikas skolas
ciešo sadarbību ar Talsu novada
Kultūras, sporta un tūrisma
centru, kā arī atzinīgi vērtēja
konkursa dalībnieku sagatavošanas līmeni.
Pēc konkursa dalībnieki
kopā ar citiem interesentiem
devās uz piemiņas brīdi pie Kārļa Ferdinanda Amendas atdusas
vietas, kur klātesošos ar uzrunu
sveica evaņģēlists Agnis Liepiņš.
Svētku noslēguma daļa notika restaurētajā Lielvirbu muižā,
kur tika pasniegtas balvas mūzikas konkursa dalībniekiem, un
ar koncertu priecēja gan konkursanti, gan Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentu stīgu kvartets un
talsenieks, Latvijas Nacionālās
operas baritons Rihards Millers.
Interesants ir fakts, ka K. F.
Amenda tieši Lielvirbu muižā
strādāja par skolotāju, kur arī
saņēmis vēstules no Bēthovena.
Talsu Komersantu kluba dāvāto svečturi, kas tradicionāli
tiek nodots muižai, kurā plānots
nākamais K. F. Amendas mūzikas svētku koncerts, Talsu novada muzeja direktore Mirdza Jonele un Talsu Komersantu kluba

Marta Balandina konkursā
pārstāvēja Talsu Mūzikas skolu,
savā vecumā grupā iegūstot
1. vietu, skolotāja Līga Balga
pārstāves Ineta Erķevica un Eliko Bērziņa pasniedza Lielvirbu
muižas saimniekam, norādot,
ka šī ir svečtura īstā mājvieta!
Talsu novada pašvaldība saka
īpašu paldies par sadarbību
Lielvirbu muižas saimniekam
Ainaram Brūvelim un Talsu Komersantu klubam.
Avots: Talsu TV
Foto: Dzintars Krastiņš

Tūrisma svētki
Sabilē un Abavas senlejā
„Mazā bilžu rāmītī man ir bilde tava”
1. maijā svinēsim tūrisma
svētkus Sabilē ar devīzi „Mazā
bilžu rāmītī man ir bilde tava”.
Visi iet gribētāji varēs doties
pārgājienā, kas jau kļuvis par
īpašu tradīciju aktīvākajiem
Abavas senlejas iedzīvotājiem
un viesiem.
Šogad dosimies uz Mācītājmuižu, pa ceļam apskatot Rambulītes parku un citas Sabiles
vietas. Staigāsim pa lauku ceļiem, ieraudzīsim to, kam agrāk
pagājām garām, uzzināsim
daudz jauna un aktīvi pavadīsim dienu. Pārgājienu vadīs atraktīvais gids Māris Lācis.
Pulcēšanās plkst. 11.00 pie
Sabiles tūrisma informācijas
centra. Maršruts plānots apmēram trīs stundu garumā, bet tas

būs atkarīgs no laika apstākļiem. Līdzi – labs garastāvoklis!
Izzini Sabili – pilsētu ar odziņu!

							

Sanda Poriņa,
Sabiles pilsētas un Abavas
pagasta pārvaldes tūrisma
organizatore
Foto: Laura MarkusaMārtinsone
2017. gada 18. aprīlis

Apceļo novadu ar „Dziedošo autobusu”!
Sveicot valsts svētkos un turpinot ilggadēju tradīciju, Latvijas Neatkarības
deklarācijas atjaunošanas dienā – 4. maijā – Talsu novadu apceļos „Dziedošais
autobuss”. Arī šajā gadā ikvienam iedzīvotājam tiek dāvāta iespēja bez maksas
doties dziesmotā ceļojumā – šoreiz aicinot izdzīvot senatni Talsu puses muižās.
Šogad katra maršruta noslēgumā ikviens
aicināts bez maksas izbaudīt kādas Talsu
novada muižas – Tiņģeres pils muižas,
Strazdes muižas kompleksa vai Spāres mui2017. gada 18. aprīlis		

žas programmu. Aizvadītā gada maršrutā
tika dāvāta iespēja viesoties Laucienes, Sabiles, Valdemārpils un Vandzenes pusē.
Svētku sākums paredzēts 10.00 pie Administratīvā centra Kareivju ielā 7 Talsos,
kur braucienam aicināti pulcēties visu
maršrutu dalībnieki, lai, dziesmu pavadīti, turpinātu ceļu izvēlētajos maršrutos.
Katrā no „Dziedošajiem autobusiem” būs
iespējams izdziedāt latviešu tautasdziesmas tautas muzikantu vadībā.
Interesentiem nokļūšanai Talsos iespē-

				

jams izmantot autobusu, kas 9.20 aties no
Tiņģeres, caur Valdemārpilij, līdz Talsiem.
Dienas turpinājumā dalībnieki aicināti
izdzīvot senatni Talsu puses muižās un
bez maksas izbaudīt to piedāvājumu:
Tiņģeres muižā, Strazdes muižas kompleksā un parkā un Spāres muižā.
Atgriešanās Talsos paredzēta 14.00,
kad Talsu tautas nama Radošajā sētā ikviens aicināts piedalīties Baltā galdauta
svētkos. Pie balta galdauta – pašapziņas

un lepnuma simbola – iedzīvotāji aicināti
būt kopā, lai sarunātos, kopīgi sadziedātos un dalītos atmiņās par 1990. gada 4.
maiju.
Sīkāka informācija un pieteikšanās
maršrutiem pa tālruni 63224165,
26469057 vai rakstot e-pastā: tic@talsi.lv.
Tā kā vietu skaits autobusos ierobežots, lūdzam dalību izvēlētajā maršrutā
pieteikt līdz 2. maijam!
Sanita Arciševska,
KSTC vecākā kultūras speciāliste

		

7

					

DER ZINĀT

Starptautiskais Rally Talsi 2017

Rally Talsi saviem skatītājiem šogad
sarūpējis starptautiska mēroga un nozīmes autoralliju. Vienlaicīgi ar Latvijas rallija čempionāta, Latvijas rallijsprinta čempionāta un vēsturisko
Youngtimer un Historic sacensību dalībniekiem, Talsos šogad pulcēsies arī
drosmīgākās FIA Baltijas rallija trofejas un Lietuvas rallija čempionāta ekipāžas. Piektdien un sestdien, 19. un 20.
maijā, autosportistiem veicot vairāk kā
125 kilometrus garu distanci, tiks noskaidrota ekipāža, kas sacensību finišu
sasniegusi ātrāk par citām, un kas Sauleskalna estrādē saņems uzvarētāja
kausu!
2016. gada sākumā Starptautiskā automobiļu federācija (FIA) veica nozīmīgas izmaiņas FIA Eiropas rallija trofejas
izcīņā. 14 posmus garo sacensību vietā
tika ieviestas vairākas reģionālo trofeju
izcīņas, kuru ātrākās ekipāžas pēc tam
piedalās finālposmā, lai noskaidrotu FIA
Eiropas rallija trofejas ieguvēju. 2017.
gadā šādas trofeju izcīņas notiks deviņos
Eiropas reģionos, tajā skaitā arī Baltijā,
kur notiks FIA Baltijas rallija trofeja. Pēc
sportiskās hierarhijas FIA Baltijas rallija
trofejas izcīņa ir kā pakāpiens starp nacionālo čempionāta un FIA Eiropas rallija čempionātu.
Šis būs otrais gads, kad notiek FIA
Baltijas rallija trofeja, un pirmais, kad
piecu ralliju garajā kalendārā iekļauts arī
Rally Talsi. „FIA izveidotās reģionālo sacensību veiksmes pamatā ir sacensību
norise iespējami tuvu dalībnieku pastāvīgajai dzīvesvietai. Tādējādi tiek maksi-

māli samazināts nepieciešamais finanšu
apjoms, kā arī sacensību norise iepriekš
kaut nedaudz iepazītā vidē ļauj sportistiem ātrāk pielāgoties jaunajiem apstākļiem un uzrādīt savam prasmju līmenim
atbilstošu rezultātu. Vērtīgā pieredze,
kādu sniedz dalība ārvalstīs notiekošās
sacensībās, iespēja salīdzināt savas prasmes ar plašu konkurentu loku, un sāncensība par oficiālu FIA čempiona titulu
– tie ir ieguvumi, kādus dalībnieki augstu
novērtē!” LAF Rallija komisijas vadītājs
Jānis Krastiņš.
Šogad jau ceturto reizi Rally Talsi būs
arī Lietuvas rallija čempionāta posms. Līdzīgi kā pašmāju rallija ekipāžām, arī lietuviešu kolēģiem rallijs Talsos būs pirmās sacensības pēc ziemas pārtraukuma,
atstājot vietu skatītāju spekulācijām, cik
jaudīgas automašīnas spējuši sagatavot
mehāniķi, un cik prasmīgi autosportisti
spēs tās vadīt caur Talsu novada līkumotajiem ceļiem. Atcerēsimies, ka pērn ātrumposmos nepārspētas palika tieši lietuviešu ekipāžas – uzvaru Rally Talsi
svinēja Martins Samsons / Mindaugs
Varža (BMW M3X), bet prestižo Čempionu Rallija kausu jau trešo reizi mājup aizveda vēl viena lietuviešu ekipāža – Vitauts Šveds / Žilvins Sakalausks
(Mitsubishi Lancer Evo X)! Kuras valsts
ekipāžas šogad kāps uz goda pjedestāla
augstākā pakāpiena, to uzzināsim vien
20. maija pievakarē!
Jānis Unbedahts
RA Events sabiedriskās atteicības
Foto: go4speed.lv

2017. gada FIA Baltijas rallija trofejas
kalendārs
Nosaukums

Norises valsts
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Rehabilitācijas nometnes pēc
onkoloģiskas slimības
Šogad vairāk nekā 500 cilvēku pēc onkoloģiskas slimības būs pieejama psihosociālās
rehabilitācijas
programma „Spēka Avots”,
ko īsteno Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība
„Dzīvības koks”. Līdzekļi rehabilitācijai tika savākti vēl
nebijušā plašā ziedojuma
piesaistes kampaņā – maratonā „Dod pieci”, ko īstenoja
Latvijas Radio sadarbībā ar Latvijas Televīziju un Ziedot.lv.
Biedrība „Dzīvības koks” aicina cilvēkus, kuri zina, kā ir izdzirdēt diagnozi
„ļaundabīgs audzējs”, kad vienā mirklī
dzīve sagriežas bezcerības, baiļu un vēlmes dzīvot mutulī, pieteikties psihosociālās rehabilitācijas programmā „Spēka
Avots”. Programma ir pasākumu kopums,
kas sniedz pārbaudītu un profesionālu informāciju par onkoloģiju, dod iespēju tikt
galā ar emocionālo pārdzīvojumu, kas radies slimības dēļ, kā arī ļauj uzzināt, kā
iespējams turpināt dzīvot pilnvērtīgi –
gan psihoemocionāli, gan praktiski.
Programma (nometne) notiek piecu dienu garumā, tā ir ļoti intensīva, kur grupu
vadītāji un lektori ir psihoterapeiti, psihologi, mākslas terapeiti, onkologi, imunologi, fizioterapeiti un citi ar onkoloģijas
nozari saistīti speciālisti.
Kā uzsver biedrības „Dzīvības koks”
vadītāja Gunita Berķe, ļoti svarīgi ir tas,
ka šogad rehabilitācijā varēs piedalīties
tik daudz cilvēku, jo iepriekšējos gados
ierobežoto finanšu resursu dēļ tas nebija
iespējams. „2016. gadā bijām spiesti atteikt cilvēkiem, jo līdzekļus varējām atvēlēt tikai divām programmām. Līdzekļi,
kas tika vākti labdarības maratonā, tiek
novirzīti tieši psihosociālās rehabilitācijas
programmu īstenošanai, un līdz šim bez
īpašas izziņošanas programmā jau pieteikušies vairāk nekā 80 cilvēku no visas Latvijas. Tomēr šobrīd biedrībai vēl joprojām
ir svarīgs mērķis – psihosociālās rehabilitācijas centra izveide, kur rehabilitāciju
varētu nodrošināt mērķtiecīgi un pēctecīgi visa gada garumā,” informē G. Berķe.
Svarīgi pieminēt, ka šogad tiks īstenota
īpaša programma vecākiem, kuru bērni
saskārušies ar onkoloģiju, kā arī programma, kurā kopā ar cilvēku, kurš slimojis ar vēzi, varēs piedalīties dzīvesbiedrs

vai dzīves draugs. Vēzis ir slimība, kas skar visu ģimeni,
bieži vien tieši tuvie cilvēki ir
lielākā neziņā, kā palīdzēt
dzīvot tālāk. Katrā nometnē
maksimālais
dalībnieku
skaits ir 24, līdz ar to aicinām
visus interesentus pieteikties
savlaicīgi. Šis skaits izvēlēts,
lai nodrošinātu kvalitatīvu
rehabilitācijas procesu un pēc
iespējas lielāku individuālo

pieeju.
Kopumā šogad paredzēts īstenot 21
psihosociālās rehabilitācijas programmu.
„Liela pateicība jāizsaka mūsu ilggadējā
un uzticamā partnera, viesu nama „Orinoko” (Kokneses novads) vadībai un kolektīvam, kuri uzņēmušies palīdzēt mums
īstenot programmu pilnā apmērā”, uzsver
G. Berķe. „Vislielākais paldies noteikti
pienākas maratona „Dod pieci” īstenotājiem un ziedotājiem, bez kuru entuziasma, darba un iesaistes tas viss nebūtu iespējams!”
Svarīgi: psihosociālās rehabilitācijas
programmā var pieteikties ikviens, kas
vēlas pārvarēt neziņu, kas nāk līdz ar slimību. Lai to izdarītu, norādītajā adresē
jāizvēlas vēlamais rehabilitācijas programmas laiks, jāizpilda pieteikuma forma, kā arī jāuzraksta motivācijas vēstule,
kurā aprakstīts, kāpēc ir nepieciešama
šāda rehabilitācija un ko vēlaties iegūt no
dalības šajā programmā. Pieteikuma forma ir atrodama: www.pieteikties.spekaavots.lv
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” psihosociālās rehabilitācijas programmas onkoloģiskajiem pacientiem ievieš kopš 2009. gada. 2016.
gadā ar Saeimas un Labklājības ministrijas atbalstu panākti grozījumi Sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu likumā, kur pirmo reizi minēts, ka psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt onkoloģiskie pacienti un viņu
tuvinieki. Šis pakalpojums būs valsts apmaksāts, un no 2018. gada to varēs saņemt pēc ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta
rekomendācijas.
Alise Musijenko,
biedrība „Dzīvības koks”,
e-pasts: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv,
tālr. 67625339, www.dzivibaskoks.lv

Norises datums

1. posms

Mikkeli Rally

Somija

17.-18. februāris

2. posms

Rally Talsi

Latvija

19.-20. maijs

3. posms

Rally Latvija

Latvija

22.-23. jūlijs

4. posms

Lakes Rally Rokiškis

Lietuva

3.-5. augusts

5. posms

DHL Rally Elektrėnai

Lietuva

8.-9. septembris

SIA „Talsu ūdens” atjaunojis
asenizācijas mašīnu
SIA „Talsu ūdens” atjaunojis asenizācijas un kanalizācijas tīklu apkalpošanai nepieciešamo autotehniku. Iegādāta
lietota bāzes automašīna „MercedesBenz” no Vācijas.
Iepriekšējā asenizācijas automašīna
bija tehniski nolietota, tās uzturēšana prasīja lielus finansiālus ieguldījumus, bet
nebija iespējams kvalitatīvi nodrošināt
nepieciešamos pakalpojumus, tādēļ SIA
„Talsu ūdens” pieņēma lēmumu par jaunas, bet lietotas tehniskās bāzes iegādi.
Cisterna un tās tehniskais aprīkojums,
kam veikti nelieli uzlabojumi, saglabāts
no iepriekšējās tehniskās bāzes.
Iegādātā tehnikas vienība izvēlēta, lai
uzņēmums varētu pēc iespējas pilnvērtī-

gāk nodrošināt ne tikai asenizācijas pakalpojumus, bet arī kanalizācijas sistēmas
apkalpošanu, piemēram, aizdambējumu
likvidēšanu. Pašreizējā tehnikas vienība ir
ar četru riteņu piedziņu, kas nodrošina
tās piekļūšanu nepieciešamajās vietās arī
nepiemērotos laika apstākļos.
Jaunā asenizācijas mašīna jau tiek likta
lietā – gan tiek sniegti asenizācijas, gan
kanalizācijas tīklu apkalpošanas pakalpojumi.
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Domes sēdē lemtais
30. marta Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 18 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Veikt grozījumus Talsu novada Pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisijas sastāvā.
• Grozīt
Talsu
novada
domes
29.12.2010. lēmuma Nr.1002 „Par īpašumu nosaukumiem Talsu pilsētā” 1.3. punktu un izteikt to šādā redakcijā: kapsētai,
kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8801 008 0107 „Padomju varas cīnītāju kapi”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.7 „Grozījumi Talsu novada domes
2016. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr.15 „Pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu
novada izglītības iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.8 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtī-

ba Talsu novadā”.
Finanšu jautājumi:
• Apstiprināt dalības maksu Lībagu sākumskolas skolēnu vasaras nometnei
„Skudriņas” 05.06.2017.–09.06.2017. vienam dalībniekam 26,51 EUR.
• Piešķirt finansējumu 600 EUR apmērā Lubes pagasta pārvaldei rotaļu laukuma labiekārtošanai īpašumā „Sniedzes”
Anužos.
• Piešķirt finansējumu 8870,03 EUR
Laidzes pagasta pārvaldei elektroapgādes
tīklu būvprojekta izstrādei īpašumā
„Leprozorijs” 3509,00 EUR, gājēju celiņu
izbūvei īpašumā „Zvirgzdi” 3243,53 EUR
apmērā, ozolkoka šūpoļu iegādei un uzstādīšanai īpašumā „Centrs” 2117,50 EUR
apmērā.
• Noteikt Talsu novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atalgojuma apmēru un ēdināšanas izdevumu kompensāciju.

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
vietnieci Aivu Dimanti īstenot projektu
„Jaunaudžu retināšana Talsu novada mežaudzēs”.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
vietnieci Aivu Dimanti īstenot projektu
„Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā”.
Citi jautājumi:
• Iestāties juridiskas personas statusā
biedrībā „Latvijas Basketbola savienība”,
pilnvarot Talsu novada kultūras, sporta
un tūrisma centra sporta speciālistu Kārli
Pētersonu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību.
• Atbalstīt Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra dalību Valsts kultūr-

Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības

Bilžu pieraksts: Jēkabs Brāķeris (vidū) Liepājas muzejā
kopā ar konkursa dalībniekiem
martā Liepājas muzejā. Tajā piedalījās desmit darbi. Konkursantiem vajadzēja prezentēt savus
darbus, stāstīt par iegūto informāciju, tās apstrādi un izdarīt
secinājumus. Jēkabu atbalstīja
un pasākumā bija klāt arī viņa

Marta Rake-Lasmane

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

Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi
Latvijas Okupācijas muzejs,
sagaidot Latvijas simtgadi, organizē konkursu „Cilvēki –
Latvijas novadu dārgumi” ar
mērķi atklāt un plašākai sabiedrībai darīt zināmus cilvēkus, kuri vietējā mērogā devuši
nozīmīgu ieguldījumu.
Konkursā piedalās arī Talsu
novada vakara un neklātienes vidusskolas 11. klases skolnieks
Jēkabs Brāķeris, iegūstot 2. vietu
Kurzemes zonā un iespēju darbu
prezentēt 3. kārtā Rīgā 9. maijā
un cīnīties par galveno balvu –
Eiropas Parlamenta apmeklējumu Briselē.
Jēkabs konkursā veidoja prezentāciju par savu vectēvu Verneru Brāķeri, fizikas un matemātikas skolotāju, kuru pazīst
daudzi Talsu un novada iedzīvotāji.
Konkursa 2. kārta notika 31.

kapitāla fonda apstiprinātās mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu” atbalsts
kultūras programmām reģionos „Kurzemes kultūras programma 2017”.
• Piešķirt Visvaldim Tukmanim 2017.
gada Aleksandra Pelēča vārdā nosaukto
literāro prēmiju par grāmatu „Caur laikiem”. Apliecinājuma rakstu pasniegt
Aleksandra Pelēča atceres dienas svinīgajā sarīkojumā 10. aprīlī Talsu Galvenajā
bibliotēkā.
• Atbrīvot Agri Purkalnu no Talsu novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
• Slēgt sadarbības līgumu ar Zemgales
plānošanas reģionu par sadarbību Eiropas
Sociālā fonda projekta „Atver sirdi Zemgalē” īstenošanā.

dārgums – vectēvs Verners Brāķeris. Vēlam veiksmi Jēkabam
konkursa 3. kārtā!
Inta Robalde,
Talsu novada vakara un
neklātienes vidusskolas
vēstures skolotāja

Seminārs „Biznesa
iespēju saskatīšana”
Talsu biznesa inkubators un
Talsu novada pašvaldība 19.
aprīlī aicina uz semināru „Biznesa iespēju saskatīšana”
13.00–15.00 Talsu novada pašvaldības Lielajā zālē, Kareivju
ielā 7, Talsos.
Šis seminārs būs vērtīgs gan
biznesa uzsācējiem, gan pieredzējušiem uzņēmējiem, kam ir
aktuāls jautājums – kā uzsākt
jaunu ideju realizāciju. Mums
labi zināms, ka jaunas ieceres un
idejas ir saistītas ar spēju uzņemties riskus, tāpēc semināra
mērķis ir iedrošināt, skaidrot un
demonstrēt pamatprincipus, kas
būtiski jaunu biznesa ieceru rea-

lizācijā.
Pieredzē dalīsies biznesa treneris Dāvids Štēbelis, kurš vairāk nekā 14 gadus vadījis starptautisku
konsultāciju
uzņēmumu, vairāku starptautisku start-up uzņēmumu dibinātājs. Dāvids ir specializējies biznesa modelēšanas un stratēģijas
tēmās, kā arī sniedz konsultācijas par produkta izstrādi un virzīšanu vietējos un starptautiskajos tirgos.
Dalība seminārā bez maksas.
Piesakies, rakstot uz e-pastu:
ilze.ventina@liaa.gov.lv vai pa
tālr. 62400904.

Dots starts veselības veicināšanas projektam Talsu novadā
Veselīgs dzīvesveids ir pareiza izpratne par to, kā dzīvot, kā
strādāt, kā atpūsties, kā ēst, kā
satikt un kontaktēties ar citiem
cilvēkiem.
Marta beigās tika apstiprināts
Talsu novada pašvaldības iesniegtais projekts ,,Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi
Talsu novadā”, ko finansēs Eiropas Sociālais fonds.
Projekta ietvaros trīs gadu garumā plānotas gan lekcijas iedzīvotājiem par onkoloģisko, sirds
un asinsvadu, garīgo saslimšanu
profilaksi, gan nodarbības topošajām māmiņām un jaunajām
ģimenēm par zīdīšanas priekšrocībām, gan interaktīvas nodarbības bērniem par reproduktīvo
veselību, veselīga uztura un mutes veselības jautājumiem, atka2017. gada 18. aprīlis

rību profilaksi, psihoemocionālo
veselību.
Tiks pievērsta uzmanība fizisko aktivitāšu nodarbībām. Fizioterapeita vadībā bērniem notiks
vingrošana stājas problēmu novēršanai. Tiks piedāvāta iespēja
piedalīties peldēšanas apmācībās,
deju nodarbībās; organizēs tikšanos ar populāriem sportistiem.
Visiem iedzīvotājiem būs iespēja instruktora vadībā apgūt
pareizu nūjošanas tehniku un
āra trenažieru izmantošanu, piedalīties fitnesa nodarbībās dabā,
gūstot baudījumu miesai un garam. Īpaši senioriem un personām ar invaliditāti, kā arī grūtniecēm piedāvās iespēju vingrot
fizioterapeita vadībā. Sporta dienās novada pagastos organizēs
atraktīvas nodarbes (jautrības
stafetes, viktorīnas par veselīgu

				

dzīvesveidu).
Esiet aktīvi un iesaistieties organizētajos pasākumos! Zināšanas par veselības saglabāšanas
iespējām, to izmantošana un fiziskā aktivitāte ļaus ne tikai pagarināt jūsu mūžu, bet dos iespēju daudz ilgākā laika periodā
izvairīties no dažādiem ar veselības problēmām saistītiem ierobežojumiem.
Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/030
,,Vietējās sabiedrības veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā”.
Tatjana Neilande,
Talsu novada pašvaldības
sabiedrības veselības speciāliste

Veselības veicināšanas pasākumi
Nūjošanas, āra trenažieru
pareizas izmantošana, fitness
dabā
23. aprīlī 12.00 Strazdes muižas
parkā
29. aprīlī 12.00 Lubes pagastā
(pulcēšanās pie pārvaldes)
6. maijā 12.00 Stendē (pulcēšanās pie pārvaldes)
14. maijā 12.00 Spāres pagastā
(pulcēšanās pie Spāres muižas)
21. maijā 12.00 Vandzenes pagastā (pulcēšanās pie pārvaldes)
28. maijā 12.00 Valdgales pagastā (pulcēšanās pie Pūņu pamatskolas)

26. aprīlī 19.00 Sabiles sporta
centrā

Vingrošanas nodarbība
senioriem un personām ar
invaliditāti
20. aprīlī 19.00 Talsu sporta hallē (pie 2. vidusskolas)

Vingrošanas nodarbības
grūtniecēm
29. aprīlī 12.00 Talsu sporta hallē
27. maijā 12.00 Sabiles sporta
centrā

Deju nodarbības senioriem
28. aprīlī 15.00 Talsu sporta hallē
30. maijā 15.00 Laucienes pansionātā
Lekcija par psihisko veselību
senioriem
3. maijā 10.00 Laucienes pansionātā
Sirds veselības dienas
28. aprīlī 17.00 Ķūļciema BLPC
19. maijā 17.00 Sabilē
26. maijā 17.00 Talsos
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Talsu pamatskolas delegācija
viesojas Polijā

Talsu pamatskolas direktore Dina Bičule (no kreisās) un projekta koordinatore angļu
valodas skolotāja Lolita Lipska-Meijere kopā ar godalgotajiem skolēniem Emīliju
Sebecku, Eduardu Bērziņu, Elizabeti Annu Bernāni un projekta dalībnieku Alenu
Grīnvaldu pēc apbalvošanas ceremonijas Pinčovas 2. ģimnāzijā
Aprīļa sākumā Talsu pamatskolas
delegācija atgriezās no Polijas, kur
„Erasmus+” programmas stratēģiskās
partnerības projektā septiņas dienas
darbojās mācību darbnīcās, konkursos
un koncertos kopā ar skolēniem no Itālijas, Rumānijas, Turcijas un Polijas.
Talsu pamatskolas kolektīvs ir gandarīts, jo ir iegūtas godalgotas vietas biznesa angļu valodā, kā arī logotipu konkursā.
Brauciens uz Poliju projektā „The Art
of Economics, the Economy of Art” bija
mūsu skolas pirmā mobilitāte kopā ar
skolēniem. Vairāku mēnešu garumā partnervalstu koordinatori bija organizējuši
pasākumu nedēļu Polijā, kas vainagojās ar
labiem rezultātiem. Skolēni ir ieguvuši labus draugus no vairākām Eiropas valstīm,
kopīgi koncertējuši gan dziedot, gan spēlējot mūzikas instrumentus, kā arī spēlējuši lugu, kurā aktieri bija no visām piecām dalībvalstīm. Talsu pamatskola
varēja dot savu ieguldījumu Polijas kultūras dienās, pateicoties tam, ka skola realizē mūzikas programmu. Mūsu skolēni un
skolotājas koncertā dziedāja un muzicēja
kopā ar Polijas un Itālijas skolēniem.
Jau pirms tikšanās Polijā visu dalībvalstu skolās skolotāji organizēja logotipa
konkursus, kas saistīti ar projekta tēmu,
labākos darbus nosūtot uz Pinčovas ģimnāziju. Polijā finālam izvirzītos 15 darbus
vērtēja starptautiskā žūrija. Liels bija
mūsu prieks par 9. klases skolēna Rodrigo
Bakanovska iegūto 3. vietu par lakonisku
un projektam atbilstošu logotipa zīmēju-

mu (skolotāja Ginta Upnere).
Savukārt starp dalībvalstu 45 finālistiem biznesa angļu valodas olimpiādē
Talsu pamatskolas jaunieši iekļuva apbalvojamo konkursantu sešiniekā: 4. vieta
Eduardam Bērziņam, 5. vieta Emīlijai Sebeckai un 6. vieta Elizabetei Annai Bernānei.
Mēs bijām priecīgi pārsteigti par šādu
sniegumu, jo mūsu skolā ir tikai 230 skolēnu, kamēr citas skolas savus labākos
pārstāvjus bija izvēlējušās no vairāk nekā
1000 bērnu skaita. Skolotāja Lolita Lipska-Meijere, kas sagatavoja bērnus olimpiādei, atzīst: „Šis bija laimīgs un priecīgs
brīdis ne tikai mūsu skolai, bet arī visai
Latvijai. Tas pierādīja, ka mūsu valstī nemaz nav tik slikta izglītības sistēma, kas
nepārtraukti jāreformē un jāpārveido.
Mums regulāri masu medijos tiek atgādināts, ka mūsu skolēnu zināšanas atpaliek
no citu valstu skolēnu snieguma. Tā nav.
Angļu valodas zināšanas mūsējiem bija
lieliskas, arī biznesa angļu valodas terminus viņi bija apguvuši perfekti. Gatavojoties braucienam, skolēni daudz strādāja
patstāvīgi, kā arī kopā darbojāmies pavasara skolēnu brīvdienās. Tomēr svešvalodu nevar apgūt uzreiz un īsā brīdī, labie
rezultāti starptautiskajā olimpiādē pierādīja, ka darbs jāiegulda regulāri. Prieks
par mūsu audzēkņiem patiešām ir liels,
tas atsver grūtos un atbildīgos brīžus projekta rakstīšanas un realizēšanas gaitā.”
Dina Bičule, Talsu pamatskolas direktore
Foto no skolas arhīva

Papildinātas izstāžu norises aprīlī
Talsu tautas namā un Radošajā sētā
✳✳Audēju kopas „Talse” tekstildarbu izstāde „Pavasara raibenis”
✳✳Liepājas tautas fotostudijas „FOTAST” kopizstāde „Portrets” Talsu tautas nama foajē
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳Depresija – kā to uzvarēt?
Ausekļa bibliotēka
✳✳Mākslas studijas „Otiņas” izstāde
„Ziedi”
✳✳Kornēlijai Apškrūmai – 80
✳✳„Lieldienas”
✳✳No 21.04.
Ilzei Indrānei – 90

Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra
izstāžu zālē
✳✳Gunas Oškalnas-Vējiņas jubilejas fotoizstāde „60 fotospēles ar aktieriem”
Pastendes kultūras namā
✳✳No 25.04. Līvijas Knauķes un Valda
Krēgera krustdūrienā izšūtas gleznas
✳✳No 26.04. Medību trofeju izstāde
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳Santas Vicinskas zīmējumi „Putni”
✳✳Pasaules Veselības dienai veltīta izstāde „Kad sāp dvēsele”
Sagatavoja: Sanita Arciševska
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Tuvojas makulatūras vākšanas
konkursa noslēgums
Kā ik gadu, arī šajā mācību gadā aktīvi norisinās makulatūras vākšanas konkurss „Palīdzēsim kokiem!”, ko nu jau
astoto gadu rīko SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””.
Konkursā čakli piedalās Jūrmalas pilsētas, Tukuma, Jaunpils, Engures, Kandavas,
Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada izglītības iestādes. Konkurss noslēgsies 28. aprīlī – pēc Lielās talkas. Aicinām
skolēnus un pirmsskolu izglītības iestāžu
audzēkņus pasteigties, jo par katru savākto un nodoto makulatūras tonnu balvā
tiks saņemti 5 kg biroja papīra. 1.–3. vietu
ieguvēji gan lielo skolu, gan mazo skolu
grupā, gan PII līderi saņems apmaksātu
transporta pakalpojumu ekskursijai.
Visi dalībnieki, kas piedalījušies kon-

kursā, tiek aicināti uz noslēguma pasākumu un balvu pasniegšanu. 19. maijā
12.00 Laumu dabas parkā gaidīsim
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus,
bet 13.00 vispārizglītojošo skolu skolēnus. Pēc balvu pasniegšanas konkursa
dalībnieki tiks cienāti ar „ugunskura”
zupu un varēs apskatīt bišu vai kādu citu
Laumas dabas parka dabas izzinošo taku.
Īpašs pārsteigums – muzicēs The Ludvig
un Grēta Grantiņa.
Dalībniekus lūdzam pieteikties līdz
15. maijam SIA „AAS „Piejūra”” birojā
pa tālr.: 63123306 vai 22008989.
Inga Priede,
SIA „AAS „Piejūra”” sabiedrisko attiecību
speciāliste

Ekskursijas uz atkritumu
poligonu palīdz izprast
otrreizējas pārstrādes
nepieciešamību
Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra” sadzīves atkritumu
poligonu un atkritumu pārkraušanas
un šķirošanas stacijas Jūrmalā un Tukumā iecienījuši interesenti, lai izzinātu katra nolietotā priekšmeta tālāko
ceļu.
Ekskursijās uz minētajām vietām ierodas galvenokārt jaunieši un skolēni, bet
interesi izrāda arī iestāžu, uzņēmumu un
organizāciju darbinieki, kas sākuši aizdomāties par ieguldījumu apkārtējās vides
saglabāšanā. Liela sabiedrības daļa sāk
interesēties, kā efektīvāk pasargāt apkārtējo vidi no piesārņošanas, izvēlas veselīgāku pārtiku, rūpīgi raugās, kurus sadzīves atkritumus var izmantot otrreizējai
pārstrādei un kā to labāk īstenot arī savā
dzīves un darba vietā.
Apmeklējot atkritumu poligonu „Janvāri”, šķirošanas un pārkraušanas stacijas
interesenti uzzina, kā pareizi šķirot atkri-

tumus, kur un kādā veidā tos pareizāk novietot, lai pēc iespējas lielākā daļa atkritumu tiktu nodota otrreizējai pārstrādei.
Skolēnu un pieaugušo grupas, kas ierodas atkritumu poligonā vai šķirošanas
un pārkraušanas stacijās, ir izbrīnīti par
redzētajām tehnoloģijām, kas tiek izmantotas atkritumu apsaimniekošanā un
nolietoto lietu sagatavošanā otrreizējai
pārstrādei. Gan skolēni, gan pieaugušie,
šeit viesojoties, apgūst arī pamatprasmes
dalīto atkritumu šķirošanā.
AAS „Piejūra” darbinieki aicina ikvienu interesentu, kas vēlas apmeklēt sadzīves atkritumu poligonu „Janvāri” vai pārkraušanas un šķirošanas stacijas Jūrmalā
un Tukumā, pieteikties, zvanot pa tālruni
uz numuriem 22008989 vai 63123306.
Inga Priede,
SIA AAS „Piejūra”” sabiedrisko attiecību
speciāliste

Kinoteātrī „Auseklis”
19. un 20. aprīlī 18.00; 20.00
„VIENU BIĻETI, LŪDZU!”
Dokumentāla filma, biogrāfija, Latvijas un ASV kopdarbs, komēdija.
Dokumentāls stāsts par Nikiju
Kokrenu – pasaulē kaislīgāko teātru
apmeklētāju. Šī indiešu izcelsmes
kundze, kurai ir jau 78 gadu, katru
dienu pēdējos 25 gadus noskatās
vismaz vienu Ņujorkas teātra izrādi. Tomēr ne visi ir sajūsmā par viņas kaislību – Brodvejas teātru darbiniekiem viņa ir īsts bieds.
Pazīstama kā nekārtību cēlāja un
blēde, Nikija visiem līdzekļiem cenšas iegūt pēc iespējas vairāk brīvbiļešu, bet, iekļuvusi teātrī, mēģina
ieņemt vislabākās vietas un dažkārt
teātros ietur pat maltītes. Viņa sevi
uzskata par īstu teātra mākslas mīļotāju, kuras ikdienā materiālām
lietām nav nozīmes. Taču kur beidzas aizrautīga kaislība un kur sākas atkarība?
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Bērniem līdz 12 gadiem neiesakām!
21., 22., 23. un 26., 27., 28., 29., 30.
aprīlī 18.00; 20.00
,,TAS, KO VIŅI NEREDZ”
Latvijas spēlfilma. Drāma, zinātniskā
fantastika.
Psiholoģisks trilleris ar zinātniskās
fantastikas elementiem. Filmas sižeta pamatā ir stāsts par medmāsu
Elzu, kas iemīlas savā pacientā –
jaunā zinātniekā Nikolā, kurš
mākslīgā intelekta izstrādes procesā
ir nonācis komā. Nikolā gaida ilgstoša atveseļošanās, savukārt abus
varoņus – nebūt ne viegls ceļš uz
savstarpēju uzticēšanos, ko sarežģī
zinātnieka izgudrojums – mākslīgais intelekts ,,Anna”, kas aktīvi iejaucas varoņu attiecībās, lai Nikolā
piederētu tikai viņai.
Bērniem līdz 16 gadiem neiesakām!
Biļešu cena visiem apmeklētājiem
2,85 EUR.

2017. gada 18. aprīlis
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Baltā galdauta svētki 4. maijā
11.00 Spāres muižā
11.00 Strazdes muižā
11.00 Tiņģeres muižā
12.00 Balgalē pie mājām
„Rīti” un „Lazdas”
12.00 Ķūļciema brīvā laika
pavadīšanas centrā
13.00 Sabiles pilskalnā
14.00 Talsu tautas nama
Radošajā sētā
14.00 Vandzenes tautas namā
16.00 Stendes brīvdabas estrādē
16.00 Laidzes basketbola laukumā

Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada
27. marta līdz 10. aprīlim

•••

Reģistrēti jaundzimušie

Linda Dobrovoļska
Keitija Gilberta
Marija Grahoļska
Tailers Krafts
Raivo Lācis
Elans Magers
Elīna Miķelsone

•••

•••

Keitija Pavlovska
Rihards Potaševs
Kendija Stanga
Rēzija Strazdiņa
Matiass Šmits
Emīlija Valtere
Patrīcija Valtere

Laulību noslēguši

•••

Rolands Dambis un Maruta Vīlaka
Jānis Grebeņikovs un Diāna Lejasmeiere
Sergejs Gumeņuks un Jeļena Kapusta

*03.05.17.

Reģistrēti mirušie

Informācija par svētku ietvaros
notiekošajām aktivitātēm
www.talsi.lv un
facebook/Ieaud savu stastu

(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Informācija senioriem
✳ 21. aprīlī 9.30–12.00 Dienas centrā, Lielajā ielā 27, notiks Veselības diena senioriem, kā ietvaros būs iespēja veikt dažāda veida veselības pārbaudes: asinsspiediena mērīšana un cukura līmeņa noteikšana asinīs (bez maksas), kā arī holesterīna pārbaude (par maksu).
✳ 28. aprīlī 10.00 Talsu sporta namā notiks Sporta diena senioriem.

Talsi
Emīlija Zelma Sūniņa
(1924)
Ligita Līga Tropiņa (1938)
Jēkabs Silenieks (1943)
Mārīte Saulīte (1948)
Raimonds Ābele (1947)
Zinaida Putina (1929)
Gaļina Boihmane-Boikmane (1938)
Sabile
Jānis Legzdiņš (1921)
Valdemārpils
Anita Birnbauma (1946)

Ģibuļu pagasts
Stepans Tužeļaks (1955)
Ķūļciema pagasts
Biruta Švalbe (1932)
Jānis Rodmanis (1943)
Laucienes pagasts
Haralds Samītis (1951)
Pēteris Strēlis (1941)
Laidzes pagasts
Elza Marta Strupkova
(1929)
Anna Gorska (1928)
Aleksandrs Dmitrijevs
(1937)

Iraida Novosjolova (1934)
Verners Brafogels (1993)
Tatjana Stafecka (1931)
Lubes pagasts
Zigurds Imants Zēbergs
(1933)
Valdgales pagasts
Rita Vecmane (1927)
Virbu pagasts
Vilnis Vitolds Jumiķis
(1947)
Arvids Švarcs (1930)
Mērsraga novads
Arnis Bērziņš (1957)

Seniori visi laipni aicināti!
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KULTŪRAS NOTIKUMI 									

Kultūras norises aprīlī
Kad? Cikos?

Kas?
TALSOS

20.04. 12.00

Izglītojoša konkursa skolēniem „Talsiem 100”
fināls, konkurss „Labākais vēstures zinātājs”

20.04

K. Valdemāra Talsu teātris, Vampilova izrāde „Vasaras rītā”. Ieeja: 2 EUR

19.00

22.04. 17.00
26.04. 11.00
27.04. 19.00

Jubilejas deju koncerts „Uzbursim SDK „Draudzība” 45. pavasari”. Ieeja: bez maksas
III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma koru
konkurss Kurzemē „Kalniem pāri!” – Talsos
Ievas Sutugovas debijas albuma „Stāsti” koncerts
Ieeja: 9 EUR

Burziņš bibliotēkā: kustīgo bildīšu rīts bērniem;
10.00– fizioterapeite Silva Vilkaste; videomateriāli „Talsi
27.04.
22.00 bildēs”; pasākumu cikls „Talsi var” – tikšanās ar
radiožurnālistu Aritu Grīnbergu
2. bērnu solistu un popgrupu konkurss „Talsos
29.04. 12.00
iepogāts 2017”
Koncertprogramma „Kungi uzlūdz dāmas”
1.05. 19.00
Ieeja: 9, 11, 13 EUR

29.04. 19.00

STRAZDES PAGASTĀ
Strazdes amatierteātra pirmizrāde „Pārdomu stāsti”, autors un režisors Andris Priede
Ieeja:1,50 EUR
LUBES PAGASTĀ

29.04. 22.00

Balle ar Jāni Krūmiņu no grupas „Apvedceļs”
un DJ Gunchu. Ieeja: 4 EUR; pēc plkst. 23.00: 5 EUR. Lubes kultūras namā
Galdiņus rezervēt pa tālr. 29172760

Kur?
Talsu novada muzejā
Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Talsu Valsts ģimnāzijā
Talsu tautas namā
Talsu Galvenajā
bibliotēkā

Strazdes BLPC

VALDGALES PAGASTĀ
27.04. 17.00

„Zelta zīļuka svētki” – olimpiāžu dalībnieku, vecāku un skolotāju godināšana

Valdgales tautas
namā

29.04. 17.00

Pūņu amatierteātra pirmizrāde
Andris Ūdris „Sapinusies sirdsapziņa”

Valdgales tautas
namā

27.04. 19.00

VIRBU PAGASTĀ
Virbu amatierteātra pirmizrāde, A. Brigadere
Virbu kultūras namā
„Sprīdītis”

Talsu novada BJC

Sagatavoja: Sanita Arciševska

Talsu tautas namā

Putnu dienām 2017 veltīta izglītojoša programma
1.–
10.00–
„Iepazīsim ūdeņu putnus!” Sīkāka informācija un Talsu novada muzejā
30.04. 17.00
pieteikšanās pa tālr.: 63222770, 29102628
STENDĒ
21.04. 10.00

Sagaidīsim Latvijas simtgadi ar 100 krāsainiem
rododendriem! Rododendru parka atklāšana

22.04. 15.00

Ventspils novada amatierteātra „Vārava” izrāde,
Baiba Jukņeviča „Pavasara neprāts”

22.04. 11.00

SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
Dārzkopju pasākums

23.04. Talsu deju apriņķa deju skate
24.– 9.00–
29.04. 17.00

28.04. 19.00

21.04. 18.00
30.04

14.00

22.04. 15.00

07.,
21.,
18.00
28.04.

20.04

13.00

23.04. 11.00
19.04. 17.00
20.04. 18.00
25.04. 18.00
26.04. 17.00

17.04. 17.00
19.04. 18.00
20.04. 12.00
22.04. 19.00
27.04. 17.00
22.04. 21.00
28.04. 19.00

Bibliotēku nedēļa Sabiles bibliotēkā.
Pasākumu cikli – Ienāc un iepazīsti! Ierosini, novērtē, ieraksti! Izgatavo kopā ar bibliotekāru! Pētījums „Mūsu lasītāji un horoskopa zīmes”
Sabiles amatierteātra pirmizrāde „Gūtenmorgens
un ķērpīši”, izrāde pēc Māra Bērziņa stāstu motīviem, režisore Ziedīte Začeste
Ieeja: 2 EUR
VALDEMĀRPILĪ
Orientēšanās sacensības „Vislabāk savu pilsētu
pazīstu es!” (5.–12.kl. + pilsētas komandas)
Tiņģeres AT izrāde A. Banka „Šedevrs”
BALGALES PAGASTĀ
Muzikāli atraktīva pēcpusdiena bērniem kopā ar
zumbas vadītāju Daci Tihovsku
Ieeja: bez maksas
LAUCIENES PAGASTĀ
Lekciju cikls „Ēd veselīgi un esi formā”
Lektore: uztura speciāliste Inga Pūce
Katras lekcijas dalības maksa: 7 EUR
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 28683771
LĪBAGU PAGASTĀ
Senioru kluba „Sarma” Lieldienu pasākums
„Apaļš kā pūpols, sarkans kā ābols”
Bērnu vokālā ansambļa „Prātnieki” pavasara
koncerts. Ieeja: bez maksas
LAIDZES PAGASTĀ
Pēterim Brūverim 60 „Lasām kopā… balsī skaļā,
mežmalā vai pļavā zaļā”
Bibliotēku nedēļā Sarmas Upeslejas dzeja un Edgara Ziņģes vijole
Zaļo pirkstiņu pēcpusdiena
Laidzes pagastam 150
Konkurss skolēniem „Ko Tu zini par Laidzi?”
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Salona mūzikas vakars „Ar pavasara vēsmu pāri
pasaulei”. Ieeja: 2 EUR

Brīvības ielā 1a
Stendes tautas namā
Šternu dārzniecībā
Sabiles kultūras
namā
Sabiles bibliotēkā

Sabiles kultūras
namā
Pulcēšanās pie
Valdemārpils vsk.
Valdemārpils vsk.
aktu zālē
Balgales BLPC

Laucienes BLPC

Lībagu bibliotēkā
Lībagu BLPC
Laidzes bibliotēkā
Laidzes BLPC
izstāžu zālē
Laidzes BLPC
Laidzes bibliotēkā
Pastendes kultūras
namā

Apmācību cikla „Mājas sajūta” nodarbība
Ģibuļu pagasta
„Sevis iepazīšana, balstoties uz ajūrvēdas organisBLPJAC
ma tipiem”, nodarbības vadītāja Irēna Uzuliņa
Pensionāru kluba „Irbenājs” sarīkojums,
Pastendes kultūras
tikšanās ar Kasparu Maķevicu
namā
ĪVES PAGASTĀ
Koru sadziedāšanās Tiņģerē
Tiņģeres pilī
Tikšanās ar tulkotāju Daci Meieri, sarunu vada
Tiņģeres saieta namā
Liega Piešiņa
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Pavasara balle kopā ar Artūru no Ventspils
Ķūļciema BLPC
Ieeja: 3 EUR
Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” viesizrāde
Anita Grīniece „Puķu brokastis”. Ieeja: 1 EUR
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Ķūļciema BLPC

Palīdzi, Dievs, visai latviešu
tautai!

4. maijā svinēsim Latvijas
99. dzimšanas dienu!
Gaidīsim Jūs Vandzenes
tautas namā 14.00
Baltā galdauta svētkos
kopā ar

Ievu Akurāteri
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