Talsu Novada Ziņas

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 8						

2017. gada 2. maijs

„Prioritāte ir vajadzība, nevis pieejamais finansējums”
Šajā plānošanas periodā – projekti vairāk nekā 30 miljonu eiro apmērā
Pēctecīgs un arī mērķtiecīgs pašvaldības darbs
– tas ir vienīgais, kas novada attīstībā var nest
augšupejošu tendenci un radīt pozitīvu ieguvumu arī iedzīvotājiem. Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma piesaiste un vērienīgu
projektu īstenošana nav vienas dienas darbs.
Tas, ja viss jāsāk no nulles, pat nav četru gadu
darbs, bet gan prasa visu ES plānošanas periodu.
Kādas projektu iestrādnes Talsu novads bija izveidojis, beidzoties iepriekšējam plānošanas periodam (2013. gadā) un kas paredzēts tagad (no
2014. līdz 2020. gadam)?
„Ja plānošanā koncentrējas tikai uz četru gadu
periodu, ja nav stratēģiskā redzējuma un nezina,
ko attīstīt nākotnē, tad nebūs ilgtermiņa rezultāta.
Tādos gadījumos īsteno vieglāk un ātrāk realizējamus projektus, bet neatrisina ilgstošas vajadzības,”
tā par plānošanas būtību pašvaldības darbā saka
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece. Viņa ir pārliecinājusies – gudra plānošana
nebūt nenozīmē tikai to darbu virzīšanu, kuriem
jau ir finansējuma segums.
„Attīstība ir jāplāno, balstoties uz aktuālajām
vajadzībām un problēmām. Projektu nauda ir
viens no finansējuma instrumentiem, kā to paveikt. Tikpat labi problēmas risinājumus plānojam
arī no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lielos, nozīmīgos projektus, ko pamatā var paveikt ar Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu vai citu fondu
finansējumu, nevar plānot, vērtējot tikai to, kur
būs iespēja piesaistīt naudu. Ir jābūt stratēģiskam
redzējumam, ko primāri attīstīt. Jāizvērtē risināmās problēmas. Jāievēro likumā noteiktais, normatīvie akti un labas pārvaldības principi,” bilst
J. Skujeniece.
Vairāk nekā miljons eiro
trīs gadu laikā ieguldīts Talsu novada stratēģiskajā
plānošanā. Tā var apzīmēt Talsu novada pašvaldības iniciatīvu kopš 2015. gada konkrētu finansējuma apjomu novirzīt tieši būvprojektu izstrādei
projektu sagatavošanai. Talsu novada pašvaldības
izpilddirektors Aldis Vilsons norāda, ka šāds lēmums, jaunajam sasaukumam sākot darbu, pieņemts, saprotot, ka nevar gaidīt jaunā plānošanas
perioda programmu apguvi, sēžot rokas klēpī salikušiem. Tā 2015. gadā – 200 000 eiro, 2016. gadā
– 519 460 eiro, bet 2017. gadā – 300 000 eiro no
Talsu novada pamatbudžeta tika plānveidīgi atvēlēti būvprojektu izstrādei projektu sagatavošanai.
„Ja novada pamatbudžetā būvprojektu izstrādei
projektu sagatavošanai nav ieplānots finansējums,
tad šiem mērķiem pēkšņi atrast līdzekļus nav viegli. Viena projekta izstrādes izmaksas ir gana apjomīgas. Lielākā daļa no līdz šim laikam izstrādātajiem būvprojektiem šajā plānošanas periodā arī
tiks īstenoti,” piebilst Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja.
Finansējuma atvēlēšanu projektu sagatavošanai
diktēja iepriekšējās darbības sekas – jaunajam plānošanas periodam, kas sākās 2014. gadā, Talsu novada pašvaldībai bija tikai viena projekta iestrādnes
– Fabrikas ielas pārbūve. „Tā turpinot, mēs paliktu
zaudētājos un nevarētu pretendēt uz projektu apguves iespējām. Projektu sagatavošana ir ilgs un arī
izmaksas prasošs darbs, bet līdz 2014. gadam nekādas iestrādnes nebija atstātas,” teic A. Vilsons.

J. Skujeniece skaidro, ka visi lielie Talsu pilsētas
projekti bija ieplānoti vēl pirms administratīvās reformas – pilsētas laikā. Tajos gados tapa Radošās
sētas, Sauleskalna estrādes, Talsu ezera promenādes un daļa no ielu rekonstrukciju un ūdenssaimniecības projektiem. Lai arī tie tika realizēti pirmā
novada sasaukuma laikā, tomēr to saknes – kā to
paredz stratēģiska plānošana – meklējamas vēl
pirms tam. Savukārt pēc administratīvās reformas
Talsu novads virzījās brīvā laika pavadīšanas centru, atsevišķu ūdenssaimniecības projektu un brīvdabas estrāžu virzienā. „llgtermiņa projekts ar jau
sagatavotiem dokumentiem, ko nodot pēctečiem,
bija tikai viens – Fabrikas ielas rekonstrukcija, kam
līdz šim nav izdevies piesaistīt kādu fondu finansējumu,” atzīst J. Skujeniece. Iestrēgusi ir arī Sabiles
tilta pār Abavu rekonstrukcija – tiek meklēts finansējuma avots.
Attīstības programma un Investīciju plāns –
divi vaļi, uz kuriem balstās novada augšupeja. Nosakot šī plānošanas perioda prioritātes, A. Vilsons
uzsver, ņemti vērā vairāki faktori. 2014. gadā aizvadīts Talsu novada 4. Iedzīvotāju forums, pēc tā
dažādās jomās tika apkopotas iedzīvotāju nosauktās prioritātes. Tāpat jau ticis pārmantots nepieciešamo darbu saraksts bez attiecīgā seguma. „Viena
no svarīgākajām prioritātēm noteikti bija Talsu
Galvenās bibliotēkas telpas. Šis projekts ir būtisks
visam novadam. Atbrīvojot pašreizējo pirmsskolas

izglītības iestādes „Pīlādzītis” ēku, izdosies arī samazināt rindas uz bērnudārziem. Sasāpējis jautājums bija kinoteātra „Auseklis” ēka. Uzreiz nemetāmies iegādāties jaunu filmu demonstrēšanas
aparatūru, jo vispirms bija nepieciešams atjaunot
lielo zāli, ēkas elektroinstalācijas. Starptautiskā
projektā esam piesaistījuši finansējumu, un tas drīzumā tiks paveikts. Tāpat novadā nav neviena atbilstoša āra sporta laukuma vai stadiona – arī tā jau
ilgstoši ir bijusi prioritāte,” galvenos akcentus nosauc izpilddirektors. Tāpat savas vajadzības diktējusi izglītības un uzņēmējdarbības joma, kā arī katras attiecīgās pārvaldes nepieciešamības. Tādā
veidā sagatavots investīciju projektu plāns, kas piedāvāts apstiprināšanai Talsu novada domē. „Noteicām lielos projektus, kuru realizēšanai nepieciešams Eiropas Savienības līdzfinansējums,
diskutējām, kuras vajadzības var īstenot, novirzot
pilsētām un pagastiem piešķirto prioritāšu finansējumu,” atklāja izpilddirektors. J. Skujeniece papildina: „Lēmējvarai un izpildvarai jābūt ciešā sasaistē, patiešām domājot par prioritātēm. Nedrīkst
būt tā, ka investīciju plāns skrien pakaļ tam, ko
dara.”
Turpinājums 5. lpp.

Projekti, kuriem piesaistīts finansējums

(ES struktūrfondi, kvotas vai budžeta līdzekļi, ņemot aizņēmumu Valsts kasē)
Nosaukums
Kultūra
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās
bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a Talsos
„The road of Balts LAT – LIT (Baltu ceļš)” Talsu novada muzeja
ekspozīcijas izveide, semināru un apmācību organizēšana
Novadpētniecības telpu atjaunošana Spāres muižā
„Dupurkalna brīvdabas estrādes būvniecība un teritorijas
labiekārtošana”
Tiņģeres brīvdabas estrādes būvniecība
Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti
Uzņēmējdarbība
„Boost regional Entrepreneurship by Enabling cross boarder
cooperation LAT – LIT” (kinoteātra „Auseklis” telpu remonts un citas
uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes)
Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā (Raiņa, Celtnieku
un Laukmuižas iela)
Talsu pilsētas tirgus pārbūve
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos/ grants
ceļu pārbūve
Sociālā joma
Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošana
Vide
Dursupes ezera apkārtnes labiekārtošana
Izglītība
Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā
Sporta laukumi un stāvlaukums pie Talsu 2. vidusskolas
Vandzenes PII „Zīlīte” energoefektivitātes uzlabošana un telpu
atjaunošana
Kopā: 21 030 847 eiro

Aptuvenās kopējās izmaksas
2 958 487 eiro

MK noteikumi

26.01.2016. Nr. 69

65 501 eiro

Vadlīnijas:
www.varam.gov.lv
13.10.2015. Nr. 590

199 999 eiro

13.10.2015. Nr. 590

50 000 eiro
1 529 412 eiro

13.10.2015. Nr. 590
24.05.2016. Nr. 322

162 330 eiro

Vadlīnijas:
www.varam.gov.lv

1 543 136 eiro

13.10.2015. Nr. 593

1 900 000 eiro

10.11.2015. Nr. 645

4 100 000 eiro

18.08.2015. Nr. 475

99 122 eiro

250 000 eiro
43 307 eiro

13.10.2015. Nr. 590

6 900 000 eiro
520 000 eiro

24.05.2016. Nr. 323

709 553 eiro
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Valdemārpilī un Tiņģerē būs jaunas brīvdabas estrādes
Talsu novada pašvaldība ir
uzsākusi īstenot divus projektus
„Tiņģeres brīvdabas estrādes
būvniecība” un „Dupurkalna
brīvdabas estrādes būvniecība
un teritorijas labiekārtošana”.
Tiņģeres brīvdabas estrādes
projekta īstenošanas laikā paredzēts – uzstādīt solus 200 skatītājiem; bruģēt celiņus; atjaunot
brīvdabas estrādes grīdas laukumu; atjaunot brīvdabas estrādes
skatuves laukumu; izbūvēt vietu
WC novietošanai; atjaunot elektroinstalāciju. Ir noslēdzies iepirkums par būvprojekta izstrādi
un autoruzraudzību. Projekta īstenošana plānota līdz 2017. gada
septembrim. Valdemārpils pilsētas un Ārlavas, Lubes, Īves pagasta pārvaldes vadītājs Andris
Grīnbergs teic, ka „vēsturiskā
vietā atjaunosim to, kas sen jau
trūka iedzīvotājiem, estrāde arī
agrāk bija pils tuvumā un tagad
plānojam to atjaunot. Tiņģerē
visu laiku bijuši aktīvi iedzīvotāji, kuri darbojas amatierteātrī,

Dupurkalna estrādes vizualizācija
un šī viņiem būs lieliska iespēja
savu darbu vasaras sezonā rādīt
plašākai publikai. Kad projekts
tiks īstenots, būs iespēja organizēt arī deju kolektīvu koncertus,
jo pils skatuve ir ļoti maza un
nav paredzēta deju koncertiem.”
Toties Dupurkalna brīvdabas
estrādes būvniecības un teritorijas labiekārtošanas projektu Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības
pārvalde apstiprināja 2016. gada

19. septembrī. Estrādē paredzēts
uzstādīt solus 400 skatītājiem,
bruģēt celiņus, atjaunot skatuves
laukumu, izbūvēt estrādes jumtu,
izbūvēt palīgtelpas un tualetes,
labiekārtot apkārtni (t.sk. zāliena
ierīkošana, atkritumu urnu uzstādīšana), kā arī atjaunot elektroinstalāciju.
„Dupurkalna brīvdabas estrāde ir kultūrvēsturisks objekts.
Valdemārpilī šī estrāde bija gan
morāli, gan fiziski novecojusi, so-

Tiņģeres estrādes vizualizācija
liņi bija sapuvuši, estrādes sienas
jau bruka. Bijām spiesti demontēt
estrādi, tā bija bīstama sabiedrībai. Šobrīd ir palikuši tikai iepriekšējās estrādes pamati, taču,
turpinoties darbiem, arī tie tiks
veidoti no jauna. Tautas nama
mums nav, tāpēc brīvdabas estrādes sakārtošana ļautu vasaras un
siltajā rudens periodā
organizēt teātra izrādes
un viesizrādes, dziesmu

un deju koncertus, kā arī piesaistīt profesionālus māksliniekus.
Vēl viena skaista un sakopta vieta
Valdemārpils pilsētā – Dupurkalna estrāde ir neatņemama pilsētas sastāvdaļa,” ziņo Andris Grīnbergs.
Dana Vecmane

Cik spēcīgi pagasti, tik spēcīgs viss novads
Talsu novads ir tik spēcīgs,
cik spēcīga ir katra atsevišķā
pilsētas vai pagasta pārvalde
un šajās teritorijās dzīvojošie
ļaudis. Pārvalžu vadītāji atzīst
– kopš 2015. gada izdarīts
daudz, bet neviens pie jau sasniegtā nedomā apstāties. Ikkatrai Talsu novada teritorijai
ir savi turpmākie attīstības plāni, ko tās arī mērķtiecīgi cenšas
īstenot.

ĢIBUĻI

Ģibuļu pagasts ir viens no lielākajiem Talsu novadā. Tā vadītāja Kitija Vecmane stāsta, ka
esošais pārvaldības modelis nodrošina to, ka pagasta pārvaldes
uzmanības lokā ir ne tikai attiecīgā teritorija, tās kultūras un
sporta iestādes, bet arī izglītības
iestāžu saimnieciskā dzīve. To
K. Vecmane dēvē par pareizu
pieeju, jo ,,visu šo jomu uzturēšana un attīstība tiek finansēta
no viena budžeta – Talsu novada
pašvaldības, tādēļ lietderīgi ir
skatīt pagastu kopumā”.
Tā kā jau trešo gadu Talsu novada dome piešķir papildu finansējumu ikvienai pilsētas vai
pagasta pārvaldei prioritāro vajadzību īstenošanai, ik gadu Ģibuļu pagasta pārvalde savām
struktūrvienībām lūdz iesniegt
vajadzību uzskaitījumu. Pēc tam
tiek veidots vienots prioritāšu
apkopojums. Šo trīs gadu laikā
Ģibuļu pagasts papildus pamata
budžeta finansējumam saņēmis
vairāk nekā 70 000 eiro.
,,Pagaidām cenšamies tikt līdzi darbiem, kurus būtu vajadzē-

Daļa no paveiktā Ģibuļu pagastā
• Pastendes kultūras nama
skatuves skaņas un gaismas renovācija, skatuves ietērpa un
grīdu atjaunošana.
• Ceļu uzturēšana un atjaunošana un grāvju tīrīšana.
• PII ,,Ķipars” ventilācijas
sistēmas rekonstrukcija, āra
nojumes atjaunošana.
• Spāres muižas bēniņu, zāles
griestu un elektroinstalācijas
atjaunošana.
• Sienu remonts, grīdas rekonstrukcija un 4 durvju nomaiņa.
• Elektroinstalācijas rekonstrukcija rokdarbnieku telpā,
pagrabstāva darbnīcā un 2. stāva ievadam.
• Pastendes sporta centra
,,Akmeņkaļi” elektroinstalācijas
rekonstrukcija minigolfa zālē.
• Bērnu rotaļu laukuma
konstrukciju iegāde.

• Spāres ezerā ielaisti 9000 līdaku mazuļu.
• Fasādes remonts Pastendes
kultūras nama ēkai.
• PII ,,Ķipars” virtuves kapitālais remonts, iekārtu nomaiņa.
• Daļēja logu nomaiņa Spāres muižai.
• Pastendes pamatskolas virtuves kāpņu un ēdamzāles remonts.
• Pastendes kultūras nama
iekšējās ugunsdzēsības sistēmas atjaunošana, divu jumtu
siltināšana un atjaunošana.
• Pastendes bibliotēkas elektroinstalācijas un apgaismojuma nomaiņa.
• Zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana PII ,,Ķipars”.
• Krēslu iegāde Pastendes
kultūras namam un Spāres tautas namam (iepirkums noslēdzies).

jis paveikt jau sen. 2015. gadā
lielākie ieguldījumi bija Spāres
muižas atjaunošanai un Pastendes kultūras nama skatuves atjaunošanas uzsākšanai, ko turpinājām 2016. gadā. Pagājušajā
gadā lielākās pārmaiņas skāra
pirmsskolas izglītības iestādi
(PII) ,,Ķipars”, kur tika veikts
virtuves kapitālais remonts un
iekārtu nomaiņa. Šogad jau ir atjaunota elektroinstalācija un apgaismojums Pastendes bibliotēkā, Pastendes kultūras namā
rekonstruēta iekšējās ugunsdzēsības sistēma, uzstādīta zibens

aizsardzības sistēma bērnudārzā
,,Ķipars”, atjaunoti un siltināti
divi Pastendes kultūras nama
jumti. Šī gada lielākais ieguldījums tiks īstenots vasarā, kad
tiks atjaunota Pastendes pamatskolas ēdamzāle,” pastāstīja
K. Vecmane.
Ģibuļu pagastā ik gadu no
35 000 līdz 40 000 eiro tiek izlietoti pašvaldības grants ceļu atjaunošanai. Liels ieguvums ir
papildu finansējuma piesaiste
atsevišķos Eiropas Savienības
struktūrfondu projektos. Labs
piemērs ir pagājušā gada vei-
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kums – iegūts finansējums Pastendes kultūras nama un Spāres
tautas nama krēslu iegādei un
novadpētniecības muzeja telpu
remontam Spāres muižā.

VALDGALE

Ja agrāk par vienu no Valdgales pagasta ,,simboliem” bija kļuvis kādreizējais bišu ceha grausts
ceļa malā, tagad, pateicoties pārvaldes vadītājas Janas Robaldes
iniciatīvai un gribasspēkam, tas
no pagasta ainavas ir veiksmīgi
aizvākts.
Graustu sakārtošana vai to demontāža, uzsver J. Robalde, arī ir
bijis viens no pārvaldes mērķiem,
otrs būtiskākais – pagasta teritorijas labiekārtošana. ,,Šajā laikā bija
jārisina gājēju celiņa izbūve Pūņās

– tagad ir izstrādāts būvprojekts,
noslēdzies iepirkumu konkurss,
un gatavojam dokumentus finansējuma piesaistei. Svarīga ir LED
apgaismojuma ierīkošana Pūņās
un Cīruļos. Esam panākuši ne tikai vecā bišu ceha demontāžu, bet
ir arī nojaukts agrākais feldšera
punkts, turpinām ,,Ābelīšu kūts”
nojaukšanu,” teic pārvaldes vadītāja. Tomēr būtiskākie investīciju
akcenti likti tieši uz izglītības iestāžu telpu remontu. Pēdējo divu
gadu laikā šajā infrastruktūrā ieguldīti teju 40 000 eiro. ,,Esmu
pārliecināta, ka bērniem ir jārada
vide, kurā ir patīkami uzturēties.
Protams, liels un apzināts darbs
tiek veltīts ikdienas teritorijas labiekārtošanai.
Turpinājums 3. lpp. →

Daļa no paveiktā Valdgales pagastā
• Apkures sistēmas remonts
pirmsskolas izglītības iestādē
,,Kamenīte”.
• Sporta un interešu centra
telpu remonts.
• Sanitārās telpas remonts
,,Pagastmājā”, nodrošinot iekļuvi personām ratiņkrēslos.
• Feldšerpunkta (grausta) novākšana un vietas sakārtošana.
• Kanalizācijas sistēmas atsevišķa posma rekonstrukcija
Pūņās.
• Pašvaldības ceļu remonti.
• Rotaļu mājiņas uzstādīšana
PII ,,Kamenīte”.
• Labiekārtošanas darbi Frītagu kapsētā.
• Attīrīšanas stacijas ,,Bene-

ri” labiekārtošanas darbi.
• Bišu produkcijas ceha demontāža.
• Grupiņu un citu telpu remonts, kā arī jumta nomaiņa
PII ,,Kamenīte”.
• Telpu remonts un elektroinstalāciju sakārtošana Pūņu
pamatskolā.
• Ielu apgaismojums Pūņu
un Cīruļu ciemā.
• Gājēju celiņa izbūve.
• Tautas nama grīdas virsmas
atjaunošana.
• Soliņu un videonovērošanas kameru uzstādīšana.
• Āra trenažieru laukuma izveide.

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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Virbu pamatskolā atklāta atjaunotā mācību iestādes sporta zāle
„Beidzot ilgi gaidītais brīdis
ir klāt!” tā ne viens vien Virbu
pagasta iedzīvotājs raksturoja
24. aprīļa rītu Virbu pamatskolā, kad tika atklāta atjaunotā
mācību iestādes sporta zāle. Tās
rekonstrukcija notika pakāpeniski, un nu trīs gadu laikā ir
izdevies iegūt izcilu rezultātu.
Šajā laikā, informēja Virbu
pagasta pārvaldes vadītājs Egils
Alsbergs, pamatskolas sporta zāles atjaunošanā ieguldīti aptuveni 50 000 eiro. Iesākumā finansējums atvēlēts elektroinstalāciju
un apgaismes līdzekļu sakārtošanai, pēc tam siltumpadeves sistēmas atjaunošanai, bet šogad
31 945 eiro ieguldīti grīdas un
iekštelpu pārvērtībās – darbus
veica SIA „Stats”.
Kvalitatīvākas sporta stundas –
tas ir viens no ieguvumiem, ko
skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem radīs izremontētā
sporta zāle.
„Sporta zāles tehniskais stā-

voklis radīja apdraudējumu bērnu drošībai un veselībai. Bērni
pēc sporta stundām, lai kā mēs
censtos, nevarēja no zāles iziet ar
tīrām drēbēm. Zāles segums atstāja paliekošas pēdas uz sporta
apģērbiem,” iepriekšējo situāciju
atainoja Virbu pamatskolas direktore Sandra Bremane. Viņa
šajā izglītības iestādē strādā jau
12 gadu, un ik gadu tika aktualizēta sporta zāles atjaunošanas
nepieciešamība.
Zāles atjaunošana sākās 2014.

gadā, kad, izglītības iestādi renovējot, tika nomainīti zāles logi
un izbūvēta jauna ventilācijas
sistēma. „Iepriekšējā ventilācijas
sistēma nespēja nodrošināt zālē
nepieciešamo temperatūru – ziemas laikā telpas temperatūra bija
tikai astoņus līdz desmit grādus
augsta. Bija ļoti sarežģīti uzturēt
temperatūru atbilstoši Ministru
kabineta nosacījumiem,” atklāja
Virbu pamatskolas direktore.
2015. gadā sporta zālē tika nomainīts un sakārtots apgaismo-

jums. Šī problēma bija aktuāla,
vakaros sportojot jauniešiem un
pieaugušajiem. Savukārt 2016.
gadā tika atjaunota apkures sistēma, 2017. gadā līdzekļi bija paredzēti griestu un sienu atjaunošanai, bet pietrūka finansējuma
grīdas seguma atjaunošanai. „Ja
sportošanā sienām un griestiem ir
tikai estētiska nozīme, tad grīdas
seguma stāvoklis gan ir būtiski
svarīgs. Griezāmies Talsu novada
domē pēc papildu līdzekļiem, lai
varētu pilnībā pabeigt sporta zāles
remontu. Pretējā gadījumā bērniem vēl veselu mācību gadu būtu
jāpavada sarežģītos apstākļos,” sacīja S. Bremane.
Virbu pamatskolā mācās 97
bērni,
skolas dzīvē piedalās arī 47 pagasta bērnudārza audzēkņi.
Sporta zāle tiek noslogota arī pēc
mācību stundām, jo te interesentiem ir iespēja apgūt Talsu novada sporta skolas programmu, ko
labprāt arī dara 20 bērni. Piecus

vakarus nedēļā zāli izmanto arī
citi pagasta iedzīvotāji – tā ir atvērta ikvienam.
E. Alsbergs uzsver, ka sporta
zāles sakārtošana ir bijusi pagasta prioritāte – tieši šis papildu finansējums arī tajā trīs gadus ieguldīts. Kāds būs nākamais
darbs Virbu pamatskolā? Izglītības iestādes 2. stāva sanitārā
mezgla sakārtošana!
Inita Fedko
Foto: Marta Rake-Lasmane

Cik spēcīgi pagasti, tik spēcīgs viss novads
Turpinājums no 2. lpp.
Uzskatu, ka, tikai plānojot un
efektīvi organizējot ikdienas darbu, var paveikt daudz vairāk. Pagastā ir bijušas iespējas arī daudz
ko padarīt, pateicoties prioritāro
līdzekļu naudas sadalījumam novadā, jo Valdgales pagastā šī summa kopš 2015. gada ir 61 618 eiro.
To nevar uzskatīt par mazu atbalstu pagastam,” teica J. Robalde.
Valdgales pagasta pārvaldes
vadītāja, salīdzinot dzīvi novada
pilsētās un pagastos, teic, ka ikvienā Talsu novada apdzīvotajā
vietā ir savs iedzīvotājs ar savām
vajadzībām, kā arī strādā savi
uzņēmēji ar katram piemītošo
darbības specifiku. ,,Protams,
pagasti ne vienmēr var piedāvāt
iedzīvotājiem plašu kultūras un
sporta pasākumu programmu,
bet cenšamies piedāvāt aktivitātes, cik ļauj mūsu finansiālās iespējas,” bilst J. Robalde. Viņa izveidoto pārvalžu modeli vērtē
atzinīgi, jo ,,katrs pārvaldes vadītājs, sadarbojoties ar iestādēm
un iedzīvotājiem, spēj ātrāk reaģēt un novērst problēmas. Tas
nenozīmē, ka pārvaldēs ir tikai
problēmas – spējam saskatīt un
virzīt uz priekšu uz attīstību vērstas idejas!” pārliecinoši teic
J. Robalde.

LAUCIENE

Laucienes pagasts savu pārvaldes vadītāju dala ar kaimiņiem – turpat blakus esošo Balgales pagastu. Tomēr līdz šim tas
nav radījis neērtības ne iedzīvotājiem, ne pārvaldēs strādājošajiem.
Vērtējot laika posmu no 2015.
līdz 2017. gadam, pārvaldes vadītājs Juris Upmalis uzsver lielās
investīcijas, kas ieguldītas pagas-
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Daļa no paveiktā Laucienes pagastā
• Ūdenssaimniecības attīstība Laucienes ciemā.
• Jauna dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija Pļavu ciemā.
• Laucienes ciemā demontēts
tehniski nolietotais ūdenstornis.
• Izremontēta Laucienes kultūras nama mazā zāle.
• Laucienes pamatskolas palīgēkas pārbūve.
• Kapličas remonts Pūckalna
kapsētā, kapu ieejas izbūve un
jauni metāla vārti.
• Celmu frēzēšana un apgaismojuma uzlabošana.
• Lietus ūdens kanalizācijas
izbūve Laucienes pagasta
,,Smilgās”.
• Kāpņu sakārtošana Laucienes parkā.
• Ierīkota videonovērošanas
sistēma.
• Sanitārā mezgla remonts
PII ,,Bitīte”.
• Modulu mājiņa Pļavu ezermalas sporta bāzes vajadzībām.
• Kanalizācijas un ūdensvada

VANDZENE

izbūve Laucienes pagasta ,,Kļavās”, „Akācijās”.
• Piestātnes izbūve Pļavu
ezermalas sporta bāzē.
• Laucienes sporta centra zāles grīdas lakošana.
• Izveidots ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums pie Nurmuižas.
• Teritorijas sakārtošana pie
pansionāta ,,Lauciene”.
• Laucienes parka estrādes
remonts.
• Ugunsdzēsības dīķa sakārtošana.
• Ugunsdzēsības tvertņu nomaiņa pie sporta centra ,,Lauciene” un Laucienes pamatskolas.
• Daļējs Laucienes kultūras
nama lielās zāles remonts.
• Ielu apgaismojuma sakārtošana.
• Rotaļu laukuma izveide un
pakāpeniska skvēra labiekārtošana.
• Ūdens atdzelžošanas stacijas izveidošana Šķēdē.

Vandzene mūsu pusē nereti
tiek dēvēta par lauksaimnieku
un zemnieku šūpuli. Kā nu ne,
tikai šeit jau kuru gadu oktobrī
var redzēt tehnikas parādi un atzīmēt rudens diždienu. Vandzenes pārvaldes vadītāja ir Iveta
Jansone. Viņa ir zināma ne tikai
ar lielu enerģiju, bet arī ar citiem
šķietami traku ideju virzīšanu –
ar I. Jansones vadītās Vandzenes
attīstības biedrības palīdzību
projekta finansējuma piesaistē
pagasts ticis pats pie sava āra tenisa laukuma.
I. Jansone ir vairākkārt uzsvērusi, ka sadarbību ar skolu un finansējuma ieguldīšanu tieši izglītības iestādēs viņa uzskata par
būtisku. Tas gan nenozīmē, ka
citas jomas Vandzenē ir palikušas novārtā.
Jau trešo gadu pagasts priecājas par papildu prioritāšu līdzekļiem, ko var novirzīt to ieguldījumu veikšanai, kas citādi paliktu
ārpus ikdienas budžeta rāmjiem.

Piešķirtais prioritāšu finansējums tiek izlietots pārdomāti, iepriekš apzinot visu struktūrvienību vajadzības, kā arī vērtējot
kopējo situāciju pagastā. Savu
artavu pa šiem gadiem saņēmušas ne tikai izglītības iestādes,
bet arī Vandzenes kultūras nams
un pagasta publiskā infrastruktūra. Regulārus ieguldījumus
prasa arī pagasta īpašumā esošā
viesnīca ,,Rezidence”, tomēr tā
arī dod atpakaļ ienākumus par
telpu nomu. ,,Šī objekta apmeklētība pieaug ik gadu,” atklāj
I. Jansone.
Viens no lielākajiem nākotnes
projektiem, pie kā strādā Talsu
novada pašvaldība, ir Vandzenes
pirmsskolas izglītības iestādes
,,Zīlīte” energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve. Savukārt vietējiem zemniekiem un
uzņēmējiem nozīmīgs atbalsts
būs paredzētā lauku ceļu pārbūve – šajā aktivitātē kopējais finansējums paredzēts 400 000
eiro apmērā.
Inita Fedko

Daļa no paveiktā Vandzenes pagastā
ta ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanā. Atjaunojot
ūdensvadu un kanalizācijas tīklu
infrastruktūru, ieguldīts vairāk
nekā 600 000 eiro. Tomēr tā nav
šo gadu vienīgā prioritāte – līdzekļu ieguldījumu jutušas arī
pagasta izglītības iestādes. Atjaunotu fasādi ieguvusi Laucienes
pamatskola, sakārtots pirmsskolas izglītības iestādes sanitārais
mezgls, arī tualetes, uzlabota
ugunsdrošība, nomainot ugunsdzēsības tvertnes pie Laucienes
pamatskolas un sporta centra,
izremontēta kultūras nama mazā
zāle un papildināts skatuves aprīkojums.

				

,,Domājot par pagasta labiekārtošanu, akcentējam infrastruktūru, kultūras, izglītības un
sporta jomu,” teic J. Upmalis.
Viņš paskaidro, ka ikvienai pilsētai un pagastam ir sava identitāte, līdz ar to arī savas specifiskās
vajadzības un gadu gadiem iemantotās tradīcijas.
Esošo pārvalžu modeli J. Upmalis dēvē par optimālu, norādot, ka ir jūtams kopējais un arī
katras teritorijas atsevišķais attīstības redzējums, kas paredz
jau pavisam konkrētus darbības
soļus.

• Ceļu infrastruktūras uzturēšana un atjaunošana.
• Vandzenes pagasta ceļa
,,Dārte – Ploču pļavas” rekonstrukcija.
• Veco graustu novākšana
Vandzenē.
• Vandzenes
pamatskolas
vainagsijas portika remonts.
• Anču birzs labiekārtošana.
• Labiekārtošanas
darbi
Vandzenes peldvietās.
• Uzsākts darbs pie tehniskā
projekta izstrādes Vandzenes
centra dīķa sakārtošanā.
• Uzsākts darbs pie tehniskā
projekta izstrādes ielu apgais-

		

mošanas ierīkošanā pie Vandzenes pamatskolas.
• Daļēji sakārtots ūdensvads
nekustamajā īpašumā ,,Grodi”.
• Daļēja jaunās liepu alejas
vainagu sakopšana.
• Daļēji pabeigts remonts
Uguņu bibliotēkā.
• Vandzenes
pamatskolas
tehniskā stāvokļa uzlabošana.
• Inventāra iegāde skolai un
kultūras namam.
• Sporta laukuma labiekārtošana.
• Tehniskā stāvokļa uzlabošana viesnīcā ,,Rezidence”.
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Talsos tiks uzburtas Dziesmu
svētku noslēguma koncerta
izjūtas

27. maijā Talsu Sauleskalna estrādē
notiks XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku noslēguma modelēšanas
koncerts. Tas pulcēs apmēram 2000
dziedātāju – vidusskolas un pieaugušo
korus – no visas Latvijas, īpaši dodot
iespēju piedalīties tieši Talsu apriņķa
dziedātājiem.
21. aprīlī Talsos viesojās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku noslēguma
koncerta mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš Klišāns, koncerta režisors Uģis Brikmanis, svētku projektu koordinatore
Līga Ribicka un Latvijas Nacionālā kultūras centra koru un vokālo ansambļu
eksperts Lauris Gross, lai vienotos par
27. maija svētku koncerta koncepciju.

„Koncerta mērķis ir sniegt skatītājiem
tādas izjūtas, kādas sagaidāmas lielajā
noslēguma koncertā gadu vēlāk Mežaparka estrādē. Koncerts Talsos ilgs apmēram
trīs stundas,” pastāstīja M. Klišāns.
Koncerta mākslinieciskais vadītājs,
jau pagājušajā gadā tiekoties ar Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem, ļoti atzinīgi vērtēja atjaunoto Sauleskalna estrādi.
Noslēguma koncertam Talsos ir iecerēts
netradicionāls risinājums, lai tajā varētu
piedalīties pēc iespējas vairāk dziedātāju.
Koncerta ieejas biļetes būs iespējams
iegādāties koncerta dienā Sauleskalna
estrādē.
Dana Vecmane

Atsāksies ceļa posma
„Talsi – Stende” remonts
Pagājušajā gadā iesākti apjomīgi
ceļa remonta darbi uz valsts nozīmes
autoceļa „Talsi – Stende – Kuldīga”.
Līdz novembrim tika paveikta lielākā
daļa no ieplānotajiem darbiem. Pēc
pārtraukuma ziemas mēnešos rosība
šajā ceļa posmā atkal atsāksies no 2.
maija, informē SIA „Saldus ceļinieks”.
Darbi turpināsies līdz jūlijam, kad
tiks uzklāta asfalta virskārta, veikti apdares darbi un uzstādīts autoceļa aprīkojums.
VAS „Latvijas Valsts ceļi” izsludinātajā iepirkumā uzvarēja ceļu būves uzņēmums SIA „Saldus ceļinieks”, projektā kā
apakšuzņēmējs darbojas SIA „Talce”, atsevišķos posmos piesaistot SIA „Aizputes ceļinieks” un SIA „Tilts”.
Līdz ar autoceļa remontdarbiem, par

pašvaldības piešķirto papildu finansējumu tiks atjaunots arī rotācijas aplis, kas
savieno Rīgas ielu, Stendes ielu, Talsu
apvedceļa iebrauktuvi un iebrauktuvi no
„Talsu – Stendes” ceļa. Rotācijas aplis ir
pašvaldības īpašums, tāpēc tā atjaunošanu nebija iespējams īstenot valstij piederošā autoceļa „Talsi – Stende – Kuldīga”
projekta ietvaros. Rotācijas aplis ir sliktā
stāvoklī un pēc autoceļa remontdarbiem
netiktu nodrošināts drošs savienojums
gājējiem un velosipēdistiem, kas vēlētos
nokļūt uz jaunizveidoto ceļu. Lai to novērstu, Talsu pilsētas pārvalde piedāvā
gājēju – velosipēdistu celiņa izbūvi rotācijas aplī un braucamās daļas seguma
atjaunošanu.
Ivonna Vicinska

Piedāvā pārtraukt apkures sezonu
SIA „Talsu namsaimnieks” kā mājas
pārvaldnieks un siltumpiegādes pakalpojuma sniedzējs, izvērtējot klimatisko apstākļu turpmākās prognozes, piedāvā beigt 2016./2017. gada apkures
sezonu 2. maijā teritorijās, kur šo pakalpojumu nodrošina SIA „Talsu namsaimnieks”.
Saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem galavārds šāda lēmuma pieņemšanā pieder dzīvokļu īpašniekiem. Ja mājas
dzīvokļu īpašnieki piekrīt SIA „Talsu

namsaimnieks” piedāvājumam beigt apkures sezonu 2. maijā, tad no īpašnieku
puses nekādi papildu lēmumi vairs nav
nepieciešami. Ja, apspriežoties savā starpā, tomēr tiek lemts par citu datumu apkures sezonas beigšanai, lūdzam to darīt
zināmu mājas pārvaldniekam saprātīgi
ātrā termiņā.
Jautājumu
gadījumā
sazināties:
63232155 vai 22006807, sigita.mazzarina@talsunamsaimnieks.lv.

nākušas klāt jaunas kategorijas, kā
arī mainīti konkursa vērtēšanas
kritēriji.
Talsu novads visā Latvijā spilgti
atpazīstams ar tā krāšņo svītrkodu,
kas cēlies no Talsu pilsētas brunča
raksta. Talsu brunci jeb svītrkodu
veido 11 krāsas – tik nomināciju šajā
gadā ir arī konkursā „Talsu bruncī
ieaustie”. Konkursa uzdevums ir noteikt labāko no pieteiktajiem pretendentiem šādās nominācijās „Sakoptākā
privātmāja”,
„Sakoptākā
daudzdzīvokļu māja”, „Zaļā domāša-
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Plāno izveidot jaunu šķiroto
atkritumu savākšanas laukumu
Talsos
Talsu novada pašvaldība sadarbībā
ar SIA „Eiroprojekts” strādā pie projekta „Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība Talsu novadā”, kas ir saskaņā arī ar Talsu novada attīstības
programmu 2016.–2020. gadam un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.* Atklāta projektu pieteikumu
konkurss noslēdzās 28. aprīlī.
Projekta mērķis ir attīstīt dalītās atkritumu savākšanas sistēmu Talsu novadā
un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Projekta rezultātā Talsu novada iedzīvotājiem būtu iespēja utilizēt nestandarta un liela izmēra atkritumus. No
zaļmasas (pļautās zāles, lapām) plānots
veidot kompostu, ko pēc tam varētu izmantot kā mēslojumu pilsētas puķu dobēm. Projekta apstiprināšanas gadījumā
Talsu novada pašvaldības nekustamajā
īpašumā Talsos, Dzelzupes ielā 2, plānots
izbūvēt dalītu atkritumu šķirošanas laukumu. Talsu novada pašvaldība izstrādās
būvprojektu un izsludinās iepirkuma procedūru būvdarbu veikšanai. Būvdarbu
plānotais pabeigšanas laiks ir 2018. gada
nogale.
Pēc projekta īstenošanas, pieaugot šķiroto atkritumu apjomam, ir paredzams
pozitīvs efekts Talsu novada ilgtermiņa
attīstībai – tiks samazināts apglabāto atkritumu apjoms poligonā „Janvāri”, palielināta otrreizējo izejvielu izmantošana,
veicināta uzņēmējdarbības attīstība teritorijas apkārtnē, un kopumā uzlabosies
iedzīvotāju dzīves kvalitāte. Tiks sekmēta
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības plānošana – pilnveidosies atkritumu uzskaite par radītajiem un dalīti savāktajiem
atkritumu
apjomiem.
Pasākumu ietvaros plānots šķiroto atkritumu apjoma palielinājums, jo šī brīža
atkritumu apsaimniekotāji nespēj nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru, kā arī
izveidoto šķirošanas laukumu un punktu
skaits nav pietiekams.
Pēc martā veiktās aptaujas par atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā, iedzīvotāji bija izteikuši neapmierinātību,
ka Talsu novadā nav pietiekami daudz
dalītās šķirošanas konteineru un nav publiski pieejamas vietas, kur nodot lielgabarīta atkritumus. Pēc aptaujas datiem 71
respondents atbildēja, ka šķirot atkritumus viņus motivētu iespēja tos nodot pēc
iespējas tuvāk dzīvesvietai. Iedzīvotāju
ieteikumi bija izveidot laukumu pilsētā,
kur iedzīvotāji var nodot šķirotos atkritumus, kā arī elektropreces un mēbeles.

Konkursam „Sakoptākā pilsēta vai pagasts”
jaunas nominācijas un nosaukums
Ikgadējais konkurss „Sakoptākā
pilsēta vai pagasts” ir viena no vērtīgākajām tradīcijām, kas katru
gadu tiek turpināta, lai cildinātu
tos novada ļaudis, kas veicinājuši
novada sakoptību. Gadu gaitā konkurss attīstījies, un tā galvenais fokuss šobrīd ir ne tikai konkrētas
teritorijas sakoptības vērtēšana,
bet gan mūsu novada darbīgie, radošie un varošie ļaudis. Šajā gadā
pašvaldības rīkotā konkursa nosaukums būs „Talsu bruncī ieaustie”, tradicionālajām nominācijām

			

na kā dzīvesveids”, „Rosīgākais uzņēmums”, „Dižākā zemnieku saimniecība”, „Draudzīgākā tirgotava vai
kafejnīca”, „Darbīgākā organizācija”,
„Čaklākais mājražotājs”, „Radošākais novadnieks”, „Vieta, kas jāredz”,
„Skaistākais dārzs”.
Konkursa nolikums ir pieejams
www.talsi.lv, interesenti par dalību
konkursā aicināti vērsties attiecīgās
pilsētas vai pagasta pārvaldē līdz 12.
maijam. Konkursa komisija pretendentu vērtēšanu sāks 13. jūnijā.

„Talsu pilsētas un novada iedzīvotāji
jau sen ir pelnījuši modernu šķiroto sadzīves atkritumu laukumu, jo pašreiz iedzīvotājiem ir dota iespēja šķirot tikai
stiklu un plastmasu. Jaunajā šķiroto sadzīves atkritumu laukumā būs iespēja iedzīvotājiem bez maksas nodot visa veida
šķirotos atkritumus. Liela problēma ir zaļie atkritumi – zāle, koku lapas, augļi, dārzeņi u.c. Līdz šim iedzīvotāji zaļos atkritumus apsaimniekoja katrs individuāli,
cits kompostējot, cits dedzinot, bet šādas
darbības neveicina labu praksi zaļo atkritumu apsaimniekošanā.
Pēc šķiroto sadzīves atkritumu laukuma izbūves, pašvaldība plāno rīkot dažādas akcijas, lai popularizētu atkritumu
šķirošanu. Piemēram, rudens periodā no
iedzīvotājiem bez maksas varētu savākt
koku lapas, augļu un dārzeņu atliekas u.c.
Varu tik vēlēt, lai mums visiem kopā
izdodas, jo projekta nosacījumi arī uzliek
lielu pienākumu – katru gadu sašķirot noteiktu daudzumu atkritumus,” informēja
izpilddirektora vietnieks tehniskajos un
nekustamā īpašuma jautājumos Oskars
Kļava.
Projekta kopējās izmaksas plānotas
589 086,67 eiro, no kurām Talsu novada
pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 443
924,70 eiro. Projekta ietvaros tiks izbūvēts
laukums, t.sk. ārējā ūdensapgāde, saimnieciskā kanalizācija, elektroapgādes un
vājstrāvas pieslēgums, iegādāti 20 atkritumu konteineri, katrs ar tilpumu līdz 16
m³, viens zaļo un dārzu atkritumu kompostēšanas konteiners un divi rūpnieciski
ražoti konteineri apsardzes un personāla
vajadzībām.
* Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumiem Nr.494 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt
dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.1.
pasākuma „Atkritumu dalītas savākšanas
sistēmas attīstība” īstenošanas noteikumi”
Dana Vecmane

Seminārs par
zemeņu audzēšanu
Bezmaksas izglītojošs seminārs „Zemeņu audzēšana” notiks 17. maijā 10.00, Ārlavas pagastā,
Centra alejās 10.
Vietu skaits ierobežots,tādēļ pieteikšanās obligāta,
rakstot uz e-pastu: katrina.klimovska@llkc.lv vai zvanot pa tālr. 27511117.
Seminārs notiek Valsts lauku tīkla pasākumu
ietvaros sadarbībā ar SIA Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Talsu nodaļu.

Ivonna Vicinska
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Paldies par deviņiem pakalniem, pieminekli ,,Koklētājs” un
plīvojošo karogu virs Talsu tautas nama!
Talsu 100. dzimšanas dienā atklāj grāmatu ,,Talsu namu stāsti”
15. aprīlī, atzīmējot Talsu pilsētas
100. dzimšanas dienu, notika tradīcijām bagātās Mākslas dienas. To laikā
bija iespēja ne tikai aplūkot Talsu novada mākslinieku izstādi, klausīties dziedātāja Igo spēcīgajā balsī, satikties ar
Žaņa Sūniņa prēmijas ieguvēju un vēlāk
doties uz jaunu izstāžu atklāšanu brīvās
mākslas telpā ,,Baložu pasts”, bet arī ieklausīties kādā īpašā stāstā. Piedalīties
novadpētniecības grāmatas ,,Talsu
namu stāsti” atvēršanas pasākuma brīnumā.
,,Varam teikt lielu paldies par to, ka
mums ir deviņi pakalni, piemineklis
,,Koklētājs” un ka virs Talsu tautas nama
joprojām lepni plīvo Latvijas karogs,” tā,
atklājot svētku svinības un izstādi ,,Talsu
pilsētas galvas”, sacīja pilsētas pārvaldes
vadītājs Ģirts Kalnbirze.
Izstādes kuratore Inese Vempere pastāstīja, ka pirmās vēlēšanas Talsos notikušas jau tālajā 1893. gadā. Tolaik uz pilsētas domnieka godu varēja pretendēt
tikai vīrieši, kuri vecāki par 25 gadiem, ar
attiecīgu mantiskā īpašuma apjomu un
pilnīgu nodokļu nomaksu. Izrādās, joprojām saglabājusies agrākā pilsētas ,,galvas”
amata ķēde, ko nu var aplūkot Talsu novada muzejā.
,,Ir posmi, kad spilgti iezīmējas pilsētas
vēstures izmaiņas. Piemēram, 60. gados
Talsi ieguva to skatu, pie kā esam pieraduši – ierīkots pilsētas laukums, ap Talsu
ezeru, kur visu laiku spoguļojušies nelieli
šķūnīši, izveidota pastaigu taciņa, radušies akmensdārzi, ar ko mūsu pilsēta vienmēr bijusi atpazīstama. Kāpnes un kāpnītes, takas un taciņas… 70. gados uzcelts
pilsētas administratīvais centrs, sporta
nams, jaunie dzīvojamie nami, maizes un
gaļas kombināts… Kas tik mums viss nav
bijis!” nelielu pilsētas pārmaiņu posmu
ieskicēja I. Vempere.
Mākslas dienu tradīcija Talsos nekad
nav pārtrūkusi,
tās atzīmētas arī pārmaiņu laikos. Šogad
no mākslinieku puses saņemta negaidīti
liela atsaucība – izstādi veido 31 mākslinieka darbs. ,,Radošu cilvēku klātesamība
kādā vietā sasilda zemi, sasilda atmosfēru,
humanizē vidi. Rada siltumu, ko kāds pēc

Jānis Lagzdiņš, saņemot Žaņa Sūniņa
prēmiju vizuālajā mākslā

nez cik gadiem izmērīs un teiks: ,,Te kaut
kas ir noticis!” Talsi ir pilsēta, kas var lepoties ar radošu cilvēku koncentrāciju,”
iepazīstinot ar Talsu mākslinieku izstādi,
teica tās kuratore Guna Millersone. Keramiķu darbnīcai ,,Ciparnīca” pagājušajā
gadā izdevies atjaunot tehnisko aprīkojumu, divi Talsu mākslinieki ieguvuši Gada
gleznas titulus, Talsu fotoklubs šajā gadā
nosvinējis savu pilngadību – Talsos mākslas dzīve nebūt nav rimusi. Jā, transformējusies, kļuvusi citāda, bet ne zudusi.
Mākslas dienu laikā tika pasniegts arī
ikgadējais Talsu novada pašvaldības apbalvojums – Žaņa Sūniņa prēmija vizuālajā mākslā, ko papildināja amatnieka
Igurda Baņķa darinātā statuete. To saņēma Jānis Lagzdiņš par ilggadēju un aktīvu
radošo darbību Talsu novadā, augstiem
sasniegumiem Talsu mākslinieku grupas

izstādēs un personālizstādēs Latvijā un
ārvalstīs.
,,Talsu namu stāsti” –
grāmata par Talsu vecpilsētas daļas namiem un tajos agrāk dzīvojošajiem ļaudīm – bija novadpētnieka un biedrības
,,Aleksandra Pelēča lasītava” vadītāja Zigurda Kalmaņa ideja.
Tas ir enciklopēdisks faktu un stāstu
apkopojums par cilvēkiem, kuri te dzīvojuši gadsimtu gaitā un paaudžu paaudzēs,
par cilvēkiem, kuri Talsus ir izveidojuši
par tādu pilsētu, kādu mēs to pazīstam šodien. ,,Talsu namu stāsti” ir fundamentāls
pētījums, ar kādu ne visas pilsētas Latvijā
var lepoties, šajā grāmatā pilsētas vēsture
atklāta neierastā veidā – izmantojot pilsētas namus un tajos dzīvojošo likteņus.
Grāmatas tapšanā ir iesaistīts daudz

cilvēku – Zigurds Kalmanis, Dace Alsberga, Imants Tamsons, Talsu novada
muzeja un Talsu Galvenās bibliotēkas
pārstāvji. Procesa koordinēšanai tika izveidota darba grupa, kas sastāvēja no
pašvaldības pārstāvjiem.
Labs pamats, uz kā balstīties, bija
1937. gadā Talsu un Tukuma studentu
biedrības organizētais krājums par Talsu
novadu. Savukārt labs pamudinājums
bija Tīca Dzintarkalna veidotā grāmata
,,Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves”, kas lika uzdot jautājumus –
kas bijis pirms, kas – pēc tam? Kurš turpinās šo darbu?
Gatavojot grāmatu par Talsu patērētājbiedrību, tās autori sapratuši: ir tik daudz
informācijas un faktu, ko būtu vērts iepazīt novadam un Latvijai. Tieši tas Zigurdu
pamudinājis piedāvāt šādas grāmatas izveidi Talsu novada domei, kas ideju atbalstīja.
,,Cilvēkiem tā dažkārt mēdz būt, ka
viņi katrs uzņemas savu krustu. Kad
krusts ir aiznests līdz galam, tad skatās
pēc nākamā. Tas nebeidzas līdz pat pēdējām mūža dienām. Liela daļa no tiem,
kuri šodien saņem šo grāmatu, tā arī dzīvo. Tas ir svarīgi tai vietai, kurā šie cilvēki
dzīvo, un tas ir svarīgi arī sabiedrībai kopumā,” piebilda Z. Kalmanis.
Inita Fedko
Foto: Marta Rake-Lasmane

Šajā plānošanas periodā – projekti vairāk nekā 30 miljonu eiro apmērā
Turpinājums no 1. lpp.
ES finansējums –
konkrētiem mērķiem novirzāms – šis ir nosacījums, kas attiecas uz attiecīgo projektu īstenošanu. Pašvaldībai netiek piešķirta konkrēta
naudas summa, ko novirzīt, kā vien tiek uzskatīts par pareizu. Tas ir mērķa finansējums
attiecīgām aktivitātēm. „Ja līdzekļi paredzēti
izglītībai, tad tie tur arī jāiegulda. Arī ikvienu
sagatavoto projektu izvērtē speciālisti, kas nosaka, vai iecerētais atbilst attiecīgā mērķa sasniegšanai vai ne. Turklāt uz šo finansējumu
pretendē visas 119 pašvaldības – tas nozīmē,
ka projekta uzrakstīšana nebūt negarantē finansējuma iegūšanu. Ir būtiski kritēriji, kas
tiek izvērtēti,” skaidro A. Vilsons, uzsverot, ka
Talsu novads realizēs projektus, kur lielāko finansējuma daļu segs tieši ES fondi.
„Prioritāte ir vajadzība, nevis pieejamais
finansējums.
2017. gada 2. maijs

		

Šobrīd tiek pārdomātas novada patiesās vajadzības, tām notiek gatavošanās un līdztekus
tiek meklēts pieejamais finansējums. Protams,
korekcijas ievieš pieejamo projektu programmas. Tagad jāizmanto finansējuma piesaistes
iespējas, jo vēl nav zināms, kas būs pēc šī plānošanas perioda beigām. Piemēram, Laucienes
pansionāta energoefektivitātes projekta īstenošanu septiņu miljonu apmērā no pašvaldības
budžeta noteikti nevarēsim īstenot,” saka
J. Skujeniece. To apstiprina arī A. Vilsons, norādot, ka līdz ar to jābūt piesardzīgiem, audzējot novada kredītportfeļa apjomu. Līdz šim to
ir izdevies samazināt, lai, noslēdzoties esošajam plānošanas periodam, Talsu novads varētu
turpināt veiksmīgi strādāt.
„Iespaidīgi,” nosaka A. Vilsons, vērtējot
līdz 2020. gadam Talsu novadā paredzēto investīciju apjomu vairāk nekā 30 miljonu eiro
apmērā.
Inita Fedko

		

Projekti, kuriem finansējuma piesaiste ir procesā
Projekta nosaukums
Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Talsu
novadā (Strazdes un Ģibuļu pagastā)
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu
novada ciemu publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā
Antropogēnās slodzes mazinošas infrastruktūras
izbūve un atjaunošana dabas parkā „Abavas senleja”
Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes „Vīnodziņa”
būvniecība
Pa Milžu takām (Strazdes parka labiekārtošana)
Laucienes pansionāta energoefektivitātes
uzlabošana
Rambulītes parka labiekārtošana
Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība
Talsu novadā
Sabiles tilta pār Abavu pārbūve
Valdemārpils sporta laukuma pārbūve

Projekta aptuvenās
kopējās izmaksas
221 448 eiro
1 500 000 eiro
500 000 eiro
1 900 000 eiro
52 575 eiro
7 702 968 eiro
41 103 eiro
500 000 eiro
2 000 000 eiro
900 000 eiro

Kopā: 15 318 094 eiro
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Rally Talsi dalībnieku pulkā četri čempioni:
Rovanpere, Vorobjovs, Šlepiks un Sirmacis
Neiztrūkstoši, autorallijs Talsos arī
šogad sagaidīs vairākus rallija čempionus, lai noskaidrotu vēl 2009. gadā iedibinātās tradīcijas laureātu – ātrāko čempionekipāžu, kas savā īpašumā uz vienu
gadu iegūs ceļojošo Čempionu Kausu.
Rally of Champions jeb Čempionu Rallijā šogad piedalīsies četri rallija čempioni: Latvijas čempions Kalle Rovanpere,
Lietuvas čempioni Jānis Vorobjovs un
Gintauts Šlepiks, kā arī Ziemeļeiropas
zonas čempions Ralfs Sirmacis. Latvijas
rallija čempionāta posms Rally Talsi šogad notiks piektdien un sestdien, 19. un
20 maijā!
Pieredzes bagātākais Rally of Champions dalībnieks šogad būs Jānis Vorobjovs,
kurš Talsu rallijā startējis jau 15 reizes, no
kurām piecas reizes arī izcīnījis uzvaru
savā ieskaites grupā. 2016. gada Lietuvas
rallija čempions ieskaites klasē LRČ1 (R5
grupa) ne bez panākumiem cīnījies arī
par prestižo Čempionu Kausu – līdz šim
no trim mēģinājumiem, Vorobjovs panākumu guvis divreiz – 2012. gadā kopā ar
stūrmani Guntaru Zicānu, bet 2015. gadā
kopā ar Andri Mālnieku.
Cīņā par Čempionu kausu šogad piedalīsies arī latvietis Ralfs Sirmacis, kurš
jau vairākas sezonas ar panākumiem startē kontinenta nozīmīgākajās sacensībās –
FIA Eiropas rallija čempionātā. Sirmacis

pērn ne vien guva uzvaru trijos Eiropas
čempionāta posmos, bet savam sasniegumu sarakstam pievienoja arī Ziemeļeiropas zonas (NEZ) rallija čempiona titulu
ieskaites klasē 4WD. Lai gan Sirmacim šis
būs jau sestais starts Rally Talsi, šī būs pirmā reize, kad savā īpašumā iespējams iegūt arī Čempionu Kausu.
Čempionu cīņās Lietuvas rallija krāsas
šogad pārstāvēs Gintauts Šlepiks – 2016.
gada Lietuvas čempions ieskaites klasē
LRČ2 (N4 grupa). Lai gan arī Šlepikam šī
būs pirmā iespēja izcīnīt prestižo Čempionu Kausu, Rally Talsi autosportistam nebūt nav svešs rallijs – šī būs jau piektā reize, kad lietuvietis startēs starp deviņiem
pakalniem izveidotajos ātrumposmos.
Visbeidzot, Čempionu Rallijā piedalīsies arī vispasaules ažiotāžu izraisījušais

2016. gada Latvijas čempions ieskaites klasē LRČ1 (R5
grupa) Kalle Rovanpere. Talantīgais somu pilots Rally
Talsi piedalījās arī pērn, kad
demonstrēja teicamu sniegumu, un savā debijas reizē
Talsos rallija finišu sasniedza
otrajā vietā – piekāpjoties
lietuvieša Martina Samsona
ekipāžai. 2017. gada Latvijas
rallija čempionāta sezonu
Rovanpere iesācis ar divām
spožām uzvarām divos ziemas rallijos, un, izcīnot Čempionu Kausu,
var kļūt par jaunāko rallija pilotu, kuram
tas līdz šim izdevies – vien 16 gadu, 7 mēnešu un 19 dienu vecumā!
„Katru gadu ar patīkamu satraukumu
gaidu Čempionu Rallija dalībnieku sastāvu, kas maija vidū ļauj uz īsu mirkli atskatīties uz iepriekšējo sezonu un novērtēt,
kurām ekipāžām iepriekšējā sezona bijusi
panākumiem bagātākā. Visi šī gada čempioni ir īsteni cīnītāji, un paredzu, ka skatītāji varēs izbaudīt neaizmirstamu ralliju!
Turklāt, dalībniekiem ir visnotaļ atšķirīga
pieredze bagāža, un es ar nepacietību gaidu iespēju novērtēt, cik lielu lomu uzvarētāja noteikšanā spēlēs tieši šis faktors. Pie
tam, pērn Vitauts Šveds Čempionu kausu
izcīnīja trešo reizi, tādējādi paturot to

savā īpašumā
uz visiem laikiem. Līdz ar
to ekipāža,
kas šogad izcīnīs uzvaru,
būs pirmā, kuras vārds tiks iemūžināts jau
uz jaunizveidotā kausa pamatnes!” stāsta
RA EVENTS direktors Raimonds Strokšs.
Kopš 2009. gada Rally Talsi nes arī Rally of Champions jeb Čempionu Rallija nosaukumu, un cīņa par uzvaru notiek ne
vien rallija kopvērtējumā un atsevišķās ieskaites grupās, bet arī par prestižo ceļojošo Čempionu Kausu. Šajā cīņā aicināti
piedalīties tuvāku un tālāku valstu iepriekšējās rallija sezonas čempioni ar
mērķi vienā rallijā un vienādos apstākļos
noskaidrot ātrāko no visiem čempioniem.
Biļešu Serviss tirdzniecības vietās, kā
arī internetā pieejamas Rally Talsi ieejas
biļetes, kas iepriekšpārdošanā līdz
14. maijam maksā 12 eiro, bet rallija nedēļā15 eiro. Atgādināsim, ka iegādātās ieejas biļetes pirms došanās uz ātrumposmiem būs jāapmaina pret ieejas aproci!
Plašāka informācija: www.rallytalsi.lv.
Jānis Unbedahts,
RA EVENTS mediju sekretārs
Foto: Aigars Tīdmanis, go4speed.lv

Jānis Stībelis. Mīlestība pret mūziku neļauj apstāties
14. aprīlī Talsu tautas namā bija iespēja apmeklēt Jāņa Stībeļa koncertprogrammu „Sajūti!”, kurā mākslinieks
uzstājās kopā ar Intaru Busuli, Normundu Rutuli, Aminatu un jauno dziedātāju Megiju Nauniku.
Jānis atzīst, ka viņam tik daudz lietu
asociējas ar Talsiem – bērnība, jaunība un
pirmā muzicēšana, jā, arī Talsu neatkārtojamā un unikālā daba un pakalni. Tā kā
vecāki vēl joprojām dzīvo Talsos, Jānis regulāri viņus apciemo un katru reizi esot
patīkami atgriezties. „Talsi ir ļoti jauka
vieta starp deviņiem pakalniem. Acīmredzot šie divi ezeri dod sinerģiju, šeit sakrājas ļoti jauka radošā enerģija. Vienmēr,
kad tuvojos Talsiem, to jūtu,” smaidot
saka J. Stībelis.
„Pirmā muzikālā darbība
jau aizsākusies Talsu mūzikas skolā, kurā
darīti arī daži nedarbiņi. Kā jau katram
mazam bērnam vislielākais prieks ziemā
bija uz mugursomas nošļūkt pa kalniņu,
lai mājupceļš nebūtu tik garlaicīgs. Pirmajā gadā es iestājos sitamo instrumentu
klasē, jau 5 gadu vecumā uzsāku savas
gaitas arī slavenajā bērnu diksilendā „Talsu sprīdīši”. Gadu mācījos bungas, tad
pārgāju uz klavieru klasi – tā laikam aizsākās mana mūziķa karjera. Mana ģimene
vienmēr bijusi muzikāla, tētis spēlē akordeonu un klavieres, savā laikā arī kāzas
spēlēja un mājas ballītēs lieliski dziedāja.
Atceros, kad biju vēl mazs puika, jau varēju visam tēta šlāgera repertuāram dziedāt
līdzi. Taču vienu mirkli, kad biju pavisam
mazs, Talsos tika atklāta mākslīgā slidotava (Talsu ledus halle), un tētis mani aizveda uz hokeju – arī tas man patika. Bija jāizvēlas – vai nu hokejs, vai mūzikas skola,
divās laivās vienlaikus nevarēja ielēkt,” atceras Jānis.
„Personība, kura man palikusi prātā

un pret kuru vēl joprojām manī ir sirsnīgas jūtas, ir klavierskolotāja Gita Amoliņa. Viņa bija mana pirmā pedagoģe klavierspēlē. Gita bija ļoti iecietīga un
sirsnīga, palīdzēja saprast, ko īsti vēlos –
vai tā ir mūzika, vai tomēr ne. Paldies viņai par to!” labu veselību vēlot skolotājai,
stāsta Jānis.
„Interesantākā balva
bija Madonas festivālā „Sinepes un Medus” ar grupu, kurā bungas spēlēja Normunds Rutulis un basģitāru – Ingars Viļums (spēlē grupā „Prāta Vētra”),
rakstījām ļoti sarežģītu mūziku, kuru patiesībā pat īsti nevarējām ne izspēlēt, ne
izdziedāt. Festivālā mūs uzteica, ka esam
malači par uzdrīkstēšanos, bet varbūt tomēr labāk spēlēt kaut ko tuvāku tautai,
nevis džezroku,” smej Jānis.
Tomēr grupai nebija lemts tālāk attīstīties, jo, beidzoties Jāņa studiju gaitām,
viņš izdomāja turpināt mācības ASV, Holivudas Mūzikas institūtā. „Man bija jāizvēlas, ko tālāk darīt, jo sapratu, ka bez iz-
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glītības nekur tālāk netikšu.
Tā nu izvēlējos doties uz
ASV. Man vienmēr ir patikusi klasiskā soulmūzika, tā
varbūt varētu teikt par
Amerikai raksturīgo mūziku. Tā kā Latvijā 90. gadu
beigās nebija skolas, kurā
varētu apgūt populāro mūziku vai džeza mūziku, devos studēt uz Holivudas
Mūzikas institūtu, kur mācīja populāro mūziku ar
akadēmiskā līmeņa metodiku,” stāsta Jānis Stībelis.
„Tik daudz dažādu notikumu, un mūzikas institūts
jau pats par sevi bija kā atsevišķs kvartāls Holivudā ar
ierakstu studijām un regulāriem koncertiem! Jau pirmajā dienā Losandželosā biju
aizgājis uz ģitāristu centru (mūzikas instrumentu veikals), un tur stāv milzīgs cilvēku pūlis, pēkšņi piebrauc limuzīns, izkāpj Brūss Vilis un pamāj pūlim. Tajā
brīdī nodomāju – nu nevar būt, es tikko
atbraucu un jau pirmajā dienā ieraugu
Brūsu Vilisu! Bet toties pēc tam pusgadu
neredzēju nevienu Holivudas slavenību.
Netālu no studentu apartamentiem, kurus īrējām, bija atvērtā koncertzāle, kurā
notika dažādi koncerti. Pirmajā vakarā,
kad biju iekārtojies, stāvēju uz balkona un
dzirdēju, ka skan Prinss. Izjūtas bija neaprakstāmas, – izejot tikai no dzīvokļa, ir
iespēja dzirdēt tādas slavenības!
Viens no spilgtākajiem notikumiem –
sadraudzējos ar savu vokālo pedagogu
Mastu Edvardu. Viņš uzskatīja, ka manī ir
potenciāls, tā nu es turpināju rakstīt
dziesmas, un viņš sāka rakstīt tekstus. Bija
dziesmas, kuras ierakstījām viņa mājas
studijā un tad vienu dienu viņš mani aiz-

veda uz ierakstu studiju „Wonderland”
Losandželosā, kura pieder StīvijamVonderam. Kādreiz tas man šķita kā neaizsniedzams sapnis, bet nu biju viņa studijā
un skatījos, kā viņš ieraksta dziesmas. Pirmo reizi satiku Stīviju Vonderu, kas man
absolūti bija kā muzikālais iedvesmotājs
jeb guru, kura mūziku es biju klausījies un
analizējis,” ar prieku stāsta Jānis.
„Kad esmu Losandželosā, katru reizi
aizbraucu uz institūtu, lai satiktu savus
pedagogus. Vispār jau Losandželosas mūzikas dzīve visu laiku mutuļo, tik daudz
dzīvās mūzikas klubu un koncertzāļu!”
Absolvējis mūzikas institūtu, J. Stībelis
turpināja strādāt. Sadarbībā ar talsenieku
Raimondu Tigulu izveidoja grupu „Shake
and Bake”, kas pastāvēja līdz 2001. gadam.
Turpināja piedalīties dažādos konkursos
kā solo mākslinieks, tai skaitā „Jaunajā
Vilnī”, kur ieguva 3. vietu, un pēc konkursa uzsāka sadarbību ar Laimu Vaikuli. Jānis aktīvi sāka koncertēt Krievijā, Ukrainā, Kazahstānā, Gruzijā, Azerbaidžānā
un, protams, arī ASV, ir bijuši koncerti
dažādās vietās.
Šogad Jānis sapratis, ka ir pagājis pietiekami ilgs laiks kopš pēdējiem koncertiem Latvijā, tādēļ nolēmis koncertēt dažādās
Latvijas
pilsētās,
paralēli
koncerttūrei lido uz Angliju, lai ierakstītu
jaunākos singlus gan latviešu, gan angļu
valodā un izdotu albumu.
Jānis uzsver, ka mīlestība pret savu
profesiju ir tas, kas neļauj apstāties, bet
liek turpināt strādāt. Šad tad varbūt vajag
nelielu pauzi vai padomāt par mūzikas
stila maiņu, lai pašam interesanti, bet, ja
no sirds mīli to, ko dari, tas neapniks. Jānim laikam ir paveicies, ka vaļasprieks ir
arī viņa profesija.

							

Dana Vecmane; Publicitātes foto
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Talsu Novada Ziņas

AKTUĀLI

„Svaigas asinis” ikvienam uzņēmumam nāk tikai par labu
Kopš 27. janvāra SIA „Talsu
namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja amata pienākumus
pilda Egils Bariss. Nenobijies
no apkārtējo runām par uzņēmumu, viņš nolēma, ka vislabāk par patieso situāciju var
pārliecināties strādājot. Egils,
tāpat kā pulkstenis, iet tikai uz
priekšu un ir apņēmības pilns
iesākto virzienu turpināt.
Kāpēc pretendējāt uz SIA
„Talsu namsaimnieks” valdes
priekšsēdētāja amatu?
Bija izsludināts konkurss, un
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ar mani nepagarināja darba līgumu. Esmu šajā nozarē strādājis, tajā orientējos.
Pirms pieteicos uz vakanci,
izvērtēju publiskajā vidē pieejamo informāciju par šo uzņēmumu – paliku nedaudz bažīgs. Izvērtējot mazpilsētas ieradumus,
sapratu, ka šī informācija jādala
vismaz ar 80 vai pat 95 – viedoklis ir visiem, bet, kā ir patiesībā,
to var uzzināt tikai strādājot.
Mana pārliecība, ka jāskatās uz
priekšu un attiecīgi arī jāstrādā.
Ne velti arī pulkstenis iet tikai uz
priekšu.
Kad amatā biju nostrādājis
pāris nedēļu un biju apsekojis
uzņēmuma pārziņā esošās katlumājas, jutos nedaudz apjucis. Iepriekš biju pārliecināts, ka Talsos
viss ir labāk nekā citur, bet izrādījās, ka tā nav. Ir labi, bet daudz
jādomā par siltumapgādes efektivitātes palielināšanu, lai ne tikai noturētu esošo siltumenerģijas tarifu, bet varbūt pat rastu
iespēju to samazināt, izmantojot
esošās iekārtas, uzstādot jaunas,
atbilstoši sniegtā pakalpojuma
vietai attiecīgajā iedzīvotāju blīvuma zonā.

kvalitāte ir cita. Darbojas arī
degvielas patēriņa kontrole. Ja
tiks apgalvots, ka braukts vai darīts ne tas, varēsim pārbaudīt
reālo situāciju. Tad arī darbiniekiem nebūs jāuzklausa nepamatotas runas.
Ir izstrādāti transportlīdzekļu
lietošanas iekšējie noteikumi,
kas neliedz iespēju lietot transportu privāti, pēc tam par to norēķinoties pēc izrakstītā rēķina.
SIA „Talsu namsaimnieks” iekšējie procesi lēnām tiek sakārtoti.

Egils Bariss,
SIA „Talsu namsaimnieks”
valdes priekšsēdētājs
apliecināt pretējo.
Savukārt visi VK izteiktie ieteikumi uzņēmuma darbībā ir
ieviesti, strādājam pie jaunās
grāmatvedības programmas darbības uzsākšanas. Paši veicam
iekšēju uzņēmuma darba izvērtēšanu, lai saprastu, ko darām
nepareizi un kādos jautājumos
varam rīkoties citādi. Pats personīgi pārliecinājos, vai VK ieteikumi ir ieviesti, VK to ir apstiprinājusi.
Audita organizēšana ir kapitāldaļu turētāja kompetence –
tas ir normāls process. Tikai jāizšķir, kā tālāk izmanto iegūto
informāciju: vai to uztver kā informāciju, kas palīdzēs uzlabot
uzņēmuma darbu, vai to izmanto citiem mērķiem, uzņēmumam radot pienesumu nulles
vērtībā.

Valsts kontroles (VK) atzinums, iekšējie auditi, materiālu nosūtīšana izvērtēšanai Korupcijas
novēršanas
un
apkarošanas birojam (KNAB)
– kā esat ticis ar to galā uzņēmuma iekšienē?
Man kā valdes priekšsēdētājam šīs pārbaudes un atzinumi
nav būtiski traucējuši darbam.
Pirms tam biju izgājis diezgan
labu „skolu” Kandavas novadā.
Ir lietas, kas jāsakārto un jāvērtē
saprotoši. Par materiālu nosūtīšanu KNAB – ja Talsu novada
domes priekšsēdētājs uzskatīja,
ka tas ir nepieciešams, tad tas
bija nepieciešams. Šie jautājumi
vairāk attiecas uz SIA „Talsu
namsaimnieks” iepriekšējās valdes darbu, atbalstu šīs pārbaudes, ja tās var sniegt konkrētus
uzlabojumus uzņēmuma darbā,
noņemot neziņas plīvuru aizdomām. Tas vajadzīgs, lai sabiedrībā beigtos šīs nepamatotās spekulācijas.
Protams, darbiniekiem šādās
situācijās nav viegli, jo cilvēki
notikumus uztver emocionāli.
Arī uzņēmuma klienti zaudē uzticēšanos uzņēmumam. Tas noteikti iespaido darbinieku izjūtas, bet tas mūs dara tikai
stiprākus un dod papildu spēkus

Formāli visi VK ieteikumi ir
ieviesti, bet vai tie arī reāli darbojas uzņēmuma ikdienā?
Lielākoties šie ieteikumi nebija kaut kas ārkārtējs, grūtākais
jautājums bija grāmatvedības sakārtošana. Līdz šim SIA „Talsu
namsaimnieks” strādāja ar piecām grāmatvedības programmām. Tagad ieviešam „Horizon”
programmu, kas prasīs aptuveni
pusgada laiku. Ieviešanas process nebūs viegls, jo kādu brīdi
nāksies darboties abās programmās. Toties iegūtais rezultāts būs
tā vērts, jo tas garantēs vēl pārredzamāku uzņēmuma darbu gan
mums pašiem, gan ikvienam
klientam. Darbiniekiem varu tikai vēlēt izturību un pacietību,
kā arī sapratni no klientu puses!
Izskatām lietderību paralēli ieviest nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas platformu.
Esam paredzējuši ieviest vienotu tālruni ar ieraksta funkciju.
Mūsu darba specifika paredz
daudz iedzīvotāju zvanu un jautājumu, ieraksta funkcija palīdzēs uzraudzīt šo procesu. Kontrole būs abpusēja, bieži
klientiem emocijas „sit augstu
vilni” nepamatoti.
SIA „Talsu namsaimnieks”
autoparkam esam uzstādījuši
GPS ierīces. Arī līdz šim bija šī
sistēma, bet tās ļoti neprecīzi norādīja informāciju, un ceļazīmes
tika aizpildītas manuāli. Esošās
ierīces palika, bet pakalpojuma
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Kādos virzienos strādājat?
Apsaimniekošanas jomu reglamentē ar iedzīvotājiem noslēgtie līgumi, tajos arī konkrēti noteikta apsaimniekošanas maksa
un administratīvo izdevumu
proporcija. Sāpīgākais jautājums
ir siltumenerģijas ražošanas un
piegādes nodrošināšana. Ir izsludināta „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa „veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu
centrālajā siltumapgādē” programma. Domājam, ka varētu vēl
uzspēt, lai šajā projektā piedalītos ar katlumāju Laidzē un Valdemārpilī. Laidzes katlumājai ar
siltumu jānodrošina profesionālās izglītības kompetences centra
„Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālā struktūrvienība,
tas nosaka lielus ražošanas apjomus. Efektivitāte nav tāda, kādu
mēs to vēlētos – ir pārāk daudz
roku darba. Tas attiecas arī uz
Valdemārpili, kur siltumenerģijas ražošanu un piegādi nodrošina divās katlumājās.
Siltumenerģētikas jomas speciālisti uzņēmumā ir labi – regulāri tiek sekots līdzi tendencēm
un resursu izlietojumam, efektivitātei, ir bāze, uz kuras varam
balstīties. Kurināmā iepirkumi
tiks organizēti, pievēršot pastiprinātu uzmanību piegādātā izejmateriāla korektai uzmērīšanai,
būs arī fotofiksācijas, lai nav jāstrīdas. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka uzņēmuma klientiem nevienā pozīcijā nebūtu
jāuztraucas par pārmaksu.
Katlumājās, kur tas bija nepieciešams un iespējams, esam
uzstādījuši frekvenču pārveidotājus, tādā veidā būtiski samazinot elektroenerģijas patēriņu.
Darba vēl ir daudz, jo iedzīvotāju
blīvums teritorijās, kur nodrošinām apkuri, ir neliels, mums kā
pakalpojuma sniedzējam neizdevīgs. Jādomā risinājumi, jo arī
iedzīvotāju maksātspēja nav
augsta. Tomēr tieši tādēļ nepieciešams nemitīgi uzlabot ēku
tehnisko stāvokli, lai samazinātu
siltumenerģijas patēriņu. Kā palielināt ēkas siltumenergoefektivitāti, samazinot rēķinu par apkuri, ir īpašnieku atbildība.
Nereti, redzot zemo aktivitāti
ēku siltināšanā, neviļus jādomā,
ka tarifi nav augsti, jo, ja kaut kas
ir par dārgu, tad būtu jāizvērtē,
kā ietaupīt. Ūdens krānu taču
aizveram un gaismu izslēdzam,
kad to nevajag, ar siltumu jārīkojas tikpat atbildīgi.
Vīziju ir daudz, bet vēl jāvērtē

pieejamie resursi un iespējas.
Visu uzreiz nevar atklāt, man
vairāk patīk darīt, negribas pievienoties solītāju pulkam.
Šajā plānošanas periodā, domājot par energoefektivitātes
projektu realizēšanu, mudināt
cilvēkus dibināt biedrības un
pašiem uzņemties atbildību
par šo projektu īstenošanu, arī
uzņemoties kredītsaistības. Vai
par to nesaņemat iedzīvotāju
pārmetumus?
Par siltināšanas projektu īstenošanu var lemt tikai paši dzīvokļu īpašnieki – SIA „Talsu
namsaimnieks” to var tikai ieteikt, parādot priekšrocības, kas
ir nosiltinātai ēkai. Iepriekšējā
plānošanas periodā māju siltināšanai nepieciešamās kredītsaistības joprojām guļas uz SIA „Talsu
namsaimnieks” pleciem, tas sarežģī uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Vēl tagad sastopamies ar atsevišķu māju iedzīvotājiem, kas izsaka neapmierinātību ar iepriekš
veiktajiem siltināšanas projektiem. Mēs šajā gadījumā vēlamies, lai iedzīvotāji paši vairāk
iesaistās to realizācijas gaitā, lai
paši pieņem lēmumus, tā sasniedzot viņiem vēlamāko rezultātu.
Tā ir iespēja konstruktīvai sadarbībai.
Energoefektivitātes projektu
īstenošana ne tikai samazina mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu, kas nozīmē, ka iedzīvotājiem būs mazāki ikmēneša
rēķini, bet ēka ir arī vizuāli sa-

kārtota, īpašuma vērtība no tā
tikai palielinās. Jāsaprot, ka mājas pašas par sevi labākas nekļūs
un īpašnieka atbildība nebeidzas
dzīvokļa četrās sienās.
Šajā procesā esam gatavi iesaistīties, palīdzot, cik vien nepieciešams – sniedzot konsultācijas, skaidrojot nepieciešamo,
koordinējot nepieciešamās darbības.
Esat atjaunojuši uzņēmuma
tehnisko nodrošinājumu.
Tas ir papildināts. Iegādāts
mikroautobuss celtnieku un remontbrigādes vajadzībām. Uzklausījām darbinieku iniciatīvu
par zaru šķeldotāja iegādi. Šī investīcija bija nepieciešama, jo
zāģējam zarus, bet to utilizācija
bija darbietilpīga un nelietderīga. Tagad iegūstam šķeldu, ko
pārvērst siltumā iedzīvotājiem.
Šis ir ilgtermiņa pirkums.
Pārmaiņas skar arī uzņēmuma darbinieku struktūru. Nav
noslēpums, ka meklējam jaunus
darbiniekus, jo daži esošie ir izvēlējušies atstāt mūsu kolektīvu.
Tieši tādēļ esam izsludinājuši
konkursu uz nepieciešamo speciālistu vietām – ikvienam, kurš
atbilst kritērijiem, ir iespējams
pretendēt uz vakancēm SIA
„Talsu namsaimnieks”. Personāla izmaiņas neietekmē funkciju
veikšanu, viss tiek padarīts. Katrā ziņā „svaigas asinis” ikvienam uzņēmumam nāk tikai par
labu!
Teksts un foto: Inita Fedko

Notiks veselības
veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi
2017. gada 18. aprīlī Talsu
novada pašvaldība parakstīja
vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par
projekta „Vietējās sabiedrības
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Talsu novadā” īstenošanu.
Projekta mērķis ir uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Talsu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās,
nabadzības, sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. Projektā
plānoti informatīvi izglītojoši
pasākumi, fiziskās aktivitātes,
individuālās un grupu nodarbības, vasaras nometnes bērniem.
Projektā paredzēts veicināt iedzīvotāju interesi par veselīgu
dzīvesveidu un fiziskajām akti-

vitātēm, īpašu uzmanību pievēršot reģionālās nevienlīdzības mazināšanai, sociālās
atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai. Projekta
ietvaros plānots sniegt atbalstu
5172 mērķa grupas dalībniekiem.
Projekta kopējās izmaksas ir
363 544 EUR, tai skaitā Eiropas
Sociālā fonda finansējums
309 012,40 EUR un valsts budžeta
finansējums
–
54 531,60 EUR. Projekta īstenošanas laiks paredzēts līdz
2019. gada 31. decembrim.
Projekta NR.9.2.4.2/16/I/030.
Aiva Dimante,
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja vietniece
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DER ZINĀT

PIRMĀ DARBA PIEREDZE JAUNIETIM
Pasākuma mērķa grupa:
• NVA reģistrēti bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri atbilst
šādiem kritērijiem:
* ir iegūta arodizglītība, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība;
* ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par vienu mēnesi, bet pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas vismaz
četrus mēnešus nav strādājuši;
* pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas nav strādājuši vai ir strādājuši, bet ne vairāk
kā 12 mēnešus bez pārtraukuma.
Pasākumu var īstenot:
• Komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana).
• Pašnodarbinātās personas.
• Biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).
Iesaistes nosacījumi:
• Jauniešu iesaistes ilgums pasākumā ir 6 vai 12 mēneši (ieskaitot ikgadējo atvaļinājuma periodu). Pēc 6 mēnešu iesaistes darba devējs turpina nodarbināt jaunieti vēl
vismaz 3 mēnešus, izmaksājot pasākuma ietvaros izmaksāto atalgojumu.
• Jauniešus pasākuma ietvaros nenodarbina nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora 9. pamatgrupai).
• Darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu (darba vieta ir izveidota no
jauna speciāli dalībai šajā pasākumā, vai darba vieta ir vakanta vismaz 4 mēnešus pirms
pasākuma uzsākšanas).
• Jauniešu nodarbinātība – normāls darba laiks, ne mazāk kā 40 stundas nedēļā.
• Jaunieši ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā pasākuma laikā var saņemt ergoterapeita, surdotulka pakalpojumus.
• Darba devējs nodrošina jaunietim kvalificētu darba vadītāju:
• darba vadītājs ieguvis nepieciešamo izglītību profesijā, kurā pasākuma laikā strādās jaunietis,
• darba vadītājs ar ne mazāku kā 2 gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā pasākuma laikā strādās jaunietis.
NVA finanšu nodrošinājums darba devējam
Mērķa grupas jaunieši

Jaunieši ar invaliditāti

• Ikmēneša darba algas dotācija jaunietim: pirmie 6 mēneši – 200 EUR;
atlikušie 6 mēneši – 160 EUR.
• Ikmēneša darba algas dotācija
pirmos trīs iesaistes mēnešus darba
vadītājam, kurš strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem – 190,00 EUR.
• Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā 2 jauniešiem.
• Nepieciešamības gadījumā izdevumi par pirmreizējās veselības pārbaudes veikšanu.
• Nepieciešamības gadījumā vienreizēja dotācija individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – maksimāli
50 EUR.

• Ikmēneša darba algas dotācija jaunietim: pirmie
6 mēneši – 300 EUR; atlikušie 6 mēneši – 240 EUR.
• Ikmēneša darba algas dotācija darba vadītājam,
kurš strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem –
190,00 EUR. Viens darba vadītājs var vadīt darbu
ne vairāk kā 2 jauniešiem.
• Nepieciešamības gadījumā – vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu
darba vietu jaunietim ar invaliditāti – maksimāli
711 EUR.
• Nepieciešamības gadījumā izdevumi par pirmreizējās veselības pārbaudes veikšanu.
Nepieciešamības gadījumā vienreizēja dotācija individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – maksimāli
50 EUR.
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Černobiļas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem
pasniegs piemiņas zīmes
Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā Talsos, Kareivju ielā 7,
10. maijā pulksten 11.00 notiks Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmju pasniegšanas
pasākums, kurā tiks godāti avārijas
seku likvidēšanas dalībnieki no Talsu,
Rojas, Dundagas un Mērsraga novada.
Piemiņas zīmes pasniegs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka
vietnieks ģenerālis Intars Zitāns.
Piemiņas zīmes nolikums noteic, ka
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi piešķir
personām, kuras piedalījās Černobiļas
AES ekspluatācijas seku likvidēšanas
darbos un kurām ir izsniegta valsts SIA
„Paula Stradiņa Klīniskā universitātes
slimnīca” Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībnieka apliecība.
Piemiņas zīmi var piešķirt Latvijas pilsonim, nepilsonim, kā arī ārzemniekam,
kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Latvijā. Komisijai ir tiesības pieprasīt informāciju no Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes par piemiņas zīmes kandidāta valstspiederību. Ja persona ir mirusi, piemiņas zīmi pasniedz tā laulātajam vai lejupējiem radiniekiem, bet, ja
lejupējo radinieku nav, tad tuvākās pakā-

pes augšupējiem radiniekiem vai brāļiem
un māsām.
Ieteikumus par piemiņas zīmes piešķiršanu izvērtē iekšlietu ministra apstiprināta komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji
no Iekšlietu ministrijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, biedrības
„Latvijas savienība „Černobiļa””, valsts
SIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas” Aroda un radiācijas medicīnas centra.
Plašāka informācija par Černobiļas
AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi un anketa, kas jāaizpilda, lai šo piemiņas zīmi saņemtu, atrodama Iekšlietu ministrijas mājaslapā.
Ivonna Vicinska; Publicitātes foto

Detalizētāku informāciju par pasākumiem, prasībām pretendentiem un pretendentu izvēles nosacījumiem var iegūt NVA mājaslapā www.nva.gov.lv sadaļā „Darba devējiem” vai NVA Talsu filiālē, Talsos, K. Valdemāra ielā 2a, 3. stāvā, 5. kabinetā. (Koordinējošā eksperte Gunta Pence, tālr.25685834; e-pasts: Gunta.Pence@nva.gov.lv).
Projekts līdzfinansēts jaunatnes nodarbinātības
iniciatīvas ietvaros ESF projekts
„Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/ 15/I/001

LIAA Talsu biznesa inkubatorā apstiprināti vēl divi jaunie uzņēmumi
Aprīļa sākumā Talsu novada
domē notika šī gada otrā Konsultatīvās komisijas sēde, kurā
tika izskatīti otrās kārtas pretendenti inkubācijas atbalsta
saņemšanai LIAA Talsu biznesa inkubatorā. No trīs pretendentiem, kas bija ieradušies
prezentēt biznesa ideju, tika
apstiprināti divi – SIA „Latsketch”, kas plāno nodarboties
ar inovatīva dizaina līklīniju
masīvkoka grīdas segumu ražošanu, un IK „Vita Comite”,
kas iecerējusi atvērt veterināro
privātpraksi suņiem, kaķiem
un citiem lolojumdzīvniekiem
Talsos, Brīvības ielā.
„Saskatījām potenciālu abiem
apstiprinātajiem uzņēmumiem

kļūt par stabiliem mūsu reģiona
uzņēmumiem. Gan IK „Vita
Comite” Talsos, gan SIA „Latsketch” Kaltenē bija skaidra biznesa ideja un vīzija par to, kā
notiks uzņēmumu attīstība, kādi
finanšu resursi būs pieejami un
kā paredzēts piesaistīt klientus
nākotnē. Papildu pārliecību par
uzņēmumu dzīvotspēju vairoja
arī abu uzņēmēju jau esošās zināšanas un prasmes savā nozarē.
Uzņēmējdarbība ir uzsākta, vēlu
izdošanos!” saka Andis Astrātovs, Talsu novada domes deputāts, Konsultatīvās komisijas
priekšsēdētājs.
„Priecājos, ka abi uzņēmumi
ir apstiprināti, un ceram maijā ar
tiem noslēgt līgumu par inkubā-

cijas atbalsta saņemšanu. SIA
„Latsketch” plāno inkubācijas
laikā saņemt atbalstu dažāda veida ekspertu konsultācijām (juridiskās, eksporta), izstāžu un
tirdzniecības misiju līdzfinansēšanai, mārketinga pakalpojumu
līdzfinansēšanai. Pēc veiksmīgas
inkubācijas pirmajā gadā tas plāno pieteikties granta finansējumam aprīkojuma un izejmateriālu iegādei. IK „Vita Comite” ar
inkubatora atbalstu plāno līdzfinansēt grāmatvedības pakalpojumus, telpu nomas maksu, kā
arī informatīvo materiālu izstrādi un citus mārketinga pakalpojumus. IK „Vita Comite” arī noderēs jaunās inkubatora telpas
informatīvu semināru organizē-

šanai saviem klientiem,” saka
Dagmāra Dreiškena, LIAA Talsu
biznesa inkubatora vadītāja.
Viens pretendents netika apstiprināts inkubācijas atbalsta
saņemšanai, jo komisijai trūka
pārliecības par prezentētā biznesa modeļa dzīvotspēju.
LIAA biznesa inkubatoros
pretendentu uzņemšana inkubācijas atbalstam notiek vienu reizi
ceturksnī. Nākamā uzņemšanas
kārta būs jūlijā; uzņēmējiem, kas
vēlas iestāties LIAA Talsu biznesa inkubatorā jūlijā, inkubācijas
atbalsta saņemšanai jāgatavo
pieteikumi un tie jāiesniedz līdz
jūnija vidum.
Paralēli inkubācijas atbalstam
un to uzņemšanas kārtām bizne-
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sa ideju autori bez konkursa, komisijas vai izvērtēšanas var iesniegt
pieteikumus
pirmsinkubācijas atbalstam –
konsultatīvai palīdzībai biznesa
plāna un biznesa modeļa izstrādē. Šobrīd LIAA Talsu biznesa
inkubatorā ir uzņemti 12 dalībnieki pirmsinkubācijas atbalstam. Sīkāka informācija par inkubatoru
programmu
ir
atrodama LIAA mājaslapā www.
liaa.gov.lv sadaļā „Biznesa inkubatori”, par LIAA Talsu biznesa
inkubatora aktivitātēm – LIAA
Talsu biznesa inkubatora Facebook.com lapā facebook/talsubiznesainkubators.
Ivonna Vicinska
2017. gada 2. maijs
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Domes sēdē lemtais
13. aprīļa Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 18 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Veikt izmaiņas Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas amatu sarakstā.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu AS „Talsu mežrūpniecība”
2017. gadā par ēkām Dumpīšu ielā 3,
Stendē 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu SIA „Talsu Tehnika” par
2017. gadu par ēkām Celtnieku ielā 27,
Talsos – Darbnīca 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas par
ēkām.
• Piešķirt
finansējumu
līdz
11 015,00 EUR Īves pagasta pārvaldei
skursteņa atjaunošanai pirmsskolas izglītības iestādes „Saulstariņš” Tiņģeres filiāles ēkai līdz 3793 EUR, telpas remontam
(koridors pie kapelas) ēkā „Tiņģeres pils”
līdz 2535,25 EUR, kanalizācijas cauruļu
un septiķa montāžai īpašumā „Tiņģeres
pils” līdz 3367,01 EUR, atpūtas vietas lab-

iekārtošanai zemes īpašumā „Tiņģeres dīķis” līdz 1319,26 EUR.
• Dzēst Andrim Cimziedim nekustamā
īpašuma
nodokļa
pamatparādu
97,30 EUR par nekustamo īpašumu „Nivaidas” Ģibuļu pagastā, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.
• Dzēst Sandim Vilinskim nekustamā
īpašuma
nodokļa
pamatparādu
23,97 EUR par nekustamo īpašumu Darba ielā 3–44 Talsos, kā arī ar to saistīto
nokavējuma naudu.
• Dzēst Gunāram Līdumam nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu
1094,52 EUR par ēku Lielgabalu ielā 6, kā
arī ar to saistīto nokavējuma naudu, pamatparādu 223,26 EUR par zemi Lielgabalu ielā 6, Talsu novadā, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu, pamatparādu
799,44 EUR par ēku Raiņa ielā 10, kā arī
ar to saistīto nokavējuma naudu.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Iesniegt sadarbības iestādē – Centrālās finanšu un līguma aģentūras (CFLA)
projekta pieteikumu „Atkritumu dalītas
savākšanas sistēmas attīstība Talsu novadā”. Atbalstīt projekta kopējās izmaksas
589 086,67 EUR, t.sk. attiecināmās iz-

Dzīvokļu komisija sēdes un
pieņemšanas

Domes un komiteju sēdes maijā
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 – mazajā zālē

Nekustamais īpašums:
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Lībkalni” Lībagu pagastā. Noteikt
nosacīto cenu – 2300 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Sēnes” Vandzenes pagastā. Noteikt
nosacīto cenu – 3500 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Slejas” („Matkules Lasmaņi”) Abavas
pagastā. Noteikt atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē. Noteikt nosacīto cenu –

2300 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Vidlauki” Abavas pagastā. Noteikt
atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
Noteikt nosacīto cenu – 23 800 EUR.
Citi jautājumi:
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības
2017. gada konkursa „Talsu bruncī ieaustie” nolikumu un pilsētu un pagastu apmeklējuma grafiku.
• Piešķirt Žaņa Sūniņa prēmiju vizuālajā mākslā Jānim Lagzdiņam par ilggadēju un aktīvu radošo darbību Talsu novadā, augstiem sasniegumiem Talsu
mākslinieku grupas izstādēs un personālizstādēs Latvijā un ārvalstīs.
• Ievēlēt par Talsu novada vēlēšanu komisijas locekli Uldi Katlapu, Talsu novada
Izglītības pārvaldes vadītāju.
Marta Rake-Lasmane

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

Deputātu pieņemšanas maijā

• 2. maijā pieņemšana 16.00–18.00 Talsos, Kareivju ielā 7, II korpusā 108. kabinetā
• 9. maijā sēde 14.00 Talsos, Kareivju ielā 7, domes sēžu zālē
• 16. maijā pieņemšana 16.00–18.00 Talsos, Kareivju ielā 7, II
korpusa Apmeklētāju pieņemšanas centrā
• 23. maijā sēde 14.00 Talsos, Kareivju ielā 7, domes sēžu zālē
• 30. maijā pieņemšana 16.00–18.00 Talsos, Kareivju ielā 7, II
korpusa 105. kabinetā

Datums
8. maijs
8. maijs
8. maijs
11. maijs
16. maijs
22. maijs
22. maijs
22. maijs
25. maijs
1. jūnijs

maksas ir 414 748,48 EUR, no kurām
145 161,97 EUR ir publiskais finansējums.
Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums
ir līdz 443 924,70 EUR.
• Atbalstīt Talsu 2. vidusskolas un Talsu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” piedalīšanos ES struktūrfonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā”
mācību satura aprobācijā.

Laiks
10.00
13.00
15.00
15.00
14.00
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00

Talsi

2. maijā
A. Lācarus*
N. Tropiņš*

9. maijā
N. Tropiņš*

16. maijā
A. Lācarus*

Valdemārpils
Sabile

D. Karols, M. Krotovs

N. Tropiņš,
V. Pūcītis

23. maijā

D. Feldmane* N. Tropiņš*
N. Tropiņš
V. Pūcītis

Stende
D. Feldmane,
A. Dzenis

Balgale
Ģibuļi
Īve
Ķūļciems
Lībagi

D. Feldmane
O. Blumbaha,
N. Krūze, A. Spēks

S. Pētersone,
I. Indriksone,
G. Sebris
A. Lācarus

A. Lācarus

Lube
Valdgale

30. maijā

D. Feldmane

J. Kļava, A. Astrātovs,
O. Solovjovs,
D. Feldmane, A. Dzenis
Z. Vicinskis,

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

Īsfilmu veidošanas meistari – Talsu Valsts ģimnāzijas skolēni
22. Rīgas Starptautiskā filmu
festivāla „2Annas” projekta
„Projektors” komanda no 28.
februāra līdz 8. martam viesojās
piecās Latvijas pilsētās – Tukumā, Talsos, Aizputē, Jēkabpilī
un Ludzā –, lai jauniešus
iepazīstinātu ar aktuālākajām
Baltijas īsfilmām un dotu iespēju pašiem piedalīties īsfilmu veidošanas meistarklasēs.
18. aprīlī Rīgā pulcējās „2Annas” un „Projektors” komanda
un meistarklašu dalībnieki, lai
kopīgi noskatītos un izvērtētu šī
gada tūres ietvaros radītās īsfilmas, dalītos savos iespaidos un
noskaidrotu īsfilmu konkursa
2017. gada 2. maijs

uzvarētāju. Par labāko tika atzīta
Talsu Valsts ģimnāzijas filma
„Vai varu, lūdzu, iziet?”, kam sekoja Talsu Valsts ģimnāzijas
otras komandas veidotā filma
„Nepareizais
pagrieziens”,
savukārt godpilno trešo vietu
ieguva Tukuma 2. vidusskola ar
filmu „Kur viņa ir?”.
Galvenie projekta mērķi ir attīstīt kino kultūru Latvijas reģionos un izglītot jauniešus par kino
industriju, īpašu uzmanību
pievēršot specifiskajam īsfilmu
žanram. Šī gada meistarklašu norises vietās dalībnieki režisora
Reiņa Spailes un operatoru Jāņa
Indrika vadībā vienas dienas laikā

				

iepazinās ar galvenajiem īsfilmas
veidošanas posmiem – idejas un
scenārija izstrādi, tā prezentēšanu
jeb pičingu (pitching), filmēšanu,
montāžu un rezultātu prezentāciju. Kopumā tika radītas 10 īsfilmas, kuru veidošanā piedalījās 71
jaunietis, savukārt īsfilmu seansus apmeklēja 500 interesentu.
Projekts tapis sadarbībā ar
Valsts kultūrkapitāla fondu,
Vides filmu studiju, BB Rental,
Rīga TV24, Re:TV, Pūres
Šokolādes muzeju, Aizputes jauniešu „Ideju māju”, Tehniskās
jaunrades namu „Annas 2” un
Virtuālo studiju „URGA”.
www.2annas.lv

Kadrs no filmas „Vai varu, lūdzu, iziet?”
Foto: A.Vilāne
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Amatierteātru skate
6. maijā Talsu tautas namā
Sākums Autors, izrādes
Andris Priede
9.00
„Pārdomu stāsti”

Režisors

10.40

Vilma Brūna

13.00
14.30
17.00
18.30
20.00

Aivars Banka „Šedevrs”
Anna Brigadere
„Sprīdītis”
Tija Banga
„Septiņas vecmeitas”
Andris Ūdris
„Sapinusies sirdsapziņa”
Pēc Māra Bērziņa stāstu
motīviem „Gūtenmorgens
un ķērpīši”
Baiba Jukneviča
„Pilsētnieki”

Ilgums

Ziedīte Začeste

Sabiles
amatierteātris

1h 15
min

Tabita Kalniņa

Amatierteātris
„Spāre”

2h 15
min

Reinis Boters

Balgales
amatierteātris

1h 10
min

Antra Puriņa
Antra Priņa
Daina Erenberga

1h
1h 50
min
1h 10
min
1h 10
min
1h

7. maijā Talsu tautas namā
12.00

Reinis Boters „Hronika”,
aizgājušo laiku fragments
vienā cēlienā

13.50

Andris Niedzviedzis
„Trīsarpus atraitnes”

15.30
18.00
19.00

Elita Rumba

Rūdolfs Blaumanis
Gundega Balode
„Trīnes grēki”
Pēc Rūdolfa Blaumaņa
Jolanta Skujelugas „Trīnes grēki” motīniece
viem „Tā un šitā, un nekā”
Apbalvošana

Amatierteātris
„Vandzenes
drāmieši”
Rojas
amatierteātris
K. Valdemāra
Talsu teātris

Talsu Novada Ziņas

Izstāžu norises maijā

Kolektīvs
Strazdes
amatierteātris
Amatierteātris
„Īve”
Virbu
amatierteātris
Dižstendes
amatierteātris
Pūņu
amatierteātris

Andris Priede

			

1h 10
min
2h
35 min

Dienas centrs aicina uz pensionāru balli!
12. maijā 18.00 Talsu tautas namā notiks Talsu novada
pensionāru balle. Dienas centrs aicina savlaicīgi pieteikties!
Ballē paredzēta ierašanās ar groziņiem, bet dalības maksa ir 3 eiro no personas.
Pieteikšanās pasākumam iespējama līdz 8. maijam Talsu novada Dienas centrā vai
pa tālruni 28692688. Visi laipni aicināti!

Pļavu muižas diena
6. maijā

Pļavmuižas saieta namā
9.00 „Pļavmuižas kauss 2017” zolītē (maksas)
11.30 Pļavu muižas kolektīvu gājiens „Groziņu parāde”
12.00 Sejas apgleznošana (maksas); Bērnu stūrītis; Solveigas
Arhipovas rotu izstāde; Meistarklase pērļošanā (maksas);
Atjautības skrējiens „Pļavmuižas fiksās kājas”; Dzīvnieku stūrītis –
aitas, truši; Zirgu izjādes (maksas); Novuss, galda teniss un citas
izklaides; Piepūšamā atrakcija (maksas, neietilpst biļetes cenā)
Mākslas studijas izstāde „Pastelis”
14.50 Apbalvošana. „Pļavmuižas kauss 2017” zolītē
Atjautības skrējiens „Pļavmuižas fiksās kājas”
15.00 Dziesmu koncerts. Piedalās bērnu vokālie ansambļi
„Draiskuļi” un „Draiskulīši”, Matkules jauktais vokālais ansamblis
16.00 Jauno talantu koncerts. Piedalās mūzikas skolu audzēkņi
17.00 Deju koncerts. Piedalās bērnu deju grupas „Dejas sirdij”
un „Pļavu sienāzīši”, vingrošanas grupa un Matkules deju
kolektīvs „Saule”
18.00 Deju un dziesmu grupas „RADA” koncerts (maksas)
Vēderpriekam – cukurvate, popkorns, saldējums, picas un citi
našķi
Biļetes cena uz visiem maksas pasākumiem 2 EUR, bērniem,
skolēniem, studentiem 1 EUR

Talsu novada muzejā
✳✳Līdz 14.05. Māra Upzara gleznu izstāde „Klusuma meklēšana”
✳✳No 16.05. Fotogrāfa Valtera Poļakova
personālizstāde „Mēs esam šeit”
✳✳No 18.05. Talsu novada muzeja krājuma kolekcija „Monogrammas tekstilijās”
✳✳Talsu novada mākslinieku darbu izstāde Mākslas dienas 2017
✳✳Talsu pilsētas simtgadei veltītā izstāde „Talsu pilsētas „galvas””
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
✳✳2.–15.05. „Saplēstās krūzes” autoram
Alfredam Dziļumam 110
✳✳2.–15.05. „Mātes godināšana”
Talsu tautas namā un Radošajā sētā
✳✳No 15.05. Artas Flugrātes fotoizstāde
„Cauri vasarai”
✳✳No 4.05. Gunas Oškalnas-Vējiņas fotoizstāde „Gunas sešdesmit foto spēles
ar aktieriem”
✳✳Līdz 14.05. Ventspils fotokursa absolventu izstāde „Bagāža. Par cilvēkiem,
lietām un atmiņām”
✳✳Audēju kopas „Talse” tekstilizstāde
„Raibenis”
Talsu bērnu bibliotēkā
✳✳2.–13.05. Svētku diena māmiņai
✳✳Talsu mākslinieces Ineses Mīlbergas
dzīves un daiļrades mirkļi
Sabiles bibliotēkā
✳✳Pedvāles brīvdabas mākslas muzejs
un Ojārs Arvīds Feldbergs
✳✳Praktiski padomi grāmatās „Darbs
dara darītāju”
Stendes bibliotēkā
✳✳2.–17.05. „Māte – ģimenes dvēsele”
✳✳2.–17.05. Rakstniekam Alfredam
Dziļumam 110
✳✳18.–31.05. Pavasaris dārzā
✳✳Pastendes mākslas studijas darbu izstāde „Mīļa mana Tēvu zeme divu roku
siltumā”
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
✳✳1.–08.05. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
✳✳9.–13.05. „Mēs Eiropā” izstāde veltīta
Eiropas dienai
✳✳8.–19.05. „Es mīlu tevi, māmiņ!”
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳1.–15.05. 4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
✳✳1.–15.05. Rakstniekam Alfredam
Dziļumam 110
✳✳1.–15.05. Dzejniekam un publicistam
Jurim Alunānam 185
✳✳8.–22.05. Mātes dienai veltīta izstāde
„Es Tevi mīlu, māmiņ!”
✳✳15.–31.05. 18. maijs – Starptautiskā
muzeju diena
Valdemārpils izstāžu zālē
✳✳Veltas Kociņas gleznas
✳✳Abavas bibliotēkā
✳✳2.–14.05. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

✳✳2.–14.05. Mātes dienas tradīcijas Latvijā un pasaulē
✳✳Alfredam Dziļumam 110
Balgales bibliotēkā
✳✳Rakstniekam Alfredam Dziļumam 110
Laidzes bibliotēkā
✳✳Laidzes ainava Gerdas Ķēniņas akvarelī
✳✳„Mūsu adījumu raksti”
✳✳Laidzes pagasts no 1867. līdz 2017.
gadam
✳✳Artūra
Zvaigznes
instalācijas
,,Memento Vivere”
Laucienes bibliotēkā
✳✳1.–15.05. „Maijs – Latvijas valsts svētku mēnesis”
✳✳15.–31.05. „Tev svētki, māmiņ!”
Lībagu bibliotēkā
✳✳„Latviešu tautas ierindā es arī palikšu
– Alfredam Dziļumam 110”
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
✳✳Lindas Kļaviņas un Andra Vikaiņa darbu izstāde „Gleznojumi ar makulatūru”
Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas
centrā
✳✳4.–15.05.Cauri laikiem – kultūras
nama dienasgrāmata
Pastendes kultūras namā
✳✳Līvijas Knauķes un Valda Krēgera
krustdūrienā izšūtas gleznas
✳✳2.–3.05. Medību trofeju izstāde
✳✳8.–12.05. Ģibuļu BLPJAC radošie
darbi „Citāda skola”
Pastendes bibliotēkā
✳✳Pastendes pamatskolas skolēnu zīmējumu izstāde „Mēs visi esam radoši”,
skolotāja I. Freimane
Pļavmuižas saieta namā
✳✳Metālmākslinieka Miervalža Zibens
darbu kolekcija
✳✳Mākslas studijas „Otiņas” izstāde
„Pastelis”
✳✳6.05. Solveigas Arhipovas rotu izstāde
Spāres bibliotēkā
✳✳Ingas Mertenas gleznu izstāde „Ziedi”
✳✳Pēdas rīta rasā – Alfredam Dziļumam
110
✳✳Mūsu vērtība – koks
✳✳No 18.05. Koka veidojumu kolekcijas
izstāde „Un ko redzi Tu?”
Strazdes bibliotēkā
✳✳Strazdes dāmu kluba „Sniedzes” radošo darbu izstāde „Rūķi”
Tiņģeres saieta namā
✳✳Līga Lūse – gleznas un objekti no latvāņiem
Valdgales bibliotēkā
✳✳2.–15.05. Alfredam Dziļumam 110
Virbu kultūras namā
✳✳No 11.05. Virbu pamatskolas mākslas
skolas klases audzēkņu darbi „Es savai
māmiņai…”
Sagatavoja: Sanita Arciševska

Kinoteātrī „Auseklis”
3. maijā 18.00; 20.00
,,TAS, KO VIŅI NEREDZ”
Latvijas spēlfilma. Drāma, zinātniskā
fantastika.
Filmas sižeta pamatā ir stāsts par medicīnas māsu Elzu, kas iemīlas savā pacientā – jaunā zinātniekā Nikolā, kurš
mākslīgā intelekta izstrādes procesā ir
nonācis komā.
Bērniem līdz 16 gadiem neiesakām!
Biļešu cena visiem apmeklētājiem
2,85 EUR.
5., 6., 7. un 10., 11. maijā 18.00; 20.00
,,NO LIGZDAS IZMESTIE”
Dzidras Smiltēnas dokumentālā filma
par cilvēkiem, kuriem tikusi nolaupīta

bērnība.
Vēstījums par cilvēkiem, kas agri zaudējuši vecākus, piedzīvojuši vardarbību, kas
tikuši pamesti un pazemoti. Kā informē
režisores pārstāve Jana Kralliša, veidojot
filmu, režisore braukusi uz dažādiem
Latvijas novadiem, satikusi „likteņa pabērnus” un lūgusi viņus dalīties savās
slēptākajās un sāpīgākajās atskārsmēs.
12., 13., 14. un 17., 18. maijā 18.00;
20.00
,,DAŽI: MAZĀK VĪRIEŠU”
Austrijas filma, jautra komēdija.
Ceļojumu plāni trim vīriešiem, kuru galamērķis ir kāzas Austrālijā. Notikumi
izvēršas briesmīgi nepareizi.
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Sporta norises maijā
Kad? Cikos?

Kas?
TALSOS

Zolītes spēle
Pavasara kross un Nūjošanas festivāls
Zolītes spēle
Rally Talsi
Talsu kausa badmintonā 5. posms
Latvijas čempionāts futbolā B grupa U13
Zolītes spēle
LAUCIENES PAGASTĀ
06.05. 10.00 Pludmales volejbols „Pavasaris 2017”
Laucienes kausa 2016/2017 novusa noslēguma
07.05. 10.00
posms
Laucienes pagasta vasaras sezonas atklāšanas
13.05. 10.00
sacensības
27.05. 10.00 Pļavu kausa pludmales volejbolā 1. posms
SABILES SPORTA CENTRĀ
06.05. 10.00 Velo sports
12.05. 10.00 Vieglatlētikas četrcīņa – „Pavasara kauss”
20.05. 10.00 Teniss – Sabiles kauss
ĢIBUĻU PAGASTĀ
19.05. Ģibuļu pagasta svētki
20.05. 10.00 Brabantia Latvija kausa izcīņa futbolā
Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2017 pludmales
30.05 18.30
volejbolā 1. posms
VALDGALES PAGASTĀ
23.05. 16.00 Orientēšanās sacensības „Pavasaris”
ĶŪLCIEMA PAGASTĀ
29.05.–31.05. Latvijas Veselības nedēļas sportiskās aktivitātes

Talsu sporta nams
Talsu sporta halle
Talsu sporta nams
Talsu novads
Talsu sporta halle
Talsu sporta halle
Talsu sporta nams
Pļavu ezera sporta bāze
Laucienes sporta centrs
Pļavu ezera sporta bāze
Pļavu ezera sporta bāze
Sabiles sporta centrā
Sabiles sporta centrā
Sabiles sporta centrā

Pastendes sporta
laukums
Valdgales BLPC
Ķūlciema BLPC

STENDĒ
13.05.

10.00

Latvijas „cross – country” 2. posms

Stendes mototrase

PĻAVMUIŽĀ
06.05.

9.00

DZĪVESZIŅAS

Norises vieta?

03.05. 9.00
04.05. 12.00
17.05. 9.00
19.–20.05.
27.05. 10.00
28.05. 11.00
31.05. 9.00

Pļavmuižas saieta
nams

Pļavmuižas kauss 2017 zolītē

Sagatavoja: Kārlis Pētersons

Talsu 2. vidusskolas filiāle Laidzes pamatskola 2017./2018. mācību
gadā uzņem skolēnus 1. klasē pamatizglītības programmā.

DER ZINĀT

Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada
11.–25. aprīlim

•••

Reģistrēti jaundzimušie

Jorens Ansbergs
Leonards Dedzis
Viktorija Marta Egle
Hannija Erdmane
Artūrs Freibergs

•••

•••

Dominiks Olivers Jakobsons
Elza Lagzdiņa
Kristians Marcinkevičs
Rojs Pētersons
Kristers Rērihs

Laulību noslēguši

•••

Vito Bergs un Dzjinji Džaņa
Kristaps Kļaviņš un Agnese Jumeja
Mārtiņš Krūkliņš un Sianda Rosa
Dainis Norenbergs un Natālija Suhorukova
Juris Rodiņš un Inga Gluzda

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Talsi
Rita Saldeniece (1935)
Irma Jūlija Brāle (1924)
Ivars Goldbergs (1957)
Pauls Čiekurs (1938)
Tamāra Rusecka (1933)
Maiga Veronika Švēde
(1931)
Sabile
Elmārs Bergmanis
(1928)
Stende
Ludmila Saldabolova (1952)

Ārlavas pagasts
Anatolijs Aleksandrovs
(1939)
Balgales pagasts
Jānis Liseckis (1937)
Laucienes pagasts
Pauls Akmeņlauks
(1936)
Vilnis Rūtiņš (1960)
Lībagu pagasts
Viktors Oņiščenko
(1949)

Lubes pagasts
Anda Sproģe (1938)
Strazdes pagasts
Edgars Balodis (1942)
Valdgales pagasts
Andris Doniņš (1963)
Malvīne Krīgere (1929)
Vandzenes pagasts
Līga Gargurne (1944)
Ilga Jaunbelzēja (1934)
Virbu pagasts
Vera Pavļukaneca
(1939)

Gaidām skolēnus arī citās klasēs.
Pieteikties pa tālr. 63291216 vai 63291213.

Veselības veicināšanas
pasākumi Talsu novadā
Nūjošanas, āra trenažieru pareiza
izmantošana, fitness dabā
6. maijā 12.00 Stendē
(pulcēšanās pie pārvaldes)
14. maijā 12.00 Spārē
(pulcēšanās pie Spāres muižas)
21. maijā 12.00 Vandzenē
(pulcēšanās pie pārvaldes)
28. maijā 12.00 Valdgalē
(pulcēšanās pie Pūņu pamatskolas)
Deju nodarbības senioriem
30. maijā 15.00 Laucienes pansionātā
Lekcija par psihisko veselību senioriem
3. maijā 10.00 Laucienes pansionātā
Sirds veselības dienas
19. maijā 17.00 Sabilē
26. maijā 17.00 Talsos
Vingrošanas nodarbības grūtniecēm
27. maijā 12.00 Sabiles sporta centrā
Bezmaksas pasākumi
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Kultūras norises maijā
Kad? Cikos?

Kas?
TALSOS
Talsu novada BJC pūtēju orķestra, Lietuvas pūtēju
orķestra un Talsu un Dungadas bērnu un jauniešu tautas deju svētku koncerts „Vienā elpā danci
vedu”

3.05.

17.00

4.05.

10.00

Pulcēšanās „Dziedošajiem autobusiem”

4.05.
4.05.

12.00
14.00

Pūķu svētki „Sveiciens Latvijai!”
Baltā galdauta svētki
Talsu novada amatierteātru skate (programmu
skatīt 10. lpp.). Ieeja: bez maksas
Pensionāru balle. Pieteikšanās līdz 8. maijam Dienas
centrā vai pa tālr. 28692688. Dalības maksa: 3 EUR
Ģimenes dienas pasākums
Starptautiskā muzeju diena. Izstādes „Monogrammas tekstilijās” atklāšana
Muzeja apmeklējums: bez maksas
Muzeju nakts pasākums „Laikmetu satikšanās
fon Firksu savrupnamā”. Ieeja: bez maksas
„Lielais blieziens Talsos”
XXVI Vispārējo Dziesmu un XVI Deju svētku
modelēšanas koncerts
STENDĒ
Baltā galdauta svētki Stendē
Latviešu spēles un rotaļas
Koncerts – vīru vokālā ansambļa „Stende” prezentācijas diska atvēršana „Teic, kas esi”
Ieeja: bez maksas
Mātes dienas koncerts „Ir mātes vārdā dīvains noslēpums…”. Ieeja: bez maksas
Stendes pamatskolas koncertuzvedums
„Esi, kas vēlies būt!”

6.–7.05.
12.05. 18.00
14.05. 12.00
18.05. 10.00
20.05. 19.00
20.05. 14.00
27.05. 19.00
16.00
4.05.

18.00

12.05. 17.00
19.05. 17.00
23.05. 13.30

Tematisks pasākums „Ko lasīsim vasarā?”
SABILĒ

1.05.

11.00

4.05. 13.00
10.05. 13.00
13.05. 10.00
19.05. 18.00
4.05.

18.00

3.05.

18.00

4.05.

12.00

4.05.

19.00

6.05.
6.05.

13.00

7.05.

13.00

14.05. 10.00
13.05. 13.00
3.05.

9.00

3.05.

11.00

3.05.

12.00

8.05.

13.00

11.05. 12.00
12.05. 12.00
19.05. 11.00
26.05. 17.00
29.05. 10.00
4.05.

11.00

4.05.

11.00

Tūrisma sezonas atklāšana

Kur?
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11.15

13.05. 10.00
Talsu sporta hallē

13.05. 19.00

Pie administratīvā
centra Kareivju ielā 7
Talsu lidlaukā
Radošajā sētā

14.05. 12.00

Talsu tautas namā

18.05. 12.00

4.05.

11.00

Senioru pavasara balle „Satiekas kaimiņi”

4.05.

„Dziedošais autobuss”

12.00

4.05.

13.00

Stendes
brīvdabas estrādē
Stendes tautas namā

Pulcēšanās pie
Sabiles TIC
Sabiles pilskalnā
Kultūras namā
Sabiles centrā

Spāres muižā
Spāres muižā

Pie Spāres muižas
Pastendes kultūras
namā

Ķūļciema BLPC
Ķūļciema BLPC
Ķūļciema BLPC
Ķūļciema BLPC
Strazdes muižā

LAIDZES PAGASTĀ
3.05.

16.00

15.05. 15.00

Stendes tautas namā

Stendes bibliotēkas
bērnu nodaļā

Spāres muižā

STRAZDES PAGASTĀ
11.00

26.–27.05.

Stendes tautas namā

Pastendes kultūras
namā

Tiņģeres pilī

20.05. 13.00

4.05.

Talsu novada
muzejā

Sauleskalna estrādē

„Dziedošais autobuss”

14.05. 12.00

Radošajā sētā

Talsu novada
muzejā
Sauleskalna estrādē

Leļļu teātra izrāde „Visskaistākā balss”
Ieeja: 1,20 EUR
Talsu novada Tautas lietišķās mākslas kolektīvu skate
„Kad man vairs nebūs 16” – novadu līnijdejotāju
festivāls
Nūjošanas un fitnesa nodarbības dabā trenera vadībā
Pensionāru kluba „Irbenājs” sarīkojums.
Pastendes pamatskolas teātra pulciņa „Dzīvsudrabs” izrāde, I. Šteinberga „Maināmies”
ĪVES PAGASTĀ
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Latviešu rokmūzikas vēsturei veltīta dokumentālā
triloģija „Savējie sapratīs. 60-tie. Sākums”.
Ieeja: bez maksas
Rolanda Kalniņa iemīļotā filma „Ceplis”
Ieeja: bez maksas
Māmiņām veltīts pasākums „Dāvana māmiņai…”

Talsu tautas namā

Baltā galdauta svētki pilskalnā
Ventspils mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts
Vairoņa un Teklas stādu tirgus
Koncerts „Kad puķes dzied”. Piedalās Sabiles kulKultūras namā
tūras nama sieviešu koris un vokālais ansamblis
VALDEMĀRPILĪ
Valdemārpils kultūras nama deju grupas „Dzirk- Valdemārpils vsk.
stelītes” pirmās jubilejas koncerts
aktu zālē
BALGALES PAGASTĀ
Jauniešu piedzīvojumu nakts mežā. „Apķērīgais letiņš”,
vadītājs A. Eņģelis
Baltā galdauta svētki. Svētku mielastu gatavošana,
Pie mājām „Rīti” un
latviešu tautas rotaļas, dziesmu duelis kopā ar an„Lazdas”
sambli „Nav problēmu”, radošā darbnīca bērniem
Balgales amatierteātra pirmizrāde „Hronika”. Aizgājušo laiku fragments vienā cēlienā. Režisors
Balgales BLPC
R. Boters
LAUCIENES PAGASTĀ
Pļavmuižas
Pļavu muižas diena
saieta namā
Folkloras kopu sadziedāšanās svētki „Ziņģes 2017
Laucienes
– par rozēm”. Ieeja: bez maksas
kultūras namā
„Indijas klasisko deju meistarklase”. Iepriekšēja
Laucienes BLPC
pieteikšanās pa tālr. 28683771. Ieeja: 3 EUR
„Mandalu dejas”, pasniedzēja Evita Eglīte
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 28683771
Laucienes BLPC
Ieeja: 10 EUR
Senioru apvienības „Madaras” senioru balle
Laucienes kultūras
Ieeja: ar ielūgumiem
namā
LĪBAGU PAGASTĀ
Grāmatu draugu tikšanās
Lībagu skolā
„Pēdas rīta rasā…” A. Dziļumam 110
Tikšanās ar ainavu arhitekti Ilzi Indriksoni „Savu
Lībagu tautas namā
dārzu veidojam paši”
Lībagu sākumskolas skolēnu pasākums „Popiela
Lībagu BLPC
Dižstendē”
Radošā darbnīca ar Lībagu sākumskolas
Lībagu bibliotēkā
audzēkņiem „Iepriecināsim savu māmulīti”
Pirmsskolas bērnu koncerts veltīts ģimenes dienai
Lībagu BLPC
„Pasmaidi mīļajiem!”
Lībagu sākumskolas audzēkņu koncerts veltīts
Lībagu BLPC
Mātes dienai
Vokālā ansambļa „Prātnieki” pavasara koncerts
Lībagu BLPC
„Gliemezīša ceļojums”
Interešu izglītības pulciņu koncerts „Vasaru
Dižstendes estrādē
sagaidot!” (lietus gadījumā BLPC). Ieeja: bez maksas
Veselības nedēļas ietvaros Lībagu sākumskolas auLībagu BLPC
dzēkņu sporta diena „Sporto visi!”
ĢIBUĻU PAGASTĀ
„Dziedošais autobuss”
„Balts ziedēšanas prieks” – LMK „Nāmetiņš” balto
rokdarbu izstādes atklāšana

8.05.

6.05.

18.00

13.05. 18.00

4.05.

14.00

6.05.

14.00

13.05. 13.00
26.05. 18.00
20.05. 18.00
3.05.

19.00

8.05.

12.50

11.05. 18.00
19.05. 17.00
20.05. 13.00

Baltā galdauta svētki
Ģimenes diena „Tu kā tulpes ziediņš jauks,
Vienīgais mans acuraugs…”
Laidzes pagasta svētki „Laidzes pagastam 150”

Basketbola laukumā
Laidzes bibliotēkā

LUBES PAGASTĀ
VPDK „Krišjānis” pavasara sadancis Anužos kopā
Lubes kultūras namā
ar draugiem
VALDGALES PAGASTĀ
Valdgales tautas
Mātes dienai veltīts koncerts „Tu esi vismīļākā”
namā
VANDZENES PAGASTĀ
Baltā galdauta svētki kopā ar Ievu Akurāteri, ansambļiem „Ozolzeme” un „Zemenītes”
Komponista Viktora Pizāna autorkoncerts „Balta
puķe ezerā” un balle kopā ar Artūru Bāni
Vandzenes tautas
Ieeja: 1 EUR. Informācija: 26162278
namā
Vandzenes pamatskolas koncerts māmiņām
PII „Zīlīte” absolventu izlaidums
Neatkarīgais teātris – Talsu teātra kopa ar izrādi,
režisors I. Grozbergs „Laiks precēties”. Ieeja: 1 EUR
VIRBU PAGASTĀ
Sabiles amatierteātra izrāde „Gūtenmorgens un
ķērpīši”, režisore Ziedīte Začeste
Latvijas leļļu teātra klubs ar izrādi
„Visskaistākā balss”. Ieeja: 1,20 EUR
Mātes dienai veltīts koncerts „Podziņa pie sirsniņas”
Ziedu veidošanas meistarklase no polimērmāla.
Dalības maksa: 20 EUR
Senioru balle „Kad pavasara vējš matos…”. Spēlēs
Edgars Ziņģe no Kuldīgas. Ieeja: 2 EUR

Virbu kultūras namā
Virbu kultūras namā
Virbu kultūras namā
Virbu kultūras namā
Virbu kultūras namā

Sagatavoja: Sanita Arciševska

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 Radošajā sētā
14.00 Vandzenes tautas namā
16.00 Stendes brīvdabas estrādē
16.00 Laidzes basketbola
laukumā* 03.05.17.

Baltā galdauta svētkus veidot var
ikviens – savā kopienā, ģimenē,
pagalmā vai draugu lokā - kopīgi
klājot galdu un svinot mūsu brīvību!
Veido savu notikumu
vai pievienojies svētkiem
Talsu novadā!
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